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2491 
อารัมภบท 

 
 โดยที่การยอมรับศักดิ์ศรีแตกําเนิด และสิทธทิี่เทาเทียมกันและที่ไมอาจเพิกถอนไดของสมาชกิทัง้

มวลแหงครอบครัวมนุษยชาติ เปนพืน้ฐานแหงอิสรภาพ ความยุตธิรรม และสันติภาพในโลก 

             

 โดยที่การไมนาํพาและการหมิ่นในคุณคาของสิทธมินษุยชน ยังผลใหมกีารกระทําอนัปาเถื่อน ซึง่

เปนการขัดอยางรายแรงตอมโนธรรมของมนุษยชาติ และการมาถงึของโลกที่ไดมีการประกาศใหความมี

อิสรภาพในการพูดและความเชื่อ และอิสรภาพจากความหวาดกลวัและความตองการของมนษุย เปนความ

ปรารถนาสงูสดุของประชาชนทัว่ไป 

 

 โดยที่เปนการจําเปนที่สิทธมินุษยชนควรไดรับความคุมครองโดยหลักนิติธรรม ถาจะไมบังคับใหคน

ตองหนัเขาหาการลุกขึ้นตอตานทรราชและการกดขี่เปนวิถีทางสุดทาย 

 

 โดยที่เปนการจําเปนที่จะสงเสริมพัฒนาการแหงความสมัพันธฉันมิตรระหวางชาติตางๆ 

 

 โดยที่ประชาชนแหงสหประชาชาติไดยืนยนัอีกครั้งไวในกฎบัตรถึงศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้น

พื้นฐาน ในศักดิ์ศรีและคาของมนษุย และในสิทธิที่เทาเทยีมกนัของบรรดาชายและหญิง และไดมุงมั่นทีจ่ะ

สงเสริมความกาวหนาทางสงัคมและมาตรฐานแหงชวีิตที่ดีข้ึนในอิสรภาพอันกวางขวางยิ่งขึน้ 

 

 โดยที่รัฐสมาชกิตางปฏิญาณที่จะบรรลุถงึซึ่งการสงเสรมิการเคารพและการยึดถือสิทธิมนุษยชน 

และอิสรภาพขั้นพืน้ฐานโดยสากล โดยความรวมมือกบัสหประชาชาติ 

 

 โดยที่ความเขาใจรวมกนัในสิทธิและอิสรภาพเหลานี้ เปนสิ่งสาํคัญทีสุ่ด เพื่อใหปฏิญาณนี้สําเร็จผล

เต็มบริบูรณ 

 

 ฉะนัน้ บัดนี ้สมัชชาจงึประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธมินุษยชนนี้ ใหเปนมาตรฐานรวมกัน

แหงความสําเร็จสําหรับประชาชนทั้งมวล และประชาชาติทั้งหลาย เพือ่จุดมุงหมายที่วา ปจเจกบคุคลทุกคน

และทุกสวนของสังคม โดยการคํานงึถงึปฏิญญานี้เปนเนืองนิตย จะมุงมั่นสงเสริมการเคารพสทิธแิละ

อิสรภาพเหลานี้ ดวยการสอนและการศึกษา และใหมีการยอมรับและยึดถือโดยสากลอยางมีประสิทธิผล 
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ดวยมาตรการแหงชาติและระหวางประเทศอันกาวหนาตามลําดับ ทั้งในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิก

ดวยกนัเอง และในบรรดาประชาชนของดินแดนที่อยูใตเขตอํานาจแหงรัฐนั้น 

 

 ขอ 1   

มนุษยทัง้ปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศกัดิ์ศรีและสิทธิ ตางในตนมีเหตุผลและมโนธรรม 

และควรปฏิบัติตอกันดวยจติวิญญาณแหงภราดรภาพ 

 

 ขอ 2    

ทุกคนยอมมีสิทธิและอิสรภาพทัง้ปวงตามที่กําหนดไวในปฏิญญานี้ โดยปราศจากการแบงแยกไม

วาชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคดิเห็นทางการเมืองหรือทางอืน่ พื้นเพทางชาติหรือ

สังคม ทรัพยสิน การเกิด หรือสถานะอื่น นอกเหนือจากนี ้ จะไมมกีารแบงแยกใด บนพื้นฐานของสถานะ

ทางการเมือง ทางกฎหมาย หรือทางการระหวางประเทศของประเทศ หรือดินแดนทีบุ่คคลสังกัด ไมวา

ดินแดนนี้จะเปนเอกราช อยูในความพทิกัษ มิไดปกครองตนเอง หรืออยูภายใตการจํากัดอธิปไตยอื่นใด  

 

ขอ 3   

ทุกคนมีสิทธิในการมชีีวิต เสรีภาพ และความมัน่คงแหงบุคคล 

 

ขอ 4   

บุคคลใดจะตกอยูในความเปนทาส หรือสภาวะจาํยอมไมได ทั้งนี้ หามความเปนทาส และการคา

ทาสทุกรูปแบบ 

 

 ขอ 5   

บุคคลใดจะถูกกระทาํการทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนษุยธรรมหรือ        

ย่ํายีศักดิ์ศรีไมได 

 

 ขอ 6   

ทุกคนมีสิทธิทีจ่ะไดรับการยอมรับทุกแหงหนวาเปนบุคคลตามกฎหมาย 

 

ขอ 7   

ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธทิี่จะไดรับความคุมครองของกฎหมายเทาเทยีมกนั  

โดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิใด ทุกคนมีสิทธทิี่จะไดรับความคุมครองเทาเทียมกันจากการเลือกปฏบิัติใด 

อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงใหมีการเลือกปฏิบัติดังกลาว 

 

ขอ 8   
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ทุกคนมีสิทธิทีจ่ะไดรับการเยยีวยาอันมีประสิทธิผลจากศาลที่มีอํานาจแหงรัฐตอการกระทําอนัลวง

ละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐาน  ซึง่ตนไดรับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

 

ขอ 9   

บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขงั หรือเนรเทศตามอําเภอใจไมได 

 

ขอ 10   

ทุกคนยอมมีสิทธิในความเสมอภาคอยางเต็มที่ในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและเปดเผยจาก

ศาลที่อิสระและไมลําเอียง ในการพิจารณากาํหนดสิทธิและหนาที่ของตนและขอกลาวหาอาญาใดตอตน 

 

 ขอ 11   

(1) ทุกคนที่ถกูกลาวหาวากระทําผิดทางอาญา มีสิทธทิีจ่ะไดรับการสันนษิฐานไวกอนวาบริสุทธิ์

จนกวาจะพิสูจนไดวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีที่เปดเผย ซึ่งตนไดรับหลักประกนัที่จาํเปน

ทั้งปวงสาํหรับการตอสูคดี 

 (2) บุคคลใดจะถูกตัดสินวามีความผิดทางอาญาใด อันเนื่องจากการกระทําหรือละเวนใด อันมิได

ถือวาเปนความผิดทางอาญาตามกฎหมายแหงชาติหรือกฎหมายระหวางประเทศ ในขณะที่ไดกระทําการ

นั้นไมได และจะกําหนดโทษทีห่นกักวาทีบ่ังคับใชในขณะที่ไดกระทาํความผิดทางอาญานัน้ไมได 

 

 ขอ 12   

บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอําเภอใจในความเปนสวนตัว ครอบครัว ที่อยูอาศัย หรือการสื่อสาร 

หรือจะถูกลบหลูเกยีรติยศและชื่อเสียงไมได ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองของกฎหมายตอการ

แทรกแซงสิทธหิรือการลบหลูดังกลาวนัน้ 

 

ขอ 13  

(1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงการเคลือ่นยายและการอยูอาศัยภายในพรมแดนของแตละรัฐ 

 (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะออกนอกประเทศใด รวมทั้งประเทศของตนเอง และสิทธิที่จะกลับสูประเทศตน 

 

 ขอ 14  

(1) ทุกคนมีสิทธทิี่จะแสวงหา และที่จะไดที่ล้ีภัยในประเทศอื่นจากการประหัตประหาร 

 (2) สิทธนิี้จะยกขึ้นกลาวอางกับกรณีที่การดําเนนิคดีทีเ่กิดขึ้นโดยแท จากความผิดที่มิใชทางการ

เมืองหรือจากการกระทําอนัขัดตอวัตถุประสงคและหลกัการของสหประชาชาติไมได 
 
 ขอ 15  

(1) ทุกคนมีสิทธิในสัญชาติหนึง่ 
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(2) บุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติของตนตามอาํเภอใจ หรือถกูปฏิเสธสิทธทิี่จะเปลี่ยนสัญชาติ

ของตนไมได 

 

 ขอ 16  

(1) บรรดาชายและหญิงที่มอีายุครบบริบูรณแลว มีสิทธทิี่จะสมรสและกอรางสรางครอบครัวโดย

ปราศจากการจํากัดใด อันเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา ตางยอมมีสิทธิเทาเทยีมกนัในการสมรส 

ระหวางการสมรส และในการขาดจากการสมรส 

(2) การสมรสจะกระทาํโดยความยนิยอมอยางอิสระและเต็มที่ของผูทีจ่ะเปนคูสมรสเทานัน้ 

 (3) ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติและพืน้ฐานของสงัคม และยอมมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครอง

จากสงัคมและรัฐ 

 

 ขอ 17  

(1) ทุกคนมีสิทธทิี่จะเปนเจาของทรพัยสินโดยตนเอง และโดยรวมกับผูอ่ืน 

(2) บุคคลใดจะถูกเอาทรพัยสินไปจากตนตามอําเภอใจไมได 

 

 ขอ 18   

ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความคิด มโนธรรม และศาสนา ทั้งนี้ สิทธนิี้รวมถงึอิสรภาพในการ

เปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อ และอิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อถือของตนในการสอน 

การปฏิบัติ การสักการะบูชา และการประกอบพิธกีรรม ไมวาจะโดยลาํพงัหรือในชุมชนรวมกับผูอ่ืน และใน

ที่สาธารณะหรือสวนบุคคล 

 

 ขอ 19   

ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความเหน็และการแสดงออก ทัง้นี้ สิทธนิีร้วมถึงอิสรภาพที่จะถือเอา

ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับและสงขอมูลขาวสารและขอคิดผานสือ่ใด         

และโดยไมคํานึงถึงพรมแดน 

 

 ขอ 20  

(1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงการชุมนุมและการสมาคมโดยสนัติ 

 (2) บุคคลใดไมอาจถกูบังคบัใหสังกัดสมาคมหนึ่งได 

 

 ขอ 21  

(1) ทุกคนมีสิทธทิี่จะมีสวนรวมในการปกครองประเทศตน โดยตรงหรือผานผูแทนซึ่งไดรับเลือกตั้ง

โดยอิสระ 

(2) ทกุคนมีสิทธทิี่จะเขาถึงบริการสาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค 
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(3) เจตจํานงของประชาชนจะตองเปนพืน้ฐานแหงอํานาจการปกครอง ทั้งนี้ เจตจาํนงนี้จะตอง

แสดงออกทางการเลือกตั้งตามกาํหนดเวลาและอยางแทจริง ซึ่งตองเปนการออกเสียงอยางทัว่ถงึและเสมอ

ภาค และตองเปนการลงคะแนนลับ หรือวธิีการลงคะแนนโดยอิสระในทํานองเดยีวกนั 

 

 ขอ 22   

ทุกคน ในฐานะสมาชกิของสงัคม มีสิทธิในหลักประกนัทางสงัคม และยอมมีสิทธิในการบรรลุสิทธิ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม อันจาํเปนยิ่งสาํหรบัศักดิ์ศรีของตน และการพฒันาบุคลกิภาพของตน

อยางอิสระ ผานความพยายามของรัฐและความรวมมือระหวางประเทศ และตามการจัดการและทรัพยากร

ของแตละรัฐ 

 

 ขอ 23  

(1) ทุกคนมีสิทธิในการทํางาน ในการเลือกงานโดยอิสระ ในเงื่อนไขทียุ่ติธรรมและเอื้ออํานวยตอ

การทาํงาน  และในการคุมครองตอการวางงาน 

(2) ทุกคนมีสิทธทิี่จะไดรับคาจางที่เทาเทยีมกัน สําหรับงานที่เทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือก

ปฏิบัติใด 

(3) ทุกคนที่ทาํงานมีสิทธทิีจ่ะไดรับคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเอื้ออํานวยตอการประกันความ

เปนอยูอันควรคาแกศักดิ์ศรีของมนุษยสําหรับตนเองและครอบครัว และหากจําเปนก็จะไดรับการคุมครอง

ทางสังคมในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมดวย 

 (4) ทุกคนมีสิทธทิี่จะจัดตั้งและที่จะเขารวมสหภาพแรงงานเพื่อความคุมครองผลประโยชนของตน 

 

 ขอ 24  ทกุคนมีสิทธิในการพักผอนและการผอนคลายยามวาง รวมทั้งจาํกัดเวลาทํางานตาม

สมควร และวนัหยุดเปนครั้งคราวโดยไดรับคาจาง 

 

 ขอ 25  

(1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชพีอันเพยีงพอสําหรับสุขภาพและความอยูดีของตนและของ

ครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทย และบริการสังคมที่

จําเปน  และมสิีทธิในหลักประกันยามวางงาน เจ็บปวย พิการ หมาย วยัชรา หรือปราศจากการดํารงชีพอืน่

ในสภาวะแวดลอมนอกเหนอืการควบคุมของตน 

 (2) มารดาและเด็กยอมมีสิทธทิี่จะรับการดูแลรักษาและการชวยเหลอืเปนพิเศษ เดก็ทัง้ปวงไมวาจะ

เกิดในหรือนอกสมรส จะตองไดรับการคุมครองทางสังคมเชนเดียวกนั 

 

 ขอ 26  

(1) ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะตองใหเปลาอยางนอยในขั้นประถมศึกษาและขั้น

พื้นฐาน  การศึกษาระดับประถมจะตองเปนภาคบังคับ การศึกษาดานวิชาการและวิชาชพีจะตองเปดเปน
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การทัว่ไป และการศึกษาระดับสูงขึ้นไปจะตองเขาถงึไดอยางเสมอภาคสําหรับทุกคนบนพืน้ฐานของ

คุณสมบัติความเหมาะสม 

 (2) การศึกษาจะตองมุงไปสูการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยอยางเต็มที่ และการเสรมิสรางความ

เคารพตอสิทธมินุษยชนและอิสรภาพขั้นพืน้ฐาน การศึกษาจะตองสงเสริมความเขาใจ ขันติธรรม และ

มิตรภาพระหวางประชาชาต ิกลุมเชื้อชาติ หรือศาสนาทัง้มวล และจะตองสงเสริมกิจกรรมของ

สหประชาชาต ิเพื่อการธํารงไวซึ่งสันติภาพ 

 (3) ผูปกครองมีสิทธิเบื้องแรกที่จะเลือกประเภทการศึกษาที่จะใหแกบตุรของตน 

 

 ขอ 27  

(1) ทุกคนมีสิทธทิี่จะเขารวมโดยอิสระในชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่จะเพลิดเพลินกับศิลปะ  

และมีสวนในความรุดหนา และคุณประโยชนทางวทิยาศาสตร 

(2) ทุกคนมีสิทธทิี่จะไดรับการคุมครองผลประโยชนทางจิตใจและทางวัตถุ อันเปนผลจาก          

ประดิษฐกรรมใดทางวิทยาศาสตร วรรณกรรม และศิลปกรรมซึ่งตนเปนผูสราง 

 

 ขอ 28   

ทกุคนยอมมีสิทธิในระเบียบทางสังคมและระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนกรอบใหบรรลุสิทธิและ

อิสรภาพที่กาํหนดไวในปฏิญญานี้อยางเต็มที ่

 

 ขอ 29  

(1) ทุกคนมหีนาที่ตอชุมชน ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระและเต็มที่ จะกระทาํไดก็แต

ในชุมชนเทานัน้ 

 (2) ในการใชสิทธิและอิสรภาพของตน ทกุคนจะตองอยูภายใตขอจํากัด เพยีงเทาที่มกีาํหนดไวตาม

กฎหมายเทานั้น เพื่อวตัถุประสงคของการไดมาซึ่งการยอมรับและการเคารพสทิธแิละอิสรภาพอันควรของ

ผูอ่ืน และเพื่อใหสอดรับกับความตองการอันสมควรทางดานศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของประชาชน 

และสวัสดิการทั่วไปในสงัคมประชาธิปไตย 

 (3) สิทธิและอิสรภาพเหลานีไ้มอาจใชขัดตอวัตถุประสงค และหลักการของสหประชาชาติไมวาใน

กรณีใด 

 

 ขอ 30   

ไมมีบทใดในปฏิญญานี้ ทีอ่าจตีความไดวา เปนการใหสิทธิใดแกรัฐ กลุมคน หรือบุคคลใด              

ในการดาํเนนิกิจกรรมใด หรือกระทําการใด อันมุงตอการทําลายสิทธิและอิสรภาพใดที่กําหนดไว ณ ทีน่ี ้

------------------------ 

 
 




