
 

Genestics 

Part:  Begin of Legend 

แนะน ำตวัละคร 

คลูซ (Cluze)  

อาย ุ17 ปี ฉลาด มีไหวพริบ ชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อาศยัอยูก่บัปู่ท่ีเป็นหมอดู พอ่หายสาบสูญ แม่เสียชีวติหลงัจาก

ใหก้ าเนิดคลูซ 2 ปี  

วำเลน (Valen) 

อาย ุ17 ปี ร่าเริง ช่างสงัเกต และเขม้แขง็มาก ป่วยเป็นโรคร้ายแต่ร่างกายแขง็แรงดี อาศยัอยูท่ี่ร.พ.ตั้งแต่เกิด พอ่เป็น

วศิวกรท่ีงานรัดตวั แม่ร่างกายอ่อนแอจากการคลอด อีกทั้งโรคก าเริบหนกัจนตอ้งอยูร่.พ.ตลอดหลงัคลอดวาเลน และ

เสียชีวติลงตอนวาเลน 7 ขวบ 

ทรำนซ์ (Tranz) 

อาย ุ21 ปี เป็นคนมีเหตุผล ชอบท างาน และเป็นมิตร เป็นผูช่้วยของซลัตอนยงัอยู ่นบัถือโซลมาก ปัจจุบนัท าหนา้ท่ี

หวัหนา้หน่วยวเิคราะห์ผลการทดสอบ พร้อมกบัควบต าแหน่งรองประธาน(ชัว่คราว) 

ไซม์ (Sime) 

เพ่ือนสนิทซลั คลัง่ไคลใ้นการทดลองมาก ท าไดทุ้กอยา่งถา้ตอ้งการ แต่นบัถือโซลมาก เพราะเคยเป็นศิษยเ์อกของ

โซล ถา้ไม่นบัซลั 

โซล (Zole) 

อาย ุ74 ปี รอบรู้ ฉลาด มีไหวพริบ รอบคอบ ชอบส่ิงแปลกใหม่ ทา้ทาย เป็นคนลึกลบั อาจเพราะเป็นหมอดู 

ซัล (Zul) 

อาย ุ42 ปี ชายร่างเลก็ ขาว ฉลาด รอบรู้ และขยนั เป็นนกัวจิยั รักการคน้ควา้ทดลอง  

โคล (Cole) 

เสียชีวติตอนอาย ุ23 ปี สาเหตุการเสียชีวติยงัไม่แน่ชดั เป็นคนอ่อนโยน มีไหวพริบ และรักซลัมาก 
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ปี พ.ศ.2981 โลกเตม็ไปดว้ยความวุน่วาย ผูค้นต่างก็หาความสะดวกสบายใหก้บัตวัเองอยา่งเอาเป็นเอาตาย วนัน้ี

ท่ีวา่ดีแลว้ แต่พรุ่งน้ีก็มีส่ิงท่ีดีกวา่มาแทนท่ี เน่ืองจากมีบริษทัมากมายท่ีพยายามเปิดตวัข้ึนมาแข่งขนัในตลาดเทคโนโลย ีเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยท่ี์ไม่เคยพอ จนท าใหภ้าวการณ์แข่งขนัสูงข้ึนทุกวนั เมด็เงินผลิตแทบไม่ทนั เพราะต่างก็

พยายามกอบโกยผลประโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือความอยูร่อดในภาวะเช่นน้ี และตลาดมืดก็ไม่แพก้นั อาจจะมากกวา่ดว้ย

ซ ้ าดว้ยราคาท่ีต ่ากวา่ แต่วา่คุณภาพพอกนั เพียงแต่บางองคก์รก็ท าผิดกฎหมาย และอาจจะท าใหผู้บ้ริโภคผิดศีลธรรมโดยไม่

รู้ตวั นอกจากดา้นความสะดวกแลว้ เทคโนโลยยีงัถูกน าไปใชป้ระโยชน์ทุกๆดา้น ไม่เวน้แมก้ระทัง่การศึกษา เร่ิมจาก

ครอบครัวไหนท่ีตดัสินใจจะมีลูก ก็จะไปฝากทอ้งท่ีโรงพยาบาลเพ่ือเลือกลกัษณะของลูกทั้งรูปร่างหนา้ตา และ

ความสามารถ ท าใหเ้ด็กส่วนใหญ่มีรูปร่างสมส่วน ความฉลาดใกลเ้คียงกนั เม่ือถึงวยัท่ีเด็กโตพอท่ีจะเลือกอนาคตของตวัเอง

ก็จะไดรั้บการพฒันาในส่วนท่ีตอ้งการ เช่น ถา้จะเป็นวศิวกรก็จะพฒันาในดา้นค านวณ เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่ค  าวา่เทคโนโลยี

ในสมยัน้ีไม่ใช่แคค่วามสะดวก แต่เทคโนโลยคืีอชีวติ 

ในขณะท่ีผูค้นส่วนใหญ่ก าลงัใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยเีพ่ือประโยชน์สุขของตน  และไม่สนใจส่ิงรอบขา้ง 

โลกท่ียงัคงมีอุณหภูมิสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกวนั ส่ิงมีชีวติมากมายท่ีต่างก็เดือดร้อนจากการกระท าของมนุษย ์แต่ยงัมีคนกลุ่ม

หน่ึงท่ียงันึกถึงส่ิงแวดลอ้มอยูโ่ดยร่วมมือกบัรัฐบาล  และพยายามมาโดยตลอดท่ีจะช่วยใหโ้ลกกลบัสู่สภาวะปกติใหเ้ร็ว

ท่ีสุด แมจ้ะมีคนท่ีคอยเพ่ิมงานใหอ้ยูต่ลอดโดยการใชพ้ลงังานอยา่งส้ินเปลืองก็ตาม ในปัจจุบนัน้ีไดมี้การสร้างชั้นโอโซน

จ าลองข้ึนเพ่ือใหค้นท่ีมีชีวติรอดจากภยัพิบติั และร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ หรือก็คือคนท่ีถูกเลือกโดยธรรมชาติเพ่ือใหมี้ชีวติ

อยูต่่อไป ซ่ึงมีอยูไ่ม่มากนกัเม่ือเทียบจากเดิมอาศยัชัว่คราวเปรียบเหมือนท่ีหลบภยั อีกเหตผุลหน่ึงคือเพื่อจะท าการก าจดัก๊าซ

เรือนกระจกอยา่งเตม็ท่ีโดยไม่ตอ้งค านึงถึงประชาชน แต่ถึงตอนน้ีก็ยงัท าไม่ส าเร็จ จึงตอ้งระดมสมองเพ่ือพยายามคิดคน้

ทางออกท่ีดีท่ีสุดต่อไป 

ในบรรดาองคก์รลบัถูกกฎหมายท่ีมีอยูไ่ม่มากนั้น รวมถึงสถาบนัวจิยั และพฒันามนุษยชน( )ท่ีก่อตั้งโดย Zole 

Ford ดว้ย ท่ีมีจุดประสงคใ์นการพฒันามนุษยใ์หส้ามารถอยูบ่นโลกน้ีไดอ้ยา่งปลอดภยั และตอ้งฉลาด เพ่ือมาช่วยพฒันาโลก

ใหร้อดพน้จากวกิฤติการในคร้ังน้ี องคก์รแห่งน้ีมีอายมุากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัองคล์บัดว้ยกนั และไดช่้วยพฒันาเพ่ือโลกมา

ยาวนานไม่แพก้นั เพียงแต่ไม่ไดร่้วมมือกบัรัฐ จึงท าใหไ้ม่ไดรั้บความสนใจมานกั ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของผูก่้อตั้งท่ี

อยากใหเ้ป็นองคก์รลบั เพราะไม่อยากเจอปัญหาการแข่งขนัเพ่ือแสวงหาผลประโยชนเ์หมือนบริษทัอ่ืนๆ 

แต่ในขณะน้ีปัญหาไม่ไดเ้กิดจากบริษทัอ่ืน หากแต่เกิดจากความป่ันป่วนภายในองคก์รเอง และบรรดาหวัหนา้

หน่วยต่างๆก าลงัประชุมกนัอยา่งเคร่งเครียดในหอ้งประชุมใหญ่ขององคก์รท่ีเปิดไฟสวา่งจนแสบตา เพื่อใหม้องเห็นหนา้

กนัชดัๆ วา่ใครแสดงออกทางสีหนา้ไดเ้คร่งเครียดกวา่กนั กบัเร่ืองท่ีถกกนัมานานกวา่ 2ชัว่โมง 

“ผมคิดวา่พวกคุณคงเห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีผมเสนอ ใช่มั้ย” ไซมถ์ามดว้ยสีหนา้จริงจงั 

“...” 



 

“งั้นตามน้ีละกนั นบัจากวนัน้ีเป็นตน้ไป ผม  ไซม ์ชูท จะด ารงต าแหน่งรักษาการแทนประธาน และคุณทรานซ์

ด ารงต าแหน่งรองประธานชัว่คราว ดงันั้นขอใหทุ้กคนประกาศใหทุ้กหน่วยรับทราบตามน้ีดว้ย” 

หลายคนพยกัหนา้รับ แต่บางคนกลบันัง่น่ิงๆเหมือนก าลงัพยายามยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยู ่

“เอาล่ะ แลว้เร่ืองเด็กคนนั้นล่ะ จะมีใครคดัคา้นมั้ย” ไซมถ์ามพร้อมกบัจอ้งหนา้องคป์ระชุมทีละคน จนมาถึงคน

สุดทา้ยท่ีนัง่อยูท่างดา้นซา้ยมือ แลว้พดูข้ึนวา่ “สรุปวา่ทุกคนเห็น...” 

“คุณไม่ควรท าแบบน้ี”ทรานซ์ขดัข้ึน แลว้พดูต่อวา่ “เด็กคนนั้นมีความส าคญัต่อท่านประธานมาก คุณเองก็รู้เร่ืองน้ี

ดีไม่ใช่หรอ” 

“แต่น่ีเป็นทางท่ีดีท่ีสุด เพ่ือองคก์รของเรา” 

“ผมคิดวา่ ท่านประธานคงจะไม่เห็นดว้ยแน่นอน” ทรานซ์พดูแน่วแน่ 

“คุณทรานซ์ ผมคิดวา่เราเพ่ิงจะไดข้อ้สรุปท่ีวา่ ผมจะรักษาการแทนท่านประธาน ซ่ึงก็หมายความวา่ตอนน้ีท่าน

ประธานไม่อยู ่และผมมีสิทธ์ิตดัสินใจทุกอยา่งแทนท่าน โดยท่ีทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามค าสัง่ของผมไม่วา่จะเตม็ใจหรือไม่ก็

ตาม” ไซมพ์ดูดว้ยน ้ าเสียงจริงจงัไม่แพก้นั 

“ได ้แต่เด็กคนนั้นจะตอ้งอยูใ่นความดูแลของผม และจะตอ้งรอใหเ้ด็กคนนั้นพร้อมก่อน” 

ไซมค์รุ่นคิดครู่อยูห่น่ึงก่อนตอบวา่”ตามนั้น ไปบอกหน่วยส ารวจ และตรวจสอบใหไ้ปจบั...หมายถึงไปตามเด็ก

คนนั้นมาใหเ้ร็วท่ีสุด” 
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บทที ่ 1 

“ไปก่อนนะครับปู่ แลว้เจอกนัครับ” 

“ไปดีมาดีนะคลูซ”โซลเงยหนา้ตอบหลาน แลว้ฟบุหลบัต่อคาโตะ๊ท างานท่ีของทุกอยา่งต่างวางกองระเกะระกะจน

จะตกอยูร่อมร่อ 

เม่ือมองไปรอบๆบา้น ก็ดูเป็นบา้นธรรมดาๆหลงัหน่ึง ท่ีดูคลา้ยๆกองขยะยอ่มๆ แตท่ี่กองขยะ เอย้!! บา้นหลงัน้ี

เป็นถึงท่ีอยูข่องหมอดูท่ีโด่งดงัท่ีสุดในรอบศตวรรษเชียวนะ!! แต่เน่ืองจากมีเพียงตาแก่ท่าทางข้ีเซากบัเด็กหนุ่มท่ีรักการ

เรียนรู้เป็นชีวติอยูก่นัสองคนจึงท าใหบ้า้นมีสภาพเช่นน้ี 

 

ดวงอาทิตยเ์ทียมยงัคงสาดส่องอยา่งขยนัขนัแขง็เหมือนทุกวนั สายลมอ่อนๆช่วยพดัพาความร้อนไปบา้ง ท าให้

รู้สึกสบายตวั ขา้งทางมีแต่เคร่ืองมือช่วยเหลือต่างๆทั้งแผนท่ี เคร่ืองรายงานข่าวท่ีส่งเสียงตลอดทั้งวนั แต่ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีช่าง

ซ ้ าซากน่าเบ่ือส าหรับคลูซ เขาตอ้งการความแตกต่างท่ีเด่นพอจะเป็นหวัขอ้งานคน้ควา้ของเขา ถึงแมว้า่จะไม่ตอ้งมีใครบงัคบั

ใหท้ างานหรือเรียนหนงัสือ แต่เดก็ทุกคนก็จะตอ้งท างานคน้ควา้ส่งใหก้บัหน่วยพฒันามนุษยแห่งชาติเม่ืออายคุรบ 18 ปี 

แลว้ทางหน่วยจะประเมินระดบัความรู้ของเด็กก่อนท่ีจะส่งแบบสอบถามความตอ้งการของเด็ก ท าใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บ

ความสามารถท่ีเหมาะสม และการท างานคน้ควา้ก็เป็นเร่ืองถนดัของผม เพียงแต่วา่ผมไดค้น้ควา้ในเร่ืองท่ีผมสนใจจนทะลุ

ปรุโปร่งหมดแลว้น่ีสิ ท าใหผ้มมีความรู้มากมาย และนัน่ท าใหผ้มยงัหาหวัขอ้งานคน้ควา้ไม่ได ้

เฮอ้..เดินต่อไปก็มีแต่ภาพเดิมๆ ของเดิมๆ “ไปศูนยพ์นัธ์ุพืชละกนั” 

ศูนยพ์นัธ์ุพืชเป็นเหมือนศูนยอ์นุรักษพ์ืช พฒันาใหพ้ืชมีคุณสมบติัตามความตอ้งการของมนุษย ์และเหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มในโลกปัจจุบนั ผมชอบท่ีน่ี เพราะมนัท าใหรู้้สึกสดช่ืน รอบๆตวัเตม็ไปดว้ยสีสนัมากมายจากดอกไม ้และ

พืชผกันานาพนัธ์ุ 

“น่ีดอกกหุลาบพนัธ์ุใหม่น่ี วา้ว! สีรุ้งซะดว้ย เท่ไปอีกแบบแฮะ” 

“ใช่แลว้ เพ่ิงจะส าเร็จเม่ือวานเองนะ”เสียงหน่ึงดงัข้ึนขา้งหลงั  

“มนัเจ๋งมากเลยครับ วา่แต่คราวน้ีท ายงัไงเหรอครับถึงไดมี้สีรุ้งได”้ 

“ใชว้ธีิการทางพนัธุวศิวกรรมน่ะ ส่วนมากจะใชเ้พ่ือพฒันาคุณภาพพืชเช่น การพฒันาพนัธ์ุขา้วใหมี้วติามินเอสูง  

ออ้ ผกัท่ีพวกเรากินอยูก็่ใชว้ธีิน้ีดว้ยนะ เพราะจะท าใหผ้กัผลไม่มีลกัษณะตามความตอ้งการในดา้นการผลิตจะช่วยใหพื้ช

ตา้นแมลง โรค และยาฆ่าแมลงได ้ดา้นผูบ้ริโภคก็จะไดผ้กัปลอดสารพิษ มีคุณค่าทางอาหารมากข้ึน นอกจากน้ียงัไดน้ ามา

ดดัแปลงดอกไมท่ี้ราคาแพงใหมี้สีสวยดึงดูดลูกคา้ ซ่ึงเป็นการดดัแปลงจากกลไกการเปล่ียนสีของดอกไม ้ส่วนดอกกหุลาบ

สีรุ้งน้ีก็ฉีดสารสีเขา้ไปในล าตน้ของดอกกหุลาบระหวา่งท่ีก าลงัเจริญเติบโต แลว้กลีบกหุลาบจะดูดซบัสีนั้นไว”้ 
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“ดูท่าจะง่ายนะครับ” 

“ไม่ใช่แค่นั้นหรอก ยงัมีขั้นตอนอีกมากท่ีตอ้งดูแลอยา่งละเอียด และตอ้งมีความรอบคอบมากๆ ท่ีส าคญัคือตอ้งใจ

เยน็ เพราะถา้ผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็จบ แลว้เร่ิมนบัหน่ึงใหม่”   

“ผมอยากลองท าดูครับ” 

“ไดสิ้ มาท่ีน่ีไดต้ลอดเวลาเลย” คลูซท าตาเป็นประกาย และตั้งใจจะท าใหส้ าเร็จใหไ้ด ้

“น่ีก็บ่ายแลว้ งั้นผมขอตวัก่อนนะครับ จะกลบัไปศึกษาขอ้มูลก่อน แลว้พรุ่งค่อยมาใหม่นะครับ” 

 

ปัง! “กลบัมาแลว้ครับ” 

“...” 

“ปู่ครับ ปู่ ปู่”...ไปไหนอีกล่ะเน่ีย เอะ๊!! จดหมายของปู่ เฮอ้...เพ่ิงกลบัมาเม่ือวานแท้ๆ  

  To.คลูซ หลานรัก 

เม่ือหลานอ่านจดหมายฉบบัน้ีปู่คงไปไกลแลว้ หลานไม่ตอ้งห่วง ปู่ไปไม่นาน แลว้จะรีบกลบัไปหาหลานโดยเร็ว

ท่ีสุด ดูแลตวัเองใหดี้ จ าไว!้!! ดูแลตวัเองใหดี้ 

รักหลานท่ีสุด 

      โซล 

อยา่งน้ีทุกที อายก็ุปูนน้ีแลว้แต่ไม่เคยอยูบ่า้นเกินสามวนัเลยจริงๆ “ไปอาบน ้ าดีกวา่เรา” 

... 

“ไหนดูซิวา่มีขอ้มูลอะไรใหศึ้กษาบา้ง”คลูซนัง่อยูบ่นเตียงหลงัจากอาบน ้ าเสร็จ บนตกัมีกระจกใส่แผน่หน่ึงขนาด

เท่าฝ่ามือ เหนือกระจกมีตวัหนงัสือมากมายจนลายตา ดูเหมือนหนา้จอคอมพิวเตอร์ เพียงแต่ไม่มีสายระโยงรยางค ์ไม่มี    

คีบอร์ด และสัง่งานดว้ยเสียง 

“ฮา้วว...”สงสยัวนัน้ีโดนแดดมากไปหน่อย นอนก่อนแลว้กนั พรุ่งน้ีค่อยดูต่อ 

แลว้หอ้งก็มืดลง มีเพียงแสงจากโคมไฟดวงเลก็ๆขา้งเตียงเท่านั้น 

 

4 
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 ผา่นไป 1สปัดาห์ 

แอด๊...“ท าไมปู่ถึงยงัไม่กลบัมาอีก ปกติไปนานสุดก็ 5 วนั ชกัเป็นห่วงข้ึนมาแลว้สิ” หรือวา่คราวน้ีจะไปไกลแลว้

เท่ียวเพลิน “เฮอ้...ปู่นะปู่”  

วา่แต่ การทดลองคร้ังน้ีก็ลม้เหลวอีกแลว้ น่ีก็ผา่นมา 1 อาทิตย ์ทดลองลม้เหลวไป 3 คร้ัง “หึหึ ชกัสนุกซะแลว้สิ ยิง่

ยากก็ยิง่น่าคน้หา รีบไปหาขอ้มูลเพ่ิมเติมดีกวา่” ตึกๆ... 

ก๊อกๆๆ 

ก๊อกๆๆ 

“มาแลว้ครับ”แอด๊... 

“เฮย้!!! อะไร จะท าอะไร ปล่อย ปล่..อ...” 
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บทที ่ 2 

“โอย๊ ปวดหวั ท าไมถึงปวดหวัไดน้ะ จ าไดว้า่เราก าลงั...ก าลงัจะไปหาขอ้มูล แลว้”แลว้ก็มี... 

“นายเป็นอะไรรึเปล่า มีอะไรใหฉ้นัช่วยมั้ย”เสียงใสใสของหญิงสาวดงัเขา้มาในหู ไปยงัโสตประสาท ท าใหเ้ขาได้

สติ 

“เกิดอะไรข้ึน ท่ีน่ีท่ีไหน”ผมถามเม่ือลืมตาข้ึนมาเห็นสถานท่ีท่ีไม่คุน้เคย ขณะในหวัเตม็ไปดว้ยความมึนงง  

“ท่ีน่ีคือสถาบนัวจิยั และพฒันามนุษยชน( ) ส่วนเร่ืองเกิดอะไรข้ึนกบัเธอ ฉนัก็ไม่รู้เหมือนกนั”เธอตอบ 

“แลว้เธอเป็นใคร”คลูซถามพร้อมพิจารณาหญิงสาว เธอมีผิวขาวอมชมพ ูดวงตากลมโตสีเขียวมรกต ผมยาวสลวย

สีน ้ าเงินเขม้ช่วยขบัใหเ้ธอดูขาวยิง่ข้ึน  

“ฉนัช่ือวาเลน ฉนัถูกจบัมาท่ีน่ีเม่ือ 10 วนัก่อน แลว้นายล่ะมาท่ีน่ีไดย้งัไง”  

“ถูกจบัหรอ ท าไมล่ะ หรือวา่โดนเรียกค่าไถ่”คลูซมองไปรอบๆ พบวา่หอ้งน้ีเป็นสีครีม เปิดไฟสลวัๆ ภายในหอ้ง

เตม็ไปดว้ยกรงวางเรียงอยา่งเป็นระเบียบ ทุกกรงลว้นมีคนอาศยัอยู ่เพียงแต่บางกรงมีคนท่ีมีท่าทางแปลกๆอยา่งกรงขา้งๆมี

ผูช้ายคนหน่ึงรูปร่างเต้ีย หูแหลม และแลบล้ินตลอดเวลาก าลงัพยายามปีนก าแพงอยา่งเอาเป็นเอาตาย บางคนแทบไม่เหมือน

คนดว้ยซ ้ า 

“ไม่ใช่หรอก จากท่ีฉนัคุยกบัคนท่ีถูกจบัมาก่อน เขาบอกวา่ท่ีน่ีจะจบัคนอายปุระมาณพวกเรามาทุกวนัท่ี 4 ของ

เดือน คร้ังละ 5 คน แต่วา่ท าไมนายถึงมาวนัน้ีได ้แลว้มาคนเดียวอีก” 

“ผมไม่รู้”คลูซตอบพร้อมกบัหนัไปทางประตท่ีูมีผูช้ายคนหน่ึง อายไุม่มากท่าทางเป็นคนดี และดูสะอาดสะอา้น 

“คลูซ?”เขาถามขณะจอ้งหนา้ผม 

“ครับ”คลูซตอบ 

เขาเอากญุแจมาไขประตูกรง แลว้พดูข้ึน“ตามฉนัมาน่ีเร็ว” 

คลูซลุกไปหาเขาแลว้ถาม”ไปไหน” 

เขารีบควา้มือคลูซแลว้พาออกไปอยา่งเร่งรีบ โดยไม่ไดพ้ดูอะไรอีกแมแ้ต่ค  าเดียว 

เม่ือออกมาขา้งนอก ก็พบกบัความสวา่งท่ีมากเกินพอ ทางเดินยาวสีขาวท่ีดูเหมือนไม่มีท่ีส้ินสุด เม่ือเดินตามชาย

คนนั้นไปเร่ือยๆก็พบกบัทางแยกมากมาย จนดูเหมือนเดินอยูใ่นเขาวงกต 

“น่ีคุณจะพาผมไปไหน” 
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“ผมช่ือทรานซ์ หวัหนา้หน่วยวเิคราะห์ผลการทดสอบของสถาบนัวจิยั และพฒันามนุษยชน(WP) ท่ีน่ีจะน ามนุษย์

มาทดสอบนวตักรรมท่ีคน้ควา้ข้ึน ไม่วา่จะเป็นสารหรือกระบวนการ และเราก าลงัจะไปท่ีหอ้งพกัของนายกนั” 

“คุณจบัผมมาท าไม ตอ้งการอะไรจากผม” 

“เอาล่ะถึงแลว้ เขา้ไปสิ”ผมเดินเขา้ไป เขาก็ตามผมเขา้มาแลว้ปิดประตูตามหลงั แลว้พดูข้ึนวา่ “ฟังนะ ท่ีน่ีนาย

ไวใ้จฉนัไดค้นเดียว ฉนัเป็นรุ่นนอ้งของพอ่นาย ส่วนเร่ืองพานายมาท่ีน่ีท าไม ยงัไม่ถึงเวลาท่ีนายจะรู้ แลว้ในระหวา่งท่ีนาย

อยูท่ี่น่ีจะไดเ้รียนรู้งานส่วนหน่ึงขององคก์ร เขา้ใจนะ เอาล่ะ นายพกัไดแ้ลว้ พรุ่งน้ีเชา้ฉนัจะมาพานายไปดูหน่วยต่างๆของ

ท่ีน่ี” 

 

“วนัน้ีฉนัจะพานายไปดูงานท่ีหน่วยคน้หา และตรวจสอบก่อน”ทรานซ์พดูพลางเดินน าไปตามทาง “หน่วยน้ีมี

หนา้ท่ีคดัเลือกประชากรโดยการสืบคน้ประวติัหาผูท่ี้มีความเหมาะสม ทั้งอาย ุน ้ าหนกั ส่วนสูง และความฉลาด ส่วนมากจะ

เลือกคนตามความสมคัรใจ เพ่ือใหเ้ขามีทั้งร่างกาย และจิตใจท่ีแขง็แรง อะ ถึงแลว้” 

ทรานซ์หยดุพดู แลว้หนัไปกดรหสัท่ีติดอยูท่ี่ผนงัขา้งประตูทางดา้นซา้ย เม่ือกดเรียบร้อยประตูก็เปิดออก ท าใหผ้ม

เห็นภายในอยา่งชดัเจน แลว้เดินเขา้ไปพลางมองไปรอบๆจนแน่ใจ “ท่ีน่ีมนัหอ้งท่ีผมอยูเ่ม่ือวานน่ี”ทุกอยา่งยงัคงเหมือนเดิม 

ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงเลย ทั้งแสงสลวั กรงมากมาย รวมทั้งวาเลน เธอยงัคงอยูต่รงนั้น 

“อืม ท่ีน่ีแหละ เม่ือคดัเลือกคนท่ีตอ้งการ 5 คนแลว้ ก็จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปจบัตวัพวกเขามา ประมาณเดือนละคร้ัง 

และน าพวกเขามาพกัไวท่ี้น่ี ซ่ึงหนา้ท่ีของพวกเขาก็คือตวัทดลองนัน่เอง เม่ือเขาผา่นการดดัแปลงพนัธุกรรมแลว้ส าเร็จจะ

ไดรั้บการปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระออกสู่โลกภายนอก ส่วนคนท่ีลม้เหลวถา้รอดชีวติก็จะพกัอยูท่ี่น่ีจนกวา่จะไดรั้บการแกไ้ข

จนหายดีหรือไดรั้บการดดัแปลงจนส าเร็จ” 

“แลว้ผม...” 

“บอกวา่อยา่ถาม เม่ือถึงเวลาฉนัจะบอกนายเอง” 

“งั้น เม่ือวานผมเจอผูห้ญิงคนหน่ึง เธอไม่เหมือนคนร้ายเลย” 

“อืม เม่ือท่านประธานหายไป ทุกอยา่งก็เปล่ียนไปมาก เพราะคนท่ีรักษาการแทนมีค าสัง่ใหจ้บัใครก็ได ้ท าให้

ระเบียบท่ีเคยมีมาค่อยๆหายไป” 

“ใครคือท่านประธาน และรักษาการแทนครับ” 

“ไปกนัต่อ”ทรานซ์ท าเป็นไม่สนใจค าถามของคลูซแลว้เดินน าออกไป ท าใหค้ลูซตอ้งรีบเดินตามไปก่อนท่ีประตู

จะปิด 
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  “ต่อไปเป็นหน่วยอะไรครับ” 

“หน่วยคน้ควา้ และพฒันา เป็นหน่วยท่ีส าคญัท่ีสุด มีหนา้ท่ีทดลอง คน้ควา้ส่ิงใหม่ๆ เช่น มวิเทชัน(mutation)เป็น

การเปล่ียนแปลงล าดบั และจ านวนของเบสในดีเอน็เอ ท าใหล้กัษณะของส่ิงมีชีวติเปล่ียนไป นอกจากน้ียงัมีการผลิตเป็น

สารเคมี และคิดคน้วธีิการท่ีจะท าใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด เกิดผลขา้งเคียงนอ้ยท่ีสุด” 

“อืม วา่แต่ดีเอน็เอคืออะไรครับ ใช่สารพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวติต่างๆรึเปล่า” 

“ใช่ ดีเอน็เอมีหนา้ท่ีควบคุมลกัษณะทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวติ” ถึงพอดี ตามเขา้มาสิ ทรานซ์พดูแลว้เดินน าเขา้

ไปในหอ้งท่ีปิดทึบดว้ยกระจกสีด าสนิท เม่ือคลูซเดินตามเขา้ไปก็เห็นหอ้งท่ีเตม็ไปดว้ยโตะ๊ทดลอง เคร่ืองมือต่างๆ หนงัสือ 

และเอกสารวางเป็นกองๆอยูต่ามมุมหอ้ง มีนกัทดลองมากมายท่ีก าลงักม้หนา้กม้ตาท างาน บา้งทดลอง บา้งอ่านเอกสาร บา้ง

จดบนัทึกส่ิงต่างๆอยา่งละเอียดทุกขั้นตอน ทุกคนดูเคร่งเครียดกบังานมากจนคลูซไม่กลา้เขา้ไปใกล ้เพราะกลวัวา่จะไป

รบกวนการท างานของพวกเขา 

“และหนา้ท่ีอีกอยา่งของหน่วยน้ีก็คือทดสอบสารหรือวธีิการท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ วา่มีประสิทธิภาพแค่ไหน ส าเร็จ

หรือวา่ลม้เหลว” 

เม่ือทรานซ์พาคลูซไปท าความรู้จกักบัหวัหนา้หน่วยเหมือนหน่วยท่ีผา่นมา แลว้จึงใหค้ลูซเดินดูรอบๆหอ้งหน่ึง

รอบก่อนท่ีคลูซจะพดูข้ึนวา่ “คุณทรานซ์ครับ ผมวา่เราไปดูหน่วยอ่ืนต่อดีกวา่ครับ” 

“ไปสิ ออ้...เรียกฉนัวา่พ่ีทรานซ์ก็ไดเ้วลาท่ีไม่มีคนอ่ืนอยู”่ทรานซ์พดูจบแลว้เดินไปทนัที 

“ครับ”คลูซตอบรับ แลว้รีบตามไป 

“หน่วยต่อไป คือหน่วยประมวลผล”ขณะท่ีทรานซ์ก าลงัจะเดินไปทางขวาก็มีเสียงหน่ึงเรียกท าใหเ้ขาหยดุ

กะทนัหนัจนคลูซเดินชนเขา้กบัแผน่หลงัทรานซ์อยา่งจงั ทรานซ์หนัไปตามเสียงเรียก ซ่ึงเจา้ของเสียงก าลงัวิง่กระหืด

กระหอบมาจากขา้งหลงัพร้อมส่งเสียงเรียกไปดว้ย จนเอกสารบนมือแทบจะร่วงลงมาตามแรงวิง่ 

“หวัหนา้หน่วยวเิคราะห์ผลการทดสอบ ท่านประธานเรียกประชุมด่วน ขณะน้ีหวัหนา้หน่วยอ่ืนๆไปกนัเกือบครบ

แลว้ครับ” ชายคนนั้นรายงานไปพลางหอบไปพลาง ท่าทางจะวิง่มาไกล อาจจะตามหาทรานซ์จนทัว่แลว้ก็ได ้

“ฉนัจะไปเด๋ียวน้ีแหละ”ทรานซ์ตอบ แลว้หนัไปหาคลูซ “เด๋ียวนายกลบัหอ้งไปก่อน พรุ่งน้ีค่อยไปตอ่” 

“เอ่อ...ผมขอไปหอ้งควบคุมตวัอยา่งไดม้ั้ยครับ” แลว้อธิบายเพ่ิมวา่ “คือ ผมจะไปหาผูห้ญิงท่ีผมบอกคนนั้นไงครับ 

นะครับคุณทรานซ”์ 

“ก็ได ้น่ีคีการ์ด  ดูแลตวัเองดีๆล่ะ แลว้รีบกลบัหอ้งซะ” พดูจบแลว้สาวเทา้ยาวๆไปหอ้งประชุมทนัที 

“วาเลน วาเลน”คลูซกระซิบเรียกอยูห่นา้กรงท่ีเธออยู ่และดูเหมือนวา่เธอก าลงัหลบั 
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“หือ”เธอค่อยๆลืมตาข้ึนมา “คลูซ?มีอะไรหรอ มาไดไ้ง หนีมาหรอ”เธอถามเม่ือต่ืนเตม็ตาแลว้ 

“คือ...ฉนัเป็นห่วงเธอน่ะ เธอ...สบายดีใช่มั้ย” 

“อืม ฉนัสบายดี นายดูแลตวัเองดีๆนะ ฉนัรู้สึกสงัหรณ์วา่นายจะไดรั้บอนัตราย” 

“ขอบใจ เธอก็ตอ้งแลตวัเองดว้ย และฉนัจะช่วยเธอเองไม่วา่จะเกิดอะไรข้ึน” 

วาเลนยิม้อยา่งเบิกบาน จนสะทอ้นออกมาจากตาท่ีเป็นประกาย แทนค าพดูไดเ้ป็นอยา่งดีโดยไม่ตอ้งพดู ยิง่ท าให้

ผมรู้สึกวา่จะตอ้งปกป้องเธอใหไ้ด ้
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บทที ่ 3 

“หน่วยวเิคราะห์ผลการทดสอบมีหนา้ท่ีตรวจสภาพร่างกาย และจิตใจหลงัการทดสอบ โดยการตรวจร่างกายอยา่ง

ละเอียด และตอ้งผา่นขั้นตอนการประเมินจิตใจรวมถึงความฉลาด สุดทา้ยก็จะน าขอ้มูลมาวเิคราะห์วา่การทดสอบน้ีประสบ

ความส าเร็จหรือไม่อยา่งไร ผิดพลาดตรงไหน จะแกย้งัไง และหน่วยน้ีจะตอ้งรับผดิชอบดูแลตวัทดลองหลงัการทดสอบ

จนกวา่จะหายดีดว้ย”ทรานซ์อธิบาย 

“เป็นงานท่ียุง่ยากจริงๆ”คลูซพดู ขณะท่ียนือยูห่นา้หอ้งพกัฟ้ืนหอ้งหน่ึง 

“เราตอ้งท าทุกอยา่งอยา่งละเอียด และรอบคอบท่ีสุดไง มาเถอะเราไปดูหน่วยต่อไปกนั” 

“แต่ผมยงัมองเห็นขา้งในไม่ชดัเลยครับ”คลูซโอดครวญ 

ทรานซ์เดินต่อไปพลางพดูวา่ “เธอเขา้ไปขา้งในไม่ได ้ในหอ้งเตม็ไปดว้ยเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ก าลงัช่วยยื้อ

ชีวติใหผู้ผ้า่นการทดสอบ อีกอยา่งขา้งในอาจจะมีเช้ือแบคทีเรียท่ีสามารถติดต่อไดง่้ายอยู ่มนัจะอนัตรายมากถา้ไดรั้บเช้ือเขา้

ไปโดยไม่รู้ตวั เพราะจะท าใหไ้ม่ไดรั้บการดูแลท่ีเหมาะสม” 

“แลว้ยงัเหลืออีกก่ีหน่วยครับ”คลซูถาม  

“หน่วยสุดทา้ย หน่วยสรุปผลการทดลอง”ทรานซ์ตอบ แลว้อธิบายเพ่ิมวา่ “มีหนา้ท่ีสรุปการท างานทั้งหมดตั้งแต่

ประวติัตวัทดลอง วธีิการท่ีใช ้ผลท่ีไดรั้บ ดงันั้นทุกหน่วยจะตอ้งส่งบนัทึกการทดลองอยา่งละเอียดมาใหห้น่วยน้ี เพ่ือ

วเิคราะห์ทุกอยา่งโดยรวมใหเ้รียบร้อย แลว้จะส่งผลทั้งหมดใหก้บัท่านประธาน จากนั้นท่านจะเป็นคนพิจารณาผลการ

คน้ควา้ทดลอง แลว้ตดัสินใจวา่จะปล่อยใหต้วัทดลองออกสู่โลกภายนอกไดห้รือไม่” 

ทรานซ์เดินน าเขา้ไปขา้งใน แลว้พดูต่อ “ท่ีน่ีมีเอกสารท่ีส าคญัมากมาย ทุกคนจะตอ้งท างานอยา่งหนกัทุกวนั ฉนั

จะพานายไปท าความรู้จกัหวัหนา้หน่วย แลว้รีบออกจากท่ีน่ี เพราะท่ีน่ีตอ้งใชส้มาธิอยา่งมากในการท างาน” 

หลงัจากออกจากหน่วยสุดทา้ย ทรานซ์ก็พาคลูซไปส่งท่ีหอ้ง แลว้ขอตวัไปท างานต่อ ท าใหค้ลูซตอ้งอยูใ่นหอ้งคน

เดียว จึงนอนคิดเร่ืองต่างๆไปเร่ือยๆ แลว้เผลอหลบัไป 

“พอ่ครับ พอ่จะไปไหน รอผมดว้ย ผมไปดว้ยคน พอ่ครับ พอ่ครับ พอ่อออ” คลูซพยามเรียกพอ่ท่ีเดินห่างออกไป

เร่ือยๆ “แม่ครับ ผมขอโทษ แม่อยา่ท้ิงผมไปนะครับ ผมจะดูแลแม่เอง แม่ แม่ครับ แม่...”คลูซเรียกแม่ทั้งน ้ าตา เพราะในออ้ม

กอดไม่มีแม่อีกต่อไป แม่ตายแลว้ ตายในมือของเขา เป็นเพราะเขา แม่ถึงตาย 

คลูซสะดุง้ต่ืน และลุกข้ึนมานัง่ ใบหนา้เตม็ไปดว้ยน ้ าตา “พอ่...แม่...” 

“พี่ทรานซ์ครับ”คลูซมาหาทรานซ์ท่ีหน่วยอยา่งเร่งรีบ 

“มีอะไรคลูซ มาแต่เชา้เลย” 
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“ผมมีเร่ืองจะถามครับ เก่ียวกบัครอบครัวของผม” 

ทรานซ์งงเลก็นอ้ยแลว้บอกวา่ “ไปคุยกนัท่ีหอ้งของนาย ฉนัก็มีเร่ืองจะคุยกบันายเหมือนกนั” 

เม่ือเขา้ไปในหอ้งแลว้เรียบร้อย คลูซถามข้ึนวา่ “พี่ทรานซ์มีอะไรจะคุยกบัผมครับ” 

“ขอ้สรุปจากการประชุมคราวก่อน มีค าสัง่ออกมาแลว้วา่ตวัทดลองคนต่อไปก็คือ...วาเลน” 

“ไม่ไดค้รับ เธอ....”คลูซพยายามจะช่วยวาเลน แต่... 

“แกไ้ขอะไรไม่ได ้มติในท่ีประชุม 3 ต่อ 1 และมีค าสัง่ออกมาแลว้ดว้ย เธอจะไดรั้บการทดสอบเพื่อใหห้ายจาก

โรคท่ีเธอเป็นตั้งแตเ่กิด ถา้โชคดีเธอจะหายดี และไม่ตอ้งเจบ็ปวดกบัโรคน้ีอีก แต่ถา้โชคร้ายการทดสอบอาจจะลม้เหลว” 

“พ่ีทรานซ์จะตอ้งช่วยเธอใหไ้ดน้ะครับ”คลูซขอร้อง 

“อืม ในระหวา่งน้ีฉนัจะยุง่มาก นายจะตอ้งดูแลตวัเองใหดี้ พยายามอยา่ออกไปไหน อยูแ่ต่ในหอ้งจะดีท่ีสุด” 

“ท าไมครับ ผมไม่เห็นวา่ท่ีน่ีจะมีอะไรท่ีเป็นอนัตรายเลย แต่พ่ีบอกใหผ้มระวงัตั้งแต่วนัแรกท่ีผมมาท่ีน่ี ท่ีน่ีมีอะไร

กนัแน่ครับ” 

“...”ทรานซ์เงียบเป็นค าตอบ 

“...”คลซูเงียบกดดนัทรานซ์ 

“เอาล่ะ เพ่ือความปลอดภยัของนาย”ทรานซ์ตดัสินใจ แลว้เร่ิมอธิบาย “ขณะน้ีไซม ์ชูทตั้งตวัเป็นรักษาการแทน

ประธาน ส่วนท่านประธานก็ไปหนีไปตั้งหลกั เพราะไซมอ์าจจะลอบท าร้ายท่านไดง่้าย และตอนน้ีเขาตอ้งการนาย ตอ้งการ

ใหน้ายเป็นตวัทดสอบของการคน้ควา้ท่ีเขาคิดข้ึน ก็คือการตดัต่อDNA เพื่อพฒันาสมองใหมี้ไอคิวสูงท่ีสุดประมาณ 230” 

“ท าไมตอ้งเป็นผม” 

“เพราะนายเป็นหลานของโซล ฟอร์ด ท่ีมีไอคิวสูงท่ีสุดในขณะน้ี และแม่นายก็มีไอคิวค่อนขา้งสูง ท าใหน้ายไดรั้บ

ความพิเศษนั้นมาจากพอ่แม่โดยการสืบทอดทางพนัธุกรรม เหมือนการผสมพนัธ์ุดอกไมน้ัน่แหละ คือเม่ือผสมสีม่วงกบัสี

ขาว ลูกท่ีออกมาก็จะเป็นสีม่วงไง เขาจึงตอ้งการนายเพื่อใหส่ิ้งท่ีเขาคิดคน้ข้ึนมีโอกาสลม้เหลวนอ้ยท่ีสุด ” 

“ปู่!! พวกคุณเขา้ใจผดิแลว้ครับ ถึงปู่ของผมจะเป็นหมอดูท่ีแม่นท่ีสุด แต่ไม่มีไอคิวสูงสุดแน่นอน”คลูซยนืยนัอยา่ง

มัน่ใจเตม็ท่ี 

“ฉนัก็บอกเธอไปหมดแลว้ ดงันั้นนายจะตอ้งระวงัตวัใหดี้ อยา่ออกจากหอ้งถา้ไม่จ าเป็น เขา้ใจนะ” 

“ผมอยากไปเจอวาเลนก่อนท่ีเธอจะเขา้รับการทดสอบ” 
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“คลูซ พวกเขาเลือกใหฉ้นัเขา้รับการทดสอบแลว้”วาเลนเอ่ย เม่ือเห็นคลูซเดินมาหยดุหนา้กรงท่ีเธออยู ่

“วาเลน ฉนัขอโทษท่ีช่วยเธอไม่ได ้ฉนัขอโทษจริงๆ”คลูซพดูอยา่งรู้สึกผิด 

“ไม่เป็นไรหรอกคลูซ  ฉนัจะตอ้งผา่นการทดสอบน้ีใหไ้ด ้ฉนัจะไดห้ายจากโรคน้ีซะที แลว้ฉนัก็จะท าเพ่ือต่ืน

ข้ึนมาคุยกบันายอีก” 

“วาเลน เธอไม่ตอ้งกลวัอะไรทั้งนั้น เธอจะตอ้งต่ืนข้ึนมาไดแ้น่นอน ฉนัเช่ือเธอ และฉนัสญัญาวา่จะรอเธอ วาเลน”

คลูซพดูอยา่งมุ่งมัน่ 

 

“คลูซ มาน่ีก่อน วาเลนตอ้งไปแลว้”ทรานซ์พดูข้ึน แลว้เจา้หนา้ท่ี 2 นายท่ีเดินตามทรานซ์มา เขา้มาพาวาเลน

ออกไป 

“วาเลนจะเป็นยงัไง”คลูซถามข้ึน อยา่งอดเป็นห่วงไม่ได ้

“ก็ไม่แน่นอนนะ แต่เท่าท่ีตรวจร่างกายของวาเลนแลว้ เธอน่าจะมีโอกาสรอด”ทรานซ์ตอบตามท่ีไดว้เิคราะห์มา 

แลว้คลูซก็นึกถึงเร่ืองความฝันข้ึนมาได ้จึงรีบถาม “พ่ีทรานซ์ครับ ผมฝันถึงพอ่แม่เม่ือวนัก่อน ท าใหผ้มสงสยัวา่

พอ่ผมหายไปไหนกนัแน่” 

คงจะถึงเวลาแลว้จริงๆ “ตั้งใจฟังใหดี้นะคลูซ อยา่เพ่ิงถามอะไร”ทรานซ์เล่าวา่ “องคก์รน้ีเป็นองคล์บัใตดิ้นท่ีสร้าง

ข้ึนโดย Zole Ford ปู่ของนาย และพอ่นายก็เป็นนกัวจิยัอยูท่ี่น่ีดว้ย ทุกอยา่งก็เป็นไปดว้ยดีจนกระทัง่ไซมเ์พ่ือนสนิทของพอ่

นายท าการคน้ควา้ส าเร็จ และตอ้งการตวัทดลองท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการโดยไม่สนใจวา่คนคนนั้นจะเป็นเพ่ือนสนิท 

เพราะในขณะนั้นซลัมีไอคิวสูงรองจากโซล แต่ไซมน์บัถือโซลเป็นอาจารย ์จึงเลือกท่ีจะใชซ้ลั เร่ืองน้ีไม่มีใครรู้ จนซลัถูก

หลอกแลว้หายตวัไป ตอนนั้นฉนัเป็นผูช่้วยซลัจึงเป็นคนสุดทา้ยท่ีอยูก่บัซลัก่อนท่ีจะหายตวัไป จากนั้นทุกคนช่วยกนัตามหา 

แลว้พบซลัในหอ้งพกัฟ้ืนหอ้งหน่ึง สภาพซลัดูเหมือนโดนท าร้าย และเม่ือตรวจร่างกายพบความผิดปกติในเมด็เลือดแดง ท า

ใหรู้้วา่ซลัผา่นการทดสอบดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีลม้เหลวมา หลงัจากท่ีพยายามรักษาอยูห่ลายปี ก็สามารถท าใหซ้ลัมีสภาพ

ร่างกายทุกอยา่งเป็นปกติ เพียงแตซ่ลัไม่เคยต่ืนข้ึนมาเลยจนถึงตอนน้ี และท่านประธานสัง่ใหทุ้กคนเก็บเร่ืองน้ีเป็นความลบั 

ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือไซม ์แมว้า่ทุกอยา่งจะร้ายแรงมากแค่ไหน แต่ไซมก็์ยงัคงท าเป็นไม่รู้เร่ืองแลว้อยูใ่นองคก์รน้ีต่อไป ดว้ย

ความสามารถของเขาท าใหไ้ดเ้ล่ือนขั้นจนเป็นหวัหนา้หน่วยคน้ควา้ และพฒันา  

ส่วนแม่ของนายเม่ือโคลพกัจากการคลอดนายไม่นานก็รู้เร่ืองซลัทั้งหมด โคลเสียใจมากจึงรีบมาหาซลัท่ีน่ี แลว้เจอ

กบัไซมโ์ดยบงัเอิญ หลงัจากนั้นไม่นานโคลก็หวัใจวายเสียชีวติ ท าใหไ้ซมต์กเป็นผูต้อ้งสงสยัอีกคร้ัง 
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และท่ีตอ้งปิดบงันายก็เพ่ือความปลอดภยั โดยท่ีท่านโซลจะตอ้งไปมาระหวา่งองคก์รกบับา้นอยา่งลบัๆตลอด

หลายปีท่ีผา่นมา ตอนน้ีท่านประธานไดไ้ปซ่อนตวัอยูใ่นท่ีท่ีปลอดภยัแลว้ ท่านรู้ดีวา่จะเกิดอะไรข้ึน และจะไม่ยอมให้

ประวติัศาสตร์ซ ้ ารอย” 

เม่ือคลูซฟังทุกอยา่งจบก็รู้สึกสบัสนเลก็นอ้ย ก่อนจะเรียบเรียงเร่ืองราวทั้งหมดอยา่งรวดเร็ว “แลว้ตอนน้ีพอ่ผมอยู่

ท่ีไหนครับ” 

“อยูท่ี่หอ้งพกัฟ้ืนพิเศษท่ีท่านโซลสร้างข้ึนโดยเฉพาะ มีแค่ท่านกบัผมเท่านั้นท่ีรู้ แตต่อนน้ียงัพานายไปไม่ได ้

เพราะเส่ียงมากต่อความปลอดภยั และน่ี จดหมายของนายจากท่านโซล”ทรานซ์ยืน่ซองกระดาษสีเขียวอ่อนใหค้ลูซ ก่อนขอ

ตวัไปท าการทดสอบต่อ 
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บทท่ี 4 

เม่ือคลูซกลบัมาถึงหอ้งก็รีบอ่านจดหมายของปู่ทนัที หลงัจากท่ีคิดทบทวนเร่ืองต่างๆท่ีฟังมาตลอดทาง 

 To.คลูซ หลานรัก 

ก่อนอ่ืนปู่คงตอ้งขอโทษหลานท่ีปู่ปิดบงัเร่ืองพอ่แม่ของ และเร่ืององคก์ร ปู่คงไม่ขอใหห้ลานยกโทษใหห้รอก 

เพราะหลานคงจะโกรธปู่มาก แต่ขอใหห้ลานรู้ไวว้า่ท่ีวา่ตอ้งท าแบบน้ีเพราะความจ าเป็น เพ่ือความปลอดภยัของหลานเอง 

เอาล่ะปู่ขอเขา้เร่ืองเลยละกนั ปู่รู้เร่ืองทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในอดีต และพยายามจะแกไ้ขมนัโดยการใหอ้ภยัเขา เพราะ

เขาเป็นคนมีความสามารถมาก ปู่หวงัวา่เขาจะส านึกผดิกลบัมาช่วยงานในองคก์รอีกคร้ัง แตปู่่ก็ไม่ประมาทจึงคิดแผน

ป้องกนัไว ้และตอนน้ีก็ถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้งใชม้นั ซ่ึงปู่ไม่อยากใหม้นัเกิดข้ึนเลย เพราะหลานจะตกอยูใ่นอนัตราย แต่ปู่เช่ือ

วา่หลานจะตอ้งท าได ้ปู่มัน่ใจในตวัหลาน และทรานซ์จะช่วยหลาน เม่ือหลานพร้อม ทุกอยา่งจะเร้ิมข้ึนทนัที โดยการ

ดดัแปลงพนัธุกรรมของหลำน  

รักหลานท่ีสุด 

      โซล 

“น่ีมนับา้ชดัๆ อยู่ๆ ปู่ก็หายตวัไป แลว้มาบอกใหด้ดัแปลงพนัธุกรรมเน่ียนะ ใหต้ายเถอะทั้งๆท่ีก็รู้ดีวา่มนัเส่ียงมาก

แค่ไหน”คลูซบ่นอยา่งหวัเสีย 

“แต่ถา้ท าตามท่ีปู่บอกแลว้ส าเร็จก็อาจจะช่วยพอ่ได ้จะไดเ้จอพอ่ท่ีไม่เคยเห็นแมแ้ตห่นา้ตา ไม่เคยไดรู้้จกั”โอย๊...

เพราะไซมแ์ท้ๆ เร่ืองถึงไดวุ้น่แบบน้ี 

แม่ครับ ผมควรจะเช่ือปู่รึเปล่า ช่วยบอกผมที แม่... 

ใช่แลว้ เพ่ือแม่ คนท่ีท าใหแ้ม่เสียใจ คนท่ีท าใหแ้ม่ตอ้งตาย คือคนคนนั้น งั้นก็สมควรแลว้ท่ีเขาจะไดรั้บบทเรียน

ใหส้มกบัท่ีเขาท าไว ้ไม่ใช่แค่พอ่ แม่ ปู่ แต่รวมถึงองคก์รท่ีปู่ตั้งใจสร้างข้ึนมา เพ่ือผูบ้ริสุทธ์ิท่ีถูกจบัมาทดลองอยา่งวาเลน 

และเพื่อประชากรบนโลกดว้ย เพราะถา้ยงัปล่อยเขาไปก็จะท าใหผู้ค้นไดรั้บความเดือดร้อนต่อไปไม่จบส้ิน 

คลูซคิดอยา่งแน่วแน่ 

 

วนัน้ีทรานซ์เขา้มาตรวจอาการวาเลน พบวา่มีอาการขา้งเคียง คือการท างานของสมองผิดปกติ มีอาการเลือดไป

เล้ียงสมองไม่เพียงพอ ความดนัต ่า ชีพจรอ่อน หายใจแผว่เบา ร่างกายซูบซีด ตอ้งใส่เคร่ืองช่วยหายใจ ใส่สารกระตุน้การ

ไหนเวยีนเลือดลงไปในน ้ าเกลือ ช่วยเพ่ิมความดนัในเสน้เลือดโดยใหเ้ลือดเพ่ิม แมว้า่จะท าการรักษา และพยายามป้องกนั

ทุกอยา่งเท่าท่ีท าไดแ้ลว้ แต่ก็มีโอกาสรอดแค่เพียง 28% นัน่ท าใหท้รานซ์รู้สึกหมดแรง 
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ในขณะท่ีก าลงัจะออกจากหอ้งก็เจอคลูซเดินมาทางน้ีจึงหยดุรอก่อน 

“วาเลน เป็นยงัไงบา้งครับพี่ทรานซ์ เธอต่ืนหรือยงั”คลูซถามทนัทีท่ีเดินมาถึง 

“ยงั อาการเธอแยม่าก แทบมีโอกาสรอด”ทรานซ์ตอบ 

“พ่ีทรานซ์ครับ ผมอ่านจดหมายของปู่แลว้ และผมตดัสินใจแลว้วา่จะท าตามแผนของปู่ ผมตอ้งการดดัแปลงตวัเอง

ครับ” 

“ไม่ได ้มนัอนัตรายมาก ดูอยา่งวาเลนสิ เธอมีก าลงัใจดีมาก แต่ก็ไม่รอดอยูดี่” 

“ยงัครับ เธอยงัมีโอกาส ผมเช่ือวา่เธอจะฟ้ืนข้ึนมาอยา่งแน่นอนครับ และผมก็มัน่ใจวา่ผมจะตอ้งรอดเช่นกนั” 

“งั้นรอใหว้าเลนฟ้ืนก่อนแลว้กนั” 

“ไม่ครับ เราจะตอ้งท าโดยเร็วท่ีสุด ถา้ชา้กวา่น้ีอาจจะมีเร่ืองร้ายๆเกิดข้ึนอีกก็ได ้ดงันั้นเร่ิมพรุ่งน้ีเลยดีกวา่ครับ” 

“ก็ได ้และฉนัจะเป็นคนดดัแปลงใหน้ายเอง” 

 

“มีธุระอะไรกบัผมหรือครับคุณทรานซ์ ถึงไดม้าหาผมถึงท่ีหอ้ง”ไซมพ์ดู 

“เร่ืองการดดัแปลงพนัธุกรรมของคลูซครับ” 

“หือ เด็กคนนั้นยอมแลว้งั้นเหรอ”ไซมถ์ามอยา่งประหลาดใจ หรือวา่จะมีแผนการอะไร แต่มนัเป็นวธีิท่ีเส่ียงมาก 

ไม่น่าจะมีแผนอะไรได ้ 

“ครับ ผมจะทดลองใหเ้ขาดว้ยตวัเองในวนัพรุ่งน้ีครับ” 

“พรุ่งน้ีหรือ ดีเลยสิ ทนัใจจริงๆ”ไซมห์นา้ดีใจจนปิดไม่มิด 

 

เชา้วนัน้ีทรานซ์ดูจะยุง่เป็นพิเศษ เพราะหลงัจากสัง่งานเจา้หนา้ท่ีอยา่งละเอียด แลว้จึงรีบไปหาคลูซ 

“คลูซ นายแน่ใจนะ เปล่ียนใจตอนน้ียงัไม่สาย”ทรานซ์พยายามโนม้นา้วใจ 

“ผมพร้อมแลว้ครับ เราไปกนัเถอะ”คลูซพดูพร้อมลุกข้ึนยนื 

“เฮอ้ นายจะไม่เปล่ียนใจสินะ งั้นนายไปกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีรออยูห่นา้หอ้งก่อน เด๋ียวฉนัจะไปตรวจอาการวาเลนแลว้

ตามไป” 
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เม่ือคลูซเดินจากไปพร้อมกบัเจา้หนา้ท่ีแลว้ ทรานซ์ก็เดินไปอีกทาง 

“วนัน้ีอาการดีข้ึนมากแลว้น่ี ลมหายใจเร่ิมถ่ีข้ึน ชีพจรยงัอ่อนอยู ่สมองค่อยๆปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงอยา่งชา้ๆ 

ร่างการเร่ิมมีสีเลือด อืม งั้นลองหยดุใหเ้ลือด และสารกระตุน้การไหนเวยีนเลือดในน ้ าเกลือ”ทรานซ์ตรวจอาการพร้อมกบั

จดบนัทึกขอ้มูลต่างๆลงในสมุด “โอกาสรอดเพ่ิมข้ึนมาถึงประมาณ...46%” ดีข้ึนมากจริงๆ งั้นการทดสอบในวนัน้ีก็จะตอ้ง

ส าเร็จเหมือนกนั ทรานซ์รู้สึกมีความหวงัข้ึนมา เหมือนไดพ้บแสงสวา่งอีกคร้ัง 

 

อีก 2วนัต่อมา 

ทรานซ์เดินออกมาจากหอ้งวาเลนท่ีเพ่ิงจะเขา้ไปตรวจอาการแลว้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีน่าพอใจคือ วาเลนฟ้ืนตวัอยา่งเตม็

รูปแบบแลว้ ร่างกายเร่ิมเขา้สู่ภาวะปกติ แต่ยงัใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ และใหน้ ้ าเกลืออยู ่เพ่ือช่วยประคองร่ายท่ียงัอ่อนแอจาก

การทดสอบ และท่ีน่ายนิดีมากก็คือวาเลนเร่ิมมีอาการตอบสนอง มีโอกาสรอดมากถึง 74% 

ในขณะท่ีก าลงัจะไปท่ีหอ้งวเิคราะห์ขอ้มูล ก็มีคนมารายงานวา่คลูซเร่ิมมีอาการตอบสนองแลว้ จึงรีบไปท่ี

หอ้งคลูซทนัที 

ภายในหอ้งเตม็ไปดว้ยอุปกรณ์ท่ีก าลงัช่วยยื้อชีวติของคลูซอยูม่ากมาย บนร่างกายก็มีเคร่ืองมือต่างๆมากไม่แพก้นั 

ทั้งเคร่ืองช่วยหายใจ เคร่ืองช่วยกระตุน้หวัใจ เคร่ืองวดัความดนั และเคร่ืองตรวจสอบการท างายของสมอง  

ทรานซ์เขา้ไปตรวจอาการคลูซ ตรวจร่างกายอยา่งละเอียด แลว้นัง่ลงขา้งเตียง พดูวา่ “ต่ืนข้ึนมาสิคลูซ นอ้งชาย

ของพี”่ 

ผา่นไป 2 นาที ราวกบัคลูซไดย้นิเสียงเรียกของทรานซ์ คลูซลืมตาข้ึนแลว้พดูวา่ “การเปล่ียนแปลงคร้ังยิง่ใหญ่

ก าลงัจะเร่ิมตน้ข้ึน” 

 

 

THE   END 

(part one) 

 

 

16 



 

   

 

 

 


