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มีป ระชาชน เป็น อันมาก

ท่ีชีวิตของเขาติดเช้ือโรคของ

ลัทธิวัตถุนิยม ไม่สามารถเห็น

สถานการณ์อย่างแจ่มแจ้งได้ หรือ

อย่างน้อยเขาก็มีข้อขัดขวางใน

การแสดงความคิดว่าทำาไมชีวิต

ของเขาจึงประสบแต่ความลำาบาก 

หลายคนคิดว่าเขาคงสามารถพบ

ความสุขสันติในปรัชญาต่างๆ ซ่ึง 

มีผู้เสนอแนะ (G.S. 10)

วาทะพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์์โอกาสฉลองครบรอบปีที่ 9 
สมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2022 
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

เรื่อง-ภ�พ  ทีมงานสื่อมวลชนคาทอลิก 
              อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เน่ืองในวันส่ือมวลชนสากล ปีนี้ คร้ังที่ 56 หัวข้อสาส์น 

องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสคือ “การฟังด้วยหัวใจ” 

ข้อความหนึ่งของสาสน์คือ “การรับฟังไม่ได้มีความหมาย

เพียงเพื่อการได้ยินเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นฐานของการสนทนา

ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ดังที่นักบุญ 

เปาโลกล่าวว่า “ความเชื่อมาจากการฟัง” (รม.10-17)” ดังนั้น 

การสื่อสารในยุคดิจิทัลสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำานึงถึงอยู่เสมอเพ่ือให้ 

การฟังของเราเกดิประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ืน่ในสังคมคอื “การรบัรู ้

สื่ออย่างมีวิจารณญาณ” 

แล้วอะไรคือ “การรับรู้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ”

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนสิงหาคมนี้ จึงขอแนะนำา

ทุกท่านให้รู้จักสังเกตข่าวด้วยตัวเอง โดยเฉพาะข่าวที่มาจากสื่อ

โซเชียล มีเดีย ที่เราเห็นกันทั่วไปในสังคมปัจจุบัน ในบางครั้ง 

เรายังไม่สามารถแยกแยะได้มากนัก  ดังน้ันวิจารณญาณของเราใน

ฐานะผู้รับข่าวสารคือ “การตั้งคำาถาม” 
  (อ่านต่อหน้า 8)
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วัดเซนต์หลุยส์

https://
www.facebook.com/
SaintLouisChurchBKK

https://www.youtube.com/
channel/UC5tdWlBXykotsDNsuDUpr7Q

>>>

วัดพระกุมารเยซู กม.8

https://
www.facebook.com/

holykm8

https://www.youtube.com/
channel/UCftIZZGPmjEdc8iSNEvxkFw

>>>

วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์

https://www.facebook.com/
วัดแม่พระลูกประคำา(กาลหว่าร์)

-Holy-Rosary-Church-
159664737493819

https://www.youtube.com/
channel/UCOBrI1BewTAjDEovGHHdinQ

>>>

วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ 

https://
www.facebook.com/

josephtrokchan

>>>

วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา

https://
www.facebook.com/

raphaelchurch

>>>

วัดพระมหาไถ่

https://
www.facebook.com/
holyredeemerbangkok

https://www.youtube.com/
channel/UCperxpM5vU703f6-lgWWx7g

>>>

ช่องทาง
วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

อาสนวิหารอัสสัมชัญ

https://
www.facebook.com/

assumptionbkk

https://www.youtube.com/
channel/UCXydolVwzVhubLt-qL8hDNw

>>>

สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

https://
www.facebook.com/

Mediabkk

https://www.youtube.com/
c/catholicbkkitbkk

>>>
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วัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101

https://
www.facebook.com/
Queenofpeace101

>>>>>>

วัดเซนต์จอห์น

https://
www.facebook.com/

SJChurch.BKK

>>>

วัดเซนต์โธมัส

https://
www.facebook.com/
stthomasbkkchurch

https://www.youtube.com/
channel/UCmTcwGhPkng1EKhMLmIrf_g

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

https://
www.facebook.com/

pramandachurch

https://www.youtube.com/
channel/UCztRjZbej_rxhPWkxvcF05w

>>>

วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

https://
www.facebook.com/

fatimadindaeng

https://www.youtube.com/
channel/UCWU-3_KTODfqdCUDdyJ7WWg

>>>

วัดคอนเซ็ปชัญแห่งพระแม่เจ้า

https://www.youtube.com/
channel/UCVeryFbhbDWp2ieiSnEvAzA

>>>

Official Page
https://www.facebook.com/

conception.bkk

https://www.facebook.com/
groups/

750772255456236

วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว

https://
www.facebook.com/

lovwatkularbtip

>>>

วัดพระแม่มหาการุณย์ เมืองนนท์

https://www.facebook.com/
วัดพระแม่มหาการุณย์-
Our-Lady-of-Mercy-Non

thaburi-193911844012133

>>>

วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

https://
www.facebook.com/
MotherofGd.Church

>>>

>>>
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>>>วัดนักบุญโทมัสอไควนัส มีนบุรี

https://
www.facebook.com/
thomaschurchminburi

วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร

https://www.facebook.com/
วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร-

พุทธมณฑลสาย-11-
100298164953699/

>>>

วัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง

https://
www.facebook.com/

วัดมารีย์สวรรค์-ดอนเมือง-
102089712023508

>>>

วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

https://
www.facebook.com/

วัดดวงหทัยนิรมลของเเม่พระ-
ปากลัด-313272702039208

>>>

วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน

https://
www.facebook.com/

profile.php?id=
100022107652240

>>>

>>>

วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

https://
www.facebook.com/

วัดพระแม่สกลสงเคราะห์-
787223867970030

>>>

วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค

https://
www.facebook.com/
louismarie.bangkae

>>>

วัดนักบุญเปาโล บ้านนา

https://
www.facebook.com/

PauloBanna

>>>

วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร

https://www.facebook.com/ 
วัดพระวิสุทธิวงส์-ลำาไทร-
Holy-Family-Church-Lum
sai-102321194760059

>>>

วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน

https://
www.facebook.com/
theholytrinityyouth

>>>

วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่

https://
www.facebook.com/
SainthRochChurch

Chachoensao

>>>

วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี

https://
www.facebook.com/

TMS.vocation

>>>
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วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน

https://www.facebook.com/
วัดมารีย์สมภพ-บ้านแพน-
Nativity-of-Marys-church-

580773268763221

>>>

วัดพระคริสตประจักษ์ (วัดเกาะใหญ่)

https://
www.facebook.com/

KohYaiChurch

>>>

วัดนักบุญยวง บัปติสตา (เจ้าเจ็ด)

https://
www.facebook.com/

profile.php?id=
100070451967067

>>>

วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล (สองพ่ีน้อง)

https://www.facebook.com/
วัดแม่พระประจักษ์-

สองพี่น้อง-
611182305637225

>>>

วัดนักบุญเทเรซา (หน้าโคก)

https://
www.facebook.com/

วัดนักบุญเทเรซา-หน้าโคก-
840798819284069

>>>

วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก

https://
www.facebook.com/
bartholomew.suphan

>>>

วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

https://
www.facebook.com/

susansantikham

>>>

วัดนักบุญเปโตร นครชัยศรี

https://
www.facebook.com/

stpeterchurch.sampran

>>>

>>>วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

https://www.facebook.com/
วัดนักบุญยอแซฟ-อยุธยา-
Saint-Joseph-Catholic-

Church-Ayutthaya-
109566720680188/

>>>

วัดนักบุญมัทธิว อัครสาวก

https://
www.facebook.com/
st.matthewapostleth

>>>

วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

https://
www.facebook.com/

AnnaThachinSamutsakhon

>>>

วัดนักบุญอันเดร บางภาษี

https://
www.facebook.com/

ST.ANDREW.BANGPHASRI

>>>

www.santikham.com
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บอกข่าวเล่าสาร
ส่ือมวลชนคาทอลิกกรุงเทพฯ

 
 

พิธีบวชสังฆานุกร, แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์

วันศุกร์ท่ี 12 สิงหาคม 2022 พิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ, พิธีบวชสังฆานุกร,  
แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ และพิเศษโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี สถาบันแสงธรรม เปิดปีอภิบาลกระแสเรียกและ
ฟ้ืนฟูการอบรมพระสงฆ์ โดย พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะพระสังฆราช พระสงฆ์ 
นักบวชชาย หญิง และสัตบุรุษจำานวนมาก ณ หอประชุมมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

พิธีมิสซาปลงศพ กาทารีนา สุดา เส็งเจริญ
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2022 คุณพ่อสมพร เส็งเจริญ เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ กาทารีนา สุดา เส็งเจริญ (มารดาของ 

คุณพ่อสมพร เส็งเจริญ) ณ วัดเซนต์ร็อค (ท่าไข่) จ.ฉะเชิงเทรา

ฉลองวัดนักบุญเปโตร สามพราน
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2022 เวลา 

10.00 น. คุณพ่อรัฐพล งามอัชฌา,  
คุณพ่อสาโรช เมธีพิทักษ์กุล, คุณพ่อ 
ณัฐชัย อิ่มไพร และ คุณพ่อธนบูรณ์ 
พนูผล พระสงฆ์ใหม่แหง่อคัรสงัฆมณฑล 
กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคุณพ่ออดิศักดิ์ 
กิจบญุช ูและคณุพอ่ธนากร เลาหบตุร 
พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี ลูกวัด 
นักบุญเปโตร เป็นประธานพิธีบูชา 
ขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดนักบุญ 
เปโตร สามพราน 

ฉลองวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022 

เวลา 10.00 น. พระคารดิ์นลั เกรยีงศักด์ิ 
โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบ 
พระคุณโอกาสฉลองวัดนักบุญหลุยส์ 
มารีฯ บางแค ร่วมกับคุณพ่อประทีป 
สุทธินาวิน และคุณพ่อวิทยา ลัดลอย 
พร้อมด้วยพระสงฆ์ ภราดา และสัตบุรุษ
มาร่วมพิธีด้วยความเชื่อศรัทธา 

ฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2022 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน ์

ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัด 
นักบุญอันนา ท่าจีน ร่วมกับคุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร และคุณพ่อนัฎฐวี กังก๋ง  
พร้อมด้วยพระสงฆ์ และสัตบุรุษมาร่วมพิธีเป็นจำานวนมาก
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งานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2022 คุณพ่อ 

ธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาล 
ผู้สูงอายุ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ "ผู้สูงวัยไม่ทิ้งกัน  
ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ วัดอัครเทวดา 
ราฟาแอล ปากน้ำา โดยมีคุณพ่อวิจิตร 
ลิขิตธรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อ 
สมเกียรติ บุญอนันตบุตร และคุณพ่อ 
ธนันชัย กิจสมัคร พร้อมด้วยพระสงฆ์ และ 
ผู้มาร่วมงานทั้งสิ้นจำานวน 477 คน

สัมมนาพระสงฆ์ระดับชาติ ครั้งที่ 33
วันท่ี 8-11 สิงหาคม 2022 สัมมนา 

พระสงฆ์ระดับชาติ ครั้งท่ี 33 ณ ศูนย์ 
ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน สามพราน 
ในหัวข้อ "พระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน กับความ
หวังในอนาคต" โดยมีพระสังฆราชและ 
พระสงฆ์จาก 11 สังฆมณฑลในประเทศไทย 
เข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน

วันครอบครัว วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2022 ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดย คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้อำานวยการ

ฝ่ายฯ จัดงานวันครอบครัว วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น โดยมคีุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า, คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย  
พร้อมด้วยทีมงานของวัด และเยาวชนของวัด ให้การต้อนรับและสร้างบรรยากาศในการทำากิจกรรมอย่างดี กิจกรรมเริ่มต้น 
ด้วยวจนพิธีกรรมเปิดโดยคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า จากนั้นคุณพ่อสุรศักด์ิ อัมพาภรณ์ อบรมหัวข้อ “ครอบครัวสุขสันต์เข้าใจ 
เยาวชน” และกิจกรรมจากแผนกคริสตศาสนธรรม และแผนกพระคัมภีร์ ปิดท้ายด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสำาหรับ 
ผู้มาร่วมกิจกรรม พร้อมกับสัตบุรุษของวัดที่มาร่วมพิธีมิสซาประจำาวัน

โครงการอาหารจานละบาท
วนัจนัทรท์ี ่29 กรกฎาคม 2022 คณะพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แหง่กรงุเทพฯ 

นำาโดยซิสเตอร์ในสำานักกลางเเละเเอสปิรันต์ช่วยกันจัดอาหารถุง เมนูไข่พะโล้  
เพื่อเตรียมแบ่งปันแก่ผู้คนในชุมชนคลองเตย ล็อค 1-2-3 ตามโครงการ “อาหาร
จานละบาท” เพียง 1 บาท ชาวชุมชนอิ่มท้องเเละอิ่มบุญ 

สัมมนาอธิการและผู้ช่วยอธิการ คณะพระหฤทัยฯ
วันท่ี 22-24 กรกฎาคม 2022 คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  

จัดสัมมนาอธิการและผู้ช่วยอธิการ ในหัวข้อ "การเป็นผู้นำาเชิงประกาศก"  
ณ หาดหฤทัย หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์



สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ปรึกษา : คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์, คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร บรรณาธิการ : คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม กองบรรณาธิการ :  
มัลลิกา กิจบำารุง, เพชรี ชาวแพรกน้อย พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0 2233 0523 โทรสาร. 0 2235 1405  สำานักงาน : 122/10 อาคารเซนต์โธมัส ชั้น 7 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2681 3847 โทรสาร. 0 2681 3848 E-mail : webmaster@catholic.or.th 

คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม  
(สื่อมวลชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร
ควรเก็บไว้ดูครับ !!! สารสังฆมณฑลฯ ฉบับนี้ พี่น้องควร 

เกบ็ไวด้ ูเพราะนำาเสนอหนา้เพจเฟซบุค๊ และยทููปของวดัตา่งๆ 
ในอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ทีส่ือ่ฯกรงุเทพฯ พยายามรวบรวม 
ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อพี่น้องจะได้ทราบช่องทางการติดต่อ 
สือ่สาร และรว่มกจิศรทัธา/กจิกรรมตา่งๆ ของวดัชมุชนต่างๆ 
ที่พี่น้องติดตาม หรือวัดที่พี่น้องร่วมมิสซาอยู่เป็นประจำา

สารฯ ฉบับนี้ ตั้งใจนำาเสนอ รูปหน้าเพจเฟซบุ๊ค/ยูทูป 
และชื่อเพจ(เฟซบุ๊ค/ยูทูป) ประจำาวัดนั้นๆ ให้เห็นชัดๆ 
เพราะว่าปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับการค้นหา และการรับรู้ 
ถงึหนา้เพจทางการของวดัตา่งๆ ยกตวัอยา่ง เช่น ทางวดับาง
แห่ง มีหน้าเพจเฟซบุ๊ค หรือ ยูทูป หลายอัน, บางแห่งทำาเพจ
หลายชิ้น ทั้งทางการและไม่เป็นทางการ หรือบางครั้งยังมี
เพจเก่าปรากฏซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว และชื่อเพจเฟซบุ๊ค/ 
ยทูปู บางครัง้กต็ัง้ชือ่ใกล้เคยีงกนัหลายเพจเลยทีเดียว ดงันัน้ 
จึงหวังว่า การนำาเสนอหน้าเพจเฟซบุ๊ค/ยูทูป ในสารฯ
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ เพื่อให้พี่น้องสามารถรับทราบ
และติดตาม เพจเฟซบุ๊ค/ยูทูป หน้าปัจจุบันของวัดที่ 
พี่น้องติดตาม ได้อย่างถูกต้อง และไม่สับสน

ปจัจบุนั ส่ือมวลชน กรงุเทพฯ ดำาเนนิงานกว้างๆ 2 ประเภท

1. ผลติสือ่ฯ เพ่ือเปน็แหล่งขอ้มลูและนำาเสนอในรปูแบบของ
สื่อฯ ในปัจจุบัน

a. การถ่ายทอดสด ได้แก่ พิธีมิสซา กิจศรัทธาและ
 กิจกรรมต่างๆ ของวัด องค์กร และหน่วยงานต่างๆ 
 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
b. ผลิตคลิปรายการพระเจ้าสถิตกับเรา และส่ืออ่ืนๆ 

 ได้แก่ นำาเสนอพระวาจา/บทเทศน์สอน, เหตุการณ์
 พระศาสนจักรสากล-ท้องถิ่น และการนำาเสนอ 

 เนื้อหาสาระทางศาสนาที่เป็นประโยชน์ในยุคปัจจุบัน
c. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์ได้แก่ สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
  และสามารถดูในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล 

2. เป็นสื่อกลาง เพื่อเป็นสื่อกลางในการกระจายข้อมูล
a. ทางเว็บไซต์ www.catholic.or.th
b. ทางเพจเฟซบุ๊ค : สื่อมวลชนคาทอลิก 
  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
c. ทางยูทูป_ช่อง : catholic bkk

ยุคแห่งการสื่อสาร เชิญชวนพี่น้อง เป็นผู้รับสาร ที่
รอบคอบด้วยการคิดวิเคราะห์ เนื้อหาสาระที่ดี เพื่อนำาข่าวดี
สูค่นรอบขา้ง นัน่คอื การเปน็ผูส้ง่สาร ในการกระจายเนือ้หา
ความรักของพระเจ้าสู่ทุกคนในชีวิตประจำาวันด้วยเช่นกัน

1. ตรวจสอบแหลง่ขา่ว ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่เรือ่งราว 

นั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่คุณเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้าน

การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หากเรื่องราวนั้นมาจากแหล่งข่าวท่ี

คุณไม่รู้จัก ให้ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้น ว่ามีเว็บไซต์หรือแหล่ง

ข่าวอ่ืนท่ีมีข่าวในลักษณะเดียวกันหรือไม่ หรือแหล่งข่าวได้

มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำาเสนอข่าวหรือไม่

2. สังเกตสิ่งที่ผิดปกติ เว็บไซต์ข่าวปลอมหลายแห่ง

มักสะกดคำาผิดหรือมีการจัดวางรูปแบบทีดู่ไม่เป็นมอือาชพี 

หากคุณเห็นลักษณะเหล่านี้ควรอ่านข่าวอย่างระมัดระวัง

3. พิจารณารูปภาพ ข่าวปลอมมักมีรูปภาพหรือ

วีดีโอที่ถูกบิดเบือน บางครั้งรูปภาพอาจเป็นรูปจริงแต่ไม่

เกี่ยวข้องกับบริบทของเร่ืองราว คุณสามารถค้นหารูปภาพ

นั้นเพื่อตรวจสอบยืนยันแหล่งที่มาของรูปภาพได้ 

4. ดูความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและการอ้างอิง  

ควรอ้างอิงที่มา ข้อมูลที่กล่าวถึงอย่างชัดเจน เช่น สถานที่ 

เวลา บุคคลที่สามที่กล่าวถึง หากไม่ระบุข้อมูลใดๆ อาจจะ

เป็นไปได้ว่าตั้งใจเผยแพร่ข่าวปลอม

5. บางเรื่องก็จงใจสร้างขึ้นให้เป็นข่าวปลอม จงใช้

วิจารณญาณในการอ่าน และแชร์เฉพาะข่าวที่คุณแน่ใจว่า

เชื่อถือได้เท่านั้น

ดังนั้นการรับรู้ข่ าวสารในปัจจุบันจึงต้องใช้

วิจารณญาณ ไม่เชื่อโดยง่าย แชร์ได้เมื่อมั่นใจ มิเช่นนั้น

นอกจากจะตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมแล้ว เน้ือหาที่ 

นำาไปสูค่วามเขา้ใจผดิ ทีแ่ยท่ีส่ดุคือเนือ้หาทีต้ั่งใจตดัต่อ 

ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ คลิปเสียง คลิปวีดีโอ  

ไม่ว่าจะทำาเพื่อความสนุกสนาน สร้างความเช่ือ หรือ

เพื่อผลประโยชน์ต่างๆ ถือเป็นข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสังคมโดยรวม  

ทั้งยังเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมายอีกด้วย

ที่มา: สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

(Thai Journalists Association), Fake News : ข่าวลวง ข่าวปลอม

(ต่อจากหน้า 1)

เราตอ้งตัง้คำาถามเสมอกอ่นทีจ่ะแชรอ์ะไรโดยทีไ่ม่

ตั้งคำาถาม หรือคิดก่อนว่าสิ่งนี้เป็นจริงหรือไม่!!!???

5 ข้อสังเกตของข่าวปลอม (Fake News) มีอะไรบ้าง?


