
 

          

Principles to promote communication for social justice in a digital age 
หลกัการในการส่งเสริมการส่ือสารเพ่ือความยุติธรรมทางสงัคมในยุคดิจิทลั 

From the Manifesto of the international symposium, “Communication for Social Justice in a Digital Age” (September 
2021) 
จากค าแถลงอุดมการณ์ของการประชมุสมัมนา นานาชาต ิชื่อ “การสื่อสารเพื่อความยุตธิรรมทางสงัคมในยุคดจิทิลั” ในเดอืนกนัยายน ๒๕๖๕ 

No matter the issue — violence against women, abuse of children, poverty, conflict resolution, 
self-determination, racism, migration, labour rights, Indigenous rights, health, land, 
climate — little can be done without effective communication. 

ไม่ว่าจะเป็นประเดน็ใดๆก็ตาม...ความรุนแรงต่อสตร ีการกระท าทารุณต่อเดก็ ความยากจน การแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ การตดัสนิใจเอง การ
เหยยีดเชื้อชาต ิการอพยพ ยา้ยถิน่ สทิธแิรงงาน สทิธชินพื้นเมอืง สขุภาพ ที่ดนิ ภูมอิากาศ หากขาดการสื่อสารที่มปีระสทิธภิาพเสยีแล้ว คงท า
อะไรได้เพยีงเลก็น้อย 

For this, we need a holistic, inclusive approach to create digital technologies that promote life, 
dignity, and justice rather than undermine it. 
ส าหรบัเรื่องน้ี เราต้องการวธิกีารแบบองคร์วม และมบีรรยากาศให้ทุกคนใช้ศกัยภาพอย่างทัว่ถงึทุกๆคนในการสร้างเทคโนโลยทีางดจิทิลัที่
สนับสนุน มากกว่าการบ่อนท าลาย วถิชีวีติ ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ และความยุตธิรรม  

We need principles that allow all people to engage in transparent, informed, and democratic 
debate, where people have unfettered access to the information and knowledge essential to 
peaceful coexistence, empowerment, responsible civic engagement, and mutual accountability.  
เราต้องการหลกัการที่ทุกคนสามารถเขา้รว่มอย่างโปรง่ใส ได้รบัขอ้มูล และมคีวามเป็นประชาธปิไตยในการอภปิราย โต้แยง้ ประชาชนมอีสิระใน
การเขา้ถงึขอ้มูล และความรู้ที่จ าเป็นต่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัต ิมกีารเอื้ออ านาจในการตดัสนิใจ ให้พลเรอืนมสี่วนร่วมรบัผดิชอบ และมกีาร
ตรวจสอบซึ่งกนัและกนัระหว่างภาครฐัและภาคพลเรอืนได้ 

Rooted in the history of communication rights, these principles provide for a world in which: 
หลกัการต่างๆน้ี มาจากรากเหงา้ประวตัศิาสตร์ของสทิธใินการสื่อสาร เพื่อการสื่อสารในโลกซึ่ง 

·    Everyone is entitled to communicate, to inform, and to share knowledge. This requires 
equitable access to communication infrastructures and the right to free expression. 
- ทุกๆคนมสีทิธิท์ี่จะสื่อสาร ให้ขอ้มลูข่าวสาร และแบ่งปันความรู้ เรื่องน้ีต้องการการเขา้ถงึโครงสร้างพื้นฐานที่เท่าเทยีม และสทิธใินการแสดง
ความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ 



·    Everyone is entitled to participate in the information and communication society 
with particular consideration for minority and vulnerable groups. This requires inclusive and 
participatory governance of media infrastructures and digital platforms. 
- ทุกๆคนมสีทิธใินการเขา้มสีว่นร่วมในสงัคมการสื่อสารสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ค านึงถงึชนกลุ่มน้อยและกลุ่มเสีย่งต่างๆ เรื่องน้ีต้องการการ
บรหิารรฐักจิด้านโครงสร้างพื้นฐานของสื่อและโครงสร้างเครอืข่ายต่างๆในการรวบรวมสนิค้า ขอ้มูล ดจิทิลัที่ใชใ้นการสร้างสนิค้าและบรกิาร
ในทางธุรกจิโดยให้ทุกภาคสว่นมสี่วนร่วมและครอบคลมุทุกฝ่าย 

·    Everyone is entitled to fair and unbiased public communication. This requires ethical norms, 
accountability, and redress for misrepresentation. 
- ทุกๆคนมสีทิธใินการสื่อสารสาธารณะที่ยุตธิรรม ไม่เลอืกขา้ง เรื่องน้ีต้องการบรรทดัฐานทางจรยิธรรม การตรวจสอบได้ และการแก้ไขปรบัปรงุ
การบดิเบอืนความจรงิ 

·    Everyone is entitled to dignity and respect. This requires transparency and accountability of 
media and digital platforms. 
- ทุกๆคนมสีทิธไิด้รบัศกัดิศ์รแีละความเคารพ เรื่องน้ีต้องการความโปรง่ใส และการตรวจสอบได้ของสื่อและโครงสร้าง เครอืข่ายต่างๆในการ
รวบรวมสนิค้า ขอ้มลู ดจิทิลัทีใ่ช้ในการสร้างสนิค้าและบรกิารในทางธรุกจิ 

·    Everyone is entitled to privacy and control of their information, including deleting their data, 
provided they are not engaged in human rights abuses or criminal activity. This should 
be inherent and intrinsic to each person’s digital identity and requires legal frameworks that 
balance the right to privacy and the protection of human rights. 
- ทุกๆคนมสีทิธใินความเป็นส่วนตวัและการควบคุมขอ้มูลข่าวสารของตน รวมถงึการท าลายขอ้มูล โดยมขีอ้แมว้่าขอ้มลูเหล่านัน้จะไม่มสี่วนใน
การละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมด้านอาชญากรรม เรื่องน้ีควรเป็นเน้ือแท้โดยธรรมชาตขิองอตัลกัษณ์ดจิทิลัของปัจเจกบุคคล
และให้มโีครงสร้างกฏหมายที่มสีมดุลเรื่องสทิธขิองความเป็นส่วนตวัและการปกป้องสทิธมินุษยชน 

 

·    Everyone is entitled to their own cultural and linguistic identity. This requires spaces 
for linguistic and cultural diversity, and access to ownership and control of media. 
- ทุกๆคนมสีทิธต่ิออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและภาษาของตน เรื่องน้ีต้องการพืน้ที่ส าหรบัความหลากหลายทางภาษาและวฒันธรรม และการ
เขา้ถงึความเป็นเจ้าของและการควบคุมสื่อ 

·    Everyone is entitled to communication skills and media literacy. This requires culturally 
appropriate training and building dialogue, conversation, listening, openness, and critical 
thinking skills. 
- ทุกๆคนมสีทิธต่ิอทกัษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทนัสื่อ เรื่องน้ีต้องการการฝึกสอนที่เหมาะสมกบัวฒันธรรมและการสร้างเสรมิทกัษะในการ
สนทนาแลกเปลี่ยน การสนทนา การฟัง ความเปิดเผย และ การคดิแบบมวีจิารณญาณ 

·    Everyone has access to sustainable power sources to enable their digital or electronic 
media. This requires access to technologies such as solar or wind power. 
- ทุกๆคนมสีทิธใินการเขา้ถงึแหล่งพลงังานที่ยัง่ยนืในการใช้สื่อดจิทิลัหรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ เรื่องน้ีต้องการการเขา้ถงึเทคโนโลยเีช่นพลงังาน
แสงอาทติย์หรอืพลงัลม 



·    Everyone is entitled to affordable devices or public access to devices in safe spaces.This 
requires economic resources as well as the “right to repair. 
- ทุกๆคนมสีทิธใินการใช้อุปกรณ์ที่ราคาพอเหมาะ หรอืเขา้ถงึการใช้เครื่องมอืสาธารณะได้ในสถานที่ปลอดภยั เรื่องน้ีต้องการทรพัยากรทาง
เศรษฐกจิและ “สทิธใินการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า” 

For the full text of the manifesto, visit https://bit.ly/3ElYOPF 

This Thai version has been translated by Patchanee Malikhao (PhD), an expert in health 
communication, digital communication and journalism from a Buddhist perspective. 
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