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ใจสั�น กลิ�นคาว เร�่องลึกลับ! เจาะช�ว�ต ‘คนผา
ศพ’ อาช�พที่พูดแทนคนตาย (คลิป)
โดย ไทยรฐัออนไลน ์   3 ก.ย. 2561 05:35

ชวีติมนุษยม์เีกดิ แก ่เจ็บ ตาย เป็นเรื�องธรรมดา แตก่ารที�จะตอ้งใชช้วีติอยูก่บั
“คนตาย” ทกุๆ วนั มนักไ็มง่า่ยสําหรับคนธรรมดาเหมอืนกนั...

ทมีขา่วเฉพาะกจิไทยรัฐออนไลน ์พาไปเจาะชวีติอาชพีที�ตอ้งอยูก่บัคนตาย นั�น
คอื “เจา้หนา้ที�ผา่ศพ” เรื�องราวของบคุคลทั�งสองนี� ผา่เรอืนรา่งคนตายมาแลว้ไม่
ตํ�ากวา่ 1,000 ราย จากกลิ�น “คาว เหม็น” จนเป็นความคุน้ชนิ จากความตื�นเตน้ใจ
สั�น จนเป็นเรื�องชลิๆ

จากหนุมบร�หาร สู คนผาศพ ช�ว�ตสุดยอนแยง!

นายณฐัวฒุ ินรพิทะพนัธุ ์หรอื “เอ็ม” อาย ุ30 ปี พนกังานรกัษาศพ ดกีรี
ปรญิญาตร ีดา้นบรหิาร สาขาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ เลา่ถงึจดุพลกิผันจับพลดัจับผลู
มาทํางานนี�วา่ ตอนนั�นไดม้าทํางานในสถาบนันติวิทิยาศาสตร ์จากการที�หวัหนา้ที�
ฝึกงานแนะนํามา เนื�องจากมตํีาแหน่งเจา้หนา้ที�สารสนเทศวา่งอยู่
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หลงัจากทํางานมาเรื�อยๆ จงึเกดิความสงสยัวา่ การชนัสตูรศพเป็นงานอะไร และ
เมื�อเจอคดตีา่งๆ จะดอูยา่งไรวา่ เคสไหนเป็นอบุตัเิหต ุและเคสไหนเป็นการ
ฆาตกรรม เมื�อไดม้าเห็นกระบวนการทํางานกเ็ริ�มสนใจ จงึไดเ้ริ�มมาทํางานนี�

นายณัฐวฒุ ินรพิทะพันธุ ์หรอื “เอ็ม” อาย ุ30 ปี พนักงานรักษาศพ

ชอบโคนัน อานสืบจากศพ สาวสวยเลือกเร�ยนนิติว�ทยาศาสตร

ขณะเดยีวกนั น.ส.จติตพิฒุ ิธตินิลินธิ ิหรอื “สาม” อาย ุ28 ปี นักนติวิทิยาศาสตร์
หญงิสาวหนา้ตาดทีี�มุง่มั�นเรยีนสายตรงทางนติวิทิยาศาสตร ์เลา่วา่ รูจั้กงาน
นติวิทิยาศาสตรม์าจากภาพยนตร ์การต์นูโคนัน และอา่นหนังสอืของ แพทยห์ญงิ
คณุหญงิพรทพิย ์โรจนสนัุนท ์เชน่ สบืจากศพ จงึอยากทํางานในสายนี� โดยเลอืก
เรยีนปรญิญาตร ีดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และมวีชิาเลอืกนติวิทิยาศาสตร์
กอ่นจะมาฝึกงานดา้นนี�อยูท่ี�หน่วยดเีอ็นเอ เมื�อมกีารเปิดรับนักนติวิทิยาศาสตร์
เพื�อมาประจําหน่วยที�หอ้งศพ จงึสมคัรเขา้มา

“ตอนแรกที�มาทาํงานที�บา้นก็หว่ง เพราะเวลาที�เราผา่ศพ คาํวา่ ศพ ชาว
บา้นไดย้นิใครๆ ก็กลวั ไมน่า่จบัตอ้งยิ�งศพอบุตัเิหต ุศพเป็นโรค ครอบครวั
ก็เป็นหว่ง แตท่า่นก็เขา้ใจวา่ลกูชอบสายงานนี� ก็เลยไมห่า้ม สว่นตวัเรา
ก็ไดบ้อกทา่นวา่ที�น ี�มกีารป้องกนัอยา่งด ีไมต่อ้งหว่งอนัตราย” สาวสวยวยั
28 เลา่ถงึครอบครัว

น.ส.จติตพิฒุ ิธตินิลินธิ ิหรอื “สาม” อาย ุ28 ปี นักนติวิทิยาศาสตร์
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เลาขั�นตอนทํางานกับ “ศพ”

การชนัสตูรพลกิศพ คอื การตรวจดสูภาพศพ เพื�อหาสาเหตแุละพฤตกิารณข์อง
การเสยีชวีติ โดยตามกฎหมายอาญา หมวด 2 การชนัสตูรพลกิศพ มาตรา 148
เมื�อปรากฏแน่ชดัหรอืมเีหตอุนัควรสงสยัวา่บคุคลใดตายโดยผดิธรรมชาต ิหรอื
ตายในระหวา่งอยูใ่นความควบคมุของเจา้พนักงาน ใหม้กีารชนัสตูรพลกิศพ เวน้
แตต่ายโดยการประหารชวีติตามกฎหมาย สําหรับการตายโดยผดิธรรมชาตนัิ�น คอื
ฆา่ตวัตาย, ถกูผูอ้ื�นทําใหต้าย, ถกูสตัวทํ์ารา้ยตาย, ตายโดยอบุตัเิหต ุและตายโดย
ยงัไมป่รากฏเหตุ

น.ส.จติตพิฒุ ิอธบิายวา่ สว่นใหญจ่ะทํางานรว่มกบัตํารวจ โดยตํารวจจะเขา้ไป
ตรวจสอบที�เกดิเหตแุละสง่ศพมาใหช้นัสตูรถงึสาเหตกุารเสยีชวีติพรอ้มกบัแพทย์
โดยหนา้ที�ของเจา้หนา้ที�นติวิทิยาศาสตร ์คอื การเป็นผูช้ว่ยแพทยน์ติเิวชในการ
ชนัสตูร ซึ�งแพทยจ์ะรูว้า่ผูเ้สยีชวีติรายนี� มปีระวตัหิรอืมพีฤตกิารณม์าอยา่งไรกอ่น

ตอ่มา จะชว่ยแพทยใ์นการชนัสตูร เริ�มตน้ดว้ยการดบูาดแผล วา่มรีอ่งรอยอะไร
บา้งที�ศพ เพื�อใหแ้พทยจ์ดบนัทกึทกุอยา่งจนไมม่ขีอ้สงสยัอะไรแลว้กเ็ริ�มทําการ
ผา่ โดยหลกัๆ จะเอาอวยัวะที�สําคญัๆ ออกมาตรวจ ในชอ่งอกกจ็ะมหีวัใจ ปอด
ตบั ไต มา้ม ตบัออ่น สว่นศรีษะกจ็ะมอีวยัวะสําคญัคอืสมอง โดยแพทยก์จ็ะเป็นผู ้
ตรวจ ประเด็นสําคญัคอื หาสาเหตกุารเสยีชวีติวา่คอือะไร

หนุม-สาว แชรประสบการณมือใหม ผาศพครั�งแรก!
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นายณัฐวฒุ ิบอกกบัทมีขา่วอยา่งตรงไปตรงมาวา่ “จาํไมไ่ดค้รบั (หวัเราะ) คอื
ผมทาํงานมา 7 ปี ผา่มานา่จะเกนิ 1,000 เคสแลว้ คร ั�งแรกที�ผา่ทกุคนจะมี
ปฏกิริยิาเหมอืนกนัก็คอื เหม็น ถา้เป็นคนไมก่ลวัเลอืดก็จะไมม่ปีญัหา สว่น
ตวัผมไมช่อบกลิ�นอยา่งเดยีวตอนแรกก็เป็นปญัหานดิหนอ่ยมนักลิ�นคาวๆ
แตต่อนนี�ชนิแลว้ คร ั�งแรกที�ผา่ผมก็ไมค่อ่ยตื�นเตน้ เฉยๆ จะมก็ีแคก่ลิ�น ไม่
ไดต้กอกตกใจหรอืกลวัอะไร”

ขณะที� น.ส.จติตพิฒุ ิยิ�มๆ กอ่นตอบวา่ “จาํไมไ่ดเ้หมอืนกนัคะ่ (หวัเราะ)
ทาํงานมา 5 ปี นา่จะเกนิ 1,000 เคสเหมอืนกนั คร ั�งแรกที�ผา่ก็รูส้กึใจส ั�นอยู่
แลว้ วนัน ั�นจาํไดว้า่ตอ้งผา่ศรีษะของผูเ้สยีชวีติ แลว้การที�จบัมดีจะไปผา่
ตรงศรีษะของศพใจมนัก็ส ั�นๆ แตห่ลงัจากน ั�นก็สบาย สว่นเรื�องกลิ�นก็เร ิ�ม
ชนิมากอ่นที�จะมาทาํงานอยูแ่ลว้ เพราะกอ่นผา่ศพแรกตอ้งมาดงูานกอ่น
ยนืดพูี�ๆ ทาํงานเป็นครึ�งเดอืนเพื�อดวูา่ เราจะมาทาํงานแบบนี�เรารบัไดไ้หม”

“ศพ” กับเร�่อง “ลี้ลับ”

เรื�องนี�ไมถ่ามกค็งจะไมไ่ดจ้รงิๆ ทั�งคูเ่คยเจออะไรแปลกๆ บา้งไหม? ทมีขา่วสงสยั

นายณัฐวฒุ ิกลา่ววา่ ถงึแมจ้ะทํางานมา 7 ปีแลว้กต็าม แตไ่มเ่คยเจอเลยสกัครั�ง
เดยีว ไมเ่คยเห็น ไมเ่คยไดย้นิ ไมเ่คยรูส้กึเลยวา่ม ี“ผ”ี หรอือะไรแปลกๆ เกดิขึ�น
ในหอ้งศพ

“เคยมคีนอื�นเคยไดย้นิเสยีงเล็กๆ นอ้ยๆ แตผ่มไมรู่ ้ผมไมเ่คยเจอจรงิๆ นะ
ไมไ่ดโ้กหกอะไรเลย เขาก็นอนเฉยๆ กนัด ี(หวัเราะ)” หนุ่ม วยั 30 ปี กลา่วยํ�า
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สว่น น.ส.จติตพิฒุ ิกต็อบไปในแนวทางเดยีวกนัวา่ ไมเ่คยเจอเชน่กนั เพราะคดิวา่
ถงึจะมสี ิ�งลี�ลบัมาหากค็ง จะไมทํ่าอะไรเจา้หนา้ที�แน่ๆ เพราะคงจะรูว้า่ มเีจตนาดทีี�
จะชว่ยเหลอื คงจะคุม้ครองดว้ยซํ�า นี�คอืสิ�งที�คดิ แตก่ย็งัไมเ่คยเจออะไร

“ถามวา่กลวัผไีหม สว่นตวัเรากลวันะ เดนิไปมดืๆ ทางเปลี�ยวๆ แลว้ผเีดนิ
ออกมาอนันี�กลวั แตใ่นหอ้งศพไมก่ลวั ไมเ่ขา้ใจเหมอืนกนั หรอืเพราะเปิด
ไฟตลอดเวลาม ั�ง (หวัเราะ)” สาววยั 28 เลา่อยา่งอารมณด์ี

คนแก เด็ก คนตัวใหญ คนเปนโรค เคสไหนหนักสุด?

นักผา่ศพสาว อธบิายวา่ “คนที�เป็นโรคจะมลีกัษณะอาการของโรค อยา่งเชน่
รกัษาตวัจากการผา่ตดัมา จะมพีงัผดืตดิอวยัวะแนน่ไปหมด ดงัน ั�น การเอา
อวยัวะแตล่ะอยา่งออกมาก็คอ่นขา้งยาก แตใ่นการผา่ทกุคร ั�งจะมหีมอ
กาํกบัใหค้าํแนะนําอยู”่

“เคสหนกัสดุจรงิๆ ก็เป็นเคสผูเ้สยีชวีติหนกัก็ 200 โลครบั ศพที�มนํี�าหนกั
มาก จะลาํบากในการพลกิ ตดัอวยัวะ เนื�องจากตวัใหญ ่ตอ้งใชพ้ละกาํลงั
พอสมควรเลย” หนุ่ม วยั 30 กลา่วเสรมิ

นอกเหนอืจากนี� น.ส.จติตพิฒุ ิยงักลา่วตอ่อกีวา่ สว่นตวัจะผา่ทารกเป็นสว่นใหญ่
ซึ�งทารกจะมอีวยัวะที�เล็ก ยากในการลงมดี การทะนุถนอมอวยัวะไมใ่หเ้สยีหาย
เพราะอวยัวะเล็กและบอบบางมาก ขณะที�กะโหลกจะบาง ไมต่อ้งใชแ้รงเยอะใน
การผา่ แตค่นที�มอีายกุะโหลกจะหนา ซึ�งจะตอ้งใชเ้ลื�อยไฟฟ้า และออกแรง
มากกวา่ดว้ย
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ช�ว�ตที่ทํางานกับความโศกเศรา! เร�่องเลาที่นํ้าตาไหล?

ตั�งแตทํ่างานมา มเีคสไหนที�ทําใหท้ั�งคูเ่ศรา้จนนํ�าตาไหล? ทมีขา่วถาม

นายณัฐวฒุ ิเลา่วา่ “สาํหรบัตวัผมก็มเีคสซึ�งๆ คอื เป็นคูร่กัคูห่นึ�ง ซึ�งแฟน
สาวของเขาไดเ้สยีชวีติ และตอ้งบอกวา่สภาพศพแฟนเขาไมไ่ดส้วย ไมไ่ด้
เหมอืนเดมิ แตช่ายหนุม่คนนี�ก็กลา้ที�จะเขา้ไปกอด เขา้ไปหอมแฟน โห ผม
รูส้กึซึ�งมาก เหมอืนกบัเราดหูนงั แตน่ี�มนัคอืชวีติจรงิ เหตกุารณน์ี�มนัก็
ทาํใหเ้รารูว้า่ เขาท ั�งสองคนรกักนัมากแคไ่หน”

ขณะที� น.ส.จติตพิฒุ ิไดแ้ชรอ์กีมมุหนึ�งวา่ “มคีรอบครวัหนึ�งมารบัศพคณุพอ่
ของเขา ซึ�งพอ่ของเขาแข็งแรง ออกกาํลงักายมาโดยตลอด แตอ่ยูด่ ีๆ  ก็
เกดิเสยีชวีติข ึ�นมา จนมาผา่พสิจูนด์ก็ูทาํใหรู้ว้า่ พอ่เขาเป็นโรคๆ หนึ�ง แต่
ไมเ่คยตรวจสขุภาพดเูลย หลงัจากน ั�นก็ไดค้าํแนะนําจากพี�ท ี�ทาํงาน คณุ
หมอใหเ้ราพาครอบครวัไปตรวจสขุภาพดบูา้ง

แตอ่ยา่งที�บอกอยูก่บัหอ้งศพมนัจะมคีวามเศรา้มากกวา่อยูแ่ลว้ เราจะไม่
เสยีใจเลยถา้ลกูไดม้ารบัศพพอ่แม ่แตจ่ะเสยีใจมากกวา่เวลาที�พอ่และแม่
แก่ๆ  ตอ้งมารบัศพลกูชายที�เกดิอบุตัเิหตุ

หรอือยา่งเคสที�นา่สงสารก็มทีารกถกูทิ�งขยะ คดิดวูา่ตวัเขาเกดิมายงั
ไมท่นัจะเร ิ�มใชช้วีติเลย หายใจไปไมก่ี�คร ั�งเอง แมก็่เอาไปทิ�งขยะ ทิ�ง
ชกัโครก ทิ�งในถงัขยะหนา้หอ้งนํ�าปั�ม ทิ�งในแฟลต โยนออกมาทิ�งป่าแลว้”
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เจาหนาที่ 9 คน ผาศพปละ 2,000 กวาราย

นักผา่ศพทั�งสองยงับอกกบัทมีขา่ววา่ ในแตล่ะปีมศีพที�ตอ้งผา่นมอืราวๆ 2,000
กวา่ราย ขณะที� เจา้หนา้ที�ที�สํานักงานนติเิวช รพ.ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรตนัิ�น
มเีพยีง 9 คน และมแีพทยอ์กี 2 คนเทา่นั�น แสดงใหเ้ห็นวา่ เจา้หนา้ที�มไีมเ่พยีง
พอตอ่อตัราการเสยีชวีติ

น.ส.จติตพิฒุ ิกลา่ววา่ ในแตล่ะวนัเจา้หนา้ที�ทํางานตั�งแต ่09.30 น. บางวนัเคส
เยอะมากตอ้งผา่ยาวไปถงึ 16.00 น. และไมม่กํีาหนดวา่จะตอ้งผา่ชนัสตูรวนัละกี�
เคส แตเ่มื�อวานม ี8 เคส สว่นวนันี� 13 เคส โดยจะมทีมีผา่ 2 คนตอ่ 1 เคส แตล่ะ
เคสกจ็ะใชเ้วลาแตกตา่งกนัไปตามประเภทของผูเ้สยีชวีติ เชน่ อบุตัเิหตกุจ็ะยาก
เพราะบาดแผลเยอะ ซึ�งกม็ทีั�งลกัษณะบาดแผลนอ้ย บาดแผลปานกลาง
บาดแผลเยอะ ดงันั�น จะใชเ้วลาแตกตา่งกนั

“ดว้ยความที�วา่เป็นหนว่ยที�ตอ้งบรกิารประชาชน เราไมส่ามารถกาํหนดได้
วา่จะมคีนเสยีชวีติตอนไหน ดงัน ั�น ในทกุๆ วนัก็จะมศีพมาใหผ้า่อยูท่กุวนั
และในทกุๆ วนัญาตก็ิจะตอ้งการรบัศพไปบาํเพ็ญกศุล เพราะฉะน ั�น หนว่ย
งานเราเปิดทกุวนั ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ สาํหรบัเจา้หนา้ที�ก็จะจดัเวรผลดั
เปลี�ยนกนัหยดุ สปัดาหล์ะ 1 วนั” สาวนักผา่ศพ อธบิาย

นอกจากนี� นายณัฐวฒุ ิกลา่วเสรมิวา่ เคสที�มาชนัสตูรจะคละๆ กนั แตอ่บุตัเิหตจุะ
เยอะที�สดุ และสําหรับเคสที�จะมาที� รพ.ธรรมศาสตรฯ์ นั�น จะแบง่เป็น 2 สว่น ถา้
เป็นของนติเิวชธรรมศาสตร ์จะเป็นพื�นที�ของ สภ.ธญับรุ ีสภ.คลองหลวง แตถ่า้เป็น
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ของสถาบนันติวิทิยาศาสตร ์จะมมีาจากจังหวดัสระบรุ ีจังหวดัลพบรุ ีจังหวดั
พระนครศรอียธุยา จังหวดันนทบรุ ีบางสว่น

จากรุนพ�่ ถึง รุนนอง! ใจกลา ใจรัก กลัวผีก็ทําได

หากรุน่นอ้งๆ มคีวามสนใจอยากจะเขา้มารว่มประสบการณอ์นัทา้ทาย จะตอ้งมี
คณุสมบตัอิะไรบา้ง? ทมีขา่วถาม

น.ส.จติตพิฒุ ิตอบอยา่งฉะฉานวา่ “ตอ้งมใีจ! ใจกลา้ ใจรกั ถา้แคอ่ยากทาํ ได้
มาทาํนดิๆ หนอ่ยๆ ก็พอ แตอ่นันี�ถา้มใีจรกัจรงิๆ จะอยูไ่ดน้าน อาชพีนี�งาน
ทาํเหมอืนเดมิทกุวนั ผา่เหมอืนเดมิ แตใ่นแตล่ะเคสก็ตอ้งรกัการเรยีนรูด้ว้ย
เพราะงานประเภทนี� ซึ�งเป็นงานที�เหมาะสาํหรบัคนที�ชอบเรยีนรู ้ชอบความ
ทา้ทาย นอ้งเปิดใจมาเลย ไมย่ากเกนิไป ทาํไดท้กุคนถา้นอ้งใจกลา้ สว่น
หากกลวัผก็ีคดิวา่นา่จะทาํไดน้ะ หนวูา่ที�น ี�ไมม่ผีหีรอก มแีตศ่พ (หวัเราะ)”
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อาช�พที่พูดแทนคนตาย!

หนุ่มวยั 30 เผยวา่ “อาชพีนี�สามารถชว่ยใหญ้าตเิขาไดพ้บกบัคาํตอบ ให้
ญาตสิบายใจวา่สาเหตกุารเสยีชวีติคอือะไร ใหญ้าตเิขาไดร้บัความ
ยตุธิรรมกบัสิ�งที�บางคนอาจจะคดิวา่ไมส่าํคญั แตจ่รงิๆ มนัเป็นสิ�งสาํคญั
ของญาตผิูเ้สยีชวีติจรงิๆ”

ขณะที� สาววยั 28 กลา่ววา่ “สาํหรบัเราอาชพีนี�เป็นสว่นหนึ�งในการพดูแทนผู ้
เสยีชวีติที�เขาพดูไมไ่ดแ้ลว้ แตเ่ขายงัทิ�งรอ่งรอยอะไรบางอยา่งไวบ้นตวั
เขา แลว้เราก็ไปคน้หารอ่งรอยน ั�น หลกัๆ ของอาชพีนี� ก็คอืหนา้ที�พสิจูน์
หาความจรงิจากการเสยีชวีติ”

รวย จน ประกันช�ว�ตเยอะ สุดทายก็มานอนอยูตรงนี้!

อยากใหพ้ดูถงึสิ�งที�ตวัเราไดจ้ากการสบืจากศพสกัหน่อย?

“งานนี�ทาํใหเ้ราเขา้ใจชวีติวา่ ทกุอยา่งไมแ่นไ่มน่อน บางทเีราเห็นอยูท่กุ
วนัท ั�งลกูมารบัแมบ่า้ง หรอืแมม่ารบัลกูบา้ง และใหค้วามรูต้า่งๆ หลายอยา่ง
เราเจอมาพนักวา่เคส แตม่นัก็แปลกใหมท่กุคน เราไดเ้รยีนรูจ้นตอ้งหา
ศกึษาเพิ�มเตมิ ไดค้าํแนะนําจากหมอ และพี�ในสาขาอื�นๆ การเก็บขอ้มลู
การเก็บวตัถพุยาน จนไดท้ราบถงึกระบวนการยตุธิรรมในข ั�นตอนตา่งๆ”
เจา้หนา้ที�ผา่ศพ ประสบการณ ์7 ปี อธบิาย
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ผาศพ ชันสูตรพลิกศพ อาช�พคนผาศพ นิติเวช ทีมขาวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน

สว่นสาวสวย แสดงทศันะวา่ “อยา่งหนึ�งที�เห็นไดช้ดัเลย คอื ปลง ชวีติก็มแีค่
นี� บางเคสเป็นคณุยายแก่ๆ  บางเคสเป็นเด็กทารกถกูแมท่ ิ�งลงขยะ สิ�งที�ได้
จากงานนี�คอื ความอยากรู ้ทาํงานมาสกัพกัเราอยากรูม้ากกวา่งานที�ทาํทกุ
วนั ซึ�งเราท ั�งคูก็่ไปเรยีนตอ่ในสายงานนี� สาขานติวิทิยาศาสตร ์เพื�อจะเพิ�ม
ประสทิธภิาพ พฒันาตวัเองใหม้ปีระสทิธภิาพที�ดขี ึ�น เพื�อใหง้านออกมาดี
ข ึ�นสมบรูณข์ ึ�นดว้ยคะ่”

“แมจ้ะเป็นคนเรร่อ่น คนที�เขาไมม่อีะไรเลย ไปจนถงึคนที�รํ�ารวย มปีระกนั
ชวีติเยอะ ยศ ตาํแหนง่ หรอืเป็นคนที�มคีวามสาํคญัในสงัคม แตเ่ขาก็จะมา
นอนอยูต่รงนี�ใหเ้ราชนัสตูรเหมอืนกนั สดุทา้ยแลว้ก็ไมม่ใีครเอาอะไรไป
ได”้ นักนติวิทิยาศาสตร ์รุน่ใหมฝ่ากทิ�งทา้ย.

ทมีขา่วเฉพาะกจิไทยรฐัออนไลน ์รายงาน

ภาพ ชุตมิน เมอืงสวุรรณ

ข่าวอื�นที�เกี�ยวข้อง

ชวีติหลงัสองขา้งทาง วนันี�ของหลวิ-รเูบน เคสป่วยซมึเศรา้ หนุ่มหลอ่กอ่คดี
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