
ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธมินุษยชน
คําปรารภ
โดยที่การยอมรบันับถือเกียรติศักดิ์ประจําตัว และสิทธเิท่าเทียมกัน

และโอนมิได้ของบรรดา สมาชิก ทั ้ง หลายแห่งครอบครวั มนุษยเ์ป็น
หลักมูลเหตแุหง่อิสรภาพ ความยุติธรรม และสนัติภาพในโลก

โดยที่การไมน่ําพาและการเหยียดหยามต่อสิทธมินุษยชน ยังผลใหม้ี
การหระทําอันป่าเถื่อน ซีง่เป็นการละเมิดมโนธรรมของมนุษยชาติอย่าง
ร ้ายแรง และใต้�ได้�มกีารประกาศว่า ปณิธานสูงสุดของสามัญชน
ได้แก่ความต้องการใหม้นุษยม์ชีีวิตอยูใ่นโลกด้วยอิสรภาพในการพูด
และความเชื่อถือ และอิสรภาพพน้จากความหวาดกลัวและความต้องการ

โดยที ่เป ็นการจ ําเป ็นอย่างย ิ ่งที ่ส ิทธมินุษยชนควรได้ร ับความ
คุ้มครองโดยหลักบังคับของกฎหมาย ถ้าไมป่ระสงค์จะใหค้นตกอยูใ่น
บังคับใหห้ ันเข้าหาการขบถขัดขืนต่อทรราชและการกดขีเ่ป็นวิถีทาง
สุดท้าย

โดยที่ประชากรแหง่สหประชาชาติได้ยืนยันไวใ้นกฎบัตรถึงความเชื่อ
มัน่ในสทิธมินุษยชนอันเป็นหลักมูล ในเกียรติศักดิ์และคณุค่าของมนุษย์
และในสิทธเิท่าเทียมกันของบรรดาชายและหญิง และได้ตกลงใจที่จะส่ง
เสรมิความก้าวหน้าทางสังคม และมาตรฐานแห่งชีว ิตที ่ดีขึ้นด้วยใน
อิสรภาพ อันกวา้งขวางยิ่งขึ้น

โดยที ่ร ัฐสมาชกิต่างปฎิญาณจะใหบ้รรลถุึงซ ึ่งการส่งเสร ิมการ
เคารพและการปฎิบัติตามทัว่สากลต่อสิทธมินุษยชนและอิสรภาพหลัก
มูล โดยรว่มมอืกับสหประชาชาติ

โดยที่ความเข้าใจรว่มกันในสิทธิ และอิสรภาพเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญ
อยา่งยิง่ เพื่อใหป้ฏิญาณนี้สาํเรจ็ผลเต็มบรบูิรณ์�



ฉะนัน้ บดันี้ สมชัชาจงึประกาศวา่
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินุษยชนนี้ เป็นมาตรฐานรว่มกันแห่ง

ความสําเรจ็สําหรบับรรดาประชากรและประชาชาติทั ้งหลาย เพื่อจุด
หมายปลายทางที่ว่า เอกชนทุกคนและองค์การชองสังคมทุกองค์การ
โดยการราํลึกถึงปฏิญญานี้เป็นเนืองนิจ จะบากบัน่พยายามด้วยการ
สอนและศึกษา ในอันที่จะส่งเสรมิการเคารพสิทธแิละอิสรภาพเหล่านี้
และด้วยมาตรการอันก้าวหน้าทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ ในอันที่
จะใหม้กีารยอมรบันับถือ และการปฏิบัติตามโดยสากลและอย่างเป็นผล
จรงิจัง ทัง้ในบรรดาประชาชนของรฐัสมาชิกด้วยกันเอง และในบรรดา
ประชาชนของดินแดนที่อยูใ่ตัอํานาจของรฐันัน้ ๆ

ข้อ �
มน ุษย ท์ ั ้ งหลายเก ิ ดมาม อี ิ ส ร ะแล ะเสมอภาคก ั นในเก ี ยรต ิ

ศักด�เกียรติศักดิ์�และสทิธิ ต่างมเีหตผุลและมโนธรรม และควรปฏิบติั
ต่อกันด้วยเจตนารมณ์แหง่ภราดรภาพ

ข้อ �
ทุกคนย่อมมสีิทธแิละอิสรภาพบรรดาที่กําหนดไวใ้นปฏิญญานี้ โดย

ปราศจากความแตกต่างไมว่่าชนิดใด ๆ ดังเชน่ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา
ศาสนา ความคิดเหน็ทางการเมืองหรอืทางอื่น เผ่าพันธุแ์หง่ชาติ หรอื
สงัคม ทรพัยส์นิ กําเนิด หรอืสถานะอ่ืน ๆ

อนึ่งจะไมม่คีวามแตกต่างใด ๆ ตามมูลฐานแหง่สถานะทางการเมอืง
ทางการศาล หรอืทางการระหว่างประเทศของประเทศหรอืดินแดนที่
บุคคลสังกัด ไมว่ ่าดินแดนนี ้จะเป็นเอกราช อยู ใ่นความพิทักษ์ม ิได้
ปกครองตนเอง หรอือยูภ่ายใต้การจาํกัดอธปิไตยใด ๆ ทัง้สิน้

ข้อ �



คนทุกคนมสีิทธใินการดํารงชีวิต เสรภีาพ และความมัน่คงแห่งตัว
ตน

ข้อ �
บุคคลใด ๆ จะถูกยึดเป็นทาส หรอืต้องภาระจํายอมไมไ่ด้ความเป็น

ทาษ และการค้าทาษเป็นหา้มขาดทกุรูป
ข้อ �
บุคคลใด ๆ จะถูกทรมานหรอืได้รบัผลปฏิบัติ หรอืการลงโทษที่โหด

รา้ยผิดมนุษยธรรมหรอืตํ่าชา้ไมไ่ด้
ข้อ �
ทุกคนมสีิทธทิี่จะได้รบัการยอมรบันับถือวา่ เป็นบุคคลตามกฏหมาย

ทุกแหง่หน
ข้อ �
ทุกคนเสมอกันตามกฏหมายและมสีิทธทิี่จะได้รบัความคุ้มครองขอ

งกฏหมายเท่าทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ทุกคนมสีิทธิ
ที ่จะได้ร ับความคุ ้มครองเท่าเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ อัน
เป็นการล่วงละเมิดปฏิญญา และจากการยุยงใหเ้กิดการเลือกปฏิบัติดัง
กล่าว

ข้อ �
ทุกคนมสีิทธทิี ่จะได้รบับําบัดอันเป็นผลจรงิจังจากศาลที่มอีํานาจ

แหง่ชาติต่อการกระทําอันละเมิดสิทธหิลักมูล ซึ่งตนได้รบัตามรฐัธรรม
นูญหรอืกฏหมาย

ข้อ �
บุคคลใดจะถกูจบักมุ กักขงั หรอืเนรเทศไปต่างถ่ินโดยพลการไมไ่ด้
ข้อ ��



ทุกคนมสีิทธโิดยเสมอภาคเต็มที่ในอันที่จะได้รบัการพิจารณาที่เป็น
ธรรมและเปิดเผยจากศาลที่อิสระและเที่ยงธรรมในการกําหนดสิทธแิละ
หน้าที่ของตนและการกระทําผิดอาชญาใด ๆ ที่ตนถกูกล่าวหา

ข้อ ��
�� ทกุคนที่ถกูกล่าวหาวา่กระทําผิดทางอาชญา มสีทิธทีิ่จะได้รบัการ

สันนิษฐานไวก้่อนว่าบรสิุทธิจ์นกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามผีิดตามกฏหมายใน
การพจิารณาเปิดเผย ซึ่งตนได้รบัหลักประกันบรรดาที่จาํเป็นสาํหรบัการ
ต่อสูค้ดี

�� จะถือบุคคลใด ๆ ว่ามคีวามผิดทางอาชญาเนื่องด้วยการกระทํา
หรอืละเว้นใด ๆ อันมิได้จัดเป็นความผิดทางอาชญาตามกฎหมายแห่ง
ชาติหรอืกฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะได้กระทําการนัน้ขึ้นไมไ่ด้ และ
จะลงโทษอันหนักกว่าที่ใชอ้ยูใ่นขณะที่ได้กระทําความผิดทางอาชญานัน้
ไมไ่ด้

ข้อ ��
บุคคลใด ๆ จะถูกแทรกสอดโดยพลการในความเป็นอยูส่ ่วนตัวใน

ครอบครวั ในเคหสถานหรอืในการสื่อสาร หรอืจะถูกลบหลู่ในเกียรติยศ
และชื่อเสยีงไมไ่ด้ ทกุคนมสีทิธทิี่จะได้รบัความคุ้มครองของกฎหมายต่อ
การแทรกสอด หรอืการลบหลู่ดังกล่าวนัน้

ข้อ ��
�� ทุกคนมสี ิทธใินอิสรภาพแห่งการเคลื่ อนไหวและสถานที ่อยู ่

ภายในเขตของแต่ละรฐั
�� ทุกคนมสีิทธทิี่จะออกจากประเทศใด ๆ ไป รวมทัง้ประเทศของ

ตนเองด้วย และที่จะกลับยงัประเทศตน
ข้อ ��



�� ทุกคนมสีิทธทิี่จะแสวงหา และที่จะได้อาศัยพํานักในประเทศอื่น
เพื่อลี้ภัยจากการประหตัประหาร

�� จะอ้างสิทธไิมไ่ด้ ในกรณีที่การดําเนินคดีสืบเนื่องอย่างแท้จรงิ
มาจากความผิดที ่ไม ่ใชท่างการเมือง หร ือจากการกระทําอันขัดต่อ
วตัถปุระสงค์และหลักการของสหประชาชาติ

ข้อ ��
�� ทกุคนมสีทิธใินการถือสญัชาติหนึ่ง
�� บุคคลใด ๆ จะถกูตัดสญัชาติของตนโดยพลการ หรอืถกูปฏิเสธ

สิทธทิี่จะเปลี่ยนสัญชาติไมไ่ด้
ข้อ ��
�� ชายและหญิงที่มีอายุเต็มบรบิูรณ์แล้ว มสีิทธทิี่จะทําการสมรส

และจะก่อตัง้ครอบครวั โดยปราศจากการจํากัดใด ๆ อันเนื่องจากเชื้อ
ชาติ สัญชาติ หรอืศาสนา ต่างมสีิทธเิท่าเทียมกันในการสมรส ระหว่าง
การสมรส และในการขาดจากการสมรส

�� การสมรส จะกระทํากันก็แต่ด้วยความยินยอมโดยอิสระและเต็ม
ที่ของผูท้ี่เจตนาจะเป็นคู่สมรส

�� ครอบครวัเป็นหน่วยธรรมชาติ และหลักมูลของสงัคมและมสีทิธิ
ที่จะได้รบัความคุ้มครองจากสงัคมและรฐั

ข้อ ��
�� ทุกคนมสีิทธทิี ่จะเป็นเจ้าของทรพัย์สินโดยลําพังตนเอง เช่น

เดียวกับโดยรว่มกับผูอ่ื้น
�� บุคคลใด ๆ จะถกูรบิทรพัยส์นิโดยพลการไมไ่ด้
ข้อ ��



ทุกคนมสีิทธใินอิสรภาพแห่งความคิดมโนธรรมและศาสนา สิทธนิี้
รวมถึงอิสรภาพในการเปลี่ยนศาสนาหรอืความเชื่อถือ และอิสรภาพใน
การที่จะประกาศ ศาสนา หรอืความเชื่อถือของตน โดยการสอน การ
ปฏิบัติการสักการะบูชาและการประกอบพิธ ีกรรม ไมว่ ่าจะโดยลําพัง
ตนเองหรอืในประชาคมรว่มกับผูอ้ื่ น และเป็นการสาธารณะหรอืส่วน
บุคคล

ข้อ ��
ทกุคนมสีทิธใินอิสรภาพแหง่ความเหน็และการแสดงออก สทิธนิี้รวม

ถึงอิสรภาพในการที ่จะถือเกา�เอา�ความเห็นโดยปราศจากการแรก
สอดและที่จะแสวงหา รบัและแจกจ่ายข่าวสารและความคิดเหน็ไมว่่าโดย
วธิใีด ๆ และโดยไมค่ํานึงถึงเขตแดน

ข้อ ��
�� ทุกคนมสีิทธใินอิสรภาพแหง่การรว่มประชุมและการตัง้สมาคม

โดยสันติ
�� บุคคลใด ๆ จะถกูบงัคับใหส้งักัดสมาคมหนึ่งสมาคมใดไมไ่ด้
ข้อ ��
�� ทกุคนมสีิทธทิี่จะมสีว่นในรฐับาลของประเทศตน จะเป็นโดยตรง

หรอืโดยผ่านทางผูแ้ทนซึ่งได้เลือกตัง้โดยอิสระ
�� ทุกคนมสีิทธทิี่จะเข้าถึงบรกิารสาธารณะในประเทศของตนโดย

เสมอภาค
�� เจตจํานงของประชาชนจะต้องเป็นมูลฐานแห ่งอํานาจของ

รฐับาล เจตจํานงนี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกตัง้ตามกําหนดเวลา
และอย่างแท้จรงิ ซึ่งอาศัยการออกเสียงโดยทั ่วไปและเสมอภาค และ



การลงคะแนนลับ หร ือว ิธกีารลงคะแนนโดยอิสระอย่างอื่ นทํานอง
เดียวกัน

ข้อ ��
ทุกคน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม มสีิทธใินความมั ่นคงทาง

สังคม และมสีิทธใินการบรรลถุึงซึ่งสิทธทิางเศรษฐกิจ ทางสังคมและ
ทางวัฒนธรรม อันจําเป็นอย่างยิ่งสําหรบัเกียรติศักดิ์ของตน และการ
พฒันาบุคลิกภาพของตนอยา่งอิสระ ทัง้นี้ โดยความเพยีรพยายามแหง่
ชาติและโดยความรว่มมือระหว่างประเทศ และตวม�ตาม�ระบอบการ
และทรพัยากรของแต่ละรฐั

ข้อ ��
�� ทุกคนมสีิทธใินการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขอัน

ยุติธรรม และเป็นประโยชน์แหง่การงาน และในการคุ้มครองต่อการวา่ง
งาน

�� ทุกคนมสีิทธทิี ่จะได้รบัเงินค่าจ้างเท่าเทียมกันสําหรบังานเท่า
เทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิใด ๆ

�� ทุกคนที ่ท ํางานมสี ิทธทิ ี ่จะได ้ร ับส ินจ ้างที ่ย ุต ิธรรมและเป็น
ประโยชน์ ที่จะใหป้ระกันแก่ตนเองและครอบครวัแห่งตน ซึ่งความเป็น
อยูอ่ันคู่ควรแก่เกียรติศักดิ์ของมนุษย์ และถ้าจําเป็นก็จะต้องได้รบัวิถี
ทางคุ้มครองทางสงัคมอ่ืน ๆ เพิ่มเติมด้วย

�� ทุกคนมสีิทธทิี ่จะจัดตั ้ง และที่จะเข้ารว่มสหพันธก์รรมกรเพื่อ
ความคุ้มครองแหง่ผลประโยชน์ของตน

ข้อ ��
ทุกคนมสีิทธใินการพักผ่อนและเวลาว่าง รวมทั ้งการจํากัดเวลา

ทํางานตามสมควร และวนัหยุดงานเป็นครัง้คราวโดยได้รบัสนิจา้ง



ข้อ ��
�� ทุกคนมสี ิทธใินมาตรฐานการครองช ีพอันเพียงพอสําหร ับ

สุขภาพและความเป็นอยู่ดีของตนและครอบครวั รวมทัง้อาหาร เครื่อง
นุ ่งห ่ม ที ่อยูอ่าศัย และการดูแลรกัษาทางแพทยแ์ละบร ิการสังคมที ่
จําเป็น และมสีิทธใินความมัน่คงยามว่างงาน เจ็บป่วยพิการ เป็นหม้าย
วยัชรา หรอืขาดอาชพีอ่ืนในพฤติการที่นอกเหนืออํานาจของตน

�� มารดาและเด็กมสีทิธทิี่จะรบัการดแูลรกัษาและการชว่ยเหลือเป็น
พิเศษ เด็กทั ้งปวงไมว่ ่าจะเก ิดในหร ือนอกสมรส จะต้องได้ร ับการ
คุ้มครองทางสังคมเชน่เดียวกัน

ข้อ ��
�� ทุกคนมสีิทธใินการศึกษา การศึกษาจะต้องใหเ้ปล่าอย่างน้อยใน

ชั ้นประถมศึกษาและการศึกษาชั ้นหลักมูล การประถมศึกษาจะต้อง
เป็นการบังคับ การศึกษาทางเทคนิคและวิชาอาชีพ จะต้องเป็นอันเปิด
โดยทัว่ไป และการศึกษาชัน้สูงขึ้นไปก็จะต้องเป็นอันเปิดสําหรบัทุกคน
เขา้ได้ถึงโดยเสมอภาคตามมูลฐานแหง่คณุวุฒิ

�� การศึกษาจะได้จัดไปในทางพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยอ์ย่าง
เต็มที ่และยังความเคารพต่อสิทธมินุษยชน และอิสรภาพหลักมูลให ้
มั ่นคงแข็งแรง จะต้องส่งเสรมิความเข้าใจ ขันติธรรม และมิตรภาพ
ระหวา่งบรรดาประชาชาติ กลุ่มเชื้อชาติ หรอืศาสนา และจะต้องส่งเสรมิ
กิจกรรมของ สหประชาชาติ เพื่อการธาํรงไวซ้ึ่งสนัติภาพ

�� บิดามารดา มสีิทธเิบื้องแรกที่จะเลือกชนิดของการศึกษาอันจะ
ใหแ้ก่บุตรของตน

ข้อ ��
�� ทุกคนมสีิทธทิี ่จะเข้ารว่มในชีวิตทางวัฒนธรรมของประขาคม



โดยอิสระ ที่จะบันเทิงใจในศิลปะและที่จะมสี่วนในความรุดหน้า และ คุณ
ประโยชน์ทางวทิยาศาสตร์

�� ทุกคนมสีิทธทิี ่จะได้รบัการคุ้มครองผลประโยชน์ทางศีลธรรม
และทางวัตถุ อันเป็นผลจากประดิษฐกรรมใด ๆ ทางวิทยาศาสตร ์
วรรณกรรมและศิลปกรรม ซึ่งตนเป็นผูส้รา้ง

ข้อ ��
ทุกคนมสีิทธใินระเบียบทางสังคมและระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นทาง

ใหส้าํเรจ็ผลเต็มท่ีตามสทิธแิละอิสรภาพดัง่กําหนดไวใ้นปฏิญญานี้
ข้อ ��
�� ทุกคนมีหน้าที่ต่อประชาคม ด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพของตน

โดยอิสระเต็มที่ จะกระทําได้ก็แต่ในประชาคมเท่านัน้
�� ในการใชส้ทิธแิละอิสรภาพแหง่ตน ทกุคนตกอยูใ่นบงัคับของขอ้

จํากัด เพียงเท่าที่ได้กําหนดลงโดยกฎหมายเท่านัน้ เพื่อประโยชน์ที่จะ
ได ้มาซ ีง่การร ับนับถือ และเคารพสิทธแิละอิสรภาพของผูอ้ ื่ นตาม
สมควรและที่จะเผชญิกับความเรยีกรอ้งต้องการอันเที่ยงธรรมของศีล
ธรรม ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน และสวัสดิการทัว่ไปในสังคม
ประชาธปิไตย

�� สิทธแิละอิสรภาพเหล่านี้ จะใชข้ัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการ
ของสหประชาชาติไมไ่ด้ไมว่า่ในกรณีใด ๆ

ข้อ ��
ไม่มบีทใด ในปฏิญญานี้ที ่จะอนุมานว่าใหส้ิทธใิด ๆ แก่รฐั หมูค่น

หรอืบุคคล ในอันที่จะดําเนินกิจกรรมใด ๆ หรอืปฏิบัติการใด ๆ อันมุ ่ง
ต่อการทําลายสทิธแิละอิสรภาพ ดังกําหนดไว้ ณ ที่นี้


