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 กรณีลิเบีย  
  สถานการณ์ความไมส่งบในประเทศลเิบยีทีเ่กิดขึน้ในวนัที ่๑๕ 
ก.พ.๕๔ และไดข้ยายตวัลกุฮอืขึน้ทัว่ประเทศ เพือ่โคน่ลม้ พ.อ. มฮูมัมา 
กัดดาฟี (Muammar Gaddafi) ลงจากต าแหน่งและจัดการเลือกตั้ง
อย่างเป็นประชาธิปไตย มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ชาวลิเบียไม่พอใจ
สภาพความเป็นอยู่ที่ยากแค้น อัตราการว่างงานที่สูง รวมถึงการ
กระจายรายได้และความมั่งคั่งจากการส่งออกน้ ามันที่ไม่ทั่วถึง 
ตลอดจนการไร้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองภายใต้การปกครองของ       
กดัดาฟ ีทีก่มุอ านาจมาตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๑๒ โดยใชร้ะบอบสงัคมนยิม 
มีเครือญาติชนเผ่าเดียวกันควบคุมกลไกอ านาจต่างๆ ท าให้ครอง
อ านาจได้นานถึง ๔๒ ปี ซึ่งจากสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศ
ลิเบีย ส่งผลให้ที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ มีมติ ๑๐ จาก ๑๕ 
เสยีง บงัคบัใชม้าตรการเขตหา้มบนิและโจมตทีีต่ัง้ก าลงัทางอากาศของ
กดัดาฟ ีซึง่ในครั้งนั้นผูน้ ามหาอ านาจมที่าทแีสดงออกชดัเจนวา่จะไม่
ออ่นขอ้ใหก้บัผูน้ าเผดจ็การทีเ่ขน่ฆา่ประชาชนเพือ่รกัษาอ านาจของตนไว ้
 

กรณซีเีรยี 
   ซเีรยีไดร้บัเอกราชจากฝรัง่เศสหลงัสงครามโลก ครัง้ที ่๒ ตอ่มา
ในป ีพ.ศ. ๒๕๑๓ พ.อ. ฮาฟซิ อลั อซัซาด (Hafez Al - Assad) ไดก้่อ
รฐัประหารยดึอ านาจปกครองประเทศและด ารงต าแหนง่ประธานาธบิดี

ในปีถัดมา ผู้น าคนนี้ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ มิ.ย.๔๓ และเดือนถัดมา      
ดร.บาชาร ์อลั อซัซาด (Dr. Bashar Al-Assad ) ไดข้ึน้ด ารงต าแหนง่สบื
ตอ่จากบดิาและปกครองประเทศจนถงึปจัจบุนั ซึง่ประเทศซเีรยีมกีาร

ปกครองแบบสาธารณรัฐภายใต้อ านาจทหาร (Republic under an 
authoritarian military - dominated regime) โดยมปีระธานาธบิดี
เป็นประมุขของประเทศ และตกอยู่ภายใต้การปกครองของตระกูล 
Assad เปน็เวลาถงึ ๔๑ ป ี
  วกิฤตการณใ์นประเทศซเีรยี เริม่ตน้เมือ่เดอืน ม.ีค.๕๔ อนัเปน็
ผลของแรงโดมโินจากการปฏิวตัิในกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางและ
แอฟรกิาเหนอื เชน่ ตนูเิซยี อยีปิต ์และลเิบยี ซึง่ในหลายประเทศได้ยตุิ
ความรนุแรงลงและเขา้สูก่ระบวนการปฏริปูการปกครองแมจ้ะยงัไมเ่ปน็
ประชาธปิไตยเตม็ใบ ตา่งจากความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในซเีรยี ซึง่เปน็การ
ประทว้งทีเ่กิดจากการตอ่ตา้นการปกครองแบบเผด็จการของตระกูล    
อซัซาด ทีป่กครองซเีรยีมานาน ประกอบกบัปญัหาเศรษฐกจิทีต่กต่ าลง 
และอัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการเดินขบวนเรียกร้อง      
การปฏริปูการเมอืงเพือ่ความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ โดยปจัจบุนัประธานาธบิด ี    
บาชาร์ อัล อัซซาด ยังไม่ยอมตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์อย่างเป็น
รปูธรรม ส าหรับการประท้วงมีรูปแบบการต่อต้านของพลเมอืง อาท ิ
การนดัหยดุงาน การเดนิขบวน และการขนยา้ยอาวธุจากชายแดนของ
ซเีรยี มกีารคาดการณว์า่นบัตัง้แตเ่กดิการปะทะกนัระหวา่งฝา่ยรฐับาล
กบักลุม่กบฏ ตลอด ๒๒ เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผูเ้สียชวีิตแลว้กว่า 
๖๐,๐๐๐ คน 
 จนถึงขณะนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการยากที่ ประธานาธิบด ี     
อซัซาดจะลงจากต าแหนง่หรอืโดนบงัคบัออกจากต าแหนง่ เนือ่งจากมี
แรงกดดันจากนานาชาติไม่เพียงพอ รวมถึงประธานาธิบดีอัซซาด   
ยงัคงมอี านาจทางทหารอยูใ่นมอื อยา่งไรกต็าม หลงัจากทีร่ฐับาลไดใ้ช้
มาตรการรนุแรงจดัการกบัประชาชนกลุม่ผูป้ระทว้ง ยิง่ท าใหเ้กดิความ
ไมไ่วว้างใจซึง่กนัและกนัมากขึน้  และสง่ผลใหเ้กดิความตงึเครยีดไปทกุ
ภาคสว่น 
  

บทวิเครำะห ์
  ถึงแม้ว่า สาเหตุที่น าไปสู่การประท้วง ล้มล้างรัฐบาลของ
ประชาชนในซีเรียเป็นเหตุผลเดียวกับชาวลิเบีย และรัฐบาลซีเรียใช้
ก าลงัทหารในการปราบปรามเชน่เดยีวกบัรฐับาลลเิบยี แตก่ลบัมคีวาม
แตกตา่งกนัในรายละเอยีด กลา่วคอื 

 การประท้วงในประเทศซีเรีย ได้กลายเป็นความรุนแรงถึงขั้นสงครามกลางเมือง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลของแรงโดมิโนจากการปฏิวัติใน
กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ซึ่งนานาประเทศและองค์การสหประชาชาติ สงวนท่าที ไม่แสดงความคิดเห็นและไม่ให้ 
ความช่วยเหลือ แต่ในขณะที่เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันในลิเบีย กลุ่มผู้ประท้วงกลับได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศ จึงก่อให้เกิด
ค าถามว่าเพราะเหตุใดกลุ่มผู้ประท้วงในซีเรียจึงไม่ได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ในประท้วงในลิเบียได้รับ... 
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หัวข้อ ลิเบีย ซีเรีย 
๑. ลกัษณะกองก าลงั
ของฝา่ยตอ่ตา้น 

กองก าลังฝ่ายต่อต้านมีรากฐานจากชนเผ่าซ่ึงท าให้มี
ขอบเขตของฐานที่ม่ันส าหรับการต่อสู้อย่างชัดเจน มี
การขยายตัวผ่านเครือข่ายของชนเผ่าภายใต้สภาการ
เปลี่ยนแปลงแห่งชาติ (NTC) และมีการอบรมและฝึก
ทางทหาร รวมทั้งมีการติดอาวุธที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ใช้ในการต่อสู้กับรัฐบาลกัดดาฟี่ 

การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเริ่มจากกลุ่มเล็กๆที่มีความ
แตกต่างหลากหลาย กองก าลังฝ่ายกบฏไม่มีฐานที่ม่ัน
ชัดเจนซ่ึงท าให้การระดมผู้คนเพื่อมาฝึกฝนการรบและ
การใช้อาวุธเป็นไปด้วยความยากล าบาก จึงส่งผลให้
เกิดการไร้ประสิทธิภาพทั้งในการจัดตั้งและการใช้อาวุธ 

๒. อิทธิพลจากกลุ่ม
ภูมิภาค 

จากการที่กัดดาฟี่มีนโยบายโดดเดี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับ
สันนิบาตอาหรับ จึงท าให้สันนิบาตอาหรับมีการ
แทรกแซงรัฐบาลลิ เบียอย่างแข็ งกร้าว  ทั้ งการ
ประณามการกระท าที่ป่าเถื่อน และการสนับสนุนฝ่าย
ต่อต้านอย่างเปิดเผยทั้งในด้านการทหารและการเมือง 

สันนิบาตอาหรับท าแค่การประณามพอเป็นพิธี และมี
มติลงโทษทางการเมืองและเศรษฐกิจของซีเรียอย่างไม่
เป็นเอกฉันท์เท่านั้น 

๓. อทิธพิลจากสากล กองก าลังฝ่ายกบฏได้รับการสนับจากนานาประเทศทั้ง
อาวุธ การฝึกอบรมทางทหาร เสบียงอาหาร และการ
ช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศนาโต้โดยการส่งกองก าลัง
พร้อมอาวุธที่ทันสมัยโจมตีฐานที่มั่นและกองก าลังของ
ฝ่ายรัฐบาล จนท าให้ศักยภาพในการรบของรัฐบาล
ลิเบียลดลงอย่างมหาศาล 

ในขณะที่กองก าลังฝ่ายกบฏของซีเรียได้รับการ
สนับสนุนจากต่างชาติด้านวาทศิลป์ และเงินจ านวน
หนึ่งที่ให้ใช้ในกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาวุธเท่านั้น จึงท า
ให้กองก าลังกบฏในซีเรียซ่ึงอ่อนแออยู่แล้ว ไม่สามารถ
พัฒนาศักยภาพในการสู้รบได้เพิ่มขึ้น 

๔. การสนบัสนนุของ
ชาตมิหาอ านาจ 

องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (North    
Atlantic Treaty Organization : NATO) และสหภาพยุโรป
สนบัสนนุฝา่ยตอ่ตา้นรฐับาล 

รัสเซีย และจีน สนับสนุนรัฐบาลอัซซาด  
สหรัฐฯและ สหภาพยุโรป สนับสนุนกลุ่มต่อต้านภายใต้
กรอบ UNSC  

  เงื่อนไขความขัดแย้งของทั้งสองประเทศ ได้แก่ ระบอบ
การเมืองแบบรวมศูนย์อ านาจหรือเผด็จการ อันน าไปสู่การล่ม
สลายทางเศรษฐกจิ จนกอ่ใหเ้กดิการชมุนมุประทว้งของประชาชน
เพ่ือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือระบอบการปกครอง ซึ่งน าไปสู่การ
ปะทะกนัอยา่งรนุแรง และความยดืเยือ้ของสงครามท าใหม้ผีูไ้ดร้บั
ผลกระทบเปน็จ านวนมาก  แตป่จัจยัทีส่ง่ผลตอ่ระยะเวลาในการ
ยุติของสงครามกลับเป็นท่าทีการสนับสนุนหรือคัดค้านของชาติ
มหาอ านาจ ดงัจะเหน็วา่การยตุสิงครามในประเทศลเิบยีนัน้ เปน็
การเข้ามาจัดการขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติก
เหนือ (North Atlantic Treaty Organization : NATO) ซึ่งเป็น
องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือความร่วมมือในการรักษาความสงบ 
เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างลิเบียและประเทศในกลุ่มยุโรป 
(European Union) จะเน้นไปยังด้านเศรษฐกิจค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปต้องอาศัยการน าเข้าน้ ามัน และ
ตอ้งการการสง่ออกอาวุธยุทโธปกรณ์ไปยงัลเิบยี  ซึง่จะเห็นไดว้่า
ลเิบยีเปน็แหลง่ผลติน้ ามนัและกา๊ซธรรมชาตริายใหญท่ีส่ดุในทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน และจ านวน ๘๕% ของน้ ามันจะส่งไปยังกลุ่ม

ประเทศยโุรป แตใ่นขณะเดยีวกนัส าหรบัประเทศซเีรยีการจดัการ
ปัญหาค่อนข้างล่าช้าจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็น
จ านวนมาก เนือ่งจากความพยายามทีจ่ะเขา้มาจดัการปญัหาของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations   
Security Council: UNSC) แบ่งเป็นสองขั้วอ านาจใหญ่ระหว่าง
ฝา่ยสนับสนุนกลุ่มต่อตา้นรัฐบาล คือประเทศสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรป กับฝา่ยสนับสนุนรฐับาลคือประเทศรัสเซียและจีน 
ซึ่งทั้งสองประเทศนี้ได้เข้าไปลงทุนในระบบสาธารณูปโภค 
การพลงังาน และการทอ่งเทีย่วในประเทศซเีรยีเปน็จ านวนมาก 
 ดังนั้นหากมีสถานการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นในอนาคต
สามารถคาดการณไ์ดว้า่ เมือ่ไดร้บัการสนบัสนนุจากประเทศหรอื
กลุ่มประเทศมหาอ านาจ การเข้าไปยุติสงครามสามารถท าได้
โดยงา่ย แตห่ากกลุม่มหาอ านาจมคีวามเหน็ขดัแยง้กนัจะสง่ผลให้
สงครามมีความยืดเยื้อ และการยุติความรุนแรงท าได้ยาก ซึ่ง
สุดท้ายแล้วไม่ว่าผลลัพธ์ของสงครามจะด าเนินไปในรูปแบบใด 
ผลเสียก็จะตกไปอยู่กับการเสียชีวิตอย่างมากมายของประชาชน  
ผูบ้รสิทุธิน์ัน่เอง... 

ตำรำงเปรียบเทียบปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมรุนแรงภำยในประเทศของประเทศลิเบียและซีเรีย 

http://www.sscthailand.org

