De forente nasjoner - thai

องค์การสหประชาชาติ (FN)

Logoen til FN (pixabay.com)

FN (De forente nasjoner) เป็ นคาย่อของคาว่าองค์การสหประชาชาติ
และเป็ นองค์กรหนึ่งซึง่ ทางานด้ านการรักษาสันติภาพของโลก

องค์การสหประชาชาติคืออะไร
ตั ้งแต่ปี คศ.1939 จนถึงปี คศ. 1945 ได้ มีสงครามครัง้ ใหญ่เกิดขึ ้นในโลก
หลายประเทศจากทัว่ โลกได้ เข้ าร่วมสงครามในครัง้ นี ้ ซึง่ เรียกว่าสงครามโลกครัง้ ที่สอง
บ้ านเมืองถูกพังทลายและผู้คนล้ มตายจานวนมาก ด้ วยเหตุผลนี ้ทาให้ ผ้ คู น จานวนมาก
หวัน่ กลัวสงครามโลกทีจ่ ะเกิดครัง้ ต่อไป
โลกต้ องการบุคคลที่สามารถหยุดการทาสงครามใหญ่ครัง้ ต่อไป ด้ วยเหตุนี ้เอง องค์การ
สหประชาชาติจงึ ถูกก่อตั ้งขึ ้นในปี คศ. 1942 เพื่อรักษาสันติภาพให้ แก่โลก
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องค์การสหประชาชาติเรียกเป็ นภาษาอังกฤษว่า ยูไนเต็ด เนชันส์ (United Nations)
องค์การสหประชาชาติได้ จดั ทาสัญญาฉบับหนึ่งขึ ้นมา ซึง่ เรียกว่าสนธิสญ
ั ญา
ในสนธิสญ
ั ญานี ้ได้ กาหนดภารกิจต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติที่จะดาเนินการ
และได้ กาหนดวิธีการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ ซึง่ ทางประเทศนอร์ เวย์
และประเทศอืน่ ๆอีก 50 ประเทศได้ ลงนามในสนธิสญ
ั ญาขององค์การประชาชาติ
องค์การสหประชาชาติ ได้ เริ่มดาเนิน ภารกิจต่างๆเหล่านี ้ ตั ้งแต่วนั ที่ 24 ตุลาคม ปี คศ.
1945 ด้ วยเหตุนี ้วันที่ 24 ตุลาคมของทุกๆปี จึงเป็ นวันเฉลิมฉลอง
วันสหประชาชาติสากล

Foto: Signering av FN-pakten (fn.no).

ในปี คศ. 2020 มีสมาชิกขององค์การสหประชาชาติจานวน 193 ประเทศ
และสานักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ
ตั ้งอยู่ทเี่ มืองนิวยอร์ คในประเทศสหรัฐอเมริกา

2

De forente nasjoner - thai

ปัจจุบนั องค์การสหประชาชาติมีสมาชิกมากมายที่พดู กันหลายภาษา
เพื่อให้ ทกุ คนสามารถเข้ าใจได้ ตรงกันและสามารถ ออกความเห็นของเขาได้ ถกู ต้ อง
การประชุมทุกครัง้ และเอกสารทุกฉบับจึงถูกแปลในหลายๆภาษา
โลโก้ ขององค์การสหประชาชาติเป็ นวงกลมห้ าวง และมีแผนทีโ่ ลกสีขาว
โดยมีขวโลกเหนื
ั้
อเป็ นจุดศูนย์กลาง รอบๆแผนทีโ่ ลก
ประดับด้ วยพวงมาลัยใบมะกอกสองกิ่ง
เป็ นสัญลักษณ์ทสี่ ื่อให้ เห็นถึงเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติในการรักษา สันติภาพ
และสร้ างความปลอดภัยให้ โลก
มีโรงเรียนมากมายประดับธงขององค์การสหประชาชาติในวันที่ 24 ตุลาคม
ธงมีสีฟ้าและมีโลโก้ ของสหประชาชาติอยู่ตรงกลาง

Bilde: FNs logo (fn-filuren.no).
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องค์การสหประชาชาติมีภาระกิจอะไรบ้ าง
องค์การสหประชาชาติปรารถนาให้ ทกุ ๆคนในโลกมีความเป็ นอยู่ดีขึ ้น องค์กรจึงต้ องการให้ :
• รักษาสันติภาพและความมัน่ คงปลอดภัยระหว่างประเทศ
• คอยดูแลระวังให้ ทกุ ๆประเทศปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน
• มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
• ดาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ

สันติภาพและความปลอดภัย
องค์การสหประชาชาติมีความประสงค์ให้ โลกสงบปลอดภัย
ด้ วยเหตุนี ้ทางองค์การสหประชาชาติจะมีสว่ นร่วม ในการสนทนา
กับประเทศคูอ่ ริที่ไม่เห็นพ้ องต้ องกัน
และการเจรจาตกลงจะเป็ นไปโดยไม่ใช้ อาวุธสงคราม
บางครัง้ เป็ นเรื่องยากลาบากกับการ ร่วมงาน
ในกรณีนี ้ทางองค์การสหประชาชาติสามารถใช้ กาลังกองทหารช่วย
เพื่อป้องกันสันติภาพและความปลอดภัยของ ประเทศของคู่กรณี
ส่วนในประเทศที่มีสงคราม ทางองค์การสหประชาชาติ จะให้ การช่วยเหลือกับผู้ลี ้ภัย
ผู้ลี ้ภัยจะได้ รับน ้า อาหาร ยารักษาโรค และทีอ่ ยู่อาศัย
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สิทธิมนุษยชน
องค์การสหประชาชาติกาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ
และคอยระวังให้ ทกุ ๆประเทศทาตามกฎเกณฑ์นั ้นๆ เพือ่ ให้ ประชาชนมีความสุข
สาหรับองค์การสหประชาชาติ
เป็ นเรื่องสาคัญที่ประชาชนมีอิสระในการนับถือศาสนาและสามารถพูด
ออกความเห็นในสิ่งที่ ตนคิดได้
เราเรียกสิ่งนี ้ว่าการมีอสิ ระในการนับถือศาสนาและอิสระในการออกความคิดเห็น
นอกเหนือจากนั ้นยังเน้ นเรื่องสิทธิ ของสตรี ผู้หญิงควรมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชาย
ทังในด้
้ านการศึกษาหาความรู้และการทางาน สามารถออกความคิดเห็น และ
สามารถเข้ าร่วมทางการเมืองได้
สาหรับองค์การสหประชาชาติเป็ นเรื่องสาคัญที่เด็กควรมีความเป็ นอยู่ที่ดี ได้ ไปโรงเรียน
ได้ รับอาหารและน ้า ด้ วยเหตุนี ้
องค์การสหประชาชาติจงึ บันทึกในกฎหลักต่างๆสาหรับเด็กโดยเฉพาะ
ว่าเด็กควรมีสทิ ธิได้ รับอะไร ปัจจัยอะไรที่เด็กต้ องมี เพื่อให้ เขามีชีวิตที่ดี
กฎหลักเหล่านี ้เรียกว่าสิทธิเด็ก
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การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเน้ นถึงเรื่องสภาวะอากาศ สิ่งแวดล้ อม
และการป้องกันสิ่งแวดล้ อมตามธรรมชาติ มนุษย์ต้องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของโลกในทางทีถ่ กู ต้ องขึ ้น
นี ้เป็ นเรื่องสาคัญที่เราต้ องรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เรามี เพื่อให้ บคุ คล
รุ่นต่อไปสามารถใช้ ชีวติ อยู่บนโลกนี ้ต่อจากเราได้ อีกยาวนาน
ทุกวันนี ้ทังเด็
้ กและเยาวชนคิดถึงเรื่องการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
พวกเขามีความสามารถมากที่จะใช้ สอยสิ่งแวดล้ อมอย่างระมัดระวังและรักษาธรรมชาติ
องค์การสหประชาชาติมีความเห็น ว่าเป็ นเรื่องที่ดี
องค์การสหประชาชาติได้ สร้ างโครงการที่เรียกว่าการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชา
ติ โครงการนี ้มีจดุ ประสงค์ของการ ทางานเพื่อให้ เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ ้น
องค์การสหประชาชาติไม่ประสงค์ให้ มีคนยากจน ต้ องการให้ ทกุ ๆคนมีสิทธิได้ ไป โรงเรียน
มีการศึกษา มีทางานทา และสามารถออกความคิดเห็นของตนโดยไม่ต้องหวัน่ กลัว
และมีความเป็ นอยู่ในสิง่ แวดล้ อม ที่ดี โครงการต่างๆนี ้มีกาหนดระยะเวลาถึงปี 2030
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมี 17 เป้าหมายด้ วยกัน องค์การ
สหประชาชาติมีความประสงค์ให้ ทกุ ๆประเทศมีสว่ นเข้ าร่วมในครงการนี ้ด้ วยเพื่อก่อประโ
ยชน์ในทุกๆด้ าน
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Les mer om FNs bærekraftsmål på fn.no.

ใครทางานเกี่ยวกับอะไร
เพื่อองค์การสหประชาชาติจะสามารถดาเนินงานได้ ทกุ โครงการ
จึงมีความจาเป็ นต้ องมีการแบ่งหน้ าที่การทางาน ฉะนั ้นจึงมีการทางานเป็ นกลุม่ ต่างๆ
ซึง่ เรียกว่าองค์กร

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็ นระบบงานขันสุ
้ งสุดขององค์การสหประชาชาติ
กิจวัตรที่สาคัญของสมัชชาใหญ่แห่ง สหประชาชาติ
คือการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องใหญ่ๆของโลกทีท่ ้ าทาย
สมัชชาจะลงมติว่า องค์การ สหประชาชาติจะทาอะไร และจะดาเนินการในรูปแบบไหน
7
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ที่นี่มีเจ้ าหน้ าที่จากประเทศสมาชิกหลายประเทศทีเ่ ข้ าร่วมประชุม
และและมีสทิ ธิ์ในการออกเสียง

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
เมื่อครัง้ ที่องค์การสหประชาชาติได้ ก่อตั ้งขึ ้น งานชิ ้นที่สาคัญทีส่ ดุ คือการลงบันทึกว่า
อะไรคือสิ่งที่มนุษย์ทกุ คนต้ องการ เพื่อช่วยให้ ชีวิตมีคณ
ุ ภาพดีขึ ้น
สิ่งนี ้เรียกว่าสิทธิมนุษยชน คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนมีงานที่สาคัญทีส่ ดุ คือ
คอยดูแลระวัง ให้ ประเทศต่างๆปฎิบตั ิตามกฎหลักที่ว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน
และให้ ความช่วยเหลือสนับสนุนประเทศ ทีต่ ้ องการความช่วยเหลือ เป็ นอย่างดี
คณะมนตรีประกอบด้ วยสมาชิกจากประเทศต่างๆ รวมทังสิ
้ ้น 47 ประเทศ
ซึง่ จะมีการเลือกตั ้งทุกๆสามปี คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนจัดประชุมทีเ่ มืองเจนีวา
ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์

คณะมนตรี แห่งความมัน่ คง
หน้ าที่ของคณะมนตรีแห่งความมัน่ คงคือ
การทางานเพื่อสันติภาพและความมัน่ คงของโลก คณะมนตรีมีสมาชิกทังหมดจาก
้
15
ประเทศ หากเกิดเหตุการณ์ทนี่ ่าวิตกกังวลขึ ้น เนื่องจากความเห็นไม่ตรงกัน
และมีความขัดแย้ งที่รุนแรงในโลก เป็ นหน้ าทีข่ อง
คณะมนตรีความมัน่ คงที่จะช่วยเหลือไกล่เกลีย่ ไม่ให้ มีการใช้ วธุ สงคราม
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คณะมนตรีจะช่วยเหลือประเทศคู่กรณี โดยการเจรจา หาข้ อตกลง
วิธีนี ้เรียกว่าการเจรจาตกลง

เลขาธิการสหประชาชาติ
งานของสหประชาชาติอยู่ภายใต้ การบังคับบัญชาขององค์กรหนึ่ง
ที่เรียกว่าสานักเลขาธิการ ซึ่งมีหน้ าที่ประสานงาน ที่สหประชาชาติได้ ระบุบไว้
บุคคลที่มีอานาจสูงสุดคือประธานเลขาธิการ
ท่านอาจเป็ นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ได้ รับตาแหน่ง ประธานจากองค์การสหประชาชาติ
องค์การสหประชาชาติมีความหมายต่อประเทศนอร์ เวย์อย่างมาก
เนื่องจากเหตุผลหนึ่งคือ ประธานเลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติคนแรกเป็ นชาวนอร์ เวย์ท่านชื่อ ทริกเว ลีเอ(Trygve Lie)
ให้ คณ
ุ ค้ นหาว่าใครคือประธานเลขาธิการขององค์ การสหประชาชาติคนปัจจุบนั

Foto: Den første generalsekretær, Trygve Lie (fn.no).
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แบบฝึ กหัด
1. เมื่อไหร่และทาไมจึงมีการก่อตั ้งองค์การสหประชาชาติขึ ้น
2. สนธิสญ
ั ญาสหประชาชาติคอื อะไร
3. วันไหนคือวันสหประชาชาติ และทาไมต้ องจัดงานฉลองในวันนี ้
4. ปัจจุบนั นี ้มีกี่ประเทศทีเ่ ข้ าร่วมเป็ นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ
5. สานักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติตั ้งอยู่ที่ไหน
6. ประธานเลขาธิการคนแรกขององค์การสหประชาชาติชื่ออะไร
7. ประธานเลขาธิการขององค์การสหประชาชาติคนปัจจุบนั ชื่ออะไร
8. องค์การสหประชาชาติทางานเกี่ยวกับอะไร
9. ให้ คณ
ุ ค้ นหาข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
และเขียนเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนสี่อย่างทีค่ ณ
ุ คิดว่าสาคัญ
เพราะอะไรคุณถึงคิดว่าเป้าหมายนั ้นๆมีความสาคัญ
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