
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรบัผิดชอบของปัจเจกบคุคล กลุ่มบคุคล 
และองคก์รของสงัคม 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้พื้นฐานซ่ึงเป็นท่ียอมรั
บอย่างสากล 

 
สมชัชาใหญ่สหประชาชาติ  
 
ยนืยนั ความส าคญัในการปฏบิตัติามจดุมุง่หมายและหลกัการของกฎบตัรสหประชาชาต ิ

ในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงส าหรบัทุกคนในทุกประเ
ทศของโลก  

 
ยนืยนัดว้ย ถงึความส าคญัของปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน 

และกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธมินุษยชนทัง้หลาย ตามขอ้มตทิี ่2200 (XX1) 
ว่าเป็นพืน้ฐานของความพยายามระหว่างประเทศในการส่งเสรมิใหม้กีารเคารพและปฏบิตัติามสิ
ทธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานอยา่งเป็นสากล 
และใหค้วามส าคญัแก่ตราสารสทิธมินุษยชนอื่นๆ 
ทีไ่ดร้บัการรบัรองภายใตร้ะบบสหประชาชาตแิละในระดบัภมูภิาค  

 
ย ้าว่า  

สมาชกิของประชาคมระหว่างประเทศทัง้ปวงตอ้งด าเนินการโดยรว่มกนัและแยกกนั 
ในการปฏบิตัติามพนัธกรณีอยา่งจรงิจงั 
เพื่อส่งเสรมิและกระตุน้ใหเ้กดิการเคารพสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานส าหรบัทุกคนโดย
ปราศจากการแบ่งแยกทัง้มวล รวมทัง้ทีม่พีืน้ฐานจากเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา 
ความคดิเหน็ทางการเมอืงหรอือื่นใด ตน้ก าเนิดแห่งชาตแิละสงัคม ทรพัยสสนิ 
สถานะการเกดิหรอือื่นใด 
และยนืยนัถงึความส าคญัอย่างยิง่ในการใหเ้กดิความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
เพื่อท าใหเ้กดิการปฏบิตัติามพนัธกรณตีามกฎบตัรใหเ้ป็นจรงิ  

 
ยอมรบั บทบาทความส าคญัของความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

ผลงานทีม่คีุณค่าของปจัเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และสมาคมทัง้หลาย 
ทีส่่งผลใหเ้กดิการขจดัการละเมดิสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงของประชาชาตแิล
ะปจัเจกบุคคล รวมถงึการละเมดิอย่างเป็นระบบรุนแรงและกวา้งขวาง เช่น 



การละเมดิอนัเป็นผลมาจากการเหยยีดผวิ การเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตทิุกรปูแบบ 
ลทัธลิ่าอาณานิคม การยดึครองหรอืการครอบง าโดยต่างชาต ิ
การรกุรานหรอืคุกคามต่ออธปิไตยของชาต ิเอกภาพของชาตหิรอืบูรณภาพของดนิแดน 
และจากการปฏเิสธการยอมรบัในสทิธขิองประชาชาตใินการก าหนดเจตจ านง 
รวมถงึสทิธขิองประชาชนทุกคนในการมอีธปิไตยเหนือความมัง่คัง่และทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งเ
ตม็ที ่ 

 
ตระหนกัถงึ  

ความสมัพนัธสระหว่างสนัตภิาพและความมัน่คงระหว่างประเทศกบัการไดร้บัสทิธมินุษยชนและเส
รภีาพขัน้พืน้ฐาน 
และระลกึว่าความไรส้นัตภิาพและความมัน่คงปลอดภยัไมส่ามารถเป็นขอ้อา้งในการละเมดิได ้ 

 
ย ้าว่า  สทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงเป็นสากล ไมส่ามารถแบ่งแยกได ้

ขึน้ต่อกนั 
เกีย่วเนื่องสมัพนัธสกนัและควรไดร้บัการส่งเสรมิและน าไปปฏบิตัดิว้ยความยตุธิรรมและเป็นธรรม 
โดยปราศจากความอคตใินการปฏบิตัเิฉพาะประเภทของสทิธแิละเสรภีาพเหล่านัน้  

 
ย ้าว่า 

ความรบัผดิชอบและหน้าทีเ่บือ้งแรกในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พื้
นฐานเป็นของรฐั  

 
ตระหนกัถงึ  สทิธแิละความรบัผดิชอบของปจัเจกบุคคล กลุ่มบุคคล 

และสมาคมทัง้หลายในการส่งเสรมิความเคารพและก่อใหเ้กดิความรูด้า้นสทิธมินุษยชนและเสรภี
าพขัน้พืน้ฐานในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ  

 
จึงประกาศว่า  
 
ข้อ 1  
 บุคคลทุกคนมมีทิธ ิ

โดยล าพงัหรอืรว่มกบัผูอ้ื่นทีจ่ะส่งเสรมิและต่อสูเ้พอีใหเ้กดิการคุม้ครอง 
และตระหนกัถงึสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ  

 



ข้อ 2 
 1.  รฐัแต่ละรฐัมคีวามรบัผดิชอบและหน้าทีใ่นเบือ้งตน้ทีจ่ะคุม้ครอง 

ส่งเสรมิและน าสทิธมินุษยชนและเสรภีาพชัน้พืน้ฐานไปปฏบิตั ิอาท ิโดยการด าเนินขัน้ตอนต่างๆ 
ทีอ่าจจ าเป็นต่อการสรา้งสภาพทีเ่หมาะสมในดา้นสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และอื่นๆ 
รวมถงึการประกนัทางกฎหมายทีจ่ าเป็นเพื่อใหม้ัน่ใจว่า 
ทุกคนทีอ่ยู่ภายใตอ้ านาจรฐัโดยล าพงัและโดยรว่มกบัผู้อื่น 
ไดร้บัสทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานในทางปฏบิตัจิรงิ  

 2.  รฐัแต่ละรฐัตอ้งด าเนินขัน้ตอนดา้นนิตบิญัญตั ิการบรหิาร และอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็นเพื่อใหม้ัน่ใจว่า สทิธแิละเสรภีาพทัง้หลายแห่งปฏญิญานี้ไดร้บัการประกนัอยา่งเป็นผล  

 
ข้อ 3  
 กฎหมายภายในประเทศทีส่อดคลอ้งกบักฎบตัรสหประชาชาตแิละพนัธกรณีระห

ว่างประเทศอื่นๆ ของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน 
ถอืเป็นกรอบกระบวนการยุตธิรรมทีจ่ะใหม้กีารปฏบิตัแิละใชส้ทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐา
น รวมทัง้เป็นกรอบส าหรบัการด าเนินกจิกรรมทัง้ปวงทีค่วรปฏบิตัติามปฏญิญาฉบบัน้ี 
เพื่อการส่งเสรมิ คุม้ครอง และไดร้บัสทิธแิละเสรภีาพเหล่านี้ 

 
ข้อ 4 
 ขอ้ความใดในปฏญิญานี้จะตอ้งไมน่ าไปตคีวามในทางทีเ่สื่อมเสยีหรอืขดัแยง้กบั

วตัถุประสงคสและหลกัการของกฎบตัรสหประชาชาต ิหรอืจ ากดั 
หรอืลดทอนจากบทบญัญตัขิองปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน 
กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธมินุษยชน ตราสารระหว่างประเทศ และค ามัน่สญัญาอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งนี้  

 
ข้อ 5  
 
ดว้ยจดุประสงคสในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน 

บุคคลทุกคนมสีทิธโิดยล าพงัหรอืโดยรว่มกบัผูอ้ื่น ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศในการ  
(ก) พบหรอืชุมนุมกนัอย่างสนัต ิ
(ข) ก่อตัง้ รว่ม หรอืมสี่วนรว่มในองคสการเอกชน สมาคมหรอืกลุ่มทัง้หลาย  
(ค) ตดิต่อสื่อสารกบัองคสการเอกชน หรอืองคสการระหว่างประเทศ  

 



ข้อ 6  
 บุคคลทุกคนมสีทิธ ิโดยล าพงัหรอืโดยรว่มกบัผูอ้ื่นในการ  
 (ก)  รบัรู ้เสาะหา ไดม้า ไดร้บั 

และครอบครองขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวง รวมทัง้ 
การเขา้ถงึขอ้มลูว่าสทิธแิละเสรภีาพเหล่านัน้จะท าใหม้ผีลในทางกฎหมาย การศาล 
และการบรหิารภายในประเทศไดอ้ยา่งไร  

 (ข)  จดัพมิพส แจง้ หรอื เผยแพร ่ความคดิเหน็ ขอ้มลู 
หรอืความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงไดอ้ยา่งเสร ีทัง้นี้ 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นตราสารดา้นสทิธมินุษยชนหรอืตราสารระหว่างประเทศอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

 (ค)  เรยีนรู ้อภปิราย ก่อตัง้ 
หรอืมคีวามคดิเหน็ในการเคารพสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงในดา้นกฎหมายแล
ะปฏบิตัจิรงิดว้ยวธิกีารดงักล่าวหรอืวธิอีื่นทีเ่หมาะสม 
เพื่อใหส้าธารณชนมคีวามสนใจเกีย่วกบัเรือ่งนี้  

 
ข้อ 7  
 บุคคลทุกคน โดยล าพงัหรอืโดยรว่มมอืกบัผูอ้ื่น มสีทิธทิีจ่ะพฒันา 

และอภปิรายแนวคดิใหมด่า้นสทิธมินุษยชน หลกัการ และการรณรงคสใหเ้กดิการยอมรบั  
 
ข้อ 8  
 1. 

บุคคลทุกคนมสีทิธโิดยล าพงัหรอืโดยรว่มมอืกบัผูอ้ื่นในการเขา้ถงึอยา่งมปีระสทิธผิลโดยปราศจา
กการเลอืกปฏบิตั ิในการมสี่วนรว่มกบัรฐับาลของตน และการด าเนินงานสาธารณะ 

 2.  ทัง้นี้ รวมถงึสทิธ ิโดยล าพงัหรอืโดยรว่มกบัผูอ้ื่น 
ในการยืน่ขอ้วจิารณสต่อองคสกรหรอืหน่วยงานของรฐับาล เพื่อปรบัปรงุการด าเนินงานสาธารณะ 
รวมทัง้การชีใ้หเ้หน็ถงึเรือ่งใดกต็ามของการด าเนินการทีอ่าจขดัขวางหรอืหยดุยัง้การส่งเสรมิ 
คุม้ครอง และการบรรลุถงึสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน  

 
ข้อ 9  
 1. ในการใชส้ทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน 

รวมทัง้การส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนตามทีอ่า้งถงึในปฏญิญานี้ บุคคลทุกคนมสีทิธ ิ
โดยล าพงัหรอืโดยรว่มกบัผูอ้ื่นทีจ่ะไดร้บัประโยชนสจากการเยยีวยาอยา่งมปีระสทิธผิล 
และไดร้บัการคุม้ครองเมือ่มกีารละเมดิสทิธเิหล่านัน้  



 2. เพื่อใหเ้ป็นไปตามจุดมุง่หมายดงักล่าว 
บุคคลทุกคนทีเ่หน็ว่าสทิธหิรอืเสรภีาพของตนถูกละเมดิ ยอ่มมสีทิธ ิ
ไมว่่าดว้ยตนเองหรอืผ่านทางผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบอ านาจตามกฎหมายทีจ่ะรอ้งเรยีน 
และใหม้กีารน าเรือ่งรอ้งเรยีนสู่การพจิารณาโดยพลนัอย่างเปิดเผย 
โดยคณะตุลาการหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจเกีย่วขอ้ง ทีเ่ป็นอสิระและเป็นกลาง 
และใหม้กีารตดัสนิตามทีก่ฎหมายบญัญตัใินการแกไ้ขการละเมดิ รวมทัง้ค่าชดเชย 
หากเกดิการละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพบุคคลนัน้ 
รวมทัง้การบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามค าตดัสนิและเงนิชดเชยในขัน้สุดทา้ยโดยมชิกัชา้  

 3.  เพื่อใหเ้ป็นไปตามจดุหมายเช่นเดยีวกนั บุคคลทุกคนมสีทิธ ิ
โดยล าพงัหรอืโดยรว่มกบัผูอ้ื่นในการ  

 (ก) 
รอ้งเรยีนนโยบายหรอืการกระท าของเจา้หน้าทีเ่ฉพาะรายและของหน่วยงานของรฐับาล 
ในกรณทีีม่กีารละเมดิสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน 
โดยการยื่นค ารอ้งหรอืวธิกีารอื่นทีเ่หมาะสมไปยงัองคสกรทีม่อี านาจดา้นตุลาการ บรหิาร 
หรอืนิตบิญัญตัภิายในประเทศ 
หรอืองคสกรทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งอื่นตามทีร่ะบบกฎหมายของรฐันัน้ระบุทีจ่ะตดัสนิค ารอ้งเรยีนไดโ้ด
ยมชิกัชา้  

 (ข) เขา้รว่มกระบวนการรบัฟงั พจิารณา 
และไต่สวนสาธารณะเพื่อใหไ้ดค้วามเหน็ทีจ่ะสรา้งมตใินการปฏบิตัติามกฎหมายภายในประเทศ 
และพนัธกรณคี ามัน่สญัญาระหว่างประเทศเกีย่วขอ้ง  

 (ค) เสนอและใหค้วามช่วยเหลอืดา้นกฏหมายอยา่งมคีุณภาพของวชิาชพี 
หรอืค าแนะน าและความช่วยเหลอือื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งอื่นในการพทิกัษสสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขั ้
นพืน้ฐาน  

 4. เพื่อใหเ้ป็นไปตามจุดมุง่หมายเช่นเดยีวกนั 
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามตราสารและกระบวนการระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง บุคคลทุกคนมสีทิธ ิ
โดยล าพงัหรอืโดยรว่มกบัผูอ้ื่นทีจ่ะเขา้ถงึและสื่อสารโดยไมถู่ก       
กดีกนักบัหน่วยงานระหว่างประเทศทัว่ไปหรอืมหีน้าทีเ่ฉพาะในการรบัพจิารณาค ารอ้งเรยีนทีเ่กี่
ยวกบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน  

 5. รฐัควรด าเนินการสอบสวนโดยฉบัพลนัอยา่งเป็นกลาง 
หรอืประกนัว่าจะมกีารสบืสวนเมือ่มเีหตุทีน่่าเชื่อถอืไดว้่าการละเมดิสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขั ้
นพืน้ฐานในดนิแดนทีอ่ยู่ภายใต้เขตอาณาของรฐันัน้  

 



ข้อ 10 
 บุคคลจะตอ้งไมเ่ขา้รว่มโดยการกระท าหรอืเพกิเฉยไมก่ระท าเมือ่จ าเป็น 

ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน 
และบุคคลจะตอ้งไมถู่กลงโทษหรอืไดร้บัการปฏบิตัเิยีย่งปรปกัษสใดๆ 
ในการปฏเิสธการกระท าดงักล่าว  

 
ข้อ 11 
 บุคคลทุกคนมสีทิธ ิโดยล าพงัหรอืโดยรว่มกบัผูอ้ื่น 

ในการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 
บุคคลทุกคนทีโ่ดยอาชพีของบุคคลนัน้อาจมผีลกระทบต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยส สทิธมินุษยชน 
และเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของบุคคลอื่นแลว้ ควรเคารพสทิธแิละเสรภีาพเหล่านัน้ 
และปฏบิตัติามมาตรฐานในประเทศและระหว่างประเทศเกีย่วกบัหลกัปฏบิตัหิรอืจรยิธรรมของอา
ชพีและวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
 
ข้อ 12  
 1. บุคคลทุกคนมสีทิธ ิโดยล าพงัหรอืโดยรว่มกบัผูอ้ื่น 

ทีจ่ะมสี่วนรว่มในกจิกรรมโดยสนัต ิเพื่อต่อตา้นการละเมดิสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน  
 2. 

รฐัตอ้งด าเนินมาตรการทีจ่ าเป็นเพื่อประกนัใหม้กีารคุม้ครองจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งแก่บุคคลทุ
กคน โดยล าพงัหรอืโดยรว่มกบัผูอ้ื่น จากความรุนแรง การข่มขู ่การตอบโต ้
การเลอืกปฏบิตัทิีเ่ป็นการปฏบิตัโิดยพฤตนิยัหรอืนิตนิัย การกดดนั 
หรอืการปฏบิตัโิดยพลการอื่นใด ทีเ่ป็นผลจากการทีบุ่คคลนัน้ไดใ้ชส้ทิธอิย่าง        
ชอบธรรมตามทีอ่า้งถงึในปฏญิญานี้  

 3. เกีย่วกบัเรือ่งนี้ บุคคลทุกคนมสีทิธ ิโดยล าพงัหรอืโดยรว่มกบัผูอ้ื่น 
ในการไดร้บัการคุม้ครองอย่างมปีระสทิธผิลตามกฎหมายภายในประเทศ 
ในการทีจ่ะโตต้อบหรอืคดัคา้นอย่างสนัตต่ิอกจิกรรมและการกระท าใด รวมถงึการละเลย 
ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัรฐั ซึง่ส่งผลใหเ้กดิการละเมดิสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน 
เช่นเดยีวกบัการใชค้วามรนุแรงทีเ่กดิจากกลุ่มบุคคลหรอืปจัเจกบุคคลอื่น 
ทีม่ผีลกระทบต่อการอุปโภคสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน  

 
ข้อ 13 



 บุคคลทุกคนมสีทิธ ิโดยล าพงัหรอืโดยรว่มกบัผูอ้ื่น ในการหว่านลอ้ม ไดร้บั 
และใชท้รพัยากรทัง้หลายเพื่อจดุประสงคสในการส่งเสรมิและปกป้องสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขั ้
นพืน้ฐานโดยสนัตวิธิ ีตามบทบญัญตัขิอ้ 3 แห่งปฏญิญานี้  

 
ข้อ 14  
 1. รฐัมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินมาตรการดา้นนิตบิญัญตั ิตุลาการ 

และบรหิาร หรอือื่นๆ ทีเ่หมาะสม 
เพื่อเป็นการส่งเสรมิความเขา้ใจของทุกคนภายใตอ้ านาจเขตรฐั ถงึสทิธดิา้นพลเมอืง การเมอืง 
เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม  

 2. มาตรการดงักล่าว รวมถงึ  
 (ก) จดัพมิพส 

และจดัใหม้กีฎหมายและระเบยีบภายในและทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตราสารสทิธมินุษยชนระหว่างประเท
ศขัน้พืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งกวา้งขวาง  

 (ข) 
การเขา้ถงึอยา่งเตม็ทีแ่ละเท่าเทยีมกนัถงึเอกสารระหว่างประเทศเกีย่วกบัสทิธมินุษยชน 
รวมทัง้รายงานตามช่วงเวลาต่อรฐัคณะกรรมการประจ าสนธสิญัญาดา้นสทิธมินุษยชนระหว่างปร
ะเทศทีร่ฐันัน้เป็นภาค ีเช่นเดยีวกบับนัทกึสรุปการหารอื 
และรายงานอยา่งเป็นทางการขององคสกรนัน้ๆ  

 3. รฐัตอ้งประกนัและสนบัสนุนการก่อตัง้และพฒันาองคสกรอสิระแห่งชาต ิ
เพื่อส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานในทุกดนิแดนภายใตเ้ขตอ านาจรฐั
ตามความเหมาะสม ไมว่่าจะเป็นผูต้รวจการแผ่นดนิ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
หรอืสถาบนัแห่งชาตใินรปูแบบใดรปูแบบหนึ่ง  

 
ข้อ 15  
 รฐัมคีวามรบัผดิชอบในการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการสอนสทิธมินุ

ษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานในการศกึษาทุกระดบัชัน้ 
และประกนัว่าผูร้บัผดิชอบทัง้ปวงในการฝึกอบรมทนายความ 
เจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจในการบงัคบัใชก้ฎหมาย บุคลากรในกองทพั และเจา้หน้าทีข่องรฐั 
ไดร้วมเรือ่งการสอนสทิธมินุษยชนไวใ้นหลกัสตูรการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม  

 
ข้อ 16  



 ปจัเจกบุคคล องคสกรเอกชน และสถาบนัทีเ่กี่ยวขอ้ง  
มบีทบาททีส่ าคญัในการช่วยใหส้าธารณชนไดต้ระหนกัถงึปญัหาทีเ่กี่ยวกบัสทิธมินุษยชนและเสรี
ภาพขัน้พืน้ฐาน โดยผ่านกจิกรรมต่างๆ เช่น การศกึษา การฝึกอบรม 
การวจิยัในสาขาทีจ่ะช่วยใหเ้กดิความเขม้แขง็ในการสรา้งความเขา้ใจ ขนัตธิรรม สนัตภิาพ 
และมติรภาพระหว่างชาต ิและระหว่างกลุ่มเชือ้ชาตแิละศาสนาทัง้ปวง 
โดยค านึงถงึภูมหิลงัของสงัคม และชุมชนทีห่ลากหลายในการท ากจิกรรมต่างๆ  

 
ข้อ 17 
 ในการใชส้ทิธแิละเสรภีาพทีบ่ญัญตัไิวใ้นปฏญิญานี้ 

บุคคลทุกคนไมว่่าจะด าเนินการโดยล าพงัหรอืโดยรว่มมอืกบัผูอ้ื่น 
ตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกรณรีะหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
และก าหนดไวใ้นกฎหมายเท่านัน้ 
เพื่อจดุประสงคสในการใหเ้กดิการตระหนกัและเคารพอย่างเหมาะสมในสทิธแิละเสรภีาพของบุคค
ลอื่น และเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑสทีเ่ป็นธรรมในดา้นศลีธรรม ความสงบเรยีบรอ้ยของสาธารณะ 
และสวสัดกิารทัว่ไปของสงัคมประชาธปิไตยเท่านัน้  

 
ข้อ 18  
 1. บุคคลทุกคนมหีน้าทีต่่อและภายในชุมชน 

ทีบุ่คคลนัน้สามารถพฒันาบุคลกิภาพไดอ้ยา่งเสรแีละเป็นอสิระไดเ้ท่านัน้  
 2. ปจัเจกบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบนั และองคสกรเอกชน 

มบีทบาททีส่ าคญัและความรบัผดิชอบทีจ่ะปกป้องประชาธปิไตย 
ส่งเสรมิสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานและช่วยใหเ้กดิการส่งเสรมิ 
และความกา้วหน้าของสงัคม สถาบนัและกระบวนการทีเ่ป็นประชาธปิไตย  

 3. ปจัเจกบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบนั และองคสกรเอกชน 
มบีทบาททีส่ าคญัและความรบัผดิชอบเช่นกนั 
ในการช่วยใหเ้กดิการส่งเสรมิสทิธขิองทุกคนตามความเหมาะสม 
ทีจ่ะมรีะเบยีบสงัคมและระเบยีบระหว่างประเทศทีส่ทิธแิละเสรภีาพบญัญตัไิวใ้นปฏญิญาสากลว่า
ดว้ยสทิธมินุษยชนและตราสารสทิธมินุษยชนอื่น ไดร้บัการเคารพอยา่งเตม็ที ่ 

 
ข้อ 19  
 ขอ้ความในปฏญิญาน้ีจะน าไปตคีวามในท านองใหป้จัเจกบุคคล กลุ่มบุคคล 

หรอืองคสกรของสงัคมใด 



หรอืรฐัใดทีจ่ะมสีทิธใินกจิกรรมหรอืการกระท าใดทีจ่ดุมุง่หมายในการท าลายสทิธแิละเสรภีาพทีก่
ล่าวถงึในปฏญิญานี้มไิด ้ 

 
ข้อ 20 
 ขอ้ความในปฏญิญานี้จะน าไปตคีวามเพื่อยอมใหร้ฐัทัง้หลายสนบัสนุน 

และส่งเสรมิกจิกรรมของปจัเจกบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบนั 
หรอืองคสการเอกชนในทางทีข่ดักบับทบญัญตัขิองกฎบตัรสหประชาชาตมิไิด ้ 

 
************************ 

 

 


