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รัฐลิเบยี 

(State of Libya) 

 
 

เมืองหลวง ตริโปลี 

 

ท่ีตั้ง ตอนเหนือสุดของทวีปแอฟริกาบนชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน ตั้งอยูระหวางตูนิเซียและ

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

ใหญเปนอันดับ 18 ของโลก มีชายแดนทางบกยาว 4,339 กม. และมีชายฝงยาว 1,770 กม. 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ  ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน (1,770 กม.) 

 ทิศตะวันออก  ติดกับอียิปต (1,115 กม.) 

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

 ทิศตะวันตก    ติดกับตูนิเซีย (461 กม.) และแอลจีเรีย (989 กม.) 
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ภูมิประเทศ สวนใหญเปนพ้ืนท่ีแหงแลง และเปนลอนเนินขนาดเล็ก บางสวนเปนพ้ืนท่ีราบสูง 

 

ภูมิอากาศ แหงแลงแบบทะเลทราย อุณหภูมิเฉลี่ย 20-30 องศาเซลเซียส ทางตอนเหนือตามแนวชายฝง

มีอากาศเย็นคลายคลึงกับภูมิภาคแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน บริเวณตอนกลางมีอากาศรอนแบบทะเลทราย 

 

ประชากร 7,017,224 คน (ก.ค.2564)  

 

รายละเอียดประชากร แบงเปนชาวเบอรเบอรและอาหรับ 97% และอ่ืน ๆ 3% (กรีก มอลตา อิตาลี 

อียิปต ปากีสถาน ตุรกี อินเดีย และตูนิเซีย) อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 33.65% 

วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 62.3% วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 4.04% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม

ประมาณ 76.93 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศชายประมาณ 74.68 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศหญิงประมาณ 79.29 ป อัตราการเกิด    

22.23 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 3.46 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 

1.76%     

 

ศาสนา  อิสลาม (ซุนนี) 96.6% คริสต 2.7% พุทธ 0.3% ไมระบุ 0.2% และอ่ืน ๆ 0.2%  (เชน ฮินดู ยิว 

และศาสนาพ้ืนบาน) 

 

ภาษา  ภาษาอาหรับเปนภาษาราชการ แตก็มีประชากรตามเมืองใหญท่ีสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศได 

เชน อิตาลี และอังกฤษ นอกจากนี้ ยังมีภาษาของชาวเบอรเบอร (Nafusi, Ghadamis, Suknah, Awjilah 

และ Tamasheq) 

 

การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ 91% (ป 2558) 

 

การกอตั้งประเทศ   ลิเบียอยูภายใตการปกครองของตางชาติมาอยางตอเนื่อง โดยเคยอยูภายใตอาณาจักรกรีก 

โรมัน ไบแซนไทน ออตโตมัน และตั้งแตป 2454 ลิเบียอยูภายใตการปกครองของอิตาลี จนกระทั่งเมื่อ 

21 พ.ย.2492 สมัชชาสหประชาชาติมีขอมติใหลิเบียไดรับเอกราชจากอิตาลี ท้ังนี้ ซัยยิด อิดรีส อัลมะฮดี อัซซะนูซี 

เจาผูครองแควน Cyrenaica ซ่ึงเปนผูนำการตอตานการปกครองของอิตาลีระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และ

เปนผูนำในการเจรจาจนนำไปสูการประกาศเอกราชเม่ือ 24 ธ.ค.2494 ไดรับการสนับสนุนจาก สหราชอาณาจักรให

สถาปนาพระองคข้ึนเปนสมเด็จพระราชาธิบดีอิดรีสท่ี 1 กษัตริยพระองคแรกแหงสหราชอาณาจักร ลิเบีย 

(ประกอบดวย Cyrenaica Tripolitania และ Fezzan) โดยมีตริโปลีเปนเมืองหลวง จนกระท่ังกลุมนายทหาร

ท่ีนำโดย พ.อ.มูอัมมาร กัดดาฟ (มูอัมมัร กอษษาฟ) ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากสมเด็จพระราชาธิบดีอิดรีส 

ขณะท่ีทรงอยูระหวางการเขารับการถวายการรักษาพระองคท่ีตุรกี เม่ือ 1 ก.ย.2512 และเปลี่ยนแปลงประเทศเปน

สาธารณรัฐ จนกระท่ังในป 2553 เกิดกระแสการเรียกรองประชาธิปไตยในประเทศกลุมอาหรับ (Arab spring) 

เริ่มตนข้ึนในตูนิเซีย มีการเรียกรองประชาธิปไตยในเมืองตาง ๆ ของลิเบียเม่ือป 2554 ซ่ึง พ.อ.กัดดาฟ ใชการ
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ปราบปรามอยางรุนแรงจนขยายวงกวางเปนกระแสตอตานและเปนสงครามกลางเมือง และมีการแทรกแซงจาก 

North Atlantic Treaty Organization (NATO) ท่ีสนับสนุนกลุมกบฏ จนสามารถโคนลมรัฐบาลของ พ.อ.กัดดาฟ 

ไดเม่ือ 23 ต.ค.2554 ซ่ึงตอมากำหนดใหเปนวันชาติของลิเบีย  

 

วันชาต ิ 23 ต.ค. (ซ่ึงเปนวันปลดแอกจาก พ.อ.มูอัมมาร กัดดาฟ เม่ือป 2554) 

 

การเมือง ลิเบียประสบปญหาแตกแยกทางการเมือง และการแยงชิงอำนาจทางการเมืองและ

ผลประโยชนดานน้ำมัน นับตั้งแตการโคนลม พ.อ.กัดดาฟ เม่ือป 2554 โดยลิเบียแบงเปนสองฝายท่ีสำคัญ คือ 

ฝายรัฐบาลลิเบีย (Government of National Accord-GNA) ของอดีต นรม.Fayez Sarraj กับกลุม High 

Council of State เปนรัฐบาลท่ีสหประชาชาติ (UN) ใหการรับรอง โดยมีฐานท่ีม่ันอยูท่ีตริโปลี สวนอีกฝาย

เปนกลุม Libyan National Army (LNA) ของจอมพล Khalifa Haftar กับกลุม House of Representatives 

(HoR) มีฐานท่ีม่ันทางภาคตะวันออกและทางใตของลิเบีย และยังสามารถควบคุมแหลงน้ำมันท่ีสำคัญของลิเบีย 

โดยสถานการณความขัดแยงในลิเบียทวีความรุนแรงข้ึนหลังจากจอมพล Haftar เคลื่อนกำลังจากฐานท่ีม่ันทาง

ตะวันออกมาบุกโจมตีเพ่ือจะยึดกรุงตริโปลีจากฝาย GNA เม่ือ 4 เม.ย.2562 กอนจะมีการลงนามในขอตกลง

หยุดยิงท่ีเจนีวา สวิตเซอรเเลนด เม่ือ 23 ต.ค.2563 ปจจุบันลิเบียอยูในระหวางกระบวนการเปลี่ยนผานทาง

การเมืองและเตรียมจัดการเลือกตั้งใน 24 ธ.ค.2564 

  ฝ ายบริหาร  : การเจรจา Libyan Political Dialogue Forum (LPDF) ซ่ึ ง มี  UN เป น

ตัวกลางการเจรจาเม่ือ 5 ก.พ.2564 มีมติแตงตั้งสมาชิกสภาสูงสุด (Presidential Council-PC) จำนวน 3 คน 

โดยมีนาย Mohammed Al Menfi เปนประธาน PC และแตงตั้งนาย Abdul Hamid Dbeibeh ใหดำรง

ตำแหนง นรม.ลิเบีย ตั้งแต 15 มี.ค.2564 ทำหนาท่ีชั่วคราวเพ่ือจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแหงชาติลิเบีย และเตรียม

ความพรอมในการจัดการเลือกตั้งใน 24 ธ.ค.2564 

  ฝายนิติบัญญัติ : เปนแบบสภาเดี่ยว คือ House of Representatives (HoR) หรือ Majlis 

Al Nuwab มีสมาชิก 200 คนมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ในจำนวนนี้สงวนไวใหสตรี 32 คน โดยจะมี

การเลือกตั้งสภา HoR ใน 24 ธ.ค.2564 

  ฝายตุลาการ : ระบบตุลาการของลิเบียในปจจุบันไดรับอิทธิพลมาจากสมุดปกเขียวของ    

พ.อ.กัดดาฟ แตปจจุบันประสบปญหาความไมแนนอนเนื่องจากผูพิพากษาถูกตั้งขอสงสัยวามีสวนรวมกับ

ระบอบการปกครองของ พ.อ.กัดดาฟ และยังไมทราบวาลิเบียจะใชระบบกฎหมายใดในอนาคต ท้ังนี้ ศาลแพง

และศาลอาญามีอำนาจในการบังคับใชกฎหมายในทางทฤษฎี ในขณะท่ีศาลศาสนาดูแลดานสถานะสวนบุคคล

ตามกฎหมายอิสลามและจารีตประเพณีของชนเผา ปจจุบันกระบวนการยุติธรรมลิเบียหยุดชะงักตั้งแตป 2554 

และมีผูพิพากษาหลายคนถูกลอบสังหาร  
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เศรษฐกิจ  อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของลิเบียเม่ือป 2563 หดตัวอยูท่ี -31.3% ซ่ึงเปนผลมาจาก

การชะงักงันทางการเมืองและเศรษฐกิจ จากปญหาขัดแยงทางการเมืองหลังสมัย พ.อ.กัดดาฟ ตั้งแตป 2554 

ปญหาการสูรบท่ีนำไปสูการปดแหลงน้ำมันระหวาง ม.ค.-ต.ค.2563 ทำใหลิเบียสูญเสียรายไดมากกวา 

10,000 ลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงการสงออกน้ำมันเปนรายไดหลักของลิเบีย นอกจากนี้ เศรษฐกิจลิเบียยังไดรับ

ผลกระทบจากปญหา COVID-19 ทำใหราคาน้ำมันลดลงและอุปสงคท่ัวโลกลดลง อยางไรก็ดี คาดวาป 2564 

เศรษฐกิจลิเบียเติบโต 37.5% และจะเติบโต 54.9% ในป 2565 จากการท่ีลิเบียสามารถกลับมาผลิตน้ำมันได

เปนปกติ และปญหาการเมืองมีแนวโนมคลี่คลายจากการจะจัดการเลือกตั้งใน 24 ธ.ค.2564    

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกลุเงิน :   ดีนารลิเบีย (Libyan Dinar-LYD)  

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ :  1 ดอลลารสหรัฐ : 4.59 LYD  

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท :  1 บาท : 0.13 LYD  (ธ.ค.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563)  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 25,418 ลานดอลลารสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  -31.3%   

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 3,699.2 ดอลลารสหรัฐ  

แรงงาน : 2,389,259 คน  

อัตราการวางงาน : 19.4%  

ผลผลิตทางการเกษตร : ขาวสาลี ขาวบารเลย มะกอก ผลอินทผลัม ตนไมจำพวกมะนาวและสม ผัก ถ่ัวลิสง 

ถ่ัวเหลือง และปศุสัตว 

ผลผลิตอุตสาหกรรม :  น้ำมันปโตรเลียม สารท่ีไดจากน้ำมันปโตรเคมี อะลูมิเนียม เหล็กและเหลก็กลา อาหาร 

สิ่งทอ งานฝมือ และปูนซีเมนต 

ดุลการคาระหวางประเทศ : 11,763 ลานดอลลารสหรัฐ  

มูลคาการสงออก :  8,614 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคาสงออก : น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม กาซธรรมชาติ และเคมีภัณฑ 

ประเทศสงออกสำคัญ : อิตาลี 20.8% จีน 19.3% สเปน 14% เยอรมนี 8.7% ฝรั่งเศส 7.3% อียิปต 6.7% 

สหรัฐฯ 3.5% (ป 2562) 

มูลคาการนำเขา : 20,377 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคานำเขา : เครื่องจักร อาหาร อุปกรณการขนสง และสินคาอุปโภคบริโภค 

ประเทศนำเขาสำคัญ : จีน 18% ตุรกี 14.8% เกาหลีใต 7.4% อิตาลี 4.3% สหรัฐฯ 4.2% (ป 2562) 
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การทหาร กองทัพของลิเบียอยูในสภาพการเปลี่ยนผานหลังจากการโคนลม พ.อ.กัดดาฟ เม่ือป 2554 

โดยกองทัพเดิมถูกยุบเลิก และแยกตัวไปเขารวมเปนกองกำลังติดอาวุธของฝาย GNA และฝาย LNA โดยกองกำลัง

ของท้ังสองฝายประกอบดวยหนวยกองกำลังก่ึงทหาร ชนเผา และพลเรือนติดอาวุธ มีการฝกอบรมคอนขางต่ำ 

ปจจุบันไดรับการสนับสนุนทางทหารจากตางประเทศ ไดแก รัสเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE) สนับสนุน

ฝาย LNA สวนตุรกี สนับสนุนฝาย GNA  

  ยุทโธปกรณสำคัญ ฝาย GNA ทบ. ไดแก รถถังหลัก (MBT) รุน T-55 และ T-72 ยานรบ

ทหารราบหุมเกราะ (IFV) รุน BMP-2 ยานลำเลียงพลหุมเกราะ (APC) ประเภทตาง ๆ ยานอรรถประโยชนหุม

เกราะ (AUV) รุน Lenco Bearcat G3 และรุน Nimr Ajban ยานหุมเกราะกูภัย (ARV) รุน Centurion 105 

AVRE อาวุธนำวิถีตอสูรถถัง (MSL) รุน 9P157-2 Khrizantema-S ปนใหญอัตตาจร (SP) รุน Palmaria และ

ปนใหญลากจูง (TOWED) รุน D-30 ขีปนาวุธตอสูอากาศยานพ้ืนสูอากาศ (SAM) รุน QW-18 (CH-SA-11) 

และปนอัตตาจรตอตานอากาศยานรุน ZPU-2 และรุน ZU-32-2 

 ทร. ไดแก เรือลาดตระเวนชายฝง มากกวา 3 ลำ เรือรบสะเทินน้ำสะเทินบก 1 ลำ เรือสง

กำลังบำรุงและสนับสนุน 2 ลำ กองกำลังชายฝง (coast guard) ไดแก เรือลาดตระเวนและเรือรบชายฝง 9 ลำ 

  ทอ. ไดแก เครื่องบินโจมตีพ้ืนดิน (FGA) รุน MiG-23BN 2 เครื่อง เครื่องบินโจมตี (ATK) รุน 

J-21 Jastrebt 1 เครื่อง เครื่องบินฝกรบ (TRG) รุน G-2 Galeb รุน L-39ZO รุน SF-260 รวมมากกวา 10 

เครื่อง เฮลิคอปเตอรโจมตี (ATK) รุน Mi-24 Hind เฮลิคอปเตอรขนสง (TPT) รุน Mi-17 Hip และขีปนาวุธ

จากอากาศสูอากาศ (AAM) 

 ฝาย LNA หรือกองกำลัง Libyan Arab Armed Forces (LAAF) ทบ. ไดแก  รถถังหลัก 

(MBT) รุน T-55 T-62 และ T-72 ยานหุมเกราะลาดตระเวน (RECCE) รุน BRDM-2 และ EE-9 Cascavel 

ยานรบทหารราบหุมเกราะ (IFV) รุน BMP-1 และ Ratel-20 ยานลำเลียงพลหุมเกราะ (APC) รุน M113 รุน 

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

Spartan และรุน Streit Typhoon ยานอรรถประโยชนหุมเกราะ (AUV) รุน Panthera T6 และ Panthera 

F9 อาวุธนำวิถีตอสูรถถัง (MSL) ปนไรแรงสะทอนถอยหลังตอสูรถถัง (RCL) ปนใหญอัตตาจร (SP) รุน 2S1 

Gvodzika และปนใหญลากจูง (TOWED) รุน D-30 ปนใหญยิงระเบิด (MRL) รุน Type-63 และรุน BM-21 

Grad และปนครก (MOR) รุน M106 ขีปนาวุธจากพ้ืนสูอากาศ (SAM) และปนอัตตาจรตอตานอากาศ 

 ทร. ไดแก เรือลาดตระเวนชายฝง มากกวา 7 ลำ เรือสงกำลังบำรุงและสนับสนุน 1 ลำ  

 ทอ. ไดแก เครื่องบินขับไล (FTR) รุน MiG-23 Flogger โจมตี พ้ืนดิน (FGA) 11 เครื่อง 

เครื่องบินฝกรบ (TRG) 12 เครื่อง เฮลิคอปเตอรโจมตี (ATK) รุน Mi-24/35 Hind เฮลิคอปเตอรขนสง (TPT) 

รุน Mi-8/Mi-17 Hip และขีปนาวุธจากอากาศสูอากาศ (AAM) 

 

ปญหาดานความม่ันคงท่ีนาติดตาม  

 1) สถานการณความไรเสถียรภาพทางการเมืองและความม่ันคงของประเทศ หลังจาก 

การโคมลม พ.อ.กัดดาฟ โดยลิเบียเริ่มเกิดการสูรบรุนแรงมากข้ึนในตริโปลี เม่ือจอมพล Haftar เคลื่อนกำลังจาก

ฐานท่ีม่ัน ทางภาคตะวันออกของลิเบีย รุกโจมตีเพ่ือหวังยึดตริโปลีจากฝายรัฐบาลลิเบีย ตั้งแต 4 เม.ย.2562  
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โดยจอมพล Haftar ระบุวาเพ่ือปราบปรามกลุมกอการราย และกลุมอาชญากรรมท่ีเชื่อวาไดรับการสนับสนุน

จาก GNA ท้ังนี้ ท้ังสองฝายลงนามในขอตกลงหยุดยิงถาวรท่ีเจนีวา สวิตเซอรเเลนด เม่ือ 23 ต.ค.2563 และ 

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

และ นรม.ลิเบียชั่วคราว เพ่ือจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแหงชาติลิเบีย และเตรียมความพรอมในการจัดการเลือกตั้ง

ใน 24 ธ.ค.2564 โดยผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีสำคัญ ไดแก จอมพล Haftar และนาย Saif al-Islam Gaddafi 

บุตรชายของ พ.อ.กัดดาฟ  

 2) ปญหาการกอการราย ลิเบียมีกลุมติดอาวุธตาง ๆ เปนจำนวนมากหลังจากการโคนลม 

พ.อ.กัดดาฟ อีกทั้งยังมีความพยายามของกลุมกอการรายสากลที่อาจอาศัยสภาพไรกฎหมายในลิเบีย 

เพ่ือเขามาแสวงประโยชน โดยใชเปนแหลงพักพิง การฝกอบรม และเปนฐานท่ีม่ัน โดยเฉพาะกลุมกอการราย  

ท่ีเก่ียวของกับกลุมอัลกออิดะฮ และกลุม Islamic State (IS) ท่ีอาจหวนมายึดลิเบียเปนฐานท่ีม่ันในแอฟริกา 

หลังจากกอนหนานี้เคยยึดเมือง Sirte เมื่อป 2558 แตถูกขับออกเมื่อ ธ.ค.2559 โดยกลุ ม IS มีแนวโนม 

กอเหตุทางตอนกลางและทางใตของลิเบีย มุงเปาหมายชาวตางชาติและผลประโยชนของชาวตางชาติใน

ลิเบีย โดยเฉพาะในเมือง Tripolitania และเมือง Murzuq นอกจากนี้ ยังมีกองกำลังติดอาวุธที่มุงโจมตีภาค

สวนพลังงานในเมือง Sirte และเมือง Murzuq เพื่อควบคุมแหลงน้ำมัน รวมทั้งแรงงานชาวตางชาติในบริษัท

น้ำมันยังเสี่ยงถูกลักพาตัวสูง ทั้งนี้ การโจมตีแหลงน้ำมันของลิเบีย จะสงผลกระทบดานพลังงานโลก ทำให

ปริมาณและราคาน้ำมันในตลาดโลกใหเกิดความผันผวนและอาจปรับตัวสูงข้ึน เนื่องจากลิเบียเปนแหลงน้ำมัน

ท่ีสำคัญของโลก โดยเฉพาะสงออกไปยังตลาดยุโรปเปนหลัก ไดแก อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี และ

เนเธอรแลนด 

 3) ปญหาผูอพยพชาวแอฟริกาที่ยังนิยมใชลิเบียเปนทางผานขามทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

เพ่ือตอไปยังยุโรปในการแสวงหาชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน  

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ ไ ด แ ก  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 นอกจากนี้ 

ยังเปนผูสังเกตการณของ WTO 

  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลิเบียสงเสริมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะใหความสำคัญ   

ในดานการศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร วิศวปโตรเคมี นอกจากนี้ ยังมีโครงการ

พัฒนาไฟฟาพลังนิวเคลียร โดยมีเตาปฏิกรณวิจัยนิวเคลียรขนาด 10 เมกะวัตตท่ีเมืองตาจญรออ  

 

การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยานพาณิชย 8 แหง โดยมีทาอากาศยานนานาชาติสำคัญ คือ          

ทาอากาศยานนานาชาติตริโปลี สวนทาเรือ 17 แหง ที่สำคัญ ไดแก Az Zawiyah, Marsa al Burayqah, 

Ra’s Lanuf และ Tripoli ทอสงน้ำมันท่ี Az Zawiyah และ Ra’s Lanuf ทอสงกาซธรรมชาติเหลวท่ี Marsa 

el Brega ถนนระยะทาง 100,024 กม. ทอสงผลิตภัณฑปโตรเลียมระยะทาง 11,630 กม. การโทรคมนาคม : 



                                                      ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

7 

โทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการประมาณ 1.576 ลานเลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี 6.02 ลานเลขหมาย รหัส

โทรศัพททางไกลระหวางประเทศ +218 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ตคิดเปน 21.3% ของจำนวนประชากรท้ังหมด รหัส

อินเทอรเน็ต .ly   

 

การเดินทาง สายการบินลิเบียไมมีเท่ียวบินตรงมายังกรุงเทพฯ ผู ท่ีประสงคจะเดินทางไปลิเบียตองตอ

เครื่องบินในยุโรป เชน ฝรั่งเศส ตุรกี หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เวลาท่ีลิเบียชากวาไทย 5 ชม. นักทองเท่ียว

ไทยเดินทางเขาลิเบียตองขอรับการตรวจลงตราท่ี สอท.ลิเบียประจำกรุงเทพฯ  

 

ความสัมพันธไทย-ลิเบีย  

 ลิเบียสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทยเม่ือ 16 มี.ค.2520 และไทยเปด สอท. ประจำ

ตริโปลี เม่ือ 5 มี.ค.2552 โดยใหมีเขตอาณาครอบคลุมไนเจอร ชาด และตูนิเซีย ตอมาเม่ือป 2557 สอท.ไทย 

ประจำตริโปลี ปดดำเนินงานชั่วคราวเนื่องจากสถานการณความรุนแรงในลิเบีย ปจจุบันมอบหมายให สอท.

ไทย ประจำโรม อิตาลี ดูแลลิเบีย ขณะท่ีฝายลิเบียมอบหมายให สอท.ลิเบีย ประจำมะนิลา ฟลิปปนส มีเขต

อาณาครอบคลุมประเทศไทย รวมทั้งตองการเปด สอท.ลิเบีย ขึ้นในไทย ที่ผานมา ลิเบียไดใหการ

สนับสนุนมูลนิธิชวยเหลือเด็กกำพราของมูลนิธิสตรีไทยมุสลิมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และให

การสนับสนุนการกอสรางอาคารลิเบียเปนท่ีทำการของมูลนิธิดังกลาว และใชเปนอาคารเรียนสำหรับเยาวชน

ไทยมุสลิมดวย 

  ดานเศรษฐกิจ การคาไทย-ลิเบีย ป 2563 มีมูลคา 512.55 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยสงออก

มูลคา 190.32 ลานดอลลารสหรัฐ และนำเขามูลคา 322.22 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยเปนฝายเสียเปรียบ

ดุลการคา 131.90 ลานดอลลารสหรัฐ ในชวง ม.ค.-ต.ค.2564 การคาสองฝายมีมูลคา 1,032.13 ลานดอลลาร

สหรัฐ โดยไทยสงออกมูลคา 144.57 ลานดอลลารสหรัฐ และนำเขามูลคา 887.56 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยเปน

ฝายเสียเปรียบดุลการคา 742.99 ลานดอลลารสหรัฐ  

 สินคาสงออกสำคัญของไทยป 2563 ไดแก อาหารทะเลกระปองและแปรรูป รถยนต อุปกรณ

และสวนประกอบ ผลไมกระปองและแปรรูป รองเทาและชิ้นสวน ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ สินคา

สำคัญท่ีไทยนำเขาจากลิเบียป 2563 ไดแก น้ำมันดิบ สินแรโลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ ผัก ผลไมและของ

ปรุงแตงท่ีทำจากผัก ผลไม ลวดและสายเคเบิล 

 

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

 

ตำแหนง นรม.รัฐบาลเอกภาพแหงชาติลิเบีย ตั้งแต 15 มี.ค.2564 โดยจะดำรงตำแหนงชั่วคราว เพ่ือ

 เตรียมจัดการเลือกตั้งท่ัวไปใน 24 ธ.ค.2564  

 

เกิด 13 ก.พ.2502 (อายุ 63 ป/ป 2565) ท่ีเมือง Misrata ลิเบีย 

 

การศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยโตรอนโต แคนาดา 

 

ประวัติการทำงาน - ประธานบริษัท Libyan Investment and Development Company ซ่ึงเปนบริษัท

  กอสรางรายใหญของลิเบีย   

 - ผูจัดการทีมฟุตบอล Al-Ittihad   

 - ประธานบริหารบริษัท Libyan Investment and Development Company (LIDCO)  

  ซ่ึงรับผิดชอบโครงการดานกิจการสาธารณะของรัฐบาลลิเบีย 

 

ประวัติทางการเมือง  

15 มี.ค.2564  ดำรงตำแหนง นรม.รัฐบาลเอกภาพแหงชาติลิเบีย 

 

----------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีลิเบีย 
 

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.กระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร  Imran Muhammad Abdul Anabi Al-Qeeb 
รมว.กระทรวงเทคนิคและอาชีวศึกษา    Saeed Sifaw 
รมว.กระทรวงการตางประเทศ    Najla Mangoush 
รมว.กระทรวงกลาโหม     นรม.Abdul Hamid Dbeibeh 
รมว.กระทรวงวางแผน     Kamel Braik Al-Hassi 
รมว.กระทรวงกิจการสังคม     Wafaa Abu Bakr Muhammad Al-Kilani 
รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการคา    Omar Ali Al-Ajili 
รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและเหมืองแร    Ahmed Ali Muhammad Omar 
รมว.กระทรวงราชการ      Abdul Fattah Saleh Muhammad Al-Khawja 
รมว.กระทรวงรัฐบาลทองถ่ิน    Badr Al-Din Al-Sadiq Al-Toumi 
รมว.กระทรวงเยาวชน      Fathallah Abd Al-Latif Al-Zani 
รมว.กระทรวงน้ำมันและแกสธรรมชาติ    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.กระทรวงปศุสัตวและทรัพยากรทางทะเล   Tawfiq Saeed Moftah Al-Dorsi 
รมว.กระทรวงกีฬา       Abdul Shafi Hussein Muhammad Al-Juifi 
รมว.กระทรวงการทองเท่ียว     Abd Al-Salam Abdullah Al-Lahi-Tiki 
รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอม     Ibrahim Al-Arabi Mounir 
รมว.กระทรวงท่ีอยูอาศัยและการกอสราง    Zuhair Ahmed Mahmoud 
รมว.กระทรวงคมนาคม      Muhammad Salem Al-Shahoubi 

--------------------------------------------------- 
           (พ.ย.2564) 


