
 

                                                         
 

สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย (The Federal Republic of Somalia) 
  สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเผชิญกับการก่อการร้าย โดยเฉพาะจากกลุ่ม Al Shabaab ซ่ึงเชื่อมโยง

กับกลุ่ม Al Qaeda และมีความเส่ียงต่อการเข้าสู่สภาวะสงครามกลางเมือง รัฐบาลกลางจึงมีอํานาจ
การบริหาร/ดูแลประเทศจํากัดอยู่เฉพาะบริเวณกรุงโมกาดิชูและตอนใต้ของประเทศ  

 สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียมีทรัพยากรทางทะเลท่ีอุดมสมบูรณ์ แต่ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ 
ได้จากปัญหาทางการเมือง/ความม่ันคงและปัญหาโจรสลัดในน่านน้ําสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย/
อ่าวเอเดน  

 กองทัพเรือไทยเคยส่งหมู่เรือปราบโจรสลัด 2 ชุด เข้าร่วมกับ Combined Maritime Forces (CMF) 
ในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย ระหว่างปี 2553 - 2554 รวมท้ังเคยส่งเจ้าหน้าท่ีไปปฏิบัติงานใน 
CMF 2 ชุด ในปี 2555 และปี 2557 - 2558 ด้วย 

ข้อมูลทัว่ไป  
พ้ืนท่ี 637,600 ตารางกิโลเมตร ประธานาธิบดี นายมุฮัมมัด อับดุลลาฮี มุฮัมมัด ฟาร์มาโย (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 16 ก.พ. 2560)  

(Mr. Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo) เมืองหลวง กรุงโมกาดิชู (Mogadishu) 
ประชากร 15.89 ล้านคน (ปี 2563) นายกรัฐมนตรี นายมุฮัมมัด ฮุชัยน์ โรเบิล                       (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 23 ก.ย. 2563) 

(Mr. Mohamed Hussein Roble)         ภาษาราชการ โซมาลีและอารบิก 
ศาสนา อิสลามนิกายซุนนี รมว. กต. นายโมฮัมเม็ด อับดิรริซาก โมฮัมมูด อะบูบะกัร (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 25 พ.ย. 2563) 

(Mr. Mohamed Abdirizak Mohamud Abubakar)    วันชาติ 1 กรกฎาคม  
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 1 พฤศจิกายน 2527 

ข้อมูลเศรษฐกจิ  
GDP   7.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๒)* 

(ไทย: 1.32 แสนดอลลาร์สหรัฐ) (ป ี2563)** 
สกุลเงิน ชิลลิ่งโซมาเลีย (SOS) (1 บาท = 18.5 ชิลลิ่งโซมาเลีย)  

(สถานะ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2564) 
GDP per Capita  348 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๒)* 

ไทย: 7,241.18 ดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2563)** 
เงินทุนสํารอง 30.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2557)*** 

(ไทย: 224.36 พันล้านดอลลาร์สหรฐั) (ปี 2562)*** 
Real GDP Growth   ร้อยละ -1.5  (ปี ๒๕๖๒)* 

(ไทย: ร้อยละ -6.1) (ปี 2563)** 
อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 3.83 (ปี 2560) (ไทย: ร้อยละ -0.8) (ปี 2563)* 

ทรัพยากรธรรมชาติ ยูเรเนียม แร่เหล็ก ดีบุก ยิปซัม บอกไซด์ ทองแดง เกลือ ก๊าซธรรมชาติ น้ํามัน 
อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมเบา การผลิตน้ําตาล สิ่งทอ และการติดต่อแบบไร้สาย 
สินค้านําเข้าท่ีสําคัญ น้ําตาลทรายดิบ ข้าว น้ํามันปาล์ม แป้งสาลี ผลิตภัณฑ์รองเท้า 
ตลาดนําเข้าท่ีสําคัญ จีน อินเดีย โอมาน เคนยา ตุรกี 
สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ แกะ แพะ ปศุสัตว์ ยางธรรมชาติ สัตว์ตระกูลหอยและปลาหมึก ปลาแช่เข็ง   
ตลาดส่งออกท่ีสําคัญ โอมาน จีน ญี่ปุ่น ฝร่ังเศส บัลแกเรีย  

สถิติทีส่ําคัญไทย-โซมาเลีย  
มูลค่าการค้าไทย-โซมาเลีย  13.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 13.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนําเข้า 0.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ไทยได้ดุลการค้า 13.49 ล้านดอลลาร์สหรฐั) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563) 
สินค้าส่งออกของไทย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ ผลไม้กระป๋องแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง 

(ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563) 
สินค้านําเข้าจากโซมาเลีย สัตว์น้ําสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสําเร็จรูป เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ 

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ สิ่งพิมพ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563) 
การลงทุน ไม่ปรากฎข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน  
การท่องเที่ยว ชาวโซมาเลียมาไทย 68 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (ปี 2563 มกราคม - มีนาคม) 
คนไทยในโซมาเลีย 14 คน (ข้อมูล: สอท. ณ กรุงไนโรบี)  
การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราได้ท่ีสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สํานักงานของไทยที่ดูแลโซมาเลีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี 
สํานักงานของโซมาเลียท่ีดูแลไทย สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน 

กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ มิถุนายน 2564 
*ข้อมูลจาก Trading Economics  

**ข้อมูลจาก สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 
***ข้อมลูจาก CIA 

 


