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สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย 

(Somalia Democratic Republic) 

 
 

เมืองหลวง โมกาดิชู  

 

ท่ีตั้ง ทางแอฟริกาตะวันออก ต้ังอยูทางตะวันออกของเอธิโอเปย บริเวณเสนละติจูด 10 องศาเหนือ

และเสนลองจิจูด 49 องศาตะวันออก พ้ืนท่ีรวม 637,657 ตร.กม. 

 

อาณาเขต        

 ทิศเหนือ ติดกับอาวเอเดนและจิบูตี 61 กม. 

 ทิศใต ติดกับเคนยา 684 กม. 

 ทิศตะวันออก ติดกับอาวเอเดนและมหาสมุทรอินเดีย 3,025 กม. 

 ทิศตะวันตก ติดกับเอธิโอเปย 1,640 กม. 
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ภูมิประเทศ  สวนใหญเปนท่ีราบกอนยกตัวสูงข้ึนเปนเนินและภูเขาขนาดเล็กทางตอนเหนือ  

 

ภูมิอากาศ  อากาศรอนแบบทะเลทราย มีฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออยูในชวง ธ.ค.-ก.พ. ทางตอนเหนือ

อุณหภูมิปานกลาง ทางตอนใตอากาศรอน ขณะท่ีฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตอยูในชวง พ.ค.-ต.ค. ในภาคเหนือ

และใตอากาศรอนและแหงแลง 

 

ประชากร  12,094,640 คน (ก.ค.2564) 

 

รายละเอียดประชากร  ชาวโซมาเลีย 85% ชาวบันตู (Buntu) และเผาอ่ืน ๆ 15% (รวมถึงชาวอาหรับ 

ประมาณ 30,000 คน) อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 42.38% วัยรุนถึงวัยกลางคน 

(15-64 ป) 55.35% วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 2.27% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 55.32 ป เพศชาย 

53.02 ป เพศหญิง 57.7 ป อายุเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 18.5 ป เพศชาย 18.7 ป เพศหญิง 18.3 ป อัตรา

การเกิด 38.25 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 11.82 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิม

ของประชากร 2.35% 

 

ศาสนา  อิสลาม (ซุนนี)  

 

ภาษา  โซมาลีและอาหรับเปนภาษาราชการ และมีการใชภาษาอังกฤษ และอิตาเลียน 

 

การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ 40% (ป 2559) 

 

การกอตั้งประเทศ  ดินแดนท่ีเปนประเทศโซมาเลียในปจจุบันเคยเปนศูนยกลางการคาสำคัญของแอฟริกา 

โดยเปนจุดคาขายสินคาท่ีมีคา ไดแก ยางสน ยางไมหอม และเครื่องเทศ ประชาชนในพ้ืนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 

เพราะไดรับอิทธิพลจากชาวอาหรับ ตอมาสหราชอาณาจักรยึดครองดินแดนโซมาเลียไดเม่ือป 2463 และ

มีดินแดนบางสวนอยูในการปกครองของอิตาลีเม่ือป 2484 สหราชอาณาจักรบริหารจัดการดานการทหารใน

พ้ืนท่ีตอนเหนือของโซมาเลีย สวนดินแดนทางใตมีสถานะเปนดินแดนในอารักขา สหราชอาณาจักรถอนกำลัง

ออกจากบริเวณดังกลาวเม่ือป 2503 และยินยอมใหดินแดนในปกครองของตนรวมกับดินแดนท่ีอยูภายใต  

การดูแลของอิตาลี จัดตั้งรัฐใหมโดยใชชื่อวา สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย 

  ปญหาภายในโซมาเลียเกิดข้ึนภายหลังการรวมประเทศ โดยเกิดการแยงชิงอำนาจ

เม่ือป 2512 ซ่ึงนายพล Said Barre เปนผูนำปฏิวัติการปกครองและสถาปนาตนเองข้ึนเปนประธานาธิบดี 

แมวาในระหวางการบริหารประเทศจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศอยางมาก โดยสามารถ

จัดระเบียบการปกครอง การพัฒนาอาชีพและการศึกษาใหแกประชาชนโซมาเลีย แตการพัฒนาหยุดชะงักลง

เม่ือเกิดสงครามระหวางโซมาเลียกับเอธิโอเปยเม่ือป 2520-2521 (สงคราม Ogaden) ซ่ึงเกิดจากการท่ีโซมาเลีย
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พยายามรวมประเทศและขอดินแดนท่ีเคยเปนของโซมาเลียกอนถูกแบงโดยประเทศมหาอำนาจในอดีตคืน

จากเอธิโอเปย แตไมประสบผลสำเร็จจึงมีการใชกำลังทหาร โดยเอธิโอเปยไดรับการชวยเหลือดาน

ยุทโธปกรณจากรัสเซียและกลุมประเทศสมาชิกกติกาสัญญาวอรซอ (Warsaw Pact) ในทางตรงขาม 

โซมาเลียไมไดปรึกษากับประเทศพันธมิตรของตนจึงไมมีประเทศใดใหการสนับสนุน ทำใหโซมาเลียตองแพ

สงครามและสูญเสียทหารไปเปนจำนวนมาก จนป 2521 รัฐบาลทหารไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชน 

ประกอบกับกลุมตอตานรัฐบาลท่ีไดรับการสนับสนุนจากเอธิโอเปยเขามากอกวนภายในประเทศ รัฐบาลจึงหัน

ไปใชระบบการปกครองแบบเผด็จการจนเกิดสงครามกลางเมืองเมื่อป 2533 จนกระทั่งป 2534 กลุม

ตอตานรัฐบาลสามารถโคนลมรัฐบาลทหารของประธานาธิบดี Said Barre และแตงตั้งนาย Ali Mahdi 

Muhammaad ข้ึนเปนประธานาธิบดี แตก็ยังไมไดรับการยอมรับจากกลุมตอตานอ่ืน ๆ ทำใหสงครามกลางเมือง

ยังไมยุติ 

  สงครามกลางเมืองและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในโซมาเลีย ทำใหไมสามารถบังคับใช

กฎหมายภายในประเทศได คณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ (UNSC) จึงอนุมัติใหจัดตั้ง United 

Nations Operation in Somalia 1 (UNOSOM I) เม่ือป 2535 แตไมประสบความสำเร็จ เนื่องจากมี

ขอจำกัดท่ีใหกองกำลังรักษาสันติภาพสามารถใชอาวุธเพ่ือการปองกันตนเองไดเทานั้นเเละไมสามารถใชอาวุธ

ในการชวยเหลือประชาชนได ทำใหกลุมตอตานไมเกรงกลัวกำลังของสหประชาชาติแตอยางใด จนกระท่ัง 

ธ.ค.2535 สหรัฐฯ สงกำลังทหารหนวย United Task Force (UNITAF) เขาไปในโซมาเลียตอนใต โดยมี

ภารกิจปกปองและรักษาสิทธิมนุษยชน และต้ังชื่อยุทธการวา “ยุทธการฟนฟูความหวัง” (Operation 

Restore Hope) ซ่ึงดูแลความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนโซมาเลียไดในระดับหนึ่ง และสหรัฐฯ ไดถอน

กำลังออกไปเม่ือ พ.ค.2536 โดยแปรสภาพหนวย UNITAF มาเปนภารกิจของสหประชาชาติอีกครั้งหนึ่งในชื่อ 

UNOSOM II และเรียกชื่อยุทธการวา “Operation United Shield” ซ่ึงปฏิบัติภารกิจอยูไดเพียง 2 ป แต

สูญเสียกำลังทหารรักษาสันติภาพจำนวนมากจึงไดถอนกำลังออกจากโซมาเลียเม่ือ 3 มี.ค.2538 เนื่องจากไม

สามารถรักษาสันติภาพภายในโซมาเลียได 

  ป 2546 การประชุม the Somalia National Peace Conference (SNPC) ท่ีจิบูตี  

กำหนดตั้งรัฐบาลชั่วคราวบริหารประเทศ (Transitional National Government-TNG) แตไมสามารถ

เสริมสรางความม่ันคงภายในประเทศ ทำใหรัฐบาลเคนยาภายใตการสนับสนุนของ the Intergovernmental 

Authority on Development (IGAD) เลือกใหนาย Abdullahi Yusuf ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีชั่วคราวของ

โซมาเลีย โดยรัฐบาลชุดนี้เรียกวา Transitional Federal Government (TFG) จนกระท่ังป 2551 นาย 

Abdullahi Yusuf ลาออกจากตำแหนง สหประชาชาติจัดการประชุมรวมระหวางรัฐบาลชั่วคราวกับกลุม 

Alliance for the Re-Liberation of Somalia (ARS) ท่ีจิบูตี ทำใหมีการตั้งรัฐบาลผสมระหวาง TFG กับ 

ARS ตอมาเมื่อ ธ.ค.2549 รัฐบาลชั่วคราวเกิดความแตกแยกกับพรรค Islamic Courts Union (ICU) ซึ่ง

เปนพรรคฝายคานจนพรรค ICU ถอนตัวออกจากรัฐบาลชั่วคราว 

  เม่ือ ม.ค.2552 รัฐสภาโซมาเลียเลือกนาย Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ดำรงตำแหนง

ประธานาธิบดีพรอมกับประกาศใชรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีกำหนดใหประธานาธิบดีดำรงตำแหนงวาระละ 5 ป 

และขยายวาระของรัฐบาลชั่วคราวออกกอนจัดการเลือกตั้งท่ัวไปท่ีกำหนดใน ก.ย.2555 ซ่ึงเปนการสิ้นสุดยุค

ของรัฐบาลชั่วคราว  



                                                      ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

4 

  เม่ือ 8 ก.พ.2560 มีการเลือกตั้งท่ัวไป นาย Mohamed Abdullahi Mohamed 

ชนะการเลือกตั้ง และดำรงตำแหนงประธานาธิบดี โดยเขาพิธีสาบานตนรับตำแหนงประธานาธิบดีคนท่ี 9 

เม่ือ 16 ก.พ.2560 วาระการดำรงตำแหนงสิ้นสุดเม่ือ 8 ก.พ.2564 แตเนื่องจากเกิดความขัดแยงภายในและ

ยังไมไดขอยุติ จึงเลื่อนการเลือกตั้งออกไป (ยังไมกำหนดวัน) โดยมีนาย Mohamed Abdullahi Mohamed 

ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีรักษาการไปพลางกอน ตอมาเม่ือ 1 พ.ค.2564 มีการเปลี่ยนแปลงใหเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาแบบทางออม 

 

วันชาต ิ 1 ก.ค.2503 (วันไดรับเอกราชจากอิตาลี) 

 

การเมือง ระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐ และ นรม. 

เปนหัวหนาคณะรัฐบาล ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ นาย Mohamed Abdullahi Mohamed จากพรรค 

Tayo Political Party (TPP) ชนะการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือ 8 ก.พ.2560 และดำรงตำแหนงประธานาธิบดีรักษาการ

ตอ หลังครบวาระเม่ือ 8 ก.พ.2564 สวน นรม.คนปจจุบัน คือ นาย Mohamed Hussein Roble ดำรงตำแหนง

เม่ือ 23 ก.ย.2563 แทนนาย Hassan Ali Khayre ท่ีถูกขับออกจากสภา ดวยการลงคะแนนไมไววางใจ เม่ือ 25 

ก.ค.2563 ท้ังนี้ เม่ือ 1 พ.ค.2564 โซมาเลียเปลี่ยนแปลงใหเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาแบบ

ทางออม  

 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังทางออมโดยรัฐสภา โดยตองไดรับคะแนน

เสียงสองในสาม และมีวาระ 4 ป การเลือกตั้งครั้งลาสุดมีขึ้นเมื่อ 8 ก.พ.2560 ประธานาธิบดี Mohamed 

Abdullahi Mohamed “Farmaajo” จากพรรค TPP ไดรับคะแนนเสียง 184 เสียง และนาย Hassan Sheikh 

Mohamud จากพรรค PDP ไดรับคะแนนเสียง 97 เสียง ซึ่ง นรม.มาจากการแตงตั้งโดยประธานาธิบดี

และตองผานการอนุมัติของรัฐภา การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งตอไปกำหนดจัดใน 8 ก.พ.2564 แตภายหลัง

เกิดความขัดแยงภายในโซมาเลีย การเลือกตั้งจึงถูกเลื่อนออกไป ประธานาธิบดี Mohamed Abdullahi 

Mohamed จึงดำรงตำแหนงประธานาธิบดีรักษาการไปพลางกอน 

 ฝายนิติบัญญัติ : ระบบสองสภา ประกอบดวย สภาสูง (Upper House) มีสมาชิก 54 คน 

โดยไดรับเลือกจากสภาแหงรัฐ (state assemblies) มีวาระ 4 ป สวนสภาผูแทนราษฎร (House of the 

People) มีสมาชิก 275 คน ไดรับเลือกจากผูแทนสวนภูมิภาค มีวาระ 4 ป ท้ังนี้ โซมาเลียเคยใชระบบสภา

เดียวคือสภาผูแทนราษฎร เริ่มมีครั้งแรกเม่ือ ก.ย.2555 คัดเลือกโดยผูอาวุโสของแตละเผา ตอมาเปลี่ยนเปน

ระบบสองสภา โดยการเพ่ิมสภาสูงเม่ือป 2559 การเลือกตั้งสภาสูงลาสุดมีข้ึนเม่ือ 10 ต.ค.2559 สวนการ

เลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรครั้งลาสุดมีข้ึนเม่ือ 23 ต.ค.-10 พ.ย.2559 โดยผูท่ีไดรับการเลือกต้ัง (สมาชิกสภาสูง 

41 คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 242 คน) สาบานตนเขารับตำแหนงเม่ือ 27 ธ.ค.2559 การเลือกตั้งสภา

สูงครั้งตอไปกำหนดจัดระหวาง 1-10 ธ.ค.2563 แตเนื่องจากเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้ง ใหสภานิติบัญญัติ

แหงรัฐ 5 แหง เลือกสมาชิกสภาสูง 54 คน จึงยังไมกำหนดวัน สวนการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรครั้งตอไป

กำหนดจัดระหวาง 10-27 ธ.ค.2563 แตไมไดจัดตามกำหนด เนื่องจากความขัดแยงภายในและการ

เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้ง โดยใหผูแทนจากกลุมตาง ๆ กวา 30,000 กลุมเปนผูเลือกสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร 275 คน จึงเลื่อนเปน 1 พ.ย.2564 
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 ฝายตุลาการ : รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวกำหนดใหมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ (ประกอบดวย

ผูพิพากษา 5 คน) ศาลฎีกา และศาลอุทธรณ สวนในระดับภูมิภาคมีการกำหนดรูปแบบการแกไขปญหา

ความขัดแยงตาง ๆ โดยใชกฎหมายจารีตประเพณี และกฎหมายอิสลาม ผูพิพากษาแตงตั้งจากประธานาธิบดี 

ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตุลาการ  

 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Peace and Development Party พรรค Tayo และพรรค 

For Justice and Development  

 

เศรษฐกิจ แมวารัฐบาลโซมาเลียไมมีเสถียรภาพ และยังไมสามารถจัดการเรื่องรายไดและหนี้ตางประเทศ  

ซ่ึงเปนหนี้สาธารณะสูงถึง 77% ของ GDP เม่ือป 2560 โดยภาคการเกษตรเปนภาคเศรษฐกิจท่ีมีความสำคัญสูงสุด 

ปศุสัตวมีสัดสวน 40% ของ GDP และคิดเปนมากกวา 50% ของรายไดจากการสงออก โดยชนเผาเรรอนและ

ก่ึงเรรอนเลี้ยงสัตวเปนอาชีพและเปนประชากรสวนใหญของประเทศ ท้ังนี้ กองทุนการเงินระหวางประเทศ 

(IMF) ระบุวา ปญหาการกอการรายในประเทศสงผลกระทบตออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโซมาเลีย 

เม่ือป 2560 อยูท่ี 1.8% และประมาณการวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโซมาเลียในป 2561 จะฟนตัว

เล็กนอยมาอยูท่ี 2.5% เนื่องจากการฟนตัวของภาคปศุสัตวและผลิตผลทางการเกษตร สวนภาคอุตสาหกรรม

ของโซมาเลียมีขนาดเล็กและสวนใหญเปนอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร แตมักเผชิญปญหา

ปลนสะดมเครื่องจักรถูกถอดไปขายเปนเศษเหล็ก  

 บริษัทโทรคมนาคมใหบริการสื่อสารไรสายเฉพาะในเมืองใหญ และมีอัตราคาโทรต่ำท่ีสุดในทวีป 

สวนโรงแรมดำเนินกิจการโดยมีกลุมติดอาวุธรักษาความปลอดภัยใหรัฐบาลโซมาเลีย ไมสามารถจัดเก็บรายได

ในประเทศไดและพ่ึงพา IMF เพ่ิมข้ึน โมกาดิชู ซ่ึงเปนเมืองหลวงมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แตไมครอบคลุม

ในเขตพ้ืนท่ีนอกเมืองหลวงเนื่องจากปญหาดานความม่ันคง 

 โซมาเลียเขารวมโครงการ Heavily-Indebted Poor Countries (HIPC) เม่ือ 25 มี.ค.2563 

โดย HIPC เปนโครงการสำหรับชวยเหลือประเทศยากจนที่เปนหนี้อยางหนักใหสามารถจัดการหนี้สิน 

ลดภาระหนี้ท่ีไมยั่งยืน เพ่ือใหสามารถลดหนี้ของประเทศลงได ภายใตความรวมมือของธนาคารโลก IMF 

เจาหนี้พหุภาคี และเจาหนี้ทวิภาคีตาง ๆ ซ่ึงการเขารวมโครงการ HIPC จะชวยฟนฟูเศรษฐกิจและทำใหโซมาเลีย

สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนท่ัวไปได โดยโซมาเลียจะตองลดหนี้ตางประเทศใหเหลือ 3,900 ลานดอลลารสหรัฐ 

(คิดเปน 78% ของ GDP ป 2563 ซ่ึงอยูท่ี 5,300 ลานดอลลารสหรัฐ) ตอมาเม่ือ 31 มี.ค.2563 โซมาเลีย

บรรลุขอตกลงกับ Paris Club ในการบรรเทาหนี้ และจะตกลงกับเจาหนี้รายอ่ืนในลักษณะเดียวกัน รวมถึง

เริ่มชำระหนี้ท่ีคางอยูกับธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงแอฟริกา (AfDB) และสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ 

(International Development Association-IDA) โดยท้ังหมดนี้โซมาเลียตองรักษานโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

และดำเนินยุทธศาสตรเพื่อลดความยากจน ตามแผนพัฒนาแหงชาติฉบับที่ 9 (the Ninth National 

Development Plan - NDP9) อยางนอย 1 ป และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายเพ่ือสงเสริมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและลดความยากจน 
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  สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  Somali Shilling หรือ SOS 

  อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 ดอลลารสหรัฐ :  584 Somali Shilling  

  อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 บาท :  17.83 Somali Shilling (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 5,370 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2564 ของธนาคารโลก) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 2.4% (ป 2564 ของธนาคารโลก) 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 309.4 ดอลลารสหรัฐ (ป 2564 ของธนาคารโลก) 

แรงงาน : 4,065,924 คน (ป 2564 ของธนาคารโลก) 

อัตราการวางงาน : 13.1% (ป 2564 ของธนาคารโลก) 

อัตราเงินเฟอ : 4.59% (ป 2564 สำนักงานสถิติโซมาเลีย) 

ผลผลิตทางการเกษตร : กลวยหอม ขาวฟาง ขาวโพด มะพราว ขาว ออย มะมวง เมล็ดงา ถ่ัว ปศุสัตว แกะ 

แพะ และปลา 

ผลผลิตอุตสาหกรรม : การแปรรูปน้ำตาล สิ่งทอและอุปกรณสื่อสารไรสาย 

ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุล 2,277 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2564) 

มูลคาการสงออก : 54.37 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2564) 

สินคาสงออก : ปศุสัตว แรมีคา พืชผัก ยานพาหนะ เคมีภัณฑ 

คูคาสงออกท่ีสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 30.5% โอมาน 29.5% ซาอุดีอาระเบีย 15.1% บัลแกเรีย 

3.43% และจีน 3.28% 

มูลคาการนำเขา : 2,332 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2564) 

สินคานำเขา : อาหาร เครื่องจักร พืชผัก สิ่งทอ โลหะ 

คูคานำเขาท่ีสำคัญ : : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 30.7% จีน 19.1% อินเดีย 12.8% โอมาน 6.62% ตุรกี 5.4%  

คูคาสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โอมาน จีน ซาอุดีอาระเบีย  

ทรัพยากรธรรมชาต ิ: ยูเรเนียม สินแร เหล็ก ดีบุก ยิปซัม แรอะลูมิเนียม ทองแดง เกลอื กาซธรรมชาติ และน้ำมัน 

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร : งบประมาณดานการทหารเม่ือป 2560 มีมูลคา 6,520 ลานดอลลารสหรัฐ 

นอกจากกองทัพโซมาเลียแลว ยังมีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหภาพแอฟริกา (African Union Mission in 

Somalia-AMISOM) ประจำการอยูในโซมาเลียดวย กำลังพลรวม : ทหาร 19,800 นาย เปน ทบ. ท้ังหมด     

ทำหนาท่ีดูแลความม่ันคงภายในประเทศ โดยเฉพาะการปราบปรามกลุม al-Shabaab 

 นอกจากนี้ ยังมีรัฐท่ีแยกตัวเปนอิสระในโซมาเลีย ซ่ึงมี กกล.ของตนเอง เชน รัฐ Somaliland 

มีกำลังพลประมาณ 12,500 คน และรัฐ Puntland มีกำลังพลประมาณ 3,000 คน 
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 ยุทโธปกรณสำคัญ : รถสายพานลำเลียงพลหุมเกราะ (APC) รุน AT-105 Saxon จำนวน

อยางนอย 25 คัน รุน Bastion APC จำนวน 13 คัน รุน Fiat 6614 ไมปรากฏจำนวน รถลาดตระเวนหุม

เกราะ (PPV) รุน Casspir รุน MAV-5 รุน Mamba Mk5 และรุน RG-31 Nyala จำนวนรวมอยางนอย 9 คัน 

และยานยนตอเนกประสงคหุมเกราะ (AUV) รุน Tiger 4×4 จำนวน 12 คัน 

 

ปญหาดานความม่ันคง  

 1) การกอการรายจากกลุม al-Shabaab ท่ีมีความเชื่อมโยงกับกลุมอัลกออิดะฮ ซ่ึงแมวา    

กลุมจะสูญเสียฐานท่ีม่ันในกรุงโมกาดิชูตั้งแตป 2554 แตยังควบคุมพ้ืนท่ีหลายเเหงของโซมาเลียและกอเหตุ

อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในโมกาดิชู ขณะท่ีเจาหนาท่ีใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมในโซมาเลียยังเปน

เปาหมายของกลุมดวย ท้ังนี้ ทบ.โซมาเลียเรงปราบปรามกลุม al-Shabaab โดยปฏิบัติการรวมกับกองกำลัง

ของสหภาพแอฟริกา (African Union Mission in Somalia-AMISOM) ตั้งแตป 2550 ปจจุบัน AMISOM มี

กำลังพลประมาณ 22,000 นาย อยางไรก็ดี AMISOM เตรียมถอนกำลังออกจากโซมาเลียภายใน ธ.ค.2564 

และจะสงมอบให ทบ.โซมาเลียดูแลดานความม่ันคงในโซมาเลีย แตท่ีผานมายังคงมีการโจมตีจากกลุม       

al-Shabaab ทุกป โดยในป 2564 เม่ือ 15 เม.ย.2564 กลุม al-Shabaab โจมตีรถมินิบัสท่ีเดินทางระหวางเมือง 

ผูเสียชีวิต 17 คน ขณะท่ีกองกำลังของ AMISOM ปะทะกับกองกำลังฝายตอตานในโซมาเลีย เม่ือ 24 ต.ค.2564 

มีผูเสียชีวิต 20 คน บาดเจ็บ 40 คน 

 2)  ความขัดแยงทางการเมืองภายในของโซมาเลีย ซ่ึงกระทบตอเสถียรภาพความม่ันคงของ

ประเทศ  

 3) ความตึงเครียดของรัฐบาลท่ีพยายามจะนำระบบสหพันธรัฐมาใช เนื่องจากโซมาเลียมีรัฐ

ท่ีแยกตัวเปนอิสระ เชน Somaliland และ Puntland ทางตอนเหนือ สวนทางตอนใตเปนเขตการปกครอง

ของรัฐบาลโซมาเลียและบางสวนอยูในการยึดครองของกลุม al-Shabaab แตรัฐบาลดำเนินการไดชามาก 

และยังมีความไมชัดเจนเรื่องการจัดสรรทรัพยากรและการแบงเขตแดน ทำใหหลายฝายไมพอใจและเริ่มเกิด

ความตึงเครียด จนอาจนำไปสูการใชความรุนแรง 

 4) การสรางสมดุลในการแขงขันอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในตะวันออกกลางท่ี

พยายามเขามามีบทบาทในโซมาเลีย เชน ซาอุดีอาระเบีย อียิปต ตุรกี กาตาร และ UAE 

 5) ปญหาผูอพยพออกจากโซมาเลียและปญหาความอดอยาก สถานการณความไมม่ันคง    

ในโซมาเลีย และความตองการการชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางเรงดวน 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ  ACP, AfDB, AFESD, AMF, AU, CAEU, FAO, G-77, IBRD, ICAO, 

ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ITSO, ITU, LAS, 

NAM, OIC, OPCW, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UPU, WFTU (NGOs), WHO, 

WIPO และ WMO 
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การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยาน 52 แหง ทาอากาศยานระหวางประเทศท่ีสำคัญ คือ       

ทาอากาศยานนานาชาติ Aden Adde ในโมกาดิชู ถนนระยะทาง 15,000 กม. ทาเรือสำคัญ ไดแก ทาเรือ 

Kismaayo และ Berbera การโทรคมนาคม : โทรศัพทพ้ืนฐานใหบรกิาร 74,800 เลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

5,612,338 เลขหมาย รหัสโทรศัพท +252 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 1.95 ลานคน รหัสอินเทอรเน็ต .so 

 

การเดินทาง สายการบินของไทยไมมีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-โมกาดิชู แตสามารถเดินทางไดดวยสายการบิน

ท่ีหลากหลาย เชน Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Qatar Airways โดยใชเวลาเดินทางอยางนอย    

13 ชม. 30 นาที เวลาท่ีโซมาเลียชากวาไทยประมาณ 4 ชม. 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม   

 1) การเลือกตั้งประธานาธิบดีโซมาเลียคนใหม  

 2) การบริหารจัดการสถานการณความขัดแยงทางการเมืองภายในของโซมาเลีย ของรัฐบาล

ชุดใหม และประธานาธิบดีคนใหมของโซมาเลีย 

 3) ความคืบหนาของรัฐบาลโซมาเลียในการนำระบบสหพันธรัฐมาปรับใช 

 4) ทาทีและการดำเนินการของรัฐบาลโซมาเลียตอรัฐท่ีแยกตัวเปนอิสระ และการจัดการของ

รัฐบาลโซมาเลียตอความขัดแยงระหวางกลุมตาง ๆ ในโซมาเลีย ท่ีมีการใชอาวุธเผชิญหนากันอยางตอเนื่อง 

 

ความสัมพันธไทย-โซมาเลีย  

 ความสัมพันธดานการทูต 

 ไทยและโซมาเลียสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเม่ือ 1 พ.ย.2527 ไทยมอบหมายให 

สอท. ไนโรบี/เคนยา มีเขตอาณาครอบคลุมโซมาเลีย และโซมาเลียมอบหมายให สอท.โซมาเลีย/ปกก่ิง จีน 

ดูแลไทย อยางไรก็ตาม ความสัมพันธของท้ังสองฝายยังไมเเนนเเฟน โดยยังไมเคยมีการแลกเปลี่ยนการเยือน

ของผูแทนระดับสูงระหวางกัน 

 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 

 เม่ือป 2563 การคาระหวางไทย-โซมาเลีย มีมูลคา 13.08 ลานดอลลารสหรัฐ (428.69 ลานบาท)    

ไทยสงออกใหโซมาเลีย 12.92 ลานดอลลารสหรัฐ (423.59 ลานบาท) และนำเขาจากโซมาเลีย 0.15  

ลานดอลลารสหรัฐ (5.11 ลานบาท) โดยไทยไดเปรียบดุลการคาโซมาเลีย 12.76 ลานดอลลารสหรัฐ 

(418.48 ลานบาท) และในชวง ม.ค.-ก.ย.2564 การคาไทย-โซมาเลีย มีมูลคา 11.1 ลานดอลลารสหรัฐ (364.89 

ลานบาท) ไทยสงออก 9.94 ลานดอลลารสหรัฐ (325.88 ลานบาท) และนำเขา 1.19 ลานดอลลารสหรัฐ 

(39.01ลานบาท)  

 สินคาท่ีไทยสงออกไปโซมาเลียเม่ือป 2563 ไดแก อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 

ผลิตภัณฑพลาสติก ผลไมกระปองและแปรรูป ผลิตภัณฑเภสัชภัณฑ และผลิตภัณฑยาง และในชวง       

ม.ค.-ก.ย.2564 ไดแก อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ผลิตภัณฑพลาสติก ผลิตภัณฑยาง ผลไมกระปองและ

แปรรูป และผลิตภัณฑเภสัชภัณฑ 
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 สินคาท่ีไทยนำเขาเม่ือป 2563 ไดแก สัตวน้ำสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและก่ึงสำเร็จรูป        

เครื่องไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ และในชวง ม.ค.-ก.ย.2564 ไดแก แผงวงจร

ไฟฟา สัตวน้ำสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและก่ึงสำเร็จรูป เสื้อผาสำเร็จรูป พืชและผลิตภัณฑจากพืช 

เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคำ ท้ังนี้ ป 2564 มีคนไทย

อาศัยอยูในโซมาเลียจำนวน 14 คน  

 ดานการทองเท่ียว เม่ือป 2563 นักทองเท่ียวโซมาเลียเดินทางมาไทย จำนวน 524 คน และ

ในชวง ม.ค.-ก.ย.2563 คนสัญชาติโซมาเลียมาไทย (เพ่ือการทองเท่ียวและวัตถุประสงคอ่ืน ๆ) มีจำนวน 76 

คน ป 2564 ไมปรากฏขอมูลวามีนักทองเท่ียวโซมาเลียเดินทางมาไทย 

 ความรวมมือท่ีสำคัญระหวางไทยกับโซมาเลีย มีความรวมมือดานการทหาร โดยกองทัพเรือ

ไทยไดสงหมูเรือปราบปรามโจรสลัด (มปจ.) ไปปฏิบัติภารกิจรวมกับกองกำลังผสมนานาชาติ (Combined 

Maritime Forces-CMF) ในการปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย จำนวน 2 ชุด ในบริเวณอาวเอเดนและชายฝง

โซมาเลีย ไดแก มปจ. ชุดท่ี 1 ปฏิบัติงานระหวาง 8 ก.ย.2553-22 ม.ค.2554 และ มปจ. ชุดท่ี 2 ปฏิบัติงาน

ระหวาง 12 ก.ค.-28 พ.ย.2554 

 

--------------------------------------------------- 
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นายโมฮัมเหม็ด อับดุลลาฮี โมฮัมเหม็ด 

(Mohamed Abdullahi Mohamed) 

 

ตำแหนง ประธานาธิบดีโซมาเลีย 

 

เกิด 11 มี.ค.2505 (อายุ 60 ป/ป 2565) ท่ีโมกาดิชู 

 

การศึกษา จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีโมกาดิชู จบการศึกษาดานประวัติศาสตรท่ี 

  University  of Buffalo นิวยอรก เม่ือป 2536 และจบปริญญาโทดานรัฐศาสตร 

 (อเมริกันศึกษา) ท่ี University of Buffalo นิวยอรก เม่ือป 2552 

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนาง Zeinab Abdi มีบุตร 4 คน 

 

ประวัติการทำงาน  

ป 2528-2531 - ทำงานท่ีสถานทูตโซมาเลียประจำวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐฯ  

ป 2537-2540 -  ไดรัับเลือกใหเปนคณะกรรมการของ Buffalo Municipal Housing Authority  

  และทำงานในตำแหนงผูบริหารดานการเงิน 

ป 2543-2545  -  เปนผูประสานงานดานธุรกิจท่ี Equal Employment Opportunity (EEO) 

ป 2545-2553 -  เปนคณะกรรมการท่ี Equal Employment แผนกการขนสงในเมือง Buffalo,  

  นิวยอรก สหรัฐฯ  

 

ประวัติทางการเมือง 

10 พ.ย.2553-19 มิ.ย.2554 - ไดรับแตงตั้งใหเปน นรม. 

16 ก.พ.2560-8 ก.พ.2564 - ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีมาจากสังกัดพรรค Toyo Political Party (TPP)  

  เม่ือ 8 ก.พ.2560 

8 ก.พ.2564-ปจจุบัน  - ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีรักษาการ 
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ขอมูลท่ีนาสนใจ -  มีชื่อเลนเปนท่ีรูจักวา Farmajo มาจาก Farmaggio ในภาษาอิตาลีหมายถึง

  เนยแข็ง 

 -  เปนบุคคลถือสองสัญชาติ คือ โซมาเลียและอเมริกัน 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

12 

คณะรัฐมนตรีโซมาเลีย 

 

นรม.         Mohamed Hussein Roble 

รอง นรม.       Mahdi Ahmed Guled Khadar 

รมว.กระทรวงเกษตร      Said Hussein Iid 

รมว.กระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม    Khalif Abdi Omar 

รมว.กิจการรัฐธรรมนูญ      Salah Ahmed Jaama 

รมว.กระทรวงกลาโหม      Hassan Hussein Haji 

รมว.กระทรวงการศึกษาธิการ     Abdullahi Abukar Haji 

รมว.กระทรวงพลังงานและน้ำ     Hassan Abdi Nur Wasaarada 

รมว.กระทรวงการคลัง      Abdirahman Duale Beyle 

รมว.กระทรวงประมงและทรัพยากรทางน้ำ    Abdillahi Bidhan Warsame 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ     Mohamed Abdirizak Mohamud  

รมว.กระทรวงสาธารณสุข      Fowsiya Abiikar Nur, Dr. 

รมว.กระทรวงแรงงานและกิจการสังคม    Abdiwahab Ugas Khalif 

รมว.กระทรวงสารสนเทศและการทองเท่ียว    Osman Abukar Dube 

รมว.กระทรวงมหาดไทย      Mukhtar Hussein Afrah 

รมว.กระทรวงยุติธรรม      Abdulkadir Mohamed Nur (Jama) 

รมว.กระทรวงความม่ันคงแหงชาติ     Abdullahi Mohamed Nur 

รมว.กระทรวงวางแผน การลงทุน และสงเสริมเศรษฐกิจ  Jamal Mohamed Hassan 

รมว.กระทรวงทาเรือและการขนสงทางทะเล   Maryan Aweys 

รมว.กระทรวงโยธาธิการ      Mohamed Adan Moalim 

รมว.กระทรวงกิจการศาสนา     Omar Ali Roble 

รมว.กระทรวงการไปรษณีย สื่อสาร และเทคโนโลยี   Abdi Sheikh Ahmed Roble 

รมว.กระทรวงคมนาคมและการบิน     Duran Ahmed Farah 

รมว.กระทรวงกิจการสตรีและสิทธิมนุษยชน    Hanifa Mohamed Ibrahim 

รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา     Hamza Said Hamza 

รมว.กระทรวงมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ   Khadija Mohamed Diriye 

รมว.กระทรวงปโตรเลียมและแร     Abdirashid Mohamed Ahmed 

ผูวาการธนาคารกลาง      Bashir Isse Ali 

 

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

 (พ.ย.2564) 


