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อนาคตขององคการสหประชาชาติบนทางสามแพรง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
อนาคตขององคการสหประชาชาติกํ าลังเปนประเด็นปญหาที่มีการถกเถียงกัน
ในชุมชนสังคมโลกอีกครั้งหนึ่ง
สหประชาชาติสถาปนาขึ้นในป 2488 เพื่อทําหนาที่จัดระเบียบโลก และดูแลให
ภาคี ส มาชิก ปฏิบัติต ามระเบีย บโลก สหประชาชาติจึงเปนองคกรที่ทํ าหนาที่เสมือนหนึ่งเปน
โลกบาล โดยมีหนาที่หลักอยางนอย 3 ดาน ดานที่หนึ่งไดแก การมีบทบาทในการไกลเกลี่ยและ
ระงับขอพิพาทระหวางประเทศ เพื่อใหสังคมโลกอุดมดวยสันติสุข ดานที่สอง ไดแก การปกปอง
คุมครองสิทธิมนุษยชน และดานที่สาม ไดแก การสงเสริมใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อขจัดความยากจนในสังคมโลก และยกมาตรฐานการครองชีพของมนุษยชาติใหสูงขึ้น
ในทันทีที่กอตั้งขึ้น สหประชาชาติก็ตองยืนอยูบนทางสามแพรง เนื่องเพราะ
ไมสามารถทํ าหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประเทศมหาอํ านาจไดใชสหประชาชาติเปนเวทีใน
การโฆษณาชวนเชื่ออุดมการของแตละฝาย จนสหประชาชาติกลายเปนเสือกระดาษ เพราะ
ไมสามารถระงับขอพิพาทและสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆและระหวางประเทศได ยิ่งขอ
พิพาทที่ประเทศมหาอํานาจเขาไปเกี่ยวพันสนับสนุนฝายหนึ่งฝายใด ดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ
และ/หรือการเมืองดวยแลว สหประชาชาติก็ไดแตยืนดูตาปริบๆ
นับตั้งแตป 2532 เปนตนมา เมื่อสงครามเย็นคอยๆสลายไป ผูคนจํานวนมาก
ตางพากันคาดหวังวา สหประชาชาติจะพลิกโฉมและสามารถทํ าหนาที่เปนโลกบาลไดดีขึ้น
แตแลวก็ตองผิดหวัง เพราะแมสงครามเย็นจะยุติลง แตสงครามรอนกลับเกิดขึ้นมาแทนที่ โดยที่
สหประชาชาติยังคงไมสามารถระงับสงครามเหลานี้ได โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณียูโกสลาเวียและ
กัมพูชา
ในชวง 2-3 ปที่ผานมานี้ มีกระแสการเรียกรองใหสหประชาชาติปรับบทบาทอ
ยางนอย 3 กระแส
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กระแสที่หนึ่ง ไดแก การเรียกรองสหประชาชาติและทบวงชํานัญพิเศษใหความ
สําคัญในการสงเสริมใหภาคีสมาชิกปรับระบอบการเมืองการปกครองไปสูระบอบประชาธิปไตย
และใหหลักประกันพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติและองคการชํานัญพิเศษไมควร
ใหความชวยเหลือแกประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการหรือคณาธิปไตย รวมทั้งประเทศ
ที่ มี ก ารลิ ด รอนสิ ท ธิ ม นุษ ยชน การผลักดันกระแสนี้มาจากสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป
ซึ่งยังผลใหสหประชาชาติและองคการชํานัญพิเศษตองปรับบทบาทและนโยบาย ไมมากก็นอย
กระแสที่สอง ไดแก การเรียกรองใหสหประชาชาติละทิ้งหลักการไมแทรกแซง
กิจการภายใน (Principle of Non Intervention) ตลอดชวงเวลาเกือบ 50 ปที่ผานมา สหประชาชาติไดยึดถือหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศหนึ่งประเทศใดอยางเครงครัด แต
ผูคนจํ านวนไมนอยกลับมีความเห็นวา การยึดมั่นในหลักการดังกลาวนี้ทํ าใหสหประชาชาติ
กลายเปนเสือกระดาษ ในการประชุมผูนําประเทศมหาอํานาจ 7 ประเทศ (G 7 Summit)
ในเดือนกรกฎาคม 2534 ณ กรุงลอนดอน นายจอหน เมเจอร นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ไดเรียกรอง
ใหสหประชาชาติจัดตั้งสํานักงานบรรเทาภัยพิบัติระหวางประเทศ (International Disaster Relief
Agency) โดยที่หนวยงานดังกลาวนี้มีกองกําลังและอาวุธของตนเอง เรียกวา Rapid Deployment
Force ซึ่งมีอํานาจในการแทรกแซงประเทศภาคีสมาชิก เพื่อระงับขอพิพาทหรือสงคราม หาก
รัฐบาลประเทศเจาบานตองการ ผูนําประเทศมหาอํานาจทั้ง 7 ประเทศ ยกเวนญี่ปุนเห็นดวยกับ
ขอเสนอดังกลาวนี้
กระแสที่สาม ไดแก การเรียกรองใหสหประชาชาติเปลี่ยนแปลงการจัดองคกร
เพื่อลดการทํางานซํ้าซอนและการวางงานแฝงภายในองคกร ทั้งนี้มีขอวิพากษวิจารณวา องคกร
ชํานัญพิเศษในสังกัดคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมหลายตอหลายองคกรมีบทบาทหนาที่ซํ้าซอน
และกาวกายกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง UNDP UNICEF UNHCR (U.N. High Commissioner for
Refugees) และ UNFPA (U.N. Fund for Population Activities) นอกจากนี้ ยังมีการกลาวหา
เรื่องการฉอราษฎรบังหลวงในองคกรเหลานี้อีกดวย
ฐานะการเงินขององคการสหประชาชาติกําลังเปนปญหารายแรงยิ่ง สหประชาชาติมีรายไดหลักจากคาสมาชิก โดยที่คาสมาชิกแตกตางไปตามฐานะทางเศรษฐกิจของภาคี
สมาชิกแตละประเทศ ขอมูลในป 2534 บงบอกวา สหประชาชาติควรจะเก็บคาสมาชิกได
962.684 ลานเหรียญอเมริกัน ประเทศที่เสียคาสมาชิกสูงสุดคือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาไดแก
ญี่ปุน สหภาพโซเวียต และเยอรมนี ประเทศที่เสียคาสมาชิกสูงสุด 10 อันดับแรก เสียคาสมาชิก
รวม 766.997 ลานเหรียญอเมริกัน (ดูตารางที่ 1) คิดเปนรอยละ 79.7 ของคาสมาชิกรวม
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ในระยะหลังๆนี้ ภาคีสมาชิกมักจะไมใสใจในการชํ าระคาสมาชิกแกองคการ
สหประชาชาติ บ างประเทศดั ง เช นรั ส เซี ย และบริ ว ารถั ง แตก ไม ส ามารถชํ าระค า สมาชิกได
บางประเทศดังเชนสหรัฐอเมริกาถวงเวลาการชําระคาสมาชิกดวยเหตุผลทางการเมือง เพราะ
ไมเห็นดวยกับมติบางมติและกิจกรรมบางประเภทของสหประชาชาติ ในป 2535 จนถึงเดือน
สิงหาคม มีภาคีสมาชิกเพียง 58 ประเทศที่ชําระคาสมาชิกจากจํานวน 163 ประเทศที่ตองชําระ
คาสมาชิก สหรัฐอเมริกาคางชําระ 757.4 ลานเหรียญอเมริกัน สวนรัสเซียคางชําระ 415.5
ลานเหรียญอเมริกัน ในเดือนตุลาคม 2535 สหรัฐอเมริกาไดผอนชําระคาสมาชิกบางสวน
การคางคาสมาชิกสรางปญหาสภาพคลองแกสหประชาชาติอยางมาก ในเดือน
สิงหาคม2535 สหประชาชาติไมมีเงินสําหรับการใชจาย จนตองหยิบยืมเงินจากกองทุนพิเศษ
ผลที่ตามมาก็คือ หนี้คางชํ าระของสหประชาชาติพอกพูนขึ้นเปนดินพอกหางหมู ในป 2523
สหประชาชาติมีหนี้คางชําระเพียง 95.6 ลานเหรียญอเมริกัน เพิ่มเปน 461.2 ลานเหรียญอเมริกัน
ในป 2533 ในเดือนกันยายน 2535 สหประชาชาติมีหนี้คางชําระ 848 ลานเหรียญอเมริกัน และ
ถึงกําหนดตองใชจายสําหรับกองกําลังสหประชาชาติอีก 788 ลานเหรียญอเมริกัน รวมทั้งหมด
1,636 ลานเหรียญอเมริกา
การเพิ่มพูนกองกําลังสหประชาชาตินับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่ทําใหรายจายของ
สหประชาชาติเพิ่มขึ้นอยางมาก ในปจจุบัน กองกําลังสหประชาชาติมีประมาณ 45,000 คน
มากกวาครึ่งหนึ่งอยูในกัมพูชาและยูโกสลาเวีย ในป 2535 รายจายของกองกําลังสหประชาชาติ
เพิ่มจาก 700 ลานเหรียญอเมริกัน เปน 2,800 ลานเหรียญอเมริกัน
ในเดือนกันยายน 2535 นายบูโทรส บูโทรส-กาลี (Boutros Boutros - Ghali)
เลขาธิการองคการสหประชาชาติเสนอรายงานเรียกรองใหภาคีสมาชิกชําระคาสมาชิก พรอมทั้ง
ขอเสนอการปฏิรูปการเงินขององคการสหประชาชาติ ขอเสนอที่สําคัญ ไดแก การใหอํานาจ
เลขาธิการในการกูเงินจากสถาบันการเงินเอกชน การจัดตั้งกองทุนสันติภาพ (U.N. Peace
Endowment Fund) ในวงเงิน 1,000 ลานเหรียญอเมริกัน โดยภาคีสมาชิกรวมลงขัน การให
อํานาจเลขาธิการในการกูยืมเงินจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ การเพิ่ม
เงินทุนดําเนินการ (Working Capital Fund) เปน 250 ลานเหรียญอเมริกัน โดยใหยอมรับ
หลักการวา เงินทุนดํ าเนินการจะตองมีไมนอยกวา 25% ของงบประมาณรายจายประจํ าป
การอนุญาตใหคิดดอกเบี้ยจากคาสมาชิกที่ไมชําระตรงตามกําหนดเวลา เปนตน นอกจากนี้ ยังมี
ขอเสนอที่มีผลผูกพันใหภาคีสมาชิกตองแกกฎหมายภาษีอากร เชน การเก็บภาษีจากการซื้อขาย
อาวุธระหวางประเทศ และการเดินทางระหวางประเทศ โดยยกรายไดใหแกสหประชาชาติ และ
การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินที่บริจาคใหแกองคการสหประชาชาติ เปนตน
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การดึงชาติมหาอํ านาจเขามารวมรับภาระรายจายของสหประชาชาติมากขึ้น
เปนหนทางหนึ่งในการแกปญหาการเงินขององคการที่ทําหนาที่เปนโลกบาลแหงนี้ ในการนี้จําเปน
ตองปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ในปจจุบัน คณะมนตรีความมั่นคงประกอบ
ดวยสมาชิก 15 ประเทศ ในจํานวนนี้เปนสมาชิกถาวร 5 ประเทศ (ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักร ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต และสาธารณรัฐประชาชนจีน) สวนอีก 10 ประเทศเปน
สมาชิกชั่วคราว ซึ่งกระจายตามภูมิภาคและอยูในตําแหนงวาระละ 2 ป สมาชิกถาวรมีอํานาจ
ในการใชสิทธิยับยั้ง (veto) และการใชสิทธิยับยั้งนี้เองมีสวนบั่นทอนประสิทธิภาพการทํางาน
ของสหประชาชาติ ในดานหนึ่ง การใหอํานาจประเทศมหาอํานาจบางประเทศในการใชสิทธิ
ยับยั้งยอมแสดงใหเห็นถึงลักษณะความไมเปนประชาธิปไตยในองคการสหประชาชาติ แตในอีก
ดานหนึ่ง ก็สะทอนใหเห็นถึงสภาพความเปนจริงของโครงสรางอํานาจในสังคมโลก ในชวงเวลา
เกือบ 50 ปที่ผานมานี้ โครงสรางอํานาจในการสังคมโลกไดแปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก ขอเสนอ
ที่ปรากฏอยูเนืองๆ ก็คือ การใหญี่ปุนและเยอรมนีเปนสมาชิกถาวร แตขอเสนอนี้จะมีผลให
ประเทศในยุโรปตะวันตกนั่งเกาอี้ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงถึง 3 ประเทศ (ไดแก สหราช
อาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมนี) ซึ่งเปนการใหอํานาจแกยุโรปตะวันตกมากเกินไป ทางออก
ที่เหมาะสมนาจะเปนการใหเกาอี้ถาวรแกสหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป ญี่ปุน รัสเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และตัวแทนจากโลกที่สาม เพื่อใหโลกที่สามมีอํานาจในการใชสิทธิยับยั้งเพื่อรักษา
ผลประโยชนของตนเอง
องคการสหประชาชาติยืนอยูบนทางสามแพรงมาเปนเวลาชานาน และคงยืนอยู
ณ ที่นั้นตอไปอีกนานแสนนาน
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ตารางที่ 1
รายนามประเทศที่ชําระคาสมาชิกองคการสหประชาชาติสูงสุด 10 ประเทศ
ป 2534
(ลานเหรียญอเมริกัน)
ประเทศ
1. สหรัฐอเมริกา
2. ญี่ปุน
3. สหภาพโซเวียตและยูเครน
4. เยอรมนี
5. ฝรั่งเศส
6. สหราชอาณาจักร
7. อิตาลี
8. แคนาดา
9. สเปน
10. เนเธอรแลนด
11. รวม 10 อันดับสูงสุด
12. คาสมาชิกองคการสหประชาชาติรวม
ที่มา Information Please Almanac 1992.

คาสมาชิก
271.564
104.845
103.555
86.234
57.582
44.775
36.760
28.515
17.965
15.202
766.997
962.684

