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3ปฏิญญาวาดวยสิทธิในการพัฒนาขององคการสหประชาชาติ 
 
คําปรารภ สมัชชาใหญ 

 คํานึงถึง   ความมุงประสงคและหลักการแหงกฎบัตรสหประชาชาติ  เร่ือง
ความสําเร็จแหงความรวมมือระหวางประเทศ ในการแกปญหาสากลทางเศรษฐกิจ  สังคม  
วัฒนธรรมหรือมนุษยธรรมและในการสงเสริมและสนับสนุนการเคารพตอบรรดาสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน  เพื่อทุกคนโดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางเช่ือชาติ  เพศ  ภาษา  
หรือศาสนา 
 ยอมรับวา  การพัฒนา คือ  กระบวนการรอบดานท้ังทางเศรษฐกิจ  สังคม  
วัฒนธรรม  และการเมือง  ซ่ึงมีความสม่ําเสมอในการมุงยกระดับความผาสุกของประชากรทั้ง
มวล  และปจเจกท้ังมวลบนพื้นฐานท่ีพวกเขาไมมีสวนรวมอยางกระตือรือรน  เสรี  และมี
ความหมายในการพัฒนารวมทั้งในการกระจายอยางเปนธรรมแหงผลประโยชนจากการพัฒนา 
 พิจารณาวา  ภายใตบทบัญญัติปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  ทุกคนมีสิทธิ
ในการมีระเบียบทางสังคม และระเบียบระหวางประเทศท่ีซ่ึงจะทําใหสิทธิและเสรีภาพ ตามท่ี
ระบุในปฏิญญาดังกลาว  จะสามารถเกิดสัมฤทธิ์ผลไดอยางเต็มเปยม 
 ระลึกถึงบัญญัติในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม  และ
วัฒนธรรม  และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและการเมือง 
 ระลึกตอไปถึง ความตกลง อนุสัญญา ขอมติ ขอเสนอแนะและตราสารอื่นของ              
สหประชาชาติและขององคการชํานาญพิเศษท่ีเกี่ยวของ  กับเร่ืองการพัฒนามนุษย  ซ่ึงรวม
เปนอันหน่ึงอันเดียวกับความกาวหนาทางเศรษฐกิจ  สังคมและการพัฒนาประชาชนทั้งมวล  
กับระลึกถึง  ตราสารทั้งมวล  เกี่ยวกับเร่ือง  การขจัดอาณานิคม  การปองกันการเลือกปฏิบัติ  
การเคารพและปฏิบัติตามบรรดาสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานการธํารงสันติภาพและ
ความม่ันคงระหวางประเทศ รวมทั้งเร่ืองการสงเสริมความสัมพันธฉันมิตรใหเพิ่มพูนและความ
รวมมือในหมูรัฐตางๆ ตามกฎบัตร  สหประชาชาติ  ระลึกวา  บรรดาประชาชนมีสิทธิ์กําหนด
วิถีชีวิตของตนเอง/สิทธิในการกําหนดเจตจํานงตนเอง  ซ่ึงเพราะเหตุน่ัน  ทําใหพวกเขามีสิทธิ
ท่ีเสรีท่ีจะกําหนดสถานะทางการเมืองของพวกเขาเอง  และที่จะแสวงหาการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมของพวกเขาเอง 



EF 324 162 

 ระลึกเชนกันวา ภายในบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
มนุษยชนทั้ง  2 ฉบับ  บรรดาประชาชนสามารถใชสิทธิเต็มท่ีและสมบูรณตามอธิปไตย  เหนือ
ความม่ังคั่งและทรัพยากรธรรมชาติท้ังมวลของพวกเขา 
 ใสใจ วา  รัฐตาง ๆ มีหนาท่ีภายใตกฎบัตรสหประชาชาติตองสงเสริมใหมีการ
เคารพและปฏิบัติVยางเปนสากลตอบรรดาสิทธิมนุษยชน  และเสรีภาพ  ขันพื้นฐานเพื่อนทุก
คน  โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเร่ืองใด ๆ เชน  เช้ือชาติ  สีผิว  เพศ  ภาษา  ศาสนา  
ความเห็นทางการเมืองหรือทางอื่นใดชาติหรือสังคมอันเปนท่ีมาเดิม  ทรัพยสิน  กําเนิด  หรือ
สถานะอื่นใด 
 พิจารณา  วา  สภาพที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนา  สําหรับมนุษยชาติสวนใหญจะ
สรางข้ึนไดตอเม่ือขจัดการละเมิดอันใหญหลวงและชัดแจงตอสิทธิมนุษยชน  ของบรรดา
ประชาชน  และบรรดาปจเจกชน  ผูไดรับผลประทบจากสถานการณบางประการ  เชน  จาก
ลัทธิอาณานิคม  ลัทธิอาณานิคมสมัยใหม ลัทธิแบงแยกผิว ลัทธิแบงแยกเช้ือชาติและการ
เลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติทุกรูปแบบ การ    ครอบงําและคอรบคอรงโดยตางชาติ  การรุกราน
และการคุกคามอธิปไตยแหงชาติเอกภาพแหงชาติและบูรณาภาพแกงดินแดน  และการ
คุกคามจะกอสงคราม 
 หวงใยวา นอกจากสาเหตุในประกอบการอื่นแลว การปฏิเสธสิทธิพลเมือง 
การเมือง  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ยังเปนสาเหตุอีกประการหน่ึง ซ่ึงกอใหเกิดอุปสรรค
รายแรงตอการพัฒนาและตอการบรรลุชีวิตท่ีสมบูรณของมวลมนุษยและบรรดาประชาชนและ
พิจารณาวาสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานท้ังมวลแบงออกไมได  และพ่ึงพากันและกัน  
และวาเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเปนการสมความเชนการท่ีจะตองพิจารณาเอยางต้ังใจ  และ
เรงดวนในเรื่องการปฏิบัติตามสงเสริมและคุมครอง สิทธิพลเมือง  การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม
และวัฒนธรรมและวาดวยเหตุเชนน้ัน  การสงเสริม  เคารพและใหสิทธิในสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขันพื้นฐานบางประการ  จึงไมกอใหเกิดความชอบธรรมในการยกขึ้นอาว  เพ่ือปฏิเสธ
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ  ข้ันพื้นฐานประการอื่น 
 พิจารณาวาสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ  เปนปจจัยจําเปนในการทํา
ใหสิทธิในการพัฒนาเกิดสัมฤทธิ์ผล  ย้ํายืนยันวาการลดกําลังอาวุธ  กับการพัฒนามี
ความสัมพันธอันใกลชิด  และวาดวยความกาวหนาในการดานการลดกําลังอาวุธจะชวย
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 ยอมรับวา  คนเปนประเด็นศูนยกลางในกระบวนการพัฒนาและวาดวยเหตุเชนน้ัน
นโยบายการพัฒนาจึงควรกําหนดวา มนุษย คือ ผูมีฐานะหลักในการเปนผูเขารวม  และผูรับ
ประโยชนจากการพฒันา 
 ยอมรับวา  รัฐเปนผูรับผิดชอบข้ันตอนในการสรางเง่ือนไขที่เอื้ออํานวยตอการ
พัฒนาของบรรดาประชาชนและบรรดาปจเจกชนของรัฐน่ัน 
 สํานึกวา  ความเพียรพยายามในระดับระหวางประเทศ  เพื่อสงเสริมและคุมครอง
สิทธิมนุษยชนควรควบคูกับความเพียรพยายามท่ีจะสราง  ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ใหม 
 ยืนยันวา  สิทธิในการพัฒนาเปนสิทธิมนุษยชนอันไมอาจพรากโอนและวาความ
เสมอภาคแหงโอกาสในการพัฒนาเปนเอกสิทธิ์ท้ังของชาติท้ังมวลและของบรรดาปจเจกชน  ผู
ประกอบข้ึนเปนชาติ  จึงประกาศ  ปฏิญญาวาดวยสิทธิในการพัฒนา ดังน้ี 
 ขอ 1   
 1. สิทธิในการพัฒนาเปนสิทธิมนุษยชนประการหน่ึงซ่ึงไมอาจพรากโอน  ซ่ึงโดย
อาศัยเหตุน้ี  คนทุกคนและประชาชนทั้งมวลจึงชอบจะเขารวมมีบทบาท  และชอบที่จะไดรับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และการเมือง  อันจะทําใหสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขันพื้นฐานท้ังมวลเกิดสัมฤทธิ์ผล  อยางเต็มเปยม 
 2. สิทธิมนุษยชนในการพัฒนา  ยังหมายถึง  การเกิดสัมฤทธ์ิผลอยางเต็มเปยม
แหงสิทธิของบรรดาประชาชนในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง  ในการกําหนดเจตจํานงของ
ตนเอง  ซ่ึงรวมถึงการใชสิทธิท่ีอาจพรากโอนของเขาอยางมีอธิปไตยเต็มท่ี  เหนือความมั่งคั่ง
และทรัพยากรธรรมชาติ    ท้ังมวลของพวกเขา ท้ังน้ีโดยขึ้นอยูกับบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของใน
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชนทั้ง 2 ฉบับ 
 ขอ 2 
 1. คนเปนประเด็นศูนยกลางในการพัฒนาและควรเปนผูเขารวมท่ีกระตือรืนรน
และเปนผูรับประโยชนจากสิทธิในการพัฒนา 
 2. มนุษยท้ังมวล  โดยเอกเทศและรวมกัน  มีความรับผิดชอบตอการพัฒนา  
ท้ังน้ีโดยพิจารณาจากความจําเปนในการตองใหความเคารพเต็มท่ี  ตอสิทธิมนุษยชนและ
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 3. รัฐท้ังมวล  มีสิทธิและหนาท่ีในการกําหนดนโยบายกรพัฒนาแหงชาติอัน
เหมาะสมซ่ึงมีความสม่ําเสมอในการมุงยกระดับ   ระงับความผาสุกของประชากรทั้งมวล  และ
ปจเจกชนท้ังมวลบนพื้นฐานท่ีพวกเขามีสวนรวมอยางกระตือรือรน  เสรี  และมีความหมายใน
การพัฒนา  รวมทั้งในการกระจายอยางเปนธรรม  แหงผลประโยชนจากการพัฒนา 
 ขอ 3 
 1. รัฐท้ังมวล มีความรับผิดชอบขันตนในการสรางเง่ือนไขแหงชาติและสากลท่ี
เอื้ออํานวยใหสิทธิในการพัฒนาเกิดสัมฤทธิ์ผล 
 2. สิทธิในการพัฒนาจะเกิดสัมฤทธิ์ผลตอเม่ือ  มีการเคารพอยางเต็มท่ีเปยมตอ
หลักการ  กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวความสัมพันธฉันมิตรและตอเม่ือมีการรวมมือในหมู
รัฐตางๆ ตามกฎบัตร สหประชาชาติ 
 3. รัฐท้ังมวลมีหนาท่ีรวมมือกัน  เพ่ือใหประกันการพัฒนาและขจัดอุปสรรคการ
พัฒนาดังน้ันรัฐท้ังมวลจึงมีความตระหนักถึงสิทธิของทุกรัฐ  และปฏิบัติหนาท่ีของรัฐตน  ใน
ลักษณะ  สงเสริมระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศใหมบนพ้ืนฐานความเสมอภาคแหง
อธิปไตย  การพึ่งพากันและกัน  ผลประโยชนรวมกัน  และการรวมมือในหมูรัฐท้ังมวล  รวมท้ัง
ในลักษณะ  สนับสนุนใหปฏิบัติตามและใหเกิดสัมฤทธิ์ผล  ในบรรดาสิทธิมนุษยชน 
 ขอ 4 
 1. รัฐท้ังมวล  โดยเอกเทศและรวมกันมีหนาท่ีดําเนินมาตรการในการกําหนด
นโยบายการพัฒนาระหวางประเทศ  เพื่ออํานวยใหเกิดสัมฤทธิ์ผลอยางเต็มเปยมแกสิทธิใน
การพัฒนา 
 2. ตองมีการดําเนินกิจการท่ียั่งยืน  เพ่ือสงเสริมประเทศกําลังพัฒนา  ใหเรงรัด
พัฒนากาวหนาข้ึน  ขณะท่ีความเพียรพยายามของประเทศกําลังพัฒนา  ท้ังมวล  จําเปนตอง
ไดรับการสเริมดวยความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีประสิทธิผล  ดวยการจัดหาเคร่ืองมือและ
ปจจัยใหความสะดวกท่ีเหมาะสมเพื่อเสริมสงการพัฒนาท่ีรอบดาน 
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 ขอ 5 
 รัฐท้ังมวล  ตองต้ังใจดําเนินมาตรการขจัดการละเมิดอันใหญหลวงและชัดเจนตอ
สิทธิมนุษยชนของบรรดาประชาชนและมนุษยท้ังมวล  ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณบาง
ประการ  เชน  จากผลของลัทธิแบงแยกผิว  ลัทธิแบงแยกเช้ือชาติ  และการเลือกปฏิบัติทาง
เช้ือชาติทุกรูปแบบลัทธิอาณานิคม  การครอบงําและยึดครองโดยตางชาติ  การรุกราน  การ
แทรกแซง  และการคุกคามโดยตางชาติ  ตออธิปไตยแหงชาติ  ตอเอกภาพแหงชาติ  และตอ
บูรณภาพแหงดินแดน  การคุกคามจะกอสงครามและการปฏิเสธไมยอมรับสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ
บรรดาประชาชนในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง 
 ขอ 6 
 1. รัฐท้ังมวล  ควรรวมมือกัน  สงเสริม  สนับสนุน  และเสริมพลังใหมีการเคารพ
และปฏิบัติอยางเปนสากลตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขันพ้ืนฐานท้ังมวล  เพ่ือทุกคน  โดย
ไมคํานึงถึงความแตกตางทางเช้ือชาติ  เพศ  ภาษา  หรือศาสนา 
 2. สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานท้ังมวล  แบงแยกไมไดและพึ่งพากันและ
กัน  นอกจากนี้เปนการสมควรเชนกัน  ท่ีจะตองพิจารณาอยางต้ังใจและเรงดวนเสมอกันใน
เร่ืองการปฏิบัติตามสงเสริมและคุมครอง  สิทธิพลเมือง  การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรม 
 3. รัฐท้ังมวล  ควรดําเนินมาตรการขจัดอุปสรรคการพัฒนาท่ีเปนผลมาจากความ
ลมเหลวที่จะปฏิบัติตามสิทธิพลเมืองและการเมือง  รวมทั้งตามสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรม 
 ขอ 7 
 รัฐท้ังมวล  ควรสงเสริมการสรางธํารงรักษา  และเสริมพลังใหมีสันติภาพและความ
ม่ันคงระหวางประเทศและเพื่อการน้ัน  ควรใชความพยายามอยางยิ่งท่ีจะบรรลุการลดกําลัง
อาวุธอยางท่ัวไปและสมบูรณภายใตการควบคุมระหวางประเทศที่มีประสิทธิผล  รวมท้ังท่ีจะ
ใหประกันวาทรัพยากรที่เหลือจากมาตรการที่มีประสิทธิผลในการลดกําลงอาวุธจะถูกใชไป  
เพ่ือการพัฒนาท่ีรอบดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา 
 ขอ 8 
 1. รัฐท้ังมวลควรดําเนินมาตรการ  ท่ีจําเปนทั้งมวลในระดับประเทศ  เพ่ือใหเกิด
สัมฤทธิ์ผลแกสิทธิในการพัฒนาและนอกจากมาตรการในดานอื่นแลว  ยังตองใหประกันความ
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 2. รัฐท้ังมวล  ควรสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในทุกดาน  ในฐานะเปนปจจัย
สําคัญในการพัฒนาและในการเกิดสัมฤทธิ์ผลอยางเต็มเปยมในสิทธิมนุษยชนทั้งมวล 
 ขอ 9 
 1. สิทธิในการพัฒนาทุกประการ  ตามที่ระบุไวในปฏิญญาปจจุบัน แบงแยกไมได
และพึ่งพากันและกัน  ดวยเหตุน้ีสิทธิในการพัฒนาแตละประการ  จึงควรไดรับการพิจารณา
อยางเปนองครวม 
 2. ไมมีขอความใด  ในปฏิญญาปจจุบัน  อาจถูกตีความในลักษณะท่ีขัดกับความ
มุงประสงคและหลักการของสหประชาชาติ  หรือ  ไมอาจถูกตีความวา  รัฐ  กลุมชน  หรือ
บุคคลใดมีสิทธิท่ีจะประกอบกิจกรรม  หรือกระทําการใด ๆ อันมุงตอการทําลายบรรดาสิทธิท่ี
ระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ท้ัง 2  ฉบับ 
 ขอ 10 
 มาตรการตาง ๆ ควรถูกกําหนดข้ึนเพ่ือใหประกันแกการใชอยางเต็มท่ี  และแก
การสงเสริมอยางกาวหนา  เร่ืองสิทธิในการพัฒนาอันรวมถึงการกอต้ัง  การรับรอง  และการ
ปฏิบัติตามนโยบาย  บทบัญญัติกฎหมายและมาตรการอื่นใด  ท้ังในระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ 
 
 ท่ีมา:  www.mfa.go.th: 1-4 
 
 

http://www.mfa.go.th/
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