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กรี๊ดดดดด ใครก็ได้ช่วยด้วย! มยองนังกําลังจะโดนลักพาตัว! โอะ~ โดนถุงดํา

คลมุหัวแล้วเนีย่ ไม่มใีครมาช่วยจริงๆ เหรอ ฮอืๆๆๆ ทาํไมมยองนงัไม่มฮีโีร่อย่าง 'รสิลิง่' 

พระเอกในเรื่องน้ีมาช่วยบ้างล่ะ ถึงมยองนังจะแอ็กติ้งไปเองก็เถอะ (อ้าว)

ทกุคนอย่าตกใจนะคะ มยองนังอ่านนิยายเรือ่ง 'Mission Complete ซ้อนแผนลบั 

แล้วจบัมาเปนแฟน' แล้วอนิไปหน่อย อยากมผีูช้ายหน้าตาน่ารกัแต่นสิยัแบดๆ แบบรสิลิง่

มาช่วยชีวิตบ้าง ก็แหม นึกถึงผู้ชายในเครื่องแบบทีไรก็ฟนทู้กกกที~ อิจฉา 'คอมพลีท' 

นางเอกในเรื่องน้ีสุดๆ ต้องทําบุญด้วยอะไรนะ ถึงรอดจากเหตุการณร้ายแรงต่างๆ 

โดยมีพระเอกมาช่วยได้ทุกคร้ัง ว่าแล้วมยองนังไปเข้าวัดทําบุญมั่งดีกว่า เผื่อแต้มบุญ

จะสูงพอได้เจอผู้ชาย (งาน) ดีๆ แบบริสลิ่งบ้าง~ แล้วเจอกันใหม่เล่มหน้านะคะ ขอให้

ทุกคนสนุกกับการอ่านค่า ^^

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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หลังจากท่ีถูกทวงถามมานานหลายป วาเมื่อไหรจะไดอานเรื่องของ 'ริสลิ่ง' 

สมาชิกทีมเฉพาะกิจแหงสมาพันธตัวเอ็กซ เจาของฉายา 'แบวลวงโลก' ตอนนี้สิ้นสุด

การรอคอยจริงๆ แลวนะคะ

อยากขอบคุณนักอานทุกคนที่คอยสนับสนุนและเปนกําลังใจ ทําใหปุยฝาย

ไดเขียนในสิ่งท่ีชอบและถนัดไปพรอมกับกระแสตอบรับที่นาชื่นใจ เพราะเปนหนึ่งใน

นิยายเซ็ตท่ีไดรับการตีพิมพซํ้าอยูเรื่อยๆ และมีนักอาน inbox มาพูดคุยและถามหา

นิยายเลมเกาๆ อยูตลอด สําหรับคนที่ไมเคยติดตาม 'เซ็ตสมาพันธตัวเอ็กซ' สามารถ

เริ่มอานท่ีเลมน้ีไดเลยนะคะ วางพล็อตเผื่อใหอานแยกเลมกันไดอยูแลวคา

ทายสุดนี้ขอใชพ้ืนท่ีสารภาพบาป นี่คือการสงงานเลตที่สุดเปนประวัติการณ

ของปุยฝาย ไมมีคําใดจะแกตัว T^T อยากขอโทษและขอบคุณกอง บ.ก. รวมไปถึง

นักอานทุกคนมากๆ เลยนะคะท่ีอดทนรอ

ป.ล. ใครคิดถึงหนุมๆ เซ็ตสมาพันธตัวเอ็กซ ยังไมอยากใหจบ มีแพลนจะทํา

ภาคตออยูนะคะ พระเอกคือทีมนองใหมที่จะเขามาเปน

สมาชิกสมาพันธรุนท่ี 2 รายละเอียดรอติดตามกันได

ทีเ่พจปยุฝาย https://www.facebook.com/puifaijamsai

เร็วๆ น้ีจา
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บทน�ำ
[Risling's Part]

จำกนักกีฬำทีมชำติสู่ทีมเฉพำะกิจ

ท้ังๆ ท่ีเป็นเวลาเลิกงานแล้วแท้ๆ แต่ผมกลับยังอยู่ในสถานะ 'ก�าลัง

ปฏิบัติหน้าท่ี'

เพราะมีนักโทษแหกคกุจบัเหย่ือเป็นตวัประกันเพ่ือใช้ต่อรองในการหลบหนี

กลางงานอเีวนต์เครือ่งส�าอางแบรนด์ดงั กรมต�ารวจเลยต้องขอก�าลงัเสรมิด่วน

จากสมาพันธ์ตัวเอ็กซ์

"หยุด!!! อย่าเข้ามา!!! ถ้าก้าวมาอกีแค่ก้าวเดยีว กูจะยิงให้หมดทุกคน!" 

กระบอกปืนในมอืผูต้้องหาท่ีหลบหนกีารจบักมุชีก้ราดไปท่ัวบริเวณ จนทีมเผอืก

ท้ังหลายส่งเสยีงกรดีร้องออกมาด้วยความตกใจพร้อมกับล่าถอยออกห่างจาก 

จดุเกิดเหตกัุนให้วุ่น ก่อนจะพุ่งตวักลบัเข้ามาอกีครัง้เมือ่แน่ใจว่าตวัเองไม่อยู่ใน

รศัมท่ีีจะถูกยิง

"กรี๊ดดดด!!!"

คนเราบางครั้งก็อยากรู้เรื่องชาวบ้านมากเสียจนละเลยความปลอดภัย

ของตัวเอง จรงิๆ แล้วสถานการณ์แบบน้ีสิง่ทีค่วรท�าคอืถอยออกมาห่างๆ หรอื
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ถ้าจะให้ดีกว่าน้ันคือว่ิงหนีออกจากจุดเกิดเหตุให้ไวท่ีสุด เพ่ือให้สะดวกต่อ 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

เท่าท่ีสังเกต ต�ารวจพยายามจะใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยแทนท่ีจะ 

พุ่งเข้าไปชาร์จตวัหรอืลงมอืท�าอะไรรนุแรง เพราะกลวัว่าเหย่ือจะเป็นอนัตราย

"น่ีมันผู้ต้องหาแหกคุกหรือคนเมายาบ้ากันแน่วะ"

"คนมุงเยอะขนาดน้ี ถ้าพลาดข้ึนมาคนซวยคือฉันกับแกเต็มๆ"

"ไอ้ฟิว ไอ้ปากอัปมงคล น่ีแกดูถูกฝีมือฉันเหรอวะ"

สวัสดีฮะ ผมริสลิ่ง สมาชิกสมาพันธ์ตัวเอ็กซ์ สังกัดทีมเฉพาะกิจ  

ชื่อจริงว่า 'รัฐถ์ สหกิจวาณิชย์' แต่เพ่ือนๆ ท่ีสมาพันธ์ชอบเรียกว่า 'ไอ้กลิ้ง'  

ไม่ก็ 'รุง่ริง่' ซะมากกว่า ส่วนไอ้บ้าปากหมาหน้าเหว่ียงท่ียืนอยู่ข้างๆ ผมตอนน้ีคอื  

'ฟิวเจอร์' หน่ึงในสมาชิกทีมเฉพาะกิจที่ถูกเรียกตัวมาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ

ตัวประกันเป็นการด่วน

วันน้ีเปิดตัวกันแบบฉุกละหุกนิดหน่อยเพราะผมดันมีงานเข้ากะทันหัน

เหตจุีต้วัประกันกลางงานอเีวนต์เครือ่งส�าอางแบรนด์ดงัลกุลามบานปลาย 

จนเจ้าหน้าทีต่�ารวจประเมนิสถานการณ์แล้วลงความเหน็ตรงกันว่าจ�าเป็นต้องใช้

ผูเ้ชีย่วชาญด้านการยิงระยะไกลซึง่ก็คอืผมน่ันเอง ส่วนไอ้ฟิว (เจอร์) เป็นความซวย

ของมนัล้วนๆ ทีด่นัว่างอยู่พอด ี เลยโดนไคท์สัง่ให้ตามมาคอยอ�านวยความสะดวก

ให้ผมระหว่างปฏิบตังิาน

เน่ืองจากบริเวณหน้าห้างรถติดหนักมาก ท�าให้ผมต้องปรับแผนการ 

เดนิทางด้วยการแบกอปุกรณ์ส�าหรบัยิงระยะไกลแบบครบชดุและซ้อนท้ายดคูาติ

ของฟิวเจอร์มายังจุดเกิดเหตุ

ปัญหาหลักๆ นอกเหนือจากเรื่องช่วยตัวประกัน คือช่วงน้ีห้างดันจัด

มิดเยียร์เซลส์ ทุกคนพร้อมใจกันมาช่วงชิงสินค้าลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กัน 

จนแน่นขนัดตั้งแต่ชั้นกราวนด์ยันชั้นบนสุด

แต่ก็น่ันแหละครับ ถ้างานมันง่าย ฝันไปเถอะว่ากรมต�ารวจจะเรียกใช้

พวกผม

ซึง่ความยากและความเสีย่งท่ีว่า ก็แลกมาด้วยสวัสดกิารและโบนสัก้อนโต

จากกรมต�ารวจ
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"ฉนัยังมองไม่เห็นทางท่ีจะท�าให้เหย่ือรอดออกมาได้แบบไร้รอยขดีข่วน" 

ฟิวเจอร์มองไปรอบๆ สีหน้าดูหนักใจ

"ฉันคิดแผนคร่าวๆ ไว้แล้ว จบงานน้ีรอรับโบนัสสองเท่าได้เลย"

"ยังจะมหีน้ามาฝันหวาน อย่าว่าแต่มคีนตายเลย แค่มใีครสกัคนบาดเจบ็

จากการช่วยเหลอืตวัประกัน จากท่ีจะได้โบนัส เผลอๆ แกจะได้ใบแจ้งหนีแ้ทน"

"ถ้าจะแช่งกันตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลงมือแบบนี้ ฉันว่าแกเก็บปากไว้เห่า 

จะดีกว่า"

"ฉันไม่ได้แช่ง แค่ใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงโว้ย"

"สวสัดคีรบัคณุรฐัถ์ สวัสดคีรบัคณุอชิย์" เจ้าหน้าท่ีต�ารวจท่ีคุน้เคยกันกับ

พวกผมเป็นอย่างดีเดินตรงมาหาด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด ผมกับไอ้ฟิวรบีเก๊กหน้า

เป็นงานเป็นการทนัที

รัฐถ์คือชื่อของผม ส่วนอิชย์คือชื่อของไอ้ปากหมาฟิวเจอร์

"สวัสดีครับ"

"คุณรัฐถ์กับคุณอิชย์คงพอทราบแผนคร่าวๆ ทางโทรศัพท์แล้วนะครับ 

สถานที่เกิดเหตุในตอนน้ีวุ่นวายและอันตรายเกินกว่าจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไป

ชาร์จตวัประกัน แผนเอจงึถูกพับท้ิงไปและเปลีย่นมาใช้แผนบซีึง่ก็คอืการซุม่ยงิ 

ผู้ต้องหาจากชั้นสองเพ่ือช่วยตัวประกัน"

"เป็นไปได้มั้ยครับถ้าจะให้ช่วยเคลียร์คนออกจากห้างไปบางส่วน..."

"คงเป็นไปได้ยากครับ เรารอเวลาไม่ได้แล้ว ทางเดยีวคอืให้ผูเ้ชีย่วชาญ

ลงมอืช่วยตัวประกันออกมาให้เรว็ท่ีสดุก่อนท่ีจะเกิดการสญูเสยี งานนีต้้องรบกวน

คุณสองคนแล้วจริงๆ ครับ"

"ได้เช็กแล้วรึยังครับว่าเหย่ือท่ีถูกจี้เป็นอะไรกับผู้ต้องหาหรือเปล่า"

เคยเจอมาแล้วครับที่ผู ้ต ้องหาจัดฉากหลอกด้วยการใช ้คนใน 

ครอบครัวตัวเองมาเป็นเหย่ือและหนีรอดไปได้แบบงงๆ จ�าได้ว่าตอนน้ัน 

ทีมตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยข่าวกรองถูกสั่งพักงานกันยกทีม

"ไม่ใช่แน่นอนครับ คนท่ีถูกจี้เป็นลูกสาวของท่านรองฯ ถ้ามีอะไร 

ผิดพลาดขึ้นมา...คนที่เดือดร้อนคงไม่ได้มีแค่พวกคุณสองคนแน่ๆ แต่ 

หมายรวมถึงพวกผมทกุคนในหน่วยท่ีรบัผดิชอบเหตกุารณ์วนันี ้ ยังไงฝากระวงั 
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ให้มากๆ ด้วยนะครับ"

"!!!"

ผมหันไปสบตากับฟิวเจอร์...

ฟังดูเหมือนเป็นค�าขู่มากกว่าค�าขอร้องเลยว่ะ

ว่าแต่ท่ีบอกว่าเป็นลูกท่านรองฯ น่ีมันรองฯ ไหน ครั้นจะถามก็เกรงใจ 

กลัวเขาจะหาว่ากวนตีน

"เบื้องต้นทางเราได้เคลียร์พ้ืนท่ีตรงจุดที่คุณรัฐถ์แจ้งว่าจะท�าการติดตั้ง

อุปกรณ์ยิงระยะไกลไว้ให้แล้ว เชิญทางน้ีเลยครับ"

"นอกจากผู้ต้องหา ผมสามารถยิงตวัประกันด้วยได้มัย้" ผมถามระหว่างท่ี

ก�าลงัติดตัง้อปุกรณ์

"วะ...ว่าไงนะครับ!" เสียงน้ันฟังดูตกใจถึงขีดสุดกับค�าถามไม่คาดฝัน

"จากฐานประวัตแิละข้อมลูส่วนตวัของผูต้้องหาทีเ่ป็นอดตีหน่วยรบพิเศษ

ของกองทัพอากาศ ปฏิกิรยิาการโต้ตอบของเขาน่าจะฉับไวกว่าโจรกระจอกท่ัวๆ ไป

ทีไ่ม่เคยผ่านการฝึก"

"..."

"อีกอย่าง โดยพ้ืนฐานของคนเราถ้ามีสิ่งแปลกปลอมยิงทะลุร่างกาย 

ปฏิกิริยาป้องกันภัยจะท�างานโดยอตัโนมตั ิผมกลวัว่าเขาจะชงิเหน่ียวไกใส่เหย่ือ

ตอนที่ยังพอมีสติเหลืออยู่เป็นการเอาคืน"

"..."

"ในทางกลับกันถ้าเราเห็นคนอื่นถูกกระท�า ปฏิกิริยาของเราจะไม่ใช่ 

การระวังภัยแต่จะตกใจจนท�าอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะ"

"..."

"สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ก็คอืผมตัง้ใจจะใช้ปืนลกูซองสบิสองจยิีงกระสนุยาง 

ใส่ตัวประกัน"

"ท�าแบบน้ันไม่ได้นะครับ..."

"รบกวนฟังให้จบก่อนครบั จดุประสงค์ของการยิงคอืต้องการให้เกิดเสยีง

เพ่ือเบ่ียงเบนความสนใจ จากน้ันค่อยใช้กระสนุจรงิยิงผูต้้องหาตอนท่ีก�าลงัเผลอ 

แล้วให้ต�ารวจนอกเครือ่งแบบทีแ่ฝงตวัอยู่รอบๆ เวทพุ่ีงเข้าชาร์จ"
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"เดิมทีทางเราก็ต้ังใจจะใช้แผนน้ันแหละครับ แต่ตัวประกันเป็นลูกสาว

ของท่านรองนายกฯ อทิธิพล ถ้าไม่จ�าเป็นก็ไม่อยากให้ตวัประกันได้รบับาดเจบ็"

"กระสุนยางมีโอกาสเจาะเข้าเน้ือถ้ายิงจ่อในระยะหนึ่งถึงสามเมตร แต่ 

ถ้ายิงระยะไกลแบบนีร้บัรองได้ว่าตวัประกันแทบจะไม่ได้รบัผลกระทบอะไรเลย 

เต็มท่ีก็แค่ช�า้นดิๆ หน่อยๆ"

"ไม่ใช่ว่าเราไม่ไว้ใจคุณนะครับ แต่ถึงจะเป็นกระสุนยาง ถ้าเกิดพลาด

ถูกจุดส�าคัญข้ึนมาก็อาจท�าให้บาดเจ็บได้"

จะให้ผมอวดว่าตวัเองเคยใช้ปืนลกูซองยิงในระยะไกลกว่าน้ีเข้าเป้าตดิกัน

สบินัดภายในระยะเวลาห้าวินาทีก็ดูจะเสยีมารยาทเกินไปหน่อย

"แผนไหนท่ีผมเป็นคนเสนอ น่ันหมายความว่าผมต้องมัน่ใจร้อยเปอร์เซน็ต์

ว่าจะท�าได้"

"แต่ผู้ใหญ่สั่งว่าแผนน้ีจะใช้ได้ในกรณีท่ีฉุกเฉินมากๆ เท่านั้น"

"ถ้างัน้ช่วยบอกทีได้มัย้ครับว่าต้องวิกฤตขนาดไหนถึงจะเรยีกว่าฉกุเฉนิ"

"..."

"ประเมินจากสถานการณ์ตอนนี้ ถ้ายิงผู้ต้องหา ตัวประกันไม่รอดแน่ 

ผมมั่นใจว่าเขาไวพอท่ีจะยิงตัวประกันกลับ"

"..."

"ถึงตอนน้ันพวกคุณคงได้จัดงานศพให้ตัวประกันแทนที่จะได้งัด 

แผนส�ารองมาใช้"

"!!!"

คราวนีฟิ้วเจอร์ถึงขัน้เอาศอกกระทุ้งผมพร้อมกับส่งสายตาปรามให้หยุด

คงเป็นเพราะปกติผมไม่ใช่คนท่ีจะพูดอะไรแรงๆ กับคนอื่นแบบน้ี แต่

สถานการณ์ตรงหน้ามนัคอขาดบาดตายจนผมมองไม่เห็นเหตผุลในการท่ีจะต้อง

ถนอมตัวประกันเป็นไข่ในหินถึงขนาดน้ัน

ไม่ต้องแปลกใจหรอกครบัว่าท�าไมฟิวเจอร์ถึงดสูงบปากสงบค�าเป็นพิเศษ 

เพราะน่ีไม่ใช่สายงานท่ีมนัถนดั มนัเลยเลอืกท่ีจะเป็นผูฟั้งมากกว่าผูพู้ด

"ผมว่าตอนนี้พวกคุณควรแยกให้ออกก่อน ว่าสิ่งท่ีเราต้องท�าตอนนี้คือ

รักษาชีวิตตัวประกัน หรือปกป้องตัวประกันไม่ให้บาดเจ็บแล้วย้ือกันไปเรื่อยๆ 
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แบบนี้"

"..."

"ส�าหรับผม เป้าหมายของแผนช่วยชีวิตคือเหย่ือต้องรอด ส่วนวิธีการ 

ตราบใดท่ีไม่ถึงข้ันเสียชีวิตหรือพิการ ผมถือว่าสมควรแก่เหตุท้ังนั้น"

"แต่..."

"คณุบอกเองไม่ใช่หรอืครบัว่าเรารอเวลาไม่ได้อกีแล้ว ถึงคณุจะบอกว่า 

ถ้าเกิดอะไรข้ึนเราทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ปืนหนึ่งกระบอกยิงได้แค่ 

คนเดียว และคนท่ียิงก็คือผม ถ้ามีอะไรเกิดข้ึนผมรับผิดชอบเอง"

"ถ้าอย่างงัน้ ผมคงต้องขอปรกึษาผูใ้หญ่ก่อน..." ว่าจบเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 

คนนั้นก็เดินเลี่ยงไปต่อสายหา ผบ. เหตุการณ์*

ปัง! เพล้ง!!!

"กร๊ีด!!!"

จู ่ๆ ผู ้ต้องหาก็เกิดอาการหวาดระแวงและยิงปืนระบายอารมณ์ใส ่

บานกระจกร้านค้าตรงหน้าจนแตกกระจาย

ก่อนทุกอย่างจะเลวร้ายลงไปกว่านี ้ ผมตดัสนิใจลงมอืท�าตามแผนทันที

โดยไม่รอฟังค�าสั่งจาก ผบ. เหตุการณ์

ไม่ใช่ว่าอยากจะท้าทายเพ่ือความสะใจอะไรหรอกนะครับ แต่จาก 

ข้อมลูทีวิ่เคราะห์กันในเบือ้งต้นบวกกับประสบการณ์ทีผ่่านๆ มาในการช่วยเหลอื 

ตัวประกัน ย่ิงลงมือเร็วเท่าไหร่ก็ย่ิงเป็นผลดีกับเหย่ือมากขึ้นเท่านั้น...

ผมหันไปสบตากับฟิวเจอร์ทีพ่ยักหน้าเห็นด้วยกับการตดัสนิใจของผม...

ฟิ้ว~

กริ๊ก

กร๊ิก กร๊ิก กร๊ิก

ผมใช้ปืนลูกซองยิงกระสุนยางใส่ตัวประกัน แล้วค่อยใช้ปืนจริงยิงเจาะ 

ไปที่ข้อมือของผู้ต้องหาจนปืนร่วงหลุดลงไปกองท่ีพ้ืน จากนั้นก็ยิงข้อเท้า 

ทั้งสองข้าง

* ผบ. เหตกุารณ์ ย่อมาจากผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ จะตัง้ข้ึนเมือ่เกิดเหตุฉกุเฉนิ มอี�านาจในการตัดสนิใจ 

และสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างอิสระโดยไม่ต้องขึ้นตรงต่อใคร
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เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ไม่มีผิด ทันทีท่ีเห็นวิถีกระสุนยางพุ่งใส่ตัวประกัน 

ผู้ต้องหากเ็กดิอาการตกใจและเผลอเลง็ปืนมาทางผม ผมเลยอาศัยจังหวะนัน้ 

ยิงข้อมือของมันจนปืนร่วงหลุดจากมือ

ถ้าทีมช่วยเหลือยอมท�าตามแผนของผมแต่แรก มันคงไม่ต้องถูกยิง 

ท่ีข้อเท้าสองข้างให้เจ็บตัวฟรี แต่น่ีเป็นเพราะไม่ได้เตี๊ยมกันเอาไว้ จึงไม่มีใคร 

พุ่งเข้าไปชาร์จ ผมเลยจ�าเป็นต้องยิง

ภารกิจจบลงพร้อมค�าว่า Mission Complete ด้วยกระสุนเพียงสี่นัด

แต่ในส่วนของการฝ่าฝืนค�าสั่ง ผบ. เหตุการณ์ด้วยการยิงตัวประกัน 

โดยพลการ แน่นอนว่าคนท่ีต้องรับผิดชอบคือผมอย่างไม่ต้องสงสัย

หลงัจบภารกิจช่วยตวัประกัน ผมก็ถูกเรยีกไปเตือนฐานลงมอืโดยไม่รอฟัง

ค�าสัง่จาก ผบ. เหตกุารณ์ ท้ังทีใ่นความเป็นจริงโทษสงูสดุคอืสัง่พักงานพร้อม 

ตัดเบี้ยเลี้ยง ต้องยอมรับว่าไคท์เส้นใหญ่ชนิดที่เรียกว่าไม่มีผู้ใหญ่คนไหน 

ในกรมต�ารวจกล้าแตะ

ฟิวเจอร์ถึงแม้จะไม่โดนเรียกตวัแต่ก็ยังอตุส่าห์เดนิตามมาช่วยอธิบายให้

อกีแรง ไอ้น่ีเหน็ปากหมาๆ แบบนี ้แต่เอาเข้าจรงิก็เป็นเพ่ือนทีด่ใีช้ได้

อนัท่ีจริงช่วงค�า่วันน้ีผมมนัีดกบัสาวท่ีเจอกันในไนต์คลบัเม่ืออาทติย์ก่อน 

แต่เหตกุารณ์วุน่ๆ วันนีท้�าให้ผมอยากน่ังรถไฟฟ้ากลบัไปนอนดหูนังโง่ๆ ทีค่อนโดฯ 

มากกว่า เลยส่งข้อความไปขอเลือ่นนัดเป็นวันอืน่

"ริสลิ่ง!!!"

ระหว่างท่ีผมก�าลังจะเดินไปเปลี่ยนชุดที่รถตู้ของกรมต�ารวจ เสียงคุ้นห ู

ก็ดังข้ึน ทแีรกผมคดิว่าตวัเองหูแว่ว แต่พอเหลยีวกลบัไปมองก็ท�าเอาแทบล้ม 

ทั้งยืน

"!!!"

"ท�าไมแกถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ ไหนบอกว่าต้องไปเก็บตัวที่แคมป์ฝึกซ้อม

นักกีฬา แล้วน่ีมันชุดบ้าอะไร!!!"

ตรงหน้าผมตอนน้ีมีแต่ค�าว่า 'หายนะ' ลอยเต็มไปหมด

ท้ังๆ ที่สวมอุปกรณ์อ�าพรางใบหน้าเอาไว้อย่างมิดชิด แต่แม่กลับ 
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จ�าผมได้ ควรดีใจหรือเสียใจดีครับท่ีแม่รักผมมากถึงขนาดน้ี

คงต้องโทษตวัเองด้วยทีดั่นหันตามเสยีงเรยีกของแม่เพราะความเคยชนิ

เอาวะ ไหนๆ ก็โป๊ะแล้ว งั้นถอดหมวกกันกระสุนกับหมวกคลุมไอ้โม่ง 

แล้วหันกลับไปเผชิญหน้าให้มันรู้ด�ารู้แดงกันไปเลย

"ใจเย็นๆ ขอทีละค�าถาม สมองประมวลผลไม่ทันแล้วเน่ีย"

"ไม่ต้องมาท�าตลกเลยนะ ตอบฉันมาว่าน่ีมันชุดบ้าอะไร!!!"

ชุดซุ ่มยิงสีด�าสนิทพร้อมเกราะป้องกันแบบฟูลออพชั่นและป้าย  

'หน่วยปฏิบตักิารพิเศษเฉพาะกิจ สังกัดกรมต�ารวจ' ทีติ่ดอยู่บนแขนเสือ้ด้านขวา 

คือหลักฐานมัดตัวชั้นดี แต่ฝันไปเถอะครับว่าผมจะยอมรับง่ายๆ

"วันน้ีท่ีลานกิจกรรมของห้างมีงานคอสเพลย์ แม่ก็รู้ว่าผมฝันอยากเป็น

ต�ารวจมาตั้งแต่เด็ก เลยแวะมาเล่นสนุกกับเขานิดหน่อย"

"แกคิดว่าฉันกินหญ้าเป็นอาหารเหรอ ฉันเห็นตั้งแต่ตอนท่ีแกแบก 

ไอ้กระเป๋าใส่ปืนมาพร้อมกับเพ่ือนหน้าหล่อของแกอีกคนไปจนถึงตอนที่แกยิง

คนร้ายจนร่วงลงไปกองกับพ้ืน"

"ในเมื่อเห็นเองกับตา ยังจะถามท�าไมอีก"

"!!!"

แม่ไม่รู้ว่าผมท�างานเป็นต�ารวจลับให้กับกรมต�ารวจในฐานะ 'สมาชิก 

ทีมเฉพาะกิจ สมาพันธ์ตัวเอ็กซ์' ตั้งแต่อยู่ ม.ปลาย

ทีผ่่านมาผมโกหกแม่มาตลอดว่าตดิซ้อมยิงปืนเพ่ือคดัตวัเป็นนักกฬีาทมีชาติ

จนไม่มเีวลากลบับ้าน เพราะรู้ดีว่าจอมโอเวอร์อย่างคณุนายแม่จะต้องไม่ยอม 

ให้ผมมาท�างานเสี่ยงตายแบบนี้อย่างแน่นอน เป็นคราวซวยของผมโดยแท ้

ท่ีแม่ดันมาเหน็เตม็สองลกูตาระหว่างทีผ่มก�าลงัปฏบิตัภิารกิจ

"เอางีน้ะแม่นะ กลบับ้านไปตัง้สตก่ิอน รอให้ใจเย็นกว่าน้ีแล้วเราค่อยคยุ

เรือ่งนีกั้นทีหลงั โอเคมัย้"

"ฉันไม่ไปไหนท้ังน้ัน! ตอบฉันมาเดี๋ยวนี้ว่าท�าไมลูกชายสุดท่ีรักของฉัน 

ถึงกลายร่างจากนักกีฬายิงปืนทีมชาติมาเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษบ้าบอ 

อะไรนี่"

"สองอย่างน้ีมีเป้าหมายเดียวกันคือท�าเพ่ือชาติ"
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"ไม่ต้องมาเล่นลิ้น แกหลอกฉันมาเป็นปีๆ ส�านึกผิดน่ะสะกดเป็นมั้ย"

ถ้าสะกดเป็นก็คงไม่หน้าด้านหลอกคนทีบ้่านมานานแรมปีแบบนีห้รอกครบั

ด้วยนิสัยกัดไม่ปล่อยของแม่ท�าให้ผมจ�าต้องเล่าความจริงท้ังหมด 

เพ่ือหยุดเสียงโวยวาย...

"วะ...ว่าไงนะ ต�ารวจลับ!!!"

"เบาๆ หน่อยได้มั้ย กลัวคนอื่นเขาไม่ได้ยินหรือไง"

"นีแ่กไปเอานสิยัขีโ้กหกมาจากไหน ตอนน้ันแกบอกฉนัว่าตดิซ้อมยิงปืน

เพ่ือเตรยีมคดัเลอืกทีมชาตเิลยกลบับ้านไม่ได้ แล้วท�าไมอยู่ๆ ถึงกลายมาเป็น

ต�ารวจลับอะไรน่ีได้!"

"เดิมทีก็ต้ังใจจะไปคัดตัวทีมชาตินั่นแหละ แต่วันน้ันดันมีคนของ 

กรมต�ารวจมาคัดเลือกสายลับไปร่วมทีมกับสมาพันธ์ตัวเอ็กซ์ด้วยพอดี ผม 

เห็นว่างานน้ีมันดูท้าทายกว่าการเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยตอบตกลงไป"

"เสียสติหรือยังไง! ฉันไม่ได้คลอดแกออกมาเพ่ือกู้ชาตินะเจ้าลูกบ้า 

หน้าท่ีแกคือเกิดมาเพ่ือรับสมบัติของตระกูล แกรีบลาออกจากไอ้สมาพันธ์

เอ็กซ์วายแซดอะไรน่ันเดี๋ยวน้ีเลย ก่อนท่ีฉันจะอกแตกตาย"

"ถ้าจะลาออกก็ต้องจ่ายค่าฉีกสัญญา"

"แกเซ็นต์สัญญาไว้ก่ีปี"

"ย่ีสิบ"

"เดือน?"

"ปี"

"สัญญาทาสชัดๆ"

"สัญญาทาสแต่เงินเดือนระดับซีอีโอ สวัสดิการดี แถมได้เอาความ

สามารถพิเศษที่มีมาท�าประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกต่างหาก เท่กว่าเกิดมา 

นอนหายใจเข้าออกเพ่ือรอรับสมบัติแม่เป็นไหนๆ"

"ค่าปรับเท่าไหร่"

"ปีละสองล้าน แต่ผมแนะน�าว่าอย่าจ่ายเลย ปีๆ นึงผ่านไปไวจะตาย  

นี่ผมเดินลอยไปลอยมาก็ห้าปีแล้วเน่ีย"
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"ใช่เวลามาตลกเหรอ!!! งานที่แกท�าเห็นทีเดียวก็รู ้แล้วว่าเสี่ยงตาย 

มากแค่ไหน รีบบอกมาว่าฉันต้องไปจ่ายค่าฉีกสัญญาท่ีใคร"

"เอาตรงๆ เลยนะแม่ ต้ังแต่เข้าท�างานท่ีน่ี เร่ืองลาออกไม่เคยอยู่ใน 

ความคิดผมเลย"

"!!!"

"คนเราถ้าดวงมนัจะถึงฆาต ต่อให้นอนอมอมย้ิมโง่ๆ อยู่บ้านก็ยังส�าลกั

อมย้ิมตายได้เลย"

"ใจคอแกคิดจะให้ฉันต้องมีชีวิตอยู่เพ่ือเผาผีแกใช่มั้ย"

"..."

"จิตใจแกท�าด้วยอะไร"

"..."

"คิดจะให้ฉันยืนร้องไห้มองดูแกตายในหน้าท่ี"

"..."

"รอรบัโทรศัพท์จากกรมต�ารวจให้มารับศพแกท่ีนอนอยู่ในโลงคลมุธงชาติ

อย่างนัน้ใช่มัย้ยย"

เรื่องเล่นใหญ่ขอให้ไว้ใจแม่ผม มโนไปถึงโน่นนน~~~

แต่คนนสิยัชัว่อย่างผมไม่ตายง่ายๆ หรอกครบั เพราะยมบาลคงไม่ยินดี

ต้อนรับ

"ผมตัดสินใจแล้ว ยังไงก็จะไม่ลาออกจากที่น่ีเด็ดขาด"

"โอเค ฉันเข้าใจแกแล้ว ว่างๆ ก็หัดกลับบ้านกลับช่องซะบ้างนะลูกรัก"  

แม่เดินเข้ามาสวมกอดผม ก่อนจะหมนุตวัเดนิจากไปด้วยสหีน้าชวนสงสาร

แต่นาทีน้ีผมขอสงสารตัวเองล่วงหน้าไว้เลยจะดีกว่า

ทุกครั้งที่แม ่บอกว่าเข ้าใจผมและท�าท่าเหมือนยอมแพ้ น่ันคือ 

สัญญาณเตือนให้รู้ว่า 'หายนะ' ก�าลังจะมา...

ไม่ช้าก็เร็ว...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/5639-

https://jamshop.jamsai.com/product/5639-

