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เรื่อง วันสหประชาชาติ (United Nations Day)

รายละเอียด

          องคการสหประชาชาติ(United Nations Organization ) เป็นองคระหวางประเทศวัตถุประสงค

วัตถุประสงคเพื่อนําสันติภาพสูโลก พยายามใหมนุษยทุกชาติทุกภาษาไดอยูรวมกันอยูเสมอภาคและสงบสุข ใน

พ.ศ. 2484 ผูแทนประเทศตางๆ ไดมาประชุมรวมที่ราชวังเซนตเจมสประเทศอังกฤษ

          เพื่อเจรจายุติสงครามโลกครัง้ที่ 2 มีการเสนอใหจัดตัง้องคการสันติภาพโลกใน วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.

2484 ประธานนาธิบดีรูสเวลตแหงสหรัฐอเมริกาไดแถลงการณน้ีรวมกับนายกรัฐมนตรี เชอรชิลแหงอังกฤษบน

เรือเรือประจัญบานออกัสตา เรียกแถลงกราณน้ีวากฎบัตรแอตแลนติก เพื่อกอตัง้องคการสันติภาพและกอใหเกิด

การรวมลงนามในปฎิญญาสหประชาชาติ ทําใหเกิดคําวสหประชาชาติไดแถลงกราณและลงนามกัน ณ กรุงวอชิง

ตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2485ในพ.ศ. 2486 ไดมีการประชุมที่กรุงมอสโค มีผูแทนจาก

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ โซเวียตและจีนไดประกาศเจตจํานงรวมกัน

          ในการกอตัง้องคสหประชาชาติมีการประชมุที่คฤหาสนดมับารตนัโอคสที่วอชงิตนั ดีซี ใน 14 สงิหาคม ถงึ

7 ตุลาคม พ.ศ. 2487 ระหวางสหรัฐอเมริกา สหราช--อาณาจักร สหภาพโซเวียตและจีน ตอมาใน 4-12 กุมพา
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พันธ พ.ศ. 2488 รูสเวลต สตาลินไดประชุมกันที่ ยัลตา บนคาบสมุทรไครเมีย เพื่อตกลงกันในเรื่องสิทธิยับยัง้

ความปลอดภัย ตัง้แต 25 เมษายน ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ประเทศตางๆจํานวนกวา 50 ประเทศ ไดรวม

ประชุมกันที่ซานฟรานซิสโก เพื่อยกรางกฎบัตรสหประชาชาติโดยมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488

จึงถือวา วันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสหประชาชาติ

วัตถุประสงคสําคัญของสหประชาชาติ  มี 4 ประการ คือ

          1.ดํารงสันติภาพและความมัน่คงระหวางประเทศ

          2.พัฒนาสัมพันธไมตรีระหวางประชาชาติทัง้ปวง

          3.รวมมือกันระหวางประเทศเพื่อแกปัญหาในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

          มนุษยธรรม และสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพ

          4.เป็นศูนยกลางประสานการดําเนินการของชาติทัง้ปวง ที่จะใหบรรลุจุดหมาย

          ปลายทางรวมกัน

หนวยปฏิบัติงานที่สําคัญของสหประชาชาติ

          1.สมัชชา  เปิดประชุมสมัยสามัญทุกปี ปีละครัง้ เปิดประชุมในวันอังคารที่ 3 ของเดือนกันยายน

          ที่สํานักงานใหญกรุงนิวยอรค มีสามชิก 193 ประเทศ

          2.คณะมนตรีความมัน่คง  ประกอบดวยสมาชิก 15 ประเทศ สมาชิกถาวรมี 5 ประเทศ คือ จีน

          ฝรัง่เศส โซเวียต อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา  สมาชิกไมถาวรมี 10 ประเทศ เลือกตัง้กันใหอยู

          ในตําแหนงคราวละ 2 ปี และไมมีสิทธิสมัครเขารับเลือกตัง้ซํ้าทันทีที่พนจากตําแหนง

          3.คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม  มีสมาชิก 54 ประเทศ สมัชชาเลือกตัง้คราวละ 9 ประเทศ

          อยูในตําแหนงไดคราวละ 3 ปี มีหน าที่รับผิดชอบการดําเนินงานสหประชาชาติดานเศรษฐกิจและสังคม

          4.ศาลยตุธิรรมระหวางประเทศ  มหีน าที่พจิารณาคดีที่ประเทศสมาชกินําเสนอศาลยตุธิรรมระหวางประเทศ

          มีผูพิพากษา 15 คน คนชาติเดียวกันจะเป็นผูพิพากษาพรอมกัน 2 คนไมได อยูในตําแหนง 9 ปีเป็นอยาง

สูง

          โดยแบงเป็นครัง้ละ 6 ปี และ 3 ปี เมื่อครบวาระก็ตองออกเพื่อเลือกตัง้ซอม

          5.สํานักเลขาธิการ  ทําหน าที่ดานบริหารและดานธุรการของสหประชาชาติ สมัชชาเป็นผูแตงตัง้

          โดยการเสนอแนะของคณะมนตรีความมัน่คง ดํารงตําแหนงครัง้ละ 5 ปี

          6.คณะมนตรีภาวะทรัสตี  สหประชาชาติใหความคุมครองแกดินแดนบางแหงที่ยังปกครองตนเองไมได

          เรียกวาระบบภาวะทรัสตี
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ประเทศไทยไดเขาเป็นสมาชิกองคการสหประชาชาติลําดับที่ 55  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2489  หลังจากที่

สหประชาชาติไดกอตัง้เพียง 1 ปี

โดยนายดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในขณะนัน้ ไดชีแ้จงเหตุผลไวดังน้ี

          1.เพื่อความมัน่คงของไทย เน่ืองจากสหประชาชาติเป็นองคการมีกําลังมากที่สุดที่สามารถธํารงสันติภาพ

          และความมัน่คง และใหควายุติธรรมสําหรับประเทศเล็ก ๆ อยางไทย

          2.เพื่อแสดงใหโลกเห็นวา ประเทศไทยเป็นประเทศเกาแกชาติหน่ึง เน่ืองจากการที่เขาเป็นสมาชิกของ

          องคการโลกเป็นการยืนยันรับรองฐานะของไทยอีกครัง้หน่ึง

          3.ไทยหวังความชวยเหลือจากสหประชาชาติในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

          4.เพื่อแสดงใหโลกเหน็วา ไทยประสงคจะรวมมอืในการสรางสนัตภิาพและความมัน่คงของโลกอยางจรงิจงั

ในชวงทศวรรษที่ 1980 ซึ่งเกิดกรณีปัญหากัมพูชา ประเทศไทยไดมีบทบาทนําอยางแข็งขันรวมกับอาเซียนใน

การแกไขปัญหาในประเทศเพื่อนบานโดยดําเนินการผานเวทีสหประชาชาติ  ตอมาหลังจากสหประชาชาติไดปรับ

บทบาทใหสอดคลองกับบรรยากาศทางการเมืองระหวางประเทศหลังจากการยุติของสงครามเย็น  ประเทศไทยได

เพิ่มบทบาทในดานการเขารวมปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติที่ตัง้อยูในภูมิภาคตาง ๆ ทัว่โลก

เน่ืองจากพิจารณาเห็นวาสหประชาชาติเป็นเสมือนตัวแทนประชาคมโลก  ดังนัน้การใหสหประชาชาติดูแลรักษา

สันติภาพและความมัน่คงจึงเป็นประโยชนแกประเทศที่มีกําลังทางทหารขนาดเล็กอยางไทยมากกวาที่จะให

ประเทศใดประเทศหน่ึงใชกําลังฝ ายเดียวเพื่อยุติขอขัดแยง  นอกจากน้ี ในฐานะประเทศสมาชิกที่ดีของ

สหประชาชาติไทยไดพยายามใหการสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติเทาที่สถานภาพและกําลังทรัพยจะเอื้อ

อํานวย

ผูรายงาน : นายภูเบศ มาศธนานันต

วันที่ : 2022-10-24

https://arit.kpru.ac.th/page_id/611/TH
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