ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ไดรับการรับรองและประกาศโดยขอมติสมัชชาสหประชาชาติที่ 217 เอ (III) วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.
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อารัมภบท
โดยที่การยอมรับศักดิ์ศรีแตกําเนิด และสิทธิที่เทาเทียมกันและที่ไมอาจเพิกถอนไดของสมาชิกทัง้
มวลแหงครอบครัวมนุษยชาติ เปนพืน้ ฐานแหงอิสรภาพ ความยุตธิ รรม และสันติภาพในโลก
โดยที่การไมนาํ พาและการหมิ่นในคุณคาของสิทธิมนุษยชน ยังผลใหมกี ารกระทําอันปาเถื่อน ซึง่
เปนการขัดอยางรายแรงตอมโนธรรมของมนุษยชาติ และการมาถึงของโลกที่ไดมีการประกาศใหความมี
อิสรภาพในการพูดและความเชื่อ และอิสรภาพจากความหวาดกลัวและความตองการของมนุษย เปนความ
ปรารถนาสูงสุดของประชาชนทัว่ ไป
โดยที่เปนการจําเปนที่สทิ ธิมนุษยชนควรไดรับความคุมครองโดยหลักนิติธรรม ถาจะไมบังคับใหคน
ตองหันเขาหาการลุกขึ้นตอตานทรราชและการกดขี่เปนวิถีทางสุดทาย
โดยที่เปนการจําเปนที่จะสงเสริมพัฒนาการแหงความสัมพันธฉันมิตรระหวางชาติตางๆ
โดยที่ประชาชนแหงสหประชาชาติไดยืนยันอีกครั้งไวในกฎบัตรถึงศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน ในศักดิ์ศรีและคาของมนุษย และในสิทธิที่เทาเทียมกันของบรรดาชายและหญิง และไดมุงมั่นทีจ่ ะ
สงเสริมความกาวหนาทางสังคมและมาตรฐานแหงชีวิตที่ดีขึ้นในอิสรภาพอันกวางขวางยิ่งขึน้
โดยที่รัฐสมาชิกตางปฏิญาณที่จะบรรลุถงึ ซึ่งการสงเสริมการเคารพและการยึดถือสิทธิมนุษยชน
และอิสรภาพขั้นพืน้ ฐานโดยสากล โดยความรวมมือกับสหประชาชาติ
โดยที่ความเขาใจรวมกันในสิทธิและอิสรภาพเหลานี้ เปนสิ่งสําคัญทีส่ ุด เพื่อใหปฏิญาณนี้สําเร็จผล
เต็มบริบูรณ
ฉะนัน้ บัดนี้ สมัชชาจึงประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้ ใหเปนมาตรฐานรวมกัน
แหงความสําเร็จสําหรับประชาชนทั้งมวล และประชาชาติทั้งหลาย เพือ่ จุดมุงหมายที่วา ปจเจกบุคคลทุกคน
และทุกสวนของสังคม โดยการคํานึงถึงปฏิญญานี้เปนเนืองนิตย จะมุง มั่นสงเสริมการเคารพสิทธิและ
อิสรภาพเหลานี้ ดวยการสอนและการศึกษา และใหมีการยอมรับและยึดถือโดยสากลอยางมีประสิทธิผล

-2ดวยมาตรการแหงชาติและระหวางประเทศอันกาวหนาตามลําดับ ทั้งในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิก
ดวยกันเอง และในบรรดาประชาชนของดินแดนที่อยูใตเขตอํานาจแหงรัฐนั้น
ขอ 1
มนุษยทงั้ ปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ ตางในตนมีเหตุผลและมโนธรรม
และควรปฏิบัติตอกันดวยจิตวิญญาณแหงภราดรภาพ
ขอ 2
ทุกคนยอมมีสทิ ธิและอิสรภาพทัง้ ปวงตามที่กําหนดไวในปฏิญญานี้ โดยปราศจากการแบงแยกไม
วาชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอืน่ พื้นเพทางชาติหรือ
สังคม ทรัพยสนิ การเกิด หรือสถานะอื่น นอกเหนือจากนี้ จะไมมกี ารแบงแยกใด บนพื้นฐานของสถานะ
ทางการเมือง ทางกฎหมาย หรือทางการระหวางประเทศของประเทศ หรือดินแดนทีบ่ ุคคลสังกัด ไมวา
ดินแดนนี้จะเปนเอกราช อยูในความพิทกั ษ มิไดปกครองตนเอง หรืออยูภายใตการจํากัดอธิปไตยอื่นใด
ขอ 3
ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมัน่ คงแหงบุคคล
ขอ 4
บุคคลใดจะตกอยูในความเปนทาส หรือสภาวะจํายอมไมได ทั้งนี้ หามความเปนทาส และการคา
ทาสทุกรูปแบบ
ขอ 5
บุคคลใดจะถูกกระทําการทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือ
ย่ํายีศักดิ์ศรีไมได
ขอ 6
ทุกคนมีสิทธิทจี่ ะไดรับการยอมรับทุกแหงหนวาเปนบุคคลตามกฎหมาย
ขอ 7
ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสทิ ธิที่จะไดรับความคุมครองของกฎหมายเทาเทียมกัน
โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิใด ทุกคนมีสทิ ธิที่จะไดรับความคุมครองเทาเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติใด
อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงใหมีการเลือกปฏิบัติดังกลาว
ขอ 8
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ละเมิดสิทธิขนั้ พื้นฐาน ซึง่ ตนไดรับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ขอ 9
บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศตามอําเภอใจไมได
ขอ 10
ทุกคนยอมมีสทิ ธิในความเสมอภาคอยางเต็มที่ในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและเปดเผยจาก
ศาลที่อิสระและไมลําเอียง ในการพิจารณากําหนดสิทธิและหนาที่ของตนและขอกลาวหาอาญาใดตอตน
ขอ 11
(1) ทุกคนที่ถกู กลาวหาวากระทําผิดทางอาญา มีสิทธิทจี่ ะไดรับการสันนิษฐานไวกอ นวาบริสุทธิ์
จนกวาจะพิสจู นไดวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีที่เปดเผย ซึ่งตนไดรับหลักประกันที่จาํ เปน
ทั้งปวงสําหรับการตอสูคดี
(2) บุคคลใดจะถูกตัดสินวามีความผิดทางอาญาใด อันเนื่องจากการกระทําหรือละเวนใด อันมิได
ถือวาเปนความผิดทางอาญาตามกฎหมายแหงชาติหรือกฎหมายระหวางประเทศ ในขณะที่ไดกระทําการ
นั้นไมได และจะกําหนดโทษทีห่ นักกวาทีบ่ ังคับใชในขณะที่ไดกระทําความผิดทางอาญานัน้ ไมได
ขอ 12
บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอําเภอใจในความเปนสวนตัว ครอบครัว ที่อยูอาศัย หรือการสื่อสาร
หรือจะถูกลบหลูเกียรติยศและชื่อเสียงไมได ทุกคนมีสทิ ธิที่จะไดรับความคุมครองของกฎหมายตอการ
แทรกแซงสิทธิหรือการลบหลูดังกลาวนัน้
ขอ 13
(1) ทุกคนมีสทิ ธิในอิสรภาพแหงการเคลือ่ นยายและการอยูอาศัยภายในพรมแดนของแตละรัฐ
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะออกนอกประเทศใด รวมทั้งประเทศของตนเอง และสิทธิที่จะกลับสูประเทศตน
ขอ 14
(1) ทุกคนมีสทิ ธิที่จะแสวงหา และที่จะไดที่ลี้ภัยในประเทศอื่นจากการประหัตประหาร
(2) สิทธินี้จะยกขึ้นกลาวอางกับกรณีที่การดําเนินคดีทเี่ กิดขึ้นโดยแท จากความผิดที่มิใชทางการ
เมืองหรือจากการกระทําอันขัดตอวัตถุประสงคและหลักการของสหประชาชาติไมได
ขอ 15
(1) ทุกคนมีสทิ ธิในสัญชาติหนึง่

-4(2) บุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติของตนตามอําเภอใจ หรือถูกปฏิเสธสิทธิที่จะเปลี่ยนสัญชาติ
ของตนไมได
ขอ 16
(1) บรรดาชายและหญิงที่มอี ายุครบบริบูรณแลว มีสิทธิที่จะสมรสและกอรางสรางครอบครัวโดย
ปราศจากการจํากัดใด อันเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา ตางยอมมีสทิ ธิเทาเทียมกันในการสมรส
ระหวางการสมรส และในการขาดจากการสมรส
(2) การสมรสจะกระทําโดยความยินยอมอยางอิสระและเต็มที่ของผูท จ่ี ะเปนคูสมรสเทานัน้
(3) ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติและพืน้ ฐานของสังคม และยอมมีสทิ ธิที่จะไดรับความคุมครอง
จากสังคมและรัฐ
ขอ 17
(1) ทุกคนมีสทิ ธิที่จะเปนเจาของทรัพยสนิ โดยตนเอง และโดยรวมกับผูอื่น
(2) บุคคลใดจะถูกเอาทรัพยสินไปจากตนตามอําเภอใจไมได
ขอ 18
ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความคิด มโนธรรม และศาสนา ทั้งนี้ สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการ
เปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อ และอิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อถือของตนในการสอน
การปฏิบัติ การสักการะบูชา และการประกอบพิธกี รรม ไมวาจะโดยลําพังหรือในชุมชนรวมกับผูอนื่ และใน
ที่สาธารณะหรือสวนบุคคล
ขอ 19
ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความเห็นและการแสดงออก ทัง้ นี้ สิทธินรี้ วมถึงอิสรภาพที่จะถือเอา
ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับและสงขอมูลขาวสารและขอคิดผานสือ่ ใด
และโดยไมคํานึงถึงพรมแดน
ขอ 20
(1) ทุกคนมีสทิ ธิในอิสรภาพแหงการชุมนุมและการสมาคมโดยสันติ
(2) บุคคลใดไมอาจถูกบังคับใหสังกัดสมาคมหนึ่งได
ขอ 21
(1) ทุกคนมีสทิ ธิที่จะมีสว นรวมในการปกครองประเทศตน โดยตรงหรือผานผูแทนซึ่งไดรับเลือกตั้ง
โดยอิสระ
(2) ทุกคนมีสทิ ธิที่จะเขาถึงบริการสาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค

-5(3) เจตจํานงของประชาชนจะตองเปนพืน้ ฐานแหงอํานาจการปกครอง ทั้งนี้ เจตจํานงนี้จะตอง
แสดงออกทางการเลือกตั้งตามกําหนดเวลาและอยางแทจริง ซึ่งตองเปนการออกเสียงอยางทัว่ ถึงและเสมอ
ภาค และตองเปนการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระในทํานองเดียวกัน
ขอ 22
ทุกคน ในฐานะสมาชิกของสังคม มีสทิ ธิในหลักประกันทางสังคม และยอมมีสิทธิในการบรรลุสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันจําเปนยิ่งสําหรับศักดิ์ศรีของตน และการพัฒนาบุคลิกภาพของตน
อยางอิสระ ผานความพยายามของรัฐและความรวมมือระหวางประเทศ และตามการจัดการและทรัพยากร
ของแตละรัฐ
ขอ 23
(1) ทุกคนมีสทิ ธิในการทํางาน ในการเลือกงานโดยอิสระ ในเงื่อนไขทีย่ ุติธรรมและเอื้ออํานวยตอ
การทํางาน และในการคุมครองตอการวางงาน
(2) ทุกคนมีสทิ ธิที่จะไดรับคาจางที่เทาเทียมกัน สําหรับงานที่เทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติใด
(3) ทุกคนที่ทาํ งานมีสทิ ธิทจี่ ะไดรับคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเอื้ออํานวยตอการประกันความ
เปนอยูอนั ควรคาแกศักดิ์ศรีของมนุษยสําหรับตนเองและครอบครัว และหากจําเปนก็จะไดรับการคุมครอง
ทางสังคมในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมดวย
(4) ทุกคนมีสทิ ธิที่จะจัดตั้งและที่จะเขารวมสหภาพแรงงานเพื่อความคุมครองผลประโยชนของตน
ขอ 24 ทุกคนมีสิทธิในการพักผอนและการผอนคลายยามวาง รวมทั้งจํากัดเวลาทํางานตาม
สมควร และวันหยุดเปนครั้งคราวโดยไดรับคาจาง
ขอ 25
(1) ทุกคนมีสทิ ธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและความอยูดีของตนและของ
ครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทย และบริการสังคมที่
จําเปน และมีสิทธิในหลักประกันยามวางงาน เจ็บปวย พิการ หมาย วัยชรา หรือปราศจากการดํารงชีพอืน่
ในสภาวะแวดลอมนอกเหนือการควบคุมของตน
(2) มารดาและเด็กยอมมีสทิ ธิที่จะรับการดูแลรักษาและการชวยเหลือเปนพิเศษ เด็กทัง้ ปวงไมวา จะ
เกิดในหรือนอกสมรส จะตองไดรับการคุมครองทางสังคมเชนเดียวกัน
ขอ 26
(1) ทุกคนมีสทิ ธิในการศึกษา การศึกษาจะตองใหเปลาอยางนอยในขั้นประถมศึกษาและขั้น
พื้นฐาน การศึกษาระดับประถมจะตองเปนภาคบังคับ การศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพจะตองเปดเปน

-6การทัว่ ไป และการศึกษาระดับสูงขึ้นไปจะตองเขาถึงไดอยางเสมอภาคสําหรับทุกคนบนพืน้ ฐานของ
คุณสมบัติความเหมาะสม
(2) การศึกษาจะตองมุงไปสูก ารพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยอยางเต็มที่ และการเสริมสรางความ
เคารพตอสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้นพืน้ ฐาน การศึกษาจะตองสงเสริมความเขาใจ ขันติธรรม และ
มิตรภาพระหวางประชาชาติ กลุมเชื้อชาติ หรือศาสนาทัง้ มวล และจะตองสงเสริมกิจกรรมของ
สหประชาชาติ เพื่อการธํารงไวซึ่งสันติภาพ
(3) ผูปกครองมีสิทธิเบื้องแรกที่จะเลือกประเภทการศึกษาที่จะใหแกบตุ รของตน
ขอ 27
(1) ทุกคนมีสทิ ธิที่จะเขารวมโดยอิสระในชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่จะเพลิดเพลินกับศิลปะ
และมีสวนในความรุดหนา และคุณประโยชนทางวิทยาศาสตร
(2) ทุกคนมีสทิ ธิที่จะไดรับการคุมครองผลประโยชนทางจิตใจและทางวัตถุ อันเปนผลจาก
ประดิษฐกรรมใดทางวิทยาศาสตร วรรณกรรม และศิลปกรรมซึ่งตนเปนผูสราง
ขอ 28
ทุกคนยอมมีสทิ ธิในระเบียบทางสังคมและระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนกรอบใหบรรลุสิทธิและ
อิสรภาพที่กาํ หนดไวในปฏิญญานี้อยางเต็มที่
ขอ 29
(1) ทุกคนมีหนาที่ตอชุมชน ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระและเต็มที่ จะกระทําไดก็แต
ในชุมชนเทานัน้
(2) ในการใชสทิ ธิและอิสรภาพของตน ทุกคนจะตองอยูภายใตขอจํากัด เพียงเทาที่มกี าํ หนดไวตาม
กฎหมายเทานั้น เพื่อวัตถุประสงคของการไดมาซึ่งการยอมรับและการเคารพสิทธิและอิสรภาพอันควรของ
ผูอื่น และเพื่อใหสอดรับกับความตองการอันสมควรทางดานศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของประชาชน
และสวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย
(3) สิทธิและอิสรภาพเหลานีไ้ มอาจใชขัดตอวัตถุประสงค และหลักการของสหประชาชาติไมวาใน
กรณีใด
ขอ 30
ไมมีบทใดในปฏิญญานี้ ทีอ่ าจตีความไดวา เปนการใหสิทธิใดแกรัฐ กลุมคน หรือบุคคลใด
ในการดําเนินกิจกรรมใด หรือกระทําการใด อันมุง ตอการทําลายสิทธิและอิสรภาพใดที่กําหนดไว ณ ทีน่ ี้
------------------------

