
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ค าปรารภ 

โดยท่ีการยอมรับนบัถือเกียรติศกัด์ิประจ าตวั และสิทธิเท่าเทียมกนัและโอนมิไดข้อง
บรรดา สมาชิก ทั้ง หลายแห่งครอบครัว มนุษยเ์ป็นหลกัมูลเหตุแห่งอิสรภาพ ความ
ยติุธรรม และสนัติภาพในโลก 

โดยท่ีการไม่น าพาและการเหยยีดหยามต่อสิทธิมนุษยชน ยงัผลใหมี้การหระท าอนัป่า
เถ่ือน ซ่ีงเป็นการละเมิดมโนธรรมของมนุษยชาติอยา่งร้ายแรง และใต[้ได]้มีการ
ประกาศวา่ ปณิธานสูงสุดของสามญัชนไดแ้ก่ความตอ้งการใหม้นุษยมี์ชีวิตอยูใ่นโลก
ดว้ยอิสรภาพในการพดู และความเช่ือถือ และอิสรภาพพน้จากความหวาดกลวัและ
ความตอ้งการ 

โดยท่ีเป็นการจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีสิทธิมนุษยชนควรไดรั้บความคุม้ครองโดยหลกับงัคบั
ของกฎหมาย ถา้ไม่ประสงคจ์ะใหค้นตกอยูใ่นบงัคบัใหห้นัเขา้หาการขบถขดัขืนต่อ
ทรราชและการกดข่ีเป็นวิถีทางสุดทา้ย 

โดยท่ีประชากรแห่งสหประชาชาติไดย้นืยนัไวใ้นกฎบตัรถึงความเช่ือมัน่ในสิทธิ
มนุษยชนอนัเป็นหลกัมูล ในเกียรติศกัด์ิและคุณค่าของมนุษยแ์ละในสิทธิเท่าเทียมกนั
ของบรรดาชายและหญิง และไดต้กลงใจท่ีจะส่งเสริมความกา้วหนา้ทางสงัคม และ
มาตรฐานแห่งชีวิตท่ีดีข้ึนดว้ยในอิสรภาพ อนักวา้งขวางยิง่ข้ึน 

โดยท่ีรัฐสมาชิกต่างปฎิญาณจะใหบ้รรลุถึงซ่ึงการส่งเสริมการเคารพและการปฎิบติั
ตามทัว่สากลต่อสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพหลกัมูล โดยร่วมมือกบัสหประชาชาติ 

โดยท่ีความเขา้ใจร่วมกนัในสิทธิ และอิสรภาพเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ เพ่ือให้
ปฏิญาณน้ีส าเร็จผลเตม็บริบูรณ์. 



ฉะนั้น บดัน้ี สมชัชาจึงประกาศวา่ 

ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนน้ี เป็นมาตรฐานร่วมกนัแห่งความส าเร็จส าหรับ
บรรดาประชากรและประชาชาติทั้งหลาย เพ่ือจุดหมายปลายทางท่ีวา่ เอกชนทุกคนและ
องคก์ารชองสงัคมทุกองคก์าร โดยการร าลึกถึงปฏิญญาน้ีเป็นเนืองนิจ จะบากบัน่
พยายามดว้ยการสอนและศึกษา ในอนัท่ีจะส่งเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพเหล่าน้ี 
และดว้ยมาตรการอนักา้วหนา้ทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ ในอนัท่ีจะใหมี้การ
ยอมรับนบัถือ และการปฏิบติัตามโดยสากลและอยา่งเป็นผลจริงจงั ทั้งในบรรดา
ประชาชนของรัฐสมาชิกดว้ยกนัเอง และในบรรดาประชาชนของดินแดนท่ีอยูใ่ตอั  า
นาจของรัฐนั้น ๆ  

ข้อ 1 

มนุษยท์ั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกนัในเกียรติศกัด[เกียรติศกัด์ิ]และสิทธิ ต่าง
มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบติัต่อกนัดว้ยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ 

ข้อ 2 

ทุกคนยอ่มมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาท่ีก าหนดไวใ้นปฏิญญาน้ี โดยปราศจากความ
แตกต่างไม่วา่ชนิดใด ๆ ดงัเช่น เช้ือชาติ ผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมืองหรือทางอ่ืน เผา่พนัธ์ุแห่งชาติ หรือสงัคม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอ่ืน ๆ 

อน่ึงจะไม่มีความแตกต่างใด ๆ ตามมูลฐานแห่งสถานะทางการเมือง ทางการศาล หรือ
ทางการระหวา่งประเทศของประเทศหรือดินแดนท่ีบุคคลสงักดั ไม่วา่ดินแดนน้ีจะเป็น
เอกราช อยูใ่นความพิทกัษมิ์ไดป้กครองตนเอง หรืออยูภ่ายใตก้ารจ ากดัอธิปไตยใด ๆ 
ทั้งส้ิน 

ข้อ 3 



คนทุกคนมีสิทธิในการด ารงชีวิต เสรีภาพ และความมัน่คงแห่งตวัตน 

ข้อ 4 

บุคคลใด ๆ จะถูกยดึเป็นทาส หรือตอ้งภาระจ ายอมไม่ไดค้วามเป็นทาษ และการคา้ทาษ
เป็นหา้มขาดทุกรูป 

ข้อ 5 

บุคคลใด ๆ จะถูกทรมานหรือไดรั้บผลปฏิบติั หรือการลงโทษท่ีโหดร้ายผดิ
มนุษยธรรมหรือต ่าชา้ไม่ได ้

ข้อ 6 

ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการยอมรับนบัถือวา่ เป็นบุคคลตามกฏหมายทุกแห่งหน 

ข้อ 7 

ทุกคนเสมอกนัตามกฏหมายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองของกฏหมายเท่าทียม
กนั โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใด ๆ ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองเท่าเทียม
กนัจากการเลือกปฏิบติัใด ๆ อนัเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญา และจากการยยุงใหเ้กิดการ
เลือกปฏิบติัดงักล่าว  

ข้อ 8 

ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บบ าบดัอนัเป็นผลจริงจงัจากศาลท่ีมีอ านาจแห่งชาติต่อการ
กระท าอนัละเมิดสิทธิหลกัมูล ซ่ึงตนไดรั้บตามรัฐธรรมนูญหรือกฏหมาย 

ข้อ 9 

บุคคลใดจะถูกจบักมุ กกัขงั หรือเนรเทศไปต่างถ่ินโดยพลการไม่ได ้



ข้อ 10 

ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคเตม็ท่ีในอนัท่ีจะไดรั้บการพิจารณาท่ีเป็นธรรมและเปิดเผย
จากศาลท่ีอิสระและเท่ียงธรรมในการก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของตนและการกระท าผดิ
อาชญาใด ๆ ท่ีตนถูกกล่าวหา 

ข้อ 11 

1. ทุกคนท่ีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิทางอาชญา มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการสนันิษฐานไวก่้อน
วา่บริสุทธ์ิจนกวา่จะพิสูจน์ไดว้า่มีผดิตามกฏหมายในการพิจารณาเปิดเผย ซ่ึงตนไดรั้บ
หลกัประกนับรรดาท่ีจ าเป็นส าหรับการต่อสูค้ดี 

2. จะถือบุคคลใด ๆ วา่มีความผดิทางอาชญาเน่ืองดว้ยการกระท าหรือละเวน้ใด ๆ อนั
มิไดจ้ดัเป็นความผดิทางอาชญาตามกฎหมายแห่งชาติหรือกฎหมายระหวา่งประเทศ 
ในขณะไดก้ระท าการนั้นข้ึนไม่ได ้และจะลงโทษอนัหนกักวา่ท่ีใชอ้ยูใ่นขณะท่ีได้
กระท าความผดิทางอาชญานั้นไม่ได ้

ข้อ 12 

บุคคลใด ๆ จะถูกแทรกสอดโดยพลการในความเป็นอยูส่่วนตวัในครอบครัว ใน
เคหสถานหรือในการส่ือสาร หรือจะถูกลบหลู่ในเกียรติยศและช่ือเสียงไม่ได ้ทุกคนมี
สิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองของกฎหมายต่อการแทรกสอด หรือการลบหลู่ดงักล่าว
นั้น 

ข้อ 13 

1. ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการเคล่ือนไหวและสถานท่ีอยูภ่ายในเขตของแต่ละรัฐ 

2. ทุกคนมีสิทธิท่ีจะออกจากประเทศใด ๆ ไป รวมทั้งประเทศของตนเองดว้ย และท่ีจะ
กลบัยงัประเทศตน 



ข้อ 14 

1. ทุกคนมีสิทธิท่ีจะแสวงหา และท่ีจะไดอ้าศยัพ านกัในประเทศอ่ืนเพ่ือล้ีภยัจากการ
ประหตัประหาร  

2. จะอา้งสิทธิไม่ได ้ในกรณีท่ีการด าเนินคดีสืบเน่ืองอยา่งแทจ้ริงมาจากความผดิท่ี
ไม่ใช่ทางการเมือง หรือจากการกระท าอนัขดัต่อวตัถุประสงคแ์ละหลกัการของ
สหประชาชาติ 

ข้อ 15 

1. ทุกคนมีสิทธิในการถือสญัชาติหน่ึง 

2. บุคคลใด ๆ จะถูกตดัสญัชาติของตนโดยพลการ หรือถูกปฏิเสธสิทธิท่ีจะเปล่ียน
สญัชาติไม่ได ้

ข้อ 16 

1. ชายและหญิงท่ีมีอายเุตม็บริบูรณ์แลว้ มีสิทธิท่ีจะท าการสมรส และจะก่อตั้ง
ครอบครัว โดยปราศจากการจ ากดัใด ๆ อนัเน่ืองจากเช้ือชาติ สญัชาติ หรือศาสนา ต่างมี
สิทธิเท่าเทียมกนัในการสมรส ระหวา่งการสมรส และในการขาดจากการสมรส 

2. การสมรส จะกระท ากนักแ็ต่ดว้ยความยนิยอมโดยอิสระและเตม็ท่ีของผูท่ี้เจตนาจะ
เป็นคู่สมรส 

3. ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติ และหลกัมูลของสงัคมและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความ
คุม้ครองจากสงัคมและรัฐ 

ข้อ 17 

1. ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นโดยล าพงัตนเอง เช่นเดียวกบัโดยร่วมกบัผูอ่ื้น 



2. บุคคลใด ๆ จะถูกริบทรัพยสิ์นโดยพลการไม่ได ้ 

ข้อ 18 

ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิดมโนธรรมและศาสนา สิทธิน้ีรวมถึงอิสรภาพใน
การเปล่ียนศาสนาหรือความเช่ือถือ และอิสรภาพในการท่ีจะประกาศ ศาสนา หรือ
ความเช่ือถือของตน โดยการสอน การปฏิบติัการสกัการะบูชาและการประกอบ
พิธีกรรม ไม่วา่จะโดยล าพงัตนเองหรือในประชาคมร่วมกบัผูอ่ื้น และเป็นการ
สาธารณะหรือส่วนบุคคล 

ข้อ 19 

ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก สิทธิน้ีรวมถึงอิสรภาพใน
การท่ีจะถือเกา[เอา]ความเห็นโดยปราศจากการแรกสอดและท่ีจะแสวงหา รับและ
แจกจ่ายข่าวสารและความคิดเห็นไม่วา่โดยวิธีใด ๆ และโดยไม่ค านึงถึงเขตแดน 

ข้อ 20 

1. ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการร่วมประชุมและการตั้งสมาคมโดยสนัติ 

2. บุคคลใด ๆ จะถูกบงัคบัใหส้งักดัสมาคมหน่ึงสมาคมใดไม่ได ้

ข้อ 21 

1. ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตน จะเป็นโดยตรงหรือโดยผา่นทาง
ผูแ้ทนซ่ึงไดเ้ลือกตั้งโดยอิสระ 

2. ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเขา้ถึงบริการสาธารณะในประเทศของตนโดยเสมอภาค 

3. เจตจ านงของประชาชนจะตอ้งเป็นมูลฐานแห่งอ านาจของรัฐบาล เจตจ านงน้ีจะตอ้ง
แสดงออกทางการเลือกตั้งตามก าหนดเวลา และอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงอาศยัการออกเสียง



โดยทัว่ไปและเสมอภาค และการลงคะแนนลบั หรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระอยา่ง
อ่ืนท านองเดียวกนั 

ข้อ 22 

ทุกคน ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสงัคม มีสิทธิในความมัน่คงทางสงัคม และมีสิทธิใน
การบรรลุถึงซ่ึงสิทธิทางเศรษฐกิจ ทางสงัคมและทางวฒันธรรม อนัจ าเป็นอยา่งยิง่
ส าหรับเกียรติศกัด์ิของตน และการพฒันาบุคลิกภาพของตนอยา่งอิสระ ทั้งน้ี โดยความ
เพียรพยายามแห่งชาติและโดยความร่วมมือระหวา่งประเทศ และตวม[ตาม]ระบอบการ
และทรัพยากรของแต่ละรัฐ 

ข้อ 23 

1. ทุกคนมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเง่ือนไขอนัยติุธรรม และเป็น
ประโยชน์แห่งการงาน และในการคุม้ครองต่อการวา่งงาน  

2. ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินค่าจา้งเท่าเทียมกนัส าหรับงานเท่าเทียมกนั โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบติัใด ๆ 

3. ทุกคนท่ีท างานมีสิทธิท่ีจะไดรั้บสินจา้งท่ียติุธรรมและเป็นประโยชน์ ท่ีจะใหป้ระกนั
แก่ตนเองและครอบครัวแห่งตน ซ่ึงความเป็นอยูอ่นัคู่ควรแก่เกียรติศกัด์ิของมนุษย ์และ
ถา้จ าเป็นกจ็ะตอ้งไดรั้บวิถีทางคุม้ครองทางสงัคมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมดว้ย 

4. ทุกคนมีสิทธิท่ีจะจดัตั้ง และท่ีจะเขา้ร่วมสหพนัธ์กรรมกรเพ่ือความคุม้ครองแห่ง
ผลประโยชน์ของตน 

ข้อ 24 

ทุกคนมีสิทธิในการพกัผอ่นและเวลาวา่ง รวมทั้งการจ ากดัเวลาท างานตามสมควร และ
วนัหยดุงานเป็นคร้ังคราวโดยไดรั้บสินจา้ง 



ข้อ 25 

1. ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอนัเพียงพอส าหรับสุขภาพและความเป็นอยูดี่
ของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และการดูแลรักษาทาง
แพทยแ์ละบริการสงัคมท่ีจ าเป็น และมีสิทธิในความมัน่คงยามวา่งงาน เจบ็ป่วยพิการ 
เป็นหมา้ย วยัชรา หรือขาดอาชีพอ่ืนในพฤติการท่ีนอกเหนืออ านาจของตน 

2. มารดาและเดก็มีสิทธิท่ีจะรับการดูแลรักษาและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เดก็ทั้งปวง
ไม่วา่จะเกิดในหรือนอกสมรส จะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองทางสงัคมเช่นเดียวกนั 

ข้อ 26 

1. ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะตอ้งใหเ้ปล่าอยา่งนอ้ยในชั้นประถมศึกษา
และการศึกษาชั้นหลกัมูล การประถมศึกษาจะตอ้งเป็นการบงัคบั การศึกษาทางเทคนิค
และวิชาอาชีพ จะตอ้งเป็นอนัเปิดโดยทัว่ไป และการศึกษาชั้นสูงข้ึนไปกจ็ะตอ้งเป็นอนั
เปิดส าหรับทุกคนเขา้ไดถึ้งโดยเสมอภาคตามมูลฐานแห่งคุณวฒิุ 

2. การศึกษาจะไดจ้ดัไปในทางพฒันาบุคลิกภาพของมนุษยอ์ยา่งเตม็ท่ีและยงัความ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพหลกัมูลใหม้ัน่คงแขง็แรง จะตอ้งส่งเสริมความ
เขา้ใจ ขนัติธรรม และมิตรภาพระหวา่งบรรดาประชาชาติ กลุ่มเช้ือชาติ หรือศาสนา 
และจะตอ้งส่งเสริมกิจกรรมของ สหประชาชาติ เพ่ือการธ ารงไวซ่ึ้งสนัติภาพ 

3. บิดามารดา มีสิทธิเบ้ืองแรกท่ีจะเลือกชนิดของการศึกษาอนัจะใหแ้ก่บุตรของตน 

ข้อ 27 

1. ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในชีวิตทางวฒันธรรมของประขาคมโดยอิสระ ท่ีจะบนัเทิง
ใจในศิลปะและท่ีจะมีส่วนในความรุดหนา้ และ คุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ 



2. ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองผลประโยชน์ทางศีลธรรมและทางวตัถุ อนัเป็น
ผลจากประดิษฐกรรมใด ๆ ทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรมและศิลปกรรม ซ่ึงตนเป็น
ผูส้ร้าง 

ข้อ 28 

ทุกคนมีสิทธิในระเบียบทางสงัคมและระหวา่งประเทศ ซ่ึงจะเป็นทางใหส้ าเร็จผลเตม็ท่ี
ตามสิทธิและอิสรภาพดัง่ก าหนดไวใ้นปฏิญญาน้ี 

ข้อ 29 

1. ทุกคนมีหนา้ท่ีต่อประชาคม ดว้ยการพฒันาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระเตม็ท่ี จะ
กระท าไดก้แ็ต่ในประชาคมเท่านั้น  

2. ในการใชสิ้ทธิและอิสรภาพแห่งตน ทุกคนตกอยูใ่นบงัคบัของขอ้จ ากดั เพียงเท่าท่ีได้
ก าหนดลงโดยกฎหมายเท่านั้น เพ่ือประโยชนท่ี์จะไดม้าซ่ีงการรับนบัถือ และเคารพ
สิทธิและอิสรภาพของผูอ่ื้นตามสมควรและท่ีจะเผชิญกบัความเรียกร้องตอ้งการอนั
เท่ียงธรรมของศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และสวสัดิการทัว่ไปใน
สงัคมประชาธิปไตย 

3. สิทธิและอิสรภาพเหล่าน้ี จะใชข้ดัต่อวตัถุประสงคแ์ละหลกัการของสหประชาชาติ
ไม่ไดไ้ม่วา่ในกรณีใด ๆ 

ข้อ 30 

ไม่มีบทใด ในปฏิญญาน้ีท่ีจะอนุมานวา่ใหสิ้ทธิใด ๆ แก่รัฐ หมู่คน หรือบุคคล ในอนัท่ี
จะด าเนินกิจกรรมใด ๆ หรือปฏิบติัการใด ๆ อนัมุ่งต่อการท าลายสิทธิและอิสรภาพ ดงั
ก าหนดไว ้ณ ท่ีน้ี 

 
 


