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องคก์ารสหประชาชาต ิ(FN)  
 

 
Logoen til FN (pixabay.com) 

 

FN (De forente nasjoner) 
เป็นคําย่อของคําว่าองคก์ารสหประชาชาต ิ
และเป็นองคก์รหน่ึงซึง่ทํางานดา้นการรกัษาสนัตภิาพของโลก 
 

องคก์ารสหประชาชาตคิอือะไร 
ตัง้แต่ปี คศ.1939 จนถงึปีคศ. 1945 
ไดม้สีงครามคร ัง้ใหญ่เกดิขึน้ในโลก 
หลายประเทศจากทัว่โลกไดเ้ขา้รว่มสงครามในคร ัง้นี ้
ซึง่เรยีกว่าสงครามโลกคร ัง้ทีส่อง 
บา้นเมอืงถกูพงัทลายและผูค้นลม้ตายจาํนวนมาก 
ดว้ยเหตผุลนีท้ําใหผู้ค้น จาํนวนมาก 



De forente nasjoner - thai 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
morsmål 

2 

หวัน่กลวัสงครามโลกทีจ่ะเกดิคร ัง้ต่อไป 
โลกตอ้งการบุคคลทีส่ามารถหยุดการทําสงครามใหญ่คร ัง้ต่อไป 
ดว้ยเหตนีุเ้อง องคก์าร สหประชาชาตจิงึถกูกอ่ตัง้ขึน้ในปี คศ. 
1945 เพือ่รกัษาสนัตภิาพใหแ้กโ่ลก 
องคก์ารสหประชาชาตเิรยีกเป็นภาษาองักฤษว่า ยูไนเต็ด เนชนัส ์
(United Nations) 
 

องคก์ารสหประชาชาตไิดจ้ดัทําสญัญาฉบบัหน่ึงขึน้มา 
ซึง่เรยีกว่าสนธสิญัญา ในสนธสิญัญานีไ้ดก้าํหนดภารกจิต่างๆ  
ขององคก์ารสหประชาชาตทิีจ่ะดาํเนินการ 
และไดก้าํหนดวธิกีารดําเนินงานในรปูแบบต่างๆ 
ซึง่ทางประเทศนอรเ์วย ์และประเทศอืน่ๆอกี 50 
ประเทศไดล้งนามในสนธสิญัญาขององคก์ารประชาชาต ิ
องคก์ารสหประชาชาต ิไดเ้ร ิม่ดําเนิน ภารกจิตา่งๆเหล่านี ้
ตัง้แต่วนัที ่24 ตลุาคม ปี คศ. 1945 ดว้ยเหตนีุว้นัที ่24 
ตลุาคมของทุกๆปี จงึเป็นวนัเฉลมิฉลอง วนัสหประชาชาตสิากล 
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Foto: Signering av FN-pakten (fn.no). 
 

ในปี คศ. 2020 มสีมาชกิขององคก์ารสหประชาชาตจิาํนวน 
193 ประเทศ และสํานักงานใหญข่ององคก์ารสหประชาชาต ิ
ตัง้อยู่ทีเ่มอืงนิวยอรค์ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปัจจบุนัองคก์ารสหประชาชาตมิสีมาชกิมากมายทีพู่ดกนัหลายภ
าษา เพือ่ใหทุ้กคนสามารถเขา้ใจไดต้รงกนัและสามารถ 
ออกความเห็นของเขาไดถ้กูตอ้ง การประชมุทุกคร ัง้ 
และเอกสารทกุฉบบัจงึถกูแปลในหลายๆภาษา 
 

โลโกข้ององคก์ารสหประชาชาตเิป็นวงกลมหา้วง 
และมแีผนทีโ่ลกสขีาว โดยมขีัว้โลกเหนือเป็นจดุศนูยก์ลาง 
รอบๆแผนทีโ่ลก ประดบัดว้ยพวงมาลยัใบมะกอกสองกิง่ 
เป็นสญัลกัษณท์ีส่ือ่ใหเ้ห็นถงึเป้าหมายขององคก์ารสหประชาชา
ตใินการรกัษา สนัตภิาพ และสรา้งความปลอดภยัใหโ้ลก 
มโีรงเรยีนมากมายประดบัธงขององคก์ารสหประชาชาตใินวนัที ่
24 ตลุาคม ธงมสีฟ้ีาและมโีลโกข้องสหประชาชาตอิยู่ตรงกลาง   
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Bilde: FNs logo (fn-filuren.no). 

 
 

 

องคก์ารสหประชาชาตมิภีาระกจิอะไรบา้
ง 
องคก์ารสหประชาชาตปิรารถนาใหทุ้กๆคนในโลกมคีวามเป็นอยู่ดขีึน้ 
องคก์รจงึตอ้งการให:้ 
• รกัษาสนัตภิาพและความมั่นคงปลอดภยัระหว่างประเทศ 
• คอยดแูลระวงัใหทุ้กๆประเทศปฏบิตัติามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสทิธมินุษ
ยชน 

• มเีป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
• ดําเนินการตามเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององคก์ารสหประ
ชาชาต ิ
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สนัตภิาพและความปลอดภยั 
องคก์ารสหประชาชาตมิคีวามประสงคใ์หโ้ลกสงบปลอดภยั 
ดว้ยเหตนีุท้างองคก์ารสหประชาชาตจิะมสี่วนรว่ม ในการสนทนา 
กบัประเทศคู่อรทิีไ่ม่เห็นพอ้งตอ้งกนั 
และการเจรจาตกลงจะเป็นไปโดยไม่ใชอ้าวธุสงคราม 
บางคร ัง้เป็นเร ือ่งยากลําบากกบัการ รว่มงาน 
ในกรณีนีท้างองคก์ารสหประชาชาตสิามารถใชก้าํลงักองทหารช่
วย เพือ่ป้องกนัสนัตภิาพและความปลอดภยัของ 
ประเทศของคู่กรณี ส่วนในประเทศทีม่สีงคราม 
ทางองคก์ารสหประชาชาต ิจะใหก้ารชว่ยเหลอืกบัผูล้ีภ้ยั 
ผูล้ีภ้ยัจะไดร้บัน้ํา อาหาร ยารกัษาโรค และทีอ่ยู่อาศยั 
 

สทิธมินุษยชน 
องคก์ารสหประชาชาตกิาํหนดกฎเกณฑต์่างๆ 
และคอยระวงัใหทุ้กๆประเทศทําตามกฎเกณฑน้ั์นๆ 
เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามสขุ สําหรบัองคก์ารสหประชาชาต ิ
เป็นเร ือ่งสําคญัทีป่ระชาชนมอีสิระในการนับถอืศาสนาและสามาร
ถพูด ออกความเห็นในสิง่ที ่ตนคดิได ้
เราเรยีกสิง่นีว้่าการมอีสิระในการนับถอืศาสนาและอสิระในการออ
กความคดิเห็น นอกเหนือจากน้ันยงัเนน้เร ือ่งสทิธ ิ ของสตร ี
ผูห้ญงิควรมสีทิธเิท่าเทยีมกบัผูช้าย 
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ทัง้ในดา้นการศกึษาหาความรูแ้ละการทํางาน 
สามารถออกความคดิเห็น และ สามารถเขา้รว่มทางการเมอืงได ้
 
สําหรบัองคก์ารสหประชาชาตเิป็นเร ือ่งสําคญัทีเ่ด็กควรมคีวามเป็
นอยู่ทีด่ ีไดไ้ปโรงเรยีน ไดร้บัอาหารและน้ํา ดว้ยเหตนีุ ้
องคก์ารสหประชาชาตจิงึบนัทกึในกฎหลกัต่างๆสาํหรบัเด็กโดยเ
ฉพาะ ว่าเด็กควรมสีทิธไิดร้บัอะไร ปัจจยัอะไรทีเ่ด็กตอ้งม ี
เพือ่ใหเ้ขามชีวีติทีด่ ีกฎหลกัเหล่านีเ้รยีกว่าสทิธเิด็ก 
 

การพฒันาอย่างย ัง่ยนื 
การพฒันาอย่างยัง่ยนืเนน้ถงึเร ือ่งสภาวะอากาศ สิง่แวดลอ้ม 
และการป้องกนัสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาต ิมนุษยต์อ้งใช ้
ทรพัยากรธรรมชาตขิองโลกในทางทีถ่กูตอ้งขึน้ 
นีเ้ป็นเร ือ่งสําคญัทีเ่ราตอ้งรกัษาทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่ราม ี
เพือ่ใหบุ้คคล 
รุน่ต่อไปสามารถใชช้วีติอยู่บนโลกนีต้่อจากเราไดอ้กียาวนาน 
ทุกวนันีท้ ัง้เด็กและเยาวชนคดิถงึเร ือ่งการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
พวกเขามคีวามสามารถมากทีจ่ะใชส้อยสิง่แวดลอ้มอย่างระมดัระวั
งและรกัษาธรรมชาตอิงคก์ารสหประชาชาตมิคีวามเห็น 
ว่าเป็นเร ือ่งทีด่ ี
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องคก์ารสหประชาชาตไิดส้รา้งโครงการทีเ่รยีกว่าการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนืของสหประชาชาต ิโครงการนีม้จีดุประสงคข์องการ 
ทํางานเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาในทางทีด่ขีึน้ 
องคก์ารสหประชาชาตไิม่ประสงคใ์หม้คีนยากจน 
ตอ้งการใหทุ้กๆคนมสีทิธไิดไ้ป โรงเรยีน มกีารศกึษา มทีํางานทํา 
และสามารถออกความคดิเห็นของตนโดยไม่ตอ้งหวัน่กลวั 
และมคีวามเป็นอยู่ในสิง่แวดลอ้ม ทีด่ ี
โครงการต่างๆนีม้กีาํหนดระยะเวลาถงึปี 2030 
เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืม ี17 เป้าหมายดว้ยกนั องคก์าร 
สหประชาชาตมิคีวามประสงคใ์หทุ้กๆประเทศมสี่วนเขา้รว่มในครง
การนีด้ว้ยเพือ่กอ่ประโยชนใ์นทุกๆดา้น 

 
Les mer om FNs bærekraftsmål på fn.no. 
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ใครทํางานเกีย่วกบัอะไร 
เพือ่องคก์ารสหประชาชาตจิะสามารถดําเนินงานไดทุ้กโครงการ 
จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งมกีารแบ่งหนา้ทีก่ารทาํงาน 
ฉะน้ันจงึมกีารทํางานเป็นกลุ่มต่างๆ ซึง่เรยีกว่าองคก์ร 
 

สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิ
สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาตเิป็นระบบงานขัน้สงุสดุขององคก์า
รสหประชาชาต ิกจิวตัรทีส่ําคญัของสมชัชาใหญ่แห่ง 
สหประชาชาต ิ
คอืการประชมุเพือ่ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัปัญหาเร ือ่งใหญ่ๆของโล
กทีท่า้ทาย สมชัชาจะลงมตวิา่ องคก์าร สหประชาชาตจิะทําอะไร 
และจะดําเนินการในรปูแบบไหน 
ทีน่ี่มเีจา้หนา้ทีจ่ากประเทศสมาชกิหลายประเทศทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
และและมสีทิธิใ์นการออกเสยีง 
 

คณะมนตรสีทิธมินุษยชน 
เมือ่คร ัง้ทีอ่งคก์ารสหประชาชาตไิดก้อ่ตัง้ขึน้ 
งานชิน้ทีส่ําคญัทีส่ดุคอืการลงบนัทกึว่า 
อะไรคอืสิง่ทีม่นุษยท์ุกคนตอ้งการ เพือ่ชว่ยใหช้วีติมคีณุภาพดขีึน้ 
สิง่นีเ้รยีกว่าสทิธมินุษยชน 
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คณะมนตรสีทิธมินุษยชนมงีานทีส่ําคญัทีส่ดุคอื คอยดแูลระวงั 
ใหป้ระเทศต่างๆปฎบิตัติามกฎหลกัทีว่า่ดว้ยสทิธมินุษยชน 
และใหค้วามชว่ยเหลอืสนับสนุนประเทศ 
ทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื เป็นอย่างด ี 
คณะมนตรปีระกอบดว้ยสมาชกิจากประเทศต่างๆ รวมทัง้สิน้ 47 
ประเทศ  ซึง่จะมกีารเลอืกตัง้ทกุๆสามปี 
คณะมนตรสีทิธมินุษยชนจดัประชมุทีเ่มอืงเจนีวา 
ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

คณะมนตรแีห่งความมัน่คง 
หนา้ทีข่องคณะมนตรแีห่งความมัน่คงคอื 
การทํางานเพือ่สนัตภิาพและความมั่นคงของโลก 
คณะมนตรมีสีมาชกิทัง้หมดจาก 15 ประเทศ 
หากเกดิเหตกุารณท์ีน่่าวติกกงัวลขึน้ 
เน่ืองจากความเห็นไม่ตรงกนั และมคีวามขดัแยง้ทีร่นุแรงในโลก 
เป็นหนา้ทีข่อง 
คณะมนตรคีวามมั่นคงทีจ่ะชว่ยเหลอืไกล่เกลีย่ไม่ใหม้กีารใชว้ธุสง
คราม คณะมนตรจีะชว่ยเหลอืประเทศคู่กรณี โดยการเจรจา 
หาขอ้ตกลง วธินีีเ้รยีกว่าการเจรจาตกลง 
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เลขาธกิารสหประชาชาต ิ
งานของสหประชาชาตอิยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาขององคก์รหน่ึง 
ทีเ่รยีกว่าสาํนักเลขาธกิาร ซึง่มหีนา้ทีป่ระสานงาน 
ทีส่หประชาชาตไิดร้ะบบุไว ้
บุคคลทีม่อํีานาจสงูสดุคอืประธานเลขาธกิาร 
ท่านอาจเป็นผูห้ญงิหรอืผูช้ายทีไ่ดร้บัตําแหน่ง 
ประธานจากองคก์ารสหประชาชาต ิ
 
องคก์ารสหประชาชาตมิคีวามหมายต่อประเทศนอรเ์วยอ์ย่างมาก 
เน่ืองจากเหตผุลหน่ึงคอื ประธานเลขาธกิารองคก์าร 
สหประชาชาตคินแรกเป็นชาวนอรเ์วยท์่านชือ่ ทรกิเว 
ลเีอ(Trygve Lie) 
ใหค้ณุคน้หาว่าใครคอืประธานเลขาธกิารขององค ์
การสหประชาชาตคินปัจจบุนั 

 
Foto: Den første generalsekretær, Trygve Lie (fn.no) 
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แบบฝึกหดั 
1.  เมือ่ไหรแ่ละทําไมจงึมกีารกอ่ตัง้องคก์ารสหประชาชาตขิึน้ 

 
2. สนธสิญัญาสหประชาชาตคิอือะไร 

 
3. วนัไหนคอืวนัสหประชาชาต ิ
และทาํไมตอ้งจดังานฉลองในวนันี ้

 
4. ปัจจบุนันีม้กีีป่ระเทศทีเ่ขา้รว่มเป็นสมาชกิขององคก์ารสหปร
ะชาชาต ิ

 
5. สํานักงานใหญข่ององคก์ารสหประชาชาตติัง้อยู่ทีไ่หน 

 
6. ประธานเลขาธกิารคนแรกขององคก์ารสหประชาชาตชิ ือ่อะไ
ร 

 
7. ประธานเลขาธกิารขององคก์ารสหประชาชาตคินปัจจบุนัชือ่
อะไร 

 
8. องคก์ารสหประชาชาตทิํางานเกีย่วกบัอะไร 
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9. ใหค้ณุคน้หาขอ้มูลทางอนิเทอรเ์น็ต 
และเขยีนเร ือ่งเกีย่วกบัเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืสีอ่ย่า
งทีค่ณุคดิว่าสาํคญั 
เพราะอะไรคณุถงึคดิว่าเป้าหมายน้ันๆมคีวามสําคญั 
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