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รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และสานักวิชาการ
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เรื่อง
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ผู้เรียบเรียง นายโชคสุข กรกิตติชัย วิทยากรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สานักวิชาการ
ออกอากาศ ตุลาคม 2562
คณะมนตรี เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง สหประชาชาติ (Economic and Social Council:
ECOSOC) ก่อตั้งขึ้น โดยสหประชาชาติ (United Nations: UN) โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ ธารงไว้
ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การเคารพในหลักความยุติธรรม
และกฎหมายระหว่างประเทศ การส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสั งคมของประชากรโลก
ตลอดจนส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ระหว่ า งประเทศ คณ ะมนตรี ฯ นี้ เป็ น 1 ใน 6 องค์ ก รหลั ก
ของสหประชาชาติ ประกอบด้ วย 1) สมั ชชา (General Assembly) 2) คณะมนตรี ความมั่ นคง (Security
Council) 3) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council: ECOSOC) 4) คณะมนตรี
ภาวะทรั ส ตี (Trusteeship Council) 5) ศาลยุ ติ ธรรมระหว่ างประเทศ (International Court of Justice)
และ 6) สานักเลขาธิการ (Secretariat)
คณะมนตรีเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งสหประชาชาติ ประกอบด้วย ประเทศสมาชิก ทั้งหมด
54 ประเทศ ซึ่งได้รับเลือกจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ มีวาระคราวละ 3 ปี สมาชิกที่ครบวาระแล้ว
มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้งในวาระต่อเนื่องได้ ทันที โดยคณะมนตรีฯ ได้มีการแบ่งการดาเนินงานออกเป็น
คณะกรรมาธิ ก ารประจ าคณะกรรมาธิก ารภู มิ ภ าค และองค์ ก รผู้ เชี่ ย วชาญ ซึ่ ง แต่ เดิ ม คณะมนตรี ฯ นี้
มี ภ าระหน้ าที่ คื อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ประเทศที่ ต่ อ ต้ า นสงครามในยุ โรปและเอเชี ย แต่ ปั จ จุ บั น ปั ญ หา
ของประเทศกาลังพัฒนาเป็นปัญหาใหญ่ ดังนั้น จึงหันมาทาหน้าที่ในการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ สังคม มนุษยธรรม วัฒนธรรม การศึกษา และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คาแนะนา
เพื่อส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพขั้นมูลฐานของปวงชน ตลอดจนทางาน
ประสานกับองค์ก ารชานัญพิเศษของสหประชาชาติที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเหล่านี้ อีกทั้งการส่งเสริม
และพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่า งประเทศทางด้ านเศรษฐกิ จ และสั งคม รวมถึ งเรื่ อ งการค้ า การขนส่ ง
การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ ประชากร และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมาธิการที่อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอีก 5 แห่ง รวมทั้งที่กรุงเทพมหานคร
คือ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสาหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) สาหรับประเด็นที่ถูกนามา
หารือกันในที่ประชุมของคณะมนตรีฯ นั้น หากมีการออกเสียงลงมติสมาชิกแต่ละประเทศมีอานาจออกเสียง
เพี ยงหนึ่ งเสี ยงเท่ านั้ น และจากนั้ นก็ จะส่ งความคิดเห็ นไปยั งสมัชชาใหญ่ แห่ งสหประชาชาติ คณะมนตรี ฯ
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ยั งมี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ วยงานอื่ น ๆ ของสหประชาชาติ อาทิ ร่ ว มในการคั ด เลื อ กคณะกรรมการ
ขององค์การชานัญพิเศษต่าง ๆ ของสหประชาชาติ เช่น ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ เป็นต้น
เมื่อวัน ที่ 14 มิถุน ายน 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย
ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ณ สานักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีวาระในการเลือกตั้งให้ประเทศไทยดารงตาแหน่งสมาชิก
ECOSOC ด้ว ย ซึ่งประเทศไทยได้ รับ เลื อกตั้งให้ ด ารงต าแหน่งสมาชิกคณะมนตรี ฯ วาระปี 2020-2022
ในนามกลุ่ ม ของประเทศเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก ร่ว มกั บ สาธารณรัฐ ประชาชนจี น เกาหลี ใต้ และบั งกลาเทศ
โดยประเทศไทยได้รับคะแนนเสียง 186 คะแนน เป็นที่ 1 ของกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก ทั้งนี้ ประเทศไทยว่างเว้น
จากการเป็นสมาชิก ECOSOC มาถึง 12 ปี โดยประเทศไทยเคยเป็นสมาชิกมาแล้ว 6 ครั้ง คือ 1) ปี 2517
-2519 2) ปี 2523-2525 3) ปี 2526-2528 4) ปี 2532-2534 5) ปี 2538-2540 และ 6) ปี 2548-2550
และในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะขับเคลื่อนในประเด็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างจริงจังทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
ภายหลั งการเลื อกตั้ง รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยได้ห ารือ
กั บ อดี ต ประธานสมั ช ชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UNGA) สมั ย ที่ 73
และสมัย ที่ 74 ประธาน ECOSOC และรองเลขาธิการสหประชาชาติที่กากับดูแลส่ วนกิจการเศรษฐกิจ
และสังคมของสหประชาชาติ ซึ่งต่างแสดงความยินดี และชื่นชมบทบาทของประเทศไทยที่ได้รับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิก ECOSOC ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนมาตั้งแต่ที่ ประเทศไทยเป็นประธาน
กลุ่ ม G77 ตั้ งแต่ ปี 2016 รวมทั้ งแสดงความเชื่ อมั่ นว่า ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ ให้ ความส าคั ญ กั บ
การพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น และในฐานะประธานอาเซีย น จะมี ส่ วนส าคั ญ ในการส่ งเสริมการพั ฒ นาที่ยั่งยื น
ของภู มิ ภ าคและของโลก ที่ ผ่ านมา ในระหว่างที่ ป ระเทศไทยไม่ ได้ เป็ น สมาชิก ECOSOC ประเทศไทย
ก็ มี บ ทบาทที่ ส าคั ญ ในการสร้ า งสรรค์ ด้ านการพั ฒ นามาโดยตลอด อาทิ ในด้ านสุ ขภาพโดยการส่ งเสริ ม
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ในด้ านสั งคมโดยการริ เริ่ ม Bangkok Principles ซึ่ ง เป็ น หลั ก ป้ อ งกั น
และลดความเสี่ยงการเกิดปั ญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากภั ยพิบัติ การผลักดันข้อกาหนดกรุงเทพให้ เป็น
แนวปฏิบัติของสหประชาชาติในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง อันส่งผลให้ประเทศไทย
มีมาตรฐานและความก้าวหน้าในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นที่ประจักษ์ในเวทีสากล
คณะมนตรี เศรษฐกิจ และสั งคม (ECOSOC) เป็ น 1 ใน 6 องค์ ก รหลั กของสหประชาชาติ
มีภารกิจหลักในการเสนอและทบทวน นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่ อส่ งเสริ มให้ นานาประเทศร่ วมกั น บรรลุ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development
Goals: SDGs) ใน ค.ศ. 2030 ดังนั้น การที่ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก ECOSOC นับเป็นโอกาส
ที่ ดี ส าหรั บ ประเทศไทยที่ ส ามารถเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มและบทบาทมากยิ่ ง ขึ้ น ในการเสนอแนะนโยบาย
และแนวทางเพื่ อผลั กดัน ให้ ECOSOC เป็น เวที ระหว่างประเทศที่ ส ามารถส่ งเสริมหุ้ น ส่ วนความร่วมมื อ
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถ
แบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบการณ์ของประเทศไทยในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางให้กับนานาประเทศอีกด้วย
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