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รัฐลิเบีย 

(State of Libya) 

 
 

เมืองหลวง ตริโปลี 

 

ท่ีต้ัง ตอนเหนือสุดของทวีปแอฟริกาบนชายฝ=>งทะเลเมดิเตอรAเรเนียน ต้ังอยูEระหวEางตูนิเซียและ

แอลจีเรีย กับอียิปตA ละติจูดท่ี 25.0 องศาเหนือ ลองจิจูดท่ี 17.00 องศาตะวันออก มีพ้ืนท่ี 1,759,540 ตร.กม. 

ใหญEเปVนอันดับ 18 ของโลก มีชายแดนทางบกยาว 4,339 กม. และมีชายฝ=>งยาว 1,770 กม. 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ  ติดกับทะเลเมดิเตอรAเรเนียน (1,770 กม.) 

 ทิศตะวันออก  ติดกับอียิปตA (1,115 กม.) 

 ทิศใต[            ติดกับไนเจอรA (342 กม.) ชาด (1,050 กม.) และซูดาน (382 กม.)   

 ทิศตะวันตก    ติดกับตูนิเซีย (461 กม.) และแอลจีเรีย (989 กม.) 
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ภูมิประเทศ สEวนใหญEเปVนพ้ืนท่ีแห[งแล[ง และเปVนลอนเนินขนาดเล็ก บางสEวนเปVนพ้ืนท่ีราบสูง 

 

ภูมิอากาศ แห[งแล[งแบบทะเลทราย อุณหภูมิเฉล่ีย 20-30 องศาเซลเซียส ทางตอนเหนือตามแนวชายฝ=>ง

มีอากาศเย็นคล[ายคลึงกับภูมิภาคแถบทะเลเมดิเตอรAเรเนียน บริเวณตอนกลางมีอากาศร[อนแบบทะเลทราย 

 

ประชากร 7,101,455 คน (พ.ย.2565) แบEงเปVน ชาวเบอรAเบอรAและอาหรับ 97% และอ่ืน ๆ 3% (กรีก 

มอลตา อิตาลี อียิปตA ปากีสถาน ตุรกี อินเดีย และตูนิเซีย) อัตราสEวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปj) 

27% วัยรุEนถึงวัยกลางคน (15-64 ปj) 68% วัยชรา (65 ปjข้ึนไป) 5% (ปj 2564) อายุขัยเฉล่ียของประชากร

โดยรวมประมาณ 77.18 ปj อายุขัยเฉล่ียเพศชายประมาณ 74.94 ปj อายุขัยเฉล่ียเพศหญิงประมาณ 79.53 ปj   

อัตราการเกิด 21.56 คนตEอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 3.45 คนตEอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิม

ของประชากร 1.65% (ปj 2565) 

 

ศาสนา  อิสลาม (ซุนนี) 96.6% คริสตA 2.7% พุทธ 0.3% ไมEระบุ 0.2% และอ่ืน ๆ 0.2%  (เชEน ฮินดู ยิว 

และศาสนาพ้ืนบ[าน) 

 

ภาษา  ภาษาอาหรับเปVนภาษาราชการ แตEก็มีประชากรตามเมืองใหญEท่ีสามารถส่ือสารภาษาตEางประเทศได[ 

เชEน อิตาลี และอังกฤษ นอกจากน้ี ยังมีภาษาของชาวเบอรAเบอรA (Nafusi, Ghadamis, Suknah, Awjilah 

และ Tamasheq) 

 

การศึกษา  อัตราการรู[หนังสือ 91%  

 

การก0อต้ังประเทศ   ลิเบียอยูEภายใต[การปกครองของตEางชาติมาอยEางตEอเน่ือง โดยเคยอยูEภายใต[อาณาจักรกรีก 

โรมัน ไบแซนไทนA ออตโตมัน และตั้งแตEปj 2454 ลิเบียอยูEภายใต[การปกครองของอิตาลี จนกระทั่งเมื่อ 

21 พ.ย.2492 สมัชชาสหประชาชาติมีข[อมติให[ลิเบียได[รับเอกราชจากอิตาลี ท้ังน้ี ซัยยิด อิดรีส อัลมะฮAดี อัซซะนูซี 

เจ[าผู[ครองแคว[น Cyrenaica ซ่ึงเปVนผู[นำการตEอต[านการปกครองของอิตาลีระหวEางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และ

เปVนผู[นำในการเจรจาจนนำไปสูEการประกาศเอกราชเม่ือ 24 ธ.ค.2494 ได[รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรให[

สถาปนาพระองคAข้ึนเปVนสมเด็จพระราชาธิบดีอิดรีสท่ี 1 กษัตริยAพระองคAแรกแหEงสหราชอาณาจักร ลิเบีย 

(ประกอบด[วย Cyrenaica Tripolitania และ Fezzan) โดยมีตริโปลีเปVนเมืองหลวง จนกระท่ังกลุEมนายทหาร

ท่ีนำโดย พ.อ.มูอัมมารA กัดดาฟj (มูอัมมัร ก�อษษาฟj) ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากสมเด็จพระราชาธิบดีอิดรีส 

ขณะท่ีทรงอยูEระหวEางการเข[ารับการถวายการรักษาพระองคAท่ีตุรกี เม่ือ 1 ก.ย.2512 และเปล่ียนแปลงประเทศเปVน

สาธารณรัฐ จนกระท่ังเม่ือปj 2553 เกิดกระแสการเรียกร[องประชาธิปไตยในประเทศกลุEมอาหรับ (Arab spring) 

เร่ิมต[นข้ึนในตูนิเซีย มีการเรียกร[องประชาธิปไตยในเมืองตEาง ๆ ของลิเบียเม่ือปj 2554 ซ่ึง พ.อ.กัดดาฟj ใช[การ

ปราบปรามอยEางรุนแรงจนขยายวงกว[างเปVนกระแสตEอต[านและเปVนสงครามกลางเมือง และมีการแทรกแซงจาก 
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North Atlantic Treaty Organization (NATO) ท่ีสนับสนุนกลุEมกบฏ จนสามารถโคEนล[มรัฐบาลของ พ.อ.กัดดาฟj 

ได[เม่ือ 23 ต.ค.2554 ตEอมากำหนดให[เปVนวันชาติของลิเบีย  

 

วันชาติ 23 ต.ค. (เปVนวันปลดแอกจาก พ.อ.มูอัมมารA กัดดาฟj เม่ือปj 2554) 

 

การเมือง ลิเบียประสบป=ญหาแตกแยกทางการเมือง และการแยEงชิงอำนาจทางการเมืองและ

ผลประโยชนAด[านน้ำมัน นับต้ังแตEการโคEนล[ม พ.อ.กัดดาฟj เม่ือปj 2554 โดยลิเบียแบEงเปVนสองฝ�ายท่ีสำคัญ คือ 

ฝ�ายรัฐบาลลิเบีย (Government of National Accord-GNA) ของอดีต นรม.Fayez Sarraj กับกลุEม High 

Council of State เปVนรัฐบาลท่ีสหประชาชาติ (UN) ให[การรับรอง โดยมีฐานท่ีม่ันอยูEท่ีตริโปลี สEวนอีกฝ�าย

เปVนกลุEม Libyan National Army (LNA) ของจอมพล Khalifa Haftar กับกลุEม House of Representatives 

(HoR) มีฐานท่ีม่ันทางภาคตะวันออกและทางใต[ของลิเบีย และยังสามารถควบคุมแหลEงน้ำมันท่ีสำคัญของลิเบีย 

โดยสถานการณAความขัดแย[งในลิเบียทวีความรุนแรงข้ึน หลังจากจอมพล Haftar เคล่ือนกำลังจากฐานท่ีม่ันทาง

ตะวันออกมาบุกโจมตีเพ่ือจะยึดกรุงตริโปลีจากฝ�าย GNA เม่ือ 4 เม.ย.2562 กEอนจะมีการลงนามในข[อตกลง

หยุดยิงท่ีเจนีวา สวิตเซอรAเเลนดA เม่ือ 23 ต.ค.2563  

  ฝ�ายบริหาร : การเจรจา Libyan Political Dialogue Forum (LPDF) ซ่ึงมี UN เปVนตัวกลาง

การเจรจาเม่ือ 5 ก.พ.2564 มีมติแตEงต้ังสมาชิกสภาสูงสุด (Presidential Council-PC) จำนวน 3 คน โดยมี

นาย Mohammed Al Menfi เปVนประธาน PC และแตEงต้ังนาย Abdul Hamid Dbeibeh ให[ดำรงตำแหนEง 

นรม.ลิเบีย ต้ังแตE 15 มี.ค.2564 ทำหน[าท่ีช่ัวคราวเพ่ือจัดต้ังรัฐบาลเอกภาพแหEงชาติลิเบีย (Government of 

National Unity-GNU) แตEลิเบียไมEสามารถจัดการเลือกต้ังได[ตามกำหนดเม่ือ 24 ธ.ค.2564 และยังไมEมีการ

กำหนดวันเลือกต้ังใหมE นอกจากน้ี ลิเบียประสบป=ญหาความไร[เสถียรภาพทางการเมืองมากข้ึน จากการมี 2 รัฐบาล 

และ นรม. 2 คน ได[แกE นาย Abdul Hamid al Dbeibah นรม.รัฐบาล GNU ฝ=>งตะวันตกหรือกรุงตริโปลี 

ดำรงตำแหนEงต้ังแตE 15 มี.ค.2564 โดยสหประชาชาติให[การรับรอง และนาย Fathi Bashagha นรม.รัฐบาล 

Government of National Stability (GNS) ฝ=>งตะวันออกของประเทศ ดำรงตำแหนEงต้ังแตE 10 ก.พ.2565 

ได[รับการสนับสนุนจากจอมพล Haftar  

  ฝ�ายนิติบัญญัติ : เปVนแบบสภาเด่ียว คือ House of Representatives (HoR) หรือ Majlis 

Al Nuwab มีสมาชิก 200 คนมาจากการเลือกต้ังโดยประชาชน ในจำนวนน้ีสงวนไว[ให[สตรี 32 คน โดยมีการ

เลือกต้ังสภา HoR เม่ือ 24 ธ.ค.2564 

  ฝ�ายตุลาการ : ระบบตุลาการของลิเบียในป=จจุบันได[รับอิทธิพลมาจากสมุดปกเขียวของ    

พ.อ.กัดดาฟj แตEป=จจุบันประสบป=ญหาความไมEแนEนอนเน่ืองจากผู[พิพากษาถูกต้ังข[อสงสัยวEามีสEวนรEวมกับ

ระบอบการปกครองของ พ.อ.กัดดาฟj และยังไมEทราบวEาลิเบียจะใช[ระบบกฎหมายใดในอนาคต ท้ังน้ี ศาลแพEง

และศาลอาญามีอำนาจในการบังคับใช[กฎหมายในทางทฤษฎี ในขณะท่ีศาลศาสนาดูแลด[านสถานะสEวนบุคคล

ตามกฎหมายอิสลามและจารีตประเพณีของชนเผEา ป=จจุบันกระบวนการยุติธรรมลิเบียหยุดชะงักต้ังแตEปj 2554 

และมีผู[พิพากษาหลายคนถูกลอบสังหาร  
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เศรษฐกิจ  อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของลิเบียเม่ือปj 2564 ขยายตัวข้ึนจากปj 2563 เน่ืองจากมี

รายได[จากการผลิตน้ำมันเพ่ิมข้ึนอยEางมาก แตEเศรษฐกิจลิเบียจะหดตัวลงอีกคร้ังในปj 2565 เน่ืองจากป=ญหา

ความขัดแย[งทางการเมือง ผลกระทบจากโรค COVID-19 และท่ีสำคัญจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ทำให[เกิด

ป=ญหาเงินเฟ¡อ ความไมEม่ันคงทางอาหาร และราคาสินค[าอุปโภคบริโภคมีราคาแพง ท้ังน้ี การเติบโตทาง

เศรษฐกิจลิเบียข้ึนอยูEกับเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ ซ่ึงป=จจุบันยังมีความไมEแนEนอน แตEคาดวEาปj 

2565 เศรษฐกิจลิเบียจะหดตัวเปVน 18.5% และจะเติบโต 17.9% ในปj 2566  

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกลุเงิน :   ดีนารAลิเบีย (Libyan Dinar-LYD)  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร]สหรัฐ :  1 ดอลลารAสหรัฐ : 4.89 LYD  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท :  1 บาท : 0.13 LYD  (พ.ย.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปj 2564)  

ผลิตภัณฑAมวลรวมในประเทศ (GDP) : 41,879 ล[านดอลลารAสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  31.4%   

รายได[เฉล่ียตEอหัวตEอปj : 6,018.4 ดอลลารAสหรัฐ  

แรงงาน : 2,403,613 คน  

อัตราการวEางงาน : 19.6%  

อัตราเงินเฟ¡อ : 3.7% 

ผลผลิตทางการเกษตร : ข[าวสาลี ข[าวบารAเลยA มะกอก ผลอินทผลัม ต[นไม[จำพวกมะนาวและส[ม ผัก ถ่ัวลิสง 

ถ่ัวเหลือง และปศุสัตวA 

ผลผลิตอุตสาหกรรม :  น้ำมันป¤โตรเลียม สารท่ีได[จากน้ำมันป¤โตรเคมี อะลูมิเนียม เหล็กและเหล็กกล[า อาหาร 

ส่ิงทอ งานฝjมือ และปูนซีเมนตA 

ดุลการค[าระหวEางประเทศ : 10,014 ล[านดอลลารAสหรัฐ  

มูลคEาการสEงออก :  28,986 ล[านดอลลารAสหรัฐ  

สินค[าสEงออก : น้ำมันดิบ ทองคำ ผลิตภัณฑAป¤โตรเลียม เศษเหล็ก น้ำมันกล่ัน (ปj 2563) 

ประเทศสEงออกสำคัญ : อิตาลี 39.3% จีน 9.7% เนเธอรAแลนดA 8.3% สเปน 7.8% UAE 6.8% ฝร่ังเศส 5.8% 

สหราชอาณาจักร 5.3% สหรัฐฯ 4.1%  

มูลคEาการนำเข[า : 18,972 ล[านดอลลารAสหรัฐ  

สินค[านำเข[า : น้ำมันกล่ัน ยาสูบ รถยนตA อุปกรณAการกระจายเสียง และข[าวสาลี (ปj 2563) 

ประเทศนำเข[าสำคัญ : ตุรกี 14.8% จีน 11.9% UAE 9.4% อิตาลี 8.3% กรีซ 6.7% เบลเยียม 4.5% ตูนิเซีย 

4.4%  
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การทหาร กองทัพของลิเบียอยูEในสภาพการเปล่ียนผEานหลังจากการโคEนล[ม พ.อ.กัดดาฟj เม่ือปj 2554 

โดยกองทัพเดิมถูกยุบเลิก และแยกตัวไปเข[ารEวมเปVนกองกำลังติดอาวุธของฝ�าย GNA และฝ�าย LNA โดยกองกำลัง

ของท้ังสองฝ�ายประกอบด[วยหนEวยกองกำลังก่ึงทหาร ชนเผEา และพลเรือนติดอาวุธ มีการฝ§กอบรมคEอนข[างต่ำ 

ป=จจุบันได[รับการสนับสนุนทางทหารจากตEางประเทศ ได[แกE รัสเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตสA (UAE) สนับสนุน

ฝ�าย LNA สEวนตุรกี สนับสนุนฝ�าย GNA  

  ยุทโธปกรณAสำคัญ ฝ�าย GNA ทบ. ได[แกE รถถังหลัก (MBT) รุEน T-55 และ T-72 ยานรบ

ทหารราบหุ[มเกราะ (IFV) รุEน BMP-2 ยานลำเลียงพลหุ[มเกราะ (APC) ประเภทตEาง ๆ ยานอรรถประโยชนA   

หุ[มเกราะ (AUV) รุEน Lenco Bearcat G3 และรุEน Nimr Ajban ยานหุ[มเกราะกู[ภัย (ARV) รุEน Centurion 

105 AVRE อาวุธนำวิถีตEอสู[รถถัง (MSL) รุEน 9P157-2 Khrizantema-S ป̈นใหญEอัตตาจร (SP) รุEน Palmaria 

และป̈นใหญEลากจูง (TOWED) รุEน D-30 ขีปนาวุธตEอสู[อากาศยานพ้ืนสูEอากาศ (SAM) รุEน QW-18 (CH-SA-11) 

และป̈นอัตตาจรตEอต[านอากาศยานรุEน ZPU-2 และรุEน ZU-32-2 

 ทร. ได[แกE เรือลาดตระเวนชายฝ=>ง มากกวEา 3 ลำ เรือรบสะเทินน้ำสะเทินบก 1 ลำ เรือ       

สEงกำลังบำรุงและสนับสนุน 2 ลำ กองกำลังชายฝ=>ง (coast guard) ได[แกE เรือลาดตระเวน และเรือรบชายฝ=>ง    

9 ลำ 

  ทอ. ได[แกE เคร่ืองบินโจมตีพ้ืนดิน (FGA) รุEน MiG-23BN 2 เคร่ือง เคร่ืองบินโจมตี (ATK) รุEน 

J-21 Jastrebt 1 เคร่ือง เคร่ืองบินฝ§กรบ (TRG) รุEน G-2 Galeb รุEน L-39ZO รุEน SF-260 รวมมากกวEา 10 

เคร่ือง เฮลิคอปเตอรAโจมตี (ATK) รุEน Mi-24 Hind เฮลิคอปเตอรAขนสEง (TPT) รุEน Mi-17 Hip และขีปนาวุธ

จากอากาศสูEอากาศ (AAM) 

 ฝ�าย LNA หรือกองกำลัง Libyan Arab Armed Forces (LAAF) ทบ. ได[แกE รถถังหลัก 

(MBT) รุEน T-55 T-62 และ T-72 ยานหุ[มเกราะลาดตระเวน (RECCE) รุEน BRDM-2 และ EE-9 Cascavel 

ยานรบทหารราบหุ[มเกราะ (IFV) รุEน BMP-1 และ Ratel-20 ยานลำเลียงพลหุ[มเกราะ (APC) รุEน M113 รุEน 

Al-Mared รุEน BTR-60PB รุEน Mbombe-6 รุEน Nimr Jais รุEน Puma รุEน Al-Wahsh รุEน Caiman รุEน Streit 

Spartan และรุEน Streit Typhoon ยานอรรถประโยชนAหุ[มเกราะ (AUV) รุEน Panthera T6 และ Panthera 

F9 อาวุธนำวิถีตEอสู[รถถัง (MSL) ป̈นไร[แรงสะท[อนถอยหลังตEอสู[รถถัง (RCL) ป̈นใหญEอัตตาจร (SP) รุEน 2S1 

Gvodzika และป̈นใหญEลากจูง (TOWED) รุEน D-30 ป̈นใหญEยิงระเบิด (MRL) รุEน Type-63 และรุEน BM-21 

Grad และป̈นครก (MOR) รุEน M106 ขีปนาวุธจากพ้ืนสูEอากาศ (SAM) และป̈นอัตตาจรตEอต[านอากาศ 

 ทร. ได[แกE เรือลาดตระเวนชายฝ=>ง มากกวEา 7 ลำ เรือสEงกำลังบำรุงและสนับสนุน 1 ลำ  

 ทอ. ได[แกE เคร่ืองบินขับไลE (FTR) รุEน MiG-23 Flogger โจมตีพ้ืนดิน (FGA) 11 เคร่ือง 

เคร่ืองบินฝ§กรบ (TRG) 12 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรAโจมตี (ATK) รุEน Mi-24/35 Hind เฮลิคอปเตอรAขนสEง (TPT) 

รุEน Mi-8/Mi-17 Hip และขีปนาวุธจากอากาศสูEอากาศ (AAM) 

ปaญหาด#านความม่ันคงท่ีน0าติดตาม  

 1) สถานการณAความไร[เสถียรภาพทางการเมืองและความม่ันคงของประเทศ หลังจาก 

การโคEมล[ม พ.อ.กัดดาฟj โดยลิเบียเร่ิมเกิดการสู[รบรุนแรงมากข้ึนในตริโปลี เม่ือจอมพล Haftar เคล่ือนกำลังจาก
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ฐานท่ีม่ันทางภาคตะวันออกของลิเบีย รุกโจมตีเพ่ือหวังยึดตริโปลีจากฝ�ายรัฐบาลลิเบีย ต้ังแตE 4 เม.ย.2562  

โดยจอมพล Haftar ระบุวEา เพ่ือปราบปรามกลุEมกEอการร[ายและกลุEมอาชญากรรมท่ีเช่ือวEาได[รับการสนับสนุน

จาก GNA ท้ังน้ี ท้ังสองฝ�ายลงนามในข[อตกลงหยุดยิงถาวรท่ีเจนีวา สวิตเซอรAเเลนดA เม่ือ 23 ต.ค.2563 และ 

มีการจัดประชุม Libyan Political Dialogue Forum (LPDF) เม่ือ 5 ก.พ.2564 มีมติแตEงต้ังสมาชิกสภาสูงสุด 

และ นรม.ลิเบียช่ัวคราว เพ่ือจัดต้ังรัฐบาลเอกภาพแหEงชาติลิเบีย และเตรียมความพร[อมในการจัดการเลือกต้ัง

เม่ือ 24 ธ.ค.2564 แตEลิเบียไมEสามารถจัดการเลือกต้ังตามกำหนดได[จนถึงป=จจุบัน และยังไมEมีแนวโน[มวEา

ป=ญหาการเมืองของลิเบียจะคล่ีคลาย โดยเฉพาะป=จจุบันท่ีลิเบียมี นรม.สองคน แขEงขันอิทธิพลและดูแลฐานท่ี

ม่ันทางตะวันออก (รัฐบาล GNS) และตะวันตก (รัฐบาล GNU)  

 2) ป=ญหาการกEอการร[าย ลิเบียมีกลุEมติดอาวุธตEาง ๆ เปVนจำนวนมากหลังจากการโคEนล[ม 

พ.อ.กัดดาฟj อีกทั้งยังมีความพยายามของกลุEมกEอการร[ายสากลที่อาจอาศัยสภาพไร[กฎหมายในลิเบีย 

เพ่ือเข[ามาแสวงประโยชนA โดยใช[เปVนแหลEงพักพิง การฝ§กอบรม และเปVนฐานท่ีม่ัน โดยเฉพาะกลุEมกEอการร[าย  

ท่ีเก่ียวข[องกับกลุEมอัลกออิดะฮA และกลุEม Islamic State (IS) ท่ีอาจหวนมายึดลิเบียเปVนฐานท่ีม่ันในแอฟริกา 

หลังจากกEอนหน[าน้ีเคยยึดเมือง Sirte เมื่อปj 2558 แตEถูกขับออกเมื่อ ธ.ค.2559 โดยกลุEม IS มีแนวโน[ม 

กEอเหตุทางตอนกลางและทางใต[ของลิเบีย มุEงเป¡าหมายชาวตEางชาติและผลประโยชนAของชาวตEางชาติใน

ลิเบีย โดยเฉพาะในเมือง Tripolitania และเมือง Murzuq นอกจากนี้ ยังมีกองกำลังติดอาวุธที่มุ Eงโจมตี   

ภาคสEวนพลังงานในเมือง Sirte และเมือง Murzuq เพื่อควบคุมแหลEงน้ำมัน รวมทั้งแรงงานชาวตEางชาติใน

บริษัทน้ำมันยังเสี่ยงถูกลักพาตัวสูง ทั้งนี้ การโจมตีแหลEงน้ำมันของลิเบีย จะสEงผลกระทบด[านพลังงานโลก    

ทำให[ปริมาณและราคาน้ำมันในตลาดโลกให[เกิดความผันผวนและอาจปรับตัวสูงข้ึน เน่ืองจากลิเบียเปVนแหลEง

น้ำมันท่ีสำคัญของโลก โดยเฉพาะสEงออกไปยังตลาดยุโรปเปVนหลัก ได[แกE อิตาลี สเปน ฝร่ังเศส เยอรมนี และ

เนเธอรAแลนดA 

 3) ป=ญหาผู[อพยพชาวแอฟริกาที่ยังนิยมใช[ลิเบียเปVนทางผEานข[ามทะเลเมดิเตอรAเรเนียน 

เพ่ือตEอไปยังยุโรปในการแสวงหาชีวิตความเปVนอยูEท่ีดีข้ึน  

 

สมาชิกองค]การระหว0างประเทศ ไ ด[ แ กE  ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, BDEAC, CAEU, 

COMESA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, 

IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, OPEC, PCA, 

UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO และ WMO นอกจากน้ี 

ยังเปVนผู[สังเกตการณAของ WTO 

  

วิทยาศาสตร]และเทคโนโลยี ลิเบียสEงเสริมด[านวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี โดยเฉพาะให[ความสำคัญ   

ในด[านการศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวข[องกับวิทยาศาสตรA วิศวกรรมศาสตรA วิศวป¤โตรเคมี นอกจากน้ี ยังมีโครงการ

พัฒนาไฟฟ¡าพลังนิวเคลียรA โดยมีเตาปฏิกรณAวิจัยนิวเคลียรAขนาด 10 เมกะวัตตAท่ีเมืองตาจญAรออA  
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การขนส0งและโทรคมนาคม ทEาอากาศยานพาณิชยA 8 แหEง โดยมีทEาอากาศยานนานาชาติสำคัญ คือ          

ทEาอากาศยานนานาชาติตริโปลี สEวนทEาเรือ 17 แหEง ท่ีสำคัญ ได[แกE Az Zawiyah, Marsa al Burayqah, Ra’s 

Lanuf และ Tripoli ทEอสEงน้ำมันท่ี Az Zawiyah และ Ra’s Lanuf ทEอสEงก�าซธรรมชาติเหลวท่ี Marsa el Brega 

ถนนระยะทาง 100,024 กม. ทEอสEงผลิตภัณฑAป¤โตรเลียมระยะทาง 11,630 กม. การโทรคมนาคม : โทรศัพทAพ้ืนฐาน

ให[บริการประมาณ 1.576 ล[านเลขหมาย โทรศัพทAเคล่ือนท่ี 6.02 ล[านเลขหมาย รหัสโทรศัพทAทางไกลระหวEาง

ประเทศ +218 จำนวนผู[ใช[อินเทอรAเน็ตคิดเปVน 21.3% ของจำนวนประชากรท้ังหมด รหัสอินเทอรAเน็ต .ly   

 

การเดินทาง  สายการบินลิเบียไมEมีเท่ียวบินตรงมายังกรุงเทพฯ ผู[ท่ีประสงคAจะเดินทางไปลิเบียต[องตEอ

เคร่ืองบินในยุโรป เชEน ฝร่ังเศส ตุรกี หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตสA เวลาท่ีลิเบียช[ากวEาไทย 5 ชม. นักทEองเท่ียว

ไทยเดินทางเข[าลิเบียต[องขอรับการตรวจลงตราท่ี สอท.ลิเบียประจำกรุงเทพฯ  

 

ความสัมพันธ]ไทย-ลิเบีย  

 ลิเบียสถาปนาความสัมพันธAทางการทูตกับไทยเม่ือ 16 มี.ค.2520 และไทยเป¤ด สอท. ประจำ

ตริโปลี เม่ือ 5 มี.ค.2552 โดยให[มีเขตอาณาครอบคลุมไนเจอรA ชาด และตูนิเซีย ตEอมาเม่ือปj 2557 สอท.ไทย 

ประจำตริโปลี ป¤ดดำเนินงานช่ัวคราวเน่ืองจากสถานการณAความรุนแรงในลิเบีย ป=จจุบันมอบหมายให[ สอท.ไทย 

ประจำโรม อิตาลี ดูแลลิเบีย ขณะท่ีฝ�ายลิเบียมอบหมายให[ สอท.ลิเบีย ประจำมะนิลา ฟ¤ลิปป¤นสA มีเขตอาณา

ครอบคลุมประเทศไทย รวมท้ังต[องการเป¤ด สอท.ลิเบีย ข้ึนในไทย ท่ีผEานมา ลิเบียได[ให[การสนับสนุนมูลนิธิ

ชEวยเหลือเด็กกำพร[าของมูลนิธิสตรีไทยมุสลิมแหEงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภA และให[การสนับสนุนการ

กEอสร[างอาคารลิเบียเปVนท่ีทำการของมูลนิธิดังกลEาว และใช[เปVนอาคารเรียนสำหรับเยาวชนไทยมุสลิมด[วย 

  ด[านเศรษฐกิจ การค[าไทย-ลิเบีย ปj 2564 มีมูลคEา 1,244.39 ล[านดอลลารAสหรัฐ โดยไทยสEงออก

มูลคEา 191.34 ล[านดอลลารAสหรัฐ และนำเข[ามูลคEา 1,053.05 ล[านดอลลารAสหรัฐ ไทยเปVนฝ�ายเสียเปรียบ

ดุลการค[า 861.70 ล[านดอลลารAสหรัฐ ในชEวง ม.ค.-ก.ย.2565 การค[าสองฝ�ายมีมูลคEา 1,649.65 ล[านดอลลารAสหรัฐ 

โดยไทยสEงออกมูลคEา 189.81 ล[านดอลลารAสหรัฐ และนำเข[ามูลคEา 1,459.84 ล[านดอลลารAสหรัฐ ไทยเปVนฝ�าย

เสียเปรียบดุลการค[า 1,270.04 ล[านดอลลารAสหรัฐ  

 สินค[าสEงออกสำคัญของไทยปj 2564 ได[แกE รถยนตA อุปกรณAและสEวนประกอบ อาหารทะเล

กระป±องและแปรรูป ผลิตภัณฑAยาง ตู[เย็น ตู[แชEแข็งและสEวนประกอบ รองเท[าและช้ินสEวน สินค[าสำคัญท่ีไทย

นำเข[าจากลิเบียปj 2564 ได[แกE น้ำมันดิบ สินแรEโลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑA ผัก ผลไม[และของปรุงแตEงท่ีทำ

จากผัก ผลไม[ เคร่ืองจักรไฟฟ¡าและสEวนประกอบ 

----------------------------------------------------- 
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Abdul Hamid Dbeibeh 

 

ตำแหน0ง   - นรม.รัฐบาลเอกภาพแหEงชาติลิเบีย ต้ังแตE 15 มี.ค.2564 โดยจะดำรง 

   ตำแหนEงช่ัวคราว เพ่ือเตรียมจัดการเลือกต้ังท่ัวไป  

 

เกิด    - 13 ก.พ.2502 (อายุ 64 ปj/ปj 2566) ท่ีเมือง Misrata ลิเบีย 

 

การศึกษา   - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด[านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยโตรอนโต  

   แคนาดา 

 

ประวัติการทำงาน    - ประธานบริษัท Libyan Investment and Development ซ่ึงเปVนบริษัท 

    กEอสร[างรายใหญEของลิเบีย   

   - ผู[จัดการทีมฟุตบอล Al-Ittihad   

   - ประธานบริหารบริษัท Libyan Investment and Development  

   Company (LIDCO) ซ่ึงรับผิดชอบโครงการด[านกิจการสาธารณะของรัฐบาล 

   ลิเบีย 

 

ประวัติทางการเมือง  

15 มี.ค.2564-ป=จจุบัน  - นรม.รัฐบาลเอกภาพแหEงชาติลิเบีย 

 

-----------------------------------------
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Fathi Bashagha  

 

ตำแหน0ง   นายกรัฐมนตรีรัฐบาล Government of National Stability (GNS)  

 

เกิด   20 ส.ค.2503 (อายุ 63 ปj/ปj 2566) ท่ีเมือง Misrata ลิเบีย 

 

การศึกษา   

ปj 2527    สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการบินในเมือง Misrata 

 

ประวัติการทำงาน  

ปj 2527-2536     นักบินฝ§กสอน เช่ียวชาญด[านเคร่ืองบินรบท่ีกองทัพอากาศลิเบีย 

ปj 2536     ทำธุรกิจการนำเข[า-สEงออก   

ปj 2554   สมาชิกสภาทหาร (Military Council) ในตำแหนEงหัวหน[าฝ�ายข[อมูลและ 

   ประสานงาน หลังการปฏิวัติลิเบีย โดยขณะท่ีอยูEในกองทัพลิเบีย เข[ารEวม 

   ภารกิจ Libya Dawn Operations ระหวEางปj 2556-2557 และ Volcano of  

   Anger ระหวEางปj 2562-2563  

 

ประวัติทางการเมือง  

7 ต.ค.2561-15 มี.ค.2564  รมว.กห. 

10 ก.พ.2565-ป=จจุบัน  นรม.รัฐบาล Government of National Stability (GNS) 

 

----------------------------------------- 

 

 

 

 

คณะรัฐมนตรี (รัฐบาลเอกภาพแห0งชาติลิเบีย) 
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นรม.      Abdul Hamid Dbeibeh  

รอง นรม.ของลิเบีย ตอ.      Hussein Atiya Abdul Hafeez Al-Qatrani  

รอง นรม.ของลิเบีย ตต.      Ramadan Ahmed Boujenah  

ประธานสภาสูงสุด       Mohammad Younes Menfi 

สมาชิกสภาสูงสุด        Abdullah Hussein Allafi  

สมาชิกสภาสูงสุด        Mossa Al-Koni     

รมว.กระทรวงคลัง       Khaled Al-Mabrouk Abdullah 

รมว.กระทรวงยุติธรรม      Halima Ibrahim Abdel Rahman 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข      Ali Muhammad Miftah Al-Zinati 

รมว.กระทรวงมหาดไทย      Khaled Ahmed Mazen 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ     Musa Muhammad Al-Maqrif 

รมว.กระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตรA  Imran Muhammad Abdul Anabi Al-Qeeb 

รมว.กระทรวงเทคนิคและอาชีวศึกษา    Saeed Sifaw 

รมว.กระทรวงการตEางประเทศ    Najla Mangoush 

รมว.กระทรวงกลาโหม     Abdul Hamid Dbeibeh 

รมว.กระทรวงวางแผน     Kamel Braik Al-Hassi 

รมว.กระทรวงกิจการสังคม     Wafaa Abu Bakr Muhammad Al-Kilani 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการค[า    Omar Ali Al-Ajili 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและเหมืองแรE    Ahmed Ali Muhammad Omar 

รมว.กระทรวงราชการ      Abdul Fattah Saleh Muhammad Al-Khawja 

รมว.กระทรวงรัฐบาลท[องถ่ิน    Badr Al-Din Al-Sadiq Al-Toumi 

รมว.กระทรวงเยาวชน      Fathallah Abd Al-Latif Al-Zani 

รมว.กระทรวงน้ำมันและแก�สธรรมชาติ    Muhammad Ahmad Muhammad Aoun 

รมว.กระทรวงแรงงาน      Ali Al-Abed Al-Reda Abu Azoum 

รมว.กระทรวงเกษตร      Hamad Abdul-Razzaq Taher Al-Marimi 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม      Mabrouka Othman Oki 

รมว.กระทรวงทรัพยากรทางการเงิน    Tariq Abdel Salam Mustafa Abu Flika 

รมว.กระทรวงปศุสัตวAและทรัพยากรทางทะเล   Tawfiq Saeed Moftah Al-Dorsi 

รมว.กระทรวงกีฬา       Abdul Shafi Hussein Muhammad Al-Juifi 

รมว.กระทรวงการทEองเท่ียว     Abd Al-Salam Abdullah Al-Lahi-Tiki 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล[อม     Ibrahim Al-Arabi Mounir 

รมว.กระทรวงท่ีอยูEอาศัยและการกEอสร[าง    Zuhair Ahmed Mahmoud 
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รมว.กระทรวงคมนาคม      Muhammad Salem Al-Shahoubi 

 

----------------------------------------- 

           (พ.ย.2565) 


