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“ความจริงจะทำาให้ท่านเป็นอิสระ” (ยอห์น 8:32)

วันสื่อมวลชนสากล

ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา 
	 ข้าแต่พระเจ้า

	 ขอทรงพระกรุณารับเครื่องบูชาฝ่ายจิตนี้

	 และบันดาลให้ศักดิ์สิทธิ์

	 โปรดทรงเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าทั้งหลาย

	 ให้เป็นบรรณาการนิรันดรสำาหรับพระองค์ด้วยเถิด

	 ทั้งนี้		ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

บทนำ�ขอบพระคุณ 

เพลงรับศีล																																																																	เทียบ	ปชญ	16:20

	 พระเจ้าข้า	พระองค์ประทานอาหารให้เราจากสวรรค์

	 เป็นอาหารเลิศรสที่นำาความชื่นชมทุกอย่างมาให้

หรือ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								

																																																																																					ยน	6:35

	 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า	“เราเป็นปังแห่งชีวิต	ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว

	 และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย”

บทภาวนาหลังรับศีล
	 ข้าแต่พระเจ้า

	 พระองค์โปรดให้อาหารจากสวรรค์

	 เพิ่มพลังให้ประชากรของพระองค์สดชื่นขึ้นแล้ว

	 โปรดทรงเกื้อกูลค้ำาชูเขาตลอดไปอย่าได้หยุดยั้ง

	 และโปรดให้เขาสมจะได้รับการไถ่ให้รอดพ้นตลอดนิรันดรด้วยเถิด

	 ทั้งนี้		ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
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บทภาวนาเพื่อสื่อมวลชน

 ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ทรงเปิดเผยให้มนุษย์ได้ทราบความจริง  พระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ และ 
เลือกสรรบางคนให้เป็นผู้สื่อสารข่าวดีแห่งความรักของพระองค์  และที่สุดได้ทรงมอบพระบุตร มารับ 
สภาพมนุษย์บังเกิดจากพระนางพรหมจารีมารีย์ เพื่อเปิดเผยให้โลกได้รับรู้ และรับการไถ่กู้ ให้รอด พระองค์
ทรงตั้งพระศาสนจักร เพื่อสืบทอดงานของพระองค์บนโลกนี้
 ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงรักมนุษย์ที่ทรงสร้างมา และปรารถนาให้ทุกคนได้รู้จักและรักพระองค์ 
เพื่อทุกคนจะได้รับความรอด
 ขอขอบพระคุณพระองค์สำาหรับพระพรแห่งสติปัญญา เพื่อให้มนุษย์ปกครองและดูแลโลก มนุษย์
จึงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักดิ์ศรีของมนุษย์และโลก ให้
เจริญก้าวหน้าด้วยวิถีแห่งสันติ
 มนุษย์ยังได้สร้างสรรค์เครื่องมือสำาหรับสื่อมวลชน ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ดาวเทียม  
วิดีทัศน์  ระบบเครือข่ายข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์  เป็นต้น
 ขอโปรดให้มนุษย์รู้จักใช้เครื่องมือสำาหรับสื่อมวลชนเหล่านี้ เป็นดั่งอุปกรณ์
 เพื่อสื่อนำาความรัก มายังจิตใจที่มีความโกรธเคือง
 เพื่อสื่อนำาความจริง มายังที่ที่มีการหลอกลวง
 เพื่อสื่อนำาความยินดี มายังผู้ที่กำาลังเศร้าโศก
 เพื่อสื่อนำาแสงสว่าง มายังผู้ที่อยู่ในความมืด
 เพื่อสื่อนำาความหวัง มายังผู้ที่กำาลังท้อแท้
 เพื่อสื่อนำาชีวิต มายังผู้ที่อยู่ในเงาแห่งความตาย
 เพื่อสื่อนำาความเชื่อมั่น มายังผู้ที่สงสัย
 เพื่อสื่อนำาความเป็นหนึ่งเดียว มายังที่ที่มีการแตกแยก
 และเพื่อสื่อนำาความรอดตลอดนิรันดร์ สำาหรับตนเองและมนุษยโลก
 ขอโปรดให้ผู้ที่ได้เสียสละ ทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์สื่อที่ดีแก่สังคม ได้รับพระพรตลอดนิรันดร
 ขอให้ผู้รับสื่อ สามารถแยกแยะ และเลือกรับสื่อที่เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
 ขอให้เราทุกคนได้เป็นผู้สื่อสารความรักของพระตลอดนิรันดร อาแมน

บทอ่านจากพระวรสารตามค�าบอกเล่าของนักบุญยอห์น 	 	 	 				ยน	6:24-35

	 เวลานั้น	เมื่อประชาชนเห็นว่าทั้งพระเยซูเจ้า	และบรรดาศิษย์ไม่อยู่ที่นั่นแล้ว	ก็ลงเรือมุ่งไปที่เมือง

คาเปอรนาอุมเพื่อตามหาพระเยซูเจ้า	 เมื่อพบพระองค์ที่ฝั่งตรงข้าม	 จึงทูลถามว่า	 “พระอาจารย์	 ท่านมา 

ที่นี่เมื่อไร”	 พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า	 ท่านแสวงหาเรา	 มิใช่เพราะได้

เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์	 แต่เพราะได้กินขนมปังจนอิ่ม	 อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไป	

แต่จงหาอาหารที่คงอยู่และนำาชีวิตนิรันดรมาให้	อาหารนี้บุตรแห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน	เพราะพระเจ้า

พระบิดาทรงประทับตรารับรองบุตรแห่งมนุษย์ไว้แล้ว”

	 เขาเหล่านั้นจึงทูลว่า	 “พวกเราจะต้องทำาอะไรเพื่อให้กิจการของพระเจ้าสำาเร็จ”	 พระเยซูเจ้าตรัส

ตอบว่า	 “กิจการของพระเจ้าก็คือให้ท่านทั้งหลายเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา”	 ประชาชนจึงทูลถามว่า	

“ท่านทำาเครื่องหมายอัศจรรย์ใดเพื่อพวกเราจะได้เห็นและจะได้เชื่อในท่าน	 ท่านทำาอะไรบรรพบุรุษของเรา

ได้กินมานนาในถิ่นทุรกันดาร	 ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า	 พระองค์ประทานขนมปังจากสวรรค์ให้เขา

กิน”

	 พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า	 “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า	 มิใช่โมเสสที่ให้ขนมปังจากสวรรค์

แก่ท่าน	 แต่เป็นพระบิดาของเราที่ประทานขนมปังแท้จากสวรรค์ให้ท่าน	 เพราะขนมปังของพระเจ้า	 คือ

ขนมปังซึ่งลงมาจากสวรรค์	และประทานชีวิตให้แก่โลก”	ประชาชนจึงทูลว่า	“นายขอรับ	โปรดให้ขนมปัง

นี้แก่พวกเราเสมอเถิด”	 พระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่า	 “เราเป็นปังแห่งชีวิต	 ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว	 และผู้ที่เชื่อ 

ในเราจะไม่กระหายอีกเลย”  (พระวาจาของพระเจ้า)

บทข้�พเจ้�เชื่อ

บทภาวนาเพื่อมวลชน
พระสงฆ์ :		 ให้เราภาวนาต่อพระเจ้า	พระบิดาของเรา	ผู้ทรงบันดาลให้สิ่งต่างๆ	เกิดข้ึนในโลกนี้	เพื่อ

ที่มนุษย์จะได้สามารถเรียนรู้ความรักที่พระองค์ทรงมอบให้กับทุกคน

	 1.	เพื่อพระสันตะปาปา	บรรดาพระสังฆราช	พระสงฆ์	นักบวชชาย-หญิง	ตลอดจนผู้แพร่ธรรม 

ทุกท่าน	จะได้มีพละกำาลังเข้มแข็ง	ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้พระอาณาจักรของพระเจ้า						(ให้เราภาวนา)

	 2.	เพื่องานแพร่ธรรมในประเทศไทย	จะได้เจริญก้าวหน้า	สามารถนำาประชากรให้มาสัมผัสกับ 

ความรักของพระเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้น	 	 	 	 							                 (ให้เราภาวนา)

 3.	เพื่อบรรดาผู้นำาประเทศ	ชุมชน	และองค์กรต่างๆ	ในทุกภาคส่วน	จะได้เป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน	 

ร่วมมือกันในการสร้างสันติสุข	และความปรองดองสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย	 					(ให้เราภาวนา)

	 4.	เพื่อผู้ที่ทำาหน้าที่ส่ือมวลชนในทุกแขนง	จะได้สามารถทำาหน้าที่่ของตนตามจรรยาบรรณ	 

บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม	นำาความจริงไปสู่ผู้รับสาร	ลดปัญหาความขัดแย้งและร่วมมือกัน 

สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลก	 	 	 	 	 								 (ใหเ้ราภาวนา)

	 5.	เพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน	ผู้มีส่วนร่วมกันจรรโลงสังคมให้เกิดความสงบสุข	จะได้ใช้และ

บริโภคสื่อต่างๆ	อย่างมีวิจารณญาณ	เสริมสร้างความรัก	ความเมตตาแก่กันและกัน	ตามแบบอย่างแห่ง 

ความรักซึ่งพระองค์ทรงมอบให้	 	 	 	 	 	 	 						(ให้เราภาวนา)
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สมณสภาสื่อสารสังคม สันตะสำานัก
สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 52

“ความจริงจะทำาให้ท่านเป็นอิสระ” (ยอห์น 8:32) 
ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ

บาทหลวงภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R. ถอดความ

พี่น้องช�ยหญิงที่รัก

	 การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าสำาหรับพวกเราทุกคน	 และเป็นหนทางที่สำาคัญ

ในการมีประสบการณ์ในสัมพันธภาพกับพระองค์	 การที่พวกเราถูกสร้างให้มีพระฉายาลักษณ์ขององค์พระ

ผู้สร้าง	พวกเราจึงสามารถที่จะแสดงออกและสามารถแบ่งปันทุกสิ่งที่เป็นความจริง	 เป็นสิ่งดี	 และมีความ

สวยงาม	 พวกเราสามารถที่จะบรรยายถึงประสบการณ์ส่วนตัว	 และโลกที่อยู่รอบตัวเรา	 และนั่นก็เป็นการ

สร้างความทรงจำาทางประวัติศาสตร์และความเข้าใจในบรรดาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน	 แต่เม่ือพวกเราได้พ่ายแพ้ 

ต่อความหย่ิงจองหองของตัวเองและความเห็นแก่ตัว	 พวกเราจึงได้บิดเบือนหนทางท่ีเราจะใช้ความสามารถ

ของตนในการสื่อสารไป	 สิ่งนี้สามารถเห็นได้ในอดีตกาลจากพระคัมภีร์ในเรื่องราวของ	 กาอินกับอาแบล	

และ	หอบาเบล	(อ้าง	ปฐมกาล	4:4-16	;	11:1-9)	ความสามารถที่จะบิดเบือนความจริงเป็นสิ่งที่แสดงถึง

สร้อย 		 พระเจ้าประทานทิพยาหารให้เขา

(หรือเพลงที่	26)		พระองค์ทรงเลี้ยงประชากรของพระองค์ด้วยอาหารของเทวา	อัลเลลูยา

เพลงสดุดี  	 	 	 	 	 			สดด	78:3	และ	4ขค,	23-24,	25	และ	54	

ก.		 สิ่งที่พวกเราได้ยินและรับรู้

	 สิ่งที่บรรพบุรุษของเราเล่าให้เราฟัง

	 บอกเล่าถึงกิจการน่าสรรเสริญขององค์พระผู้เป็นเจ้า

	 และพระอานุภาพของพระองค์

	 รวมทั้งการมหัศจรรย์ที่ทรงกระทำา  (เชิญรับ)

ข.	 แม้กระนั้นพระองค์ทรงบัญชาหมู่เมฆเบื้องบน

	 ทรงเปิดประตูท้องฟ้า

	 ปล่อยให้มานนาตกลงมาดังห่าฝนเพื่อเป็นอาหาร

	 พระองค์ประทานข้าวสาลีจากสวรรค์ให้เขา		 (เชิญรับ)

ค.	 มนุษย์กินอาหารของทูตสวรรค์

	 พระองค์ประทานอาหารให้เขาอย่างอุดมสมบูรณ์

	 ทรงนำาเขาไปยังเขตแดนศักดิ์สิทธิ์

	 บนภูเขาซึ่งพระหัตถ์ขวายึดมาได้	 	 (เชิญรับ)

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัส                             					อฟ	4:17,	20-24

	 พี่น้อง	 ข้าพเจ้าขอพูดและย้ำาเตือนท่านทั้งหลายในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า	 อย่าดำาเนินชีวิตโดย 

ไร้ความคิดดังที่คนต่างศาสนากระทำากันอีกต่อไป	 แต่ท่านมิได้มารู้จักพระคริสตเจ้าเช่นนั้น	 ท่านได้ฟัง

เรื่องราวและรู้จักองค์พระคริสตเจ้าตามความจริงที่ปรากฏอยู่ในพระเยซูเจ้าแล้ว	 ท่านจงถอดสภาพมนุษย์

เก่า	 เลิกประพฤติเลวทรามตามราคตัณหาที่หลอกให้หลงไป	 จงมีจิตใจและความรู้สึกนึกคิดอย่างใหม่	 จง

สวมใส่สภาพมนุษย์ใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงเนรมิตให้เหมือนพระองค์	 มีความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์

ที่มาจากความจริง	(พระวาจาของพระเจ้า)

อัลเลลูยา  																																																																																					มธ	4:4ข
อัลเลลูยา อัลเลลูยา                                                                                                       

มนุษย์มิได้ดำารงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น

แต่ดำารงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำาที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า

อัลเลลูยา
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ความอ่อนแอของพวกเราทั้งที่เป็นส่วนตัวและส่วนรวม	 ในทางตรงกันข้าม	 เมื่อเราได้ซื่อสัตย์ต่อแผนการ

ของพระเจ้าแล้ว	 การสื่อสารนั้นก็จะเป็นการแสดงออกที่เกิดผลดีในแง่ของหน้าที่ในการค้นหาความจริง

และการเจริญรอยตามความดีงาม

	 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันของการสื่อสารและระบบดิจิทัล	 พวกเราเผชิญกับ 

การแผ่ขยายของสิ่งที่เรียกกันว่า	 “ข่าวเท็จ”	 สาส์นวันสื่อมวลชนสากลครั้งนี้จึงเรียกร้องถึงการไตร่ตรอง	

ซึ่งพ่อได้ตั้งใจที่จะกลับไปยังประเด็นเรื่องของความจริง	 ที่ได้ถูกกล่าวถึงในสมณสมัยของสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาเปาโล	 ที่	 6	 ในสาส์นวันสื่อมวลชนสากลประจำาปี	 1972	 หัวข้อ	 “สื่อสารสังคมเพื่อการรับใช้ 

ความจริง”	 ในโอกาสนี้	 พ่อขอร่วมแบ่งปันในความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราในการยับยั้งการแพร่

กระจายข่าวเท็จ	 และการให้ศักดิ์ศรีแก่การสื่อข่าว	 รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สื่อข่าวแห่งความ

จริง

1. อะไรคือ “คว�มหลอกลวง” ที่เกี่ยวกับข่�วเท็จ

	 คำาว่า	 “ข่าวเท็จ”	 ได้เป็นประเด็นหลักในการสนทนาและโต้เถียงกันมาตลอด	 โดยทั่วไปได้กล่าว

ถึงการแพร่กระจายของการให้ข้อมูลท่ีผิดในส่ือออนไลน์หรือในส่ืออ่ืนๆ		โดยจะต้องจัดการกับการให้ข้อมูล 

ที่ผิดที่ไม่เป็นความจริงและไม่มีอยู่จริง	 หรือการบิดเบือนข้อมูลให้แก่ผู้รับข่าวสารและการคุมความคิด

ของผู้อ่านข่าวสาร	 การแพร่กระจายของข่าวเท็จนี้สามารถเป็นเรื่องการทำาให้สำาเร็จตามเป้าหมายเฉพาะ 

ที่ตั้งไว้ได้	หรือเป็นการโน้มน้าวข้อตกลงทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ทั้งสิ้น	

	 อันดับแรกในการเกิดผลของข่าวเท็จก็คือการลอกเลียนแบบที่เหมือนกับข่าวจริงที่ดูเหมือนว่ามี

เหตุผล	ต่อมาคือข่าวเท็จที่น่าเชื่อถือนี้เป็นที่คอยจับจ้อง	ที่จะทำาให้ผู้คนมาสนใจโดยการนำาเสนอทัศนคติ

แบบทั่วไป	อคติทั่วไปในสังคม	และสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมของผู้คน	อย่างเช่น	ความวิตกกังวล	การ

ดูถูกดูแคลน	 ความโมโห	 และความไม่พออกพอใจ	 ความสามารถของการแผ่ขยายของข่าวเท็จนี้เกิดขึ้น

บ่อยโดยการควบคุมโดยการใช้สื่อเครือข่ายสังคม	 และวิถีทางการแพร่กระจายนั้น	 เรื่องไม่จริงนี้สามารถ

แพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว	 แม้แต่ข้อมูลการโต้แย้งที่น่าเชื่อถือยังไม่สามารถควบคุมต่อความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นไปแล้วได้เลย	

	 ความยากลำาบากของการเปิดเผยและขจัดข่าวเท็จนี้คือความเป็นจริงที่ว่าหลายคนแสดงความ

คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งไม่ยอมรับทัศนคติและความเห็นที่แตกต่างของคนอื่น	 การให้ข้อมูลที่ผิด 

เกิดขึ้นได้โดยการขาดการเผชิญหน้าที่ดีกับแหล่งข้อมูลอื่น	 ที่สามารถขจัดอคติและเสริมสร้างการพูดคุย 

กันท่ีจะเกิดผลดีตามข้ึนมาได้		แต่ท่ีจริงแล้วส่ิงน้ีก็ได้กลับกลายเป็นความเส่ียงท่ีให้ผู้คนไม่อยากท่ีจะร่วมกัน 

ที่จะแผ่ขยายของอคติและความคิดที่เลื่อนลอย	ความร้ายแรงของข้อมูลข่าวสารที่ผิดนี้เป็นการทำาให้ผู้อื่น 

เสื่อมเสีย	 แสดงตัวเองว่าเป็นศัตรู	 จนถึงขั้นที่ทำาตัวเองให้ชั่วร้ายและปลุกระดมให้เกิดความขัดแย้งขึ้น	

ข่าวเท็จนี้เป็นสัญลักษณ์ของความใจแคบ	 หุนหันพลันแล่น	 และเพียงต้องการที่จะแผ่ขยายความหยิ่งยโส	

และความเกลียดชัง	นั่นเป็นผลสุดท้ายของการโกหกหลอกลวง

มิสซาวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 52 
วันอาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

เพลงเริ่มพิธี                                   สดด	70:1,	5	 
	 ข้าแต่พระเจ้า	โปรดช่วยชีวิตของข้าพเจ้า

	 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า	โปรดเสด็จมาช่วยเหลือข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด

	 พระองค์ทรงช่วยเหลือและประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้า

	 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า	ขออย่าทรงรอช้าอยู่เลย

บทพระสิริรุ่งโรจน์

บทภาวนาของประธาน
	 ข้าแต่พระเจ้า	โปรดอนุเคราะห์ช่วยเหลือบรรดาผู้รับใช้

	 และแสดงพระทัยเมตตาปรานีต่อผู้วอนขอตลอดไป

	 เขาทั้งหลายต่างภูมิใจที่มีพระองค์เป็นพระผู้สร้างและผู้ปกครอง

	 ขอทรงฟื้นฟูสิ่งที่ทรงสร้าง

	 และทรงพิทักษ์รักษาสิ่งที่ฟื้นฟูแล้วนี้ไว้ด้วยเถิด

	 ทั้งนี้	ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า

	 พระบุตรผู้ทรงจำาเริญและครองราชย์

	 เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์	และพระจิต	ตลอดนิรันดร

บทอ่านจากหนังสืออพยพ																																																	อพย	16:2-4,	12-15,	31ก	

	 ในเวลานั้น	 ชุมชนชาวอิสราเอลต่างต่อว่าโมเสสและอาโรนในถิ่นทุรกันดาร	 ชาวอิสราเอลพูดกับ

เขาทั้งสองว่า	 “พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าประหารพวกเราในแผ่นดินอียิปต์เมื่อนั่งอยู่รอบหม้อเนื้อ

และกินอิ่มยังดีกว่าที่ท่านพาพวกเราออกมาในถิ่นทุรกันดารนี้	 เพื่อให้พวกเราทุกคนอดตาย”	 องค์พระ 

ผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า	 “ดูซิ	 เราจะบันดาลให้มีอาหารตกลงมาจากฟ้าเหมือนฝนให้ท่านทั้งหลายกิน

ทุกวันประชากรต้องออกไปเก็บอาหารให้พอกินในวันนั้น	 เราจะได้ทดลองดูว่าเขาปฏิบัติตามบัญญัติของ

เราหรือไม่

	 เราได้ยินคำาต่อว่าของชาวอิสราเอลแล้ว	จงบอกเขาดังนี้ว่า	เวลาพลบค่ำา	ท่านทั้งหลายจะมีเนื้อกิน	 

และเวลาเช้าท่านจะมีอาหารกินจนอิ่ม	 แล้วท่านทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า	 พระเจ้าของท่าน” 

เย็นวันนั้น	 ฝูงนกคุ่มบินมาจนเต็มค่าย	 ในเวลาเช้า	 มีน้ำาค้างแผ่กระจายอยู่ทั่วไปรอบค่ายพัก	 เมื่อน้ำาค้าง

ระเหยแล้วก็เห็นมีเกล็ดเป็นเม็ดเล็กๆ	 บนผิวดินในถิ่นทุรกันดาร	 เหมือนน้ำาค้างที่จับแข็ง	 เมื่อชาว

อิสราเอลเห็น	เขาไม่รู้ว่าเป็นอะไร	จึงถามกันว่า	“นี่เป็นอะไร”	โมเสสบอกเขาว่า	“นี่แหละอาหารที่องค์

พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ท่านกิน	ชาวอิสราเอลเรียกอาหารนั้นว่า	“มานนา”		(พระวาจาของพระเจ้า) 
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2. พวกเร�จะรู้ว่�เป็นข่�วเท็จได้อย่�งไร

	 ไม่มีใครในพวกเราสามารถรู้สึกเพิกเฉยต่อการที่จะตอบโต้การพูดเท็จหลอกลวงเหล่านี้ได้		นี่ไม่ใช่ 

เรื่องง่ายเลย	 เพราะการบิดเบือนข้อมูลมักเป็นไปตามคำาของสำานวนที่หลอกลวงและเข้าใจผิดโดยเจตนา 

ในบางครั้งการใช้กลไกทางจิตวิทยาที่ซับซ้อน	 เป็นที่น่าชื่นชมว่าได้มีความพยายามในการสร้างแผนการ

เรียนการศึกษาที่มุ่งช่วยให้ผู้คนตีความและประเมินข้อมูลที่ได้รับจากสื่อสารมวลชน	 และยังได้สอนให้ 

พวกเขามีส่วนร่วมเปิดโปงการให้ข่าวเท็จที่หลอกลวง	มากกว่าการไม่เจตนาที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน	

เป็นท่ีน่าช่ืนชมเช่นเดียวกันว่ามีสถาบัน	 และริเร่ิมมีกฎหมายท่ีจะมุ่งม่ันพัฒนากฎระเบียบสำาหรับการควบคุม 

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น	 ที่จะกล่าวไม่ได้เลยจากการทำางานของบริษัท	 งานเทคโนโลยีและสื่อ	 ในการมา 

พร้อมกับกฎเกณฑ์ใหม่สำาหรับการตรวจสอบตัวตนส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่หลังภาพมากมายที่ปรากฏ 

ออกมาทางสื่อดิจิทัล

	 แม้กระนั้นการป้องกันและการจำาแนกแยกแยะในแนวทางการสร้างข้อมูลบิดเบือนได้ถูกเรียกร้อง

ให้มีกระบวนการตรวจสอบที่ลึกซึ้งและรอบคอบในการแยกแยะ	 พวกเราจำาเป็นต้องเปิดโปงสิ่งที่อาจเรียก

ได้ว่า	 “เล่ห์กลของงู”	 ที่ใช้โดยผู้ที่แอบซ่อนตัวเพื่อหาเวลาและสถานการณ์เหมาะสมในการโจมตี	 นี่คือ

แผนการที่ใช้โดย	“งูเจ้าเล่ห์”	ในหนังสือปฐมกาลตอนแรกเริ่มของมนุษยชาติ	งูนั้นได้สร้างข่าวเท็จขึ้นเป็น

ครั้งแรก	 (อ้าง	 ปฐมกาล	 3:1-15)	 ซึ่งการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าของความผิดบาปของมนุษย์	 ที่

เร่ิมต้นกับพ่ีน้องคู่แรก	(ปฐมกาล	4)	และตามมาด้วยความช่ัวร้ายอ่ืน	ๆ	นับไม่ถ้วนท่ีมนุษย์กระทำาต่อพระเจ้า	 

ต่อเพื่อนบ้าน	ต่อสังคม	และต่อสิ่งสร้างของพระเจ้า	วิธีการเจ้าเล่ห์นี้เรียกว่า	“บิดาของการพูดเท็จ”	(ยอห์น	

8:44)	 และได้มีการกระทำาตามในรูปแบบที่หลอกลวงอย่างแนบเนียนและเป็นสิ่งที่อันตราย	 เหมือนกับ

หนอนที่ชอนไชเข้าสู่หัวใจด้วยข้อความโต้แย้งที่ผิดเพี้ยนและข้อความยั่วยวนชวนให้หลงใหล

	 ในเรื่องราวของบาปกำาเนิด	 งูได้ล่อลวงโดยเข้าทางเพศหญิงโดยแสร้งทำาเป็นเพื่อนของเธอ	 เป็น

ห่วงเรื่องการเป็นอยู่ของเธอ	 และเริ่มต้นด้วยการพูดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแค่ความจริงบางส่วนเท่านั้น	

“จริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่าอย่ากินผลจากต้นไม้ใด	 ๆ	 ในสวนนี้”	 (ปฐมกาล	 3:1)	 ในความเป็นจริง

พระเจ้าไม่เคยบอกอาดัมไม่ให้กินจากต้นไม้ใด	ๆ	เลย	แต่จากเพียงต้นเดียวเท่านั้น	“แต่อย่ากินจากต้นไม้

แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว”	(ปฐมกาล	2:17)	ผู้หญิงพูดแก้ไขในสิ่งที่งูพูด	แต่ได้ทำาให้ตัวเองตกอยู่ในการยั่วยุของ 

งูนั้นว่า	 “แต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนเท่านั้น	 พระเจ้าตรัสห้ามว่า	 “อย่ากินหรือแตะต้องเลย	 มิฉะนั้น

ท่านจะต้องตาย”	 (ปฐมกาล	 3:2)	 คำาตอบของเธอถูกตีความในแง่ของกฎและในแง่ลบ	 หลังจากฟังงูนั้น

และยอมให้ตัวเองถูกล่อลวงด้วยคำากล่าวเท็จจริงนั้น	ผู้หญิงก็ได้ทำาผิด	โดยเธอที่เชื่อในคำาพูดยืนยันของงู

ที่บอกว่า	“ท่านจะไม่ตายดอก”	(ปฐมกาล	3:4)

	 การทำาลายล้างของผู้ล่อลวง	 ได้นำาความจริงที่ปรากฏได้ว่า	 “พระเจ้าทรงทราบว่า	 ท่านกินผลไม้

นั้นวันใด	ตาของท่านจะเปิดในวันนั้น	ท่านจะเป็นเหมือนพระเจ้า	คือรู้ดีรู้ชั่ว”	(ปฐมกาล	3:5)	พระดำารัส

ของพระเจ้านั้นหมายถึงสิ่งที่ดีของพวกเขา	คือความเสื่อมเสียโดยไปเชื่อถึงคำาพูดล่อลวงของศัตรู:	 “หญิง 

เห็นว่าต้นไม้นั้นมีผลน่ากิน	งดงามชวนมอง”	(ปฐมกาล	3:6)	พระคัมภีร์ตอนนี้นำามาเป็นแนวทางส่องสว่าง 

ในประเด็นสำาคัญสำาหรับการไตร่ตรองของพวกเราที่ว่า	 ไม่มีสิ่งใดเช่นการบิดเบือนที่ไม่เป็นอันตราย		 

มากมายที่เกิดขึ้นหรือไม่สนใจอารมณ์อ่อนไหวและสะเทือนใจของผู้คนต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนโลกของ

เรานี้	 ในทางตรงกันข้ามพ่อหมายถึงการสื่อข่าวนั้นจะต้องเป็นการนำาเสนอความจริงที่ต่อต้านข้อมูลเท็จ		

การใช้สำานวนโฆษณาชวนเชื่อ	และการพาดหัวข่าวที่มีผลกระทบกับความรู้สึก		งานสื่อสารมวลชนเกิดขึ้น 

โดยผู้คน	 และก็มีเพื่อผู้คน	 มีเพื่อการบริการรับใช้ทุกคน	 เป็นพิเศษสำาหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในสังคม 

ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในโลกของเรานี้	 งานสื่อสารมวลชนไม่ควรให้ความสนใจกับข่าวที่ทันเหตุการณ์

มากไปกว่าการสืบหาถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาความขัดแย้ง	เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีที่ลึกซึ้ง	และ

รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อแก้ไขในปัญหาของพวกเขาด้วย	 โดยการจัดในพื้นที่ที่มีวิธีการที่ดี 

มีศีลธรรม	 งานสื่อสารมวลชนนี้จะต้องมุ่งมั่นชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่ดีกว่าการพูดจาว่าร้ายใส่ไฟ	 และ 

การใช้วาทกรรมที่รุนแรงกำาลังเกิดขึ้นในยุคของเรานี้

	 สุดท้ายนี้	 ด้วยแรงบันดาลใจจากบทภาวนาของนักบุญฟรังซิส	 พวกเราสามารถเปลี่ยนเป็น 

ความจริงในตัวเราด้วยบทภาวนาต่อไปนี้:

 พระเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงกระทำาให้พวกลูกทั้งหลายเป็นเครื่องมือของพระองค์ เพื่อสร้างสันติ 

 โปรดทรงช่วยให้พวกลูกตระหนักถึงความชั่วร้ายท่ีแฝงอยู่ในการสื่อสารที่ไม่ได้สร้างความ 

เป็นหนึ่งเดียวกัน

 โปรดทรงช่วยพวกลูกได้กำาจัดพิษร้ายออกจากการตัดสินของพวกลูก

 โปรดทรงช่วยให้พวกลูกได้พูดจากับผู้อื่น ดั่งพวกเขาเป็นพี่น้องของพวกลูก

 พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและทรงเป็นผู้ไว้วางใจของพวกลูก โปรดให้วาจาของพวกลูกได้เป็น 

เมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามสำาหรับโลกใบนี้

 ที่ใดมีแต่เสียงตะโกน   ขอโปรดให้พวกลูกรู้จักฝึกที่จะรับฟัง

 ที่ใดมีความสับสน   ขอโปรดให้พวกลูกได้สร้างแรงบันดาลใจในความร่วมมือกัน

 ที่ใดมีความคลุมเครือ  ขอโปรดให้พวกลูกได้นำาความชัดเจน

 ที่ใดมีการแบ่งแยกกัน  ขอโปรดให้พวกลูกได้นำาความสมัครสมานสามัคคี

 ที่ใดมีความรู้สึกอ่อนไหว  ขอโปรดให้พวกลูกได้มอบความสุขุมและการมีสติ

 ที่ใดมีความผิวเผิน   ขอโปรดให้พวกลูกได้นำามาสู่คำาถามที่แท้จริง

 ที่ใดมีอคติ   ขอโปรดให้พวกลูกได้ปลุกความไว้วางใจ

 ที่ใดมีความเกลียดชัง  ขอโปรดให้พวกลูกได้เป็นผู้นำาความเคารพนับถือ

 ที่ใดมีเรื่องเท็จ   ขอโปรดให้พวกลูกได้เป็นผู้นำาความจริง

 อาแมน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

24 มกราคม 2018



วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 52วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 52 54

ตรงกันข้ามไปเชื่อในความเท็จอาจส่งผลร้ายแรง	 แม้กระทั่งว่าสิ่งนั้นเหมือนจะบิดเบือนความจริงเล็กน้อย	

แต่มันก็ส่งผลร้ายได้เช่นกัน

	 สิ่งที่เป็นความเสี่ยงคือความโลภของเรา	 ข่าวเท็จมักจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วจนยากที่จะ 

หยุดยั้งได้	 ไม่ใช่เพราะเป็นความรู้สึกของการแบ่งปันกันที่ทำาให้เกิดขึ้นในสื่อสารสังคม	 แต่เป็นเพราะ 

ความโลภความไม่รู้จักพอที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายในตัวของมนุษย์เองต่างหาก	 เศรษฐกิจและเป้าหมายการ

จัดการควบคุมได้เสริมสร้างการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ	 ที่มีรากเหง้ามาจากความกระหายหาอำานาจ	 มีความ

ปรารถนาที่จะครอบครอง	 และความเพลิดเพลินพึงพอใจ	 ซึ่งท้ายที่สุดจะทำาให้เราตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่

น่าสลดใจมากยิ่งขึ้น	 อำานาจแห่งการหลอกลวงของปีศาจได้ทำาให้เกิดการโกหกจากเรื่องหนึ่งไปยังอีก 

เรื่องหนึ่ง	 เพื่อจะได้ปล้นเสรีภาพภายในตัวของเรา	 นั่นจึงเป็นเหตุผลที่มีการศึกษาเพื่อความจริงนั้น 

หมายถึงการสอนให้ผู้คนแยกแยะไตร่ตรองและเข้าใจความต้องการอย่างลึกซึ้ง	 และความโน้มเอียงในใจ

ของเรา	เพื่อมิให้เราสูญเสียความดีงามและการพ่ายแพ้ต่อการประจญ

3. คว�มจริงจะทำ�ให้ท่�นเป็นอิสระ (ยอห์น 8:32)

	 ความสกปรกโสโครกที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยมาโดยการใช้ภาษาที่หลอกลวงสามารถทำาให้ค่อยๆ	 เกิด

ความมืดกับชีวิตภายในจนจบชีวิตของเราได้	 ดอสโตเยฟสกีได้ให้ข้อสังเกตผ่านงานประพันธ์ของท่านว่า 

“คนท่ีโกหกตัวเองและคอยฟังแต่คำาโกหกของตัวเองจนกระทั่งพวกเขาไม่สามารถแยกแยะความจริง

ภายในตัวพวกเขาเองหรือรอบตัวพวกเขาด้วย	พวกเขาจะเสียความเคารพต่อตัวเองและต่อผู้อื่น	และการ

ที่ไม่มีความเคารพใดๆ	 นี้	 พวกเขาเลิกที่จะรักแต่เพื่อที่จะได้ครอบครอง	 และสูญเสียตัวตนของตัวเอง 

ที่ปราศจากความรัก	 แต่คิดเพียงเพื่อสนองตัณหาและความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังของตนเองเพียงอย่าง

เดียว		และในที่สุดพวกเขาก็จมลงสู่ความคิดชั่วร้ายที่หื่นกระหายเยี่ยงสัตว์ป่า	ซึ่งทั้งหมดนี้สืบเนื่องมาจาก

การที่คอยแต่โกหกผู้อื่นและต่อตนเอง”	(อ้าง	พี่น้องคารามาซอฟ,	II,	2)

	 ดังนั้นแล้วเราจะป้องกันตัวพวกเราเองได้อย่างไร	 ยาแก้พิษที่ดูรุนแรงที่สุดกับไวรัสแห่งความเท็จ

ให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ด้วยความจริง	 ในคริสตศาสนาความจริงไม่ได้เป็นแค่เพียงความเป็นจริงในแนว

ความคิดที่เกี่ยวกับวิธีที่เราตัดสินสิ่งต่างๆ	 หรือกำาหนดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นความจริงหรือเท็จ	 	 ความจริง

ไม่ใช่แค่เพียงการเปิดเผยแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เก็บเป็นความลับ	 คำาว่า	 “การเปิดเผยความเป็นจริง”	 จาก

ภาษากรีกโบราณ	aletheia	 (จาก	a-lethès	แปลว่า	“ไม่ซ่อน”)	อาจทำาให้เราเชื่อถือได้	แต่ความจริงนั้น 

เกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งหมดของเรา	 ในพระคัมภีร์	 ความจริงประกอบด้วยความรู้สึกของการสนับสนุน	 

ความหนักแน่น	และความไว้ใจ	ดังที่มีความหมายของรากศัพท์ของคำาว่า	อาแมน	 (Aman)	ที่กลายเป็น 

คำาที่ใช้ในการแสดงออกในพิธีกรรมของพวกเราว่า	“อาแมน”	ซึ่งความจริงนี้คือสิ่งที่พวกเราสามารถเชื่อถือ 

เพื่อไม่ให้พลาดพลั้งลงไปได้	 ในความรู้สึกด้านความสัมพันธ์นี้สิ่งเดียวที่เชื่อถือได้ที่แท้จริง	 และน่าเชื่อถือ 

เพียงหนึ่งเดียว	 พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่พวกเราสามารถเชื่อถือได้	 คือ	 องค์พระเจ้าผู้ทรงชีวิต	 เหตุฉะนี้ 

องค์พระเยซูเจ้าสามารถตรัสได้ว่า	 “เราคือความจริง”	 (เทียบ	 ยอห์น	 14:6)	 พวกเราค้นพบและค้นพบ 

อีกครั้งในความจริง	 เมื่อเราได้มีประสบการณ์กับตัวเราเองในความจงรักภักดีและความเชื่อไว้วางใจ

ในพระองค์พระเจ้าหนึ่งเดียวที่ทรงรักเรา	 เพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่สามารถปลดปล่อยพวกเราให้เป็นอิสระ	

“ความจริงจะทำาให้ท่านเป็นอิสระ”	(ยอห์น	8:32)

	 อิสรภาพจากการพูดเท็จหลอกลวง	 และการเสาะแสวงหาความสัมพันธ์	 ทั้งสองสิ่งนี้เป็นเสมือน

ส่วนผสมที่ไม่สามารถขาดหายไปได้หากคำาพูดและการแสดงออกของพวกเรานั้นเป็นจริง	 เป็นของแท้	

และเป็นที่น่าเชื่อถือ	 ในการใคร่ครวญถึงความจริงพวกเราจะต้องไตร่ตรองถึงทุกอย่างที่มุ่งส่งเสริมความ

เป็นหนึ่งเดียว	 และเสริมสร้างความดีงามจากทุกสิ่งที่จะก่อให้เกิดการแบ่งแยก	 การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย	 และ

การเป็นปรปักษ์ต่อกัน	 ดังนั้นแล้วความจริงไม่ใช่แค่การยึดถือเมื่อความจริงนั้นถูกเรียกร้องจากภายนอก

เมื่อเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว	 แต่ที่จริงแล้วเป็นความจริงที่ออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นอิสระระหว่าง

บุคคลนั้นด้วยการรับฟังซึ่งกันและกัน	 ไม่มีทางเป็นได้ที่จะหยุดที่จะแสวงหาความจริง	 เพราะความเท็จ

หลอกลวงมักคืบคลานเข้ามาหาพวกเราอยู่ตลอด	 แม้ว่าเราจะคิดว่าเราอยู่ในสภาพที่มีความเป็นอยู่จริง

ก็ตาม	 การโต้เถียงที่ไม่มีข้อผิดพลาดจะสามารถนำาไปสู่ข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้	 แต่ถ้านำามาใช้

ทำาร้ายผู้อื่นและทำาลายชื่อเสียงของบุคคลนั้นให้เสื่อมเสียในสายตาของคนอื่น	 ถึงแม้ว่าจะมีความถูกต้อง 

ที่อาจจะปรากฏขึ้น	แต่มันก็ไม่ได้เป็นความจริง	เราสามารถเข้าถึงและทราบถึงความจริงของข้อความหรือ

บทความจากผลที่ตามมาของข้อความนั้น	 คือไม่ว่าข้อความหรือคำาพูดจะทำาให้เกิดการทะเลาะวิวาท		

การแบ่งแยก	 การยั่วยุให้ยอมอยู่ใต้อำานาจ	 หรือในทางตรงกันข้าม	 ข้อความนั้นจะเป็นการส่งเสริมการให้

ข้อมูลที่ดีและการไตร่ตรองที่เป็นผู้ใหญ่ที่นำาไปสู่การพูดคุยที่มีประโยชน์และเกิดผลดีอย่างมากมาย

4. สันติสุขนั้นเป็นข่�วที่แท้จริง

	 ยาแก้พิษที่ดีที่สุดของการพูดเท็จหลอกลวงไม่ใช่วิธีการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาแต่เป็นที่ตัว

บุคคล	 เป็นบุคคลที่ไม่มีความโลภแต่พร้อมที่จะรับฟังผู้อื่น	 เป็นบุคคลที่พยายามเข้าหาในการพูดคุยอย่าง

จริงใจเพื่อให้ความจริงนั้นได้ซึมซาบลงในชีวิต	 	 เป็นบุคคลที่ดึงดูดผู้อื่นให้เข้าหาด้วยความดีงามและมี

ความรับผิดชอบในการรู้จักใช้ภาษาในการสื่อสาร	 ถ้าความรับผิดชอบนี้เป็นคำาตอบของการแพร่กระจาย

ของข่าวเท็จ	 ดังนี้แล้วความรับผิดชอบอันหนักหน่วงนี้วางอยู่บนบ่าของบรรดาผู้ที่มีหน้าที่ให้ข้อมูล	

กล่าวคือ	 บรรดาผู้สื่อข่าวหรือนักสื่อสารมวลชน	 ถือว่าเป็นผู้พิทักษ์ข่าวสาร	 ในโลกยุคปัจจุบันหน้าที่ 

เหล่านี้ไม่ใช่แค่เป็นเพียงอาชีพหนึ่ง	 (a	 job)	 แต่ถือว่าเป็นพันธกิจ	 (mission)	 ท่ามกลางการป้อนข่าว

ที่รุนแรง	 และความรวดเร็วในการนำาเสนอสกู๊ปข่าวอย่างบ้าคลั่ง	 พวกเขาต้องระลึกไว้เสมอว่าหัวใจของ

การนำาเสนอข้อมูลข่าวไม่ใช่ความเร็วที่มีการรายงานข่าวออกไปหรือมีผลกระทบต่อผู้รับสื่อ	แต่เป็นบุคคล

ที่เป็นหัวใจของการนำาเสนอข่าวสารนั้น	การนำาเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นหมายถึงการเสริมสร้างชีวิตผู้อื่น	หมาย

ถึงการติดต่อสัมพันธ์กับชีวิตของพวกเขา	 	 นี่คือเหตุผลที่ว่าทำาไมจะต้องสร้างความถูกต้องให้เกิดขึ้นกับ

แหล่งข้อมูลของข่าว	 และช่วยกันป้องกันการสื่อสารที่เป็นเครื่องมือที่แท้จริงในการเสริมสร้างความดีงาม	

ก่อให้เกิดความไว้วางใจ	และช่วยเปิดหนทางของการนำาไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวกันและการมีสันติสุข

	 ดังนี้แล้วพ่อขอเชิญชวนพวกเราทุกคนให้ช่วยกันสนับสนุนการสื่อข่าวเพื่อสันติ	 โดยที่พ่อไม่ได้

หมายความว่านี่เป็นการมองงานสื่อสารมวลชนแบบโลกสวย	 ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับถึงปัญหาหนักหนาสาหัส


