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องค<การสหประชาชาต ิ 

United Nations (UN) 
 

เว็บไซต<   www.un.org 

 

ท่ีต้ังสำนักงาน  นิวยอร/ก สหรัฐอเมริกา 

 

ก0อต้ังเม่ือ  26 ก.ค.2488 และมีผลอยBางเปEนทางการ เม่ือ 24 ต.ค.2488 

 

วัตถุประสงค<   รักษาสันติภาพและความม่ันคงระหวBางประเทศ รวมท้ังสBงเสริมความรBวมมือดPานเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และปTญหาดPานมนุษยธรรม  

 

สมาชิก  193 ประเทศ (ประเทศสมาชิกลBาสุดคือ เซาท/ ซูดาน เขPารBวม เม่ือ 9 ก.ค.2554) และ               

ผูP สังเกตการณ/  2 องค/กร (Non-member Observer States) คือ นครรัฐวาติกัน (The Holy See) และ       

รัฐปาเลสไตน/ (State of Palestine)  

 

เลขาธิการ  นายอันโตนิอู กุแตเรซ (António Guterres) ชาวโปรตุเกส (ดำรงตำแหนBงสมัยแรก เม่ือ 1 

ม.ค.2560-31 ธ.ค.2564 และสมัยท่ี 2 ใน 1 ม.ค.2565-31 ธ.ค. 2569) วาระ 5 ป}  

 

ภารกิจ  สหประชาชาติ (UN) ประกอบดPวย 6 เสาหลักสำคัญ ไดPแกB เลขาธิการสมัชชาสหประชาชาติ 

(General Assembly) คณะมนตรีความม่ันคง (Security Council) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic 

and Social Council) คณะมนตรีภาวะทรัสตี (ยุติการทำงานในปTจจุบัน) และศาลยุติธรรมระหวBางประเทศ 

(International Court of Justice) นอกจากน้ี ยังมีองค/กรสำคัญภายใตPสหประชาชาติ อาทิ องค/การอนามัยโลก 

(WHO) องค/การศึกษา วิทยาศาสตร/ และวัฒนธรรมแหBงสหประชาชาติ (UNESCO) กองทุนเพ่ือเด็กแหBง

สหประชาชาติ (UNICEF) และองค/การอาหารและการเกษตรแหBงสหประชาชาติ (FAO)  
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  เม่ือป}  2559 UN กำหนดใหP เปEนป}แหB งการผลักดันเป� าหมายการพัฒนาอยBางย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals-SDGs) เพื ่อบรรลุความสำเร็จภายในป} 2573 รวม 17 ขPอ ดังนี ้     

1) ขจัดความยากจน 2) ขจัดความหิวโหย 3) มีสุขภาพและความเปEนอยูBท่ีดี 4) การศึกษาท่ีเทBาเทียม 5) ความ   

เทBาเทียมทางเพศ 6) การจัดการน้ำและสุขาภิบาล 7) พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขPาถึงไดP 8) การจPางงานท่ีมีคุณคBาและ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ 9) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรPางพ้ืนฐาน 10) ลดความเหล่ือมล้ำ 11) เมืองและ   

ถ่ินฐานมนุษย/อยBางย่ังยืน 12) แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน 13) การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 14) การใชPประโยชน/จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 15) การใชPประโยชน/จากระบบนิเวศ

ทางบก 16) สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมBแบBงแยก และ 17) ความรBวมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมถึงเปEนองค/กร

ใหPประเทศสมาชิกไดPรBวมแกPไขปTญหาและขับเคล่ือนดPานความม่ันคงและสันติภาพของโลก โดยเฉพาะปTญหาความ

ขัดแยPงในภูมิภาคตะวันออกกลาง การแกPไขปTญหาผูPอพยพผลัดถ่ิน และการแกPไขปTญหาอาวุธนิวเคลียร/  

  ภายหลังการรับตำแหนBงของนายกุแตเรซ UN ปฏิรูปองค/กรและหนBวยงานใหPมีความ

กระชับตBอการบริหารองค/กรและงบประมาณ อีกท้ังเพ่ิมบทบาทสตรีใหPไดPรับตำแหนBงผูPบริหารระดับสูงและ     

มีสัดสBวนมากข้ึน ซ่ึงการบริหารองค/กรในชBวงตBอไป UN มุBงใหPความสำคัญท่ีสะทPอนความเปEนจริงและความทPาทาย

ของโลก ท่ีตPองไดPรับการสนับสนุนอยBางเขPมแข็งจากประเทศสมาชิก 9 ดPาน ไดPแกB สนับสนุนการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนาท่ีย่ังยืน รักษาความม่ันคงและสันติภาพระหวBางประเทศ พัฒนาการของภูมิภาคแอฟริกา 

สนับสนุนและปกป�องสิทธิมนุษยชนทุกดPาน ความรBวมมือท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเขPาถึงดPานมนุษยธรรม สนับสนุน

ความยุติธรรมและกฎหมายระหวBางประเทศ การปลดอาวุธ การควบคุมยาเสพติด ป�องกันอาชญากรรม ตBอสูP   

การกBอการรPายระหวBางประเทศ และความเขPมแข็งขององค/กรภายใตP UN  

 ท่ีผBานมา UN บรรลุภารกิจสำคัญ อาทิ ประสานงานและใหPความชBวยเหลือทางมนุษยธรรม 

โดยจัดสรรงบประมาณ 22,500 ลPานดอลลาร/สหรัฐ สำหรับผูPหนีภัยสงคราม ภาวะอดอยาก และการขBมเหง

ทารุณกวBา 90 ลPานคนใน 80 ประเทศ การรBวมทำงานกับประเทศสมาชิกไมBใหPอุณหภูมิโลกสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส 

เกินจากคBามาตรฐานท่ีระบุไวPในขPอตกลงจากการประชุมท่ีปารีสเม่ือป} 2559 ภารกิจรักษาสันติภาพใน 4 

ภูมิภาคท่ัวโลก การปกป�องและสBงเสริมสิทธิมนุษยชนจากปฏิญญาและสนธิสัญญา 80 ฉบับ และการใชP

นโยบายทางการทูตเพ่ือป�องกันความขัดแยPงในกวBา 67 ประเทศ  

 

การเป\นภาคีพันธสัญญาระหว0างประเทศท่ีสำคัญของไทย 

ตราสารระหว0างประเทศด#านสิทธิมนุษยชน 

  - อนุสัญญาวBาดPวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child-CRC) 

  - อนุสัญญาวBาดPวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตBอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Woman-CEDAW) 

  - กติการะหวBางประเทศวBาดPวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) 
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  - กติการะหวBางประเทศวBาดPวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International 

Covenant on Economics, Social and Cultural Rights-ICESCR) 

  - อนุสัญญาวBาดPวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination-CERD) 

  - อนุสัญญาตBอตPานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีโหดรPาย ไรPมนุษยธรรม หรือ 

ย่ำยีศักด์ิศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment-CAT) 

  - อนุสัญญาวBาดPวยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities-CRPD) 

  - อนุสัญญาระหวBางประเทศวBาดPวยการคุPมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก

บังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance-CED)  

  - อนุสัญญาวBาดPวยการคุPมครองสิทธิแรงงานโยกยPายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 

(Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers and Members of their Families-

CMW)   

  - พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวBาดPวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตBอสตรีในทุกรูปแบบ 

(Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women) สาระสำคัญ คือ การยอมรับอำนาจของคณะกรรมการประจำอนุสัญญาฯ ในการรับและพิจารณา

ขPอรPองเรียนในกรณีการละเมิดพันธกรณีภายใตPอนุสัญญาฯ โดยผูPรPองเรียนอาจเปEนบุคคล/กลุBมบุคคลในนาม

ผูPถูกละเมิดสิทธิก็ไดP ท้ังน้ี ไทยใหPสัตยาบันเม่ือ 14 มิ.ย.2543 

  - พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวBาดPวยสิทธิเด็ก เร่ือง การขายเด็ก โสเภณีเด็ก และส่ือลามก  

ท่ีเก่ียวกับเด็ก (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of 

Children, Child Prostitution and Child Pornography) เปEนภาคี เม่ือ 11 ม.ค.2549 

  - พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวBาดPวยสิทธิเด็ก เร่ือง ความเก่ียวพันของเด็กในความ

ขัดแยPงกันดPวยอาวุธ (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the 

Involvement of Children in Armed Conflict) เปEนภาคีเม่ือ 27 ก.พ.2549 

  - พิ ธีสารเลือกรับของอนุ สัญญาวB าดP วยสิทธิคนพิ การ (Optional Protocol to the 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities-OP-CRPD) มีผลบังคับใชPกับไทยนับต้ังแตB 2 ต.ค.2559 

 

ด#านความม่ันคง 

  - สนธิสัญญาไมBแพรBขยายอาวุธนิวเคลียร/ (Nuclear Non-Proliferation Treaty-NPT) 

  - สนธิสัญญาหPามทดลองอาวุธนิวเคลียร/โดยสมบูรณ/ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban 

Treaty-CTBT) 

  - อนุสัญญาหPามอาวุธเคมี (Chemical Weapons Convention-CWC) 
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  - อนุสัญญาหPามอาวุธชีวภาพ (Biological Weapons Convention-BWC) 

  - อนุสัญญา UN วBาดPวยการตBอตPานการสนับสนุนทางการเงินแกBการกBอการรPาย (Suppression 

of the Financing of Terrorism Convention)  

   - อนุสัญญาระหวBางประเทศเพ่ือปราบปรามการกBอการรPายท่ีใชPนิวเคลียร/ (International 

Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism) 

  - อนุสัญญาวBาดPวยความผิดและการกระทำอ่ืน ๆ บางประการท่ีกระทำบนอากาศยาน 

(Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo 

on 14 September 1963) 

  - อนุสัญญาเพ่ือปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบดPวยกฎหมาย (Convention for the 

Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970)  

  - อนุสัญญาเพ่ือปราบปรามการกระทำอันมิชอบดPวยกฎหมายตBอความปลอดภัยของการบิน

พลเรือน (Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 

signed at Montreal on 23 September 1971)  

  - พิธีสารเพ่ือการปราบปรามการกระทำรุนแรงอันมิชอบดPวยกฎหมาย ณ ทBาอากาศยาน   

ซ่ึงใหPบริการการบินพลเรือนระหวBางประเทศ เพ่ิมเติมอนุสัญญาเพ่ือปราบปรามการกระทำอันมิชอบดPวยกฎหมาย

ตBอความปลอดภัยของการบินพลเรือน (Protocol on the Suppression of Unlawful Acts of Violence 

at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression 

of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988)  

 

ด#านส่ิงแวดล#อมและอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญ อาทิ  

  - อนุสัญญาวBาดPวยความหลากหลายทางชีวภาพ ป} 2535 (Convention on Biological 

Diversity) 

  - อนุสัญญาวBาดPวยพ้ืนท่ีชุBมน้ำ ป} 2514 (Ramsar Convention 1971) 

  - อนุสัญญาวBาดPวยการควบคุมเคลื่อนยPายและกำจัดของเสียอันตรายขPามแดน (Basel 

Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and their 

Disposal) คุPมครองสุขภาพอนามัยของมนุษย/และส่ิงแวดลPอมจากของเสียอันตรายและการป�องกันอันตราย

จากส่ิงแวดลPอมในประเทศกำลังพัฒนา 

  - โครงการมนุษย/และชีวมณฑล (Man and Biosphere Programme-MAB) ภายใตP

องค/การยูเนสโก (UNESCO) อนุรักษ/ความหลากหลายทางชีวภาพ สBงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ

ดำรงรักษาคุณคBาทางวัฒนธรรม ดPวยการจัดต้ังพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve) ท่ีส่ือถึงความสมดุล

ระหวBางมนุษย/และโลกของส่ิงมีชีวิต  

  - อนุสัญญาวBาดPวยการคุPมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (Convention 

Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) ซ่ึงกำหนดใหPสภาระหวBางประเทศ 
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วBาดPวยโบราณสถานและแหลBงโบราณคดี (International Council on Monuments and Sites-ICOMOS) 

พิจารณาแหลBงมรดกโลกทางวัฒนธรรม และสหภาพการอนุรักษ/โลก (International Union for Conservation of 

Nature-IUCN) พิจารณาแหลBงมรดกทางธรรมชาติ    

  - อนุสัญญา UN วBาดPวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 

Convention on Climate Change-UNFCCC) รักษาระดับความเขPมขPนของก�าซเรือนกระจกในบรรยากาศใหP

คงท่ีอยูBในระดับท่ีปลอดภัย 

  - อนุสัญญา UN วBาดPวยการตBอตPานการทุจริต (United Nations Convention against 

Corruption : UNCAC ค.ศ. 2003) 

  - ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ไทยเขPาเปEนภาคีเม่ือ 21 เม.ย. 2559 

 

บทบาทของ UN  

  ปTจจุบัน โลกเผชิญกับวิกฤตการณ/ในหลายมิติ ท้ังดPานความม่ันคงและการสาธารณสุข 

เฉพาะอยBางย่ิงจากการแพรBระบาดของโรค COVID-19 ซ่ึงยังคงรุนแรง และสBงผลกระทบตBอทุกภูมิภาคของโลก 

ตลอดจนสรPางผลกระทบเปEนหBวงโซBในหลากหลายมิติ ท้ังดPานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา และ

ความสัมพันธ/ระหวBางประเทศ ทำใหP UN ตPองเผชิญความทPาทายในการบรรเทาปTญหา ซ่ึงตPองดำเนินควบคูBกับ

การแกPไขปTญหาความเปEนเอกภาพระหวBางรัฐสมาชิก และการบริหารจัดการภายในองค/กรภายใตPงบประมาณ  

ท่ีจำกัด  

  เม่ือป} 2563 UN และองค/การอนามัยโลก (WHO) ซ่ึงอยูBภายใตP UN ไดPรับแรงกดดันใน

ประเด็นประสิทธิภาพในการทำงานเพ่ือแกPไขปTญหาท้ังในการลดความขัดแยPง และการรับมือกับวิกฤตโรค 

COVID-19 โดย UN ถูกวิจารณ/เร่ืองการแกPไขปTญหาความขัดแยPง เฉพาะอยBางย่ิงการจัดการดPานสิทธิมนุษยชน 

วBามีลักษณะผสมผสานระหวBางผลักดันและเพิกเฉย โดยจะผลักดันในประเด็นท่ีไดPรับแรงกดดันจากสมาชิก 

และเพิกเฉยตBอการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศท่ีมีอิทธิพลและร่ำรวย ขณะท่ี WHO ถูกวิจารณ/ดPานความ

เช่ือม่ันในการดำเนินงาน อาทิ ความลBาชPาในการแกPไขวิกฤตโรค COVID-19 และการสืบหาตPนกำเนิดโรค    

จนทำใหPสหรัฐฯ และพันธมิตรเรียกรPองใหP WHO เรBงปฏิรูปองค/กร 

  เม่ือป} 2564 UN ยังคงเผชิญแรงกดดันจากประชาคมระหวBางประเทศและภาคประชาสังคม

อยBางตBอเน่ือง ท้ังในประเด็นวิกฤตในเมียนมา เฉพาะอยBางย่ิงการใชPสิทธิยับย้ัง (Veto) ของจีนและรัสเซียในฐานะ

สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความม่ันคงแหBงสหประชาชาติ (United Nations Security Council-UNSC) ตBอ

ประเด็นการประณามและการคว่ำบาตรกองทัพเมียนมา และการเล่ือนพิจารณาผูPแทนเมียนมาประจำ UN ของ

คณะกรรมการฝ£ายการแตBงต้ัง (Credentials Committee) รวมถึงวิกฤตในอัฟกานิสถาน  

  ในป} 2565 UN และ UNSC ถูกวิจารณ/ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และไดPรับแรงกดดัน

อยBางตBอเน่ืองใหPแสดงบทบาทในการยุติสงครามระหวBางรัสเซียกับยูเครน หลังไมBสามารถออกขPอมติหรือ

แถลงการณ/ในประเด็นความขัดแยPงกรณียูเครนไดP เน่ืองจากเผชิญกับการใชPสิทธิยับย้ัง (Veto) ของสมาชิกถาวร

ของจีนและรัสเซีย แตBยังสามารถทำหนPาท่ีเปEนองค/กรหลักในการใหPความชBวยเหลือดPานมนุษยธรรมในวิกฤต
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ยูเครนท่ียังคงรุนแรง และสBงผลกระทบท่ัวโลก โดย UN เพ่ิมการใหPความชBวยเหลือผูPพลัดถ่ินในยูเครนในดPานตBาง ๆ 

อาทิ เพ่ิมศูนย/จัดสBงอาหารและส่ิงของท่ีจำเปEน รวมท้ังสนับสนุนเงินสดยังชีพ แมP UN เผชิญขPอจำกัดในการเขPาถึง

พ้ืนท่ีความขัดแยPง ซ่ึงเปEนอุปสรรคสำคัญในการสนับสนุนความชBวยเหลือ อีกท้ังยังเปEนการซ้ำเติมวิกฤตผูPล้ีภัย    

ในยุโรปท่ีมีอยูBเดิม เชBน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรม  

  อยBางไรก็ดี การดำรงตำแหนBงเลขาธิการ UN สมัยท่ี 2 ของนายอันโตนิอู กุแตเรซ ยังคงยึด

ม่ันใหPความชBวยเหลือประชาชน และสนับสนุนการยุติการใชPความรุนแรง การเปล่ียนผBานสูBประชาธิปไตย 

ตลอดจนความเทBาเทียมกันทางเพศ พรPอมท้ังสนับสนุนการใชPความรBวมมือระดับภูมิภาคในการแกPไขปTญหาโดยสันติ 

นอกจากน้ี UN ยังเรBงดำเนินบทบาทผลักดันประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใหPเปEนรูปธรรมมากข้ึน 

ผBานการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวBาดPวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือบรรลุ

เป�าหมายการลดการปลBอยก�าซเรือนกระจกสุทธิใหPเปEนศูนย/ (net zero emissions) ภายในป} 2593 และ

เป�าหมายการพัฒนาอยBางย่ังยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ภายในป} 2573 

 

ความสัมพันธ<ระหว0างไทย-UN 

 ไทยและ UN มีความสัมพันธ/และความรBวมมือท่ีใกลPชิด โดยป} 2565 จะเปEนป}ท่ีไทยเขPาเปEน

สมาชิก UN ครบ 76 ป} โดยนายดอน ปรมัตถ/วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวBาการกระทรวงการตBางประเทศ  

แถลงในโอกาสครบรอบ 75 ป} UN วBา ไทยภูมิใจในการเปEนศูนย/กลางระดับภูมิภาคของหนBวยงานตBาง ๆ ของ 

UN พรPอมกับยืนยันการสรPางความรBวมมือเพ่ือเสริมสรPางความเขPมแข็งใหPกับ UN โดยเฉพาะความรBวมมือดPาน

วิทยาศาสตร/ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซ่ึงมีบทบาทสำคัญตBอแผนฟ¤¥นฟูภายหลังการแพรBระบาดของโรค 

COVID-19 และเตรียมความพรPอมเพ่ือรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากน้ี ไทยจะผลักดันวาระ

การพัฒนาท่ีย่ังยืนอยBางตBอเน่ืองใน 5 มิติของการพัฒนา (5Ps) ไดPแกB คน ส่ิงแวดลPอม เศรษฐกิจและความม่ังค่ัง 

สันติภาพและความยุติธรรม และการเปEนหุPนสBวนการพัฒนา เพ่ือใหPไทยสามารถคงสถานะการเปEนประเทศท่ีมี

การพัฒนาอยBางย่ังยืนอันดับท่ี 1 ของอาเซียนตBอไป 
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