
A New Evolution Secret.  

น่ีคือยคุแห่งวิวฒันาการ มีการพฒันาเทคโนโลยแีละความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ในขั้นสูง ไดมี้

วธีิการคิดคน้พฒันาตดัต่อยนีเพื่อสร้างความสามารถพิเศษใหแ้ต่ละบุคคล หรือท่ีองคก์รใตดิ้นแห่งน้ีก่อตั้ง

โครงการท่ีเรียกวา่ “โครงการครีเอต เบบี ้(Create Baby)”  

 “โครงการน้ีเราทุ่มกบัมนัมามากนะท่านประธาน คุณคงไม่คิดจะหยดุมนัไวเ้ท่าน้ีทั้งท่ีลงทุนไป

มหาศาลหรอกนะ” ชายชราพูดกบัหญิงสาวตรงหนา้ดว้ยท่าทีดุดนั 

 “แน่นอนค่ะ เราไม่ยอมหยดุโครงการน้ีแน่แมว้า่จะแลกกบัอะไรหรือสูญเสียชีวติของใครอีกแค่ไหน

ก็ตาม” หญิงสาวพดูดว้ยท่าทางจริงจงัพร้อมแสยะยิม้อนัแสนโหดร้าย 

 ทั้งสองหารู้ไม่วา่ไดมี้ชายหญิงคู่หน่ึงไดแ้อบฟังบทสนทนานั้นอยา่งเงียบๆท่ีหนา้หอ้งนัน่เอง 

 “ไม่น่าล่ะท าไมเด็กบางส่วนถึงค่อยๆหายไปโดยไร้สาเหตุ ถูกจบัไปทดลองแลว้ไม่มีโอกาสกลบัมา

อีกเลยนัน่เอง คุณคะ ท ายงัไงดีลูกเรา ลูกของเรา”หญิงสาวพดูดว้ยน ้าเสียงหวาดกลวัพลางน ามือทั้งสองจบั

ทอ้งของตนท่ีมีส่ิงมีชีวตินอ้ยๆอยูข่า้งในอยา่งหวงแหน 

 “เราไม่น่าเขา้ร่วมโครงการบา้ๆน่ีเลยจริงๆ ไม่...ผมจะไม่ยอมใหลู้กเราเป็นอะไรไปเด็ดขาด เราตอ้ง

หนีจากท่ีน่ี” ชายหนุ่มปลอบหญิงสาวขณะท่ีก าลงัคิดแผนเพื่อช่วยชีวติลูกของพวกเขา 

 “เราหนีไม่ไดห้รอกค่ะถา้เราหนี เราตอ้งโดนก าจดัแลว้ลูกของเราก็ตอ้งโดนก าจดัไปดว้ยแน่” 

 “ผมมีวธีิ” ชายหนุ่มวา่พร้อมพาหญิงสาวลกัลอบเขา้ไปท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้

ท าการลอบเจาะรหสัเขา้ระบบขอ้มูล “ผมจะเปล่ียนแปลงขอ้มูลของลูกเรา เธอจะเป็นเพียงแค่ผลการทดลอง

ท่ีลม้เหลวแลว้เราจะสามารถออกจากท่ีบา้ๆน่ี” 

 และในวนัรุ่งข้ึนเขาและเธอไดเ้ขา้ไปพบกบัท่านประธานขององคก์รพร้อมกบัเอกสารในมือ 

 “งั้นเหรอ ลูกของพวกคุณไม่ประสบความส าเร็จสินะด๊อกเตอร์ทั้งสอง แต่ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งลาออกก็

ไดน่ี้คะ” ท่านประธานพดูดว้ยน ้าเสียงแลดูเสียดายอาจเป็นเพราะวา่ทั้งสองเป็นนกัวทิยาศาสตร์ท่ีมีฝีมือเก่ง

อยา่งร้ายกาจ 

 “เราคิดวา่น่ีเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดครับ” ชายหนุ่มพดูดว้ยความมัน่คงไม่แสดงอาการพิรุธแต่อยา่งใด 



 “งั้นดิฉนัก็คงหา้มพวกคุณไม่ได ้แต่คุณคงทราบวา่เม่ือวนันั้นมาถึงเด็กคนน้ีไม่วา่จะประสบ

ความส าเร็จหรือลม้เหลวก็ตามเธอก็ตอ้งกลบัมาท่ีแห่งน้ีอยูดี่” ท่านประธานพดูต่อพลางกวาดสายตามองชาย

หญิงทั้งสอง 

 “เราทราบดีครับ/ค่ะ” ใช่ เรารู้ดีแต่ขอเวลาหน่อย ตอนน้ีขอเพียงแค่ช่วยลูกของเราใหพ้น้จากท่ีน่ี

ตอนน้ีก็เป็นพอ แลว้เม่ือถึงวนันั้นเม่ือไร... ทั้งสองคิดในใจ 

 “งั้นก็เชิญเถอะค่ะ ขอให้โชคดีนะคะ” ท่านประธานกล่าวลา ก่อนท่ีทั้งสองจะลุกข้ึนท าความเคารพ

และเดินออกจากองคก์รแห่งน้ี ก่อนท่ีจะเดินจากไปทั้งสองหนัมามองตึกขององคก์รท่ีสูงระฟ้าชายหนุ่มโอบ

กอดหญิงสาวไว ้

 “เม่ือถึงวนันั้นลูกเราจะตอ้งรอด” 

------------------------------------------ 

20 ปีต่อมา 

 “เอา้ คนท่ีเพิ่งมาใหม่เชิญทางดา้นน้ีเลยจา้” เสียงหวานใสของพิธีกรท่ีท าหนา้ท่ีอยูบ่นเวทีกล่าวข้ึน 

 ผูค้นกลุ่มใหญ่ต่างพากนัทยอยเดินเขา้มาภายในหอ้งโถงท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยกระจกใสท่ีสามารถ

มองเห็นบรรยากาศภายนอกไดอ้ยา่งชดัเจน 

 “เฮอ้ อยากกลบับา้นจงัเลย” 

 ‘มารีน’ สบถเบาๆกบัตนเอง เธอเป็นหญิงสาวท่ีมีหนา้ตาท่ีน่ารักจดัไปทางสวย เธอมีผมสีน ้าตาลท่ี

ยาวถึงกลางหลงั แต่ส่ิงท่ีท าใหเ้ธอถูกใครหลายต่อหลายคนจบัตามองกลบัไม่ใช่การมองช่ืนชมในความสวย

ของเธอ แต่เป็นการมองรังเกียจปนดูถูกต่างหาก ใช่...สายตาดูถูกท่ีมองเธอวา่ปกติเกินไป และก็ใช่... เธอปกติ

เกินไป เพราะคนท่ีถูกคดัเลือกมาท่ีน่ีนั้นลว้นแต่มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากคนทัว่ไป ไม่วา่จะเป็นแขนท่ีโตและ

แขง็แรงกวา่ปกติ การฟ้ืนฟูของร่างกายท่ีรวดเร็ว ทกัษะต่างๆท่ีคนทัว่ไปไม่สามารถท าไดง่้ายๆ เป็นตน้ จึงไม่

แปลกท่ีเธอจะเป็นท่ีจบัตามอง 

 “ขอตอ้นรับเหล่าผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัทุกท่าน ก่อนอ่ืนทุกท่านในท่ีน้ีคงทราบกนัดี ทุกคนท่ีไดรั้บการ

เชิญมาร่วมการแข่งขนัในคร้ังน้ีลว้นเป็นเด็กท่ีเกิดจากยคุโครงการครีเอต เบบ้ี หรือก็คือ ทุกคนไดผ้า่นการถูก

ตดัต่อยนีใหมี้ความเป็นเลิศในดา้นต่างๆจากสถาบนัการทดลองของเรา และในคร้ังน้ีเราไดจ้ดัการแข่งขนัข้ึน



เพื่อเฟ้นหาบุคคลท่ีมีการพฒันาทางดา้นต่างๆและมีความสามารถสูงท่ีสุด” หญิงสาววยักลางคนผูซ่ึ้งเป็น

ประธานในคร้ังกล่าวดว้ยเสียงท่ีเช่ืองชา้แต่เป่ียมไปดว้ยอ านาจอยา่งน่าหวัน่เกรง 

 มารีนยนืฟังอยา่งเงียบๆพลางนึกถึงเม่ืออาทิตยท่ี์แลว้ท่ีจดหมายเชิญถูกส่งมาท่ีบา้นของเธอ พอ่และ

แม่ไม่อยากใหเ้ธอมาท่ีน่ีเลยสักนิดแต่ก็ขดักบัทางสถาบนัวิจยัแห่งน้ีไม่ไดเ้น่ืองจากมีสัญญาท่ีท าร่วมกนัอยู่

และถา้หากหนีก็จะตอ้งหนีไปตลอดชัว่ชีวิต เธอจึงเลือกท่ีจะเผชิญหนา้กบัมนัเลยดีกวา่ 

 “ก่อนอ่ืนเราจะปล่อยใหทุ้กคนไดรู้้จกักนัและกนัสักหน่อย แลว้รายละเอียดขั้นตอนต่อไปดิฉนั

จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั” หลงัจากพดูจบท่านประธานก็เดินจากไป 

 ฉบัพลนัเสียงพดูคุยก็ดงัข้ึนมาพร้อมกบัสายตาท่ีต่างพากนัจอ้งมาท่ีมารีน ทนัใดนั้นก็มีหญิงสาวคน

หน่ึงเธอมีใบหนา้ประหน่ึงโดนสะเก็ดอากา้กระเด็นใส่ โพล่งถามออกมา  

 “จากท่ีรู้ข่าวมาเธอสินะท่ีผา่นการตดัต่อยนีมาแต่ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงไปเลยน่ะ” 

 “...” มารีนไดแ้ต่เงียบท าท่าทางหวาดกลวัไร้การต่อสู้ แต่นยัน์ตากลบัแขง็กร้าวอยา่งท่ีคนอ่ืนไม่ทนั

สังเกต 

 “หึ พวกอ่อนแออยา่งแกก็เป็นแค่ตวัทดลองท่ีลม้เหลวสินะ” 

 “เธอ...เธอ...พูดอยา่งน้ีก็หมายความวา่ตวัพวกเธอเองก็เป็นแค่ตวัทดลองเหมือนกนัสิ... สินะ” 

 “หนอยๆๆๆ แกกลา้หรอ!!!” 

 “เปล่า...เปล่านะ ขอโทษฉนัผิดไปแลว้” มารีนพูดดว้ยเสียงท่ีแกลง้ท าทีเป็นสั่นอยา่งน่าสงสาร 

 “หึ แกน่ีมนั...” 

ปัง!!!!!! “เอ่ิม โทษทีมือมนัไปโดนน่ะ” การเจรจาถูกขดัข้ึนจากการท าเกา้อ้ีลม้ท่ีน่าแปลกใจคือเกา้อ้ี

ลม้แบบไม่เหลือซากเปรียบเสมือนโดนเหวีย่งอยา่งแรงเขา้กบัผนงัแต่แทจ้ริงแลว้เป็นแค่การผลกัของเขา

เท่านั้น ชายหนุ่มคนน้ีมีช่ือวา่ ‘เดรก’ เขาเป็นชายร่างสูง มีหนา้ตาท่ีหล่อเหลาไม่บนัยะบนัยงั ผมซอยระตน้

คอสีด าสนิทแต่กลบัมีดวงตาท่ีมีประกายสีเทา เขาเดินมาเร่ือยๆผา่นหนา้มารีนแลว้กระซิบท่ีดว้ยเสียงท่ีไดย้นิ

กนัแค่สองคนวา่ 

 “เธอ...ไม่ไดเ้ป็นตวัทดลองท่ีลม้เหลวหรอก...ใช่มัย๊ล่ะ...ออ้ ฉนัช่ือเดรกนะ” 



 “นาย...” มารีนตาโต ตอบอึกอกั 

 “^ ^” จบค าเดรกก็เดินจากไปอีกมุมหน่ึงปล่อยความเงียบเขา้ปกคลุมหอ้งประชุมต่อไป เม่ือมารีน

เห็นวา่หญิงสาวท่ีมีเร่ืองกบัเธอในตอนแรกท าท่าจะเปิดประเด็นรอบสอง เธอจึงช่ิงเดินออกมาภายนอกห้อง

ประชุมแทน 

 ‘ไม่จริงน่า จะมีคนรู้ได้ไง ไม่เคยบอกใครน่ีนา’  

มารีน ทบทวนความคิดในใจ สาเหตุท่ีเธอท าเป็นอ่อนแอเพราะไม่อยากใหเ้ป็นท่ีผดิสังเกต เน่ืองจาก

ความลบัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีเธอไม่เคยบอกใคร ความลบันั้นก็คือ ถูกตอ้งอยา่งท่ีเดรกพดูเธอไม่ไดเ้ป็นตวั

ทดลองท่ีลม้เหลว แต่เป็นตวัทดลองท่ีไดผ้ลดีเกินคาดต่างหาก เธอผา่นการตดัต่อยนีเกือบทุกดา้นเลยก็วา่ได ้

ทั้งดา้นสมองท่ีฉลาดและไวกวา่คนทัว่ไป พละก าลงัท่ีไม่ไดอ่้อนแออยา่งท่ีใครเห็น ระบบภูมิคุม้กนัและ

ระบบฟ้ืนฟูร่างกายท่ีรวดเร็วจนน่าอศัจรรย ์ 

พอ่แม่ของเธอเคยท างานเป็นนกัวทิยาศาสตร์ท่ีองคก์รใตดิ้นแห่งน้ีหลงัจากท่ีแม่ตั้งทอ้ง แม่ของเธอ

ไดเ้ขา้ร่วมโครงการครีเอต เบบ้ีและไดท้  าการตดัต่อยนีใหม้ารีน  แต่หลงัจากนั้นพ่อแม่ของเธอไดรั้บรู้

ความลบัของทางองคก์รวา่เด็กเหล่าน้ีจะถูกทดลองต่อไปเร่ือยๆ โดยไม่สนใจวา่เด็กจะมีความเส่ียง จะมีชีวติ

รอดหรือไม่ก็ตาม ท าใหเ้ด็กกวา่คร่ึงท่ีอยูใ่นโครงการน้ีไดเ้สียชีวติไป พอ่แม่ของเธอจึงตดัสินใจพาเธอออก

จากองคก์รโดยบิดเบือนขอ้มูลของมารีนวา่เป็นการทดลองท่ีลม้เหลวแลว้พาเธอออกมา พอ่แม่ของเธอ

ช่วยกนัปกปิดความลบัน้ีใหค้นภายนอกเห็นเพียงแค่มารีนเป็นเด็กธรรมดา แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นพอ่และแม่กลบั

ช่วยกนัพฒันาความสามารถของเธอใหสู้งยิง่ข้ึนรอวนัท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากมนั วนัท่ีไม่มีทางหนีพน้  

วนัท่ีจดหมายเชิญร่วมการแข่งขนัฉบบันั้นมาถึง 

“เฮอ้อออออ” มารีนถอนหายใจพลางเดินกลบัเขา้ไปในโถงประชุมเม่ือรู้สึกวา่ตนเองนั้นออกมานาน

แลว้ 

------------------------------------------ 

“ขอกล่าวค าวา่ สวสัดี กนัอีกรอบนะคะ ต่อไปจะเป็นการเร่ิมการทดสอบ ทุกท่านสามารถเลือกได้

วา่จะสู้แบบพาร์ตเนอร์ หรือจะลุยเด่ียว การทดสอบจะเร่ิมในอีก 30 นาที ขอใหทุ้กท่านพร้อมกนัท่ีลานบน

ดาดฟ้าของตึก ขอใหทุ้กท่านโชคดี” หลงัจากท่ีท่านป้า เอย้ ท่านประธานกล่าวถึงการสอบด่านแรกเสร็จก็

เดินจากไป พร้อมๆกบัเสียงจอแจท่ีดงัข้ึนจากการพูดคุยกนัของผูเ้ขา้แข่งขนั 



“เฮอ้ ก็คงตอ้งลุยเด่ียวละมั้งเน่ีย” มารีนพึมพ ากบัตวัเอง ก็แน่ล่ะดูไดจ้ากสายตาคนรอบขา้ง ดูถูกเธอ

ซะขนาดนั้นคงมาจบัคู่กบัเธอหรอก 

“กร๊ีดดดดดดดด เดรกกกกกคู่กบัฉนัเถอะค่ะ” 

เสียงกรีดร้องของสาวๆดงัข้ึนเพราะ ผลดักนัแยง่เดรกใหม้าร่วมทีมดงัข้ึนอยา่งไม่ขาดสาย ส่วนเดรก

ก็ไดแ้ต่หวัเราะแหง้ๆส่งกลบัไปยงับรรดาสาวๆ ฉบัพลนัสายตาของเดรกและมารีนก็หนัมาประสานกนัพอ

ดิบพอดี เดรกสบตากบัมารีนแลว้ยิม้กร่ิม เฮือก มารีนเห็นสายตาของเดรกปุ๊บก็รู้สึกถึงลางร้ายป๊ับ เธอจึงรีบ

เดินหนี 

หมับ แต่คงไม่ทนั เดรกเดินตามเธอมาแลว้จบัขอ้มือเธอไว ้มารีนหนักลบัมาอยา่รวดเร็วเตรียมพร้อม

ท่ีจะด่ากลบั “นะ...” แต่พอหนักลบัมา ก็เจอนายเดรกท่ีก าลงัยิม้อยา่งสวา่งสดใส 

“คู่กบัผมนะ มารีน” เดรกพดูเสียงดงัพอท่ีสาวๆรอบขา้งจะไดย้นิ  

“จะดีหรอ มาคู่กบัฉนัเน่ีย” มารีนพดูดว้ยน ้าเสียงท่ีไม่ค่อยมัน่ใจ เธอคิดวา่จะไม่ท าตวัเด่นสักหน่อย 

“ดีท่ีสุด ^ ^” เดรกตอบรับดว้ยเสียงมัน่ใจสุดๆ 

“แต่...” ตอนแรกมารีนคิดวา่จะปฏิเสธเพราะไม่อยากท่ีจะท าตวัโดดเด่นอะไร แต่พอเห็นผูห้ญิงพวก

นั้นท่ีเคยดูถูกเธอแลว้มนัน่าแกลง้ชะมดั มารีนยิม้อยา่งมีเลศนยัก่อนตอบวา่ “ตามใจนายแลว้กนั เดรก >0<” 

“กร๊ีดดดดดดดดดดดด” จบการสนทนาดว้ยเสียงกรีดร้องของหญิงสาวหลายคนท่ีไดรั้บความ

ผดิหวงัและรับไม่ไดก้บัส่ิงท่ีเดรกเลือก แต่ใช่วา่เขาและเธอจะสนสักหน่อย 

เดรกเดินน าไปยงัทางข้ึนดาดฟ้า มารีนก็ยงัคงคอนเซปตเ์ดิม ท าท่าหวาดกลวัต่อพวกผูห้ญิงรอบขา้ง

แต่ก็ยงัแอบหลุดข ากบัภาพกลุ่มหญิงสาวท่ีกรีดร้องโวยวาย แลว้จึงรีบเดินตามเดรกไป 

------------------------------------------ 

 “และภารกิจต่อไปน้ีจะเป็นบททดสอบของพวกคุณ” ท่านประธานกล่าวข้ึนเม่ือถึงเวลาตามท่ีไดน้ดั

ไว ้“ภารกิจนัน่ก็คือ ตามหาตวัคนร้ายท่ีก่อเหตุฆาตกรรมร้ายแรงใหไ้ด ้เรามีหลกัฐานใหคื้อคราบหยดเลือด

ของคนร้าย พวกคุณมีหนา้ท่ีตามหาตวัคนร้ายให้เจอ ขอบเขตของสถานท่ีคือเน้ือท่ีขององคก์รแห่งน้ีทั้งหมด 

ซ่ึงตั้งอยูก่ลางป่าแห่งน้ี และการทดสอบน้ีคือ ของจริง ขอใหทุ้กท่านโชคดี” หลงัจากนั้นเจา้หนา้ท่ีในชุดสี



ขาวท่ีอยูร่อบขา้งก็เดินเขา้มามอบหลกัฐาน ซ่ึงก็คือ หลอดทดลองท่ีใส่คราบเลือดของคนร้ายไวใ้หก้บัผูเ้ขา้

แข่งขนัทุกกลุ่ม 

ก่อนท่ีเดรกและมารีนจะเดินลงไปขา้งล่างก็มีกลุ่มหญิงสาวแฟนคลบัของเดรกกลุ่มเดิมมากระชาก

แขนของมารีนและตะโกนข้ึนมาวา่ “เด๋ียวก่อนยะ่ เธออยา่คิดวา่ฉนัไม่รู้นะยะวา่เธอคิดอะไรอยู ่เธอมนัเป็น

แค่ตวัถ่วง คิดจะเกาะเดรกใหช่้วย หวงัท่ีจะชนะสินะ” 

“อะ...อะไรหรอ...ฉนัไม่รู้วา่เธอพดูเร่ืองอะไร” มารีนกล่าวเสียงสั่นแต่ในใจ หนอยยย เจบ็นะโว้ย 

แรงคนหรือแรงควายฟะเน่ีย ฝากไว้ก่อนเถอะ จะเอาคืนให้แสบเลย 

“แกมนั!!!!!....” 

“พอก่อน!!! เลิกแกลง้มารีนสักที พวกเธอไม่มีสิทธ์ิท่ีจะวา่คนอ่ืนแบบน้ี กลา้พดูความจริงมัย๊ล่ะวา่

พวกเธอต่างหากล่ะท่ีมีความคิดขา้งตน้อยา่งท่ีกล่าวหามารีนน่ะ” เดรกขดัข้ึนเสียงดงัท าใหก้ลุ่มหญิงสาวท่ีถูก

พดูแทงใจด าเงียบไปตามๆกนั เม่ือมารีนเห็นดงันั้นแผนการในหวัก็เร่ิมปฏิบติัการทนัที หมับ 

“เดรก~ พอเถอะค่ะอยา่ไปวา่พวกเธอเลยฉนัผดิเอง~ โอย๊ เจบ็แขนจงั~” มารีนกระโดดไปเกาะแขน

เดรก พลางพดูดว้ยท่าทีท าเป็นเห็นใจ เล่นบทเป็นนางเอกแสนดี คงน่าหมัน่ไส้มากๆส าหรับคนท่ีดูอยู ่

“เราลงไปขา้งล่างเถอะ” เดรกก็ยอมเล่นดว้ยท าท่าเป็นห่วงมารีนมากก่อนจะพาลงไปขา้งล่าง 

มารีนหนักลบัมาปลายตามองพวกหล่อนก่อนจะเหยยีดยิม้แลว้หวัเราะในล าคอ “หึ...” แน่นอนวา่

เสียงตอบรับคงเป็น “กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด” ก็สูตรเดิมล่ะนะ 

 “พอๆๆ ปล่อยไดแ้ลว้” หลงัจากลงมาท่ีดาดฟ้ามารีนก็กลบัมาท าตวัแบบเดิมในเม่ือคงไม่จ  าเป็นตอ้ง

แสดงท่าทางอ่อนแอต่อหนา้เดรกอีก เพราะเขาคงรู้อะไรมาไม่มากก็นอ้ยล่ะ 

“คุณน่ีแสบจริงๆนะ” เดรกบ่น เพราะรู้วา่ท่าทางนางเอกแสนดีเม่ือก้ีเป็นแค่แผนของยยัตวัแสบ 

“ช่างเหอะน่า เอาเป็นวา่ มาวา่เร่ืองภารกิจกนัดีกวา่” พอเห็นวา่เดรกเร่ิมจะบ่นอีกมารีนเลยรีบพดูขดั

แลว้เปล่ียนเร่ืองทนัที “ เราควรจะท ายงัไงกบัคราบหยดเลือดน่ีดี” 

“ผมวา่เราควรน ามนัไปวเิคราะห์ DNA ดูนะ” 



“งั้นเราควรท่ีจะน า DNA ในหยดเลือดไปตรวจสอบโดยอาจจะเป็นวธีิ PCR หรือ RFLP เพื่อท่ีจะได้

เป็นลายพิมพ ์DNA ออกมาดีมัย๊” 

“ก็ดีนะ เพราะ รูปแบบของ DNA สามารถบอกเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคลได ้เน่ืองจากแต่ละบุคคลมี

รูปแบบ DNA ท่ีแตกต่างกนั เราสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานเพื่อจบัตวัคนร้ายได”้ 

“งั้นเราไปท่ีหอ้งทดลองกนัเลยเถอะ ฉนัอยากจบเกมน่ีจะตายแลว้” มารีนและเดรกจึงเดินตรงไปท่ี

หอ้งทดลองทนัที 

------------------------------------------ 

เม่ือไดล้ายพิมพ ์DNA มา ทั้งสองจึงลองไปสืบหาหลกัฐานกนัต่อท่ีป่ารกทึบทางดา้นตะวนัออกของ

ป่า ตอนน้ีแสงของตะวนัลาลบัขอบฟ้าไปพกัใหญ่แลว้ โชคดียงัมีแสงจนัทร์ท่ีคอยส่องทางจึงไม่ท าใหมื้ดจน 

เกินไป เม่ือทั้งสองเดินมาสักพกัก็เร่ิมไดย้นิเสียงท่ีผดิปกติ 

แซ่ดดดด แซ่ดดดดด โฮกกกกกก กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดด 

เสียงค ารามเหมือนสัตวป่์าค่อยๆคืบคลานเขา้มาใกลพ้ร้อมกบัเสียงกรีดร้องท่ีคาดวา่น่าจะมาจากคน

ท่ีบงัเอิญไปพบตวัของเจา้เสียงท่ีค ารามอยู ่ซ่ึงก็ไม่ไกลจากพวกเธอเท่าไรนกั 

“เสียงอะไรน่ะ” มารีนถาม ก่อนมองรอบตวัอยา่งระมดัระวงั 

“ผมก็ไม่รู้แต่คงไม่ใช่เร่ืองดีแน่” เดรกตอบ  

โครมมมมมมมมม  

เสียงตน้ไมต้น้ใหญ่ลม้ลงตรงหนา้ทั้งสองก่อนจะปรากฏ ร่างของตัก๊แตนท่ีไม่ใช่ตัก๊แตนมนัมีตวัท่ี

ใหญ่มากกวา่คน อีกทั้งขาของมนัเตม็ไปดว้ยหนามแหลม และเลือดสีแดงสดจากเจา้ของเสียงกรีดร้องท่ีดงั

ก่อนหนา้น้ี  

“ใหต้ายเถอะ สัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมหรอหรือเกิดการกลายพนัธ์ุล่ะเน่ีย” มารีนอุทานอยา่งไม่

คาดคิด “อืม... การกลายพนัธ์ุหรอ หรือก็คือการเกิดมิวเทชนัใช่มะ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงใน DNA และการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดกบัโครโมโซมซ่ึงท าใหล้กัษณะส่ิงมีชีวติเปล่ียนไปถูกตอ้งมัย๊”   



“ถูกตอ้ง นอกจากน้ีลกัษณะท่ีเปล่ียนไปสามารถถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไปไดด้ว้ย” เดรกพดูต่อก่อนจะนึก

ข้ึนได ้“เด๋ียวๆ น่ีใช่เวลามาอธิบายมัย๊เน่ีย แลว้เอายงัไงดีล่ะ หึ หนีมัย๊ล่ะ” เดรกพดูข าๆพลางเหลือบมองมารีน 

“ตลกตายล่ะ... ตอ้งลุยอยูแ่ลว้สิ” จบค าทั้งเธอและเขาต่างพุ่งใส่เจา้ตัก๊แตนพร้อมๆกนั ทั้งสองต่าง

หยบิมีดสั้นท่ีพกไวป้้องกนัตวัออกมาแลว้จดัการจดัการเจา้ตัก๊แตนเบ้ืองหนา้อยา่งรวดเร็ว ตุบ โครม แลว้ทั้ง

สองก็มายนือยูต่รงหนา้ซากตัก๊แตนยกัษอ์ยา่งเบ่ือหน่าย 

“น่าขนลุกดีแฮะ” เดรกพดูพลางห่อไหล่ดว้ยท่าทางขยะแขยง 

“อ๋ี ท ามาเป็นขนลุก น่าหมัน่ไส้จริงๆ...” มารีนยงักล่าวไม่ทนัจบเสียง โครมมมม ชุดใหม่ก็มาอีกหน 

ปรากฏเป็นเจา้ตัก๊แตนยกัษเ์หมือนเดิม แต่ท่ีไม่เหมือนเดิมคือ มนัมาทั้งฝงู!!!!!!!!!!! 

“อา้ว ซวยแลว้สงสัยจะมากนัทั้งฝงูหรือจะเป็นตวัโคลนน่ิงกนัแน่นะ ช่างเหอะ เอาไงล่ะ หึ เผน่มัย๊” 

ค  าถามสไตลเ์ดิมดงัมาจากปากเดรกท่ีเร่ิมเหง่ือตก 

“ตลกตายล่ะ...” มารีนก็ตอบแบบเดิม แต่... “ไม่เผน่ก็โง่ดิ... วิง่!!!!!!!!” แลว้ทั้งสองก็รีบเผน่หนีจาก

ฝงูตัก๊แตนยกัษท์นัที ไม่ใช่สู้ไม่ไดแ้ต่คงข้ีเกียจมากกวา่ 

“เราอยูไ่หนแลว้เน่ีย” มารีนบ่นหลงัจากท่ีทั้งสองวิง่หนีฝงูตัก๊แตนยกัษท่ี์คาดวา่นอกจากตัก๊แตนฝงู

นั้นจะเกิดการกลายพนัธ์ุหรือมิวเทชนัแลว้ ยงัผา่นกระบวนการโคลนน่ิงอีกต่างหาก และยงัไม่ทนัท่ีจะไดพ้กั

เหน่ือยก็ไดพ้บกบัฝงูผึ้งท่ีถูกดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีถา้โดนผึ้งต่อยแลว้อาจจะหลบัไปเลย 3 วนั เท่านั้นยงัไม่

พอยงัไปเจอกบัสัตวท์ดลองท่ีถูกดดัแปลงพนัธุกรรมตามไล่กวดพวกเขาอีกเป็นพรวนกวา่จะหนีมาไดก้็รุ่ง

สางของอีกวนัแลว้ 

“เหมือนทดสอบพละก าลงัและความอดทนเลยแฮะ อืม เราน่าจะอยูท่ี่สวนผกั ผลไมห้รอ ดีเลยก าลงั

หิวพอดี” เดรกพดูพลางวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มรอบขา้ง ท่ีๆพวกเขายนือยูเ่ป็นส่วนผกัผลไมน้านาชนิดท่ีมี

ผกัผลไมอ้ยูเ่ตม็ 

“สวนผกัผลไม ้GMOs หรอเน่ีย” มารีนวา่พลางหยบิองุ่นท่ีผลเท่าแอปเป้ิลออกมาดู  

“ผกัผลไม ้GMOs เน่ียเป็นการดดัแปลงพนัธุกรรมอีกใช่มัย๊เน่ีย” เดรกถามข้ึน 

“ใช่ แลว้ก็ไม่ใช่แค่พืชนะ ทั้งสัตวด์ว้ยเช่นกนั พวกน้ีเรียกวา่ ส่ิงมีชีวติดดัแปรพนัธุกรรม หรือ 

GMOs อยา่งเช่น การดดัแปลงพืชใหมี้ภูมิตา้นทานแมลง เพิ่มคุณค่าทางอาหารลงไป อาจยดือายขุองผลผลิต



ใหน้านยิง่ข้ึน ก็คงเป็นพวก แตงโมไร้เมด็ ขา้วสีทอง มะเขือเทศสุกชา้ลง ประมาณพวกเน้ียแหละ จะวา่ไป

การดดัแปลงพนัธุกรรมก็มีขอ้ดีมากมายถา้เลือกน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ท่ีถูกท่ีควรน่ะนะ” 

“ก็ถูกของคุณ แต่ตอนน้ีเราควรรีบหาอะไรใส่ทอ้งก่อนจะดีกวา่ไม่รู้วา่จะมีอะไรโผล่มาอีกหรือเปล่า 

รู้สึกเหมือนโดนจบัตาดูตลอดเวลายงัไงก็ไม่รู้แฮะ ไม่วา่เราอยูต่รงไหนจะมีอะไรโผล่มาทุกทีเลยวา่มัย๊” เดรก

พดูลองเชิงอยู ่และค าพดูนั้นก็ท าใหม้ารีนฉุกคิดอะไรข้ึนมาได ้

“จบัตามองหรอ!!! ไม่จริงหรอกน่าคงไม่ใช่หรอกมั้ง ” ถ้าส่ิงท่ีเธอคิดถกูล่ะกไ็ม่ใช่เร่ืองดีแน่ 

“ดูจากสีหนา้ถา้คุณคิดเหมือนผม เราตอ้งรีบออกจากท่ีน่ีไม่งั้นเราไม่รอดแน่” เดรกวา่พลางรีบลุกข้ึน 

“ฉนัภาวนาขอใหเ้ราคิดผิดเถอะ รีบไปกนัเราควรเร่ิมหาฐานปฏิบติัการก่อน” 

“ผมพอรู้วา่ท่ีนัน่อยูไ่หน ตามผมมา” 

ทั้งสองรีบวิง่และพยายามซ่อนตวัตามพุม่ไมต่้างๆอยา่งมิดชิดจนไปเจอกบัฐานปฏิบติัการลบักลาง

ป่า เดรกจดัการกบัยามท่ีเฝ้าอยูห่นา้หอ้งก่อนท่ีทั้งสองจะลอบเขา้ไปขา้งในและพบกบัความลบัอนัน่าตกใจ 

“ไม่อยากจะเช่ือเลย เป็นอยา่งท่ีเราคิดจริงๆ มนัไม่ใช่เกมธรรมดาจริงๆดว้ย” มารีนอุทานเบาๆเพราะ 

ภาพท่ีเบ้ืองหนา้นั้นคือห้องปฏิบติัการท่ีเตม็ไปดว้ยจอมอนิเตอร์ท่ีถ่ายทอดสดผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัท่ีอยูใ่นป่า 

ภาพท่ีปรากฏบนจอคือ บางคนก าลงัหนี บางคนก าลงัสู้ และบางคนก าลงัตาย จอขา้งๆกนันั้นเป็นขอ้มูลของ

ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัทุกคนอยา่งละเอียด และช่ือของใครท่ีข้ึนเป็นสีแดงแลว้ นัน่ก็หมายความวา่คนๆนั้นได้

หายไปแลว้ตลอดกาล 

“ปลายทางขอ้มูลตอ้งถูกส่งไปท่ีพวกผูบ้ริหาร ตอนน้ีพวกมนัคงก าลงัดูการถ่ายทอดสดอยูแ่น่เลย”  

เดรกค ารามดว้ยความโกรธ “มนัหลอกเรามาเพื่อเป็นตวัทดลองเพื่อดูผลในขั้นสุดทา้ยของการพฒันาแน่” 

“เลวจริงๆเลย” มารีนสบถ 

“เราตอ้งจดัการอะไรบางอยา่งแลว้ล่ะ ก่อนท่ีทุกคนจะตายหมด” 

“หวงัวา่นายคงสู้เก่งนะ ฉนัมีแผน” 

“แน่นอนวา่มาไดเ้ลย” 



อกีด้านหน่ึง ท่านประธานหญิงวยักลางคนก าลงันัง่อยูท่ี่ห้องประชุมลบัขององคก์รพร้อมกบันกั

ลงทุนและผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ทุกคนก าลงันัง่ดูผลการทดลองท่ีไดท้  าไวก้บัผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั 

“งานวจิยัเก่ียวกบัการสร้างส่ิงมีชีวติสปีชีส์ใหม่มีความคืบหนา้อยา่งไรบา้งคะ ด๊อกเตอร์แซม” ท่าน

ประธานหนัมาแลว้สอบถามเก่ียวกบัความคืบหนา้ของโครงการต่างๆท่ีองคก์รจดัท า 

“ครับ เราไดเ้ร่ิมท าการทดลองในพืชก่อนครับ โดยใชก้ารเกิดพอลิพลอยดี (Polyploidy) คือ เป็นการ

เปล่ียนแปลงพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวติโดยเพิ่มชุดโครโมโซมเป็น 2 เท่า ท าใหไ้ดส่ิ้งมีชีวติสายพนัธ์ุใหม่     

สปีชีส์ใหม่และไม่เป็นหมนั และก าลงัน าไปใชก้บัสัตวย์งัอยูใ่นช่วงการทดลองครับ” 

“อืม เขา้ใจแลว้” แลว้ท่านประธานก็หนัไปสนใจจอเบ้ืองหนา้ต่อ 

“ผมวา่ในการทดลองคร้ังน้ีเดรกน่าจะเป็นตวัทดลองท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดนะครับ” ชายร่าง

อว้นทว้นกล่าวขณะก าลงัดูภาพในจอท่ีปรากฏภาพของเดรกท่ีก าลงัสู้กบัสัตวป์ระหลาดท่ีเกิดจากมิวเทชนั

หรือก็คือการกลายพนัธ์ุอยา่งดุเดือด “แต่เอ... เคา้จบัคู่กบัผูห้ญิงท่ีช่ือมารีนน่ีครับหายไปไหนแลว้” 

ฉบัพลนัรายช่ือของมารีนท่ีอยูจ่อถดัไปก็ปรากฏเป็นสีแดงสวา่งวาบ  

“อา้ว จบแลว้หรอ ก็ไม่แปลกหรอกนะ ก็เป็นตวัทดลองท่ีผิดพลาดน่ีนา มาถึงตอนน้ีไดก้็เป็นส่ิงท่ี

เกินคาดแลว้ น่ีถา้ไม่ไดจ้บัคู่กบัเดรกคงไม่รอดแต่แรกแลว้ล่ะ” ผูค้นในท่ีประชุมพร้อมใจกนัเออออเห็นดว้ย 

สักพกัหน่ึงทนัใดนั้น 

โครมมมมมม เสียงประตูท่ีพงัลงมาดงัสนัน่จากฝ่าเทา้ของมารีน เธอเดินเขา้มาหยดุท่ีกลางหอ้ง

ประชุมแลว้ปลายตามองคนท่ีอยูใ่นหอ้งประชุมอยา่งใจเยน็แลว้สบตากบัท่านประธานโดยตรง ซ่ึงท่าน

ประธานก็จอ้งกบัดว้ยสายตาดุดนัผดิกบัคนอ่ืนท่ีเร่ิมลนลาน 

“เธอไม่น่ารอดแลว้น่ี เธอมาท าอะไรท่ีน่ี” ท่านประธานกล่าวเสียงเยน็ 

“ก็คุณบอกเองวา่ใหห้าตวัฆาตกร ฉนัก็หาเจอแลว้น่ีไง ฆาตกรคนนั้นก็คือคุณยงัไงล่ะ” 

“...” 



“ความจริงแลว้ฆาตกรคนนั้นท่ีคุณใหต้ามหามนัไม่มีอยูจ่ริงใช่มัย๊ล่ะ คุณก็แค่ส่งพวกเราเขา้ไปต่อสู้

ใชไ้หวพริบเพื่อดูความคืบหนา้ของผลทดลองท่ีผา่นการตดัต่อยนีมา คุณส่งเราไปตายโดยไม่สนใจอะไรเลย

คุณมนัเลือดเยน็” 

“แลว้เธอมาท่ีน่ีไดย้งัไง” ท่านประธานกดเสียงต ่าลง  

“ฉนัใหเ้ดรกเป็นเป้าล่อสายตาของพวกคุณก่อนจะท าการเจาะระบบขอ้มูลแลว้ปลอมขอ้มูลส่งมาให้

พวกคุณเห็นวา่ฉนัตายแลว้ก่อนจะตรงมาท่ีน่ีตามพิกดัของคอมพิวเตอร์ท่ีน ามา” มารีนยงัพดูไม่ทนัจบก็มีชาย

ใจเสาะคนหน่ึงก าลงัวิง่จะออกจากหอ้งประชุมเพราะเกิดความกลวัข้ึนมา เม่ือมารีนเห็นดงันั้นเธอจึงหยบิท่ี

ทบักระดาษจากเหล็กแถวๆนั้นเหวีย่งออกไปเฉียดหวัชายผูน้ั้นเพียงนิดเดียวก่อนท่ีตกลงพื้นจนพื้นแตกเป็น

หลุมท าใหช้ายคนนั้นทรุดหมดแรงนัง่ลงดว้ยความกลวัเลยทีเดียว 

“หึ หึ หึ” ท่านประธานหวัเราะในล าคอก่อนจะหวัเราะเสียงดงัลัน่ “ใช่จริงๆดว้ยสินะ เธอไม่ใช่การ

ทดลองท่ีผดิพลาดหรอกแต่เป็นตวัทดลองท่ีดีท่ีสุดต่างหากล่ะ พอ่แม่ของเธอน่ีเนียนจริงๆนะ ฉลาดสมเป็น  

ด๊อกเตอร์จริงๆ แลว้ไงล่ะเธอจะท ายงัไงต่อ จะอดัฉนัหรอไง ฮ่าๆๆๆ” 

“3...2...1...” มารีนนบัถอยหลงัก่อนจะ 

ตูมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม 

เสียงระเบิดท่ีดงัจากกลางป่าพร้อมกบัจอมอนิเตอร์ดบัลง ทุกคนภายในหอ้งประชุมลุกข้ึนอยา่ง

แตกต่ืนก่อนท่ีท่านประธานจะตวาดออกไป 

“เธอท าอะไร!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” 

“อ๋อ ฉนัระเบิดหอ้งปฏิบติัการนัน่ทิ้งไปน่ะค่ะ การถ่ายทอดสดบา้ๆน่ีจะไดห้ยดุลงสักที” มารีนกล่าว

เสียงเรียบ 

“แลว้ไงล่ะ คิดวา่จะท าอะไรคนอยา่งฉนัไดอ้ยา่งนั้นหรือไง!!!!!!” ท่านประธานยงัคงตวาดดงัลัน่ 

พับ่ๆๆๆ วีห้ว่อๆๆ ทนัใดนั้นเสียงเฮลิคอปเตอร์ รวมถึงหน่วย SWAT ก็พร้อมกนับุกเขา้มาลอ้มองคก์ร

น้ีไว ้



“ออ้ ลืมบอกไปน่ะค่ะก่อนจะมาท่ีน่ีฉนัไดส่้งขอ้มูลการวิจยัและการทดลองท่ีผดิกฎหมายทั้งหมด

ขององคก์รไปใหต้ ารวจหมดเลยน่ะค่ะ แลว้ก็พร้อมดว้ยพยานทั้งหมดท่ีรอดชีวิตจากการเขา้ร่วมแข่งขนั อืม 

คิดวา่หลกัฐานเท่าน้ีคงพอท าอะไรคุณไดบ้า้งนะคะ ^ ^” มารีนกล่าวดว้ยเสียงร่ืนเริง 

“หนอยยยยย แกกกกกก ปล่อยฉนันะ ปล่อยยยย” ก่อนท่ีท่านประธานจะเขา้มาตะกุยหนา้มารีน

ต ารวจก็เขา้มาจบัท่านประธานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไปเสียก่อน 

“อา้วมาชา้ไปหรอ อดดูอะไรสนุกๆเลยแฮะ” เดรกท่ีวิง่มาดว้ยความเหน่ือยหอบบ่นเบาๆ “วา่แต่ก็

เสียดายเหมือนกนันะขอ้มูลต่างๆน่ะ เพราะจะวา่ไปโครงการท่ีดีๆก็มีเหมือนกนันะ” 

“อ๋อ ขอ้มูลท่ีส่งใหต้ ารวจน่ะไม่ไดมี้แต่ผดิกฎหมายอยา่งเดียวแต่ฉนัส่งขอ้มูลไปทั้งหมดเลยน่ะ เห็น

ทางต ารวจคาดวา่ โครงการไหนท่ีดีเป็นประโยชน์จะใหพ้วกนกัวจิยัท่ีมีความผดิศึกษาต่อเพื่อแกต้วัน่ะ ส่วน

ระดบับอสก็เขา้คุกตามระเบียบล่ะน่ะ” 

“คุณน่ีสุดยอด แต่เด๋ียว...แลว้ก็ใหผ้มเป็นเหยื่อล่อเน่ียนะ คุณนะคุณ” 

“เอาน่าเดรกตอ้งขอบคุณนายมากนะ ท่ีช่วยติดต่อต ารวจแลว้ก็อะไรอีกหลายๆอยา่งท่ีคอยช่วยเหลือ

ฉนัมาตลอด” มารีนกล่าวขอบคุณอยา่งใจจริง 

“ไม่เป็นไรหรอก ผมเตม็ใจท าเพื่อคุณเสมอนะ” เดรกหยอดค าหวานอีกนิดหน่อย 

“เน่าซะ แต่เอะ๊ ฉนัสงสัยอยูอ่ยา่งหน่ึง แต่แรกคุณรู้ไดไ้งวา่ฉนัแกลง้ท าเป็นอ่อนแอ” มารีนถามดว้ย

ความสงสัย 

“ผมถูกส่งมาเพื่อดูแลคุณตั้งแต่ตน้น่ะ พอ่แม่ของเรารู้จกักนั ครอบครัวผมรู้ทุกอยา่งเก่ียวกบั

ครอบครัวคุณแลว้เราก็ช่วยเหลือกนัและกนัมาตลอด แลว้ก็จริงๆผมตามดูแลคุณตั้งแต่เราอาย ุ17 น่ะ ผมรู้จกั

คุณดีเลยล่ะ ^^” เดรกกล่าวดว้ยรอยยิม้สดใส 

“พอ่นะพอ่ แม่ดว้ย ไม่เห็นบอกกนับา้งเลย นายดว้ยไม่ตอ้งมายิม้เลย” มารีนกล่าวดว้ยความเอียงอาย

นิดๆ 

“น่า พอ่แม่เขาเป็นห่วงคุณมากนะ ไม่ตอ้งห่วงต่อจากน้ีไปผมจะดูแลคุณเองตกลงป่ะ” 

“พอๆอยา่มาเนียน” 



“น่าๆ กลบับา้นกนัเหอะ” เดรกพดูจบพร้อมกบัเกาะไหล่มารีนใหเ้ดินไปดว้ยกนั มารีนส่ายหนา้

อยา่งระอาแต่ใบหนา้เตม็ไปดว้ยรอยยิม้ จบกนัสักทีกบัเร่ืองราวโหดร้าย ชีวติของทั้งสองจะเป็นเช่นไรต่อไป

ไม่มีใครรู้ แต่เธอสัญญากบัตวัเองแลว้วา่จะน าความสามารถท่ีไดม้านั้นท าให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุด 

“อ้ืม เรากลบับา้นกนัเถอะ”  

 

THE END   
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