ขอขอบคุณ9BKK
แหล่งรวมความรู้ออนไลน์
องค์การสหประชาชาติ เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับโลกที่
ก่อตั้งขึน้ ในปี ค.ศ. 1945 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง โดยมี
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสมาชิก
ประกอบด้วยประเทศเอกราชต่างๆ จากทุกภูมิภาคของโลก จากจานวน

สมาชิกก่อตั้ง 51 ประเทศในปี ค.ศ. 1945 ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตูวาลู ( Tuvalu ) เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2000 เป็น
อันดับที่ 189
สวิตเซอร์แลนด์ เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 2002 เป็น
อันดับที่ 190
ติมอร์ตะวันออก เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2002 เป็น
อันดับที่ 191
วัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ
องค์การสหประชาชาติ
ได้รับการสถาปนาอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
ค.ศ. 1945 เมื่อกฎบัตร
สหประชาชาติมีผลบังคับใช้ กฎ
บัตรสหประชาชาติได้กาหนด
วัตถุประสงค์ขององค์การ
สหประชาชาติไว้ ดังนี้
1. เพื่อธารงไว้ซึ่งสันติ และ ความมั่นคงระหว่างประเทศ
2. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ฉนั มิตรระหว่างประชาชาติทั้งปวง โดยยึด
การเคารพต่อหลักการแห่งสิทธิอนั เท่าเทียมกัน
3. เพื่อให้บรรลุถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ ในอันที่จะแก้ไขปัญหา
ระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือ มนุษยธรรม
และ การส่งเสริมสนับสนุนการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และ เสรีภาพ
ขั้นมูลพื้นฐานสาหรับทุกคนโดยไม่เลือกปฎิบัติในเรื่องเชื้อชาติ เพศ

ภาษา หรือ ศาสนา
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางสาหรับการประสานงานของประชาชาติทั้งหลาย
ให้กลมกลืนกันในอันทีจ่ ะบรรลุจุดหมายปลายทางร่วมกัน
กล่าวได้ว่าองค์การสหประชาชาติกอ่ ตั้งขึ้นมาด้วย เจตนารมณ์ที่จะ
ขจัดภัยพิบัติอนั เกิดจากสงคราม ประกันสิทธิมนุษยชน ตลอดจนส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลมนุษยชาติ
หลักการขององค์การสหประชาชาติ
เพื่อให้องค์การสหประชาชาติ
สามารถดาเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ กฎบัตร
สหประชาชาติได้วางหลักการที่
องค์การสหประชาชาติ และ
ประเทศสมาชิกจะพึงยึดถือเป็น
แนวทางในการดาเนินการระหว่างประเทศ ดังนี้
1. หลักความเสมอภาคในอธิปไตย รัฐย่อมมีอานาจอธิปไตยโดย
สมบูรณ์
2. หลักความมั่นคงร่วมกัน เพื่อธารงไว้ซึ่งสันติภาพ และ ความมั่นคง
ร่วมกัน ดาเนินมาตรการร่วมกัน เพื่อป้องกัน และขจัดการคุกคามต่อ
สันติภาพ
3. หลักเอกภาพระหว่างมหาอานาจ ซึ่งได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
ฝรั่งเศษ รัสเซีย และ จีน
4. หลังการไม่ใช้กาลัง และ การระงับกรณีพิพาทโดยสันติวิธี

5. หลักความเป็นสากลขององค์การ เปิดกว้างแก่รัฐที่รักสันติทั้งปวง
6. หลักการเคารพเขตอานาจศาลภายใน ปัญหาใดที่ประเทศสมาชิก
อ้างว่าเป็นกิจการภายใน สหประชาชาติจะไม่มีสิทธิหรืออานาจเข้า
แทรกแซง
องค์กรหลังขององค์การสหประชาชาติ
สหประชาชาติมีการดาเนินงานเกือบทั่งทั้งโลกโดยผ่านหน่วยงานหลัก 6
องค์กร ซึ่งมี
1. สมัชชา สมัชชาเป็นที่รวม
ของประเทศสมาชิกทั้งหมด
ของสหประชาชาติ ซึ่งทุก
ประเทศมีสทิ ธิออกเสียงได้ 1
เสียง มีหน้าที่พิจารณาและให้
คาแนะนาในเรื่อง
ต่างๆ ภายในกรอบของกฎ
บัตรสหประชาชาติ แม้ว่า
สมัชชากาหนดเป้าหมายและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาต่างๆ เรียกร้อง
ให้มีการประชุมระดับโลกในหัวข้อสาคัญๆ และกาหนดปีสากลเพื่อ
เน้นความสนใจในประเด็นทีส่ าคัญๆ ของโลก สมัชชามีการประชุม
สมัยสามัญปีละครั้ง การลงคะแนนเสียงในเรือ่ งทั่วๆ ใช้เสียงข้างมาก
แต่ถ้าเป็นปัญหาสาคัญจะต้องได้คะแนน 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เข้า
ร่วมประชุม
2. คณะรัฐมนตรีความมั่นคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการธารง
รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ประกอบด้วย

สมาชิก 15 ประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สมาชิกถาวร มี 5
ประเทศ คือ จีน ฝรั่งเศษ รัสเซีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ สมาชิก
ชั่วคราว มี 10 ประเทศ อยู่ในตาแหน่งครั้งละ 2 ปี ในกรณีประเทศ
สมาชิกถาวรประเทศใดประเทศหนึ่งออกเสียงคัดค้าน ถือว่าเป็นการ
ใช้สิทธิยับยั้ง ( Veto ) อันจะมีผลทาให้เรื่องนัน้ ๆ ตกไปในยุคของ
สงครามเย็นการดาเนินงานของคณะมนตรีความมั่นคงประสบกับ
สภาวะชะงักงัน เนือ่ งจากการใช้สทิ ธิยับยั้งของประเทศมหาอานาจ
สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นสมาชิกประจาหรือไม่ก็
ตาม จะต้องงดเว้นออกเสียง เมื่อมีการพิจารณาปัญหาข้อพิพาททีต่ น
เป็นคู่กรณีดว้ ย
3. คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าทีส่ าคัญ คือ การส่งเสริมและ
จัดทาข้อเสนอแนะกิจกรรม ที่มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเรื่องการค้า การขนส่ง การ
พัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ ประชากรและการส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ของมนุษย์ คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมประกอบด้วย
สมาชิก 54 ประเทศ อยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี การลงคะแนนเสียง
ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
ประกอบด้วยคณะกรรมาธิการประจาภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสาหรับเอเซียและแปซิฟิก (
The Economic and Social Commission for Asia and The
Pacific : ESCAP ) สานักงานใหญ่ตั้งอยูท่ ี่กรุงเทพมหานคร
4. คณะมนตรีภาวะทรัสตี ประกอบด้วย จีน ฝรั่งเศษ รัสเซีย อังกฤษ
และ สหรัฐอเมริกา มีหน้าทีด่ ูแลดินแดนในภาวะทรัสตีที่รัฐบาลของ
ประเทศต่างๆ รับผิดชอบอยู่เพื่อให้มีการดาเนินงานเป็นขั้นตอนอัน

จะนาไปสู่การปกครองตนเอง หรือการได้รับเอกราช เดิมดินแดนใน
ภาวะทรัสตีมี 11 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกา และมหาสมุทร
แปซิฟิก ซึ่งได้รับเอกราชไปหมดแล้ว ปาเลา ( Palau ) เป็นดินแดนใน
ภาวะทรัสตีแห่งสุดท้าย เดิมอยู่ในความดูแลของสหรัฐอเมริกาได้รับ
เอกราชเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1994 ส่งผลให้คณะมนตรีภาวะทรัสตี
หยุดการปฎิบัติงานอย่างเป็นทางการและจะประชุมเฉพาะเรื่องพิเศษ
ตามความจาเป็น
5. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือ “ ศาลโลก “ ตั้งอยูท่ ี่กรุงเฮก
ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นองค์การตุลาการทีส่ าคัญของ
สหประชาชาติ ประกิบด้วยผู้พิพากษา จานวน 15 นาย อยู่ใน
ตาแหน่งคราวละ 9 ปี คู่ความทีจ่ ะนาคดีขึ้นสูศ่ าลได้จะต้องเป็นรัฐ
คู่กรณีซึ่งเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ถ้ามิใช่สมาชิกจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสมัชชา เอกชน จะนาคดีมาสูศ่ าลนี้ไม่ได้
6. สานักเลขาธิการ ทาหน้าที่บริหารงานของสหประชาชาติภายใต้การ
นาของเลขาธิการสหประชาชาติเลือกตั้งโดยสมัชชาด้วยคะแนนเสียง
ไม่ต่ากว่าสองในสามทัง้ นี้โดยคาแนะนาของคณะมนตรีความมั่นคง
เลขาธิการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 5 ปี โดยหลักการเลขาธิการ
จะมาจากประเทศที่เป็นกลางหรือไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หร้าทีส่ าคัญของ
เลขาธิการ คือ การรายงานสถานการณ์ระหว่างประเทศทีก่ ระทบต่อ
ความมั่นคงระหว่างประเทศให้คณะมนตรีความมั่นคงทราบ และ ทา
หน้าที่ทางการทูตของสหประชาชาติ
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์การสหประชาชาติมาจนถึง
ปัจจุบันมีผู้ดารงตาแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ ดังนี้
1.) นาย ทริกเว ลี ( Trygve Lie ) จาก ประเทศนอร์เวย์ ( ค.ศ. 1946

– 1953 )
2.) นาย ดั๊ก ฮัมมาร์โชลด์ ( Dag Hammarskjold ) จาก ประเทศ
สวีเดน ( ค.ศ. 1953 – 1961 )
3.) นาย อู ถั่น ( U Thant ) จาก ประเทศพม่า ( ค.ศ. 1961 – 1971
)
4.) นาย คูร์ต วอลด์ไฮม์ ( Kurt Waldheim ) จาก ประเทศออสเตรีย
( ค.ศ. 1972 – 1981 )
5.) นาย ฮาเวียร์ เปเรส เดอ เควยาร์ ( Javier Perez de Cuellar )
จาก ประเทศเปรู ( ค.ศ. 1982 – 1991 )
6.) นาย บรูโทรส บรูโทรส กาลี ( Boutros Boutros Ghali ) จาก
ประเทศอียิปต์ ( ค.ศ. 1992 – 1996 )
7. นาย โคฟี อันนัน ( Kofi Annan ) จาก ประเทศกานา เข้ารับตาแหน่ง
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1997 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2001 ต่อมาได้รับ
เลือกเป็นเลขาธิการสหประชาชาติสมัยที่ 2 ดารงตาแหน่งตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม ค.ศ. 2002
นอกจากนัน้ ยังมีองค์กรพิเศษทีท่ างานในฐานะองค์การสหประชาชาติ
อีกหลายองค์การ เช่น ทบวงการชานาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ (
Specialized Agencies ) ซึ่งเป็นองค์การอิสระ และ ปฎิบัติงานเฉพาะ
ด้าน ทาหน้าที่ในการส่งเสริมเศรษฐกิจ และ สังคมของประเทศสมาชิกซึ่ง
จัดตั้งขึน้ ตามความตกลงของรัฐบาล ในปัจจุบันมี 16 องค์การ ได้แก่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO ) องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ ( FAO ) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ ( UNESCO ) องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(
ICAO ) ธนาคารระหว่างประเทศเพือ่ การบูรณะและพัฒนาหรือ

ธนาคารโลก ( IBRD/World Bank ) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
( IMF ) องค์การอนามัยโลก ( WHO ) สหภาพไปรษณีย์สากล ( UPU )
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประทศ ( ITU ) สมาคมพัฒนาประเทศ
ระหว่างประเทศ ( IDA ) บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ ( IFC ) องค์การ
อุตุนยิ มวิทยาโลก ( WMO ) องค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ
( IMO ) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ( WIPO) กองทุนระหว่าง
ประเทศเพือ่ การพัฒนาเกษตรกรรม ( IFAD ) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งสหประชาชาติ ( UNIDO ) และมีองค์กรอิสระซึ่งมิใช่ทบวงชานัญ
พิเศษ ได้แก่ ข้อตกลงทัว่ ไปว่าด้วยการพิกดั อัตราภาษีศุลกากรและการค้า
( GATT ) และ สานักงานพลังปรมาณูระหว่างประเทศ ( IAEA ) เป็นต้น
ในปัจจุบันองค์การสหประชาชาติ ได้จดั ตั้งทบวงการชานัญพิเศษของ
สหประชาชาติเพือ่ ปฎิบัติงานอันใดอันหนึ่งหรือเฉพาะด้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวกับการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ สังคม และ การศึกษา ในสหประชาชาติ
( UNHCR ) ซึ่งได้ดาเนินการในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ
มากมาย ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง องค์การสหประชาชาติ
จึงเป็นองค์การหลักที่มคี วามสาคัญ

