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ปฏิญญาสากลว่าด้วยความรับผิดชอบของมนุษย์

น�ำเสนอโดย InterAction Council ในปี ค.ศ.1997

อารัมภบท

โดยที่กำรรับรองศักดิ์ศรีที่มีมำแต่ก�ำเนิดและสิทธิที่เท่ำเทียมกันและที่มิอำจถอดถอนได้ของบรรดำสมำชิกท้ังปวงแห่งครอบครัว

มนุษย์ เป็นมูลฐำนแห่งเสรีภำพ ควำมยุติธรรม และสันติภำพในโลก และมีนัยเป็นพันธกรณี หรือควำมรับผิดชอบ

โดยท่ีกำรยืนยันอ้ำงสิทธิแต่เพียงอย่ำงเดียวอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง กำรแบ่งแยก และ กำรวิวำทกันอย่ำงไม่มีท่ีส้ินสุด และกำร

ละเลยต่อควำมรับผิดชอบของมนุษย์ อำจน�ำไปสู่สภำพไร้กฎหมำยและควำมสับสนอลหม่ำน

โดยที่หลักนิติธรรมและกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขึ้นอยู่กับควำมพร้อมของบุรุษและสตรีที่จะประพฤติปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม

โดยที่ปัญหำระดับโลกจะต้องมีข้อยุติระดับโลก ข้อยุติจะสำมำรถบรรลุได้โดยอำศัยควำมคิด ค่ำนิยม และบรรทัดฐำนต่ำงๆ อัน

เป็นที่เคำรพในบรรดำวัฒนธรรมและสังคมทั้งปวง

โดยที่ประชำชนท้ังปวงมีควำมรับผิดชอบที่จะเสริมสร้ำงระเบียบสังคมให้ดีข้ึนด้วยควำมรู้และควำมสำมำรถที่ดีท่ีสุด ทั้งท่ีบ้ำน

และทั่วโลก ซึ่งเป็นเป้ำหมำยที่ไม่สำมำรถจะบรรลุผลได้โดยเพียงใช้กฎหมำย ข้อก�ำหนดกฎเกณฑ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี

โดยที่ปณิธำนของมนุษย์เพื่อควำมก้ำวหน้ำและกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น จะสำมำรถเป็นจริงได้ก็ด้วยกำรใช้บรรดำค่ำนิยมและระดับ

มำตรฐำน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชำชนและสถำบันทั้งปวงตลอดเวลำเท่ำนั้น

ฉะนั้น บัดนี้

สมัชชำ

จึงประกำศว่ำ 

ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยควำมรับผิดชอบของมนุษย์นี้ เป็นมำตรฐำนร่วมกัน ส�ำหรับบรรดำประชำชน และประชำชำติทั้งหลำย เพื่อ

จุดหมำยที่ว่ำ บุคคลแต่ละคน และองค์กรของสังคมทุกองค์กร โดยกำรค�ำนึงถึงปฏิญญำน้ีเป็นเนืองนิจ จะมีส่วนช่วยเสริมสร้ำง

ควำมก้ำวหน้ำของประชำคมท้ังหลำย และเกิดกำรรู้แจ้งเห็นจริงของบรรดำสมำชิกประชำคมทั้งหลำย ด้วยเหตุน้ี เรำ บรรดำ

ประชำชนของโลกจึงขอย�้ำและเพิ่มควำมผูกพันทั้งหลำยที่ได้ประกำศไว้แล้วในปฎิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน อันได้แก่ กำร

ยอมรับอย่ำงเต็มที่ในศักดิ์ศรีของประชำชนทั้งปวง เสรีภำพและควำมเสมอภำคของประชำชนที่มิอำจถอดถอนได้ และควำมกลม

เกลียวระหว่ำงกัน กำรตระหนักถึง และกำรยอมรับควำมรับผิดชอบเหล่ำนี้ ควรสั่งสอนและเผยแพร่ส่งเสริมไปทั่วทั้งโลก

หลักการมูลฐานส�าหรับมนุษยชาติ

ข้อ 1

บุคคลทุกคนไม่ว่ำเพศใด แหล่งก�ำหนดชำติพันธุ์ใด สถำนะทำงสังคมใด ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองใด ภำษำใด อำยุใด สัญชำติใด 

หรือศำสดำใด มีควำมรับผิดชอบที่จะปฏิบัติต่อประชำชนทั้งปวงในลักษณะที่มีมนุษยธรรม

ข้อ 2

ไม่มีบุคคลใดท่ีบังควรให้กำรสนับสนุนพฤติกรรมอันไร้มนุษยธรรมในลักษณะใด ๆ แต่ประชำชนทั้งปวงจะต้องมีควำมรับผิด

ชอบที่จะบำกบั่นพยำยำมเพื่อศักดิ์ศรีและควำมภำคภูมิใจในตัวเองของผู้อื่นทั้งปวง

ข้อ 3

ไม่มีบุคคลใด ไม่มีหมู่คนหรือองค์กำรใด ไม่มีรัฐใด ไม่มีกองทัพหรือต�ำรวจใด อยู่บนควำมดีและควำมชั่ว มนุษย์ทั้งมวลอยู่ภำยใต้

มำตรฐำนจริยธรรม ทุกคนมีควำมรับผิดชอบที่จะส่งเสริมควำมดี และที่จะหลีกเลี่ยงควำมชั่วในสิ่งทั้งปวง
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ข้อ 4

ประชำชนท้ังปวง ผู้ถึงพร้อมด้วยเหตุผลและมโนธรรม ต้องยอมรับควำมรับผิดชอบต่อแต่ละคนและทุกคน ต่อครอบครัวและ

ประชำชน ต่อเชื้อชำติ ประชำชำติ และศำสนำ ด้วยเจตนำรมณ์แห่งควำมกลมเกลียว: ส่ิงใดที่ท่ำนไม่ประสงค์ให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อ

ท่ำน ก็จงอย่ำปฏิบัติต่อผู้อื่น

การไม่ใช้ความรุนแรงและการเคารพต่อชีวิต

ข้อ 5

บุคคลทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรเคำรพต่อชีวิต ไม่มีบุคคลใดมีสิทธิที่จะท�ำร้ำย ทรมำน หรือฆ่ำมนุษย์ผู้อื่น ท้ังนี้ ไม่ได้ตัด

สิทธิอันชอบธรรมในกำรป้องกันตนเองของบุคคลแต่ละคนหรือประชำคม

ข้อ 6

ข้อพิพำทระหว่ำงรัฐ หมู่คน หรือบุคคลแต่ละคนควรได้รับกำรแก้ไขโดยไม่ใช้ควำมรุนแรง ไม่มีรัฐบำลใด ควรที่จะอดทนต่อกำรก

ระท�ำ หรือเข้ำร่วมกระท�ำ อันเป็นกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ หรือกำรก่อกำรร้ำย อีกทั้งไม่ควรที่จะล่วงละเมิด สตรี เด็ก หรือ พลเรือนอื่น

ใด เพื่อใช้ให้เป็นเครื่องมือทำงสงครำม พลเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกคน มีควำมรับผิดชอบที่จะปฏิบัติโดยสันติวิธี ไม่ใช้ควำม

รุนแรง

ข้อ 7

บุคคลทุกคนมีค่ำมำกหำที่สุดมิได้ และต้องได้รับควำมคุ้มครองโดยไม่มีเง่ือนไข สัตว์ และส่ิงแวดล้อมทำงธรรมชำติต้องได้รับ

ควำมคุ้มครองเช่นกัน ประชำชนทั้งปวงมีควำมรับผิดชอบท่ีจะคุ้มครองรักษำอำกำศ น�้ำ และดินของโลกเพื่อเห็นแก่ผู้ที่อำศัยอยู่

ในปัจจุบัน และชนรุ่นอนำคต

ความยุติธรรมและความกลมเกลียว

ข้อ 8

บุคคลทุกคนมีควำมรับผิดชอบท่ีจะประพฤติด้วยควำมแน่วแน่สุจริต ซ่ือสัตย์ และ ยุติธรรม ไม่มีบุคคลใด หรือหมู่คนใด ควร

ปล้น หรือแย่งชิงทรัพย์สินของบุคคลหรือหมู่คนอื่นใดโดยพลกำร

ข้อ 9

ประชำชนท้ังปวง ตำมเครื่องมือท่ีจ�ำเป็นที่มีอยู่ มีควำมรับผิดชอบที่จะพยำยำมอย่ำงจริงจังท่ีจะเอำชนะควำมยำกจน กำรขำด

โภชนำกำร ควำมไม่รู้ และควำมไม่เสมอภำค ประชำชนทั้งปวงควรส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั่วทั้งโลกเพื่อประกันศักด์ิศรี 

เสรีภำพ ควำมมั่นคง และควำมยุติธรรมของประชำชนทั้งปวง

ข้อ 10

ประชำชนทั้งปวงมีควำมรับผิดชอบท่ีจะพัฒนำภูมิปัญญำด้วยควำมเพียรพยำยำม ทุกคนควรมีโอกำสเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึง

กำรศึกษำและกำรท�ำงำนท่ีมีควำมหมำย ทุกคนควรให้กำรสนับสนุนแก่ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร และผู้ที่เป็นเหย่ือของกำร

เลือกปฏิบัติ

ข้อ 11

ทรัพย์สินและควำมม่ังค่ังท้ังปวงต้องใช้อย่ำงรับผิดชอบโดยสอดคล้องกับควำมยุติธรรม และเพื่อควำมก้ำวหน้ำของมนุษยชำติ 

อ�ำนำจทำงเศรษฐกิจและทำงกำรเมืองต้องไม่ใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรครอบง�ำ แต่เพื่อรับใช้ควำมยุติธรรมทำงเศรษฐกิจ และ

ระเบียบทำงสังคม
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การมีสัจจะและความอดกลั้น

ข้อ 12

บุคคลทุกคนมีควำมรับผิดชอบที่จะพูดและกระท�ำมีสัจจะ ไม่มีบุคคลใดไม่ว่ำจะสูงศักดิ์หรือมีอ�ำนำจเพียงใดควรกล่ำวเท็จ สิทธิที่

จะมีควำมเป็นส่วนตัวและสิทธิของกำรรักษำควำมลับส่วนบุคคลและทำงอำชีพจะต้องได้รับกำรเคำรพ ไม่มีบุคคลใดถูกบีบ

บังคับให้กล่ำวควำมจริงทั้งหมดกับทุกคนในทุกโอกำส

ข้อ 13

ไม่มีนักกำรเมืองใด ข้ำรำชกำรใด ผู้น�ำธุรกิจใด นักวิทยำศำสตร์ใด นักเขียนใด หรือศิลปินใด ได้รับกำรยกเว้นจำกมำตรฐำน

จริยธรรมพื้นฐำน โดยรวมทั้ง แพทย์ ทนำยควำม และผู้มีอำชีพอื่น ซึ่งมีหน้ำท่ีพิเศษต่อลูกค้ำ ก็ไม่ได้รับกำรยกเว้นจำกมำตรฐำน

จริยธรรมพื้นฐำนด้วย จรรยำบรรณของกำรประกอบวิชำชีพและจรรยำบรรณอื่น ๆ ควรสะท้อนถึงกำรให้ล�ำดับควำมส�ำคัญต่อ

มำตรฐำนพื้นฐำน อำทิ มำตรฐำนของกำรมีสัจจะและควำมยุติธรรม

ข้อ 14

เสรีภำพของสื่อในกำรให้ข่ำวแก่สำธำรณะชน และในกำรวิจำรณ์สถำบันต่ำง ๆ ของสังคม และกำรกระท�ำของรัฐบำล ซึ่งมีควำม

ส�ำคัญส�ำหรับสังคมท่ียุติธรรม ต้องใช้อย่ำงมีควำมรับผิดชอบและรอบคอบ เสรีภำพของส่ือมีภำระควำมรับผิดชอบพิเศษในกำร

รำยงำนข่ำวท่ีถูกต้องแม่นย�ำ จะต้องหลีกเลี่ยงกำรรำยงำนข่ำวท่ีสะเทือนอำรมณ์ท�ำให้บุคคลหรือศักด์ิศรีของมนุษย์ต้องเสื่อมเสีย

ตลอดเวลำ

ข้อ 15

ในขณะที่เสรีภำพทำงศำสนำต้องได้รับกำรประกัน ผู้แทนทำงศำสนำมีควำมรับผิดชอบพิเศษในกำรที่จะหลีกเลี่ยง กำรแสดงออก

ต่ำง ๆ  ที่เป็นอคติ และกำรกระท�ำต่ำง ๆ  ที่เป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อบรรดำผู้ที่มีควำมเชื่อที่ต่ำงกัน ผู้แทนทำงศำสนำไม่ควรยุยงหรือ

ท�ำให้ควำมเกลียดชัง ควำมคลั่งไคล้ สงครำมศำสนำเป็นส่ิงท่ีชอบธรรม แต่ควรเสริมสร้ำงให้ประชำชนท้ังปวงมีควำมอดกล้ัน 

และควำมเคำรพต่อกัน

ความเคารพซึ่งกันและกัน และความเป็นคู่สัมพันธ์

ข้อ 16

บรรดำบุรุษและสตรีทั้งปวงมีควำมรับผิดชอบที่จะแสดงควำมเคำรพซ่ึงกันและกัน และเข้ำใจในควำมเป็นคู่สัมพันธ์กัน ไม่มี

บุคคลใดควรใช้บุคคลอื่นเพื่อแสวงประโยชน์ทำงเพศ หรือท�ำให้ตกเป็นผู้อยู่ภำยใต้กำรพึ่งพำ คู่สัมพันธ์ทำงเพศควรยอมรับควำม

รับผิดชอบในกำรห่วงใยควำมเป็นอยู่ที่ดีของกันและกันมำกกว่ำ

ข้อ 17

ในบรรดำวัฒนธรรมและศำสนำต่ำงๆ กำรแต่งงำนต้องมีควำมรัก ควำมซ่ือสัตย์ และกำรให้อภัย และต้องมุ่งที่จะประกันควำม

มั่นคงและกำรสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ข้อ 18

กำรวำงแผนครอบครัวที่ถูกท�ำนองคลองธรรมเป็นควำมรับผิดชอบของท้ังคู่ สัมพันธภำพระหว่ำงบิดำมำรดำและบุตรควร

สะท้อนถึง ควำมรัก ควำมเคำรพ ควำมชื่นชมและควำมห่วงใยซึ่งกันและกัน ไม่มีบิดำมำรดำใด หรือผู้ใหญ่ใด คนแสดงประโยชน์ 

ละเมิด หรือปฏิบัติไม่ดีต่อเด็ก

บทสรุป

ข้อ 19

ไม่มีข้อควำมใดใดปฏิญญำนี้ท่ีอำจตีควำมเป็นได้ว่ำให้สิทธ์ิไปได้ แก่รัฐ หมู่คน หรือบุคคล ในอันท่ีจะกระท�ำกิจกรรมใด หรือ

ปฏิบัติกำรใด อันมุ่งต่อกำรท�ำลำยควำมรับผิดชอบ สิทธิและเสรีภำพท่ีระบุไว้ในปฏิญญำนี้ และในปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิ

มนุษยชน ค.ศ. 1948


