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มี ป ระชาชนเป็ น อั น มาก
ที่ ชี วิ ต ของเขาติ ด เชื้ อ โรคของ
ลัทธิวัตถุนิยม ไม่สามารถเห็น
สถานการณ์อย่างแจ่มแจ้งได้ หรือ
อย่ า งน้ อ ยเขาก็ มี ข้ อ ขั ด ขวางใน
การแสดงความคิ ด ว่ า ทำ � ไมชี วิต
ของเขาจึงประสบแต่ความลำ�บาก
หลายคนคิดว่าเขาคงสามารถพบ
ความสุขสันติในปรัชญาต่างๆ ซึ่ง
มีผเู้ สนอแนะ (G.S. 10)
วาทะพระคาร์ดินัล
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
บทเทศน์์โอกาสฉลองครบรอบปีที่ 9
สมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2022
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

เรื่อง-ภาพ ทีมงานสื่อมวลชนคาทอลิก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เนื่องในวันสื่อมวลชนสากล ปีนี้ ครั้งที่ 56 หัวข้อสาส์น
องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสคือ “การฟังด้วยหัวใจ”
ข้อความหนึ่งของสาสน์คือ “การรับฟังไม่ได้มีความหมาย
เพียงเพื่อการได้ยินเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นฐานของการสนทนา
ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ดังที่นักบุญ
เปาโลกล่าวว่า “ความเชื่อมาจากการฟัง” (รม.10-17)” ดังนั้น
การสื่ อ สารในยุ ค ดิ จิ ทั ล สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เราต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง อยู่ เ สมอเพื่ อ ให้
การฟังของเราเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ นื่ ในสังคมคือ “การรับรู้
สื่ออย่างมีวิจารณญาณ”
แล้วอะไรคือ “การรับรู้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ”
สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนสิงหาคมนี้ จึงขอแนะนำ�
ทุกท่านให้รู้จักสังเกตข่าวด้วยตัวเอง โดยเฉพาะข่าวที่มาจากสื่อ
โซเชียล มีเดีย ที่เราเห็นกันทั่วไปในสังคมปัจจุบัน ในบางครั้ง
เรายังไม่สามารถแยกแยะได้มากนัก ดังนั้นวิจารณญาณของเราใน
ฐานะผู้รับข่าวสารคือ “การตั้งคำ�ถาม”
(อ่านต่อหน้า 8)

ช่องทาง
วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วัดเซนต์หลุยส์

>>>
https://
www.facebook.com/
SaintLouisChurchBKK

สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ >>>
https://
www.facebook.com/
Mediabkk

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

อาสนวิหารอัสสัมชัญ

วัดพระกุมารเยซู กม.8
>>>

https://
www.facebook.com/
holykm8

https://
www.facebook.com/
assumptionbkk

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

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

วัดแม่พระลูกประคำ� กาลหว่าร์

วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ�

>>>

>>>

https://www.facebook.com/
วัดแม่พระลูกประคำ�(กาลหว่าร์)
-Holy-Rosary-Church159664737493819

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

วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์

>>>

>>>

https://
www.facebook.com/
josephtrokchan
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https://
www.facebook.com/
raphaelchurch

วัดพระมหาไถ่

>>>
https://
www.facebook.com/
holyredeemerbangkok

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

วัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101

>>>

วัดคอนเซ็ปชัญแห่งพระแม่เจ้า
Official Page

https://
www.facebook.com/
Queenofpeace101

วัดเซนต์โธมัส

https://www.facebook.com/
conception.bkk
https://www.facebook.com/
groups/
750772255456236

>>>
https://
www.facebook.com/
stthomasbkkchurch

>>>

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

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

วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

>>>
https://
www.facebook.com/
fatimadindaeng

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

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

>>>

https://
www.facebook.com/
pramandachurch

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

>>>
https://
www.facebook.com/
SJChurch.BKK

วัดพระแม่มหาการุณย์ เมืองนนท์

>>>

https://www.facebook.com/
วัดพระแม่มหาการุณย์Our-Lady-of-Mercy-Non
thaburi-193911844012133

วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว

>>>

https://
www.facebook.com/
lovwatkularbtip

วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

>>>

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

>>>

วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

https://
www.facebook.com/
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์787223867970030

https://
www.facebook.com/
TMS.vocation

วัดนักบุญโทมัสอไควนัส มีนบุรี

>>>

วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค

https://
www.facebook.com/
thomaschurchminburi

วัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง

>>>

>>>

วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำ�ไทร

>>>

https://www.facebook.com/
วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตรพุทธมณฑลสาย-11100298164953699/

วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

>>>

https://
www.facebook.com/
วัดดวงหทัยนิรมลของเเม่พระปากลัด-313272702039208
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>>>

https://www.facebook.com/
วัดพระวิสุทธิวงส์-ลำ�ไทรHoly-Family-Church-Lum
sai-102321194760059

วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่

https://
www.facebook.com/
profile.php?id=
100022107652240

วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร

>>>

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

https://
www.facebook.com/
วัดมารีย์สวรรค์-ดอนเมือง102089712023508

วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน

>>>

>>>
https://
www.facebook.com/
SainthRochChurch
Chachoensao

วัดนักบุญเปาโล บ้านนา

>>>
https://
www.facebook.com/
PauloBanna

วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน

>>>

https://
www.facebook.com/
theholytrinityyouth

วัดนักบุญเปโตร นครชัยศรี

>>>

https://
www.facebook.com/
stpeterchurch.sampran

วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

>>>

วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน

>>>
https://www.facebook.com/
วัดมารีย์สมภพ-บ้านแพนNativity-of-Marys-church580773268763221

วัดนักบุญยวง บัปติสตา (เจ้าเจ็ด)

www.santikham.com
https://
www.facebook.com/
susansantikham

วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

>>>
https://
www.facebook.com/
AnnaThachinSamutsakhon

วัดนักบุญมัทธิว อัครสาวก

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

วัดนักบุญอันเดร บางภาษี

>>>
https://
www.facebook.com/

ST.ANDREW.BANGPHASRI

วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

>>>
>>>
https://www.facebook.com/
วัดนักบุญยอแซฟ-อยุธยาSaint-Joseph-CatholicChurch-Ayutthaya109566720680188/

>>>

https://
www.facebook.com/
profile.php?id=
100070451967067

วัดนักบุญเทเรซา (หน้าโคก)

>>>

https://
www.facebook.com/
วัดนักบุญเทเรซา-หน้าโคก840798819284069

วัดพระคริสตประจักษ์ (วัดเกาะใหญ่)

>>>

https://
www.facebook.com/
KohYaiChurch

วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล (สองพีน่ อ้ ง) >>>
https://www.facebook.com/
วัดแม่พระประจักษ์สองพี่น้อง611182305637225

วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก

>>>

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

สือ่ มวลชนคาทอลิกกรุงเทพฯ

พิธีบวชสังฆานุกร, แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2022 พิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ, พิธีบวชสังฆานุกร,
แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ และพิเศษโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี สถาบันแสงธรรม เปิดปีอภิบาลกระแสเรียกและ
ฟื้นฟูการอบรมพระสงฆ์ โดย พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะพระสังฆราช พระสงฆ์
นักบวชชาย หญิง และสัตบุรุษจำ�นวนมาก ณ หอประชุมมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

ฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2022 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์
ประมุ ข สั ง ฆมณฑลเชี ย งใหม่ เป็ น ประธานพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ โอกาสฉลองวั ด
นักบุญอันนา ท่าจีน ร่วมกับคุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร และคุณพ่อนัฎฐวี กังก๋ง
พร้อมด้วยพระสงฆ์ และสัตบุรุษมาร่วมพิธีเป็นจำ�นวนมาก

ฉลองวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022
เวลา 10.00 น. พระคาร์ดนิ ลั เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบ
พระคุ ณ โอกาสฉลองวั ด นั ก บุ ญ หลุ ย ส์
มารีฯ บางแค ร่วมกับคุณพ่อประทีป
สุทธินาวิน และคุณพ่อวิทยา ลัดลอย
พร้อมด้วยพระสงฆ์ ภราดา และสัตบุรุษ
มาร่วมพิธีด้วยความเชื่อศรัทธา

ฉลองวัดนักบุญเปโตร สามพราน
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2022 เวลา
10.00 น. คุณพ่อรัฐพล งามอัชฌา,
คุณพ่อสาโรช เมธีพิทักษ์กุล, คุณพ่อ
ณัฐชัย อิ่มไพร และ คุณพ่อธนบูรณ์
พูนผล พระสงฆ์ใหม่แห่งอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคุณพ่ออดิศักดิ์
กิจบุญชู และคุณพ่อธนากร เลาหบุตร
พระสงฆ์ บ วชครบ 25 ปี ลู ก วั ด
นั ก บุ ญ เปโตร เป็ น ประธานพิ ธี บู ช า
ขอบพระคุ ณ โอกาสฉลองวั ด นั ก บุ ญ
เปโตร สามพราน

พิธีมิสซาปลงศพ กาทารีนา สุดา เส็งเจริญ
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2022 คุณพ่อสมพร เส็งเจริญ เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ กาทารีนา สุดา เส็งเจริญ (มารดาของ
คุณพ่อสมพร เส็งเจริญ) ณ วัดเซนต์ร็อค (ท่าไข่) จ.ฉะเชิงเทรา
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สัมมนาพระสงฆ์ระดับชาติ ครั้งที่ 33
วันที่ 8-11 สิงหาคม 2022 สัมมนา
พระสงฆ์ระดับชาติ ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์
ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน สามพราน
ในหัวข้อ "พระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน กับความ
หวั ง ในอนาคต" โดยมี พ ระสั ง ฆราชและ
พระสงฆ์จาก 11 สังฆมณฑลในประเทศไทย
เข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน

วันครอบครัว วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2022 ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำ�โดย คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายฯ จัดงานวันครอบครัว วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น โดยมีคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า, คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย
พร้อมด้วยทีมงานของวัด และเยาวชนของวัด ให้การต้อนรับและสร้างบรรยากาศในการทำ�กิจกรรมอย่างดี กิจกรรมเริ่มต้น
ด้วยวจนพิธีกรรมเปิดโดยคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า จากนั้นคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ อบรมหัวข้อ “ครอบครัวสุขสันต์เข้าใจ
เยาวชน” และกิจกรรมจากแผนกคริสตศาสนธรรม และแผนกพระคัมภีร์ ปิดท้ายด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสำ�หรับ
ผู้มาร่วมกิจกรรม พร้อมกับสัตบุรุษของวัดที่มาร่วมพิธีมิสซาประจำ�วัน

สัมมนาอธิการและผู้ช่วยอธิการ คณะพระหฤทัยฯ
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2022 คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
จัดสัมมนาอธิการและผู้ช่วยอธิการ ในหัวข้อ "การเป็นผู้นำ�เชิงประกาศก"
ณ หาดหฤทัย หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

งานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2022 คุณพ่อ
ธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาล
ผู้สูงอายุ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จั ด งานชุ ม นุ ม ผู้ สู ง อายุ "ผู้ สู ง วั ย ไม่ ทิ้ ง กั น
ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ วัดอัครเทวดา
ราฟาแอล ปากน้ำ � โดยมี คุ ณ พ่ อ วิ จิ ต ร
ลิขิตธรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อ
สมเกียรติ บุญอนันตบุตร และคุณพ่อ
ธนันชัย กิจสมัคร พร้อมด้วยพระสงฆ์ และ
ผู้มาร่วมงานทั้งสิ้นจำ�นวน 477 คน

โครงการอาหารจานละบาท
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2022 คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
นำ�โดยซิสเตอร์ในสำ�นักกลางเเละเเอสปิรันต์ช่วยกันจัดอาหารถุง เมนูไข่พะโล้
เพื่อเตรียมแบ่งปันแก่ผู้คนในชุมชนคลองเตย ล็อค 1-2-3 ตามโครงการ “อาหาร
จานละบาท” เพียง 1 บาท ชาวชุมชนอิ่มท้องเเละอิ่มบุญ
สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 20 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2022 7

บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร
ควรเก็บไว้ดูครับ !!! สารสังฆมณฑลฯ ฉบับนี้ พี่น้องควร
เก็บไว้ดู เพราะนำ�เสนอหน้าเพจเฟซบุค๊ และยูทปู ของวัดต่างๆ
ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทีส่ อื่ ฯกรุงเทพฯ พยายามรวบรวม
ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อพี่น้องจะได้ทราบช่องทางการติดต่อ
สือ่ สาร และร่วมกิจศรัทธา/กิจกรรมต่างๆ ของวัดชุมชนต่างๆ
ที่พี่น้องติดตาม หรือวัดที่พี่น้องร่วมมิสซาอยู่เป็นประจำ�
สารฯ ฉบับนี้ ตั้งใจนำ�เสนอ รูปหน้าเพจเฟซบุ๊ค/ยูทูป
และชื่อเพจ(เฟซบุ๊ค/ยูทูป) ประจำ�วัดนั้นๆ ให้เห็นชัดๆ
เพราะว่าปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับการค้นหา และการรับรู้
ถึงหน้าเพจทางการของวัดต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น ทางวัดบาง
แห่ง มีหน้าเพจเฟซบุ๊ค หรือ ยูทูป หลายอัน, บางแห่งทำ�เพจ
หลายชิ้น ทั้งทางการและไม่เป็นทางการ หรือบางครั้งยังมี
เพจเก่าปรากฏซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว และชื่อเพจเฟซบุ๊ค/
ยูทปู บางครัง้ ก็ตงั้ ชือ่ ใกล้เคียงกันหลายเพจเลยทีเดียว ดังนัน้
จึงหวังว่า การนำ�เสนอหน้าเพจเฟซบุ๊ค/ยูทูป ในสารฯ
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ เพื่อให้พี่น้องสามารถรับทราบ
และติดตาม เพจเฟซบุ๊ค/ยูทูป หน้าปัจจุบันของวัดที่
พี่น้องติดตาม ได้อย่างถูกต้อง และไม่สับสน
ปัจจุบนั สือ่ มวลชน กรุงเทพฯ ดำ�เนินงานกว้างๆ 2 ประเภท
1. ผลิตสือ่ ฯ เพือ่ เป็นแหล่งข้อมูลและนำ�เสนอในรูปแบบของ
สื่อฯ ในปัจจุบัน
a. การถ่ายทอดสด ได้แก่ พิธีมิสซา กิจศรัทธาและ
กิจกรรมต่างๆ ของวัด องค์กร และหน่วยงานต่างๆ
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
b. ผลิตคลิปรายการพระเจ้าสถิตกับเรา และสื่ออื่นๆ
ได้แก่ นำ�เสนอพระวาจา/บทเทศน์สอน, เหตุการณ์
พระศาสนจั ก รสากล-ท้ อ งถิ่ น และการนำ � เสนอ
เนื้อหาสาระทางศาสนาที่เป็นประโยชน์ในยุคปัจจุบัน
c. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 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 เพื่อนำ�ข่าวดี
สูค่ นรอบข้าง นัน่ คือ การเป็นผูส้ ง่ สาร ในการกระจายเนือ้ หา
ความรักของพระเจ้าสู่ทุกคนในชีวิตประจำ�วันด้วยเช่นกัน
คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม
(สื่อมวลชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

(ต่อจากหน้า 1)

เราต้องตัง้ คำ�ถามเสมอก่อนทีจ่ ะแชร์อะไรโดยทีไ่ ม่
ตั้งคำ�ถาม หรือคิดก่อนว่าสิ่งนี้เป็นจริงหรือไม่!!!???

5 ข้อสังเกตของข่าวปลอม (Fake News) มีอะไรบ้าง?
1. ตรวจสอบแหล่งข่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรือ่ งราว
นั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่คุณเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้าน
การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หากเรื่องราวนั้นมาจากแหล่งข่าวที่
คุณไม่รู้จัก ให้ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้น ว่ามีเว็บไซต์หรือแหล่ง
ข่าวอื่นที่มีข่าวในลักษณะเดียวกันหรือไม่ หรือแหล่งข่าวได้
มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำ�เสนอข่าวหรือไม่
2. สังเกตสิ่งที่ผิดปกติ เว็บไซต์ข่าวปลอมหลายแห่ง
มักสะกดคำ�ผิดหรือมีการจัดวางรูปแบบทีด่ ไู ม่เป็นมืออาชีพ
หากคุณเห็นลักษณะเหล่านี้ควรอ่านข่าวอย่างระมัดระวัง
3. พิจารณารูปภาพ ข่าวปลอมมักมีรูปภาพหรือ
วีดีโอที่ถูกบิดเบือน บางครั้งรูปภาพอาจเป็นรูปจริงแต่ไม่
เกี่ยวข้องกับบริบทของเรื่องราว คุณสามารถค้นหารูปภาพ
นั้นเพื่อตรวจสอบยืนยันแหล่งที่มาของรูปภาพได้
4. ดู ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของเนื้ อ หาและการอ้ า งอิ ง
ควรอ้างอิงที่มา ข้อมูลที่กล่าวถึงอย่างชัดเจน เช่น สถานที่
เวลา บุคคลที่สามที่กล่าวถึง หากไม่ระบุข้อมูลใดๆ อาจจะ
เป็นไปได้ว่าตั้งใจเผยแพร่ข่าวปลอม
5. บางเรื่องก็จงใจสร้างขึ้นให้เป็นข่าวปลอม จงใช้
วิจารณญาณในการอ่าน และแชร์เฉพาะข่าวที่คุณแน่ใจว่า
เชื่อถือได้เท่านั้น
ดั ง นั้ น การรั บ รู้ ข่ า วสารในปั จ จุ บั น จึ ง ต้ อ งใช้
วิจารณญาณ ไม่เชื่อโดยง่าย แชร์ได้เมื่อมั่นใจ มิเช่นนั้น
นอกจากจะตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมแล้ว เนื้อหาที่
นำ�ไปสูค่ วามเข้าใจผิด ทีแ่ ย่ทสี่ ดุ คือเนือ้ หาทีต่ งั้ ใจตัดต่อ
ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ คลิปเสียง คลิปวีดีโอ
ไม่ว่าจะทำ�เพื่อความสนุกสนาน สร้างความเชื่อ หรือ
เพื่อผลประโยชน์ต่างๆ ถือเป็นข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสังคมโดยรวม
ทั้งยังเป็นการกระทำ�ที่ผิดกฎหมายอีกด้วย
ที่มา: สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
(Thai Journalists Association), Fake News : ข่าวลวง ข่าวปลอม
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