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คำนำ  

 เมือ่วนัที ่10 ธนัวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ที่
ประชมุสมชัชาสหประชาชาต ิ สมยัสามญั สมยัที ่3 
ไดม้ขีอ้มตริบัรองปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน 
ซึ่งถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ในการวางรากฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก  
และเป็นพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศด้าน
สทิธมินษุยชนทกุฉบบัทีม่อียูใ่นปจัจบุนั ปฏญิญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถือเป็นมาตรฐานที่ประเทศ
สมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดทำเพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก 
ทัง้นี ้ ประเทศไทยเปน็หนึง่ในสีส่บิแปดประเทศแรกที่
ลงคะแนนเสยีงรว่มรบัรองปฏญิญาฉบบันีใ้นการประชมุ
ดงักลา่ว ซึง่จดัขึน้ ณ กรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส 
 เนือ่งในโอกาสการครบรอบ 60 ป ีของการรบัรอง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในวันที ่ 10 
ธนัวาคม 2551 ประเทศไทยไดร้ว่มกบัประชาคมโลก
ในการฉลองวาระสำคัญดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักการสากล
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ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนได้รับทราบ  
โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองซึ่งไม่ควรถูก
ละเมดิ และการเคารพสทิธขิองผูอ้ืน่ซึง่จะชว่ยสง่เสรมิ
สนัตสิขุภายในสงัคม    
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กระทรวงการ
ต่างประเทศจึงได้ปรับปรุงคำแปลภาษาไทยของ
ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชนใหม้คีวามทนัสมยั
และเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไป โดยยังยึดถือ
เนื้อหาสาระของปฏิญญาฯ เป็นสำคัญ และถือเป็น
หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการฉลองครบรอบ 60 ปี
ของปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน ซึง่กระทรวง
การตา่งประเทศหวงัวา่การปรบัปรงุคำแปลภาษาไทย
ของปฏิญญาดังกล่าว จะช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้
ความเขา้ใจมากขึน้เกีย่วกบัสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐาน
ทัง้ 30 ขอ้ทีร่ะบอุยู่ในปฏญิญาฉบบันี ้ และสามารถ
นำไปใชใ้หเ้กดิประโยชนก์บัชวีติของแตล่ะบคุคลตอ่ไป

   กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ 
   กระทรวงการตา่งประเทศ 
   กรกฎาคม 2551
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 “ในสถานทีเ่ลก็ๆ ใกลบ้า้น เลก็และใกลม้ากจนไม่
สามารถมองเหน็ไดใ้นแผนทีโ่ลก สถานทีเ่ลก็ๆ แหง่นัน้
เป็นโลกของปัจเจกบุคคล เป็นละแวกบ้านที่บุคคล  
อยูอ่าศยั เปน็โรงเรยีนหรอืวทิยาลยัทีบ่คุคลไดเ้ขา้เรยีน 
เป็นโรงงาน ไร่นา หรือสำนักงานที่บุคคลทำงาน 
สถานที่เหล่านี้เป็นที่ซึ่งบุรุษ สตร ี และเด็กทุกคน   
ต่างมองหาความยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน โอกาสที่  
เท่าเทียมกัน ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน โดยปราศจาก
การแบ่งแยก ถ้าสิทธิเหล่านี้ไม่มีความหมายอยู ่  
ณ สถานที่นั้นๆ สิทธิเหล่านี้ก็จะมีความหมายเพียง
น้อยนิดในทุกแห่ง ถ้าพลเมืองไม่ช่วยกันยืนหยัด
ปกปอ้งสทิธเิหลา่นี้ใหอ้ยู่ใกลบ้า้น กเ็ปลา่ประโยชนท์ี่
จะใหเ้กดิความกา้วหนา้ในโลกทีก่วา้งใหญข่ึน้” 

  นางเอลนีอร ์รสูเวลท ์
  ภรยิาอดตีประธานาธบิดแีฟรงคลนิ  
  ด ีรสูเวลท ์ของสหรฐัอเมรกิา 
  ประธานคณะกรรมาธกิารสหประชาชาต ิ
  ในการยกรา่งปฏญิญาสากล 
  วา่ดว้ยสทิธมินษุยชน 
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Universal Declaration
of Human Rights

 AdoptedandproclaimedbyGeneralAssembly
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 
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human rights should be protected by the rule of 
law, 
 Whereas it isessential topromote 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 
andhavedeterminedtopromotesocialprogress
and better standards of life in larger freedom, 
 WhereasMemberStateshavepledged
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 
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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 isentitledtoall therightsand
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.
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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; 
slaveryandtheslavetradeshallbeprohibitedin
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. 
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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 
publichearingbyanindependentandimpartial
tribunal, in the determination of his rights and 
obligations and of any criminal charge against him. 
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Article 11
 (1) Everyone charged with a penal offence has 
therighttobepresumedinnocentuntilprovedguilty
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. 
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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 
hisnationalitynordeniedtherighttochangehis
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 
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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 
educationshallbemadegenerallyavailableand
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 
 Everyoneisentitledtoasocialandinternational
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 

 ไดร้บัการรบัรองและประกาศโดยขอ้มตสิมชัชา
สหประชาชาตทิี ่217 เอ (III) วนัที ่10 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2491 


อารัมภบท 

 โดยทีก่ารยอมรบัศกัดิศ์รแีตก่ำเนดิ และสทิธทิี่
เท่าเทียมกันและที่ไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิก
ทัง้มวลแหง่ครอบครวัมนษุยชาต ิ เปน็พืน้ฐานแหง่
อสิรภาพ ความยตุธิรรม และสนัตภิาพในโลก              
 โดยที่การไม่นำพาและการหมิ่นในคุณค่าของ
สิทธิมนุษยชน ยังผลให้มีการกระทำอันป่าเถื่อน 
ซึ่งเป็นการขัดอย่างร้ายแรงต่อมโนธรรมของ
มนุษยชาต ิ และการมาถึงของโลกที่ได้มีการ
ประกาศให้ความมีอิสรภาพในการพูดและ 
ความเชื่อ และอิสรภาพจากความหวาดกลัวและ
ความตอ้งการของมนษุย ์ เปน็ความปรารถนาสงูสดุ
ของประชาชนทัว่ไป 
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 โดยที่เป็นการจำเป็นที่สิทธิมนุษยชนควรได้รับ
ความคุม้ครองโดยหลกันติธิรรม ถา้จะไมบ่งัคบัให้
คนตอ้งหนัเขา้หาการลกุขึน้ตอ่ตา้นทรราชและการ
กดขีเ่ปน็วถิทีางสดุทา้ย 
 โดยที่เป็นการจำเป็นที่จะส่งเสริมพัฒนาการ
แหง่ความสมัพนัธฉ์นัมติรระหวา่งชาตติา่งๆ  
 โดยที่ประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ยืนยัน 
อีกครั้งไว้ในกฎบัตรถึงศรัทธาในสิทธิมนุษยชน 
ขัน้พืน้ฐาน ในศกัดิศ์รแีละคา่ของมนษุย ์และในสทิธิ
ทีเ่ทา่เทยีมกนัของบรรดาชายและหญงิ และไดมุ้ง่มัน่
ทีจ่ะสง่เสรมิความกา้วหนา้ทางสงัคมและมาตรฐาน
แหง่ชวีติทีด่ขีึน้ในอสิรภาพอนักวา้งขวางยิง่ขึน้ 
 โดยที่รัฐสมาชิกต่างปฏิญาณที่จะบรรลุถึงซึ่ง
การสง่เสรมิการเคารพและการยดึถอืสทิธมินษุยชน
และอสิรภาพขัน้พืน้ฐานโดยสากล โดยความรว่มมอื
กบัสหประชาชาต ิ
 โดยที่ความเข้าใจร่วมกันในสิทธิและอิสรภาพ
เหลา่นี ้เปน็สิง่สำคญัทีส่ดุ เพือ่ใหป้ฏญิาณนีส้ำเรจ็
ผลเตม็บรบิรูณ ์
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 ฉะนัน้ บดันี ้ สมชัชาจงึประกาศปฏญิญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี ้ ให้เป็นมาตรฐานร่วมกัน
แห่งความสำเร็จสำหรับประชาชนทั้ งมวล 
และประชาชาติทั้งหลาย เพื่อจุดมุ่งหมายที่ว่า 
ปจัเจกบคุคลทกุคนและทกุสว่นของสงัคม โดยการ
คำนงึถงึปฏญิญานีเ้ปน็เนอืงนติย ์จะมุง่มัน่สง่เสรมิ
การเคารพสทิธแิละอสิรภาพเหลา่นี ้ ดว้ยการสอน
และการศกึษา และใหม้กีารยอมรบัและยดึถอืโดย
สากลอย่างมีประสิทธิผล ด้วยมาตรการแห่งชาติ
และระหว่างประเทศอันก้าวหน้าตามลำดับ ทั้งใน
บรรดาประชาชนของรฐัสมาชกิดว้ยกนัเอง และใน
บรรดาประชาชนของดินแดนที่อยู่ใต้เขตอำนาจ
แหง่รฐันัน้ 

 ขอ้ 1 มนุษย์ทั้ งปวงเกิดมามีอิสระและ 
เสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธ ิ ต่างในตน 
มเีหตผุลและมโนธรรม และควรปฏบิตัติอ่กนัดว้ย
จติวญิญาณแหง่ภราดรภาพ 
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 ขอ้ 2 ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวง
ตามที่กำหนดไว้ในปฏิญญานี ้ โดยปราศจากการ
แบ่งแยกไม่ว่าชนิดใด อาท ิ เชื้อชาต ิ ผิว เพศ 
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ 
ทางอืน่ พืน้เพทางชาตหิรอืสงัคม ทรพัยส์นิ การเกดิ
หรือสถานะอื่น นอกเหนือจากนี ้ จะไม่มีการ 
แบ่งแยกใดบนพื้นฐานของสถานะทางการเมือง 
ทางกฎหมาย หรือทางการระหว่างประเทศของ
ประเทศ หรอืดนิแดนทีบ่คุคลสงักดั ไมว่า่ดนิแดนนี้
จะเป็นเอกราช อยู่ในความพิทักษ ์ มิได้ปกครอง
ตนเอง หรอือยูภ่ายใตก้ารจำกดัอธปิไตยอืน่ใด
 ขอ้ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ 
และความมัน่คงแหง่บคุคล 
 ขอ้ 4 บุคคลใดจะตกอยู่ ในความเป็นทาส 
หรอืสภาวะจำยอมไม่ได ้ ทัง้นี ้ หา้มความเปน็ทาส 
และการคา้ทาสทกุรปูแบบ 
 ขอ้ 5 บุคคลใดจะถูกกระทำการทรมานหรือ
การปฏบิตัหิรอืการลงโทษทีโ่หดรา้ย ไรม้นษุยธรรม
หรอืยำ่ยศีกัดิศ์รไีม่ได ้
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 ขอ้ 6 ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับทุก
แหง่หนวา่เปน็บคุคลตามกฎหมาย 
 ขอ้ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและ
มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมาย 
เทา่เทยีมกนั โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัใิด ทกุคน
มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันจาก
การเลอืกปฏบิตัใิด อนัเปน็การลว่งละเมดิปฏญิญานี ้
และจากการยยุงใหม้กีารเลอืกปฏบิตัดิงักลา่ว 
 ขอ้ 8 ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาอนัมี
ประสิทธิผลจากศาลที่มีอำนาจแห่งรัฐต่อการ
กระทำอันล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งตนได้รับ
ตามรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย 
 ขอ้ 9 บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือ
เนรเทศตามอำเภอใจไม่ได ้
 ขอ้ 10 ทุกคนย่อมมีสิทธิในความเสมอภาค
อยา่งเตม็ที่ในการไดร้บัการพจิารณาคดทีีเ่ปน็ธรรม
และเปิดเผยจากศาลที่อิสระและไม่ลำเอียงในการ
พิจารณากำหนดสิทธิและหน้าที่ของตนและ 
ขอ้กลา่วหาอาญาใดตอ่ตน 
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 ขอ้ 11 (1) ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด
ทางอาญา มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการสนันษิฐานไวก้อ่น
ว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตาม
กฎหมายในการพจิารณาคดทีีเ่ปดิเผย ซึง่ตนไดร้บั
หลกัประกนัทีจ่ำเปน็ทัง้ปวงสำหรบัการตอ่สูค้ด ี
   (2) บคุคลใดจะถกูตดัสนิวา่มคีวามผดิ
ทางอาญาใด อนัเนือ่งจากการกระทำหรอืละเวน้ใด 
อนัมไิดถ้อืวา่เปน็ความผดิทางอาญาตามกฎหมาย
แห่งชาติหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะ 
ที่ได้กระทำการนั้นไม่ได ้ และจะกำหนดโทษที ่
หนักกว่าที่บังคับใช้ในขณะที่ได้กระทำความผิด 
ทางอาญานัน้ไม่ได ้
 ขอ้ 12 บคุคลใดจะถกูแทรกแซงตามอำเภอใจ
ในความเปน็สว่นตวั ครอบครวั ทีอ่ยูอ่าศยั หรอืการ
สือ่สาร หรอืจะถกูลบหลูเ่กยีรตยิศและชือ่เสยีงไมไ่ด ้
ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองของกฎหมาย
ตอ่การแทรกแซงสทิธหิรอืการลบหลูด่งักลา่วนัน้ 
 ขอ้ 13 (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการ
เคลื่อนย้ายและการอยู่อาศัยภายในพรมแดนของ
แตล่ะรฐั 
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  (2) ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะออกนอกประเทศใด
รวมทั้งประเทศของตนเอง และสิทธิที่จะกลับสู่
ประเทศตน 
 ขอ้ 14 (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหา และที่
จะไดท้ีล่ีภ้ยัในประเทศอืน่จากการประหตัประหาร 
  (2) สทิธนิีจ้ะยกขึน้กลา่วอา้งกบักรณทีี่
การดำเนนิคดทีีเ่กดิขึน้โดยแท ้ จากความผดิทีม่ิใช่
ทางการเมืองหรือจากการกระทำอันขัดต่อ
วตัถปุระสงคแ์ละหลกัการของสหประชาชาตไิม่ได ้
 ขอ้ 15 (1) ทกุคนมสีทิธิในสญัชาตหินึง่ 
  (2) บุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติ
ของตนตามอำเภอใจ หรือถูกปฏิเสธสิทธิที่จะ
เปลีย่นสญัชาตขิองตนไม่ได ้
 ขอ้ 16 (1) บรรดาชายและหญิงที่มีอายุครบ
บริบูรณ์แล้ว มีสิทธิที่จะสมรสและก่อร่างสร้าง
ครอบครวัโดยปราศจากการจำกดัใด อนัเนือ่งจาก
เชื้อชาต ิ สัญชาต ิ หรือศาสนา ต่างย่อมมีสิทธิ 
เทา่เทยีมกนัในการสมรส ระหวา่งการสมรส และ
ในการขาดจากการสมรส 
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	 	 (2)	 การสมรสจะกระทำโดยความยนิยอม
อยา่งอสิระและเตม็ทีข่องผูท้ีจ่ะเปน็คูส่มรสเทา่นัน้	
	 	 (3)	 ครอบครวัเปน็หนว่ยธรรมชาตแิละ
พืน้ฐานของสงัคม	 และยอ่มมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัความ
คุม้ครองจากสงัคมและรฐั		
	 ขอ้ 17	 (1)	 ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของ
ทรพัยส์นิโดยตนเอง	และโดยรว่มกบัผูอ้ืน่	
	 	 (2)	 บคุคลใดจะถกูเอาทรพัยส์นิไปจาก
ตนตามอำเภอใจไม่ได	้	
	 ขอ้ 18	 ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิด	
มโนธรรม	และศาสนา	ทัง้นี	้สทิธนิีร้วมถงึอสิรภาพ
ในการเปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อ	 และอิสรภาพ
ในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อถือ		
ของตนในการสอน	 การปฏิบัต	ิ การสักการบูชา	
และการประกอบพิธีกรรม	 ไม่ว่าจะโดยลำพังหรือ
ในชุมชนร่วมกับผู้อื่น	 และในที่สาธารณะหรือ		
สว่นบคุคล		
	 ขอ้ 19	 ทกุคนมสีทิธิในอสิรภาพแหง่ความเหน็
และการแสดงออก	 ทัง้นี	้ สทิธนิีร้วมถงึอสิรภาพที่
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จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง 
และที่จะแสวงหา รับ และส่งข้อมูลข่าวสารและ
ขอ้คดิผา่นสือ่ใด และโดยไมค่ำนงึถงึพรมแดน
 ขอ้ 20 (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการ
ชมุนมุและการสมาคมโดยสนัต ิ
  (2) บุคคลใดไม่อาจถูกบังคับให้สังกัด
สมาคมหนึง่ได ้
 ขอ้ 21 (1) ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะมสีว่นรว่มในการ
ปกครองประเทศตนโดยตรง หรือผ่านผู้แทนซึ่ง 
ไดร้บัเลอืกตัง้โดยอสิระ 
  (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการ
สาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค 
  (3) เจตจำนงของประชาชนจะต้อง
เป็นพื้นฐานแห่งอำนาจการปกครอง ทั้งนี ้
เจตจำนงนี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกตั้งตาม
กำหนดเวลาและอย่างแท้จริง ซึ่งต้องเป็นการ 
ออกเสียงอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และต้อง
เป็นการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดย
อสิระในทำนองเดยีวกนั 
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 ขอ้ 22 ทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคม มี
สิทธิในหลักประกันทางสังคม และย่อมมีสิทธิใน
การบรรลสุทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 
อันจำเป็นยิ่งสำหรับศักดิ์ศรีของตน และการ
พัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างอิสระ ผ่านความ
พยายามของรัฐและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
และตามการจดัการและทรพัยากรของแตล่ะรฐั 
 ขอ้ 23 (1) ทกุคนมสีทิธิในการทำงาน ในการ
เลือกงานโดยอิสระ ในเงื่อนไขที่ยุติธรรมและ 
เอื้ออำนวยต่อการทำงาน และในการคุ้มครองต่อ
การวา่งงาน 
  (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที ่
เท่าเทียมกัน สำหรับงานที่เท่าเทียมกัน โดย 
ปราศจากการเลอืกปฏบิตัิใด 
  (3) ทุกคนที่ทำงานมีสิทธิที่จะได้รับ 
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเอื้ออำนวยต่อการ
ประกันความเป็นอยู่อันควรค่าแก่ศักดิ์ศรีของ
มนุษย์สำหรับตนเองและครอบครัว และหาก
จำเป็นก็จะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในรูปแบบ
อืน่เพิม่เตมิดว้ย 
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  (4) ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้งและที่จะ
เข้าร่วมสหภาพแรงงานเพื่อความคุ้มครอง 
ผลประโยชนข์องตน 
 ขอ้ 24 ทุกคนมีสิทธิในการพักผ่อนและการ
ผ่อนคลายยามว่าง รวมทั้งจำกัดเวลาทำงานตาม
สมควร และวนัหยดุเปน็ครัง้คราวโดยไดร้บัคา่จา้ง 
 ขอ้ 25 (1) ทุกคนมีสิทธิ ในมาตรฐานการ
ครองชพีอนัเพยีงพอสำหรบัสขุภาพและความอยูด่ี
ของตนและของครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่อง
นุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษาทางการ
แพทย ์ และบริการสังคมที่จำเป็น และมีสิทธิใน
หลักประกันยามว่างงาน เจ็บป่วย พิการ หม้าย 
วัยชรา หรือปราศจากการดำรงชีพอื่นในสภาวะ
แวดลอ้มนอกเหนอืการควบคมุของตน 
  (2) มารดาและเด็กย่อมมีสิทธิที่จะรับ
การดูแลรักษาและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เด็ก 
ทัง้ปวงไมว่า่จะเกดิในหรอืนอกสมรส จะตอ้งไดร้บั
การคุม้ครองทางสงัคมเชน่เดยีวกนั 
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	 ขอ้ 26	 (1)	 ทกุคนมสีทิธใินการศกึษา	 การศกึษา
จะต้องให้เปล่าอย่างน้อยในขั้นประถมศึกษาและ
ขั้นพื้นฐาน	 การศึกษาระดับประถมจะต้องเป็น		
ภาคบังคับ	 การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ		
จะต้องเปิดเป็นการทั่วไป	 และการศึกษาระดับสูง
ขึ้นไปจะต้องเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคสำหรับ		
ทกุคนบนพืน้ฐานของคณุสมบตัคิวามเหมาะสม	
	 	 (2)	 การศึกษาจะต้องมุ่ ง ไปสู่ การ
พฒันาบคุลกิภาพของมนษุยอ์ยา่งเตม็ที	่ และการ
เสริมสร้างความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและ
อิสรภาพขั้นพื้นฐาน	 การศึกษาจะต้องส่งเสริม
ความเข้าใจ	 ขันติธรรม	 และมิตรภาพระหว่าง
ประชาชาต	ิกลุม่เชือ้ชาต	ิหรอืศาสนาทัง้มวล	และ
จะต้องส่งเสริมกิจกรรมของสหประชาชาต	ิ เพื่อ
การธำรงไวซ้ึง่สนัตภิาพ	
	 	 (3)	 ผู้ปกครองมีสิทธิเบื้องแรกที่จะ
เลอืกประเภทการศกึษาทีจ่ะใหแ้กบ่ตุรของตน	
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 ขอ้ 27 (1) ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะเขา้รว่มโดยอสิระ
ในชวีติทางวฒันธรรมของชมุชน ทีจ่ะเพลดิเพลนิ
กับศิลปะ และมีส่วนในความรุดหน้า และ 
คณุประโยชนท์างวทิยาศาสตร ์
  (2) ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะ ไ ด้ รั บ กา ร
คุ้มครองผลประโยชน์ทางจิตใจและทางวัตถ ุ อัน
เป็นผลจากประดิษฐกรรมใดทางวิทยาศาสตร ์
วรรณกรรม และศลิปกรรมซึง่ตนเปน็ผูส้รา้ง 
 ขอ้ 28 ทุกคนย่อมมีสิทธิในระเบียบทางสังคม
และระหวา่งประเทศ ซึง่จะเปน็กรอบใหบ้รรลสุทิธิ
และอสิรภาพทีก่ำหนดไว้ในปฏญิญานีอ้ยา่งเตม็ที ่
 ขอ้ 29 (1) ทุกคนมีหน้าที่ต่อชุมชน ซึ่งการ
พัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระและเต็มที ่ จะ
กระทำไดก้แ็ต่ในชมุชนเทา่นัน้
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  (2) ในการใชส้ทิธแิละอสิรภาพของตน 
ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัด เพียงเท่าที่มี
กำหนดไว้ตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์
ของการได้มาซึ่งการยอมรับและการเคารพสิทธิ
และอิสรภาพอันควรของผู้อื่น และเพื่อให้สอดรับ
กับความต้องการอันสมควรทางด้านศีลธรรม 
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และสวัสดิการ
ทัว่ไปในสงัคมประชาธปิไตย 
  (3) สทิธแิละอสิรภาพเหลา่นี้ไมอ่าจใช้
ขดัตอ่วตัถปุระสงค ์และหลกัการของสหประชาชาติ
ไมว่า่ในกรณีใด 
 ขอ้ 30 ไม่มีบทใดในปฏิญญานี ้ ที่อาจตีความ
ไดว้า่ เปน็การใหส้ทิธใิดแกร่ฐั กลุม่คน หรอืบคุคลใด
ในการดำเนนิกจิกรรมใด หรอืกระทำการใด อนัมุง่
ต่อการทำลายสิทธิและอิสรภาพใดที่กำหนดไว ้ 
ณ ทีน่ี ้
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คณะผูจ้ดัทำและปรบัปรงุคำแปลปฏญิญาสากล 
วา่ดว้ยสทิธมินษุยชน 


1. นายอทิธพิร บญุประคอง รองอธบิดกีรมองคก์าร 
   ระหวา่งประเทศ 
2. นายณฐัวฒัน ์กฤษณามระ ผูอ้ำนวยการกองการสงัคม  
   กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ 
3. นางศริลิกัษณ ์นยิม เจา้หนา้ทีก่ารทตู 7 กองการสงัคม  
   กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ 
4. นางสาวปรมิ มาศรนีวล เจา้หนา้ทีก่ารทตู 5 กองกฎหมาย  
   กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย 
5. นางสาวพรพรหม เพช็รคลา้ย เจา้หนา้ทีก่ารทตู 5 กองการสงัคม  
   กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ 
6. นายกนัตภณ พรอ้มมลู นกัศกึษาฝกึงาน ปฏบิตัหินา้ที ่
   ทีก่องการสงัคม  
   กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนน้ี 
ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้ลงคะแนนเสียง

รับรองให้ประกาศใช้เพ่ือเป็นมาตรฐานร่วมกัน
ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

เม่ือปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)
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