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โลกใบนี้ท่วมท้นด้วยเรื่องเหลวไหล และเราก็ก�าลังจมอยู ่ใต้ 

เรื่องราวเหล่านั้น

 นักการเมืองไม่สนใจข้อเท็จจริง วิทยาศาสตร์ถูกก�ากับด้วยการ 

น�าเสนอของสื่อ สตาร์ทอัพในซิลิคอนแวลลีย์ยกยอเร่ืองเหลวไหลเป็น

ศิลปะขั้นสูง มหาวิทยาลัยหยิบย่ืนรางวัลให้แก่หัวข้อเหลวไหลแทนที ่

จะเป็นการคิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน งานบริหารส่วนใหญ่ดูเหมือนการ

ปฏิบัติงานอย่างซับซ้อนท่ามกลางเร่ืองเหลวไหลที่สุ่มเลือกมารวมกัน  

นักโฆษณาขยิบตาเชิญชวนเรามาร่วมมองเร่ืองเหลวไหลให้ทะลุปรุโปร่ง 

เราขยบิตารบั แต่กลบัไม่ทนัระวงัจนเผลอไปตดิกับดักเร่ืองเหลวไหลสองต่อ 

ที่พวกเขายัดเยียดให้ เร่ืองเหลวไหลเป็นมลภาวะต่อโลก เพราะชักน�า

สาธารณชนให้หลงทิศผิดประเด็น ทั้งยังบ่อนเซาะความเชื่อใจของเรา 

ต่อข้อมูลข่าวสารท่ัวๆ ไป หนังสือเล่มนี้คือความพยายามเล็กๆ ของเรา 

ที่จะรับมือกับเรื่องเหลวไหลเหล่านั้น
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 นกัปรัชญานามแฮร์รี แฟรงก์เฟิร์ต (Harry Frankfurt) ตระหนกัว่า  

ความเหลวไหลที่พบได้ทุกหนทุกแห่งคือคุณลักษณะของโลกยุคปัจจุบัน  

บทความคลาสสกิของเขา On Bullshit (ว่าด้วยเร่ืองเหลวไหล) เริม่ต้นดังนี้

เรื่องเหลวไหลมากมายมหาศาลคือลักษณะโดดเด่นประการหนึ่ง 

ของวัฒนธรรมเรา ทุกคนรู ้เร่ืองนี้ และต่างก็มีส่วนร่วมสร้าง

คุณลักษณะนี้ไม่มากก็น้อย แต่เรากลับปล่อยปละละเลยความ

ส�าคัญของสถานการณ์นี้ [ทั้งยัง] ไม่เข้าใจถ่องแท้ว่าเรื่องเหลวไหล

คอือะไร ท�าไมถงึมีอยูม่ากมาย หรอืท�าหน้าทีอ่ะไร เรายังมิได้พฒันา

กระบวนการประเมินอย่างถี่ถ้วนว่าเรื่องเหลวไหลมีความหมาย 

เช่นไรต่อเรา กล่าวคือเรายังไม่มีทฤษฎีนั่นเอง

 การเฟ้นหานยิามทีแ่ม่นย�าจะมีส่วนช่วยขจดัเร่ืองเหลวไหลได้มาก 

จุดนี้เองที่เริ่มจะยุ่งยาก

 เรื่องแรกคือ “เหลวไหล” (bullshit) เป็นได้ทั้งค�านามและค�ากริยา  

ผมอาจเหนื่อยหน่ายกับการฟัง “เรื่องเหลวไหล” (bullshit - น.) ของคุณ  

แล้วผมยังท�าตัว “เหลวไหล” (bullshit - ก.) ใส่คุณกลับได้เช่นกัน กรณีที ่

ตรงไปตรงมา นยิามของค�าว่าเหลวไหลในระดับเบ้ืองต้นหมายถงึการสร้าง

เรื่องเหลวไหลไร้สาระขึ้นมานั่นเอง

 แต่ค�านาม “เรื่องเหลวไหล” หมายถึงอะไรกันแน่ หากจะดึงดัน 

สร้างนิยามที่ครอบคลุมและจ�ากัดขอบเขตความหมายของค�านี้ให้ได ้

ก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไร เช่นเดียวกับความพยายามหลายต่อหลายครั้ง

ท่ีจะเทียบแนวคิดทางปรัชญาเข้ากับภาษาในชีวิตประจ�าวัน ดังนั้นเรา 

จะใช้วิธียกตัวอย่างแล้วพยายามอธิบายคุณลักษณะบางประการที่นับว่า 

เป็นเรื่องเหลวไหล

 คนจ�านวนไม่น้อยคิดว่าตนเองจับผิดเร่ืองเหลวไหลได้ ซึ่งคง 

จะจริงหากเร่ืองเหลวไหลนั้นมาพร้อมการเล่นส�านวนโวหารหรือค�า 

วิลิศมาหรา เราเรียกกรณีนี้ว่า เรื่องเหลวไหลแบบดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น
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• พนัธกจิรว่มของเราคอืการหาทางออกแบบทวภิาคีท่ีเปน็รูปธรรม  

เพื่อดึงศักยภาพจากพอร์ตฟอร์ลิโอทรัพยากรบุคคลที่ยังถูก 

ใช้งานไม่เต็มที่ (ความหมายจริงๆ คือเราเป็นตัวแทนจัดหา 

ลูกจ้างชั่วคราว)

• การดำรงอยู่ของเรานั้นไม่จีรัง หากเริ่มเชื่อเช่นนั้นก็เท่ากับได้ 

หลอมรวมเป็นหนึง่เดียวกับความเชือ่นัน้ (อาจเรียกประโยคนีว่้า 

เรื่องเหลวไหลแบบดั้งเดิมฉบับลัทธินิวเอจ)

• เชน่เดยีวกบับรรพบรุษุผูบ้กุเบกิยคุกอ่นหนา้ เรามองไปยงัขอบฟา้ 

ไร้ที่สิ้นสุดเหนือประเทศอันยิ่งใหญ่ของเราด้วยจิตมุ่งม่ันและ

ใจเร่าร้อน เพื่อจุดประกายโชคชะตาร่วมที่มอดดับให้กลับมา 

เจิดจรัสอีกครั้ง (ขอโทษนะ คุณมีแผนจะฟื้นฟูการจ้างงานใน 

ระดับท้องถิ่นอย่างไรกันแน่น่ะ)

 ดูเหมือนว่าเรื่องเหลวไหลแบบด้ังเดิมจะไม่ได้หายไปไหน แต่ 

ถูกบดบังด้วยคล่ืนลูกใหม่ที่เรียกว่า เร่ืองเหลวไหลแบบสมัยใหม่ ซึ่งใช้

ภาษาของคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และสถติเิพือ่สร้างความรู้สึกเคร่งครัด

และแม่นย�า ค�ากล่าวอ้างท่ีชวนสงสัยถูกฉาบทาให้ดูน่าเชื่อถือด้วยการ 

เติมแต่งตัวเลข แผนภูมิ สถิติ และกราฟิกข้อมูล ความเหลวไหลสมัยใหม ่

มีหน้าตาประมาณนี้

• เม่ือปรับผลตอบแทนตามอัตราแลกเปล่ียน กองทุนดาวเด่น 

ที่เราลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วโลกสามารถเอาชนะตลาดได้เจ็ดปี

จากทั้งหมดเก้าปีที่ผ่านมา

(มีการปรับผลตอบแทนอย่างไรกันแน่ กองทุนของบริษัทที ่

ไม่สามารถเอาชนะตลาดได้มีก่ีกองทนุ  แล้วมีผลตอบแทนต�า่กว่า 

ที่ควรจะเป็นเพียงใด กองทุนที่เอาชนะตลาดได้เจ็ดปีในเก้าปี
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ที่ผ่านมาเป็นกองทุนเดียวมาตลอด หรือในระหว่างเจ็ดปีนั้น 

กองทุนที่เอาชนะตลาดได้เป็นคนละกองทุนกัน)

• ถึงแม้จะไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.13) ข้อค้นพบของเรา 

ยงัคงเน้นย�า้ขนาดของผลกระทบทีส่�าคัญในระดับคลินิก (โอกาส

โดยเปรียบเทียบที่จะมีชีวิตรอดเป็นระยะเวลาห้าปี = 1.3)  

ของการรักษามะเร็งแบบพุ่งเป้า ซึ่งท้าทายกระบวนทัศน์การ 

รักษาในปัจจุบัน

(ข้อค้นพบที่ส�าคัญทางคลินิกแต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติหมายถึง 

อะไร ระยะเวลาห้าปีเป็นเกณฑ์ท่ีเหมาะสมส�าหรับมะเร็งชนิดนี้  

หรือว่าคนไข้ส่วนใหญ่เสียชีวิตภายในสามปี ท�าไมเราควรคิดว่า

กรณีนี้ “ท้าทายกระบวนทัศน์การรักษาในปัจจุบัน”)

• อัลกอริธึมโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชั่น (convolutional  

neural network) ที่ทีมพัฒนาขึ้น ค้นพบตรรกะควบคุมซ่อนอยู่

ในโครงข่ายเชิงซ้อนซึ่งประกอบจากเมตาโบโลม (metabolome) 

ทรานสคริปโตม (transcriptome) และโปรตีโอม (proteome)  

ของมนุษย์

(อะไรคือโครงข่ายเชิงซ้อน ท�าไมการเชื่อมโยงระหว่างสารพัด 

-ome นีถ้งึมีความหมาย และวดัได้อย่างไร ค�าว่า “ตรรกะควบคมุ” 

ของผู้เขียนหมายถึงอะไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่า มี ตรรกะควบคุม 

ซ่อนอยู่และเชื่อมโยงระบบเหล่านี้เข้าด้วยกัน ถ้ามีจริง เราจะรู ้

ได้อย่างไรว่าสามารถตรวจพบวิธีการดังกล่าวได้จริงๆ)
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• จากการคดักรองอยา่งเปน็ระบบ พบว่าเดก็ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

ซึ่งมีความท้าทายเชิงพฤติกรรม 34 เปอร์เซ็นต์ดมปากกาเมจิก

อย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อปีที่ผ่านมา

(ท�าไมเร่ืองนี้ถึงส�าคัญ แล้วถ้าส�าคัญจริงๆ การดมปากกาเมจิก 

เป็นต้นเหตุหรือผลกระทบของการที่เด็กมี “ความท้าทาย 

เชิงพฤติกรรม” สัดส่วนของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั่วไป 

ซึง่ไม่มีความท้าทายเชงิพฤตกิรรมและระบุว่าตนดมปากกาเมจกิ 

คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ บางทีตัวเลขนั้นอาจจะสูงกว่าด้วยซ�้า!)

 เรื่องเหลวไหลแบบสมัยใหม่อาจได้ผลดีเป็นพิเศษ เนื่องจาก 

พวกเราหลายคนรู้สึกว่าตนไม่เก่งพอที่จะตั้งค�าถามกับข้อมูลที่น�าเสนอ

ในเชิงปริมาณ เหล่านักเล่าเรื่องเหลวไหลแบบสมัยใหม่ใช้ข้อมูลเช่นนี ้

เป็นเครือ่งมือ เราจงึต้องตอบโต้ด้วยการเรียนรูว่้าเม่ือไรท่ีควรจะตัง้ค�าถาม

ต่อเนื้อหาเช่นนี้ และควรจะถามอย่างไร

ตลอดเส้นทางอาชีพของผู้เขียนทั้งสอง พวกเราทุ่มเทเพื่อสอน 

นกัศกึษาให้คิดอย่างมีเหตผุลและรู้จกัวเิคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในเชงิปรมิาณ  

หนังสือเล่มนี้ถือก�าเนิดขึ้นจากวิชาที่พวกเราสอนในมหาวิทยาลัย 

วอชิงตัน ซึ่งใช้ชื่อว่า “เปิดโปงเรื่องเหลวไหล” (Calling Bullshit) เช่นกัน  

พวกเราหวังจะแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่า ไม่จ�าเป็นต้องมีอาชีพเป็นนักสถิติ  

นักเศรษฐมิติ หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เราก็สามารถวิพากษ์ข้อเสนอ 

หรือความคิดเห็นเชิงปริมาณได้ อีกทั้งยังไม่จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลปริมาณ 

มหาศาลหรือทุ่มเทเวลาหลายสัปดาห์จึงจะมองเร่ืองเหลวไหลได้ทะลุ 

ปรุโปร่ง ส่วนใหญ่แล้วเพียงประยุกต์การใช้เหตุผลในระดับพื้นฐาน 

ก็เพียงพอแล้ว บางกรณีอาจจ�าเป็นต้องหาข้อมูลมาประกอบ ซึ่งก็ท�าได ้

ไม่ยากด้วยเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
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 ในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง พวกเราต้องการช่วยให้ทุกคนมองเห็น 

และหักล้างเร่ืองเหลวไหลได้ โดยไม่เกี่ยวกับการฝักใฝ่อุดมการณ์ฝ่าย

ซ้ายหรือฝ่ายขวา เพราะไม่ว่าฝ่ายไหนต่างก็มีทักษะในการผลิตและ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผดิๆ ผูเ้ขยีนเชือ่ว่าทกุคนต้องมทีกัษะการตรวจสอบ 

เรือ่งเหลวไหลมากเพยีงพอ เราจงึจะรักษาเสรีนยิมประชาธปิไตยเอาไว้ได้  

(อาจจะเป็นการกล่าวเกินจริงไปสักหน่อย) นับแต่อดีต ประชาธิปไตย 

ต้องพึ่งพาผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งท่ีมีความคิดเชิงวิพากษ์ ในยุคนี ้

ทักษะดังกล่าวยิ่งทวีความส�าคัญกว่าที่เคย เพราะเราต้องเผชิญกับ

ข่าวปลอมและการแทรกแซงของต่างชาติต่อกระบวนการเลือกตั้งด้วย

โฆษณาชวนเชื่อในโซเชียลมีเดีย บทความโดยมาร์ก เกลิอตติ (Mark 

Galeotti) ซึ่งเผยแพร่ใน New York Times เม่ือเดือนธันวาคม 2016  

สรุปวิธีป้องกันตัวในยุคสงครามข่าวสารไว้ว่า

แทนท่ีจะพยายามรับมือข่าวปลอมแต่ละชิ้น รัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ควรสอนสาธารณชนให้รู้ตวัว่าตอนไหนท่ีพวกเขาก�าลังถกูครอบง�า 

การเรียนในห้องเรียน องค์กรภาคเอกชน หรือโครงการบริการ

สาธารณะ ควรช่วยฝึกสอนทกัษะพืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการบรโิภคสือ่

อย่างชาญฉลาดให้แก่อเมรกัินชน ตัง้แต่วิธกีารสอบทานข้อเทจ็จริง

ของข่าว ไปจนถึงการจับผิดภาพที่ปลอมแปลงขึ้นมา

 ในฐานะนกัวชิาการท่ีมีประสบการณ์การสอนวทิยาศาสตร์ข้อมูล 

สถิติ และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยของรัฐมาหลายทศวรรษ  

ผู้เขียนรู้ว่าควรจะสอนวิธีคิดเหล่านี้อย่างไรโดยไม่จ�าเป็นต้องเลือกข้าง

ทางการเมือง คุณอาจไม่เห็นด้วยกับเราว่ารัฐบาลควรมีขนาดแค่ไหน  

รัฐควรเข้ามายุ ่มย่ามกับชีวิตส่วนตัวของเราเพียงไร หรือจุดยืนของ 

ประเทศบนเวทีโลกควรเป็นอย่างไร แต่ประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่สาระส�าคัญ

สักนิด พวกเราเพียงต้องการให้ประชาชนทุกคนมีภูมิคุ้มกันต่อเร่ือง 

เหลวไหล ไม่ว่าพวกเขาจะยึดถืออุดมการณ์ทางการเมืองแบบไหน  
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เพราะพวกเราเชื่อว่า ประชาธิปไตยจะสมบูรณ์แข็งแรงได้ก็ต่อเม่ือ 

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสามารถมองเห็นเรื่องเหลวไหลได้อย่าง 

ทะลุปรุโปร่ง ไม่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะมาจากฝ่ายใด

 พวกเราไม่ได้พยายามยกตนเพื่อกล่าวหาว่าส่ิงที่เราไม่ชอบเป็น

เร่ืองเหลวไหล ดังนัน้ตวัอย่างในหนงัสือเล่มนีจ้งึไม่ใช่เรือ่งคอขาดบาดตาย

และไม่ได้แตะต้องประเด็นชวนโมโห เร่ืองราวท่ีพวกเราหยิบยกมาล้วนมี 

จุดประสงค์เพื่อเป็นบทเรียน ชี้ให้เห็นจุดอ่อน พร้อมทั้งเน้นย�้ากลยุทธ ์

ในการโต้ตอบ หวังว่าทุกคนจะอ่าน คิด และเร่ิมจับผิดเร่ืองเหลวไหลได้

ด้วยตัวเอง

ราวศตวรรษก่อน นกัปรชัญานามจอห์น อเลก็ซานเดอร์ สมิธ (John 

Alexander Smith) กล่าวทักทายชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดว่า

เร่ืองใดก็ตามที่คุณจะได้ร�่าเรียนในวิชานี้ล้วนไม่อาจใช้ประโยชน์

ได้ในอนาคต [ดังนั้น] ขอให้จดจ�าเพียงว่า ถ้าคุณขยันเรียนและ 

มีไหวพริบ คุณจะจับผิดได้ว่าใครก�าลังพูดจาเหลวไหล และใน 

ทัศนะของผม นี่คือเป้าหมายส�าคัญของการศึกษา หรือกล่าวได้ว่า 

เป็นเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวเสียด้วยซ�า้

 แม้ว่าการศกึษาระดับอดุมศกึษาในสาขา STEM ทัง้วทิยาศาสตร์ 

(science) เทคโนโลยี (technology) วิศวกรรมศาสตร์ (engineering)  

และแพทยศาสตร์ (medicine) จะประสบความส�าเร็จอย่างสูง แต่ส�าหรับ 

พวกเราแล้ว สาขาวิชาเหล่านี้ก็ยังคงพลาดเป้าหมายส�าคัญข้างต้น  

เราถ่ายทอดความรู้เชิงกลศาสตร์ได้ดีเยี่ยม นักศึกษาสามารถจัดการ 

เมทริกซ์ น�าสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ สแกนจีโนม ใช้อัลกอริธึมเรียนรู้

จากข้อมูล แต่เมื่อเน้นเฉพาะการสอนข้อเท็จจริงและทักษะเหล่านี้ ราคา 

ทีต้่องจ่ายก็คอืเหล่านกัศกึษาขาดการฝึกฝนศลิปะของการคดิเชงิวพิากษ์ 

ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การน�า
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แนวคิดท่ีขัดแย้งกันมาพูดคุยถกเถียง และใช้เวลาปลุกปล�้ากับข้อโต้แย้ง 

ที่ไร้บทสรุป แต่ในสาขาวิชา STEM นักศึกษามีโอกาสน้อยมากที่จะ 

ได้รับโจทย์ให้คลายปัญหาที่ยังไร้ค�าตอบ หาข้อสรุปจากหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ท่ีย้อนแย้งกันเอง หรือวิพากษ์ค�ากล่าวอ้างที่เล่ือนลอย  

ผลลัพธ์ก็คือ บัณฑิตจบใหม่มักพร้อมรับมือการโต้แย้งด้วยค�าพูดและ 

มองเห็นตรรกะวิบัติ แต่กลับยอมศิโรราบต่อหน้าค�ากล่าวอ้างท่ีมีตัวเลข

ประกอบ เด็กที่จบระดับมัธยมศึกษาก็เป็นเช่นนี้ไม่ต่างกัน หากการ

ศึกษาในสาขา STEM น�าการพูดคุยถกเถียงซึ่งเป็นวิธีท่ีใช้ทั่วไปใน 

สาขามนุษยศาสตร์มาใช้ด้วย มหาวิทยาลัยอาจสร้างนักศึกษารุ่นใหม่

ที่พร้อมจับผิดเร่ืองเหลวไหลเก่ียวกับข้อมูลเชิงสถิติหรือการวิเคราะห์ 

โดยปัญญาประดิษฐ์ได้ เช่นเดียวกับที่นักศึกษาในปัจจุบันสามารถโต้แย้ง 

ค�ากล่าวอ้างทางการเมือง จริยธรรม ศิลปะ หรือปรัชญา

 มีหลายเหตุผลที่ท�าให้ในบทถัดๆ ไป พวกเราเลือกตัวอย่าง

จ�านวนมากมาจากงานวิจัยในแวดวงวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

วิทยาศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่เรารักและเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ต้องอาศัย

หลักฐานเชิงปริมาณซึ่งเป็นประเด็นของหนังสือเล่มนี้ ในบรรดาทุกสาขา

วิชาท่ีมนุษย์คิดค้น วิทยาศาสตร์ดูเหมือนจะเป็นศาสตร์ที่ปราศจากเร่ือง

เหลวไหล แต่ความเชื่อนี้ไม่เป็นความจริงเลย นอกจากนั้น ผู้เขียนยัง 

เชื่อม่ันว่า สาธารณชนจ�าเป็นต้องมีความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ จึงจะ

เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เราจึงต้องการชี้ให้เห็น

อุปสรรคทั้งหลายที่ขัดขวางความเข้าใจดังกล่าว

 กระนั้นผู้เขียนก็อยากเน้นย�้าด้วยว่า เราไม่ได้พยายามท�าลาย

ความน่าเชือ่ถอืของวทิยาศาสตร์ในฐานะวธิกีารซึง่ประสบความส�าเร็จและ

เป็นมาตรฐานในการท�าความเข้าใจโลกกายภาพ ไม่ว่าจะต�าหนิติเตียน 

สักแค่ไหน พบเจออคติมากมายเพียงใด หรือเผชิญสารพัดปัญหาและ 

เร่ืองเหลวไหลปะปนอยู่กับวิทยาศาสตร์สักเท่าไร แต่ในท้ายที่สุด 

วิทยาศาสตร์ก็ยังใช้การได้ดี ด้วยพลังของวิทยาศาสตร์ เราสามารถบิน 
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อยู่บนท้องฟ้า พูดคุยผ่านหน้าจอแม้เม่ืออยู่ห่างไกล ปลูกถ่ายอวัยวะ  

ขจดัโรคตดิต่อ รวมท้ังเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ตัง้แต่เสีย้ววนิาทีหลังเกิด 

บิ๊กแบง ไปจนถึงโมเลกุลที่เป็นจุดก�าเนิดของชีวิต

 เทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีสื่อสารของ 

คนเราท้ังในแวดวงวิทยาศาสตร์และในสังคม เราเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น  

แต่ปัญหาการรับข้อมูลล้นเกินก็หนักหนาขึ้นเช่นกัน ผู ้เขียนหวังว่า 

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณรับมือภาวะโกลาหลนี้ได้ ทั้งยังรู้จักแยกแยะได้

ว่าเรื่องใดคือเรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง


