
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



Pre ��������� 05.indd   1 22/4/2562 BE   11:01



โลกนักฆ่า 05 : Multiple Killers
孤泣 Gu Qi เขียน  scimmietta แปล

Copyright © Feel Co., Ltd. (青馬文化事業出版有限公司)
Thai translation copyright © 2019 Jamsai Publishing Co., Ltd.
Thai edition arranged through Pelican Media Agency Ltd., Taiwan
All rights reserved

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ ISBN 978-616-06-2422-5
 
ภาพประกอบปก     Lee Yiu Tung / Shutterstock.com 

จัดพิมพ์โดย       

 สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
 285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี 
 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 โทรศัพท์ 0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801
 อีเมล editor@enter-books.com
 เว็บไซต์ www.enter-books.com

จัดจำาหน่ายทั่วประเทศโดย
 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด
 108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม
 ตำาบลมหาสวัสดิ์ อำาเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3
 เว็บไซต์ www.naiin.com

ราคา  179  บาท                         

《殺手世界 05 Multiple Killers》孤泣 (Gu Qi) 著

Pre ��������� 05.indd   2 22/4/2562 BE   13:24



คำ�นำ�

จริงๆ การรับน้องใหม่เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนเก่ากับคนใหม่

เป็นกิจกรรมทีม่อียู่ในหลากหลายวงการ แต่เราอาจเว้นวงการนักฆ่าไว้สักหน่อย 

เพราะการ ‘รบัน้อง’ นัน้เหมอืนจะเกิดขึน้ตลอดเวลา และจบลงด้วยแจกกระสนุ

ใส่ร่าง หรอืไม่ก็ฟันอกีฝ่ายหนึง่เป็นชิน้ๆ อย่างไรก็ตามฟังดมูนัก็น่าสนใจดไีม่ใช่

หรือ องค์กรนักฆ่าก็ไม่เคยมีการจัดการต้อนรับเด็กใหม่อย่างจริงจัง...ถ้ามัน

ไม่มี ก็ทำาให้มันมีเสียสิ แล้วพนันกันว่าใครท่ีจะรอด

ง่ายดายแค่นี้เอง ได้ทั้งเรื่องบันเทิง ได้ทั้งเงินหมุนเวียน

อย่างไรเสียองค์กรนักฆ่าก็เปลี่ยนชีวิตคนเป็นเงินอยู่แล้ว...มิใช่หรือ

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

孤泣 Gu Qi หรือกูชี่ แปลตามตัวอักษรหมายถึงร้องไห้ลำาพัง

ชอบจินตนาการและชอบขีดเขียน

สนุกกับการอกหักแต่ก็ไม่อยากสูญเสีย

กลัวความโดดเด่ียวแต่ก็ชอบอยู่คนเดียว

เรื่องความรัก เข้าใจอยู่ว่าหากไม่รู ้จักตัดใจก็จะทำาให้ใจไม่เป็นสุข

กระวนกระวาย จึงกำาลังพยายามศึกษาวิธีการอยู่

เรื่องการใช้ชีวิต เข้าใจดีว ่าการทำาสงครามเพ่ือสร้างสันติภาพนั้น 

ไม ่ ถูกต ้อง แต ่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม ่ได ้อยู ่ดี  จึงจะใช ้ตัวอักษรและ 

ถ้อยความแทรกซึมเข้าไปในโลกของพวกคุณและพวกเรา ใช้เวลาทั้งชีวิตน้ี 

สร้างโลกอีกใบหน่ึงขึ้นมา

ยินดีต้อนรับสู่โลกของกูชี่

FB Page : lwoavie1

Official Website : www.lwoavie.com
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จากใจนักแปล

ดูกรนักอ่านทั้งหลาย! ทุกท่านคงสังเกตเห็นแล้วว่าชื่อเฉพาะหลายๆ ชื่อ

ในนิยายชุดน้ีเทียบเสียงเป็นภาษากวางตุ้งซึ่งเป็นภาษาที่เค้าใช้กันในกวางตุ้ง 

ฮ่องกง และมาเก๊า

อันว่าคนแปลน้านนนนนเป็นลูกแต้จิ๋ว (ผู้มีทักษะภาษาแต้จิ๋วดับด๋อย 

สิ้นดี) ภาษาจีนที่รำ่าเรียนมาก็เป็นสำาเนียงจีนกลาง ส่วนความรู้ภาษากวางตุ้ง

มีเพียง ยัด หย่ี ซ้าม เซย อื่ม หลก ชัด ปาด เก๋า สับ หงอเหยฟู้นเหนย... 

หมดแล้ว...

ก่อนหน้านี้ลืมบอกไปว่าเสียงกวางตุ ้งในนิยายเรื่องน้ี scimฯ ได้ 

ซมซานรำ่าไห้ไปขอความช่วยเหลือจากสาวฮ่องกงสุดสวย ใจดี น่ารัก เซ็กซี่  

มีเสน่ห์ มากความสามารถ เปี่ยมจิตเมตตาคนหนึ่งซึ่งเป็นนักแปลแจ่มใส  

ใช้นามปากกา 'เม่นน้อย'

ขอทุกท่านจงร่วมกันสดุดีเม่นน้อยคนสวย โดยชูหนังสือข้ึนสุดมือแล้ว

ร่วมกันเปล่งเสียงว่า 'เม่นน้อยคือนักแปลผู้งามเลิศในหกภพ!' เป็นจำานวน 

สามรอบ อะ พร้อมกันนะ...สาม...สี่!

'เม่นน้อยคือนักแปลผู้งามเลิศในหกภพ!'

'เม่นน้อยคือนักแปลผู้งามเลิศในหกภพ!'

'เม่นน้อยคือนักแปลผู้งามเลิศในหกภพ!'

scimmietta
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Gu Qi 7

บทน�ำ
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8 โลกนักฆ่า 05 : Multiple Killers

กลางดึก

ณ โครงการอาคารชุดโลเวอร์หว่องต่ายซิ้นเอสเตต

อาคารฟ้งหล่ง ห้อง 1109

ในห้องพักมดืสลวั ห้องรบัแขกเปิดเพียงโคมไฟบนโต๊ะน�า้ชาเท่านัน้ 

และในห้องก็ยังเงียบสงัดเป็นพิเศษจนได้ยินเสียงดนตรีที่เล่นจากหูฟัง

ของเขา

'ของล�ำ้ค่ำต้องเก็บเป็นควำมลบั ซ่อนเธอไว้กับตวัฉนั ใช้สำยคล้อง

โทรศัพท์แขวนไว้แนบกำยจนล�ำคอเป็นรอยแดง ให้เธอมีรอยนิ้วมือฉัน

ต่อไปทุกปีทุกวัน'

เพลง 'มังกรซุ่มอย่าใช้'* ของเซี่ยถิงเฟิง

* 'มงักรซุม่อย่าใช้' เดมิเป็นค�าบรรยายฉกัลกัษณ์ในคมัภีร์อีจ้งิ (คมัภร์ีแห่งการเปลีย่นแปลง) อปุมาถึงสิง่

ที่เพิ่งเริ่มต้น แม้จะมีแนวโน้มที่ดีทว่ายังอ่อนแออยู่ พึงระมัดระวัง ไม่ท�าอะไรบุ่มบ่าม ให้ลับคมรอเวลาที่

เหมาะสมจึงน�ามาใช้ประโยชน์ ในที่นี้เป็นชื่อเพลงประกอบภาพยนตร์ 'Heroes in Love' ซึ่งตัวเอกเป็น

ชายผู้ลุ่มหลงปืนถึงขนาดเห็นปืนเป็นหญิงสาวท่ีพูดคุยกับเขาได้ เน้ือเพลงเปรียบเปรยถึงความรู้สึก

ต้องการครอบครองที่ฝ่ายชายมีต่อฝ่ายหญิง
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Gu Qi 9

เขาก�าลังใช้สายคล้องโทรศัพท์แบบห้อยคอพันรอบล�าคอเธอ  

รัดแน่นจน...'เป็นรอยแดง'

รอยเลือดสีแดงคล้ายกับรอยแดงเพราะสายคล้องระคายผิวคอ

ผู้หญิงขาดใจไปแล้ว ทว่าเขายังไม่ปล่อยมือ ยังคงใช้สายคล้อง

โทรศัพท์รัดคอเธอไว้แน่น ท่าของพวกเขาในตอนนี้เหมือนคู่รักแสน

ชื่นมื่นที่นอนกอดกันแน่นอยู่บนพ้ืน

'อย่ำเท่ียวกอดจนหลงระเริง ส�ำเริงส�ำรำญกับใครไปท่ัว นี่คือ

ค�ำมั่นสัญญำ เธอเข้ำใจไหม'

เขาฮึมฮัมเน้ือเพลงของเพลง 'มังกรซุ่มอย่าใช้'

"เธอตายแล้ว ปล่อยมอืเถอะ" ชายอกีคนเอ่ย น�า้เสยีงเจอืแววจนใจ

เขาไม่สน ตาทัง้สองหลบัลงแล้วออกแรงรดัคอผู้หญิงแน่นย่ิงกว่าเก่า 

ประหนึ่งก�าลังดื่มด�่าความสุขสมท่ีเนื้อเพลงกับความจริงมาบรรจบกัน

จวบจนเพลงบรรเลงมาถึงท่อนสดุท้าย ท�านองของกีตาร์ เบส กลอง 

รุนแรงที่สุด เร้าอารมณ์ที่สุด

'สมแล้วกับที่เธอท�ำตัวหลงระเริง! ส�ำเริงส�ำรำญกับใครไปท่ัว!  

มีประโยชน์หรือเปล่ำ เธอเข้ำใจบ้ำงไหม!'

หลังจากเนื้อเพลงท่อนสุดท้ายจบลงเขาก็ปล่อยมือในที่สุด

"แฮก...แฮก..." เขานอนแผ่กางแขนกางขาบนพ้ืน

"เธอตายไปตั้งนานแล้ว นายก็ท�าเกินไปนะ" ชายอีกคนเอ่ยด้วย

น�้าเสียงสุภาพนุ่มนวล "ผู้หญิงคนนี้ก็แค่มีชู้ ท่ีจริงก็น่าสงสารเหมือนกัน

ที่ต้องมาตายแบบน้ี"

"น่าสงสาร?" เขาโมโห "ช่างแม่งดิ! เธอนอนกับผู้ชายมาตั้งก่ีคน

นายรู้รึเปล่า"

"น่ันก็เป็นแค่เรื่องของคนอื่น..." อีกฝ่ายตอบ
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10 โลกนักฆ่า 05 : Multiple Killers

"ไม่ต้องพูดแล้ว! เธอน่ะ ตาย ก็ ไม่ สาสม กับ ความผิด!" เขามอง

ศพผู้หญิงที่หน้ากลายเป็นสีม่วง

"เอาล่ะๆ ถ่ายรูปแล้วกลับเหอะ ไม่งั้นเดี๋ยวก็โดนเถ้าแก่ด่าอีก" 

ชายอีกคนเอ่ย

"มีแต่นายนี่แหละที่หัวอ่อนแบบน้ี! ถ้าเป็นฉันเหรอ แม่ง ฆ่ามัน

ทิ้งไปนานละ!" เขาเอ่ยอย่างเดือดดาล

"นายอย่าท�าอะไรบ้าๆ นะ คุยกันแล้วไงว่าเราต้องแบ่งงานกัน"  

อีกฝ่ายเอ่ยจริงจัง

"รู้แล้วน่าๆ!"

เขาลุกข้ึน ใช้กล้องถ่ายรูปชนิดพิเศษบันทึกภาพ จากนั้นจึงคว้า

ตะกร้าสีแดงที่พกมาแล้วออกจากห้อง

เวลาน้ีเองโทรศัพท์ก็ดังขึ้น

"ฮัลโหล! เถ้าแก่จางเหรอครับ!"

"แม่ง! แกหายหัวไปอยู่ไหนวะ นานขนาดน้ี" ชายที่อยู่ปลายสาย

ด่ากราด

"เปล่าครับ! ผมท้องเสีย! อยู่ห้องน�้า จะรีบกลับเดี๋ยวน้ีแหละครับ! 

ขอโทษด้วยครับ!" เขาตะลีตะลานขอโทษ

"ไอ้คนข้ีเกียจขีเ้ย่ียวเยอะ! รบีกลบัมาเลยนะ! ยังมอีอเดอร์อกีเยอะ

ที่ต้องส่ง!"

"ทราบแล้วครับ! จะกลับเดี๋ยวนี้แหละครับ!"

หลังจากวางสายเขาก็ก้าวออกจากห้องแล้วถอดถุงมือออก เดิน

ลงบันไดไปหนึ่งชั้น ก่อนจะลงลิฟต์จากไป

ท�าไมต้องท�าแบบน้ีด้วย

ง่ายมาก ก็เพ่ือจะใช้ประโยชน์จากระบบ 'ชั้นคู่ชั้นคี่' ของลิฟต์
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Gu Qi 11

อย่างไรเล่า

ใครล่ะจะคิดว่าคนที่เข้าลิฟต์จากชั้นคู่จะฆ่าคนบนชั้นคี่

หลกัฐานท่ีทิง้ไว้ในห้องจะมสีายทีแ่ฝงตวัอยู่ในฝ่ังต�ารวจช่วยท�าลาย 

ให้ ทว่าในจุดอ่ืนๆ ก็อาจมีคนค้นพบ 'ช่องโหว่' ได้อยู่ดี อย่างเจ้าหน้าท่ี

ดูแลอาคารก็จะเห็น 'เขา' อยู่ในลิฟต์

เห็น 'พวกเขา'

ดังน้ันพวกเขาจึงเลือกเส้นทางน้ีแบบนี้

ถูกต้อง เขาเป็นนักฆ่า และก�าลังท�า 'งานนอก' อีกอย่างในเวลา

งานหลักของตัวเอง

งานเดิมของเขาคืออะไร

บนกระเป๋าเสือ้สขีาวของเขาทีเ่ปรอะคราบน�า้มนัเตม็ไปหมดเขยีน

ไว้ว่า 'โอวเก'

'ร้านอาหารและเครื่องดื่มโอวเก'

เขาเป็น...เด็กส่งอาหารดีลิเวอรี่

'นักฆ่าจะดูเหมือนนักฆ่าไม่ได้'

เจ้าหน้าทีดู่แลอาคารผูแ้สนจะว่างงานก�าลงัอ่านหนงัสอืพิมพ์หน้า

กีฬา

"คืนนี้แทงเชลซีดีกว่า!" เขาหยิบโทรศัพท์มากดโทรออก

"ฮัลโหล รับเดิมพันทางโทรศัพท์"

เขาคุยโทรศัพท์พลางมองภาพวงจรปิดในลิฟต์

ในภาพจากกล้องวงจรปิดของลิฟต์ชั้นคู่ เขาเห็นผู้ชายถือตะกร้า

ส่งอาหาร

ที่เขาเห็นคือ...

Page ��������� 05.indd   11 22/4/2562 BE   14:25



12 โลกนักฆ่า 05 : Multiple Killers

คน หน่ึง คน

มีแค่...หน่ึงคน

'คนที่ชอบพูดเองเออเองอย่ำงคุณ

ท่ีจริงคุณก�ำลังพูดกับตัวเองหรือพูดกับ...ตัวเองอีกคนหนึ่ง?'
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Gu Qi 13

บทที่ 1
คนส่งของนักฆ่ำ

Deliverer
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14 โลกนักฆ่า 05 : Multiple Killers

(1)

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หว่ันเชิง

ที่นี่มีอะไหล่คอมพิวเตอร์นานาชนิดวางเต็มพืดไปหมด และยังมี

คอมพิวเตอร์ทัง้เก่าท้ังใหม่อีกนบัไม่ถ้วน ไม่ต่างอะไรกับร้านคอมพิวเตอร์

อื่นๆ ทว่าของพวกนี้ก็แค่เอาไว้อ�าพรางเท่านั้นล่ะครับ ความจริงที่น่ีคือ

ส�านักงานใหญ่ของเรา

ส�านักงานใหญ่ของนักฆ่าอย่างเรา

ร้านคอมพิวเตอร์ปิดแล้ว ผมก้าวเข้าไปในร้าน กดรหัสชุดหน่ึงลง

บนชัน้วางสนิค้าทีเ่ตม็ไปด้วยเม้าส์คอมพิวเตอร์ แล้วประตลูบัก็เปิดออก

"ไอ้ปัญญาอ่อน! แกเล่นเป็นรึเปล่าวะเนี่ย มันต้องร่วมมือกันโว้ย!"

ทันทีท่ีประตูเปิดออก ผมก็ได้ยินเสียงปืนและเสียงระเบิดมือ 

ดังอึกทึก แน่นอนว่าไม่ได้มีใครคิดจะฆ่าแกงเราที่น่ีหรอกครับ เขาก็แค่

ก�าลังเล่นเกมต่อสู้ออนไลน์

เขาคือผู้จัดการของผม เป็นลูกครึ่งจีน-ฝรั่งเศส ชื่อโตโล

ปีนี้เขาเพ่ิงอายุสิบเจ็ดเท่าน้ัน

"อ๊าก...Game over!" เขาโหยหวน "คู ่ต่อสู ้ระดับเทพไม่กลัว  

แต่กลัวท่ีสุดก็เพ่ือนร่วมทีมควายๆ น่ีแหละ! Fuxk!"

ในห้องลบัแห่งน้ีมมีอนิเตอร์เลก็บ้างใหญ่บ้างเตม็ห้อง คนไม่รูอ้าจ

หลงนึกว่าหลุดเข้าไปอยู่ในศูนย์บัญชาการนาซ่า โตโลท�างานในห้องน้ี

"ไห (โครงกระดูก) กลับมาแล้วเหรอ" เขาปิดหน่ึงในจอมอนิเตอร์

แล้วหันมากินบะหมี่ถ้วยท่ีขึ้นอืดแล้ว

"ใช่" ผมน่ังลงบนโซฟา "วันน้ีวันหยุด มีออเดอร์ต้องส่งเยอะ  

โคตรเหน่ือยเลย"
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Gu Qi 15

"ถึงได้วางแผนให้นายฆ่าผู้หญิงคนนั้นตอนไปส่งอาหารไง ฮ่าๆ!" 

เขากินบะหมี่พลางพิมพ์คอมพิวเตอร์ด้วยมือข้างเดียว

เขาเป็นคนสั่งอาหารเองครับ อันดับแรกโทรไปสั่งอาหารที่  

'ร้านอาหารและเครื่องดื่มโอวเก' จากนั้นผมก็ 'ออกปฏิบัติการ' และ

แน่นอนว่าห้องที่เขาโทรสั่งให้ไปส่งอาหารไม่ใช่ห้องเป้าหมายโดยตรง 

แต่เป็นห้องท่ีอยู่บนชั้นเลขคี่ ต่อมาผมก็แฝงตัวเข้าไปในห้อง 1109 ฆ่า

ผู้หญิงคนน้ันตาย

หลังจากงานของผมลุล่วง โตโลก็แจ้งให้ 'หน่วยเก็บกวาดสถานที่' 

มาจัดการ

ส่วนผัดหมี่สิงคโปร์* กล่องท่ีเอามาส่งน่ันผมก็กินเองเรียบร้อย 

แล้วครับ

"โตโล นายท�าให้กล้องวงจรปิดของอาคารใช้การไม่ได้จนไม่เห็น

ร่องรอยใดๆ ของหน่วยเก็บกวาดเลยได้ยังไงน่ะ" ผมครุน่คิด "ระบบกล้อง

วงจรปิดนั่นไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นายไม่น่าโจมตีผ่านเน็ตได้"

"ง่ายมาก ฉันไม่ต้องโจมตี 'ตัวหลัก' แค่ใช้ของท่ีอยู่รอบๆ อย่าง

มือถือของ รปภ. ก็รบกวนระบบของพวกน้ันได้แล้ว" เขากล่าว

"ไม่เข้าใจว่ะ"

"คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของมือถือ" เขาเปิดฉากแจกแจง "ความยาว 

คลื่นแปรผกผันกับความถ่ี ความยาวคลื่นย่ิงยาวเท่าไหร่ความถ่ีก็ย่ิงต�่า 

กลับกัน ความถ่ีย่ิงสูง ความยาวคลื่นย่ิงสั้น ผลลัพธ์ของมันเป็นค่าคงท่ี 

ซึง่ก็คอืความเรว็แสง นอกจากนีพ้ลงังานของโฟตอนแปรผนัตามความถ่ี

ตามกฎค่าคงท่ีของพลังค์ ความถ่ีย่ิงสูง ความยาวคลื่นย่ิงสั้น พลังงาน

* 'ผัดหมี่สิงคโปร์' เป็นผัดหมี่ใส่ผัก เนื้อสัตว์ ฯลฯ ได้รับความนิยมในฮ่องกงและมาเลเซีย แต่ไม่พบใน

สิงคโปร์ ต�ารับฮ่องกงใส่ผงกะหรี่ ส่วนต�ารับมาเลเซียใส่ซอสมะเขือเทศหรือซอสพริก
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16 โลกนักฆ่า 05 : Multiple Killers

ย่ิงมาก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งได้เป็นคลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ อินฟราเรด 

แสงท่ีมองเห็นได้ รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีเอ็กซ์ รังสีแกมมาและอื่นๆ 

ส่วนฉันน่ะใช้..."

"ช้าก่อน!" ผมเอ่ยให้เขาหยุด เพราะฟังจนมึนไปหมดแล้ว "ช่างมัน

เหอะ พูดง่ายๆ ก็คือนายใช้มือถือของ รปภ. จัดการระบบวงจรปิด?"

"ใช่ แบบนั้นแหละ ขอแค่เขาโทรออกในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง

ก็ส�าเร็จแล้ว"

"แต่นายรูไ้ด้ไงว่าเขาจะโทรออก..." ผมคดิไปคดิมา "อ๋อ! พนันบอล!"

"ฉลาด ฉนัแอบฉกบนัทึกการโทรของเขามาแล้ว ก่อนการแข่งบอล

จะเริ่มเขาต้องโทรไปแทงบอลแน่นอน ฉันเลยก�าชับ 'หน่วยเก็บกวาด' 

ให้ท�างานของพวกเขาตัง้แต่ก่อนเกมระหว่างอาร์เซนอลกับสเปอร์ในศกึ

ดาร์บีแมตช์"

ผมมองชายทียั่งเป็นผูเ้ยาว์อายุสบิเจด็ตรงหน้าคนนีแ้ล้วนกึท่ึงอยู่

ในใจ เขาเป็นอจัฉรยิะโดยแท้ ขณะเดยีวกันก็เป็นแฮกเกอร์อจัฉรยิะด้วย

ใช่ครับ แผนการฆ่าคนไม่ได้ง่ายๆ เหมือนฆ่าไก่สักตัวในตลาด

เป็นอันขาด และก็ไม่ได้ง่ายดายอย่างในละครบางเรื่องด้วย

"ไห แย่แล้ว" เขาเอ่ยอย่างจริงจังพร้อมรอยย้ิม "เรื่องท่ีก่อนหน้านี้

ฉันเอาข้อมูลนักฆ่าขององค์กรนักฆ่าไปขายให้สมาคมจงซา องค์กรตั้ง

ทีมเฉพาะกิจขึ้นมาสอบสวนแล้ว!"

สิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่ความกลัว เขาก�าลัง...กระชุ่มกระชวย!

'โดยมำกแล้ว ประสบกำรณ์แสนสั้น หวนหำยำวนำน

จำกไปรวดเร็ว ฟื้นฟูเชื่องช้ำ'

Page ��������� 05.indd   16 22/4/2562 BE   14:25



Gu Qi 17

(2)

ผมฟังโตโลเล่าว่าก่อนหน้าน้ีตอนทีส่มาคมจงซาจากแผ่นดินใหญ่

กับองค์กรนักฆ่าฮ่องกงเราจัดเกมแข่งขันฆ่าฟันกัน สมาคมจงซาก็ซื้อ

ข้อมูลส่วนตัวของนักฆ่าจากเขาน่ีเอง

"งั้นทีนี้จะท�ายังไง" ผมถาม

"ก็สนกุไง! ดวู่าองค์กรจะเจาะทะล ุ'แนวป้องกัน' ท่ีฉนัตัง้ไว้ได้รเึปล่า!" 

เขาคึกเป็นพิเศษ "แต่ ณ ตอนน้ีพวกนั้นยังท�าไม่ส�าเร็จ ยังไม่รู้เรื่องเลย

ว่าคนท่ีขายข้อมูลให้สมาคมจงซาก็คือฉันคนนี้!"

"แต่นายรู้แล้วว่าพวกเขาก�าลังสืบเรื่องน้ี"

"ช่าย!"

นีแ่สดงว่าโตโลคุมหมากทัง้กระดานอยู่หมดั ก�าลงัจงูจมกูพวกเขา

เดินอยู่

อย่าดูถูกเด็กไม่บรรลุนิติภาวะท่ีเอาแต่เล่นเกมอย่างเรนโบว์ซิกซ์ 

แบตเทิลฟิลด์ อนัชาร์ทิดไปวันๆ คนนีเ้ป็นอนัขาด ถึงเขาจะอายุแค่สบิเจด็ 

แต่กลับจูงจมูกองค์กรนักฆ่าทั้งองค์กรได้!

"ไห ได้ตารางจัดอันดับนักฆ่าใหม่ล่าสุดมาละ" เขามองจอบนซ้าย 

"ยังไม่นับผู้หญิงที่นายฆ่าคืนนี้ ตอนนี้นายอยู่อันดับท่ี...เจ็ดสิบเอ็ด"

ผมมองไปยังจอที่เขาชี้

'ฉายานักฆ่า : ซุ่ยหุน ไห อันดับล่าสุด : 71'

"ไห นายเจ๋งมากแล้ว มอืใหม่ทัง้แปดคนทีร่อดจาก 'คอร์สฝึกอบรม

นกัฆ่า' รอบก่อนตายไปสองคนแล้ว คนนึงคาอยู่ทีอ่นัดบัสองร้อยหกสบิเจด็ 
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18 โลกนักฆ่า 05 : Multiple Killers

ไม่ไปไหน" เขาเอ่ย "ไอ้นักฆ่าไม่เอาไหนคนน้ีเหมือนจะชื่อ 'หมัวจิ่ง' 

(ต�ารวจปีศาจ) อะไรนี่แหละ"

"แต่ก็มีคนเจ๋งกว่าฉันมั้ง" เขาจ้องตารางจัดอันดับ "เจ้าคนที ่

ชือ่เลีย่ม่านเซนิ (แมนสนัผูล่้า) ทีอ่ยู่รุน่เดียวกับฉนัขึน้ถึงอนัดบัสบิสีแ่ล้ว"

"ใช่ ได้ยินว่าในช่วงไม่ก่ีปีนี้นอกจากโม่ซางเปยก็มีแค่เขาน่ีแหละ

ท่ีสร้างผลงานระดับนี้ได้" โตโลกล่าวต่อไปว่า "แต่อย่าไปกล๊ัว นายก็

ฝีมือใช่ย่อยเหมือนกัน! ฮ่าๆ"

"ขอบคุณที่ชม"

ที่จริงคนท่ีมีฝีมือน่ะไม่ใช่ 'ผม' หรอกครับ แต่ก็ช่างเถอะ

"ตั้งครึ่งค่อนปีแล้วนะ ความจริงนายก็เป็นนักฆ่าเต็มเวลาได้แล้ว 

ท�าไมต้องกลับไปท�างานที่ร้านอาหารห่วยๆ นั่นด้วย เงินก็น้อย งานก็

เหน่ือย" เขาถาม

"ท่ีมาเป็นนักฆ่าเนี่ย ที่จริงก็ไม่ใช่เจตนาของฉันหรอก"

"ไม่ใช่เจตนาของนาย? ตอนนั้นนายมา 'สัมภาษณ์งาน' น่ี?  

คงไม่ใช่แม่สั่งให้มาหรอกนะ ฮ่าๆ!"

มุกของเขาเห่ยมากครับ

"สรุปง่ายๆ นายก็ถือซะว่าเป็นการสร้างสมดุลก็แล้วกัน ถ้าต้องหา

เงินด้วยการฆ่าคนอย่างเดียว ฉันขอไม่ท�าดีกว่า" ผมบิดข้ีเกียจ "ฉันออก

ไปสูบบุหรี่หน่อยนะ"

ฉายาของผมซุ่ยหุน ไห ความหมายก็คือ 'โครงกระดูกท่ีวิญญาณ

แหลกสลาย' กระท่ังวิญญาณของโครงกระดกูก็ยังแหลกลาญเป็นผยุผงได้

ทฤษฎีเก่ียวกับร่างกายและวิญญาณของมนุษย์มีการศึกษาวิจัย

จนเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายแล้ว ทว่าก็ยังมีแนวคิดที่น่าสนใจ 

อยู่อย่างหน่ึงกล่าวว่าหลังจากคนเราตายไปแล้ว น�้าหนักของร่างกาย
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จะหายไปย่ีสิบเอ็ดกรัม แนวคิดนี้ถูกเรียกว่า 'น�้าหนักวิญญาณ'

คุณจะพบข้อมูลมากมายเก่ียวกับ 'ย่ีสิบเอ็ดกรัม' ในอินเทอร์เน็ต 

มีการน�าแนวคิดน้ีมาสร้างเป็นหนังด้วย แต่บทความตามอินเทอร์เน็ตท่ี

ได้รับการพิสูจน์จากนักวิทยาศาสตร์อะไรพวกนั้น ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อย

เชื่อหรอกครับ เพราะเอาเข้าจริงใครจะไปรู้ได้ว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

จริงหรือเก๊

ก็เหมือนกับองค์กรนักฆ่า ได้ยินว่ามีนักฆ่าคนหน่ึงเอาเร่ืองของ

พวกเราไปเขียนนิยาย แต่ทุกคนท่ีเคยอ่านนิยายน่ันอาจจะพากันคิดว่า

เป็นแค่เรื่องแต่งในหนังสือเท่านั้น

โลกใบนี้มีพ้ืนท่ีสีเทาเยอะแยะไปหมดแบบน้ีแหละครับถึงได้ 

น่าสนใจ

ส�าหรับผม 'วิญญาณ' ที่ผมรู้จักก็เป็นแค่...คนคนหนึ่ง

ผมเดินไปสูบบุหรี่ที่ท้ายซอย 'คนเดียว'

"อีไจ่ (หนึ่ง) เมื่อก้ีโตโลบอกว่าฉันเจ๋งด้วยล่ะ หึๆ"

"รู้แล้วๆ" ผมพ่นควันบุหรี่ "อาเอ้อร์ (สอง) นายชอบ...ฆ่าคนมั้ย"

"ยังต้องถามอีกเหรอ โคตรชอบเลย โคตรมันส์อะ!"

"ว่าแล้วเชียวว่านายต้องตอบแบบน้ี"

"ท�าไมล่ะ นายชอบส่งอาหารได้ แล้วฉันชอบฆ่าคนมั่งไม่ได้เหรอ"

"ฉันไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อย" ผมมองก้นซอยมืดมิดตรงหน้า "ก็แค่

ฉันไม่ค่อยเข้าใจว่าฆ่าคนสนุกตรงไหน"

"นายฆ่าให้มากขึ้นเดี๋ยวก็เข้าใจเองแหละ ฮึๆ"

"ก็อาจจะ"

กลางซอยแคบที่มองไม่เห็นจุดสิ้นสุด มีผมยืนอยู่เพียงผู้เดียว...

พูดเองเออเอง
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20 โลกนักฆ่า 05 : Multiple Killers

'ท่ีจริงคุณน่ะผิดหวังล่วงหน้ำ ยังไงก็ดีกว่ำสิ้นหวังกะทันหัน'

(3)

ตั้งแต่ผมอายุเจ็ดขวบเขาก็ปรากฏขึ้นในชีวิตของผม

ผมเรียกเขาว่า 'อาเอ้อร์'

ว่ากันตามหลักจิตวิทยา 'หลายบุคลิก' จัดเป็นโรคจิตเวช เป็น

ความผิดปกติที่อัตลักษณ์เกิดแยกจากกัน อธิบายง่ายๆ ด้วยวิธีท่ีทุกคน

รู้จักก็คือมี 'หลายวิญญาณ' อยู่ในร่างเดียว

ส�าหรับผม ผมไม่รู ้สึกว่าเป็นอาการเจ็บป่วยอะไรหรอกครับ  

กลับเป็นเรื่องที่มีความสุขมากเรื่องหน่ึงด้วยซ�้าไป เพราะผมไม่เคยต้อง

เหงาเลย

ผมเคยอ่านงานวิจัยทางการแพทย์หลายฉบับ 'การแบ่งแยกของ

บุคลิก' โดยมากจะเริ่มก่อตัวต้ังแต่ก่อนเจ็ดขวบ ในระยะแรกเริ่มแรก

ของชีวิตท่ีเรียกกันว่าเป็นช่วง 'หกปีทอง' หากถูกกระทบกระเทือนอย่าง

รุนแรง หรือโดนทารุณกรรมทางกายหรือทางใจต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

กดดนัอย่างหนักจนเกิดอาการทางจติ ท�าให้ตวัตนในช่วงท่ีถูกทรมานสร้าง 

'ตัวเอง' อีกคนขึ้นมาเพ่ือหลอกตัวเองว่า 'ประสบการณ์นี้ไม่ได้เกิดกับ

ตัวฉัน'

ทว่าผมไม่เคยถูกกระทบกระเทือนรุนแรงหรือโดนท�าทารุณกรรม

อะไร ย่ิงกว่าน้ันก็คือวันนั้นพอผมต่ืนข้ึนมา อาเอ้อร์ก็โผล่มาแล้ว ไม่มี

สิ่งบอกเหตุล่วงหน้าใดๆ ท้ังสิ้น และไม่มีความเจ็บปวดใดๆ เช่นกัน  

ตอนน้ันผมใช้ชวิีตอยู่ในครอบครวัธรรมดาๆ ครอบครวัหนึง่ เป็นเดก็ประถม 

ธรรมดาๆ คนหน่ึง ท่ีน่าสนใจกว่าน้ันคือแม้ว่าผมกับอาเอ้อร์จะทะเลาะ
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กันประจ�า แต่ผมกลบัไม่รูส้กึต่อต้านตัวตนทีป่รากฏขึน้ภายหลงันีแ้ม้แต่

นิดเดียว ไม่แน่อาเอ้อร์ก็คงเป็นตัวผมเองล่ะมั้งครับ เราต่างฝ่ายต่าง 

รู้ถึงการมีตัวตนของกันและกัน ทางการแพทย์เรียกว่า 'ความตระหนัก

รู้ร่วม' เราสื่อสารกันได้ ประชุมกันภายในได้ แต่อาเอ้อร์ชอบส่งเสียง 

คุยกับผมมากกว่า เหมือนเวลาคนอ่ืนเห็นผู้ป่วยทางจิต...พูดเองเออเอง

กับอากาศนั่นแหละครับ

'พวกเรา' ต่างคนต่างเตบิโตและมพัีฒนาการของตวัเอง มรีปูแบบ

ความคิดและความทรงจ�าของตัวเอง ส่วนท่ีเราต่างกันก็คือผมเป็นคน

นุ่มนวลกว่า ส่วนอาเอ้อร์กระฉับกระเฉงเป็นพิเศษ พูดให้ชัดเจนย่ิงขึ้น

ก็คือเขา...โหดเหี้ยมกว่า

มีอยู่จุดหนึ่งท่ีแม้แต่ความรู้อันย่ิงใหญ่ทางการแพทย์ก็ยังไม่เคย

กล่าวถึง คือพวกเราต่างคนต่างใช้ความคิดโดยไม่ให้อีกฝ่ายล่วงรู้ได้ 

อย่างตอนนีท้ีผ่มก�าลงัอธิบายข้อมลูมากมายเก่ียวกับอาการหลายบคุลิก 

อาเอ้อร์ก็ไม่รู้เรื่องด้วยแม้แต่น้อย

หึ ไม่แน่คนอย่างผมนี่ล่ะครับ...'มนุษย์มัลติทาสก์' ของจริง

นิสัยใจคอเราแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นอกจากน้ีวิธีการอ�ามหิตที่

เขาใช้ท�าร้ายเป้าหมายน่ะ บางครั้งกระท่ังผมก็รับไม่ได้ แต่เราตกลงกัน

แล้วครับ ผมต้องพยายามไม่ก้าวก่ายงานฆ่าคนของเขา เช่นเดียวกับที่

เขาจะไม่ท�าลายงานปกติของผม

เอาจริงๆ นะครับ ผมไม่ชอบความรู้สึกตอนฆ่าแกงกันเลยสักนิด

อาเอ้อร์เคยคุยกับผมว่าท�าไมมนุษย์ฆ่าไก่ ฆ่าหมู ฆ่าวัวได้ แต่ 

ฆ่าคนไม่ได้

ตอนน้ันผมขบคิดอย่างจริงจัง

'มันเป็นเรื่องศีลธรรม'
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'ศีลธรรม? ฮ่า งั้นนายเคยถามวัวตัวไหนบ้างมั้ยว่าขอกินมันได ้

รึเปล่า 'ศีลธรรม' ท่ีมนุษย์เป็นคนนิยามก็เป็นประโยชน์กับตัวเองฝ่าย

เดียวแหละว้า ฉันเลยรู้สึกว่าไม่ต้องไปท�าตามทั้งหมดหรอก' อาเอ้อร์ว่า 

'อีไจ่ ฉันมีความคิดของฉัน'

บางทีสิ่งที่อาเอ้อร์พูดอาจจะเป็นตรรกะเพ้ียนๆ ของเขาคนเดียว

ก็ได้ แต่ผมก็เคารพความคิดของเขา

ครบั เราอาจจะไม่เหมอืนพวกนักฆ่าอนิดีบ้างคนทีเ่ลอืกฆ่าเฉพาะ

คนทีอ่ยากฆ่า หรอืฆ่าเฉพาะคนชัว่ช้าเลวทราม แต่การทีเ่ราไม่ช่างเลอืก

ก็กลับเป็นเอกลักษณ์ของเรา ฉะนั้นขอแค่ 'ผม' ได้ภารกิจมา ไม่ว่าจะ

คนดีคนเลวก็จะ...ตายด้วยน�้ามือของ 'พวกเรา' ทั้งหมด

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : จางซิ่วอว๋ิน

ฉายา : ซุ่ยหุน ไห (โครงกระดูกท่ีวิญญาณแหลกสลาย)

อันดับปัจจุบัน : 71

อาชีพเดิม : คนส่งอาหารดีลิเวอรี่

ส่วนสูง : 181 เซนติเมตร

ข ้อมูลโดยสังเขป : ปรากฏอาการหลายบุคลิกเมื่ออายุ 

 เจ็ดขวบ อีไจ่นิสัยอ่อนโยน ส่วนอาเอ้อร์โหดเห้ียม ชีวิตปกติม ี

 อไีจ่เป็นผูค้วบคมุ เวลาท�างานฆ่าคนอาเอ้อร์เป็นคนจดัการ เขา 

 ชอบฟังเพลงขณะฆ่าคน

'คนที่คุณเฝ้ำคิดถึงอำจไม่ใช่คนท่ีเฝ้ำคิดถึงคุณ'
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(4)

ณ ร้านอาหารและเครื่องดื่มโอวเก

วันน้ีเนื่องจากท่ีร้านขาดคน ผมจึงต้องมาช่วยงานหน้าร้าน

"หล่อจัง!"

"ไม่ค่อยเห็นเด็กเสิร์ฟคนน้ีเลย!"

นกัเรยีนหญิงสองคนคุยกันขณะผมก�าลงัเก็บแก้วและจานบนโต๊ะ

พวกเธอ แน่นอนว่าคนท่ีพวกเธอเอ่ยถึงก็คือผมเองครับ แหะๆ

แต่ไหนแต่ไรผมก็ไม่ค่อยสนใจรูปลักษณ์ภายนอกนัก เสื้อผ้าก็ใส่

แต่ชุดท่ีพับอยู่ด้านนอกสุดของเก๊ะไม่ก่ีชุดน่ันแหละครับ เพราะว่า...

สะดวกด ีแต่สารรปูโทรมๆ แบบนีก้ลบัเป็นทีช่ืน่ชอบของสาวๆ หลายคน

ผมไม่ได้สนใจพวกเธอ แค่ท�างานของผมต่อ

"พ่ีชาย ท�าไมไม่ย้ิมบ้างเลยล่ะคะ" สาวคนหน่ึงถามขึ้น

"หือ?"

ที่จริงผมไม่ค่อยชอบย้ิมให้คนแปลกหน้าน่ะครับ

"คูลสุดๆ เลย! พ่ีเท่ขนาดนี้คงมีแฟนแล้วใช่มั้ยคะ" นักเรียนหญิง

อีกคนถาม

"มีครับ"

"จริงอะ เธอสวยรึเปล่าคะ ฮิๆ"

เด็กนักเรียนหญิงสมัยนี้นี่จริงๆ เล้ย เพ่ิงเจอหน้ากันครั้งแรกก็ถาม

ค�าถามพรรค์นี้กับผม

"สวยเท่าพวกคณุแหละครบั!" ผมแสร้งย้ิม "แล้วก็ชอบสวมกระโปรง 

สั้นๆ เหมือนพวกคุณด้วย หึๆ"

"ว้าว! เข้าใจพูดใช่ย่อยนะคะเนี่ย ฮิๆ!"
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ไม่ครับ! ผมไม่ได้เป็นคนพูด!

"อำเอ้อร์ นำยออกมำท�ำอะไร!" ผมคิดในใจ

"อีไจ่ นำยดูก็รู้มั้งว่ำพวกเธอก�ำลังอ่อย จัดเลยเหอะ! ศรนัดเดียว

ได้นกสองตัวง้ัย!"

เขาพูดอยู่ในหัวผม

"นำย อย่ำ ท�ำ บ้ำๆ นะ! นำยมีเทียนซินอยู่แล้ว!"

"แหะๆ แค่ล้อเล่นน่ำ!"

"พ่ีชายเหม่ออะไรค้า ท�าไมเอาแต่จ้องขาคนอื่นล่ะ!" เธอโพสท่า

ย่ัวยวน "ชอบเหรอคะ"

"เปล่า! พวกคุณคิดออกว่าจะกินอะไรแล้วค่อยเรียกผมนะครับ!"

ผมรีบหมุนตัวจากไปอย่างอิหลักอิเหลื่อ

สถานการณ์ท�านองนี้เกิดข้ึนประจ�าครับ อาเอ้อร์ชอบพูดสิ่งที่ผม 

ไม่ได้อยากพูดออกมาแทนผม แต่ผมก็ชินแล้วล่ะครับ เรื่องเข้าใจผิดน่า

กระอักกระอ่วนแบบนี้เกิดข้ึนเยอะจนนับไม่ถ้วนแล้ว 

ช่วยไม่ได้ อาเอ้อร์อาศัยอยู่ในร่างผมน่ีนา ผมคงได้แต่เข้าใจและ

อภัยให้เขามั้งครับ

เวลาน้ีมือถือของผมก็ดังขึ้น

"โตโล?"

"ไห มีภารกิจใหม่" เขาว่า "ฉันเตรียมแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว"

"อืม ส่งข้อมูลคร่าวๆ มาให้ฉันได้เลย"

"โอเค! บาย!"

โตโลรู้ว่าผมเข้ากะอยู่จึงเอ่ยสั้นๆ แค่ไม่ก่ีประโยคแล้ววางสายไป

ไม่นานนักผมก็ได้รบัข้อความ นีเ่ป็นแอพฯ ทีโ่ตโลสร้างขึน้เอง มแีค่ 

พวกเราสองคนที่ใช้ได้
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ผมรอจนถึงเวลากินข้าวแล้วค่อยเปิดอ่าน

'สถานท่ี : เกาะกลางแจ็กเมื่อ 010901

บุคคล : สอบครูเดินจงเวนคืน 010107

วัน : อีกสามวัน'

เกาะกลางแจ็กเมื่อ? มีสถานท่ีชื่อน้ีจริงๆ หรือ...ไม่มีทาง

อ่านไม่เข้าใจใช่มั้ย หึ แหงล่ะครับ

พวกเราไม่มทีางทิง้หลกัฐานทีเ่ป็น 'ลายลักษณ์อกัษร' ใดๆ ไว้หรอก 

แถมรหัสลับน่ีก็ยังเปลี่ยนไปตามวันและเวลาอีกต่างหาก กว่าคุณจะ 

รู้วิธีถอดรหัสท่ีถูกต้องก็อาจเลยเวลาไปแล้ว และหา 'ค�าตอบ' ที่แท้จริง

ไม่เจออยู่ดี

ครับ เอาแค่ให้ผมกับโตโลอ่านเข้าใจแบบ 'เป็นปัจจุบัน' ก็พอแล้ว 

ไม่จ�าเป็นต้องให้มีคนอ่ืนรู้เรื่องด้วยในวันหน้า

นี่คือรหัสที่เราใช้เพ่ือไม่ให้คนอื่นรู้...

ขณะเดียวกันก็เป็น...วิธีสื่อสารอันเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ�้าใคร

"อไีจ่ อย่าเพ่ิงสนใจเรือ่งอีกสามวันข้างหน้าเลย คืนนีน้ายต้องนอน

เร็วหน่อยนะ" อาเอ้อร์ว่า

"ท�าไมล่ะ"

"แม่ง! นายลืมแล้วเหรอวะ คืนนี้ฉันนัดเทียนซินไว้ไง!"

"นายไม่ได้บอกฉันซะหน่อย!"

"อ้าวเหรอ ฉันลืมไป เอาเป็นว่านายรู้ว่าต้องท�ายังไงใช่มั้ย!"

"รู้แล้วน่า!"

แม้ว่าเราจะ 'ใช้ความทรงจ�าร่วมกัน' ทว่าเมือ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่หลบัอยู่ 
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เราก็จะไม่รู้ว่าอีกคนท�าอะไรไปบ้าง

เอาแบบเข้าใจง่ายๆ ก็คือคุณหลับไปแล้ว ไม่รู้ว่าก�าลังเกิดอะไร

ขึ้นบนโลกใบนี้

พวกเราต่างคนต่างใช้ความคิดเป็นตัวเองโดยไม่ให้อีกฝ่ายล่วงรู้

ได้ หน�าซ�้าขณะที่อีกฝ่ายนอนหลับก็จะไม่รู้เรื่องท้ังหลายแหล่ท่ีเกิดขึ้น

กับตัวเลย

แน่นอนว่าเราแกล้งหลับไม่ได้ เพราะอีกฝ่ายจะรู้

หึๆ พวกเรามีความเป็นส่วนตัวดีใช่มั้ยล่ะครับ

'ลักษณะพิเศษของอาการหลายบุคลิกของซุ่ยหุน ไห'

1. ตัวตนหลักและตัวตนแยกรู้ถึงการมีอยู่ของอีกฝ่าย มีสติรับรู้

ร่วมกัน

2. เลือกได้ว่าจะสื่อสารกันในหัวหรือเปล่งเสียงออกมา

3. ต่างฝ่ายต่างใช้ความคิดของตนเองโดยไม่ให้อีกฝ่ายรับรู้ได้

4. ท้ังสองใช้ความทรงจ�า 'ร่วมกัน'

5. หลังจากหลับไปแล้วจะไม่รู้เรื่องต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับร่างกายของ

ตนเอง

6. ไม่อาจแกล้งหลับได้ เพราะอีกฝ่ายจะรู้

'บำงครั้งค�ำว่ำ 'ครอบครอง' สองพยำงค์นี้

ก็ยำกนักที่จะได้มำครอบครอง'

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160624225.html

http://store.jamsai.com/9786160624225.html

