ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน
คาปรารภ
โดยที่การยอมรับนับถือเกียรติศกั ดิ์ประจาตัว และสิ ทธิเท่าเทียมกันและโอนมิได้ของ
บรรดา สมาชิก ทั้ง หลายแห่งครอบครัว มนุษย์เป็ นหลักมูลเหตุแห่งอิสรภาพ ความ
ยุติธรรม และสันติภาพในโลก
โดยที่การไม่นาพาและการเหยียดหยามต่อสิ ทธิมนุษยชน ยังผลให้มีการหระทาอันป่ า
เถื่อน ซี่งเป็ นการละเมิดมโนธรรมของมนุษยชาติอย่างร้ายแรง และใต้[ได้]มีการ
ประกาศว่า ปณิ ธานสูงสุดของสามัญชนได้แก่ความต้องการให้มนุษย์มีชีวิตอยูใ่ นโลก
ด้วยอิสรภาพในการพูด และความเชื่อถือ และอิสรภาพพ้นจากความหวาดกลัวและ
ความต้องการ
โดยที่เป็ นการจาเป็ นอย่างยิง่ ที่สิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุม้ ครองโดยหลักบังคับ
ของกฎหมาย ถ้าไม่ประสงค์จะให้คนตกอยูใ่ นบังคับให้หนั เข้าหาการขบถขัดขืนต่อ
ทรราชและการกดขี่เป็ นวิถีทางสุดท้าย
โดยที่ประชากรแห่งสหประชาชาติได้ยนื ยันไว้ในกฎบัตรถึงความเชื่อมัน่ ในสิ ทธิ
มนุษยชนอันเป็ นหลักมูล ในเกียรติศกั ดิ์และคุณค่าของมนุษย์และในสิ ทธิเท่าเทียมกัน
ของบรรดาชายและหญิง และได้ตกลงใจที่จะส่งเสริ มความก้าวหน้าทางสังคม และ
มาตรฐานแห่งชีวิตที่ดีข้ นึ ด้วยในอิสรภาพ อันกว้างขวางยิง่ ขึ้น
โดยที่รัฐสมาชิกต่างปฎิญาณจะให้บรรลุถึงซึ่งการส่งเสริ มการเคารพและการปฎิบตั ิ
ตามทัว่ สากลต่อสิ ทธิมนุษยชนและอิสรภาพหลักมูล โดยร่ วมมือกับสหประชาชาติ
โดยที่ความเข้าใจร่ วมกันในสิ ทธิ และอิสรภาพเหล่านี้เป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิง่ เพื่อให้
ปฏิญาณนี้สาเร็จผลเต็มบริ บูรณ์.

ฉะนั้น บัดนี้ สมัชชาจึงประกาศว่า
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนนี้ เป็ นมาตรฐานร่ วมกันแห่งความสาเร็จสาหรับ
บรรดาประชากรและประชาชาติท้งั หลาย เพื่อจุดหมายปลายทางที่วา่ เอกชนทุกคนและ
องค์การชองสังคมทุกองค์การ โดยการราลึกถึงปฏิญญานี้เป็ นเนืองนิจ จะบากบัน่
พยายามด้วยการสอนและศึกษา ในอันที่จะส่งเสริ มการเคารพสิ ทธิและอิสรภาพเหล่านี้
และด้วยมาตรการอันก้าวหน้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ในอันที่จะให้มีการ
ยอมรับนับถือ และการปฏิบตั ิตามโดยสากลและอย่างเป็ นผลจริ งจัง ทั้งในบรรดา
ประชาชนของรัฐสมาชิกด้วยกันเอง และในบรรดาประชาชนของดินแดนที่อยูใ่ ตัอา
นาจของรัฐนั้น ๆ
ข้ อ 1
มนุษย์ท้งั หลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศกั ด[เกียรติศกั ดิ์]และสิ ทธิ ต่าง
มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบตั ิต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ
ข้ อ 2
ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่กาหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากความ
แตกต่างไม่วา่ ชนิดใด ๆ ดังเช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมืองหรื อทางอื่น เผ่าพันธุ์แห่งชาติ หรื อสังคม ทรัพย์สิน กาเนิด หรื อสถานะอื่น ๆ
อนึ่งจะไม่มีความแตกต่างใด ๆ ตามมูลฐานแห่งสถานะทางการเมือง ทางการศาล หรื อ
ทางการระหว่างประเทศของประเทศหรื อดินแดนที่บุคคลสังกัด ไม่วา่ ดินแดนนี้จะเป็ น
เอกราช อยูใ่ นความพิทกั ษ์มิได้ปกครองตนเอง หรื ออยูภ่ ายใต้การจากัดอธิปไตยใด ๆ
ทั้งสิ้น
ข้ อ 3

คนทุกคนมีสิทธิในการดารงชีวิต เสรี ภาพ และความมัน่ คงแห่งตัวตน
ข้ อ 4
บุคคลใด ๆ จะถูกยึดเป็ นทาส หรื อต้องภาระจายอมไม่ได้ความเป็ นทาษ และการค้าทาษ
เป็ นห้ามขาดทุกรู ป
ข้ อ 5
บุคคลใด ๆ จะถูกทรมานหรื อได้รับผลปฏิบตั ิ หรื อการลงโทษที่โหดร้ายผิด
มนุษยธรรมหรื อต่าช้าไม่ได้
ข้ อ 6
ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับนับถือว่า เป็ นบุคคลตามกฏหมายทุกแห่งหน
ข้ อ 7
ทุกคนเสมอกันตามกฏหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุม้ ครองของกฏหมายเท่าทียม
กัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิใด ๆ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุม้ ครองเท่าเทียม
กันจากการเลือกปฏิบตั ิใด ๆ อันเป็ นการล่วงละเมิดปฏิญญา และจากการยุยงให้เกิดการ
เลือกปฏิบตั ิดงั กล่าว
ข้ อ 8
ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบาบัดอันเป็ นผลจริ งจังจากศาลที่มีอานาจแห่งชาติต่อการ
กระทาอันละเมิดสิ ทธิหลักมูล ซึ่งตนได้รับตามรัฐธรรมนูญหรื อกฏหมาย
ข้ อ 9
บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรื อเนรเทศไปต่างถิ่นโดยพลการไม่ได้

ข้ อ 10
ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคเต็มที่ในอันที่จะได้รับการพิจารณาที่เป็ นธรรมและเปิ ดเผย
จากศาลที่อิสระและเที่ยงธรรมในการกาหนดสิ ทธิและหน้าที่ของตนและการกระทาผิด
อาชญาใด ๆ ที่ตนถูกกล่าวหา
ข้ อ 11
1. ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดทางอาชญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าบริ สุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้วา่ มีผดิ ตามกฏหมายในการพิจารณาเปิ ดเผย ซึ่งตนได้รับ
หลักประกันบรรดาที่จาเป็ นสาหรับการต่อสูค้ ดี
2. จะถือบุคคลใด ๆ ว่ามีความผิดทางอาชญาเนื่องด้วยการกระทาหรื อละเว้นใด ๆ อัน
มิได้จดั เป็ นความผิดทางอาชญาตามกฎหมายแห่งชาติหรื อกฎหมายระหว่างประเทศ
ในขณะได้กระทาการนั้นขึ้นไม่ได้ และจะลงโทษอันหนักกว่าที่ใช้อยูใ่ นขณะที่ได้
กระทาความผิดทางอาชญานั้นไม่ได้
ข้ อ 12
บุคคลใด ๆ จะถูกแทรกสอดโดยพลการในความเป็ นอยูส่ ่วนตัวในครอบครัว ใน
เคหสถานหรื อในการสื่ อสาร หรื อจะถูกลบหลู่ในเกียรติยศและชื่อเสี ยงไม่ได้ ทุกคนมี
สิ ทธิที่จะได้รับความคุม้ ครองของกฎหมายต่อการแทรกสอด หรื อการลบหลู่ดงั กล่าว
นั้น
ข้ อ 13
1. ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการเคลื่อนไหวและสถานที่อยูภ่ ายในเขตของแต่ละรัฐ
2. ทุกคนมีสิทธิที่จะออกจากประเทศใด ๆ ไป รวมทั้งประเทศของตนเองด้วย และที่จะ
กลับยังประเทศตน

ข้ อ 14
1. ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหา และที่จะได้อาศัยพานักในประเทศอื่นเพื่อลี้ภยั จากการ
ประหัตประหาร
2. จะอ้างสิ ทธิไม่ได้ ในกรณี ที่การดาเนินคดีสืบเนื่องอย่างแท้จริ งมาจากความผิดที่
ไม่ใช่ทางการเมือง หรื อจากการกระทาอันขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการของ
สหประชาชาติ
ข้ อ 15
1. ทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติหนึ่ง
2. บุคคลใด ๆ จะถูกตัดสัญชาติของตนโดยพลการ หรื อถูกปฏิเสธสิ ทธิที่จะเปลี่ยน
สัญชาติไม่ได้
ข้ อ 16
1. ชายและหญิงที่มีอายุเต็มบริ บูรณ์แล้ว มีสิทธิที่จะทาการสมรส และจะก่อตั้ง
ครอบครัว โดยปราศจากการจากัดใด ๆ อันเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรื อศาสนา ต่างมี
สิ ทธิเท่าเทียมกันในการสมรส ระหว่างการสมรส และในการขาดจากการสมรส
2. การสมรส จะกระทากันก็แต่ดว้ ยความยินยอมโดยอิสระและเต็มที่ของผูท้ ี่เจตนาจะ
เป็ นคู่สมรส
3. ครอบครัวเป็ นหน่วยธรรมชาติ และหลักมูลของสังคมและมีสิทธิที่จะได้รับความ
คุม้ ครองจากสังคมและรัฐ
ข้ อ 17
1. ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็ นเจ้าของทรัพย์สินโดยลาพังตนเอง เช่นเดียวกับโดยร่ วมกับผูอ้ ื่น

2. บุคคลใด ๆ จะถูกริ บทรัพย์สินโดยพลการไม่ได้
ข้ อ 18
ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิดมโนธรรมและศาสนา สิ ทธิน้ ีรวมถึงอิสรภาพใน
การเปลี่ยนศาสนาหรื อความเชื่อถือ และอิสรภาพในการที่จะประกาศ ศาสนา หรื อ
ความเชื่อถือของตน โดยการสอน การปฏิบตั ิการสักการะบูชาและการประกอบ
พิธีกรรม ไม่วา่ จะโดยลาพังตนเองหรื อในประชาคมร่ วมกับผูอ้ ื่น และเป็ นการ
สาธารณะหรื อส่วนบุคคล
ข้ อ 19
ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก สิ ทธิน้ ีรวมถึงอิสรภาพใน
การที่จะถือเกา[เอา]ความเห็นโดยปราศจากการแรกสอดและที่จะแสวงหา รับและ
แจกจ่ายข่าวสารและความคิดเห็นไม่วา่ โดยวิธีใด ๆ และโดยไม่คานึงถึงเขตแดน
ข้ อ 20
1. ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการร่ วมประชุมและการตั้งสมาคมโดยสันติ
2. บุคคลใด ๆ จะถูกบังคับให้สงั กัดสมาคมหนึ่งสมาคมใดไม่ได้
ข้ อ 21
1. ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตน จะเป็ นโดยตรงหรื อโดยผ่านทาง
ผูแ้ ทนซึ่งได้เลือกตั้งโดยอิสระ
2. ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริ การสาธารณะในประเทศของตนโดยเสมอภาค
3. เจตจานงของประชาชนจะต้องเป็ นมูลฐานแห่งอานาจของรัฐบาล เจตจานงนี้จะต้อง
แสดงออกทางการเลือกตั้งตามกาหนดเวลา และอย่างแท้จริ ง ซึ่งอาศัยการออกเสี ยง

โดยทัว่ ไปและเสมอภาค และการลงคะแนนลับ หรื อวิธีการลงคะแนนโดยอิสระอย่าง
อื่นทานองเดียวกัน
ข้ อ 22
ทุกคน ในฐานะที่เป็ นสมาชิกของสังคม มีสิทธิในความมัน่ คงทางสังคม และมีสิทธิใน
การบรรลุถึงซึ่งสิ ทธิทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและทางวัฒนธรรม อันจาเป็ นอย่างยิง่
สาหรับเกียรติศกั ดิ์ของตน และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างอิสระ ทั้งนี้ โดยความ
เพียรพยายามแห่งชาติและโดยความร่ วมมือระหว่างประเทศ และตวม[ตาม]ระบอบการ
และทรัพยากรของแต่ละรัฐ
ข้ อ 23
1. ทุกคนมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขอันยุติธรรม และเป็ น
ประโยชน์แห่งการงาน และในการคุม้ ครองต่อการว่างงาน
2. ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างเท่าเทียมกันสาหรับงานเท่าเทียมกัน โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบตั ิใด ๆ
3. ทุกคนที่ทางานมีสิทธิที่จะได้รับสิ นจ้างที่ยตุ ิธรรมและเป็ นประโยชน์ ที่จะให้ประกัน
แก่ตนเองและครอบครัวแห่งตน ซึ่งความเป็ นอยูอ่ นั คู่ควรแก่เกียรติศกั ดิ์ของมนุษย์ และ
ถ้าจาเป็ นก็จะต้องได้รับวิถีทางคุม้ ครองทางสังคมอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย
4. ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้ง และที่จะเข้าร่ วมสหพันธ์กรรมกรเพื่อความคุม้ ครองแห่ง
ผลประโยชน์ของตน
ข้ อ 24
ทุกคนมีสิทธิในการพักผ่อนและเวลาว่าง รวมทั้งการจากัดเวลาทางานตามสมควร และ
วันหยุดงานเป็ นครั้งคราวโดยได้รับสิ นจ้าง

ข้ อ 25
1. ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสาหรับสุขภาพและความเป็ นอยูด่ ี
ของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย และการดูแลรักษาทาง
แพทย์และบริ การสังคมที่จาเป็ น และมีสิทธิในความมัน่ คงยามว่างงาน เจ็บป่ วยพิการ
เป็ นหม้าย วัยชรา หรื อขาดอาชีพอื่นในพฤติการที่นอกเหนืออานาจของตน
2. มารดาและเด็กมีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษาและการช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เด็กทั้งปวง
ไม่วา่ จะเกิดในหรื อนอกสมรส จะต้องได้รับการคุม้ ครองทางสังคมเช่นเดียวกัน
ข้ อ 26
1. ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะต้องให้เปล่าอย่างน้อยในชั้นประถมศึกษา
และการศึกษาชั้นหลักมูล การประถมศึกษาจะต้องเป็ นการบังคับ การศึกษาทางเทคนิค
และวิชาอาชีพ จะต้องเป็ นอันเปิ ดโดยทัว่ ไป และการศึกษาชั้นสูงขึ้นไปก็จะต้องเป็ นอัน
เปิ ดสาหรับทุกคนเข้าได้ถึงโดยเสมอภาคตามมูลฐานแห่งคุณวุฒิ
2. การศึกษาจะได้จดั ไปในทางพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่และยังความ
เคารพต่อสิ ทธิมนุษยชน และอิสรภาพหลักมูลให้มนั่ คงแข็งแรง จะต้องส่ งเสริ มความ
เข้าใจ ขันติธรรม และมิตรภาพระหว่างบรรดาประชาชาติ กลุ่มเชื้อชาติ หรื อศาสนา
และจะต้องส่งเสริ มกิจกรรมของ สหประชาชาติ เพื่อการธารงไว้ซ่ ึงสันติภาพ
3. บิดามารดา มีสิทธิเบื้องแรกที่จะเลือกชนิดของการศึกษาอันจะให้แก่บุตรของตน
ข้ อ 27
1. ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่ วมในชีวิตทางวัฒนธรรมของประขาคมโดยอิสระ ที่จะบันเทิง
ใจในศิลปะและที่จะมีส่วนในความรุ ดหน้า และ คุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์

2. ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุม้ ครองผลประโยชน์ทางศีลธรรมและทางวัตถุ อันเป็ น
ผลจากประดิษฐกรรมใด ๆ ทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรมและศิลปกรรม ซึ่งตนเป็ น
ผูส้ ร้าง
ข้ อ 28
ทุกคนมีสิทธิในระเบียบทางสังคมและระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็ นทางให้สาเร็จผลเต็มที่
ตามสิ ทธิและอิสรภาพดัง่ กาหนดไว้ในปฏิญญานี้
ข้ อ 29
1. ทุกคนมีหน้าที่ต่อประชาคม ด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระเต็มที่ จะ
กระทาได้กแ็ ต่ในประชาคมเท่านั้น
2. ในการใช้สิทธิและอิสรภาพแห่งตน ทุกคนตกอยูใ่ นบังคับของข้อจากัด เพียงเท่าที่ได้
กาหนดลงโดยกฎหมายเท่านั้น เพื่อประโยชน์ที่จะได้มาซี่งการรับนับถือ และเคารพ
สิ ทธิและอิสรภาพของผูอ้ ื่นตามสมควรและที่จะเผชิญกับความเรี ยกร้องต้องการอัน
เที่ยงธรรมของศีลธรรม ความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน และสวัสดิการทัว่ ไปใน
สังคมประชาธิปไตย
3. สิ ทธิและอิสรภาพเหล่านี้ จะใช้ขดั ต่อวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ
ไม่ได้ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ
ข้ อ 30
ไม่มีบทใด ในปฏิญญานี้ที่จะอนุมานว่าให้สิทธิใด ๆ แก่รัฐ หมู่คน หรื อบุคคล ในอันที่
จะดาเนินกิจกรรมใด ๆ หรื อปฏิบตั ิการใด ๆ อันมุ่งต่อการทาลายสิ ทธิและอิสรภาพ ดัง
กาหนดไว้ ณ ที่น้ ี

