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กรี๊ดดดดด ใครก็ได้ช่วยด้วย! มยองนังกําลังจะโดนลักพาตัว! โอะ~ โดนถุงดํา
คลุมหัวแล้วเนีย่ ไม่มใี ครมาช่วยจริงๆ เหรอ ฮือๆๆๆ ทําไมมยองนังไม่มฮี โี ร่อย่าง 'ริสลิง่ '
พระเอกในเรื่องนี้มาช่วยบ้างล่ะ ถึงมยองนังจะแอ็กติ้งไปเองก็เถอะ (อ้าว)
ทุกคนอย่าตกใจนะคะ มยองนังอ่านนิยายเรือ่ ง 'Mission Complete ซ้อนแผนลับ
แล้วจับมาเปนแฟน' แล้วอินไปหน่อย อยากมีผชู้ ายหน้าตาน่ารักแต่นสิ ยั แบดๆ แบบริสลิง่
มาช่วยชีวิตบ้าง ก็แหม นึกถึงผู้ชายในเครื่องแบบทีไรก็ฟนทู้กกกที~ อิจฉา 'คอมพลีท'
นางเอกในเรื่องนี้สุดๆ ต้องทําบุญด้วยอะไรนะ ถึงรอดจากเหตุการณร้ายแรงต่างๆ
โดยมีพระเอกมาช่วยได้ทุกครั้ง ว่าแล้วมยองนังไปเข้าวัดทําบุญมั่งดีกว่า เผื่อแต้มบุญ
จะสูงพอได้เจอผู้ชาย (งาน) ดีๆ แบบริสลิ่งบ้าง~ แล้วเจอกันใหม่เล่มหน้านะคะ ขอให้
ทุกคนสนุกกับการอ่านค่า ^^
ด้วยไมตรีจิต
สาวนอยมยองนัง
สํานักพิมพแจมใส
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หลังจากที่ถูกทวงถามมานานหลายป วาเมื่อไหรจะไดอานเรื่องของ 'ริสลิ่ง'
สมาชิกทีมเฉพาะกิจแหงสมาพันธตัวเอ็กซ เจาของฉายา 'แบวลวงโลก' ตอนนี้สิ้นสุด
การรอคอยจริงๆ แลวนะคะ
อยากขอบคุณนักอานทุกคนที่คอยสนับสนุนและเปนกําลังใจ ทําใหปุยฝาย
ไดเขียนในสิ่งที่ชอบและถนัดไปพรอมกับกระแสตอบรับที่นาชื่นใจ เพราะเปนหนึ่งใน
นิยายเซ็ตที่ไดรับการตีพิมพซํ้าอยูเรื่อยๆ และมีนักอาน inbox มาพูดคุยและถามหา
นิยายเลมเกาๆ อยูตลอด สําหรับคนที่ไมเคยติดตาม 'เซ็ตสมาพันธตัวเอ็กซ' สามารถ
เริ่มอานที่เลมนี้ไดเลยนะคะ วางพล็อตเผื่อใหอานแยกเลมกันไดอยูแลวคา
ทายสุดนี้ขอใชพื้นที่สารภาพบาป นี่คือการสงงานเลตที่สุดเปนประวัติการณ
ของปุยฝาย ไมมีคําใดจะแกตัว T^T อยากขอโทษและขอบคุณกอง บ.ก. รวมไปถึง
นักอานทุกคนมากๆ เลยนะคะที่อดทนรอ
ป.ล. ใครคิดถึงหนุมๆ เซ็ตสมาพันธตัวเอ็กซ ยังไมอยากใหจบ มีแพลนจะทํา
ภาคตออยูนะคะ พระเอกคือทีมนองใหมที่จะเขามาเปน
สมาชิกสมาพันธรุนที่ 2 รายละเอียดรอติดตามกันได
ทีเ่ พจปุยฝาย https://www.facebook.com/puifaijamsai
เร็วๆ นี้จา
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บทน�ำ
[Risling's Part]

จากนักกีฬาทีมชาติสู่ทีมเฉพาะกิจ
ทั้งๆ ที่เป็นเวลาเลิกงานแล้วแท้ๆ แต่ผมกลับยังอยู่ในสถานะ 'ก�ำลัง
ปฏิบัติหน้าที่'
เพราะมีนกั โทษแหกคุกจับเหยือ่ เป็นตัวประกันเพือ่ ใช้ตอ่ รองในการหลบหนี
กลางงานอีเวนต์เครือ่ งส�ำอางแบรนด์ดงั กรมต�ำรวจเลยต้องขอก�ำลังเสริมด่วน
จากสมาพันธ์ตัวเอ็กซ์
"หยุด!!! อย่าเข้ามา!!! ถ้าก้าวมาอีกแค่กา้ วเดียว กูจะยิงให้หมดทุกคน!"
กระบอกปืนในมือผูต้ อ้ งหาทีห่ ลบหนีการจับกุมชีก้ ราดไปทัว่ บริเวณ จนทีมเผือก
ทัง้ หลายส่งเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจพร้อมกับล่าถอยออกห่างจาก
จุดเกิดเหตุกนั ให้วนุ่ ก่อนจะพุง่ ตัวกลับเข้ามาอีกครัง้ เมือ่ แน่ใจว่าตัวเองไม่อยูใ่ น
รัศมีทจี่ ะถูกยิง
"กรี๊ดดดด!!!"
คนเราบางครั้งก็อยากรู้เรื่องชาวบ้านมากเสียจนละเลยความปลอดภัย
ของตัวเอง จริงๆ แล้วสถานการณ์แบบนีส้ งิ่ ทีค่ วรท�ำคือถอยออกมาห่างๆ หรือ

Page Mission Complete.indd 7

3/3/2563 BE 15:55

ปุยฝ้าย
ถ้าจะให้ดีกว่านั้นคือวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุให้ไวที่สุด เพื่อให้สะดวกต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เท่าที่สังเกต ต�ำรวจพยายามจะใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยแทนที่จะ
พุง่ เข้าไปชาร์จตัวหรือลงมือท�ำอะไรรุนแรง เพราะกลัวว่าเหยือ่ จะเป็นอันตราย
"นี่มันผู้ต้องหาแหกคุกหรือคนเมายาบ้ากันแน่วะ"
"คนมุงเยอะขนาดนี้ ถ้าพลาดขึ้นมาคนซวยคือฉันกับแกเต็มๆ"
"ไอ้ฟิว ไอ้ปากอัปมงคล นี่แกดูถูกฝีมือฉันเหรอวะ"
สวั ส ดี ฮ ะ ผมริ ส ลิ่ ง สมาชิ ก สมาพั น ธ์ ตั ว เอ็ ก ซ์ สั ง กั ด ที ม เฉพาะกิ จ
ชื่อจริงว่า 'รัฐถ์ สหกิจวาณิชย์' แต่เพื่อนๆ ที่สมาพันธ์ชอบเรียกว่า 'ไอ้กลิ้ง'
ไม่ก็ 'รุง่ ริง่ ' ซะมากกว่า ส่วนไอ้บา้ ปากหมาหน้าเหวีย่ งทีย่ นื อยูข่ า้ งๆ ผมตอนนีค้ อื
'ฟิวเจอร์' หนึ่งในสมาชิกทีมเฉพาะกิจที่ถูกเรียกตัวมาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ
ตัวประกันเป็นการด่วน
วันนี้เปิดตัวกันแบบฉุกละหุกนิดหน่อยเพราะผมดันมีงานเข้ากะทันหัน
เหตุจตี้ วั ประกันกลางงานอีเวนต์เครือ่ งส�ำอางแบรนด์ดงั ลุกลามบานปลาย
จนเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจประเมินสถานการณ์แล้วลงความเห็นตรงกันว่าจ�ำเป็นต้องใช้
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการยิงระยะไกลซึง่ ก็คอื ผมนัน่ เอง ส่วนไอ้ฟวิ (เจอร์) เป็นความซวย
ของมันล้วนๆ ทีด่ นั ว่างอยูพ่ อดี เลยโดนไคท์สงั่ ให้ตามมาคอยอ�ำนวยความสะดวก
ให้ผมระหว่างปฏิบตั งิ าน
เนื่องจากบริเวณหน้าห้างรถติดหนักมาก ท�ำให้ผมต้องปรับแผนการ
เดินทางด้วยการแบกอุปกรณ์สำ� หรับยิงระยะไกลแบบครบชุดและซ้อนท้ายดูคาติ
ของฟิวเจอร์มายังจุดเกิดเหตุ
ปัญหาหลักๆ นอกเหนือจากเรื่องช่วยตัวประกัน คือช่วงนี้ห้างดันจัด
มิดเยียร์เซลส์ ทุกคนพร้อมใจกันมาช่วงชิงสินค้าลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กัน
จนแน่นขนัดตั้งแต่ชั้นกราวนด์ยันชั้นบนสุด
แต่ก็นั่นแหละครับ ถ้างานมันง่าย ฝันไปเถอะว่ากรมต�ำรวจจะเรียกใช้
พวกผม
ซึง่ ความยากและความเสีย่ งทีว่ า่ ก็แลกมาด้วยสวัสดิการและโบนัสก้อนโต
จากกรมต�ำรวจ
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Mission Complete ซ้อนแผนลับ แล้วจับมาเป็นแฟน
"ฉันยังมองไม่เห็นทางทีจ่ ะท�ำให้เหยือ่ รอดออกมาได้แบบไร้รอยขีดข่วน"
ฟิวเจอร์มองไปรอบๆ สีหน้าดูหนักใจ
"ฉันคิดแผนคร่าวๆ ไว้แล้ว จบงานนี้รอรับโบนัสสองเท่าได้เลย"
"ยังจะมีหน้ามาฝันหวาน อย่าว่าแต่มคี นตายเลย แค่มใี ครสักคนบาดเจ็บ
จากการช่วยเหลือตัวประกัน จากทีจ่ ะได้โบนัส เผลอๆ แกจะได้ใบแจ้งหนีแ้ ทน"
"ถ้าจะแช่งกันตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลงมือแบบนี้ ฉันว่าแกเก็บปากไว้เห่า
จะดีกว่า"
"ฉันไม่ได้แช่ง แค่ใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงโว้ย"
"สวัสดีครับคุณรัฐถ์ สวัสดีครับคุณอิชย์" เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีค่ นุ้ เคยกันกับ
พวกผมเป็นอย่างดีเดินตรงมาหาด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ผมกับไอ้ฟวิ รีบเก๊กหน้า
เป็นงานเป็นการทันที
รัฐถ์คือชื่อของผม ส่วนอิชย์คือชื่อของไอ้ปากหมาฟิวเจอร์
"สวัสดีครับ"
"คุณรัฐถ์กับคุณอิชย์คงพอทราบแผนคร่าวๆ ทางโทรศัพท์แล้วนะครับ
สถานที่เกิดเหตุในตอนนี้วุ่นวายและอันตรายเกินกว่าจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
ชาร์จตัวประกัน แผนเอจึงถูกพับทิง้ ไปและเปลีย่ นมาใช้แผนบีซงึ่ ก็คอื การซุม่ ยิง
ผู้ต้องหาจากชั้นสองเพื่อช่วยตัวประกัน"
"เป็นไปได้มั้ยครับถ้าจะให้ช่วยเคลียร์คนออกจากห้างไปบางส่วน..."
"คงเป็นไปได้ยากครับ เรารอเวลาไม่ได้แล้ว ทางเดียวคือให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ลงมือช่วยตัวประกันออกมาให้เร็วทีส่ ดุ ก่อนทีจ่ ะเกิดการสูญเสีย งานนีต้ อ้ งรบกวน
คุณสองคนแล้วจริงๆ ครับ"
"ได้เช็กแล้วรึยังครับว่าเหยื่อที่ถูกจี้เป็นอะไรกับผู้ต้องหาหรือเปล่า"
เคยเจอมาแล้ ว ครั บ ที่ ผู ้ ต ้ อ งหาจั ด ฉากหลอกด้ ว ยการใช้ ค นใน
ครอบครัวตัวเองมาเป็นเหยื่อและหนีรอดไปได้แบบงงๆ จ�ำได้ว่าตอนนั้น
ทีมตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยข่าวกรองถูกสั่งพักงานกันยกทีม
"ไม่ ใ ช่ แ น่ น อนครั บ คนที่ ถู ก จี้ เ ป็ น ลู ก สาวของท่ า นรองฯ ถ้ า มี อ ะไร
ผิ ด พลาดขึ้ น มา...คนที่ เ ดื อ ดร้ อ นคงไม่ ไ ด้ มี แ ค่ พ วกคุ ณ สองคนแน่ ๆ แต่
หมายรวมถึงพวกผมทุกคนในหน่วยทีร่ บั ผิดชอบเหตุการณ์วนั นี้ ยังไงฝากระวัง
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ปุยฝ้าย
ให้มากๆ ด้วยนะครับ"
"!!!"
ผมหันไปสบตากับฟิวเจอร์...
ฟังดูเหมือนเป็นค�ำขู่มากกว่าค�ำขอร้องเลยว่ะ
ว่าแต่ที่บอกว่าเป็นลูกท่านรองฯ นี่มันรองฯ ไหน ครั้นจะถามก็เกรงใจ
กลัวเขาจะหาว่ากวนตีน
"เบื้องต้นทางเราได้เคลียร์พื้นที่ตรงจุดที่คุณรัฐถ์แจ้งว่าจะท�ำการติดตั้ง
อุปกรณ์ยิงระยะไกลไว้ให้แล้ว เชิญทางนี้เลยครับ"
"นอกจากผูต้ อ้ งหา ผมสามารถยิงตัวประกันด้วยได้มยั้ " ผมถามระหว่างที่
ก�ำลังติดตัง้ อุปกรณ์
"วะ...ว่าไงนะครับ!" เสียงนั้นฟังดูตกใจถึงขีดสุดกับค�ำถามไม่คาดฝัน
"จากฐานประวัตแิ ละข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อ้ งหาทีเ่ ป็นอดีตหน่วยรบพิเศษ
ของกองทัพอากาศ ปฏิกริ ยิ าการโต้ตอบของเขาน่าจะฉับไวกว่าโจรกระจอกทัว่ ๆ ไป
ทีไ่ ม่เคยผ่านการฝึก"
"..."
"อีกอย่าง โดยพื้นฐานของคนเราถ้ามีสิ่งแปลกปลอมยิงทะลุร่างกาย
ปฏิกริ ยิ าป้องกันภัยจะท�ำงานโดยอัตโนมัติ ผมกลัวว่าเขาจะชิงเหนีย่ วไกใส่เหยือ่
ตอนที่ยังพอมีสติเหลืออยู่เป็นการเอาคืน"
"..."
"ในทางกลับกันถ้าเราเห็นคนอื่นถูกกระท�ำ ปฏิกิริยาของเราจะไม่ใช่
การระวังภัยแต่จะตกใจจนท�ำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะ"
"..."
"สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ก็คอื ผมตัง้ ใจจะใช้ปนื ลูกซองสิบสองจียงิ กระสุนยาง
ใส่ตวั ประกัน"
"ท�ำแบบนั้นไม่ได้นะครับ..."
"รบกวนฟังให้จบก่อนครับ จุดประสงค์ของการยิงคือต้องการให้เกิดเสียง
เพือ่ เบีย่ งเบนความสนใจ จากนัน้ ค่อยใช้กระสุนจริงยิงผูต้ อ้ งหาตอนทีก่ ำ� ลังเผลอ
แล้วให้ตำ� รวจนอกเครือ่ งแบบทีแ่ ฝงตัวอยูร่ อบๆ เวทีพงุ่ เข้าชาร์จ"
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Mission Complete ซ้อนแผนลับ แล้วจับมาเป็นแฟน
"เดิมทีทางเราก็ตั้งใจจะใช้แผนนั้นแหละครับ แต่ตัวประกันเป็นลูกสาว
ของท่านรองนายกฯ อิทธิพล ถ้าไม่จำ� เป็นก็ไม่อยากให้ตวั ประกันได้รบั บาดเจ็บ"
"กระสุนยางมีโอกาสเจาะเข้าเนื้อถ้ายิงจ่อในระยะหนึ่งถึงสามเมตร แต่
ถ้ายิงระยะไกลแบบนีร้ บั รองได้วา่ ตัวประกันแทบจะไม่ได้รบั ผลกระทบอะไรเลย
เต็มทีก่ แ็ ค่ชำ�้ นิดๆ หน่อยๆ"
"ไม่ใช่ว่าเราไม่ไว้ใจคุณนะครับ แต่ถึงจะเป็นกระสุนยาง ถ้าเกิดพลาด
ถูกจุดส�ำคัญขึ้นมาก็อาจท�ำให้บาดเจ็บได้"
จะให้ผมอวดว่าตัวเองเคยใช้ปนื ลูกซองยิงในระยะไกลกว่านีเ้ ข้าเป้าติดกัน
สิบนัดภายในระยะเวลาห้าวินาทีกด็ จู ะเสียมารยาทเกินไปหน่อย
"แผนไหนทีผ่ มเป็นคนเสนอ นัน่ หมายความว่าผมต้องมัน่ ใจร้อยเปอร์เซ็นต์
ว่าจะท�ำได้"
"แต่ผู้ใหญ่สั่งว่าแผนนี้จะใช้ได้ในกรณีที่ฉุกเฉินมากๆ เท่านั้น"
"ถ้างัน้ ช่วยบอกทีได้มยั้ ครับว่าต้องวิกฤตขนาดไหนถึงจะเรียกว่าฉุกเฉิน"
"..."
"ประเมินจากสถานการณ์ตอนนี้ ถ้ายิงผู้ต้องหา ตัวประกันไม่รอดแน่
ผมมั่นใจว่าเขาไวพอที่จะยิงตัวประกันกลับ"
"..."
"ถึ ง ตอนนั้ น พวกคุ ณ คงได้ จั ด งานศพให้ ตั ว ประกั น แทนที่ จ ะได้ งั ด
แผนส�ำรองมาใช้"
"!!!"
คราวนีฟ้ วิ เจอร์ถงึ ขัน้ เอาศอกกระทุง้ ผมพร้อมกับส่งสายตาปรามให้หยุด
คงเป็นเพราะปกติผมไม่ใช่คนที่จะพูดอะไรแรงๆ กับคนอื่นแบบนี้ แต่
สถานการณ์ตรงหน้ามันคอขาดบาดตายจนผมมองไม่เห็นเหตุผลในการทีจ่ ะต้อง
ถนอมตัวประกันเป็นไข่ในหินถึงขนาดนัน้
ไม่ตอ้ งแปลกใจหรอกครับว่าท�ำไมฟิวเจอร์ถงึ ดูสงบปากสงบค�ำเป็นพิเศษ
เพราะนีไ่ ม่ใช่สายงานทีม่ นั ถนัด มันเลยเลือกทีจ่ ะเป็นผูฟ้ งั มากกว่าผูพ้ ดู
"ผมว่าตอนนี้พวกคุณควรแยกให้ออกก่อน ว่าสิ่งที่เราต้องท�ำตอนนี้คือ
รักษาชีวิตตัวประกัน หรือปกป้องตัวประกันไม่ให้บาดเจ็บแล้วยื้อกันไปเรื่อยๆ
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ปุยฝ้าย
แบบนี้"
"..."
"ส�ำหรับผม เป้าหมายของแผนช่วยชีวิตคือเหยื่อต้องรอด ส่วนวิธีการ
ตราบใดที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการ ผมถือว่าสมควรแก่เหตุทั้งนั้น"
"แต่..."
"คุณบอกเองไม่ใช่หรือครับว่าเรารอเวลาไม่ได้อกี แล้ว ถึงคุณจะบอกว่า
ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ปืนหนึ่งกระบอกยิงได้แค่
คนเดียว และคนที่ยิงก็คือผม ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมรับผิดชอบเอง"
"ถ้าอย่างงัน้ ผมคงต้องขอปรึกษาผูใ้ หญ่กอ่ น..." ว่าจบเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
คนนั้นก็เดินเลี่ยงไปต่อสายหา ผบ. เหตุการณ์*
ปัง! เพล้ง!!!
"กรี๊ด!!!"
จู่ๆ ผู้ต้องหาก็เกิดอาการหวาดระแวงและยิงปืนระบายอารมณ์ใส่
บานกระจกร้านค้าตรงหน้าจนแตกกระจาย
ก่อนทุกอย่างจะเลวร้ายลงไปกว่านี้ ผมตัดสินใจลงมือท�ำตามแผนทันที
โดยไม่รอฟังค�ำสั่งจาก ผบ. เหตุการณ์
ไม่ใช่ว่าอยากจะท้าทายเพื่อความสะใจอะไรหรอกนะครับ แต่จาก
ข้อมูลทีว่ เิ คราะห์กนั ในเบือ้ งต้นบวกกับประสบการณ์ทผี่ า่ นๆ มาในการช่วยเหลือ
ตัวประกัน ยิ่งลงมือเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีกับเหยื่อมากขึ้นเท่านั้น...
ผมหันไปสบตากับฟิวเจอร์ทพี่ ยักหน้าเห็นด้วยกับการตัดสินใจของผม...
ฟิ้ว~
กริ๊ก
กริ๊ก กริ๊ก กริ๊ก
ผมใช้ปืนลูกซองยิงกระสุนยางใส่ตัวประกัน แล้วค่อยใช้ปนื จริงยิงเจาะ
ไปที่ข้อมือของผู้ต้องหาจนปืนร่วงหลุดลงไปกองที่พื้น จากนั้นก็ยิงข้อเท้า
ทั้งสองข้าง
* ผบ. เหตุการณ์ ย่อมาจากผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ จะตัง้ ขึน้ เมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน มีอำ� นาจในการตัดสินใจ
และสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างอิสระโดยไม่ต้องขึ้นตรงต่อใคร
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Mission Complete ซ้อนแผนลับ แล้วจับมาเป็นแฟน
เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ไม่มีผิด ทันทีที่เห็นวิถีกระสุนยางพุ่งใส่ตัวประกัน
ผู้ตอ้ งหาก็เกิดอาการตกใจและเผลอเล็งปืนมาทางผม ผมเลยอาศัยจังหวะนัน้
ยิงข้อมือของมันจนปืนร่วงหลุดจากมือ
ถ้าทีมช่วยเหลือยอมท�ำตามแผนของผมแต่แรก มันคงไม่ต้องถูกยิง
ที่ข้อเท้าสองข้างให้เจ็บตัวฟรี แต่นี่เป็นเพราะไม่ได้เตี๊ยมกันเอาไว้ จึงไม่มีใคร
พุ่งเข้าไปชาร์จ ผมเลยจ�ำเป็นต้องยิง
ภารกิจจบลงพร้อมค�ำว่า Mission Complete ด้วยกระสุนเพียงสี่นัด
แต่ในส่วนของการฝ่าฝืนค�ำสั่ง ผบ. เหตุการณ์ด้วยการยิงตัวประกัน
โดยพลการ แน่นอนว่าคนที่ต้องรับผิดชอบคือผมอย่างไม่ต้องสงสัย

13

หลังจบภารกิจช่วยตัวประกัน ผมก็ถกู เรียกไปเตือนฐานลงมือโดยไม่รอฟัง
ค�ำสัง่ จาก ผบ. เหตุการณ์ ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริงโทษสูงสุดคือสัง่ พักงานพร้อม
ตัดเบี้ยเลี้ยง ต้องยอมรับว่าไคท์เส้นใหญ่ชนิดที่เรียกว่าไม่มีผู้ใหญ่คนไหน
ในกรมต�ำรวจกล้าแตะ
ฟิวเจอร์ถงึ แม้จะไม่โดนเรียกตัวแต่กย็ งั อุตส่าห์เดินตามมาช่วยอธิบายให้
อีกแรง ไอ้นเี่ ห็นปากหมาๆ แบบนี้ แต่เอาเข้าจริงก็เป็นเพือ่ นทีด่ ใี ช้ได้
อันทีจ่ ริงช่วงค�ำ่ วันนีผ้ มมีนดั กับสาวทีเ่ จอกันในไนต์คลับเมือ่ อาทิตย์กอ่ น
แต่เหตุการณ์วนุ่ ๆ วันนีท้ ำ� ให้ผมอยากนัง่ รถไฟฟ้ากลับไปนอนดูหนังโง่ๆ ทีค่ อนโดฯ
มากกว่า เลยส่งข้อความไปขอเลือ่ นนัดเป็นวันอืน่
"ริสลิ่ง!!!"
ระหว่างที่ผมก�ำลังจะเดินไปเปลี่ยนชุดที่รถตู้ของกรมต�ำรวจ เสียงคุ้นหู
ก็ดงั ขึน้ ทีแรกผมคิดว่าตัวเองหูแว่ว แต่พอเหลียวกลับไปมองก็ทำ� เอาแทบล้ม
ทั้งยืน
"!!!"
"ท�ำไมแกถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ ไหนบอกว่าต้องไปเก็บตัวที่แคมป์ฝกึ ซ้อม
นักกีฬา แล้วนี่มันชุดบ้าอะไร!!!"
ตรงหน้าผมตอนนี้มีแต่ค�ำว่า 'หายนะ' ลอยเต็มไปหมด
ทั้งๆ ที่สวมอุปกรณ์อ�ำพรางใบหน้าเอาไว้อย่างมิดชิด แต่แม่กลับ
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ปุยฝ้าย
จ�ำผมได้ ควรดีใจหรือเสียใจดีครับที่แม่รักผมมากถึงขนาดนี้
คงต้องโทษตัวเองด้วยทีด่ นั หันตามเสียงเรียกของแม่เพราะความเคยชิน
เอาวะ ไหนๆ ก็โป๊ะแล้ว งั้นถอดหมวกกันกระสุนกับหมวกคลุมไอ้โม่ง
แล้วหันกลับไปเผชิญหน้าให้มันรู้ด�ำรู้แดงกันไปเลย
"ใจเย็นๆ ขอทีละค�ำถาม สมองประมวลผลไม่ทันแล้วเนี่ย"
"ไม่ต้องมาท�ำตลกเลยนะ ตอบฉันมาว่านี่มันชุดบ้าอะไร!!!"
ชุ ด ซุ ่ ม ยิ ง สี ด� ำ สนิ ท พร้ อ มเกราะป้ อ งกั น แบบฟู ล ออพชั่ น และป้ า ย
'หน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษเฉพาะกิจ สังกัดกรมต�ำรวจ' ทีต่ ดิ อยูบ่ นแขนเสือ้ ด้านขวา
คือหลักฐานมัดตัวชั้นดี แต่ฝันไปเถอะครับว่าผมจะยอมรับง่ายๆ
"วันนี้ที่ลานกิจกรรมของห้างมีงานคอสเพลย์ แม่ก็รู้ว่าผมฝันอยากเป็น
ต�ำรวจมาตั้งแต่เด็ก เลยแวะมาเล่นสนุกกับเขานิดหน่อย"
"แกคิดว่าฉันกินหญ้าเป็นอาหารเหรอ ฉันเห็นตั้งแต่ตอนที่แกแบก
ไอ้กระเป๋าใส่ปนื มาพร้อมกับเพื่อนหน้าหล่อของแกอีกคนไปจนถึงตอนที่แกยิง
คนร้ายจนร่วงลงไปกองกับพื้น"
"ในเมื่อเห็นเองกับตา ยังจะถามท�ำไมอีก"
"!!!"
แม่ไม่รู้ว่าผมท�ำงานเป็นต�ำรวจลับให้กับกรมต�ำรวจในฐานะ 'สมาชิก
ทีมเฉพาะกิจ สมาพันธ์ตัวเอ็กซ์' ตั้งแต่อยู่ ม.ปลาย
ทีผ่ า่ นมาผมโกหกแม่มาตลอดว่าติดซ้อมยิงปืนเพือ่ คัดตัวเป็นนักกีฬาทีมชาติ
จนไม่มเี วลากลับบ้าน เพราะรูด้ วี า่ จอมโอเวอร์อย่างคุณนายแม่จะต้องไม่ยอม
ให้ผมมาท�ำงานเสี่ยงตายแบบนี้อย่างแน่นอน เป็นคราวซวยของผมโดยแท้
ทีแ่ ม่ดนั มาเห็นเต็มสองลูกตาระหว่างทีผ่ มก�ำลังปฏิบตั ภิ ารกิจ
"เอางีน้ ะแม่นะ กลับบ้านไปตัง้ สติกอ่ น รอให้ใจเย็นกว่านีแ้ ล้วเราค่อยคุย
เรือ่ งนีก้ นั ทีหลัง โอเคมัย้ "
"ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้น! ตอบฉันมาเดี๋ยวนี้ว่าท�ำไมลูกชายสุดที่รักของฉัน
ถึงกลายร่างจากนักกีฬายิงปืนทีมชาติมาเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษบ้าบอ
อะไรนี่"
"สองอย่างนี้มีเป้าหมายเดียวกันคือท�ำเพื่อชาติ"
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Mission Complete ซ้อนแผนลับ แล้วจับมาเป็นแฟน
"ไม่ต้องมาเล่นลิ้น แกหลอกฉันมาเป็นปีๆ ส�ำนึกผิดน่ะสะกดเป็นมั้ย"
ถ้าสะกดเป็นก็คงไม่หน้าด้านหลอกคนทีบ่ า้ นมานานแรมปีแบบนีห้ รอกครับ
ด้วยนิสัยกัดไม่ปล่อยของแม่ท�ำให้ผมจ�ำต้องเล่าความจริงทั้งหมด
เพื่อหยุดเสียงโวยวาย...
"วะ...ว่าไงนะ ต�ำรวจลับ!!!"
"เบาๆ หน่อยได้มั้ย กลัวคนอื่นเขาไม่ได้ยินหรือไง"
"นีแ่ กไปเอานิสยั ขีโ้ กหกมาจากไหน ตอนนัน้ แกบอกฉันว่าติดซ้อมยิงปืน
เพือ่ เตรียมคัดเลือกทีมชาติเลยกลับบ้านไม่ได้ แล้วท�ำไมอยูๆ่ ถึงกลายมาเป็น
ต�ำรวจลับอะไรนี่ได้!"
"เดิ ม ที ก็ ตั้ ง ใจจะไปคั ด ตั ว ที ม ชาติ นั่ น แหละ แต่ วั น นั้ น ดั น มี ค นของ
กรมต�ำรวจมาคัดเลือกสายลับไปร่วมทีมกับสมาพันธ์ตัวเอ็กซ์ด้วยพอดี ผม
เห็นว่างานนี้มันดูท้าทายกว่าการเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยตอบตกลงไป"
"เสียสติหรือยังไง! ฉันไม่ได้คลอดแกออกมาเพื่อกู้ชาตินะเจ้าลูกบ้า
หน้าที่แกคือเกิดมาเพื่อรับสมบัติของตระกูล แกรีบลาออกจากไอ้สมาพันธ์
เอ็กซ์วายแซดอะไรนั่นเดี๋ยวนี้เลย ก่อนที่ฉันจะอกแตกตาย"
"ถ้าจะลาออกก็ต้องจ่ายค่าฉีกสัญญา"
"แกเซ็นต์สัญญาไว้กี่ปี"
"ยี่สิบ"
"เดือน?"
"ปี"
"สัญญาทาสชัดๆ"
"สัญญาทาสแต่เงินเดือนระดับซีอีโอ สวัสดิการดี แถมได้เอาความ
สามารถพิ เ ศษที่ มี ม าท� ำ ประโยชน์ ต ่ อ ส่ วนรวมอีก ต่างหาก เท่ก ว่าเกิดมา
นอนหายใจเข้าออกเพื่อรอรับสมบัติแม่เป็นไหนๆ"
"ค่าปรับเท่าไหร่"
"ปีละสองล้าน แต่ผมแนะน�ำว่าอย่าจ่ายเลย ปีๆ นึงผ่านไปไวจะตาย
นี่ผมเดินลอยไปลอยมาก็ห้าปีแล้วเนี่ย"
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ปุยฝ้าย
"ใช่เวลามาตลกเหรอ!!! งานที่แกท�ำเห็นทีเดียวก็รู้แล้วว่าเสี่ยงตาย
มากแค่ไหน รีบบอกมาว่าฉันต้องไปจ่ายค่าฉีกสัญญาที่ใคร"
"เอาตรงๆ เลยนะแม่ ตั้งแต่เข้าท�ำงานที่นี่ เรื่องลาออกไม่เคยอยู่ใน
ความคิดผมเลย"
"!!!"
"คนเราถ้าดวงมันจะถึงฆาต ต่อให้นอนอมอมยิม้ โง่ๆ อยูบ่ า้ นก็ยงั ส�ำลัก
อมยิ้มตายได้เลย"
"ใจคอแกคิดจะให้ฉันต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเผาผีแกใช่มั้ย"
"..."
"จิตใจแกท�ำด้วยอะไร"
"..."
"คิดจะให้ฉันยืนร้องไห้มองดูแกตายในหน้าที่"
"..."
"รอรับโทรศัพท์จากกรมต�ำรวจให้มารับศพแกทีน่ อนอยูใ่ นโลงคลุมธงชาติ
อย่างนัน้ ใช่มยั้ ยย"
เรื่องเล่นใหญ่ขอให้ไว้ใจแม่ผม มโนไปถึงโน่นนน~~~
แต่คนนิสยั ชัว่ อย่างผมไม่ตายง่ายๆ หรอกครับ เพราะยมบาลคงไม่ยนิ ดี
ต้อนรับ
"ผมตัดสินใจแล้ว ยังไงก็จะไม่ลาออกจากที่นี่เด็ดขาด"
"โอเค ฉันเข้าใจแกแล้ว ว่างๆ ก็หัดกลับบ้านกลับช่องซะบ้างนะลูกรัก"
แม่เดินเข้ามาสวมกอดผม ก่อนจะหมุนตัวเดินจากไปด้วยสีหน้าชวนสงสาร
แต่นาทีนี้ผมขอสงสารตัวเองล่วงหน้าไว้เลยจะดีกว่า
ทุ ก ครั้ ง ที่ แ ม่ บ อกว่ า เข้ า ใจผมและท� ำ ท่ า เหมื อ นยอมแพ้ นั่ น คื อ
สัญญาณเตือนให้รู้ว่า 'หายนะ' ก�ำลังจะมา...
ไม่ช้าก็เร็ว...
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

16
Page Mission Complete.indd 16

3/3/2563 BE 15:55

ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

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

