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สหภาพแอฟริกา 

(African Union-AU) 
 

เว็บไซตS http://www.au.int 

 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ0 แอดดิสอาบาบา เอธิโอเป8ย 

 

ประธานสมัชชาใหญ0  (Assembly) นาย Macky Sall ประธานาธิบดีของเซเนกัล รับตำแหนTงเม่ือ 5 ก.พ.2565 

 

ประวัติการก0อต้ัง   

 สหภาพแอฟริกา (African Union-AU) เปcนองคeการระหวTางประเทศของทวีปแอฟริกา 

พัฒนามาจากองคeการเอกภาพแอฟริกา (Organization of African Unity-OAU) ที่ตั้งเมื่อ 25 พ.ค.2506 

ซึ่งประมุขของรัฐและหัวหนsารัฐบาลของประเทศในทวีปแอฟริกาไดsออกปฏิญญา Sirte Declaration เมื่อ 

9 ก.ย.2542 กTอตั้งองคeการ AU ขึ้นเมื่อ 9 ก.ค.2545 แทนที่ OAU เพื่อเรTงกระบวนการหลTอหลอมภายใน

ทวีปแอฟริกาใหsสามารถมีบทบาทอยTางเหมาะสมท้ังในดsานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  

 

สมาชิก 55 ประเทศในทวีปแอฟริกา ครอบคลุมพ้ืนท่ีรวม 29,865,860 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 

1,300 ลsานคน โดยโมร็อกโกกลับเขsาเปcนสมาชิกลTาสุดลำดับท่ี 55 เม่ือ 30 ม.ค.2560 หลังจากถอนตัวออกจาก 

AU เม่ือป8 2527 นานถึง 33 ป8 เน่ืองจากไมTพอใจท่ีสมาชิกสTวนใหญTของ OAU (ขณะน้ัน) ยอมรับเอกราช

สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาหeราวี (Sahrawi Arab Democratic Republic-SADR) ซ่ึงควบคุมดินแดน 

Western Sahara ท่ีโมร็อกโกถือวTาเปcนสTวนหน่ึงของตน  

 สมาชิก 55 ประเทศ ประกอบดsวย 1. แอลจีเรีย 2. แองโกลา 3. เบนิน 4. บอตสวานา 5. บูรeกินาฟาโซ 

6. บุรุนดี 7. เคปเวิรeด 8. แคเมอรูน 9. แอฟริกากลาง 10. ชาด 11. คอโมโรส 12. คองโก 13. โกตดิวัวรe 

14. สาธารณรัฐคองโก 15. จิบูตี 16. อียิปตe 17. อิเควทอเรียลกินี 18. เอริเทรีย 19. เอธิโอเป8ย 20. กาบอง 



                                                      ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 

 

2 

21. แกมเบีย 22. กานา 23. กินี 24. กินีบิสเซา 25. เคนยา 26. เลโซโท 27. ไลบีเรีย 28. ลิเบีย 29. มาดากัสการe 

30. มาลาวี 31. มาลี 32. มอริเตเนีย 33. มอริเชียส 34. โมร็อกโก 35. โมซัมบิก 36. นามิเบีย 37. ไนเจอรe 38. ไนจีเรีย 

39. รวันดา 40. สาธารณรัฐซาหeราวี 41. เซาตูเมและปรินซิป8 42. เซเนกัล 43. เซเชลสe 44. เซียรeราลีโอน 45. โซมาเลีย 

46. แอฟริกาใตs 47. เซาทeซูดาน 48. ซูดาน 49. เอสวาตินี 50. โตโก 51. ตูนิเซีย 52. ยูกันดา 53. แทนซาเนีย  

54. แซมเบีย และ 55. ซิมบับเว  

 โดยมีประเทศผูsสังเกตการณe 9 ประเทศ ไดsแกT 1. เฮติ 2. คาซัคสถาน 3. ลัตเวีย 4. ลิทัวเนีย     

5. ปาเลสไตนe 6. เซอรeเบีย 7. ตุรกี 8. ยูเครน และ 9. อิสราเอล 

 

วิสัยทัศนS การหลTอหลอมรวมกัน ความม่ังค่ัง และสันติภาพในแอฟริกา ท่ีเกิดจากแรงผลักดันของ

ประชาชนและแสดงใหsเห็นเปcนพลังในโลก 

 

วัตถุประสงคS 

 1) เพ่ือใหsบรรลุความสำเร็จในการสรsางความเปcนเอกภาพและความเปcนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน

ระหวTางประเทศ และระหวTางประชาชนในแอฟริกา  

 2) เพ่ือปกป�องอธิปไตย บูรณภาพแหTงดินแดน และเอกราชของประเทศสมาชิก 

 3) เพ่ือเพ่ิมการบูรณาการดsานการเมือง สังคม และเศรษฐกิจภายในทวีปแอฟริกา 

 4) เพ่ือสTงเสริมและปกป�องผลประโยชนeรTวมกันของทวีปและประชาชนในทวีปแอฟริกา 

 5) เพ่ือกระตุsนความรTวมมือระหวTางประเทศ โดยคำนึงถึงกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากล

วTาดsวยสิทธิมนุษยชน 

 6) เพ่ือสTงเสริมสันติภาพ ความม่ันคง และเสถียรภาพภายในทวีปแอฟริกา 

 7) เพ่ือสTงเสริมหลักการและสถาบันประชาธิปไตย การมีสTวนรTวมของประชาชน และการบริหาร

จัดการท่ีดี 

 8) เพื่อสTงเสริมและปกป�องสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองตามกฎบัตรแอฟริกาวTาดsวย

สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับดsานสิทธิมนุษยชน 

 9) เพ่ือสรsางเง่ือนไขท่ีจำเปcนใหsสามารถมีบทบาทเหมาะสมในเศรษฐกิจโลกและการเจรจา

ระหวTางประเทศ 

 10) เพื่อสTงเสริมการพัฒนาอยTางยั่งยืนทั้งในดsานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึง

การรวมตัวกันดsานเศรษฐกิจภายในทวีปแอฟริกา 

 11) เพ่ือสTงเสริมความรTวมมือกันในทุกดsานท่ีจะชTวยยกระดับมาตรฐานความเปcนอยูTของ

ประชาชนแอฟริกา 

 12) เพ่ือประสานและใหsเกิดความสอดคลsองกันในนโยบายท่ีมีอยูTและของประชาคมเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคในอนาคต  
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 13) เพ่ือสรsางความกsาวหนsาในแอฟริกาดsวยการสTงเสริมการวิจัยในทุกดsาน โดยเฉพาะดsาน

วิทยาศาสตรeและเทคโนโลยี 

 14) ทำงานรTวมกับหุsนสTวนระหวTางประเทศเพ่ือกำจัดหรือป�องกันการแพรTระบาดของโรค 

และสTงเสริมสุขภาพท่ีดีในทวีปแอฟริกา 

 

หน0วยงานต0าง ๆ ใน AU  

 1. สมัชชาใหญT (Assembly of the Union) เปcนองคeกรสูงสุดของ AU ประกอบดsวย ประมุข     

แหTงรัฐ หรือหัวหนsารัฐบาล หรือผูsแทนท่ีไดsรับการแตTงต้ังของประเทศสมาชิกท้ังหมด มีหนsาท่ีกำหนดนโยบายและ

กำหนดความสำคัญเรTงดTวนของโครงการประจำป8ของ AU การติดตามและเรTงรัดใหsเปcนไปตามนโยบายท่ี

กำหนดไวsท้ังในดsานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การใหsแนวนโยบายแกTสภาบริหารประเทศ (Executive 

Council) การมีอำนาจแทรกแซงกิจการภายใน การคว่ำบาตรประเทศสมาชิกในสถานการณeไมTปกติ หรือเพ่ือ

รักษาไวsซ่ึงเสถียรภาพและความม่ันคง นอกจากน้ี ยังมีอำนาจแตTงต้ังประธานและรองประธานคณะกรรมาธิการ 

(Commission) การอนุมัติงบประมาณของ AU และการพิจารณาคำรsองขอการจะเขsาเปcนสมาชิกใหมTของ AU 

ป�จจุบัน ประธานาธิบดี Macky Sall ของเซเนกัล เปcนประธาน AU วาระดำรงตำแหนTง 1 ป8 (ก.พ. 2565-

ก.พ.2566)  

 2. สภาบริหาร (Executive Council) ประกอบดsวยรัฐมนตรีหรือผูsท่ีไดsรับมอบหมายจากรัฐบาล

ของทุกประเทศสมาชิก ปฏิบัติภารกิจตTอสมัชชาใหญTและทำงานสนับสนุนสมัชชาใหญT ซ่ึงประเทศสมาชิกท้ังหมด

ตsองรTวมอยูTในสภาบริหาร โดยปกติเปcนระดับรัฐมนตรีวTาการกระทรวงการตTางประเทศ ทำหนsาท่ีประสานงาน

และตัดสินใจนโยบายที่เปcนผลประโยชนeรTวมกัน รวมถึงกำหนดนโยบายมุTงเนsนเนื้อหาสาระดsานการคsากับ

ตTางประเทศ พลังงาน การเกษตร ส่ิงแวดลsอม สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข และความม่ันคงทางสังคม  

 3. คณะกรรมาธิการสหภาพแอฟริกา (African Union Commission-AUC) เปcนสำนักเลขาธิการ

ของ AU ประกอบดsวย กรรมาธิการ 10 คน และเจsาหนsาท่ีสนับสนุน ทำหนsาท่ีเปcนผูsแทนของ AU ในการปกป�อง

ผลประโยชนeภายใตsแนวทางของสมัชชาใหญTและสภาบริหาร ริเร่ิมขsอเสนอตTอหนTวยตTาง ๆ ใน AU เพ่ือใชs

ในการตัดสินใจ สนับสนุนดsานการปฏิบัติใหsแกTหนTวยงานใน AU สนับสนุนประเทศสมาชิกใหsดำเนินการตาม

โครงการของ AU ประสานเพ่ือออกรTางทTาทีรTวมกันและประสานแนวปฏิบัติของประเทศสมาชิกกับการเจรจา

ระหวTางประเทศตTาง ๆ บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรของ AU เปcนผูsปฏิบัติในฐานะตัวแทนของ

สมัชชาใหญTและสภาบริหาร เปcนตsน ป�จจุบัน นาย Moussa Faki Mahamat นักการเมืองและนักการทูตจากชาด 

เปcนประธานคณะกรรมาธิการ AU ดำรงตำแหนTงต้ังแตT มี.ค.2560 และรองประธาน คือ นาง Monique 

Nsanzabaganwa จากรวันดา ดำรงตำแหนTงต้ังแตT 6 ก.พ.2564   

 กรรมาธิการ 8 ดsาน ซึ่งสภาบริหาร AU เปcนผูsเลือก และเสนอใหsสมัชชาใหญTเปcนผูsแตTงตั้ง 

ไดsแกT 1) ดsานสันติภาพและความมั่นคง 2) ดsานการเมือง 3) ดsานสาธารณูปโภคและพลังงาน 4) ดsานสังคม 

5) ดsานการคsาและอุตสาหกรรม 6) ดsานเศรษฐกิจชนบทและเกษตรกรรม 7) ดsานทรัพยากรมนุษยe วิทยาศาสตรe 
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และเทคโนโลยี และ 8) ดsานเศรษฐกิจ ท้ังน้ี กรรมาธิการมีวาระ 4 ป8 และดำรงตำแหนTงไดsแคT 1 สมัย โดยมีหนsาท่ี

สนับสนุนประธาน AU ในการตัดสินใจกำหนดนโยบายและโครงการตTาง ๆ  

 4. คณะกรรมการผูsแทนถาวร (Permanent Representatives’ Committee-PRC) ประกอบดsวย

ผูsแทนถาวรของทุกประเทศสมาชิก รับผิดชอบเปcนท่ีปรึกษา จัดเตรียมงาน จัดเตรียมการประชุม ทำขsอเสนอแนะ

ประเด็นผลประโยชนeของประเทศสมาชิกใหsสภาบริหาร อำนวยความสะดวกในการประสานงานระหวTาง

คณะกรรมาธิการและประเทศสมาชิก พิจารณาโครงการและงบประมาณของ AU และของการบริหารจัดการ

ในคณะกรรมาธิการ พิจารณารายงานการเงินของคณะกรรมาธิการและทำขsอเสนอแนะตTอสภาบริหาร เปcนตsน  

 5. สภาสันติภาพและความม่ันคง (Peace and Security Council-PSC) จัดต้ังข้ึนตามผล

การประชุมสุดยอด Lusaka แซมเบีย เม่ือ ก.ค.2544 และพิธีสารการต้ัง PSC ซ่ึงมีผลบังคับใชsเม่ือ 26 ธ.ค.2546 

โดยมีภารกิจป�องกัน จัดการ และแกsไขความขัดแยsง เพื่อสTงเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ

ในแอฟริกา รวมถึงการแทรกแซงประเทศสมาชิกในสถานการณeไมTปกติ เชTน การฆTาลsางเผTาพันธุe สงคราม ท้ังน้ี 

PSC มีสมาชิก 15 คน โดยสภาบริหารเลือกและเสนอเขsาสูTการประชุมสมัชชาใหญT โดยปกติจะกำหนดสัดสTวน

ใหsแอฟริกากลาง 3 ท่ีน่ัง แอฟริกาตะวันออก 3 ท่ีน่ัง แอฟริกาเหนือ 2 ท่ีน่ัง แอฟริกาใตs 3 ท่ีน่ัง และแอฟริกา

ตะวันตก 4 ท่ีน่ัง ท้ังน้ี สมาชิก PSC 5 คน จะมีวาระดำรงตำแหนTง 3 ป8 และสมาชิก 10 คน จะมีวาระดำรง

ตำแหนTง 2 ป8  

 6. รัฐสภาแหTงแอฟริกา (Pan-African Parliament-PAP) เปcนหนTวยงานใน AU เพื่อเปcน

หลักประกันใหsประชาชนชาวแอฟริกาสามารถเขsามีสTวนรTวมดsานการบริหารจัดการ การพัฒนา และการรวมตัวกัน

ทางเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกา โดย PAP เปcนหน่ึงใน 9 หนTวยงานท่ีต้ังตามพิธีสาร Treaty Establishing the 

African Economic Community ป8 2534 (Abuja Treaty) มีอำนาจดsานนิติบัญญัติ การใหsขsอเสนอแนะและ

คำปรึกษา มีสมาชิกรวม 250 ตำแหนTง ป�จจุบัน ประธานรัฐสภาแหTงแอฟริกา คือ นาย Fortune Z. 

Charumbira จากซิมบับเว ดำรงตำแหนTงต้ังแตT 29 มิ.ย.2565 

 7. สภาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic, Social and Culture Council-ECOSOCC) 

ตั้งขึ้นเมื่อป8 2547 เปcนหนTวยงานที่ปรึกษาของ AU ประกอบดsวย องคeกรภาคประชาสังคม (Civil Society 

Organisations-CSOs) ซ่ึงมีกลุTมผูsเช่ียวชาญของประเทศสมาชิก รวมท้ังหมดกวTา 150 CSOs  

 8. สถาบันตTาง  ๆดsานยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (Judicial and Human Rights Institutions) มี  

  1) African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) สำนักงานอยูTท่ี   

กรุงบันจูล แกมเบีย ต้ังข้ึนเม่ือป8 2530 เพื่อติดตามและตีความกฎบัตรแอฟริกาวTาดsวยสิทธิมนุษยชนและ

พลเมือง (รูsจักในชื่อ Banjul Charter) เพื ่อมุTงสTงเสริมและปกป�องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน        

ในแอฟริกา ป�จจุบัน นาง Soyata Maiga จากมาลี เปcนประธาน ACHPR ดำรงตำแหนTงเม่ือป8 2560 

  2) African Court on Human and Peoples’ Rights (AfCHPR) สำนักงานอยูTท่ีกรุงโดโดมา 

แทนซาเนีย ต้ังข้ึนตามพิธีสาร Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the 

Establishment of an African Court on Human and Peoples’ Rights ท่ีลงนามกันไวsเม่ือ มิ.ย.2541 โดยมี  

ผลบังคับใชsเม่ือ 25 ม.ค.2547 มีอำนาจหนsาท่ีในการพิจารณาไตTสวนคดีและขsอพิพาทเกี่ยวเนื่องจากการตีความ

ตาม African Charter on Human and Peoples’ Rights พ ิธ ีสารจัดตั ้งศาล และอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวกับ    
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สิทธิมนุษยชน มีองคeคณะผูsพิพากษา 11 คน ป�จจุบัน นาย Sylvain Oré จากโกตดิวัวรe เปcนประธาน AfCHPR 

ดำรงตำแหนTงเม่ือป8 2557 

  3) AU Commission on International Law (AUCIL) ต้ังข้ึนเม่ือป8 2552 มีคณะกรรมการรวม 

11 คน คัดเลือกโดยสภาบริหาร มีวาระ 5 ป8 สTวนประธาน AUCIL มีวาระ 2 ป8 ป�จจุบันนาย Sebastião Da 

Silva Isata Pereira จากแองโกลา เปcนประธาน AUCIL ดำรงตำแหนTงต้ังแตT ธ.ค.2559 

  4) AU Advisory Board on Corruption (AUABC) ต้ังข้ึนเม่ือ พ.ค.2552 สำนักงานใหญT

อยูTท่ีแทนซาเนีย  มีคณะกรรมการรวม 11 คน มีวาระ 2 ป8 ป�จจุบัน นาย Begoto Miarom จากชาด เปcนประธาน 

AUABC ดำรงตำแหนTงต้ังแตTป8 2560 

  5) African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child 

(ACERWC) สำนักงานอยูTท่ีเอธิโอเป8ย มีกรรมการรวม 11 คน วาระ 5 ป8 

 9. คณะกรรมการเทคนิคเฉพาะทาง (Specialized Technical Committees-STCs) ประกอบดsวย

รัฐมนตรีหรือคณะเจsาหนsาท่ีอาวุโสท่ีรับผิดชอบงานเฉพาะดsานท่ีเช่ียวชาญ ทำหนsาท่ีจัดเตรียมโครงการเสนอตTอ

สภาบริหาร การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามที่หนTวยงานตTาง ๆ ของ AU กำหนด โดย

คณะกรรมการเทคนิคเฉพาะทางมีท้ังหมด 13 คณะ ไดsแกT  

  1) Agriculture, rural development, water and environment  

  2) Financial, monetary affairs, economic planning and integration 

  3) Defence, safety and security 

  4) Transport, infrastructure, energy and tourism 

  5) Gender and women empowerment 

  6) Justice and legal affairs 

  7) Social development, labour and employment 

  8) Public service, local government, urban development and decentralisation 

  9) Health, population and drug control 

  10) Migration, refugees and internally displaced persons (IDPs) 

  11) Youth, culture and sports 

  12) Education, science and technology 

  13) Communication and information communications technology (ICT) 

 10. สถาบันทางการเงิน (Financial Institutions) มี 3 สถาบัน ไดsแกT 1) African Central 

Bank (ACB) เพ่ือสรsางนโยบายรTวมทางการเงินและการสรsางสกุลเงินแอฟริกา (African Currency) รวมท้ังกระตุsน

การบูรณาการทางเศรษฐกิจในแอฟริกา 2) African Monetary Fund (AMF) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหsกับ

การรวมตัวทางเศรษฐกิจแอฟริกา การขจัดอุปสรรคทางการคsาตTาง ๆ และยกระดับการบูรณาการทางการเงิน และ 

3) African Investment Bank (AIB) เพื่อสนับสนุนเงินชTวยเหลือการพัฒนาและกระตุsนการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก รวมถึงเพ่ือเรTงใหsเกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
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บทบาทของ AU และประเด็นความท#าทายในปdจจุบัน 

 สหภาพแอฟริกา หรือ AU เปcนองคeการระหวTางประเทศท่ีมีจุดมุTงหมายสำคัญเพ่ือความม่ังค่ัง 

สันติภาพ และการหลTอหลอมรวมกันของทวีปแอฟริกา และมีการออก Lagos Plan of Action for the 

Development of Africa ป8 2523 และสนธิสัญญาการต้ังประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกา (African Economic 

Community) ป8 2534 หรือท่ีเรียกวTา Abuja Treaty และมีการกำหนดกรอบการทำงานยุทธศาสตรeเพ่ือ

การเปล่ียนผTานดsานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในอีก 50 ป8ขsางหนsา หรือในป8 2606 (African 

Aspiration for 2063) เพ่ือใหsเกิดการแบTงป�นกันในดsานความม่ังค่ัง ความเจริญรุTงเรือง การเปcนเอกภาพและ

บูรณภาพรTวมกันของประชาชนในทวีปแอฟริกา โดยมีแรงบันดาลใจ 7 ประการ ไดsแกT  

 1. ความม่ังค่ังของทวีปแอฟริกาภายใตsเศรษฐกิจขยายตัวและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 2. การรวมตัวกันของทวีปแอฟริกา และมีเอกภาพดsานการเมือง  

 3. ธรรมาภิบาลท่ีดี มีประชาธิปไตย เคารพสิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรม และหลักนิติรัฐ 

 4. สันติภาพและความม่ันคงในทวีปแอฟริกา 

 5. อัตลักษณeทางวัฒนธรรมท่ีเขsมแข็ง มีมรดก คุณคTา และจริยธรรมรTวมกัน 

 6. การพัฒนาแอฟริกาท่ีมีแรงผลักดันมาจากประชาชน รวมถึงสตรี เยาวชน และเด็ก 

 7. ทวีปแอฟริกาท่ีมีเอกภาพแข็งแกรTง และกลายเปcนผูsเลTนท่ีมีอิทธิพลในโลก และกับหุsนสTวน 

 นอกจากน้ี ในดsานความม่ันคง AU มีบทบาทสำคัญในการสTงเสริมสันติภาพ ความม่ันคง และ

เสถียรภาพในทวีปแอฟริกา โดยหนTวยงานสำคัญ คือ PSC ของ AU มีอำนาจแสดงการสนับสนุนภารกิจดsานสันติภาพ 

การออกมาตรการคว่ำบาตรรัฐบาลประเทศสมาชิกกรณีเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่ไมTเปcนไปตามรัฐธรรมนูญ และ

สามารถริเร่ิมขsอเสนอหรือการปฏิบัติการใด ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือรับมือความขัดแยsงหรือท่ีสTอเคsาจะเกิดเปcนความขัดแยsง

ในภูมิภาค ท้ังน้ี การตัดสินใจของ PSC มีผลผูกพันกับทุกประเทศสมาชิก ซ่ึงต้ังแตTป8 2547 AU มีบทบาทสำคัญ

ในการแทรกแซงวิกฤตการณeในหลายประเทศ อาทิ ซูดาน คอโมโรส และโซมาเลีย และยังต้ังกองกำลังรักษาสันติภาพ

สหภาพแอฟริกาในดารeฟูรeของซูดาน และในโซมาเลีย โดยรTวมกับกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

เขsาปฏิบัติการในดารeฟูรe (United Nations Mission in Dafur-UNAMID) และเขsาปฏิบัติการในโซมาเลีย 

(African Union Mission in Somalia-AMISOM) เปcนตsน  

 

การประชุมท่ีสำคัญในปf 2565 

 การประชุมสุดยอดสหภาพแอฟริกา คร้ังท่ี 35 ท่ีกรุงแอดดิสอาบาบา เอธิโอเป8ย ระหวTาง 5-6 

ก.พ.2565 ในกรอบ "Building Resilience in Nutrition on the African Continent : Accelerate the 

Human Capital, Social and Economic Development" หารือเก่ียวกับป�ญหาความไมT ม่ันคงทางอาหาร 

รวมท้ังยังคงใหsความสำคัญกับป�ญหาการแพรTระบาดของโรค COVID-19 และป�ญหาความม่ันคงในภูมิภาค 

 การประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปและสหภาพแอฟริกา (European Union-African Union 

Summit) คร้ังท่ี 6 ท่ีกรุงบรัสเซลสe เบลเยียม ระหวTาง 17-18 ก.พ.2565 ซ่ึงเล่ือนการจัดประชุมมาจาก ต.ค.2563 
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เน่ืองจากป�ญหาหารแพรTระบาดของโรค COVID-19 ท่ีประชุมหารือเก่ียวกับป�ญหาการลักลอบอพยพของ        

ชาวแอฟริกันไปยังยุโรป และการรับมือป�ญหาการแพรTระบาดของโรค COVID-19 ของ EU 

  

ความสัมพันธSไทย-AU 

 ไทยเร่ิมมีความรTวมมือกับ AU โดยการแตTงต้ังเอกอัครราชทูตผูsแทนถาวรประจำ AU โดยใหs

เอกอัครราชทูต ณ ไคโร อียิปตe ท่ีมีเขตอาณาครอบคลุมเอธิโอเป8ย ซ่ึงเปcนท่ีต้ังของสำนักงานเลขาธิการ AU 

และไทยสTงกำลังพลกองรsอยทหารชTาง เฉพาะกิจไทย/เซาทeซูดาน จำนวน 273 นาย ของกองทัพไทย ผลัดท่ี 3 

เขsารTวมในภารกิจ United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) เม่ือ 6 เม.ย.2565 โดยกTอนหนsาน้ี

เม่ือป8 2563 สTงกองกำลังเขsารTวมในภารกิจ United Nations Mission in Dafur (UNAMID) จำนวน 276 คน 

กTอนจะถอนกำลังหลังจากมีคำส่ังยุติภารกิจ UNAMID เม่ือ ธ.ค.2563 นอกจากน้ี ไทยยังไดsบริจาคเวชภัณฑeที่

ผลิตโดยองคeการเภสัชกรรมไทยใหsกับภารกิจ African Union Mission in Somalia (AMISOM) เพื่อใชsใน

โรงพยาบาลในโมกาดิชู เมืองหลวงของโซมาเลีย เมื่อป8 2552 ทั้งนี้ ไทยยึดหลักการใหsความรTวมมือเพ่ือการ

พัฒนาแกTแอฟริกาตามแนวทางท่ีผูsรับมีความเปcนเจsาของและกำหนดแนวทางการพัฒนาของตนข้ึนเอง  

 

สถานการณSสำคัญท่ีน0าติดตามปf 2565 

 1. การเปªดเขตการคsาเสรีแอฟริกา (African Continental Free Trade Area-AfCFTA) เขsาสูTขั ้น

ปฏิบัติการเม่ือ 7 ก.ค.2563 จัดต้ังสำนักเลขาธิการ ท่ีกรุงอักกรา กานา เม่ือ 17 ส.ค.2563 และเร่ิมทำการคsาภายใตs

ขsอตกลง AfCFTA เม่ือ 1 ม.ค.2564 ป�จจุบันมีประเทศในแอฟริกาลงนามในขsอตกลงแลsว 54 ประเทศ จากท้ังหมด 55 

ประเทศ (เอริเทรียยังไมTลงนาม) และมีประเทศใหsสัตยาบันแลsว 44 ประเทศ  

 การเปªด AfCFTA มุTงสรsางตลาดเดียวของแอฟริกาในดsานสินคsาและบริการ จะเปcนโอกาสสำคัญใหs

ประเทศตTาง ๆ รวมท้ังไทยในการเขsาขยายความรTวมมือดsานเศรษฐกิจ การคsา และการลงทุนกับแอฟริกาท่ีมี

ความอุดมสมบูรณeดsานทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานวัยทำงานท่ีมีจำนวนมาก อีกท้ังยังมีการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจอยTางตTอเน่ือง ท้ังน้ี AfCFTA เปcนเขตการคsาเสรีท่ีใหญTท่ีสุดในโลกต้ังแตTกTอต้ังองคeการการคsาโลก 

(WTO) จากการมีประชากรประมาณ 1,300 ลsานคน และคาดการณeวTา AfCFTA จะชTวยเพ่ิมมูลคTาการคsาภายใน

ทวีปแอฟริกา 60% ภายในป8 2565 จากป�จจุบันท่ีมีมูลคTาการคsาระหวTางกัน 16% AfCFTA และ GDP รวมของ

ภูมิภาคจะเพ่ิมข้ึนประมาณรsอยละ 1-3 จากป�จจุบันอยูTท่ี 2.6 ลsานลsานดอลลารeสหรัฐ จะเพ่ิมเปcน 3.4 ลsานลsาน

ดอลลารeสหรัฐ เพ่ิมรายไดsใหsกับชาวแอฟริกาภายในป8 2578 จำนวน 450,000 ลsานดอลลารeสหรัฐ หรือเพ่ิมข้ึน 

7%) เพ่ิมการสTงออกของแอฟริกา จำนวน 560 ลsานดอลลารeสหรัฐ  

 2. ความสัมพันธeระหวTางทวีปแอฟริกากับอิสราเอล โดยประธานาธิบดี Tshisekedi ประธาน AU 

รับรองใหsอิสราเอลเปcนประเทศผูsสังเกตการณeของ AU เม่ือ 22 ก.ค.2564 หลังจากอิสราเอลพยายามย่ืนขอ

สถานะประเทศผูsสังเกตการณeของ AU ยาวนานกวTา 20 ป8 การรับรองดังกลTาวไมTผTานการลงคะแนนเสียงจาก

ประเทศสมาชิก ทำใหsมีประเทศแอฟริกากวTา 20 ประเทศไมTเห็นดsวยและเรียกรsองใหsเพิกถอนสถานะผูsสังเกตการณe



                                                      ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 

 

8 

ของอิสราเอล โดยเม่ือ 6 ก.พ.2565 ประธานาธิบดี Sall ประธาน AU ประกาศเล่ือนจัดการประชุมหารือ

เก่ียวกับการเพิกถอนสถานะผูsสังเกตการณeของอิสราเอล ไปจนถึงการประชุมสุดยอด AU คร้ังตTอไปในป8 2566   

 3. การระงับสถานะสมาชิกของ AU เพ่ือตอบโตsประเทศท่ีทำรัฐประหาร และประเทศท่ีไมTมี

ความคืบหนsาในการเปล่ียนผTานอำนาจทางการเมืองไปสูTระบอบพลเรือน ไดsแกT มาลีถูกระงับสถานะสมาชิกของ 

AU ลTาสุดเม่ือ 1 มิ.ย.2564 กินีถูกระงับเม่ือ 10 ก.ย.2564 ซูดานถูกระงับเม่ือ 27 ต.ค.2564 และบูรeกินาฟาโซ

ถูกระงับหลังจากทำรัฐประหารเม่ือ 31 ม.ค.2565  

 

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

 



                                                      ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 

 

9 

 

  

 

Macky Sall  

 

ตำแหน0ง   ประธานสหภาพแอฟริกา (AU) และประธานาธิบดีเซเนกัล  
 

เกิด    11 ธ.ค.2504 (อายุ 62 ป8/ป8 2566) ท่ีเมือง Fatick ภูมิภาค Fatick  

ทางตะวันตกของเซเนกัล มีพ่ีนsองรวม 4 คน บิดาช่ือนาย Amadou 

Abdoul Sall เคยเปcนสมาชิกพรรค Socialist Party of Senegal (PS) 

มารดาช่ือนาง Coumba Thimbo  

 

สถานภาพ   สมรสกับนาง Marième Faye มีบุตรชาย 2 คน และบุตรสาว 1 คน 

 

การศึกษา     

ป8 2531    - ปริญญาตรี ดsานวิศวกรธรณีวิทยาและนักธรณีฟªสิกสe จากมหาวิทยาลัย 

Cheikh Anta Diop ในดาการe เซเนกัล 

ไมTระบุป8     - ฝ®กอบรมดsานวิศวกรรมธรณีวิทยา ท่ีสถาบัน Earth Sciences of Dakar  

     (IST) ของ University of Dakar เซเนกัล และสถาบัน National School   

     for Petroleum and Engines (ENSPM)  

ป8 2543    - ฝ8กอบรมดsานวิศวกรรมธรณีวิทยา ท่ีสถาบัน French Petroleum  

    Institute of Paris (IFP) ฝร่ังเศส 
 

ประวัติทางการเมือง 

6 เม.ย.2543-12 พ.ค.2546  - ท่ีปรึกษาพิเศษดsานพลังงานและเหมืองแรTของประธานาธิบดี  

13 ธ.ค.2543-5 ก.ค.2544   - ประธานบริหารบริษัท Senegalese National Oil Company  

    (PETROSEN)  

พ.ค.2544-ส.ค.2546    - รมว.กระทรวงเหมืองแรT พลังงาน และไฮดรอลิกสe  

1 มิ.ย.2545-9 พ.ย.2551  - นายกเทศมนตรีเมือง Fatick 

ส.ค.2546-เม.ย.2547    - รมว.กระทรวงมหาดไทยและสTวนทsองถ่ิน และโฆษกรัฐบาล  
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21 ก.ค.2547-19 มิ.ย.2550 - นายกรัฐมนตรีเซเนกัล  

20 มิ.ย.2550-9 พ.ย.2551  - ประธานรัฐสภาเซเนกัล (Senegalese National Assembly) 

1 ธ.ค.2551      - กTอต้ังพรรค Alliance for the Republic (APR)  

1 เม.ย.2552-2 เม.ย.2555  - นายกเทศมนตรีเมือง Fatick 

2 เม.ย.2555     - สาบานตนเขsารับแหนTงประธานาธิบดีคนท่ี 4 ของเซเนกัล สมัยท่ี 1 

2 เม.ย.2562     - สาบานตนเขsารับแหนTงประธานาธิบดีเซเนกัล สมัยท่ี 2 

5 ก.พ.2565    - ดำรงตำแหนTงประธาน AU   

 

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

    (พ.ย.2565) 


