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สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย 

(Somalia Democratic Republic) 

 
 

เมืองหลวง โมกาดิชู  

 

ท่ีต้ัง ทางแอฟริกาตะวันออก ต้ังอยู7ทางตะวันออกของเอธิโอเป<ย บริเวณเส@นละติจูด 10 องศาเหนือ

และเส@นลองจิจูด 49 องศาตะวันออก พ้ืนท่ีรวม 637,657 ตร.กม. 

 

อาณาเขต        

 ทิศเหนือ ติดกับอ7าวเอเดนและจิบูตี 61 กม. 

 ทิศใต@ ติดกับเคนยา 684 กม. 

 ทิศตะวันออก ติดกับอ7าวเอเดนและมหาสมุทรอินเดีย 3,025 กม. 

 ทิศตะวันตก ติดกับเอธิโอเป<ย 1,640 กม. 
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ภูมิประเทศ  ส7วนใหญ7เปYนท่ีราบก7อนยกตัวสูงข้ึนเปYนเนินและภูเขาขนาดเล็กทางตอนเหนือ  

 

ภูมิอากาศ  อากาศร@อนแบบทะเลทราย มีฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออยู7ในช7วง ธ.ค.-ก.พ. ทางตอนเหนือ

อุณหภูมิปานกลาง ทางตอนใต@อากาศร@อน ขณะท่ีฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต@อยู7ในช7วง พ.ค.-ต.ค. ในภาคเหนือ

และใต@อากาศร@อนและแห@งแล@ง 

 

ประชากร  17,015,355 คน (พ.ย.2565) 

 

รายละเอียดประชากร  ชาวโซมาเลีย 85% ชาวบันตู (Buntu) และเผ7าอ่ืน ๆ 15% (รวมถึงชาวอาหรับ 

ประมาณ 30,000 คน) อัตราส7วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป<) 46% วัยรุ7นถึงวัยกลางคน 

(15-64 ป<) 51% วัยชรา (65 ป<ข้ึนไป) 3% (ป< 2564) อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวม 55.72 ป< เพศชาย 

53.39 ป< เพศหญิง 58.12 ป< อัตราการเกิด 37.98 คนต7อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 11.62 คนต7อ

ประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 2.42% (ป< 2565) 

 

ศาสนา  อิสลาม (ซุนนี)  

 

ภาษา  โซมาลีและอาหรับเปYนภาษาราชการ และมีการใช@ภาษาอังกฤษและอิตาเลียน 

 

การศึกษา  อัตราการรู@หนังสือ 40% (ป< 2559) 

 

การก0อต้ังประเทศ  ดินแดนท่ีเปYนประเทศโซมาเลียในปoจจุบันเคยเปYนศูนยpกลางการค@าสำคัญของแอฟริกา 

โดยเปYนจุดค@าขายสินค@าท่ีมีค7า ได@แก7 ยางสน ยางไม@หอม และเคร่ืองเทศ ประชาชนในพ้ืนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 

เพราะได@รับอิทธิพลจากชาวอาหรับ ต7อมาสหราชอาณาจักรยึดครองดินแดนโซมาเลียเมื่อป< 2463 และ   

มีดินแดนบางส7วนอยู7ในการปกครองของอิตาลีเม่ือป< 2484 สหราชอาณาจักรบริหารจัดการด@านการทหาร    

ในพ้ืนท่ีตอนเหนือของโซมาเลีย ส7วนดินแดนทางใต@มีสถานะเปYนดินแดนในอารักขา สหราชอาณาจักรถอนกำลัง

ออกจากบริเวณดังกล7าวเม่ือป< 2503 และยินยอมให@ดินแดนในปกครองของตนรวมกับดินแดนท่ีอยู7ภายใต@  

การดูแลของอิตาลี จัดต้ังรัฐใหม7โดยใช@ช่ือว7า สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย 

  ปoญหาภายในโซมาเลียเกิดข้ึนภายหลังการรวมประเทศ โดยเกิดการแย7งชิงอำนาจ

เม่ือป< 2512 ซ่ึงนายพล Said Barre เปYนผู@นำปฏิวัติการปกครองและสถาปนาตนเองข้ึนเปYนประธานาธิบดี 

แม@ว7าในระหว7างการบริหารประเทศจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศอย7างมาก โดยสามารถ

จัดระเบียบการปกครอง การพัฒนาอาชีพและการศึกษาให@กับประชาชนโซมาเลีย แต7การพัฒนาหยุดชะงักลง

เม่ือเกิดสงครามระหว7างโซมาเลียกับเอธิโอเป<ยเม่ือป< 2520-2521 (สงคราม Ogaden) ซ่ึงเกิดจากการท่ีโซมาเลีย

พยายามรวมประเทศและขอดินแดนท่ีเคยเปYนของโซมาเลียก7อนถูกแบ7งโดยประเทศมหาอำนาจในอดีตคืน 
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จากเอธิโอเป<ย แต7ไม7ประสบผลสำเร็จจึงมีการใช@กำลังทหาร โดยเอธิโอเป<ยได@รับการช7วยเหลือด@านยุทโธปกรณpจาก

รัสเซียและกลุ7มประเทศสมาชิกกติกาสัญญาวอรpซอ (Warsaw Pact) ในทางตรงข@าม โซมาเลียไม7ได@ปรึกษากับ

ประเทศพันธมิตรของตนจึงไม7มีประเทศใดให@การสนับสนุน ทำให@โซมาเลียต@องแพ@สงครามและสูญเสียทหาร

เปYนจำนวนมาก จนเม่ือป< 2521 รัฐบาลทหารไม7ได@รับการสนับสนุนจากประชาชน ประกอบกับกลุ7มต7อต@าน

รัฐบาลท่ีได@รับการสนับสนุนจากเอธิโอเป<ยเข@ามาก7อกวนภายในประเทศ รัฐบาลจึงหันไปใช@ระบบการ

ปกครองแบบเผด็จการจนเกิดสงครามกลางเมืองเมื่อป< 2533 จนกระทั่งป< 2534 กลุ7มต7อต@านรัฐบาล

สามารถโค7นล@มรัฐบาลทหารของประธานาธิบดี Said Barre และแต7งต้ังนาย Ali Mahdi Muhammaad เปYน

ประธานาธิบดี แต7ก็ยังไม7ได@รับการยอมรับจากกลุ7มต7อต@านอ่ืน ๆ ทำให@สงครามกลางเมืองยังไม7ยุติ 

  สงครามกลางเมืองและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในโซมาเลีย ทำให@ไม7สามารถบังคับใช@

กฎหมายภายในประเทศได@ คณะมนตรีความม่ันคงแห7งสหประชาชาติ (UNSC) จึงอนุมัติให@จัดต้ัง United 

Nations Operation in Somalia 1 (UNOSOM I) เม่ือป< 2535 แต7ไม7ประสบความสำเร็จ เน่ืองจากมี

ข@อจำกัดท่ีให@กองกำลังรักษาสันติภาพสามารถใช@อาวุธเพ่ือการป�องกันตนเองได@เท7าน้ัน เเละไม7สามารถ        

ใช@อาวุธในการช7วยเหลือประชาชนได@ ทำให@กลุ7มต7อต@านไม7เกรงกลัวกำลังของสหประชาชาติ จนกระท่ัง ธ.ค.

2535 สหรัฐฯ ส7งกำลังทหารหน7วย United Task Force (UNITAF) เข@าไปในโซมาเลียตอนใต@ โดยมีภารกิจ

ปกป�องและรักษาสิทธิมนุษยชน และต้ังช่ือยุทธการว7า “ยุทธการฟ��นฟูความหวัง” (Operation Restore 

Hope) ซ่ึงดูแลความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนโซมาเลียได@ในระดับหน่ึง และสหรัฐฯ ได@ถอนกำลังออกไป

เม่ือ พ.ค.2536 โดยแปรสภาพหน7วย UNITAF มาเปYนภารกิจของสหประชาชาติอีกคร้ังหน่ึงในช่ือ UNOSOM II 

และเรียกชื่อยุทธการว7า “Operation United Shield” ซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู7ได@เพียง 2 ป< แต7สูญเสียกำลัง

ทหารรักษาสันติภาพจำนวนมาก จึงได@ถอนกำลังออกจากโซมาเลียเม่ือ 3 มี.ค.2538 เน่ืองจากไม7สามารถ

รักษาสันติภาพภายในโซมาเลียได@ 

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

กำหนดต้ังรัฐบาลช่ัวคราวบริหารประเทศ (Transitional National Government-TNG) แต7ไม7สามารถ

เสริมสร@างความม่ันคงภายในประเทศ ทำให@รัฐบาลเคนยาภายใต@การสนับสนุนของ the Intergovernmental 

Authority on Development (IGAD) เลือกให@นาย Abdullahi Yusuf ดำรงตำแหน7งประธานาธิบดีช่ัวคราวของ

โซมาเลีย โดยรัฐบาลชุดนี้เรียกว7า Transitional Federal Government (TFG) จนกระทั่งป< 2551 นาย 

Abdullahi Yusuf ลาออกจากตำแหน7ง สหประชาชาติจัดการประชุมร7วมระหว7างรัฐบาลช่ัวคราวกับกลุ7ม 

Alliance for the Re-Liberation of Somalia (ARS) ท่ีจิบูตี ทำให@มีการต้ังรัฐบาลผสมระหว7าง TFG กับ 

ARS ต7อมาเมื่อ ธ.ค.2549 รัฐบาลชั่วคราวเกิดความแตกแยกกับพรรค Islamic Courts Union (ICU) ซึ่ง

เปYนพรรคฝ¡ายค@านจนพรรค ICU ถอนตัวออกจากรัฐบาลช่ัวคราว 

  เม่ือ ม.ค.2552 รัฐสภาโซมาเลียเลือกนาย Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ดำรงตำแหน7ง

ประธานาธิบดีพร@อมกับประกาศใช@ร7างรัฐธรรมนูญฉบับใหม7ท่ีกำหนดให@ประธานาธิบดีดำรงตำแหน7งวาระละ 5 ป< 

และขยายวาระของรัฐบาลช่ัวคราวออกก7อนจัดการเลือกต้ังท่ัวไปท่ีกำหนดใน ก.ย.2555 ซ่ึงเปYนการส้ินสุดยุค

ของรัฐบาลช่ัวคราว ก7อนเข@าสู7การจัดการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือ 8 ก.พ.2560 
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วันชาติ 1 ก.ค.2503 (วันได@รับเอกราชจากอิตาลี) 

 

การเมือง ระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธpสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปYนประมุขของรัฐ และ นรม. 

เปYนหัวหน@าคณะรัฐบาล เม่ือ 1 พ.ค.2564 โซมาเลียเปล่ียนแปลงให@เลือกต้ังประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภา

แบบทางอ@อม โดยประธานาธิบดีคนปoจจุบัน คือ นาย Hassan Sheikh Mohamud จากพรรค Union for 

Peace and Development Party (UPD) ชนะการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือ 15 พ.ค.2565 ส7วน นรม.คนปoจจุบัน คือ 

นาย Hamza Abdi Barre ดำรงตำแหน7งเม่ือ 25 มิ.ย.2565   

 ฝ¡ายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังทางอ@อมโดยรัฐสภา โดยต@องได@รับคะแนน

เสียงสองในสาม และมีวาระ 4 ป< การเลือกตั้งครั้งล7าสุดมีขึ้นเม่ือ 15 พ.ค.2565 โดยประธานาธิบดี Hassan 

Sheikh Mohamud จากพรรค UPD ชนะการเลือกต้ังในรอบท่ีสามได@รับคะแนนเสียง 66% การเลือกต้ัง

ประธานาธิบดีคร้ังต7อไปกำหนดจัดในป< 2569 ส7วน นรม.มาจากการแต7งตั้งโดยประธานาธิบดีและต@องผ7าน

การอนุมัติของรัฐภา  

 ฝ¡ายนิติบัญญัติ : ระบบสองสภา ประกอบด@วย สภาสูง (Upper House) มีสมาชิก 54 คน 

โดยได@รับเลือกจากสภาแห7งรัฐ (state assemblies) มีวาระ 4 ป< ส7วนสภาผู@แทนราษฎร (House of the 

People) มีสมาชิก 275 คน ได@รับเลือกจากผู@แทนส7วนภูมิภาค มีวาระ 4 ป< ท้ังน้ี โซมาเลียเคยใช@ระบบสภาเดียว

คือสภาผู@แทนราษฎร เร่ิมมีคร้ังแรกเม่ือ ก.ย.2555 คัดเลือกโดยผู@อาวุโสของแต7ละเผ7า ต7อมาเปล่ียนเปYนระบบ

สองสภา โดยการเพ่ิมสภาสูงเม่ือป< 2559 การเลือกต้ังสภาสูงล7าสุดมีข้ึนเม่ือ 27 ก.ค.-10 พ.ย.2564 (คร้ังต7อไป    

จะจัดในป< 2567) ส7วนการเลือกต้ังสภาผู@แทนราษฎรคร้ังล7าสุดมีข้ึนเม่ือ เม.ย.2565 (คร้ังต7อไปจะจัดในป< 2567)  

 ฝ¡ายตุลาการ : รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวกำหนดให@มีการจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญ (ประกอบด@วย

ผู@พิพากษา 5 คน) ศาลฎีกา และศาลอุทธรณp ส7วนในระดับภูมิภาคมีการกำหนดรูปแบบการแก@ไขปoญหา

ความขัดแย@งต7าง ๆ โดยใช@กฎหมายจารีตประเพณีและกฎหมายอิสลาม ผู@พิพากษาแต7งต้ังจากประธานาธิบดี 

ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตุลาการ  

 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค UPD พรรค Peace and Development Party พรรค 

Tayo และพรรค For Justice and Development   

 

เศรษฐกิจ โซมาเลียประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยเม่ือป< 2563 ก7อนจะได@รับการฟ��นฟูเม่ือป< 2564 โดย

มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 3.3% จากการฟ��นตัวของการดำเนินธุรกิจภาคเอกชนและการส7งออกปศุสัตวp 

แต7เศรษฐกิจโซมาเลียยังได@รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย การแพร7ระบาดของต๊ักแตนทะเลทราย ปoญหา 

COVID-19 และวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ท้ังน้ี คาดว7าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโซมาเลียในป< 2565 อยู7ท่ี

ท่ี 3.0% และ 3.6% ในป< 2566 ส7วนอัตราเงินเฟ�อคาดว7าจะเพ่ิมข้ึนเปYน 9.4% ในป< 2565 เน่ืองจากราคา

อาหารและน้ำมันท่ีสูงข้ึนจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน และปoญหาภัยแล@ง  

 บริษัทโทรคมนาคมให@บริการส่ือสารไร@สายเฉพาะในเมืองใหญ7 และมีอัตราค7าโทรต่ำท่ีสุดในทวีป 

ส7วนโรงแรมดำเนินกิจการโดยมีกลุ7มติดอาวุธรักษาความปลอดภัยให@รัฐบาลโซมาเลีย ไม7สามารถจัดเก็บรายได@
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ในประเทศได@และพ่ึงพา IMF เพ่ิมข้ึน โมกาดิชู ซ่ึงเปYนเมืองหลวงมีการพัฒนาโครงสร@างพ้ืนฐาน แต7ไม7ครอบคลุม

ในเขตพ้ืนท่ีนอกเมืองหลวงเน่ืองจากปoญหาด@านความม่ันคง 

 โซมาเลียเข@าร7วมโครงการ Heavily-Indebted Poor Countries (HIPC) เม่ือ 25 มี.ค.2563 

โดย HIPC เปYนโครงการสำหรับช7วยเหลือประเทศยากจนที่เปYนหนี้จำนวนมากให@สามารถจัดการหนี้สิน 

ลดภาระหน้ีท่ีไม7ย่ังยืน เพ่ือให@สามารถลดหน้ีของประเทศลงได@ ภายใต@ความร7วมมือของธนาคารโลก IMF 

เจ@าหน้ีพหุภาคี และเจ@าหน้ีทวิภาคีต7าง ๆ ซ่ึงการเข@าร7วมโครงการ HIPC จะช7วยฟ��นฟูเศรษฐกิจและทำให@โซมาเลีย

สามารถเข@าถึงแหล7งเงินทุนท่ัวไปได@ โดยโซมาเลียได@ลดหน้ีต7างประเทศจาก 5,300 ล@านดอลลารpสหรัฐ เหลือ 3,300 

ล@านดอลลารpสหรัฐ เม่ือป< 2564 (คิดเปYน 45% ของ GDP) ต7อมาเม่ือ 31 มี.ค.2563 โซมาเลียบรรลุข@อตกลง

กับ Paris Club ในการบรรเทาหน้ี และจะตกลงกับเจ@าหน้ีรายอ่ืนในลักษณะเดียวกัน รวมถึงเร่ิมชำระหน้ี     

ท่ีค@างอยู7กับธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห7งแอฟริกา (AfDB) และสมาคมพัฒนาการระหว7างประเทศ (International 

Development Association-IDA) โดยท้ังหมดน้ีโซมาเลียต@องรักษานโยบายเศรษฐกิจมหภาค และดำเนินยุทธศาสตรp

เพ่ือลดความยากจน ตามแผนพัฒนาแห7งชาติฉบับท่ี 9 (the Ninth National Development Plan-NDP9) 

อย7างน@อย 1 ป< และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายเพ่ือส7งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและลดความยากจน  

 

  สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน :  Somali Shilling หรือ SOS 

  อัตราแลกเปล่ียนต0อ 1 ดอลลารdสหรัฐ :  555.40 Somali Shilling  

  อัตราแลกเปล่ียนต0อ 1 บาท :  15.47 Somali Shilling (พ.ย.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป< 2564) 

ผลิตภัณฑpมวลรวมในประเทศ (GDP) : 7,292 ล@านดอลลารpสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 3.3%  

รายได@เฉล่ียต7อหัวต7อป< : 445.8 ดอลลารpสหรัฐ  

แรงงาน : 2,986,271 คน   

อัตราการว7างงาน : 19.9%  

อัตราเงินเฟ�อ : 4.6%  

ผลผลิตทางการเกษตร : กล@วยหอม ข@าวฟ¡าง ข@าวโพด มะพร@าว ข@าว อ@อย มะม7วง เมล็ดงา ถ่ัว ปศุสัตวp แกะ 

แพะ และปลา 

ผลผลิตอุตสาหกรรม : การแปรรูปน้ำตาล ส่ิงทอและอุปกรณpส่ือสารไร@สาย 

ดุลการค@าระหว7างประเทศ : ขาดดุล 2,277 ล@านดอลลารpสหรัฐ  

มูลค7าการส7งออก : 54.37 ล@านดอลลารpสหรัฐ  

สินค@าส7งออก : ปศุสัตวp แร7มีค7า พืชผัก ยานพาหนะ เคมีภัณฑp 

คู7ค@าส7งออกท่ีสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตสp โอมาน ซาอุดีอาระเบีย บัลแกเรีย และจีน  

มูลค7าการนำเข@า : 2,332 ล@านดอลลารpสหรัฐ  
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สินค@านำเข@า : อาหาร เคร่ืองจักร พืชผัก ส่ิงทอ โลหะ 

คู7ค@านำเข@าท่ีสำคัญ : : สหรัฐอาหรับเอมิเรตสp จีน อินเดีย โอมาน ตุรกี  

คู7ค@าสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตสp โอมาน จีน ซาอุดีอาระเบีย  

ทรัพยากรธรรมชาติ : ยูเรเนียม สินแร7 เหล็ก ดีบุก ยิปซัม แร7อะลูมิเนียม ทองแดง เกลือ ก§าซธรรมชาติ และน้ำมัน 

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร : งบประมาณด@านการทหารเม่ือป< 2560 มีมูลค7า 6,520 ล@านดอลลารpสหรัฐ 

นอกจากกองทัพโซมาเลียแล@ว ยังมีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหภาพแอฟริกา (African Union Mission in 

Somalia-AMISOM) ประจำการอยู7ในโซมาเลียด@วย กำลังพลรวม : ทหาร 13,900 นาย เปYน ทบ. ท้ังหมด     

ทำหน@าท่ีดูแลความม่ันคงภายในประเทศ โดยเฉพาะการปราบปรามกลุ7ม al-Shabaab 

 นอกจากน้ี ยังมีรัฐท่ีแยกตัวเปYนอิสระในโซมาเลีย ซ่ึงมี กกล.ของตนเอง เช7น รัฐ Somaliland 

มีกำลังพลประมาณ 12,500 คน และรัฐ Puntland มีกำลังพลประมาณ 3,000 คน 

 ยุทโธปกรณdสำคัญ : รถสายพานลำเลียงพลหุ@มเกราะ (APC) รุ7น AT-105 Saxon จำนวน

อย7างน@อย 25 คัน รุ7น Bastion APC จำนวน 13 คัน รุ7น Fiat 6614 ไม7ปรากฏจำนวน รถลาดตระเวนหุ@ม

เกราะ (PPV) รุ7น Casspir รุ7น MAV-5 รุ7น Mamba Mk5 และรุ7น RG-31 Nyala จำนวนรวมอย7างน@อย 35 

คัน และยานยนตpอเนกประสงคpหุ@มเกราะ (AUV) รุ7น Tiger 4×4 จำนวน 12 คัน 

 

ปiญหาด#านความม่ันคง  

 1) การก7อการร@ายจากกลุ7ม al-Shabaab ท่ีมีความเช่ือมโยงกับกลุ7มอัลกออิดะฮp แม@ว7า    

กลุ7มสูญเสียฐานท่ีม่ันในกรุงโมกาดิชูต้ังแต7ป< 2554 แต7ยังควบคุมพ้ืนท่ีหลายเเห7งของโซมาเลียและก7อเหตุอย7าง

ต7อเน่ือง โดยเฉพาะในโมกาดิชู กลุ7ม al-Shabaab มีเป�าหมายโจมตีรัฐบาล สถานท่ีราชการ ผลประโยชนp

ชาวต7างชาติ และสถานท่ีมีผู@คนพลุกพล7าน เช7น ร@านอาหารและโรงแรม ขณะท่ีเจ@าหน@าท่ีให@ความช7วยเหลือ

ด@านมนุษยธรรมในโซมาเลียยังเปYนเป�าหมายของกลุ7มด@วย ทบ.โซมาเลียเร7งปราบปรามกลุ7ม al-Shabaab 

โดยปฏิบัติการร7วมกับกองกำลัง AU Transition Mission in Somalia (ATMIS) ต้ังแต7 1 เม.ย.2565 และ  

จะส้ินสุดภารกิจในป< 2567 ก7อนจะส7งมอบให@ ทบ.โซมาเลียดูแลด@านความม่ันคงในโซมาเลีย โดยกองกำลัง 

ATMIS จัดต้ังข้ึนทดแทนภารกิจกองกำลังของสหภาพแอฟริกา (African Union Mission in Somalia-AMISOM) 

ต้ังแต7ป< 2550 และส้ินสุดภารกิจเม่ือ ธ.ค.2564 ท้ังน้ี เหตุโจมตีคร้ังใหญ7ในป< 2565 ได@แก7 เม่ือ 29 ต.ค.2565 

กลุ7ม al-Shabaab โจมตีกระทรวงศึกษาของโซมาเลีย ทำให@มีผู@เสียชีวิตอย7างน@อย 100 คน  

 2)  ความตึงเครียดของรัฐบาลท่ีพยายามจะนำระบบสหพันธรัฐมาใช@ เน่ืองจากโซมาเลียมีรัฐ

ท่ีแยกตัวเปYนอิสระ เช7น Somaliland และ Puntland ทางตอนเหนือ ส7วนทางตอนใต@เปYนเขตการปกครอง

ของรัฐบาลโซมาเลีย และบางส7วนอยู7ในการยึดครองของกลุ7ม al-Shabaab แต7รัฐบาลดำเนินการได@ช@ามาก 

และยังมีความไม7ชัดเจนเร่ืองการจัดสรรทรัพยากรและการแบ7งเขตแดน ทำให@หลายฝ¡ายไม7พอใจและเร่ิมเกิด

ความตึงเครียด จนอาจนำไปสู7การใช@ความรุนแรง  
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 3) การสร@างสมดุลในการแข7งขันอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในตะวันออกกลางท่ี

พยายามเข@ามามีบทบาทในโซมาเลีย เช7น ซาอุดีอาระเบีย อียิปตp ตุรกี กาตารp และสหรัฐอาหรับเอมิเรตสp 

 4) ปoญหาผู@อพยพออกจากโซมาเลียและปoญหาความอดอยาก สถานการณpความไม7ม่ันคง    

ในโซมาเลีย และความต@องการความช7วยเหลือด@านมนุษยธรรมอย7างเร7งด7วน 

 

สมาชิกองคdการระหว0างประเทศ  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 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ท7าอากาศยาน 52 แห7ง ท7าอากาศยานระหว7างประเทศท่ีสำคัญ คือ       

ท7าอากาศยานนานาชาติ Aden Adde ในโมกาดิชู ถนนระยะทาง 15,000 กม. ท7าเรือสำคัญ ได@แก7 ท7าเรือ 

Kismaayo และ Berbera การโทรคมนาคม : โทรศัพทpพ้ืนฐานให@บริการ 74,800 เลขหมายโทรศัพทpเคล่ือนท่ี 

5,612,338 เลขหมาย รหัสโทรศัพทp +252 จำนวนผู@ใช@อินเทอรpเน็ต 1.95 ล@านคน รหัสอินเทอรpเน็ต .so 

 

การเดินทาง สายการบินของไทยไม7มีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-โมกาดิชู แต7สามารถเดินทางได@ด@วยสายการบิน

ท่ีหลากหลาย เช7น Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Qatar Airways โดยใช@เวลาเดินทางอย7างน@อย    

13 ชม. 30 นาที เวลาท่ีโซมาเลียช@ากว7าไทยประมาณ 4 ชม. 

 

ความสัมพันธdไทย-โซมาเลีย  

 ความสัมพันธpด@านการทูต 

 ไทยและโซมาเลียสถาปนาความสัมพันธpทางการทูตระหว7างกันเม่ือ 1 พ.ย.2527 ไทยมอบหมายให@ 

สอท. ไนโรบี/เคนยา มีเขตอาณาครอบคลุมโซมาเลีย และโซมาเลียมอบหมายให@ สอท.โซมาเลีย/ปoกก่ิง จีน 

ดูแลไทย อย7างไรก็ตาม ความสัมพันธpของท้ังสองฝ¡ายยังไม7เเน7นเเฟ�น โดยยังไม7เคยมีการแลกเปล่ียนการเยือน

ของผู@แทนระดับสูงระหว7างกัน 

 ความสัมพันธpทางเศรษฐกิจ 

 เม่ือป< 2564 การค@าระหว7างไทย-โซมาเลีย มีมูลค7า 15.96 ล@านดอลลารpสหรัฐ ไทยส7งออกให@

โซมาเลีย 14.55 ล@านดอลลารpสหรัฐ และนำเข@าจากโซมาเลีย 1.41 ล@านดอลลารpสหรัฐ โดยไทยได@เปรียบ

ดุลการค@าโซมาเลีย 13.14 ล@านดอลลารpสหรัฐ และในช7วง ม.ค.-ก.ย.2565 การค@าไทย-โซมาเลีย มีมูลค7า 14.07 

ล@านดอลลารpสหรัฐ ไทยส7งออก 13.78 ล@านดอลลารpสหรัฐ และนำเข@า 0.29 ล@านดอลลารpสหรัฐ  

 สินค@าท่ีไทยส7งออกไปโซมาเลียเม่ือป< 2564 ได@แก7 อาหารทะเลกระป°องและแปรรูป 

ผลิตภัณฑpพลาสติก เคร่ืองจักรกลและส7วนประกอบของเคร่ืองจักรกล ผลิตภัณฑpเภสัชภัณฑp ผลิตภัณฑpยาง 
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 สินค@าท่ีไทยนำเข@าเม่ือป< 2564 ได@แก7 สัตวpน้ำสด แช7เย็น แช7แข็ง แปรรูปและก่ึงสำเร็จรูป 

แผงวงจรไฟฟ�า พืชและผลิตภัณฑpจากพืช เส้ือผ@าสำเร็จรูป เคร่ืองจักรไฟฟ�าและส7วนประกอบ ท้ังน้ี ป< 2564    

มีคนไทยอาศัยอยู7ในโซมาเลียจำนวน 6 คน (ข@อมูลจากกรมการกงสุลเม่ือ ก.พ.2565) 

  
--------------------------------------------------- 
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นายฮัสซัน ชีค โมฮามุด 

(Hassan Sheikh Mohamud) 

 

ตำแหน0ง   ประธานาธิบดีโซมาเลีย  

 

เกิด   29 พ.ย.2498 (อายุ 67 ป</ป< 2566) เติบโตในครอบครัวมุสลิมชนช้ันกลาง

ของชนเผ7า Abgaal - Hawiye ท่ีเมือง Jalalaqsi ภูมิภาค Hiran  

   ทางตอนกลางของโซมาเลีย  

 

สถานภาพ    

ป< 2524    - สมรสกับนาง Qamar Cali และมีบุตร-ธิดา 7 คน 

ป< 2533   - สมรสกับนาง Sahro Cumar Xasan  

     

การศึกษา   

ป< 2521-2524     - อนุปริญญาด@านเทคโนโลยีจากมหาวิยาลัยแห7งชาติโซมาเลีย  

ป< 2529-2531   - ปริญญาโท คณะครุศาสตรpอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย Bhopal (ภายหลัง

เปล่ียนช่ือเปYน Barkatullah University) อินเดีย 

 

ประวัติการทำงาน 

ป< 2524-2527  - ครู ท่ีโรงเรียน Lafole Technical Secondary ท่ีโมกาดิชู 

ป< 2527-2529 - อาจารยpประจำวิทยาลัยการอาชีพครู (Technical Teachers’ Training 

College) ท่ีโมกาดิชู และดำรงตำแหน7งหัวหน@าภาควิชา ก7อนจะเดินทางไป

ศึกษาต7อท่ีอินเดียในป< 2529 

ป< 2531      - คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาของ UNESCO 

ป< 2533   - ท่ีปรึกษาของ NGOs สำนักงานของสหประชาชาติ 

ป< 2536-2538  - ทำงานด@านการศึกษาร7วมกับ UNICEF ในเขตภาคกลางและภาคใต@ของ 

   โซมาเลีย 
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ป< 2540   - คณะผู@แทนเจรจา “เส@นเขียว” (Green Line) ปoกปoนเขตการปกครอง

ระหว7างชนเผ7าในกรุงโมกาดิชู 

ป< 2542-2553   - ผู@ร7วมก7อต้ังและอธิการบดีของ The Somali Institute of 

Management and Administration Development (SIMAD)  

  

ประวัติทางการเมือง  

ป< 2554   - ผู@ก7อต้ังและหัวหน@าพรรค Peace and Development Party (PDP) 

ป< 2555-2560    - ได@รับเลือกต้ังเปYนสมาชิกรัฐสภาและดำรงตำแหน7งประธานาธิบดี  

ป< 2561    - ผู@ก7อต้ังและหัวหน@าพรรค Union for Peace and Development Party  

   (UPD) 

16 พ.ค.2565   - ประธานาธิบดีโซมาเลีย  

 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ   - ปรากฏข7าวสารว7า ประธานาธิบดี Mohamud มีความเช่ือมโยงกับกลุ7ม

    al-Islah ของโซมาเลีย ซ่ึงเปYนอิสลามสายกลาง หน่ึงในสาขาของกลุ7ม  

    Muslim Brotherhood โดยการนำเอาหลักศาสนามาประยุกตpใช@พัฒนา 

    หลักสูตรการศึกษาเช7นเดียวกับในซูดานและอียิปตp  

- ป< 2556 ได@รับการเสนอช่ือให@อยู7ใน Time 100 รายช่ือบุคคลผู@ทรงอิทธิพล

แห7งป< โดยนิตยสาร Time ในฐานะประธานาธิบดี ภายใต@รัฐธรรมนูญของ

โซมาเลียในรอบ 20 ป<ท่ีเปYนสัญลักษณpของสันติภาพและเสถียรภาพทาง  

การเมืองเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกา จากการดำเนินมาตรการปราบปราม      

การทุจริตและสร@างความปรองดองแห7งชาติ 

- สถาปนาความสัมพันธpระดับทวิภาคีกับนานาประเทศ อาทิ สหรัฐฯ ญ่ีปุ¡น 

อียิปตp ตุรกี และปาเลสไตนp ขณะดำรงตำแหน7งประธานาธิบดีสมัยท่ี 1  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 11 

คณะรัฐมนตรีโซมาเลีย 

 

นรม.         Hamza Abdi Barre  

รอง นรม.       Salah Ahmed Jama 

รมว.กระทรวงเกษตร      Ahmed Madobe Nunow 

รมว.กระทรวงพาณิชยpและอุตสาหกรรม    Jibril Abdirashid Haji 

รมว.ยุติธรรมและรัฐธรรมนูญ     Xasan Macallin Maxamuud 

รมว.กระทรวงกลาโหม      Abdulkadir Mohamed Noor 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ      Farah Sheikh Abdulqadir 

รมว.กระทรวงพลังงานและน้ำ     Jamaat Takal Abbas 

รมว.กระทรวงการคลัง      Alimi Mohamud Noor 

รมว.กระทรวงประมงและทรัพยากรทางน้ำ    Ahmed Hassan Adam 

รมว.กระทรวงการต7างประเทศ     Abshir Omar Huruuse 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข      Ali Haji Adam 

รมว.กระทรวงแรงงานและกิจการสังคม    Bihi Iman Egeh 

รมว.กระทรวงสารสนเทศและการท7องเท่ียว    Daoud Aweys 

รมว.กระทรวงมหาดไทย      Ahmed Macalim Fiqi 

รมว.กระทรวงความม่ันคงแห7งชาติ     Mohamed Ahmed Sheikh Ali 

รมว.กระทรวงวางแผน การลงทุน และส7งเสริมเศรษฐกิจ  Mohamud Abdurahman Sheikh 

รมว.กระทรวงท7าเรือและการขนส7งทางทะเล   Abdullahi Ahmed Jama 

รมว.กระทรวงโยธาธิการ      Ismail Abdirahman Sh. Bashir 

รมว.กระทรวงกิจการศาสนา     Mukhtar Robow Ali Abu Mansoor 

รมว.กระทรวงการไปรษณียp ส่ือสาร และเทคโนโลยี   Jama Hassan Khalif 

รมว.กระทรวงคมนาคมและการบิน     Ferdowso Osman Igaal 

รมว.กระทรวงกิจการสตรีและสิทธิมนุษยชน    Khadija Mohamed Diriye 

รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา     Mohamed Barre Mohamud 

รมว.กระทรวงมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ   Abdinasir Abdi Arush 

รมว.กระทรวงป¶โตรเลียมและแร7     Abdirasaq Mohamed Omar 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล@อม      Khadija Al-Makhzoumi 

 

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

 (พ.ย.2565) 


