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บันทึกใหม่ ๑
๖ น ๑๙ ว

พวกคุณเป็นใครเหรอฮะ

หน้าตาเป็นยังไง

มีหัวเดียวหรือสองหัว

หรือว่าเยอะกว่านั้น

พวกคุณผิวสีน้ำตาลอ่อนเหมือนผม หรือว่าผิวสีเทา 

เรียบลื่นเหมือนโลมา  หรือว่าผิวเป็นหนามสีเขียวเหมือน 

กระบองเพชร

พวกคุณอยู่ในบ้านหรือเปล่า

ผมอยู่ในบ้านนะ ผมชื่ออเล็กซ์ เปโตรสกี บ้านผมอยู่ 

ที่ร็อกวิว โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ดาวโลก ผมอายุ 

สบิเอด็ขวบแปดเดอืน สว่นสหรฐัอเมรกิาอายสุองรอ้ยสีส่บิสองปี  

และดาวโลกอายุสี่พันห้าร้อยล้านปี แต่ผมไม่แน่ใจว่าบ้านผม 

อายุเท่าไหร่

บางทีพวกคุณอาจอยู่บนดาวน้ำแข็ง  แทนที่จะอาศัย 

ในบ้านก็เลยอาจจะอยู่อิกลู มือของพวกคุณเป็นที่เจาะน้ำแข็ง  

เท้าเป็นรองเท้าหิมะ พวกคุณอาจมีขนสีน้ำตาลทองปกคลุม 
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เหมือนคาร์ล เซแกน นั่นหมาของผมน่ะ ผมตั้งชื่อมันตามฮีโร่ 

ในดวงใจ  ดร.คาร์ล  เซแกน  นักบินอวกาศผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด 

คนหนึ่งแห่งยุคของเรา ดร.เซแกนช่วยส่งยานวอยเอเจอร์  ๑  

และ ๒ สู่ห้วงอวกาศไกลโพ้นและบรรจุแผ่นบันทึกเสียงทองคำ 

ไปกับยานเหล่านั้นด้วย ในแผ่นบันทึกเสียงทองคำมีสรรพเสียง 

ทุกอย่างบนโลกของเรา เช่น เสียงวาฬร้องเพลง ผู้คนที่กล่าว 

ทักทายในห้าสิบห้าภาษา เสียงหัวเราะของทารกแรกเกิด เสียง 

คลื่นสมองของผู้หญิงที่กำลังมีความรัก และเพลงที่วิเศษสุดของ 

มวลมนุษยชาติอย่างเพลงของบาค เบโทเฟน และชัก เบอร์รี่  

พวกคุณอาจได้ฟังแล้วมั้งฮะ

ผมเจอเจ้าหมาน้อยคาร์ล  เซแกน  ที่ลานจอดรถร้าน 

เซฟเวย์ ตอนผมเจอมัน เจ้านี่ทั้งสกปรก หิวโซ และแอบอยู่ 

หลังถังขยะ  ผมบอกว่า  มานี่มะ  ไม่ต้องกลัว  แต่มันก็เอา 

แต่ร้องหงิง  ๆ ทำหางจุกก้น เพราะว่าตอนนั้นเรายังเป็นคน 

แปลกหน้ากันอยู่ ผมบอกมันว่าผมไม่ทำร้ายมันหรอกนะ ผม 

เป็นคนรักสันติ ซึ่งผมว่ามันเชื่อนะ เพราะพอผมอุ้มมันขึ้นมา  

เจ้าหมาก็ไม่ดีดดิ้นหรือพยายามจะหนีเลย จากนั้นผมก็พา 

มนักลบับา้น แมน่อนดโูทรทศันอ์ยูบ่นโซฟาตามเคย ผมบอกแม ่

ว่าผมไปซื้อของกินของใช้มาแล้ว แต่ได้ลูกหมามาตัวหนึ่งด้วย  

และผมสัญญาเลยว่าจะดูแลมันอย่างดี จะเล่นกับมัน ให้อาหาร  

อาบน้ำ และทำทุกอย่างอย่างที่คุณจะต้องพูดแน่ ๆ 

แล้วแม่ก็บอก ตามใจ! ผมก็เลยได้ทำตามใจ แม่ของ 

เบนจีเพื่อนซี้ผมต้องคลั่งแน่ถ้าเขาเอาลูกหมากลับมาบ้านด้วย  
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แต่แม่ผมไม่สนหรอก ตราบใดที่ผมยังทำมื้อค่ำสำหรับพวกเรา  

แล้วก็ไม่ไปกวนใจแม่ตอนดูทีวี แม่นี่ถือว่าเจ๋งใช้ได้เลย

ผมไม่รู้ว่าพวกคุณมีรายการทีวีประเภทไหนกันบ้างนะ  

แต่รายการที่แม่ผมชอบดูจะเป็นพวกเกมโชว์ คดีเด็ด แล้วก็ 

รายการทีม่ผีูห้ญงิหา้คนนัง่กนัในหอ้งนัง่เลน่ปลอม ๆ เวลาไปบา้น 

เบนจีเราจะดูช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์คกัน เพราะบ้านเขามีเครือข่าย 

ดูทีวีออนไลน์ และเบนจีชอบ  แบตเทิลมอร์ฟอะคาเดมี๑มาก  

เหมือนเด็กหลายคนที่โรงเรียน ผมว่ารายการนั้นมันก็โอเคนะ  

แต่พูดจริง  ๆ  ผมชอบการ์ตูนคลาสสิกอย่าง  เด็กซ์ เตอร์ส  

แลบอราโทรี ๒มากกว่า เด็กซ์เตอร์ที่ว่าเป็นเด็กที่ฉลาดมาก ผม 

ละเกลียดนักเวลายายดีดี้น้องสาวเข้ามาทำทุกอย่างป่วนไปหมด  

ดีใจจริงที่ผมไม่มีน้องสาวมาคอยป่วน โดยเฉพาะเวลาที่ผม 

ทำจรวด

แต่ผมมีพี่ชายคนหนึ่งนะ เขาชื่อรอนนี แต่ทุกคนเรียก 

เขาว่าอาร์เจ ยกเว้นแม่กับผม แล้วก็เพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยม 

บางคน อนันัน้เพราะวา่ชือ่กลางของเขาคอืเจมสน์ะ่ รอนนโีตกวา่ 

ผมเยอะมาก อายุเยอะกว่าผมเกินสองเท่าเลยละ เขายี่สิบสี่ 

แล้ว ตอนนี้อยู่ลอสแอนเจลิส ทำงานเป็นเอเจนต์ และผมรู้นะ 

ว่าพวกคุณคิดอะไรอยู่ แต่เขาไม่ใช่เอเจนต์แบบนั้น เขาไม่ใช่ 

สายลับบอนด์ หรือเอเจนต์อย่างเจมส์ บอนด์ ไม่ได้ต่อสู้กับ 

๑ Battlemorph Academy
๒ Dexter’s Laboratory
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ผู้ก่อการร้าย บู๊แหลกกับนักค้ายา หรือว่าเล่นโป๊กเกอร์กับ 

ตัวร้ายระดับพระกาฬ เขาช่วยให้นักบาสเกตบอลกับนักฟุตบอล 

ได้โฆษณารองเท้า แต่เขาไปงานปาร์ตี้หรูและสวมแว่นกันแดด  

ผมเลยเดาว่ามันก็คงคล้าย ๆ กันน่ะนะ

ตอนแรกรอนนีไม่ยอมให้ผมเลี้ยงคาร์ล  เซแกน เขา 

ไม่ชอบให้ผมกับแม่ใช้เงินเขาไปกับอะไรอื่นที่ไม่ใช่ของกินของใช ้ 

หรอืวา่คา่ใชจ้า่ยภายในบา้น ตอนผมบอกเรือ่งคารล์ เซแกน กบั 

เขาทางโทรศพัท ์ เขาพดูแคว่า่ ไมอ่ะ เราไมม่เีงนิเลีย้งหมาหรอก  

ผมเลยบอกว่าผมคิดว่าเรามีเงินเลี้ยง ได้ นะ เพราะผมซื้ออาหาร 

ลดราคาจากเซฟเวย์ตลอด แล้วก็ทำแซนด์วิชไปกินโรงเรียนเอง 

แทนที่จะซื้ออาหารกลางวันปรุงใหม่ แล้วผมก็ยังทำงานพิเศษ 

ช่วยมิสเตอร์บาชีร์จัดเรียงนิตยสารที่ปั๊มน้ำมันของเขาด้วย  

ผมบอกว่าผมเก็บเงินไว้สำหรับทำจรวด แต่ก็เจียดเงินซื้ออาหาร 

ให้คาร์ล เซแกน ได้ เพราะมันไม่ใช่หมาตัวใหญ่ แล้วอีกอย่าง  

พี่ควรจะหาเวลากลับมาร็อกวิวเพื่อเจอมันตัวเป็น  ๆ  --- คือผม 

หมายถึงเจอตัวหมาเป็น ๆ บ้าง --- ก่อนที่จะด่วนตัดสินใจอะไร

เรื่องนั้นผ่านมาเกือบปีแล้วและรอนนีก็ยังไม่ได้เจอคาร์ล  

เซแกน แบบตัวหมาเป็น ๆ เลย แต่ผมมั่นใจว่าเมื่อทั้งสองเจอกัน 

ในที่สุด รอนนีจะต้องรักมันแน่ เพราะว่าใครเห็นหน้ามันแล้ว 

จะไม่ใจอ่อนบ้างล่ะ

เนอะ? ใครเห็นหน้าแบบนี้แล้วจะไม่ใจอ่อนบ้าง

ใช่แล้ว ฉันกำลังพูดถึงแกอยู่ไง คาร์ล เซแกน ทักทาย 

หน่อยไหม
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มานี่มะ เจ้าหนู บอกสวัสดีฮะหน่อย

คาร์ล  เซแกน  ไม่อยากสวัสดีน่ะ  มันเอาแต่จ้องผม 

เหมือน...เจ้านายทำอะไรน่ะ คุยกับใครเหรอ มีคนอยู่ในนั้นรึ  

ไม่เห็นมีใครเลยสักคน

ไม่มีใครอยู่ในนี้หรอกเจ้าหนู นี่แค่ไอพ็อดน่ะ ที่แกดูฉัน 

พ่นมันเป็นสีทองไง  จำได้ไหม  ฉันกำลังอัดเสียงอยู่  เวลา 

สิ่งมีชีวิตทรงปัญญาผู้อยู่ไกลหลายล้านปีแสงเจอเข้าจะได้รู้ไง 

ว่าโลกเป็นยังไง แกเข้าใจไหม

มันไม่เข้าใจแฮะ ตอนนี้มันมองออกไปนอกหน้าต่างแล้ว  

เจ้านี่ว่อกแว่กง่ายจริง

เพราะงั้น...เอ่อ...ผมคุยถึงไหนแล้วนะฮะ

เอาเป็นว่า ผมคิดว่าพวกคุณน่าจะได้รับแผ่นเสียงทองคำ 

จากฮีโร่ของผมแล้ว  แต่บางทีที่ที่พวกคุณอยู่อาจจะไม่มี 

เครื่องเล่นแผ่น  หรือเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว  เครื่องเดียว 

ที่ผมเคยเห็นคือเครื่องมือสองที่ร้านกู๊ดวิลล์ซึ่งไม่มีใครซื้อเลย 

เพราะไอพ็อดกับไอโฟนมันพกลงกระเป๋าง่ายกว่า แล้วไอพ็อดนี่ 

ก็จุข้อมูลอื่นนอกจากเสียงบันทึกได้ด้วย ผมอัพโหลดทุกอย่าง 

จากแผ่นเสียงทองคำไว้ในนี้แล้วยังมีที่ว่างอีกตั้งเยอะ ผมเลย 

นึกขึ้นได้ว่าเราบันทึกเสียงใส่ในนี้ได้ด้วยนี่นา งั้นผมก็น่าจะ 

บันทึกเสียงต่าง  ๆ  จากโลกซึ่งพวกคุณยังไม่เคยได้ยินไปด้วย  

แถมผมจะอธิบายทุกอย่างที่ เกิดขึ้นเบื้องหลังระหว่างที่ผม 

เตรียมปล่อยจรวด เหมือนส่วนเสริมพิเศษในแผ่นบลูเรย์ไงฮะ!

ผมมเีรือ่งอยากเลา่ใหพ้วกคณุฟงัเยอะ สดุ ๆ แตค่งตอ้งรอ 
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ไว้ก่อนเพราะว่าคาร์ล เซแกน นั่งรอหน้าประตูเพราะอยากไป 

ฉี่แล้วก็อึละ แถมผมยังต้องจัดของเตรียมออกเดินทางด้วย!  

ผมจะเล่าเรื่อง ชาร์ฟ กับจรวดให้พวกคุณฟังคราวหน้านะฮะ
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บันทึกใหม่ ๒
๖ น ๔๑ ว

หวัดดีอีกครั้ง ทุกคน! สัญญาไว้แล้วนี่ว่าจะมาเล่าเรื่อง 

ชาร์ฟ  ให้พวกคุณฟัง แล้วผมก็เป็นคนรักษาคำพูดเสียด้วย  

ชาร์ฟ  ก็คืองานเทศกาลจรวดที่จัดขึ้นในทะเลทรายใกล้กับ 

แอลบูเคอร์คี  นิวเม็กซิโก  ผมจะปล่อยจรวดของผมที่นั่น 

ในอีกสามวันนี่แหละ!

ชื่ออย่างเป็นทางการของงานนี้คือเทศกาลจรวดเพดาน 

บินสูงแห่งตะวันตกเฉียงใต้๑ แต่ทุกคนในร็อกเก็ตฟอรัม 

ดอตโออาร์จี๒เรียกว่า  ชาร์ฟ  หมดเลย เป็นชื่อย่อน่ะ ชื่อย่อคือ 

คำที่มาจากอักษรตัวแรกของคำอื่น ๆ อย่างเช่น นาซา ก็มาจาก 

องค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติ๓ ตอนอยู่เกรดสี่ 

เราตั้งชื่อย่อจากชื่อจริงของเราด้วย และผมใช้ชื่อแรกเต็ม  ๆ  

ของตัวเอง ถึงแม้มิสซิสทอมป์สันจะบอกว่าผมใช้แค่ชื่ออเล็กซ์ 

๑ Southwest High-Altitude Rocket Festival - SHARF (ชาร์ฟ)
๒ Rocketforum.org
๓ National Aeronautics and Space Administration - NASA  

(นาซา)
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ก็ได้ ผมอยากท้าทายตัวเองน่ะ ชื่อย่อของผมก็เลยเป็น

อ – อวกาศ

เ – เครื่องปล่อยจรวด

ล็ – โลก

ก – กลัวแมงมุม

ซา – ซาบซึ้ง

น – นักสำรวจ

เดอร์ – เด็กดี

ผมคิดให้ฮีโร่ของผมด้วยนะ เป็น

คา – คอสมิก

ร์ – รอบรู้

ล – โลกไม่ลืม

ทุกคนที่ร็อกเก็ตฟอรัมตื่นเต้นเรื่อง  ชาร์ฟ  กัน  มาก  มี 

กระทู้ด้านบนสุดเป็น  รวมกระทู้ทางการงานชาร์ฟ ซึ่งมีคนตอบ 

เยอะ สุด ๆ ฟรานเซส ๑๙ บอกว่าเธอย้อมผมสีพิเศษเพื่อ ชาร์ฟ 

โดยเฉพาะ แกนีมีดกับยูโรปาคุยกันว่างานปีที่แล้วมันหยด 

ขนาดไหน ส่วนคาเล็กซิโกโพสต์เคล็ดลับดี  ๆ เรื่องการตั้งแคมป์ 

ไวเ้ยอะเลย อยา่งเชน่วา่ถา้ถอดรองเทา้ไวห้นา้เตน็ทต์อนกลางคนื 

ก็อย่าลืมคว่ำลงดูก่อนในตอนเช้า เพราะอาจจะมีแมงป่องอยู่ 

ในนั้นก็ได้ เขาบอกว่าแมงป่องพวกนี้มาเป็นคู่นะ เจอตัวหนึ่ง 

ก็มักจะเจออีกตัว เป็นสัตว์ที่โรแมนติกจัง
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ผมเก็บของบางส่วนลงกระเป๋าแล้ว  อย่างเช่นจรวด  

แปรงสีฟัน เต็นท์เก่าของรอนนี แล้วก็แชมพูผสมครีมนวด 

แบบสองในหนึ่งเดียว เพราะจะได้ประหยัดเนื้อที่ขึ้นอีกหน่อย  

ผมเอาอาหารเม็ดชนิดพิเศษของคาร์ล เซแกน ไปด้วย — ที่ ชาร์ฟ 

มีอาหารปิ้งย่างนะ แต่คาร์ล เซแกน กินไม่ได้เพราะระบบย่อย 

ไม่ค่อยดี

ผมยังมีของที่ต้องจัดอีกเยอะเลย แต่อยากพักสักหน่อย  

ก็เลยขึ้นมาบนหลังคาบ้าน ผมชอบนอนบนหลังคารถเหมือน  

ดร.อาร์โรเวย์ในหนังเรื่อง คอนแท็กต์ แต่เดี๋ยวนี้แม่ไม่ขับรถแล้ว  

ผมเลยหันมาปีนบันไดขึ้นหลังคาแทน ปกติผมจะขึ้นมาบนนี้ 

ตอนกลางคืน เพราะทำแบบนั้นแล้วผมจะได้ใกล้ดวงดาวมากขึ้น  

แม้ว่าแค่อีกชั้นหนึ่งก็ยังดี

แต่ผมก็ชอบขึ้นมาบนนี้ตอนกลางวันเหมือนกันนะฮะ  

หมู่บ้านเราอยู่บนเนินเขา  เวลาขึ้นมาบนนี้ผมจะมองเห็นได้ 

ไกลมาก ผมเห็นทางรถไฟกับเบอร์เกอร์คิง เห็นปั๊มน้ำมันของ 

มิสเตอร์บาชีร์ที่ด้านหน้ามีเสาติดธงอเมริกันผืนใหญ่ที่สุดใน 

ร็อกวิว ใหญ่  สุด  ๆ ที่อยู่ไกลลิบ  ๆ  นั้นผมมองเห็นเมานท์แซม 

และตัว  R  ของคำว่าร็อกวิวตรงใกล้  ๆ  เชิงเขา มีอยู่ครั้งหนึ่ง  

กอ่นเกมคนืสูเ่หยา้ของรอนนซีึง่เราจะแขง่กบัเบลมาร์ เมอืงคูแ่ขง่  

มีเด็ก  ๆ  จากโรงเรียนมัธยมเบลมาร์ออกมากลางดึกและเปลี่ยน 

ตัวอักษร R กลายเป็น B วันรุ่งขึ้นรอนนีโกรธจัดเลยวิ่งทำห้า 

ทัชดาวน์ แล้วเราก็ถล่มทีมนั้นยับ ผมว่าพวกนั้นถูกเอาคืนเละ

บางครั้งหลังจากที่แม่ผ่านพ้นช่วงวันเงียบไปแล้ว แม่จะ 
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อยากสูดอากาศสดชื่นแล้วก็ออกไปเดินเล่น เวลาที่ผมอยู่บนนี้ 

ก็จะเห็นว่าแม่เดินไปที่ไหน เหมือนอย่างตอนนี้ที่แม่เดินไป 

ทางบ้านจัสติน เมนโดซา  ซึ่งอยู่บนถนนสายเดียวกับบ้านเรา 

ลงไปทางเชิงเขา และพอแม่ไปถึงบ้านจัสติน แม่ก็จะเลี้ยวซ้าย 

ไปถนนมิลล์หรือไม่ก็เลี้ยวขวาไปหมู่บ้านของเบนจี ผมมอง 

ไม่ค่อยเห็นตรงนั้นเพราะมีต้นไม้ล้อมรอบเต็มไปหมด

อันที่จริงจัสตินคือคนที่ให้ไอพ็อดเครื่องนี้ผมมานะ! เขา 

อยู่เกรดต่ำกว่ารอนนีชั้นหนึ่งสมัยเรียนมัธยมและเคยมาเล่นที่ 

บ้านเรากับรอนนีตลอด แต่เขาไม่ได้ย้ายออกไปหลังจบจาก 

มหาวิทยาลัยเหมือนอย่างรอนนี ผมไปบ้านเขามาเมื่อวานเพื่อ 

จะซื้อไอพ็อดจากเขาในราคายี่สิบเหรียญตามที่เราตกลงกันไว้  

แต่แล้วเขาก็บอกว่าเขายกให้ผมฟรีเลยเพราะแบตเตอรี่มันเสื่อม 

แล้ว เขาเข้าบ้านไปหยิบมันมาให้ ส่วนผมรออยู่ที่โรงรถและดู 

มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่เขาขลุกอยู่ด้วยประจำ แล้วบิดคันเร่ง 

ข้างหนึ่ง  แต่กลายเป็นว่าสกรูตัวหนึ่งหลุดออกมา ผมเลย 

ซุกมันไว้บนผ้าขี้ริ้วสีฟ้ารวมกับส่วนประกอบอื่น ๆ อีกมากมาย

จัสตินกลับมาพร้อมกับไอพ็อดและที่ชาร์จ ผมบอกว่า  

เฮ้ จัสติน คุณเป็นช่างยนต์นี่นา นี่ยังซ่อมมอเตอร์ไซค์ตัวเอง 

ไม่เสร็จอีกเหรอ เขาบอกว่าปัญหาของเขาก็คือเขาคิดว่าตัวเอง 

ทำเสร็จแล้ว แต่พอขี่ไปสักพักก็นึกได้ว่าน่าจะทำอะไรเด็ด  ๆ  

กว่านี้ได้อีก เขาก็จะจับมันแยกส่วนและเริ่มทำใหม่อีกรอบ  

ผมบอกเขาว่าเขาน่าจะดาวน์โหลดโปรแกรมจำลองเครื่องยนต์ 

มาใช้สำหรับมอเตอร์ไซค์ของเขานะ  เหมือนอย่างโปรแกรม 
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ชื่อโอเพนร็อกเก็ตที่ผมเจอและเอามาใช้กับจรวดของผมไง มัน 

ช่วยให้ผมลองใส่มอเตอร์ได้หลายแบบ เปลี่ยนกรวยจมูกกับ 

ครีบท้ายแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างได้เรื่อย  ๆ และยังบอกด้วยว่า 

จรวดลำนั้นจะพุ่งขึ้นสูงแค่ไหนโดยที่ผมไม่ต้องซื้อส่วนประกอบ 

อะไรเลยจนกระทั่งพร้อมปล่อยนั่นแหละ ผมเล่าให้เขาฟังถึง 

วิธีที่ผมออกแบบวอยเอเจอร์ ๓ จรวดที่จะพาไอพ็อดของเขาขึ้น 

สู่อวกาศ

จัสตินบอกว่า  แสดงว่าผมกำลังจะปล่อยจรวดเป็น 

ครั้งแรกสินะ ผมบอกว่าใช่ แล้วเขาก็ว่าผมจะไม่ลองทดสอบ 

การปล่อยตัวก่อนบ้างเลยเหรอ ผมบอก ก็นั่นน่ะสาระสำคัญ 

ของโปรแกรมจำลองเครื่องยนต์ไม่ใช่เหรอ ผมจะได้ไม่ต้อง 

ทดสอบก่อนไงเล่า วุ้ย!

จัสตินหัวเราะแล้วถามว่ารอนนีเป็นยังไงบ้าง ผมบอกว่า 

รอนนีก็ยุ่งอยู่กับบรรดาว่าที่ลูกค้าตามเคย ว่าที่ลูกค้าก็คือคนที ่

รอนนีอยากให้พวกเขาอยากให้รอนนีเป็นเอเจนต์ให้ เขาเลย 

ต้องพาคนพวกนั้นไปกินมื้อกลางวัน แล้วก็เป็นคนควักเงินจ่าย 

ค่าอาหารด้วย จัสตินบอกว่าเขาชื่นชมรอนนีมาก คิดเสมอว่า 

รอนนีเหมือนพี่ชาย ซึ่งผมบอกไปว่าแปลกดีเนอะ เพราะผม 

ก็คิดเสมอว่าเขาเป็นพี่ชายเหมือนกัน จัสตินหัวเราะอีก เขา 

บอกให้ผมส่งข่าวด้วยว่าการปล่อยจรวดเป็นยังไงบ้าง ผม 

บอกว่าผมจะส่งข่าวแน่นอน แล้วก็บอกด้วยว่าเขาอาจจะอยาก 

ตรวจดูคันเร่งมอเตอร์ไซค์สักหน่อยว่ามีชิ้นส่วนอะไรขาดหาย 

ไปบ้างหรือเปล่า




