A New Evolution Secret.
นี่คือยุคแห่งวิวฒั นาการ มีการพัฒนาเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ในขั้นสู ง ได้มี
วิธีการคิดค้นพัฒนาตัดต่อยีนเพื่อสร้างความสามารถพิเศษให้แต่ละบุคคล หรื อที่องค์กรใต้ดินแห่งนี้ก่อตั้ง
โครงการที่เรี ยกว่า “โครงการครีเอต เบบี้ (Create Baby)”
“โครงการนี้เราทุ่มกับมันมามากนะท่านประธาน คุณคงไม่คิดจะหยุดมันไว้เท่านี้ท้ งั ที่ลงทุนไป
มหาศาลหรอกนะ” ชายชราพูดกับหญิงสาวตรงหน้าด้วยท่าทีดุดนั
“แน่นอนค่ะ เราไม่ยอมหยุดโครงการนี้ แน่แม้วา่ จะแลกกับอะไรหรื อสู ญเสี ยชีวติ ของใครอีกแค่ไหน
ก็ตาม” หญิงสาวพูดด้วยท่าทางจริ งจังพร้อมแสยะยิม้ อันแสนโหดร้าย
ทั้งสองหารู ้ไม่วา่ ได้มีชายหญิงคู่หนึ่งได้แอบฟังบทสนทนานั้นอย่างเงียบๆที่หน้าห้องนัน่ เอง
“ไม่น่าล่ะทาไมเด็กบางส่ วนถึงค่อยๆหายไปโดยไร้สาเหตุ ถูกจับไปทดลองแล้วไม่มีโอกาสกลับมา
อีกเลยนัน่ เอง คุณคะ ทายังไงดีลูกเรา ลูกของเรา”หญิงสาวพูดด้วยน้ าเสี ยงหวาดกลัวพลางนามือทั้งสองจับ
ท้องของตนที่มีสิ่งมีชีวติ น้อยๆอยูข่ า้ งในอย่างหวงแหน
“เราไม่น่าเข้าร่ วมโครงการบ้าๆนี่เลยจริ งๆ ไม่...ผมจะไม่ยอมให้ลูกเราเป็ นอะไรไปเด็ดขาด เราต้อง
หนีจากที่นี่” ชายหนุ่มปลอบหญิงสาวขณะที่กาลังคิดแผนเพื่อช่วยชีวติ ลูกของพวกเขา
“เราหนีไม่ได้หรอกค่ะถ้าเราหนี เราต้องโดนกาจัดแล้วลูกของเราก็ตอ้ งโดนกาจัดไปด้วยแน่”
“ผมมีวธิ ี ” ชายหนุ่มว่าพร้อมพาหญิงสาวลักลอบเข้าไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่เก็บรวบรวมข้อมูล แล้ว
ทาการลอบเจาะรหัสเข้าระบบข้อมูล “ผมจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกเรา เธอจะเป็ นเพียงแค่ผลการทดลอง
ที่ลม้ เหลวแล้วเราจะสามารถออกจากที่บา้ ๆนี่ ”
และในวันรุ่ งขึ้นเขาและเธอได้เข้าไปพบกับท่านประธานขององค์กรพร้อมกับเอกสารในมือ
“งั้นเหรอ ลูกของพวกคุณไม่ประสบความสาเร็ จสิ นะด๊อกเตอร์ ท้ งั สอง แต่ก็ไม่จาเป็ นต้องลาออกก็
ได้นี่คะ” ท่านประธานพูดด้วยน้ าเสี ยงแลดูเสี ยดายอาจเป็ นเพราะว่าทั้งสองเป็ นนักวิทยาศาสตร์ที่มีฝีมือเก่ง
อย่างร้ายกาจ
“เราคิดว่านี่เป็ นทางออกที่ดีที่สุดครับ” ชายหนุ่มพูดด้วยความมัน่ คงไม่แสดงอาการพิรุธแต่อย่างใด

“งั้นดิฉนั ก็คงห้ามพวกคุณไม่ได้ แต่คุณคงทราบว่าเมื่อวันนั้นมาถึงเด็กคนนี้ไม่วา่ จะประสบ
ความสาเร็ จหรื อล้มเหลวก็ตามเธอก็ตอ้ งกลับมาที่แห่งนี้อยูด่ ี” ท่านประธานพูดต่อพลางกวาดสายตามองชาย
หญิงทั้งสอง
“เราทราบดีครับ/ค่ะ” ใช่ เรารู ้ดีแต่ขอเวลาหน่อย ตอนนี้ ขอเพียงแค่ช่วยลูกของเราให้พน้ จากที่นี่
ตอนนี้ก็เป็ นพอ แล้วเมื่อถึงวันนั้นเมื่อไร... ทั้งสองคิดในใจ
“งั้นก็เชิญเถอะค่ะ ขอให้โชคดีนะคะ” ท่านประธานกล่าวลา ก่อนที่ท้ งั สองจะลุกขึ้นทาความเคารพ
และเดินออกจากองค์กรแห่งนี้ ก่อนที่จะเดินจากไปทั้งสองหันมามองตึกขององค์กรที่สูงระฟ้ าชายหนุ่มโอบ
กอดหญิงสาวไว้
“เมื่อถึงวันนั้นลูกเราจะต้องรอด”
-----------------------------------------20 ปี ต่ อมา
“เอ้า คนที่เพิ่งมาใหม่เชิ ญทางด้านนี้เลยจ้า” เสี ยงหวานใสของพิธีกรที่ทาหน้าที่อยูบ่ นเวทีกล่าวขึ้น
ผูค้ นกลุ่มใหญ่ต่างพากันทยอยเดินเข้ามาภายในห้องโถงที่ถูกล้อมรอบด้วยกระจกใสที่สามารถ
มองเห็นบรรยากาศภายนอกได้อย่างชัดเจน
“เฮ้อ อยากกลับบ้านจังเลย”
‘มารีน’ สบถเบาๆกับตนเอง เธอเป็ นหญิงสาวที่มีหน้าตาที่น่ารักจัดไปทางสวย เธอมีผมสี น้ าตาลที่
ยาวถึงกลางหลัง แต่สิ่งที่ทาให้เธอถูกใครหลายต่อหลายคนจับตามองกลับไม่ใช่การมองชื่นชมในความสวย
ของเธอ แต่เป็ นการมองรังเกียจปนดูถูกต่างหาก ใช่...สายตาดูถูกที่มองเธอว่าปกติเกินไป และก็ใช่... เธอปกติ
เกินไป เพราะคนที่ถูกคัดเลือกมาที่นี่น้ นั ล้วนแต่มีลกั ษณะที่แตกต่างจากคนทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็ นแขนที่โตและ
แข็งแรงกว่าปกติ การฟื้ นฟูของร่ างกายที่รวดเร็ ว ทักษะต่างๆที่คนทัว่ ไปไม่สามารถทาได้ง่ายๆ เป็ นต้น จึงไม่
แปลกที่เธอจะเป็ นที่จบั ตามอง
“ขอต้อนรับเหล่าผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันทุกท่าน ก่อนอื่นทุกท่านในที่น้ ีคงทราบกันดี ทุกคนที่ได้รับการ
เชิญมาร่ วมการแข่งขันในครั้งนี้ลว้ นเป็ นเด็กที่เกิดจากยุคโครงการครี เอต เบบี้ หรื อก็คือ ทุกคนได้ผา่ นการถูก
ตัดต่อยีนให้มีความเป็ นเลิศในด้านต่างๆจากสถาบันการทดลองของเรา และในครั้งนี้เราได้จดั การแข่งขันขึ้น

เพื่อเฟ้ นหาบุคคลที่มีการพัฒนาทางด้านต่างๆและมีความสามารถสู งที่สุด” หญิงสาววัยกลางคนผูซ้ ่ ึงเป็ น
ประธานในครั้งกล่าวด้วยเสี ยงที่เชื่องช้าแต่เปี่ ยมไปด้วยอานาจอย่างน่าหวัน่ เกรง
มารี นยืนฟังอย่างเงียบๆพลางนึกถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่จดหมายเชิญถูกส่ งมาที่บา้ นของเธอ พ่อและ
แม่ไม่อยากให้เธอมาที่นี่เลยสักนิดแต่ก็ขดั กับทางสถาบันวิจยั แห่งนี้ไม่ได้เนื่องจากมีสัญญาที่ทาร่ วมกันอยู่
และถ้าหากหนีก็จะต้องหนีไปตลอดชัว่ ชีวิต เธอจึงเลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันเลยดีกว่า
“ก่อนอื่นเราจะปล่อยให้ทุกคนได้รู้จกั กันและกันสักหน่อย แล้วรายละเอียดขั้นตอนต่อไปดิฉนั
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง” หลังจากพูดจบท่านประธานก็เดินจากไป
ฉับพลันเสี ยงพูดคุยก็ดงั ขึ้นมาพร้อมกับสายตาที่ตา่ งพากันจ้องมาที่มารี น ทันใดนั้นก็มีหญิงสาวคน
หนึ่งเธอมีใบหน้าประหนึ่งโดนสะเก็ดอาก้ากระเด็นใส่ โพล่งถามออกมา
“จากที่รู้ข่าวมาเธอสิ นะที่ผา่ นการตัดต่อยีนมาแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยน่ะ”
“...” มารี นได้แต่เงียบทาท่าทางหวาดกลัวไร้การต่อสู ้ แต่นยั น์ตากลับแข็งกร้าวอย่างที่คนอื่นไม่ทนั
สังเกต
“หึ พวกอ่อนแออย่างแกก็เป็ นแค่ตวั ทดลองที่ลม้ เหลวสิ นะ”
“เธอ...เธอ...พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าตัวพวกเธอเองก็เป็ นแค่ตวั ทดลองเหมือนกันสิ ... สิ นะ”
“หนอยๆๆๆ แกกล้าหรอ!!!”
“เปล่า...เปล่านะ ขอโทษฉันผิดไปแล้ว” มารี นพูดด้วยเสี ยงที่แกล้งทาทีเป็ นสั่นอย่างน่าสงสาร
“หึ แกนี่มนั ...”
ปัง!!!!!! “เอิ่ม โทษทีมือมันไปโดนน่ะ” การเจรจาถูกขัดขึ้นจากการทาเก้าอี้ลม้ ที่น่าแปลกใจคือเก้าอี้
ล้มแบบไม่เหลือซากเปรี ยบเสมือนโดนเหวีย่ งอย่างแรงเข้ากับผนังแต่แท้จริ งแล้วเป็ นแค่การผลักของเขา
เท่านั้น ชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่า ‘เดรก’ เขาเป็ นชายร่ างสู ง มีหน้าตาที่หล่อเหลาไม่บนั ยะบันยัง ผมซอยระต้น
คอสี ดาสนิทแต่กลับมีดวงตาที่มีประกายสี เทา เขาเดินมาเรื่ อยๆผ่านหน้ามารี นแล้วกระซิ บที่ดว้ ยเสี ยงที่ได้ยนิ
กันแค่สองคนว่า
“เธอ...ไม่ได้เป็ นตัวทดลองที่ลม้ เหลวหรอก...ใช่มยั๊ ล่ะ...อ้อ ฉันชื่อเดรกนะ”

“นาย...” มารี นตาโต ตอบอึกอัก
“^ ^” จบคาเดรกก็เดินจากไปอีกมุมหนึ่งปล่อยความเงียบเข้าปกคลุมห้องประชุมต่อไป เมื่อมารี น
เห็นว่าหญิงสาวที่มีเรื่ องกับเธอในตอนแรกทาท่าจะเปิ ดประเด็นรอบสอง เธอจึงชิ่งเดินออกมาภายนอกห้อง
ประชุมแทน
‘ไม่ จริ งน่ า จะมีคนรู้ ได้ ไง ไม่ เคยบอกใครนี่นา’
มารี น ทบทวนความคิดในใจ สาเหตุที่เธอทาเป็ นอ่อนแอเพราะไม่อยากให้เป็ นที่ผดิ สังเกต เนื่องจาก
ความลับสาคัญอย่างหนึ่งที่เธอไม่เคยบอกใคร ความลับนั้นก็คือ ถูกต้องอย่างที่เดรกพูดเธอไม่ได้เป็ นตัว
ทดลองที่ลม้ เหลว แต่เป็ นตัวทดลองที่ได้ผลดีเกินคาดต่างหาก เธอผ่านการตัดต่อยีนเกือบทุกด้านเลยก็วา่ ได้
ทั้งด้านสมองที่ฉลาดและไวกว่าคนทัว่ ไป พละกาลังที่ไม่ได้อ่อนแออย่างที่ใครเห็น ระบบภูมิคุม้ กันและ
ระบบฟื้ นฟูร่างกายที่รวดเร็ วจนน่าอัศจรรย์
พ่อแม่ของเธอเคยทางานเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ที่องค์กรใต้ดินแห่งนี้หลังจากที่แม่ต้ งั ท้อง แม่ของเธอ
ได้เข้าร่ วมโครงการครี เอต เบบี้และได้ทาการตัดต่อยีนให้มารี น แต่หลังจากนั้นพ่อแม่ของเธอได้รับรู้
ความลับของทางองค์กรว่าเด็กเหล่านี้จะถูกทดลองต่อไปเรื่ อยๆ โดยไม่สนใจว่าเด็กจะมีความเสี่ ยง จะมีชีวติ
รอดหรื อไม่ก็ตาม ทาให้เด็กกว่าครึ่ งที่อยูใ่ นโครงการนี้ได้เสี ยชีวติ ไป พ่อแม่ของเธอจึงตัดสิ นใจพาเธอออก
จากองค์กรโดยบิดเบือนข้อมูลของมารี นว่าเป็ นการทดลองที่ลม้ เหลวแล้วพาเธอออกมา พ่อแม่ของเธอ
ช่วยกันปกปิ ดความลับนี้ให้คนภายนอกเห็นเพียงแค่มารี นเป็ นเด็กธรรมดา แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นพ่อและแม่กลับ
ช่วยกันพัฒนาความสามารถของเธอให้สูงยิง่ ขึ้นรอวันที่จะได้ใช้ประโยชน์จากมัน วันที่ไม่มีทางหนีพน้
วันที่จดหมายเชิญร่ วมการแข่งขันฉบับนั้นมาถึง
“เฮ้ออออออ” มารี นถอนหายใจพลางเดินกลับเข้าไปในโถงประชุมเมื่อรู้สึกว่าตนเองนั้นออกมานาน
แล้ว
-----------------------------------------“ขอกล่าวคาว่า สวัสดี กันอีกรอบนะคะ ต่อไปจะเป็ นการเริ่ มการทดสอบ ทุกท่านสามารถเลือกได้
ว่าจะสู ้แบบพาร์ ตเนอร์ หรื อจะลุยเดี่ยว การทดสอบจะเริ่ มในอีก 30 นาที ขอให้ทุกท่านพร้อมกันที่ลานบน
ดาดฟ้ าของตึก ขอให้ทุกท่านโชคดี” หลังจากที่ท่านป้ า เอ้ย ท่านประธานกล่าวถึงการสอบด่านแรกเสร็ จก็
เดินจากไป พร้อมๆกับเสี ยงจอแจที่ดงั ขึ้นจากการพูดคุยกันของผูเ้ ข้าแข่งขัน

“เฮ้อ ก็คงต้องลุยเดี่ยวละมั้งเนี่ย” มารี นพึมพากับตัวเอง ก็แน่ล่ะดูได้จากสายตาคนรอบข้าง ดูถูกเธอ
ซะขนาดนั้นคงมาจับคู่กบั เธอหรอก
“กรี๊ ดดดดดดดด เดรกกกกกคู่กบั ฉันเถอะค่ะ”
เสี ยงกรี ดร้องของสาวๆดังขึ้นเพราะ ผลัดกันแย่งเดรกให้มาร่ วมทีมดังขึ้นอย่างไม่ขาดสาย ส่ วนเดรก
ก็ได้แต่หวั เราะแห้งๆส่ งกลับไปยังบรรดาสาวๆ ฉับพลันสายตาของเดรกและมารี นก็หนั มาประสานกันพอ
ดิบพอดี เดรกสบตากับมารี นแล้วยิม้ กริ่ ม เฮือก มารี นเห็นสายตาของเดรกปุ๊ บก็รู้สึกถึงลางร้ายปั๊ บ เธอจึงรี บ
เดินหนี
หมับ แต่คงไม่ทนั เดรกเดินตามเธอมาแล้วจับข้อมือเธอไว้ มารี นหันกลับมาอย่ารวดเร็ วเตรี ยมพร้อม
ที่จะด่ากลับ “นะ...” แต่พอหันกลับมา ก็เจอนายเดรกที่กาลังยิม้ อย่างสว่างสดใส
“คู่กบั ผมนะ มารี น” เดรกพูดเสี ยงดังพอที่สาวๆรอบข้างจะได้ยนิ
“จะดีหรอ มาคู่กบั ฉันเนี่ย” มารี นพูดด้วยน้ าเสี ยงที่ไม่ค่อยมัน่ ใจ เธอคิดว่าจะไม่ทาตัวเด่นสักหน่อย
“ดีที่สุด ^ ^” เดรกตอบรับด้วยเสี ยงมัน่ ใจสุ ดๆ
“แต่...” ตอนแรกมารี นคิดว่าจะปฏิเสธเพราะไม่อยากที่จะทาตัวโดดเด่นอะไร แต่พอเห็นผูห้ ญิงพวก
นั้นที่เคยดูถูกเธอแล้วมันน่าแกล้งชะมัด มารี นยิม้ อย่างมีเลศนัยก่อนตอบว่า “ตามใจนายแล้วกัน เดรก >0<”
“กรี๊ ดดดดดดดดดดดด” จบการสนทนาด้วยเสี ยงกรี ดร้องของหญิงสาวหลายคนที่ได้รับความ
ผิดหวังและรับไม่ได้กบั สิ่ งที่เดรกเลือก แต่ใช่วา่ เขาและเธอจะสนสักหน่อย
เดรกเดินนาไปยังทางขึ้นดาดฟ้ า มารี นก็ยงั คงคอนเซปต์เดิม ทาท่าหวาดกลัวต่อพวกผูห้ ญิงรอบข้าง
แต่ก็ยงั แอบหลุดขากับภาพกลุ่มหญิงสาวที่กรี ดร้องโวยวาย แล้วจึงรี บเดินตามเดรกไป
-----------------------------------------“และภารกิจต่อไปนี้จะเป็ นบททดสอบของพวกคุณ” ท่านประธานกล่าวขึ้นเมื่อถึงเวลาตามที่ได้นดั
ไว้ “ภารกิจนัน่ ก็คือ ตามหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุฆาตกรรมร้ายแรงให้ได้ เรามีหลักฐานให้คือคราบหยดเลือด
ของคนร้าย พวกคุณมีหน้าที่ตามหาตัวคนร้ายให้เจอ ขอบเขตของสถานที่คือเนื้อที่ขององค์กรแห่งนี้ท้ งั หมด
ซึ่ งตั้งอยูก่ ลางป่ าแห่งนี้ และการทดสอบนี้ คือ ของจริง ขอให้ทุกท่านโชคดี” หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ในชุ ดสี

ขาวที่อยูร่ อบข้างก็เดินเข้ามามอบหลักฐาน ซึ่ งก็คือ หลอดทดลองที่ใส่ คราบเลือดของคนร้ายไว้ให้กบั ผูเ้ ข้า
แข่งขันทุกกลุ่ม
ก่อนที่เดรกและมารี นจะเดินลงไปข้างล่างก็มีกลุ่มหญิงสาวแฟนคลับของเดรกกลุ่มเดิมมากระชาก
แขนของมารี นและตะโกนขึ้นมาว่า “เดี๋ยวก่อนย่ะ เธออย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะยะว่าเธอคิดอะไรอยู่ เธอมันเป็ น
แค่ตวั ถ่วง คิดจะเกาะเดรกให้ช่วย หวังที่จะชนะสิ นะ”
“อะ...อะไรหรอ...ฉันไม่รู้วา่ เธอพูดเรื่ องอะไร” มารี นกล่าวเสี ยงสั่นแต่ในใจ หนอยยย เจ็บนะโว้ ย
แรงคนหรื อแรงควายฟะเนี่ย ฝากไว้ ก่อนเถอะ จะเอาคืนให้ แสบเลย
“แกมัน!!!!!....”
“พอก่อน!!! เลิกแกล้งมารี นสักที พวกเธอไม่มีสิทธิ์ ที่จะว่าคนอื่นแบบนี้ กล้าพูดความจริ งมัย๊ ล่ะว่า
พวกเธอต่างหากล่ะที่มีความคิดข้างต้นอย่างที่กล่าวหามารี นน่ะ” เดรกขัดขึ้นเสี ยงดังทาให้กลุ่มหญิงสาวที่ถูก
พูดแทงใจดาเงียบไปตามๆกัน เมื่อมารี นเห็นดังนั้นแผนการในหัวก็เริ่ มปฏิบตั ิการทันที หมับ
“เดรก~ พอเถอะค่ะอย่าไปว่าพวกเธอเลยฉันผิดเอง~ โอ๊ย เจ็บแขนจัง~” มารี นกระโดดไปเกาะแขน
เดรก พลางพูดด้วยท่าทีทาเป็ นเห็นใจ เล่นบทเป็ นนางเอกแสนดี คงน่าหมัน่ ไส้มากๆสาหรับคนที่ดูอยู่
“เราลงไปข้างล่างเถอะ” เดรกก็ยอมเล่นด้วยทาท่าเป็ นห่วงมารี นมากก่อนจะพาลงไปข้างล่าง
มารี นหันกลับมาปลายตามองพวกหล่อนก่อนจะเหยียดยิม้ แล้วหัวเราะในลาคอ “หึ...” แน่นอนว่า
เสี ยงตอบรับคงเป็ น “กรี๊ ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด” ก็สูตรเดิมล่ะนะ
“พอๆๆ ปล่อยได้แล้ว” หลังจากลงมาที่ดาดฟ้ ามารี นก็กลับมาทาตัวแบบเดิมในเมื่อคงไม่จาเป็ นต้อง
แสดงท่าทางอ่อนแอต่อหน้าเดรกอีก เพราะเขาคงรู ้อะไรมาไม่มากก็นอ้ ยล่ะ
“คุณนี่แสบจริ งๆนะ” เดรกบ่น เพราะรู ้วา่ ท่าทางนางเอกแสนดีเมื่อกี้เป็ นแค่แผนของยัยตัวแสบ
“ช่างเหอะน่า เอาเป็ นว่า มาว่าเรื่ องภารกิจกันดีกว่า” พอเห็นว่าเดรกเริ่ มจะบ่นอีกมารี นเลยรี บพูดขัด
แล้วเปลี่ยนเรื่ องทันที “ เราควรจะทายังไงกับคราบหยดเลือดนี่ ดี”
“ผมว่าเราควรนามันไปวิเคราะห์ DNA ดูนะ”

“งั้นเราควรที่จะนา DNA ในหยดเลือดไปตรวจสอบโดยอาจจะเป็ นวิธี PCR หรื อ RFLP เพื่อที่จะได้
เป็ นลายพิมพ์ DNA ออกมาดีมยั๊ ”
“ก็ดีนะ เพราะ รู ปแบบของ DNA สามารถบอกเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลได้ เนื่องจากแต่ละบุคคลมี
รู ปแบบ DNA ที่แตกต่างกัน เราสามารถใช้เป็ นหลักฐานเพื่อจับตัวคนร้ายได้”
“งั้นเราไปที่หอ้ งทดลองกันเลยเถอะ ฉันอยากจบเกมนี่จะตายแล้ว” มารี นและเดรกจึงเดินตรงไปที่
ห้องทดลองทันที
-----------------------------------------เมื่อได้ลายพิมพ์ DNA มา ทั้งสองจึงลองไปสื บหาหลักฐานกันต่อที่ป่ารกทึบทางด้านตะวันออกของ
ป่ า ตอนนี้แสงของตะวันลาลับขอบฟ้ าไปพักใหญ่แล้ว โชคดียงั มีแสงจันทร์ ที่คอยส่ องทางจึงไม่ทาให้มืดจน
เกินไป เมื่อทั้งสองเดินมาสักพักก็เริ่ มได้ยนิ เสี ยงที่ผดิ ปกติ
แซ่ ดดดด แซ่ ดดดดด โฮกกกกกก กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดด
เสี ยงคารามเหมือนสัตว์ป่าค่อยๆคืบคลานเข้ามาใกล้พร้อมกับเสี ยงกรี ดร้องที่คาดว่าน่าจะมาจากคน
ที่บงั เอิญไปพบตัวของเจ้าเสี ยงที่คารามอยู่ ซึ่ งก็ไม่ไกลจากพวกเธอเท่าไรนัก
“เสี ยงอะไรน่ะ” มารี นถาม ก่อนมองรอบตัวอย่างระมัดระวัง
“ผมก็ไม่รู้แต่คงไม่ใช่เรื่ องดีแน่” เดรกตอบ
โครมมมมมมมมม
เสี ยงต้นไม้ตน้ ใหญ่ลม้ ลงตรงหน้าทั้งสองก่อนจะปรากฏ ร่ างของตัก๊ แตนที่ไม่ใช่ตกั๊ แตนมันมีตวั ที่
ใหญ่มากกว่าคน อีกทั้งขาของมันเต็มไปด้วยหนามแหลม และเลือดสี แดงสดจากเจ้าของเสี ยงกรี ดร้องที่ดงั
ก่อนหน้านี้
“ให้ตายเถอะ สัตว์ดดั แปลงพันธุกรรมหรอหรื อเกิดการกลายพันธุ์ล่ะเนี่ย” มารี นอุทานอย่างไม่
คาดคิด “อืม... การกลายพันธุ์หรอ หรื อก็คือการเกิดมิวเทชันใช่มะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน DNA และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดกับโครโมโซมซึ่ งทาให้ลกั ษณะสิ่ งมีชีวติ เปลี่ยนไปถูกต้องมัย๊ ”

“ถูกต้อง นอกจากนี้ลกั ษณะที่เปลี่ยนไปสามารถถ่ายทอดสู่ รุ่นต่อไปได้ดว้ ย” เดรกพูดต่อก่อนจะนึก
ขึ้นได้ “เดี๋ยวๆ นี่ใช่เวลามาอธิ บายมัย๊ เนี่ย แล้วเอายังไงดีล่ะ หึ หนีมยั๊ ล่ะ” เดรกพูดขาๆพลางเหลือบมองมารี น
“ตลกตายล่ะ... ต้องลุยอยูแ่ ล้วสิ ” จบคาทั้งเธอและเขาต่างพุ่งใส่ เจ้าตัก๊ แตนพร้อมๆกัน ทั้งสองต่าง
หยิบมีดสั้นที่พกไว้ป้องกันตัวออกมาแล้วจัดการจัดการเจ้าตัก๊ แตนเบื้องหน้าอย่างรวดเร็ ว ตุบ โครม แล้วทั้ง
สองก็มายืนอยูต่ รงหน้าซากตัก๊ แตนยักษ์อย่างเบื่อหน่าย
“น่าขนลุกดีแฮะ” เดรกพูดพลางห่อไหล่ดว้ ยท่าทางขยะแขยง
“อี๋ ทามาเป็ นขนลุก น่าหมัน่ ไส้จริ งๆ...” มารี นยังกล่าวไม่ทนั จบเสี ยง โครมมมม ชุ ดใหม่ก็มาอีกหน
ปรากฏเป็ นเจ้าตัก๊ แตนยักษ์เหมือนเดิม แต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือ มันมาทั้งฝูง!!!!!!!!!!!
“อ้าว ซวยแล้วสงสัยจะมากันทั้งฝูงหรื อจะเป็ นตัวโคลนนิ่งกันแน่นะ ช่างเหอะ เอาไงล่ะ หึ เผ่นมัย๊ ”
คาถามสไตล์เดิมดังมาจากปากเดรกที่เริ่ มเหงื่อตก
“ตลกตายล่ะ...” มารี นก็ตอบแบบเดิม แต่... “ไม่เผ่นก็โง่ดิ... วิง่ !!!!!!!!” แล้วทั้งสองก็รีบเผ่นหนี จาก
ฝูงตัก๊ แตนยักษ์ทนั ที ไม่ใช่สู้ไม่ได้แต่คงขี้เกียจมากกว่า
“เราอยูไ่ หนแล้วเนี่ย” มารี นบ่นหลังจากที่ท้ งั สองวิง่ หนี ฝงู ตัก๊ แตนยักษ์ที่คาดว่านอกจากตัก๊ แตนฝูง
นั้นจะเกิดการกลายพันธุ์หรื อมิวเทชันแล้ว ยังผ่านกระบวนการโคลนนิ่งอีกต่างหาก และยังไม่ทนั ที่จะได้พกั
เหนื่ อยก็ได้พบกับฝูงผึ้งที่ถูกดัดแปลงพันธุ กรรมที่ถา้ โดนผึ้งต่อยแล้วอาจจะหลับไปเลย 3 วัน เท่านั้นยังไม่
พอยังไปเจอกับสัตว์ทดลองที่ถูกดัดแปลงพันธุ กรรมตามไล่กวดพวกเขาอีกเป็ นพรวนกว่าจะหนีมาได้ก็รุ่ง
สางของอีกวันแล้ว
“เหมือนทดสอบพละกาลังและความอดทนเลยแฮะ อืม เราน่าจะอยูท่ ี่สวนผัก ผลไม้หรอ ดีเลยกาลัง
หิวพอดี” เดรกพูดพลางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบข้าง ที่ๆพวกเขายืนอยูเ่ ป็ นส่ วนผักผลไม้นานาชนิดที่มี
ผักผลไม้อยูเ่ ต็ม
“สวนผักผลไม้ GMOs หรอเนี่ย” มารี นว่าพลางหยิบองุ่นที่ผลเท่าแอปเปิ้ ลออกมาดู
“ผักผลไม้ GMOs เนี่ยเป็ นการดัดแปลงพันธุ กรรมอีกใช่มยั๊ เนี่ย” เดรกถามขึ้น
“ใช่ แล้วก็ไม่ใช่แค่พืชนะ ทั้งสัตว์ดว้ ยเช่นกัน พวกนี้เรี ยกว่า สิ่ งมีชีวติ ดัดแปรพันธุ กรรม หรื อ
GMOs อย่างเช่น การดัดแปลงพืชให้มีภูมิตา้ นทานแมลง เพิ่มคุณค่าทางอาหารลงไป อาจยืดอายุของผลผลิต

ให้นานยิง่ ขึ้น ก็คงเป็ นพวก แตงโมไร้เม็ด ข้าวสี ทอง มะเขือเทศสุ กช้าลง ประมาณพวกเนี้ยแหละ จะว่าไป
การดัดแปลงพันธุ กรรมก็มีขอ้ ดีมากมายถ้าเลือกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ถูกที่ควรน่ะนะ”
“ก็ถูกของคุณ แต่ตอนนี้เราควรรี บหาอะไรใส่ ทอ้ งก่อนจะดีกว่าไม่รู้วา่ จะมีอะไรโผล่มาอีกหรื อเปล่า
รู ้สึกเหมือนโดนจับตาดูตลอดเวลายังไงก็ไม่รู้แฮะ ไม่วา่ เราอยูต่ รงไหนจะมีอะไรโผล่มาทุกทีเลยว่ามัย๊ ” เดรก
พูดลองเชิงอยู่ และคาพูดนั้นก็ทาให้มารี นฉุ กคิดอะไรขึ้นมาได้
“จับตามองหรอ!!! ไม่จริ งหรอกน่าคงไม่ใช่หรอกมั้ง ” ถ้ าสิ่ งที่เธอคิดถูกล่ ะก็ไม่ ใช่ เรื่ องดีแน่
“ดูจากสี หน้าถ้าคุณคิดเหมือนผม เราต้องรี บออกจากที่นี่ไม่ง้ นั เราไม่รอดแน่” เดรกว่าพลางรี บลุกขึ้น
“ฉันภาวนาขอให้เราคิดผิดเถอะ รี บไปกันเราควรเริ่ มหาฐานปฏิบตั ิการก่อน”
“ผมพอรู ้วา่ ที่นนั่ อยูไ่ หน ตามผมมา”
ทั้งสองรี บวิง่ และพยายามซ่อนตัวตามพุม่ ไม้ต่างๆอย่างมิดชิดจนไปเจอกับฐานปฏิบตั ิการลับกลาง
ป่ า เดรกจัดการกับยามที่เฝ้ าอยูห่ น้าห้องก่อนที่ท้ งั สองจะลอบเข้าไปข้างในและพบกับความลับอันน่าตกใจ
“ไม่อยากจะเชื่อเลย เป็ นอย่างที่เราคิดจริ งๆ มันไม่ใช่เกมธรรมดาจริ งๆด้วย” มารี นอุทานเบาๆเพราะ
ภาพที่เบื้องหน้านั้นคือห้องปฏิบตั ิการที่เต็มไปด้วยจอมอนิ เตอร์ ที่ถ่ายทอดสดผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันที่อยูใ่ นป่ า
ภาพที่ปรากฏบนจอคือ บางคนกาลังหนี บางคนกาลังสู ้ และบางคนกาลังตาย จอข้างๆกันนั้นเป็ นข้อมูลของ
ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันทุกคนอย่างละเอียด และชื่อของใครที่ข้ ึนเป็ นสี แดงแล้ว นัน่ ก็หมายความว่าคนๆนั้นได้
หายไปแล้วตลอดกาล
“ปลายทางข้อมูลต้องถูกส่ งไปที่พวกผูบ้ ริ หาร ตอนนี้พวกมันคงกาลังดูการถ่ายทอดสดอยูแ่ น่เลย”
เดรกคารามด้วยความโกรธ “มันหลอกเรามาเพื่อเป็ นตัวทดลองเพื่อดูผลในขั้นสุ ดท้ายของการพัฒนาแน่”
“เลวจริ งๆเลย” มารี นสบถ
“เราต้องจัดการอะไรบางอย่างแล้วล่ะ ก่อนที่ทุกคนจะตายหมด”
“หวังว่านายคงสู ้เก่งนะ ฉันมีแผน”
“แน่นอนว่ามาได้เลย”

อีกด้ านหนึ่ง ท่านประธานหญิงวัยกลางคนกาลังนัง่ อยูท่ ี่ห้องประชุมลับขององค์กรพร้อมกับนัก
ลงทุนและผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ ทุกคนกาลังนัง่ ดูผลการทดลองที่ได้ทาไว้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขัน
“งานวิจยั เกี่ยวกับการสร้างสิ่ งมีชีวติ สปี ชีส์ใหม่มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ ด๊อกเตอร์ แซม” ท่าน
ประธานหันมาแล้วสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการต่างๆที่องค์กรจัดทา
“ครับ เราได้เริ่ มทาการทดลองในพืชก่อนครับ โดยใช้การเกิดพอลิพลอยดี (Polyploidy) คือ เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงพันธุ กรรมของสิ่ งมีชีวติ โดยเพิม่ ชุ ดโครโมโซมเป็ น 2 เท่า ทาให้ได้สิ่งมีชีวติ สายพันธุ์ใหม่
สปี ชีส์ใหม่และไม่เป็ นหมัน และกาลังนาไปใช้กบั สัตว์ยงั อยูใ่ นช่วงการทดลองครับ”
“อืม เข้าใจแล้ว” แล้วท่านประธานก็หนั ไปสนใจจอเบื้องหน้าต่อ
“ผมว่าในการทดลองครั้งนี้ เดรกน่าจะเป็ นตัวทดลองที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดนะครับ” ชายร่ าง
อ้วนท้วนกล่าวขณะกาลังดูภาพในจอที่ปรากฏภาพของเดรกที่กาลังสู ้กบั สัตว์ประหลาดที่เกิดจากมิวเทชัน
หรื อก็คือการกลายพันธุ์อย่างดุเดือด “แต่เอ... เค้าจับคู่กบั ผูห้ ญิงที่ชื่อมารี นนี่ครับหายไปไหนแล้ว”
ฉับพลันรายชื่อของมารี นที่อยูจ่ อถัดไปก็ปรากฏเป็ นสี แดงสว่างวาบ
“อ้าว จบแล้วหรอ ก็ไม่แปลกหรอกนะ ก็เป็ นตัวทดลองที่ผิดพลาดนี่นา มาถึงตอนนี้ได้ก็เป็ นสิ่ งที่
เกินคาดแล้ว นี่ถา้ ไม่ได้จบั คู่กบั เดรกคงไม่รอดแต่แรกแล้วล่ะ” ผูค้ นในที่ประชุมพร้อมใจกันเออออเห็นด้วย
สักพักหนึ่งทันใดนั้น
โครมมมมมม เสี ยงประตูที่พงั ลงมาดังสนัน่ จากฝ่ าเท้าของมารี น เธอเดินเข้ามาหยุดที่กลางห้อง
ประชุมแล้วปลายตามองคนที่อยูใ่ นห้องประชุมอย่างใจเย็นแล้วสบตากับท่านประธานโดยตรง ซึ่ งท่าน
ประธานก็จอ้ งกับด้วยสายตาดุดนั ผิดกับคนอื่นที่เริ่ มลนลาน
“เธอไม่น่ารอดแล้วนี่ เธอมาทาอะไรที่นี่” ท่านประธานกล่าวเสี ยงเย็น
“ก็คุณบอกเองว่าให้หาตัวฆาตกร ฉันก็หาเจอแล้วนี่ไง ฆาตกรคนนั้นก็คือคุณยังไงล่ะ”
“...”

“ความจริ งแล้วฆาตกรคนนั้นที่คุณให้ตามหามันไม่มีอยูจ่ ริ งใช่มยั๊ ล่ะ คุณก็แค่ส่งพวกเราเข้าไปต่อสู ้
ใช้ไหวพริ บเพื่อดูความคืบหน้าของผลทดลองที่ผา่ นการตัดต่อยีนมา คุณส่ งเราไปตายโดยไม่สนใจอะไรเลย
คุณมันเลือดเย็น”
“แล้วเธอมาที่นี่ได้ยงั ไง” ท่านประธานกดเสี ยงต่าลง
“ฉันให้เดรกเป็ นเป้ าล่อสายตาของพวกคุณก่อนจะทาการเจาะระบบข้อมูลแล้วปลอมข้อมูลส่ งมาให้
พวกคุณเห็นว่าฉันตายแล้วก่อนจะตรงมาที่นี่ตามพิกดั ของคอมพิวเตอร์ ที่นามา” มารี นยังพูดไม่ทนั จบก็มีชาย
ใจเสาะคนหนึ่งกาลังวิง่ จะออกจากห้องประชุมเพราะเกิดความกลัวขึ้นมา เมื่อมารี นเห็นดังนั้นเธอจึงหยิบที่
ทับกระดาษจากเหล็กแถวๆนั้นเหวีย่ งออกไปเฉี ยดหัวชายผูน้ ้ นั เพียงนิดเดียวก่อนที่ตกลงพื้นจนพื้นแตกเป็ น
หลุมทาให้ชายคนนั้นทรุ ดหมดแรงนัง่ ลงด้วยความกลัวเลยทีเดียว
“หึ หึ หึ ” ท่านประธานหัวเราะในลาคอก่อนจะหัวเราะเสี ยงดังลัน่ “ใช่จริ งๆด้วยสิ นะ เธอไม่ใช่การ
ทดลองที่ผดิ พลาดหรอกแต่เป็ นตัวทดลองที่ดีที่สุดต่างหากล่ะ พ่อแม่ของเธอนี่ เนียนจริ งๆนะ ฉลาดสมเป็ น
ด๊อกเตอร์ จริ งๆ แล้วไงล่ะเธอจะทายังไงต่อ จะอัดฉันหรอไง ฮ่าๆๆๆ”
“3...2...1...” มารี นนับถอยหลังก่อนจะ
ตูมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
เสี ยงระเบิดที่ดงั จากกลางป่ าพร้อมกับจอมอนิเตอร์ ดบั ลง ทุกคนภายในห้องประชุมลุกขึ้นอย่าง
แตกตื่นก่อนที่ท่านประธานจะตวาดออกไป
“เธอทาอะไร!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“อ๋ อ ฉันระเบิดห้องปฏิบตั ิการนัน่ ทิ้งไปน่ะค่ะ การถ่ายทอดสดบ้าๆนี่จะได้หยุดลงสักที” มารี นกล่าว
เสี ยงเรี ยบ
“แล้วไงล่ะ คิดว่าจะทาอะไรคนอย่างฉันได้อย่างนั้นหรื อไง!!!!!!” ท่านประธานยังคงตวาดดังลัน่
พับ่ ๆๆๆ วีห้ ว่อๆๆ ทันใดนั้นเสี ยงเฮลิคอปเตอร์ รวมถึงหน่วย SWAT ก็พร้อมกันบุกเข้ามาล้อมองค์กร
นี้ไว้

“อ้อ ลืมบอกไปน่ะค่ะก่อนจะมาที่นี่ฉนั ได้ส่งข้อมูลการวิจยั และการทดลองที่ผดิ กฎหมายทั้งหมด
ขององค์กรไปให้ตารวจหมดเลยน่ะค่ะ แล้วก็พร้อมด้วยพยานทั้งหมดที่รอดชีวิตจากการเข้าร่ วมแข่งขัน อืม
คิดว่าหลักฐานเท่านี้คงพอทาอะไรคุณได้บา้ งนะคะ ^ ^” มารี นกล่าวด้วยเสี ยงรื่ นเริ ง
“หนอยยยยย แกกกกกก ปล่อยฉันนะ ปล่อยยยย” ก่อนที่ท่านประธานจะเข้ามาตะกุยหน้ามารี น
ตารวจก็เข้ามาจับท่านประธานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องไปเสี ยก่อน
“อ้าวมาช้าไปหรอ อดดูอะไรสนุกๆเลยแฮะ” เดรกที่วงิ่ มาด้วยความเหนื่อยหอบบ่นเบาๆ “ว่าแต่ก็
เสี ยดายเหมือนกันนะข้อมูลต่างๆน่ะ เพราะจะว่าไปโครงการที่ดีๆก็มีเหมือนกันนะ”
“อ๋ อ ข้อมูลที่ส่งให้ตารวจน่ะไม่ได้มีแต่ผดิ กฎหมายอย่างเดียวแต่ฉนั ส่ งข้อมูลไปทั้งหมดเลยน่ะ เห็น
ทางตารวจคาดว่า โครงการไหนที่ดีเป็ นประโยชน์จะให้พวกนักวิจยั ที่มีความผิดศึกษาต่อเพื่อแก้ตวั น่ะ ส่ วน
ระดับบอสก็เข้าคุกตามระเบียบล่ะน่ะ”
“คุณนี่สุดยอด แต่เดี๋ยว...แล้วก็ให้ผมเป็ นเหยื่อล่อเนี่ยนะ คุณนะคุณ”
“เอาน่าเดรกต้องขอบคุณนายมากนะ ที่ช่วยติดต่อตารวจแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างที่คอยช่วยเหลือ
ฉันมาตลอด” มารี นกล่าวขอบคุณอย่างใจจริ ง
“ไม่เป็ นไรหรอก ผมเต็มใจทาเพื่อคุณเสมอนะ” เดรกหยอดคาหวานอีกนิดหน่อย
“เน่าซะ แต่เอ๊ะ ฉันสงสัยอยูอ่ ย่างหนึ่ง แต่แรกคุณรู ้ได้ไงว่าฉันแกล้งทาเป็ นอ่อนแอ” มารี นถามด้วย
ความสงสัย
“ผมถูกส่ งมาเพื่อดูแลคุณตั้งแต่ตน้ น่ะ พ่อแม่ของเรารู ้จกั กัน ครอบครัวผมรู ้ทุกอย่างเกี่ยวกับ
ครอบครัวคุณแล้วเราก็ช่วยเหลือกันและกันมาตลอด แล้วก็จริ งๆผมตามดูแลคุณตั้งแต่เราอายุ 17 น่ะ ผมรู ้จกั
คุณดีเลยล่ะ ^^” เดรกกล่าวด้วยรอยยิม้ สดใส
“พ่อนะพ่อ แม่ดว้ ย ไม่เห็นบอกกันบ้างเลย นายด้วยไม่ตอ้ งมายิม้ เลย” มารี นกล่าวด้วยความเอียงอาย
นิดๆ
“น่า พ่อแม่เขาเป็ นห่วงคุณมากนะ ไม่ตอ้ งห่วงต่อจากนี้ไปผมจะดูแลคุณเองตกลงป่ ะ”
“พอๆอย่ามาเนียน”

“น่าๆ กลับบ้านกันเหอะ” เดรกพูดจบพร้อมกับเกาะไหล่มารี นให้เดินไปด้วยกัน มารี นส่ ายหน้า
อย่างระอาแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิม้ จบกันสักทีกบั เรื่ องราวโหดร้าย ชีวติ ของทั้งสองจะเป็ นเช่นไรต่อไป
ไม่มีใครรู ้ แต่เธอสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะนาความสามารถที่ได้มานั้นทาให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด
“อื้ม เรากลับบ้านกันเถอะ”

THE END
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