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คำนำ
เมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ที่
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ได้มขี อ้ มติรบั รองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ซึ่งถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ในการวางรากฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก
และเป็นพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนทุกฉบับทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษ ยชนถือเป็นมาตรฐานที่ประเทศ
สมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดทำเพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษ ยชนของประชาชนทั่วโลก
ทัง้ นี้ ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในสีส่ บิ แปดประเทศแรกที่
ลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฉบับนีใ้ นการประชุม
ดังกล่าว ซึง่ จัดขึน้ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส
เนือ่ งในโอกาสการครบรอบ 60 ปี ของการรับรอง
ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ในวั น ที่ 10
ธันวาคม 2551 ประเทศไทยได้รว่ มกับประชาคมโลก
ในการฉลองวาระสำคัญดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักการสากล


ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ กั บ ประชาชนได้ รั บ ทราบ
โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองซึ่งไม่ควรถูก
ละเมิด และการเคารพสิทธิของผูอ้ นื่ ซึง่ จะช่วยส่งเสริม
สันติสขุ ภายในสังคม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กระทรวงการ
ต่ า งประเทศจึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง คำแปลภาษาไทยของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้มคี วามทันสมัย
และเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไป โดยยังยึดถือ
เนื้อหาสาระของปฏิญญาฯ เป็นสำคัญ และถือเป็น
หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการฉลองครบรอบ 60 ปี
ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึง่ กระทรวง
การต่างประเทศหวังว่าการปรับปรุงคำแปลภาษาไทย
ของปฏิญญาดังกล่าว จะช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้
ความเข้าใจมากขึน้ เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน
ทัง้ 30 ข้อทีร่ ะบุอยู่ในปฏิญญาฉบับนี้ และสามารถ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ชีวติ ของแต่ละบุคคลต่อไป  

			
			
			

กรมองค์การระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
กรกฎาคม 2551


“ในสถานทีเ่ ล็กๆ ใกล้บา้ น เล็กและใกล้มากจนไม่
สามารถมองเห็นได้ในแผนทีโ่ ลก สถานทีเ่ ล็กๆ แห่งนัน้
เป็นโลกของปัจเจกบุคคล เป็นละแวกบ้านที่บุคคล
อยูอ่ าศัย เป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยทีบ่ คุ คลได้เข้าเรียน
เป็นโรงงาน ไร่นา หรือสำนักงานที่บุคคลทำงาน
สถานที่เหล่านี้เป็นที่ซึ่งบุรุษ สตรี และเด็กทุกคน
ต่างมองหาความยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน โอกาสที่
เท่าเทียมกัน ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน โดยปราศจาก
การแบ่ ง แยก ถ้ า สิ ท ธิ เ หล่ า นี้ ไ ม่ มี ความหมายอยู่
ณ สถานที่นั้นๆ สิทธิเหล่านี้ก็จะมีความหมายเพียง
น้อยนิดในทุกแห่ง ถ้าพลเมืองไม่ช่วยกันยืนหยัด
ปกป้องสิทธิเหล่านี้ให้อยู่ใกล้บา้ น ก็เปล่าประโยชน์ที่
จะให้เกิดความก้าวหน้าในโลกทีก่ ว้างใหญ่ขนึ้ ”
		
		
		
		
		
		

นางเอลีนอร์ รูสเวลท์
ภริยาอดีตประธานาธิบดีแฟรงคลิน
ดี รูสเวลท์ ของสหรัฐอเมริกา
ประธานคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ
ในการยกร่างปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน


Universal Declaration
of Human Rights
Adopted and proclaimed by General Assembly
resolution 217 A (III) of 10 December 1948
Preamble
Whereas recognition of the inherent dignity
and of the equal and inalienable rights of all
members of the human family is the foundation of
freedom, justice and peace in the world,
Whereas disregard and contempt for human
rights have resulted in barbarous acts which have
outraged the conscience of mankind, and the
advent of a world in which human beings shall
enjoy freedom of speech and belief and freedom
from fear and want has been proclaimed as the
highest aspiration of the common people,
Whereas it is essential, if man is not to be
compelled to have recourse, as a last resort, to
rebellion against tyranny and oppression, that


human rights should be protected by the rule of
law,
Whereas it is essential to promote the
development of friendly relations between nations,
Whereas the peoples of the United Nations have
in the Charter reaffirmed their faith in fundamental
human rights, in the dignity and worth of the human
person and in the equal rights of men and women
and have determined to promote social progress
and better standards of life in larger freedom,
Whereas Member States have pledged
themselves to achieve, in cooperation with
the United Nations, the promotion of universal
respect for and observance of human rights and
fundamental freedoms,
Whereas a common understanding of these
rights and freedoms is of the greatest importance
for the full realization of this pledge,
Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY
proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION
OF HUMAN RIGHTS as a common standard of
achievement for all peoples and all nations, to


the end that every individual and every organ of
society, keeping this Declaration constantly in
mind, shall strive by teaching and education to
promote respect for these rights and freedoms
and by progressive measures, national and
international, to secure their universal and
effective recognition and observance, both among
the peoples of Member States themselves and
among the peoples of territories under their
jurisdiction.
Article 1
All human beings are born free and equal
in dignity and rights. They are endowed with
reason and conscience and should act towards
one another in a spirit of brotherhood.
Article 2
Everyone is entitled to all the rights and
freedoms set forth in this Declaration, without
distinction of any kind, such as race, colour, sex,
language, religion, political or other opinion, national
or social origin, property, birth or other status.


Furthermore, no distinction shall be made
on the basis of the political, jurisdictional or
international status of the country or territory to
which a person belongs, whether it be independent,
trust, non-self-governing or under any other
limitation of sovereignty.
Article 3
Everyone has the right to life, liberty and security
of person.
Article 4
No one shall be held in slavery or servitude;
slavery and the slave trade shall be prohibited in
all their forms.
Article 5
No one shall be subjected to torture or to cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment.
Article 6
Everyone has the right to recognition
everywhere as a person before the law.


Article 7
All are equal before the law and are entitled
without any discrimination to equal protection of
the law. All are entitled to equal protection against
any discrimination in violation of this Declaration
and against any incitement to such discrimination.
Article 8
Everyone has the right to an effective remedy
by the competent national tribunals for acts
violating the fundamental rights granted him by
the constitution or by law.
Article 9
No one shall be subjected to arbitrary arrest,
detention or exile.
Article 10
Everyone is entitled in full equality to a fair and
public hearing by an independent and impartial
tribunal, in the determination of his rights and
obligations and of any criminal charge against him.


Article 11
(1) Everyone charged with a penal offence has
the right to be presumed innocent until proved guilty
according to law in a public trial at which he has
had all the guarantees necessary for his defence.
(2) No one shall be held guilty of any penal
offence on account of any act or omission which
did not constitute a penal offence, under national
or international law, at the time when it was
committed. Nor shall a heavier penalty be imposed
than the one that was applicable at the time the
penal offence was committed.
Article 12
No one shall be subjected to arbitrary
interference with his privacy, family, home or
correspondence, nor to attacks upon his honour
and reputation. Everyone has the right to the
protection of the law against such interference or
attacks.


Article 13
(1) Everyone has the right to freedom of movement
and residence within the borders of each state.
(2) Everyone has the right to leave any country,
including his own, and to return to his country.
Article 14
(1) Everyone has the right to seek and to enjoy
in other countries asylum from persecution.
(2) This right may not be invoked in the case
of prosecutions genuinely arising from non-political
crimes or from acts contrary to the purposes and
principles of the United Nations.
Article 15
(1) Everyone has the right to a nationality.
(2) No one shall be arbitrarily deprived of
his nationality nor denied the right to change his
nationality.
Article 16
(1) Men and women of full age, without any
limitation due to race, nationality or religion, have
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the right to marry and to found a family. They
are entitled to equal rights as to marriage, during
marriage and at its dissolution.
(2) Marriage shall be entered into only with
the free and full consent of the intending spouses.
(3) The family is the natural and fundamental
group unit of society and is entitled to protection
by society and the State.
Article 17
(1) Everyone has the right to own property
alone as well as in association with others.
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his
property.
Article 18
Everyone has the right to freedom of thought,
conscience and religion; this right includes freedom
to change his religion or belief, and freedom, either
alone or in community with others and in public or
private, to manifest his religion or belief in teaching,
practice, worship and observance.
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Article 19
Everyone has the right to freedom of opinion
and expression; this right includes freedom to hold
opinions without interference and to seek, receive
and impart information and ideas through any
media and regardless of frontiers.
Article 20
(1) Everyone has the right to freedom of
peaceful assembly and association.
(2) No one may be compelled to belong to an
association.
Article 21
(1) Everyone has the right to take part in the
government of his country, directly or through
freely chosen representatives.
(2) Everyone has the right to equal access to
public service in his country.
(3) The will of the people shall be the basis
of the authority of government; this will shall be
expressed in periodic and genuine elections
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which shall be by universal and equal suffrage and
shall be held by secret vote or by equivalent free
voting procedures.
Article 22
Everyone, as a member of society, has the right to
social security and is entitled to realization, through
national effort and international co-operation and
in accordance with the organization and resources
of each State, of the economic, social and cultural
rights indispensable for his dignity and the free
development of his personality.
Article 23
(1) Everyone has the right to work, to free
choice of employment, to just and favourable
conditions of work and to protection against
unemployment.
(2) Everyone, without any discrimination, has
the right to equal pay for equal work.
(3) Everyone who works has the right to just
and favourable remuneration ensuring for himself
and his family an existence worthy of human
13

dignity, and supplemented, if necessary, by other
means of social protection.
(4) Everyone has the right to form and to join
trade unions for the protection of his interests.
Article 24
Everyone has the right to rest and leisure,
including reasonable limitation of working hours
and periodic holidays with pay.
Article 25
(1) Everyone has the right to a standard of living
adequate for the health and well-being of himself
and of his family, including food, clothing, housing
and medical care and necessary social services,
and the right to security in the event of unemployment,
sickness, disability, widowhood, old age or other lack
of livelihood in circumstances beyond his control.
(2) Motherhood and childhood are entitled to
special care and assistance. All children, whether
born in or out of wedlock, shall enjoy the same
social protection.
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Article 26
(1) Everyone has the right to education.
Education shall be free, at least in the elementary
and fundamental stages. Elementary education
shall be compulsory. Technical and professional
education shall be made generally available and
higher education shall be equally accessible to all
on the basis of merit.
(2) Education shall be directed to the full
development of the human personality and to
the strengthening of respect for human rights
and fundamental freedoms. It shall promote
understanding, tolerance and friendship among
all nations, racial or religious groups, and shall
further the activities of the United Nations for the
maintenance of peace.
(3) Parents have a prior right to choose the kind
of education that shall be given to their children.
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Article 27
(1) Everyone has the right freely to participate
in the cultural life of the community, to enjoy the
arts and to share in scientific advancement and
its benefits.
(2) Everyone has the right to the protection
of the moral and material interests resulting from
any scientific, literary or artistic production of which
he is the author.
Article 28
Everyone is entitled to a social and international
order in which the rights and freedoms set forth in
this Declaration can be fully realized.
Article 29
(1) Everyone has duties to the community in
which alone the free and full development of his
personality is possible.
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(2) In the exercise of his rights and freedoms,
everyone shall be subject only to such limitations
as are determined by law solely for the purpose
of securing due recognition and respect for the
rights and freedoms of others and of meeting the
just requirements of morality, public order and the
general welfare in a democratic society.
(3) These rights and freedoms may in no
case be exercised contrary to the purposes and
principles of the United Nations.
Article 30
Nothing in this Declaration may be interpreted
as implying for any State, group or person any
right to engage in any activity or to perform any
act aimed at the destruction of any of the rights
and freedoms set forth herein.
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ได้รบั การรับรองและประกาศโดยข้อมติสมัชชา
สหประชาชาติที่ 217 เอ (III) วันที่ 10 ธันวาคม
พ.ศ. 2491

อารัมภบท
โดยทีก่ ารยอมรับศักดิศ์ รีแต่กำเนิด และสิทธิที่
เท่าเทียมกันและที่ไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิก
ทัง้ มวลแห่งครอบครัวมนุษยชาติ เป็นพืน้ ฐานแห่ง
อิสรภาพ ความยุตธิ รรม และสันติภาพในโลก
โดยที่การไม่นำพาและการหมิ่นในคุณค่าของ
สิทธิมนุษยชน ยังผลให้มีการกระทำอันป่าเถื่อน
ซึ่ ง เป็ น การขั ด อย่ า งร้ า ยแรงต่ อ มโนธรรมของ
มนุ ษ ยชาติ และการมาถึ ง ของโลกที่ ไ ด้ มี การ
ประกาศให้ ค วามมี อิ ส รภาพในการพู ด และ
ความเชื่อ และอิสรภาพจากความหวาดกลัวและ
ความต้องการของมนุษย์ เป็นความปรารถนาสูงสุด
ของประชาชนทัว่ ไป
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โดยที่เป็นการจำเป็นที่สิทธิมนุษยชนควรได้รับ
ความคุม้ ครองโดยหลักนิตธิ รรม ถ้าจะไม่บงั คับให้
คนต้องหันเข้าหาการลุกขึน้ ต่อต้านทรราชและการ
กดขีเ่ ป็นวิถที างสุดท้าย
โดยที่เป็นการจำเป็นที่จะส่งเสริมพัฒนาการ
แห่งความสัมพันธ์ฉนั มิตรระหว่างชาติตา่ งๆ
โดยที่ประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ยืนยัน
อีกครั้งไว้ ในกฎบัตรถึงศรัทธาในสิทธิมนุษยชน
ขัน้ พืน้ ฐาน ในศักดิศ์ รีและค่าของมนุษย์ และในสิทธิ
ทีเ่ ท่าเทียมกันของบรรดาชายและหญิง และได้มงุ่ มัน่
ทีจ่ ะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐาน
แห่งชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ในอิสรภาพอันกว้างขวางยิง่ ขึน้
โดยที่รัฐสมาชิกต่างปฏิญาณที่จะบรรลุถึงซึ่ง
การส่งเสริมการเคารพและการยึดถือสิทธิมนุษยชน
และอิสรภาพขัน้ พืน้ ฐานโดยสากล โดยความร่วมมือ
กับสหประชาชาติ
โดยที่ความเข้าใจร่วมกันในสิทธิและอิสรภาพ
เหล่านี้ เป็นสิง่ สำคัญทีส่ ดุ เพือ่ ให้ปฏิญาณนีส้ ำเร็จ
ผลเต็มบริบรู ณ์
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ฉะนัน้ บัดนี้ สมัชชาจึงประกาศปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ ให้เป็นมาตรฐานร่วมกัน
แห่ ง ความสำเร็ จ สำหรั บ ประชาชนทั้ ง มวล
และประชาชาติทั้งหลาย เพื่อจุดมุ่งหมายที่ว่า
ปัจเจกบุคคลทุกคนและทุกส่วนของสังคม โดยการ
คำนึงถึงปฏิญญานีเ้ ป็นเนืองนิตย์ จะมุง่ มัน่ ส่งเสริม
การเคารพสิทธิและอิสรภาพเหล่านี้ ด้วยการสอน
และการศึกษา และให้มกี ารยอมรับและยึดถือโดย
สากลอย่างมีประสิทธิผล ด้วยมาตรการแห่งชาติ
และระหว่างประเทศอันก้าวหน้าตามลำดับ ทั้งใน
บรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกด้วยกันเอง และใน
บรรดาประชาชนของดินแดนที่อยู่ใต้เขตอำนาจ
แห่งรัฐนัน้
ข้อ 1 มนุ ษ ย์ ทั้ ง ปวงเกิ ด มามี อิ ส ระและ
เสมอภาคกั น ในศั ก ดิ์ ศ รี แ ละสิ ท ธิ ต่ า งในตน
มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบตั ติ อ่ กันด้วย
จิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ
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ข้อ 2 ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวง
ตามที่กำหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากการ
แบ่งแยกไม่ว่าชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ
ทางอืน่ พืน้ เพทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สนิ การเกิด
หรื อ สถานะอื่ น นอกเหนื อ จากนี้ จะไม่ มี การ
แบ่งแยกใดบนพื้นฐานของสถานะทางการเมือง
ทางกฎหมาย หรือทางการระหว่างประเทศของ
ประเทศ หรือดินแดนทีบ่ คุ คลสังกัด ไม่วา่ ดินแดนนี้
จะเป็นเอกราช อยู่ในความพิทักษ์ มิได้ปกครอง
ตนเอง หรืออยูภ่ ายใต้การจำกัดอธิปไตยอืน่ ใด
ข้อ 3 ทุกคนมีสิทธิ ในการมีชีวิต เสรีภาพ
และความมัน่ คงแห่งบุคคล
ข้อ 4 บุ ค คลใดจะตกอยู่ ใ นความเป็ น ทาส
หรือสภาวะจำยอมไม่ได้ ทัง้ นี้ ห้ามความเป็นทาส
และการค้าทาสทุกรูปแบบ
ข้อ 5 บุคคลใดจะถูกกระทำการทรมานหรือ
การปฏิบตั หิ รือการลงโทษทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือย่ำยีศกั ดิศ์ รีไม่ได้
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ข้อ 6 ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับทุก
แห่งหนว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย
ข้อ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและ
มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองของกฎหมาย
เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ใิ ด ทุกคน
มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันจาก
การเลือกปฏิบตั ใิ ด อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญานี้
และจากการยุยงให้มกี ารเลือกปฏิบตั ดิ งั กล่าว
ข้อ 8 ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การเยียวยาอันมี
ประสิ ท ธิ ผ ลจากศาลที่ มี อ ำนาจแห่ ง รั ฐ ต่ อ การ
กระทำอันล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งตนได้รับ
ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ข้อ 9 บุ ค คลใดจะถู ก จั บ กุ ม กั ก ขั ง หรื อ
เนรเทศตามอำเภอใจไม่ได้
ข้อ 10 ทุกคนย่อมมีสิทธิ ในความเสมอภาค
อย่างเต็มที่ในการได้รบั การพิจารณาคดีทเี่ ป็นธรรม
และเปิดเผยจากศาลที่อิสระและไม่ลำเอียงในการ
พิ จ ารณากำหนดสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องตนและ
ข้อกล่าวหาอาญาใดต่อตน
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ข้อ 11 (1) ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด
ทางอาญา มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การสันนิษฐานไว้กอ่ น
ว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ ได้ว่ามีความผิดตาม
กฎหมายในการพิจารณาคดีทเี่ ปิดเผย ซึง่ ตนได้รบั
หลักประกันทีจ่ ำเป็นทัง้ ปวงสำหรับการต่อสูค้ ดี
		
(2) บุคคลใดจะถูกตัดสินว่ามีความผิด
ทางอาญาใด อันเนือ่ งจากการกระทำหรือละเว้นใด
อันมิได้ถอื ว่าเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมาย
แห่งชาติหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะ
ที่ ได้กระทำการนั้นไม่ ได้ และจะกำหนดโทษที่
หนักกว่าที่บังคับใช้ ในขณะที่ ได้กระทำความผิด
ทางอาญานัน้ ไม่ได้
ข้อ 12 บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอำเภอใจ
ในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ทีอ่ ยูอ่ าศัย หรือการ
สือ่ สาร หรือจะถูกลบหลูเ่ กียรติยศและชือ่ เสียงไม่ได้
ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความคุม้ ครองของกฎหมาย
ต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลูด่ งั กล่าวนัน้
ข้อ 13 (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการ
เคลื่อนย้ายและการอยู่อาศัยภายในพรมแดนของ
แต่ละรัฐ
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(2) ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะออกนอกประเทศใด
รวมทั้งประเทศของตนเอง และสิทธิที่จะกลับสู่
ประเทศตน
ข้อ 14 (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหา และที่
จะได้ทลี่ ภี้ ยั ในประเทศอืน่ จากการประหัตประหาร
		
(2) สิทธินจี้ ะยกขึน้ กล่าวอ้างกับกรณีที่
การดำเนินคดีทเี่ กิดขึน้ โดยแท้ จากความผิดทีม่ ิใช่
ทางการเมื อ งหรื อ จากการกระทำอั น ขั ด ต่ อ
วัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติไม่ได้
ข้อ 15 (1) ทุกคนมีสทิ ธิในสัญชาติหนึง่
		
(2) บุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติ
ของตนตามอำเภอใจ หรือถูกปฏิเสธสิทธิที่จะ
เปลีย่ นสัญชาติของตนไม่ได้
ข้อ 16 (1) บรรดาชายและหญิงที่มีอายุครบ
บริบูรณ์แล้ว มีสิทธิที่จะสมรสและก่อร่างสร้าง
ครอบครัวโดยปราศจากการจำกัดใด อันเนือ่ งจาก
เชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา ต่างย่อมมีสิทธิ
เท่าเทียมกันในการสมรส ระหว่างการสมรส และ
ในการขาดจากการสมรส
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(2) การสมรสจะกระทำโดยความยินยอม
อย่างอิสระและเต็มทีข่ องผูท้ จี่ ะเป็นคูส่ มรสเท่านัน้
(3) ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติและ
พืน้ ฐานของสังคม และย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความ
คุม้ ครองจากสังคมและรัฐ
ข้อ 17 (1) ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเป็ น เจ้ า ของ
ทรัพย์สนิ โดยตนเอง และโดยร่วมกับผูอ้ นื่
(2) บุคคลใดจะถูกเอาทรัพย์สนิ ไปจาก
ตนตามอำเภอใจไม่ได้
ข้อ 18 ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิด
มโนธรรม และศาสนา ทัง้ นี้ สิทธินรี้ วมถึงอิสรภาพ
ในการเปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อ และอิสรภาพ
ในการแสดงออกทางศาสนาหรื อ ความเชื่ อ ถื อ
ของตนในการสอน การปฏิบัติ การสักการบูชา
และการประกอบพิธีกรรม ไม่ว่าจะโดยลำพังหรือ
ในชุ ม ชนร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น และในที่ ส าธารณะหรื อ
ส่วนบุคคล
ข้อ 19 ทุกคนมีสทิ ธิในอิสรภาพแห่งความเห็น
และการแสดงออก ทัง้ นี้ สิทธินรี้ วมถึงอิสรภาพที่
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จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
และที่จะแสวงหา รับ และส่งข้อมูลข่าวสารและ
ข้อคิดผ่านสือ่ ใด และโดยไม่คำนึงถึงพรมแดน
ข้อ 20 (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการ
ชุมนุมและการสมาคมโดยสันติ
		
(2) บุคคลใดไม่อาจถูกบังคับให้สังกัด
สมาคมหนึง่ ได้
ข้อ 21 (1) ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะมีสว่ นร่วมในการ
ปกครองประเทศตนโดยตรง หรือผ่านผู้แทนซึ่ง
ได้รบั เลือกตัง้ โดยอิสระ
		
(2) ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเข้ า ถึ ง บริ การ
สาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค
		
(3) เจตจำนงของประชาชนจะต้ อ ง
เป็ น พื้ น ฐานแห่ ง อำนาจการปกครอง ทั้ ง นี้
เจตจำนงนี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกตั้งตาม
กำหนดเวลาและอย่างแท้จริง ซึ่งต้องเป็นการ
ออกเสี ย งอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเสมอภาค และต้ อ ง
เป็นการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดย
อิสระในทำนองเดียวกัน
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ข้อ 22 ทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคม มี
สิทธิในหลักประกันทางสังคม และย่อมมีสิทธิใน
การบรรลุสทิ ธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อั น จำเป็ น ยิ่ ง สำหรั บ ศั ก ดิ์ ศ รี ข องตน และการ
พัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างอิสระ ผ่านความ
พยายามของรัฐและความร่วมมือระหว่างประเทศ
และตามการจัดการและทรัพยากรของแต่ละรัฐ
ข้อ 23 (1) ทุกคนมีสทิ ธิในการทำงาน ในการ
เลื อ กงานโดยอิ ส ระ ในเงื่ อ นไขที่ ยุ ติ ธ รรมและ
เอื้ออำนวยต่อการทำงาน และในการคุ้มครองต่อ
การว่างงาน
		
(2) ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ค่ า จ้ า งที่
เท่ า เที ย มกั น สำหรั บ งานที่ เ ท่ า เที ย มกั น โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิใด
		
(3) ทุกคนที่ทำงานมีสิทธิที่จะได้รับ
ค่ า ตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรมและเอื้ อ อำนวยต่ อ การ
ประกั น ความเป็ น อยู่ อั น ควรค่ า แก่ ศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
มนุ ษ ย์ ส ำหรั บ ตนเองและครอบครั ว และหาก
จำเป็นก็จะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในรูปแบบ
อืน่ เพิม่ เติมด้วย
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(4) ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้งและที่จะ
เข้ า ร่ ว มสหภาพแรงงานเพื่ อ ความคุ้ ม ครอง
ผลประโยชน์ของตน
ข้อ 24 ทุกคนมีสิทธิ ในการพักผ่อนและการ
ผ่อนคลายยามว่าง รวมทั้งจำกัดเวลาทำงานตาม
สมควร และวันหยุดเป็นครัง้ คราวโดยได้รบั ค่าจ้าง
ข้อ 25 (1) ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ใ นมาตรฐานการ
ครองชีพอันเพียงพอสำหรับสุขภาพและความอยูด่ ี
ของตนและของครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่อง
นุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษาทางการ
แพทย์ และบริการสังคมที่จำเป็น และมีสิทธิใน
หลักประกันยามว่างงาน เจ็บป่วย พิการ หม้าย
วัยชรา หรือปราศจากการดำรงชีพอื่นในสภาวะ
แวดล้อมนอกเหนือการควบคุมของตน
		
(2) มารดาและเด็กย่อมมีสิทธิที่จะรับ
การดูแลรักษาและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เด็ก
ทัง้ ปวงไม่วา่ จะเกิดในหรือนอกสมรส จะต้องได้รบั
การคุม้ ครองทางสังคมเช่นเดียวกัน
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ข้อ 26 (1) ทุกคนมีสทิ ธิในการศึกษา การศึกษา
จะต้องให้เปล่าอย่างน้อยในขั้นประถมศึกษาและ
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับประถมจะต้องเป็น
ภาคบังคับ การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ
จะต้องเปิดเป็นการทั่วไป และการศึกษาระดับสูง
ขึ้ น ไปจะต้ อ งเข้ า ถึ ง ได้ อ ย่ า งเสมอภาคสำหรั บ
ทุกคนบนพืน้ ฐานของคุณสมบัตคิ วามเหมาะสม
(2) การศึ ก ษาจะต้ อ งมุ่ ง ไปสู่ ก าร
พัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่ และการ
เสริ ม สร้ า งความเคารพต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
อิสรภาพขั้นพื้นฐาน การศึกษาจะต้องส่งเสริม
ความเข้าใจ ขันติธรรม และมิตรภาพระหว่าง
ประชาชาติ กลุม่ เชือ้ ชาติ หรือศาสนาทัง้ มวล และ
จะต้องส่งเสริมกิจกรรมของสหประชาชาติ เพื่อ
การธำรงไว้ซงึ่ สันติภาพ
(3) ผู้ ป กครองมี สิ ท ธิ เ บื้ อ งแรกที่ จ ะ
เลือกประเภทการศึกษาทีจ่ ะให้แก่บตุ รของตน
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ข้อ 27 (1) ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะเข้าร่วมโดยอิสระ
ในชีวติ ทางวัฒนธรรมของชุมชน ทีจ่ ะเพลิดเพลิน
กั บ ศิ ล ปะ และมี ส่ ว นในความรุ ด หน้ า และ
คุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์
		
(2) ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การ
คุ้มครองผลประโยชน์ทางจิตใจและทางวัตถุ อัน
เป็ น ผลจากประดิ ษ ฐกรรมใดทางวิ ท ยาศาสตร์
วรรณกรรม และศิลปกรรมซึง่ ตนเป็นผูส้ ร้าง
ข้อ 28 ทุกคนย่อมมีสิทธิในระเบียบทางสังคม
และระหว่างประเทศ ซึง่ จะเป็นกรอบให้บรรลุสทิ ธิ
และอิสรภาพทีก่ ำหนดไว้ในปฏิญญานีอ้ ย่างเต็มที่
ข้อ 29 (1) ทุกคนมีหน้าที่ต่อชุมชน ซึ่งการ
พัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระและเต็มที่ จะ
กระทำได้กแ็ ต่ในชุมชนเท่านัน้

30

		
(2) ในการใช้สทิ ธิและอิสรภาพของตน
ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัด เพียงเท่าที่มี
กำหนดไว้ตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์
ของการได้มาซึ่งการยอมรับและการเคารพสิทธิ
และอิสรภาพอันควรของผู้อื่น และเพื่อให้สอดรับ
กั บ ความต้ อ งการอั น สมควรทางด้ า นศี ล ธรรม
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และสวัสดิการ
ทัว่ ไปในสังคมประชาธิปไตย
		
(3) สิทธิและอิสรภาพเหล่านี้ไม่อาจใช้
ขัดต่อวัตถุประสงค์ และหลักการของสหประชาชาติ
ไม่วา่ ในกรณีใด
ข้อ 30 ไม่มีบทใดในปฏิญญานี้ ที่อาจตีความ
ได้วา่ เป็นการให้สทิ ธิใดแก่รฐั กลุม่ คน หรือบุคคลใด
ในการดำเนินกิจกรรมใด หรือกระทำการใด อันมุง่
ต่อการทำลายสิทธิและอิสรภาพใดที่กำหนดไว้
ณ ทีน่ ี้
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้
ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้ลงคะแนนเสียง
รับรองให้ประกาศใช้เพือ่ เป็นมาตรฐานร่วมกัน
ในการปกป้องและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ทีก่ รุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส
เมือ่ ปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)
คณะผูจ้ ดั ทำและปรับปรุงคำแปลปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1. นายอิทธิพร บุญประคอง
รองอธิบดีกรมองค์การ
			
ระหว่างประเทศ
2. นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ ผูอ้ ำนวยการกองการสังคม
			
กรมองค์การระหว่างประเทศ
3. นางศิรลิ กั ษณ์ นิยม
เจ้าหน้าทีก่ ารทูต 7 กองการสังคม
			
กรมองค์การระหว่างประเทศ
4. นางสาวปริม มาศรีนวล
เจ้าหน้าทีก่ ารทูต 5 กองกฎหมาย
			
กรมสนธิสญั ญาและกฎหมาย
5. นางสาวพรพรหม เพ็ชรคล้าย เจ้าหน้าทีก่ ารทูต 5 กองการสังคม
			
กรมองค์การระหว่างประเทศ
6. นายกันตภณ พร้อมมูล
นักศึกษาฝึกงาน ปฏิบตั หิ น้าที่
			
ทีก่ องการสังคม
			
กรมองค์การระหว่างประเทศ
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