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บทโครงราง (Story Outline) 
ภาพยนตร เร่ือง “มหานคร ไอดี 2112” (The metropolis: ID 2112) 

 

ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school.  โทร. 08 9644 1048 
ความยาวเรื่อง:  110 นาที 
วัน เดือน ป:  25 กุมภาพันธ 2556 

แนวคิดของเรื่อง (theme) : รูปแบบและวิถีชีวิตของมนุษย ไมวาจะยุคใดสมัยใด ขึ้นอยูกับ
ปจจัยพื้นฐานสําคัญ 2 ประการ คือ (1) ปจจัยสี่และสวัสดิการในชีวิต และ (2) ปจจัยท่ีตอบสนองกิเลส 
ตัณหา ความเห็นแกตัว ยุคใดสมัยใดก็ตาม ท่ีมนุษยมุงตอบสนองปจจัยในขอ (2) จนหลงลืมตัว ยอมสงผล
ให วิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม กลายเปน สังคมบริโภคนิยม และการเบียดเบียนสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ 
อยางหลีกเลี่ยงไมได ในท่ีสุดธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรม ก็ยอนกลับมาทํารายมนุษย ผูมากดวยกิเลสตัณหา
เหลาน้ัน นอกจากนี้ ระบบการจัดการ การจัดสรรปนสวนทรัพยากร ท่ีมีอยูอยางจํากัด ขึ้นอยูกับ การชวงชิง 
อํานาจ และผลประโยชน ดังน้ัน จึงเกิดชองวางระหวางผูไดเปรียบ กับ ผูเสียเปรียบ อยางรุนแรง 

เมืองไอดี ในป 2112 เปนตัวอยางเหตุการณหน่ึง ท่ีระบบการปกครองมิใชปจจัยสําคัญ ในการสราง
ความเสมอภาค และความผาสุกใหแกประชาชน แตกลับเปน คุณธรรม ของผูนําตางหาก 

แนวภาพยนตร (genre) : แฟนตาซี–วิทยาศาสตร–แอคชั่น–สงคราม (fantasy–science fiction–
action–war) 

ประโยคหลัก (premise): อะไรจะเกิดขึ้น กับพลเมืองในเมืองไอดี ถานายพลคารล และ เฮรอน ถูก
สังหาร และ เฮกเตอร ขึ้นมามีอํานาจแทน 

เร่ืองยอ (synopsis):  

เมืองไอดี ในป 2112 เต็มไปดวยคนจน และมลพิษมากมาย ปจจัยอยูรอดของคนจน คือ อาหาร 
และ อากาศ เมืองนี้ปกครองดวยรัฐบาลเผด็จการ โดยนายพลคารล และ เฮรอน ท่ีปรึกษาคนสําคัญ แต
เขาสองคน ตองมาเปนทุกขกังวลกับการกอเหตุอาชญากรรม ของ เฮกเตอร ซึ่งเปนหัวหนาอาชญากร 
ของเมืองนี้ 

นายพลคารล จึงมีนโยบายสั่งปราบปราม ขบวนการใตดินของ เฮกเตอร และพวก ซึ่งคอยยุแหยให
คนจน ประทวงรัฐบาล เพ่ือหวังโคนลมทานนายพลคารล เฮกเตอร ตอบโตดวยการ ขโมยเครื่องสราง
อากาศไปใหคนจน เพ่ือสรางคะแนนนิยม และกลบเกลื่อนภาพลักษณท่ีไมดีของตน และยุยงใหประชาชนลุก
ขึ้นปฏิวัติ จน อีธาน ผูนําคนจน ใหการยอมรับในตัวของเฮกเตอร ดังน้ัน เฮกเตอรและพวกจึงฉวยโอกาส 
สรางความจลาจลและความรุนแรง ไดสะดวกขึ้น 

นายพลคารล จึงสั่งการให เฮรอน ลงไปปราบปราม เฮกเตอร จับเปนก็ได จับตายก็ได เพราะ เขา
เพียงคนเดียว ท่ีรูทัน เฮกเตอร เน่ืองจากเคยเปนสหายเกากันมากอน และสั่งใหกองทหารไปทําลายเขตท่ี
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ม่ันของ เฮกเตอร ทําใหเฮกเตอร โกรธแคน เขาตอบโตดวยการ จับตัว อีริค ลูกชายของ นายพลคารล ไป
เปนตัวประกัน ขังไวในเขตคนจน ซึ่งเปนท่ีม่ันชั่วคราว เพ่ือจะไดตอรองและเผชิญหนาสะสางความแคน
สวนตัวกับ นายพลคารล 

ท้ังฝายรัฐบาล และฝายกองโจร ตางยื้อแยงยุทธศาสตรการสื่อสาร โดยการเจาะเขาไปใน
ระบบสื่อสาร เพ่ือยึดอํานาจ เพราะถาฝายใดยึดโครงขายการสื่อสารได ฝายนั้นก็ไดเปรียบในยุทธวิธี 

ในท่ีสุด อีธาน ซึ่งเปนผูนําคนจน เขาใจในเจตนาของนายพลคารล และสหายอยางเฮกเตอรดี เขา
ตัดสินใจเขาขางรัฐบาล ชวยพานายพลคารลและลูกชายหนีรอดไปได ปลอยให เฮรอน และ เฮกเตอร 
สะสางบัญชีแคนกันตอไป 

เม่ือพนภาวะวิกฤติ นายพลคารล จึงตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายการปกครอง ใหความสําคัญและ
ชวยเหลือคนจนมากขึ้น. 

โครงสรางการดําเนินเร่ือง (Plot Structure) 

องก 1  เริ่มเรื่อง (เวลา 30 นาที) 
ฉาก: เมืองไอดี ยุคป 2120 

พลเมือง ทุกคนที่เกิดมา จะถูกลงทะเบียนดวยการฝงไอดีชิป เพ่ือระบุ ID ของพลเมือง แมแตผูนํา 
ผูบริหาร และเจาหนาท่ีทุกคน ของเมืองนี้ ชิปดังกลาว จะถูกฝงไวท่ีบริเวณทายทอย ของเด็กทุกคนที่เกิดมา 
วงจรของชิป จะเชื่อมตอกับ DNA ของบุคคลคนน้ัน มันทําหนาท่ีรับและสงสัญญาณ ระหวางชิปกับแมขาย
คอมพิวเตอร ผานระบบโครงขายดาวเทียม (satellite network) ซึ่งเปนระบบหลัก และระบบโครงขายดิจิตัล
สนามแมเหล็กโลก (digital-magnet field network) ซึ่งเปนระบบสํารอง เพื่อระบุตําแหนงท่ีอยูบนโลก 

ประโยชนท่ีพลเมืองทุกคนจะไดรับ จากการฝงไอดีชิป คือ การทํานิติกรรมตางๆ การซื้อขาย การ
ติดตอสื่อสาร ตลอดจน สวัสดิการตางๆ ท่ีจะไดรับจากรัฐ และความปลอดภัยของชีวิต จากอาชญากร และ
การขาดอากาศหายใจ เม่ือพลัดหลงเขาไปในเขตมลพิษ ซึ่งจะทําใหเจาหนาท่ี หรือเพื่อนบานเขาไปชวยเหลือ
ไดทัน เหลาน้ี ลวนตองอาศัยไอดีชิป เพื่อระบุลักษณะเฉพาะตนและตําแหนงติดตาม 

ในไอดีชิป จะมีผลึกแรแมเหล็กท่ีชื่อวา super paramagnetic ฝงอยู มันมีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งเม่ือ
ผลึกแรเหลาน้ีเรียงใกลกัน จะทําปฏิกิริยาผลักกันหรือดูดกัน ขึ้นอยูกับมุมของสนามแมเหล็กโลกที่มากระทํา 
แรแมเหล็กในชิป ถาเรียงขนานกับเสนแรงแมเหล็กโลก มันจะมีปฏิกิริยาดูดซึ่งกันและกัน แตถามันเรียงตัวตั้ง
ฉากกับแรงแมเหล็กโลก มันผลักกัน มุมและความแรงของสนามแมเหล็กโลกในทุกๆ ตําแหนงบนโลก จะมี
ความแตกตางกัน ทําใหแรแมเหล็กท่ีฝงอยูในไอดีชิป ทําหนาท่ีเปนเหมือน GPS เพ่ือระบุตําแหนงของพลเมือง
ทุกคน 

ดังน้ัน การเปนบุคคลเถื่อน ไรไอดีชิป จึงไมเปนผลดีแกพลเมือง แตจะเปนท่ีตองการของเหลาอาชญา
กรบางคน 
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ชิปท่ีถูกฝงไวแลว จะติดตัวไปกับบุคคลคนน้ัน ไปตลอดชีวิต การถอดชิปออกจากรางกายไมสามารถ
ทําได เพราะชิปจะสงสัญญาณไปยังแมขาย วามีการถอดหรือสับเปลี่ยนชิป หุนยนตเจาหนาท่ี ท่ีถูกติดตั้งไว
ท่ัวเมือง จะเขาไปควบคุมไวทันที รอเจาหนาท่ีท่ีเปนมนุษยมารับตัวไป 

การถอดชิป ถือเปนความผิดตามกฏหมาย และเปนอาชญากร เพราะอาชญากร ไมตองการระบุ
ตําแหนงอาชญากรรมของตน ซึ่งเสี่ยงตอการถูกจับกุมไดงาย ดังน้ัน จึงมีเหลาอาชญากรบางคน ยอมเสี่ยงท่ี
จะถอดชิปออกจากรางกาย และคอยหลบซอนหุนยนตรัฐบาล และการพลัดหลงเขาไปอยูในพื้นท่ีท่ีไมปลอดภัย 

ถามีกลุมชน คิดประทวงรัฐบาล รัฐบาลก็มีวิธีควบคุมฝูงชน เรียกวา "โปรแกรมควบคุมฝูงชน" โดยสง
สัญญาณกระแสไฟฟาออนๆ ผานโปรแกรมพิเศษ ไปรบกวนระบบประสาท ทําใหผูน้ันรูสึกมึนงง และไดรับ
ความเจ็บปวด ผูมีสิทธ์ิใชโปรแกรมดังกลาว คือเจาหนาท่ีระดับสูงเพียงไมกี่คน ซึ่งแนนอนวา ตนเองจะไดรับ
เอกสิทธ์ิ ไมตองถูกควบคุมดวยโปรแกรมพิเศษน้ีดวย 

ดังน้ัน จึงไมมีพลเมืองคนใดที่จะ หลบหนี หรือรอดพนจากการติดตามไดเลย 

เมืองไอดี เปนเมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยูในพื้นท่ีเสื่อมโทรมทางกายภาพ และแวดลอมดวยมลพิษ 
ซึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมลพิษทางนํ้าและอากาศ พลเมืองจึงเสี่ยงตอการขาดอากาศ
ออกซิเจน และรับพิษของคารบอนไดออกไซด และกาซพิษอ่ืนๆ เขาไป เปนอันตรายแกชีวิต  

ทําใหเมืองนี้ท้ังเมือง ตกอยูในความยากไร กลายเปนแหลงเสื่อมโทรม เต็มไปดวยความสกปรก เชื้อ
โรค ยาเสพติด และอาชญากรรม เพื่อแยงชิงอาหาร และอากาศ คราวใดที่อากาศไมเพียงพอ ราคาซ้ือขาย
กาซกระปองและหนากาก ก็จะสูงตามไปดวย 

เมืองนี้ แบงเขตท่ีอยูอาศัยกันชัดเจน ระหวางเขตคนร่ํารวย กับเขตคนยากจน เขตคนรวย อยูใจกลาง
ของเมือง และอยูบนตึกสูง มีเสนทางสัญจรออกนอกเมืองเปนรูปดาวหาแฉก ท้ังน้ี เปนเสนทางเพื่อควบคุม
พลเมือง และเปนทอสงอากาศบริสุทธ์ิไปยังเขตคนจน ซึ่งอยูขางลาง และชานเมือง 

คนรวยใชรถไฟฟาสวนตัว เปนพาหนะ มีชีวิตท่ีสุขสบาย สวนคนจนใชรถไฟฟาใตดิน เปนพาหนะหลัก 
มีชีวิตท่ียากลําบาก เสี่ยงภัย ระบบสื่อสารและขนสงมวลชน คอนขางไดรับจํากัด บางวันไฟฟาตก โทรศัพทใช
ไมได รถไฟฟาเสีย คนรวย คารลรียดเรื่องภาษีท่ีตองเสียในอัตราสูง สวนคนจน คารลรียดเรื่องสวัสดิการ
พ้ืนฐานของชีวิต แตท้ังคนจนและคนรวย ตางก็กลัวสิ่งเดียวกัน คือ อาชญากรรม ท่ีมักเกิดขึ้น อยางไม
คาดคิด 

เงิน ของเมืองนี้เปนระบบ electric money เต็มรูปแบบ คือ ใชการดซึ่งฝงชิประบุจํานวนเงินไว เปน
มูลคาของการแลกเปลี่ยน ซึ่งชิปในการดใบนี้ จะมีโปรแกรมเชื่อมโยงกับรหัสไอดีประจําตัวของเจาของผูถือ
บัตรดวย เพ่ือยืนยันมูลคาความเปนเจาของเงินท่ีถือในมือ ดังน้ัน การดเงินแตละใบ จึงมีขอมูลรายชื่อและ
จํานวนเงินของผูถือทุกคน ท่ีใชมัน 

เมืองไอดี ปกครองโดยคณะรัฐบาลเผด็จการ ซึ่งมีนายพลคารล เปนผูนําสูงสุด และมีฐานะร่ํารวยท่ีสุด
ของเมืองนี้ 



Script Writing – Story Outline :  เร่ือง มหานคร ไอดี 2112 (The Metropolis: ID 2112) 

  
 

4

สถานะทางการเงินการคลังของรัฐบาล ขึ้นอยูกับภาษีของคนรวย ผูเปนเจาของธุรกิจและโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญ นอกจากจะใชหุนยนตแลว ยังตองใชแรงงานมนุษยจากพวกคน
จน พวกเขาจําตองทํางานในโรงงาน เพ่ือแลกกับ อาหารและอากาศบริสุทธ์ิ ตลอดจนสวัสดิการการคุมครอง
จากเหลาอาชญากร ซึ่งมีอยูท่ัวไปในเมืองนี้ 

ตัวละคร: 

(1)–นายพลไอเซน คารล (General Eisen Karl) เปนผูนําสูงสุดของเมืองไอดี มีอํานาจ อิทธิพล และ
ฐานะร่ํารวยท่ีสุด มีลูกชายที่เขารักมาก ชื่อ (2)–อีริค คารล (Erich Karl) ภรรยาของทานตายดวยโรคติดเชื้อ
ในโลหิต ตั้งแต อีริค อายุได 7 ป อีริคถูกเลี้ยงดูไมใหรับความลําบากใดๆ ดังน้ัน อีริค จึงไมรูรสชาติ และ
ความทุกขยาก ของความจน และแนนอน เขาไมคารลยเห็นแหลงคนจนเลย ปจจุบัน อีริค ยางเขาสูวัยรุน
แลว 

นายพลคารล มีท่ีปรึกษาคนสําคัญ ชื่อ (3)–เอ็บ เฮรอน (Abe Heron) ทุกคนเชื่อวา เขามีอํานาจและ
เวทมนต และเปนผูหยั่งรู ความจริงเขาเปนนักวิทยาศาสตรพยากรณ (Prediction Science) ทําหนาท่ีให
คําปรึกษา (fortune–telling) ทุกๆ สิ่งแกทานนายพลอีริค และทานนายพลก็เชื่อเขา เพราะสิ่งท่ีเขา
พยากรณ มีหลักวิทยาศาสตรรองรับ 

(4)–พลทหารโทนี่ (PVT.Tony) และ (5)–พลทหารด็อจ (PVT.Dodge) เปนทหารรับใชใกลชิด คอย
ขับรถใหทานนายพล ทําหนาท่ีผลัดเปลี่ยนเวียนกัน สวน (6)–คุณการเน็ต แอสเพน (Garnet Aspen) หญิง
ผูสูงวัย และชาญฉลาดดานจิตวิทยา มีมนุษยสัมพันธเปนเลิศ เปนเลขาคนสนิทของทานนายพล และยังเปนพี่
เลี้ยง และคนสอนหนังสือใหแก อีริค อีกดวย ทานนายพลสามารถสั่งการไดอยางฉับไวและแมนยํา เพราะ
ทานมี โปรแกรมเมอรมือดีอยูใกลตัว 

(7)–เจน เคนดา (Jane Kenda) หนุมลูกครึ่งหญิงชาย คอยควบคุมระบบคอมพิวเตอรท้ังหมด เขา
ไดรับมอบสิทธ์ิใหเสมอเหมือน Administrator ตัวจริง เหตุผลหน่ึงท่ีเขาไดรับความไววางใจก็คือ ความ
ซื่อสัตย และความเกง และ ฉลาด ในดานโปรแกรมคอมพิวเตอรและการสื่อสาร นายพลคารลรูจัก เขา ก็
ตอนที่จับเขาไดขณะทําการเจาะขอมูล (hack) เขามาในระบบของทานนายพล เม่ือสอบสวนเอาความจริง 
ปรากฏวาเขาเปนแคเด็กหนุมซุกซน และเม่ือทดสอบความสามามรถของเขาแลว ทานนายพลกลับพบความ
อัจฉริยะของเขา ในท่ีสุด ทานนายพลจึงปลดโปรแกรมเมอรคนกอน (เอเจ เฮกเตอร) แลวให เจน เขาทํา
หนาท่ีแทน และนับจากนั้นมา ระบบโครงขายตางๆ ของเมืองไอดี ก็พลิกผัน ไดรับการพัฒนาทันสมัยอยาง
รวดเร็ว 

(8)–พลโทแมค ไลยแมน (LTG. Mac Lyman) เปนรัฐมนตรีกลาโหมและมหาดไทย ทําหนาท่ีดูแล
ดานการทหารและตํารวจ ในเมืองนี้ เขาไดรับเอกสิทธ์ิ ท่ีจะไมตองอยูภายใตโปรแกรมควบคุมฝูงชน 
เชนเดียวกับทานนายพลคารล อีริค ลูกชาย และ ท่ีปรึกษา เฮรอน การควบคุมฝูงชน เปนหนาท่ีโดยตรงของ 
พลโทแมค 

(9)–รัฐมนตรีเออรวิน โคล (Erwin Cole) ทําหนาท่ีดูแลดานการเงินการคลังของเมือง ตลอดจนการ
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ติดตามการจัดเก็บภาษีจาก กลุมคนร่ํารวยและนักธุรกิจในเมืองนี้ 

(10)–เอมมา แฮรเรียต (Emma Harriet) นายกเทศบาลเมือง เปนหญิงเหล็กอีกผูหน่ึง แมจะดูอวน
ทวมไปหนอย แตเอาการเอางานดีมากในดานมวลชน เธอจะคอยรายงานการควบคุมระบบทอสงอากาศ
ออกซิเจน นํ้า และอาหาร สงไปยังเขตคนจน เพ่ือมิใหพวกเขารูสึกลําบากจนเกินไป เพราะมิฉะน้ัน พวกเขา
จะออกมาประทวง ซึ่งก็เกิดขึ้นบอยๆ  

(11)–คุณรอย แอนเดอสัน (Roy Anderson) เปนนักธุรกิจใหญในเมืองนี้ มีฐานะร่ํารวย สงออก
หุนยนต ยานขนสงอวกาศ อาหารแคปซูล และอื่นๆ เขาเสียภาษีสูงท่ีสุดในเมืองนี้ เขาเคยตอรองกับรัฐบาล 
ในฐานะนายกสมาคมผูประกอบการในเมืองไอดี เพ่ือใหลดหยอนภาษีลงบาง แตไรผล 

(12)–คุณสตีฟ เวสต (Steve West) เปนนักธุรกิจเจาของโรงงานผลิตชิปคอมพิวเตอร และซอฟตแวร 
ใหแกรัฐบาล น่ันเปนอาชีพเบื้องหนา แตเบื้องหลัง เขาผลิตอาวุธสงใหทานนายพลคารล ทําใหเขาเปนนัก
ธุรกิจเพียงคนเดียว ท่ีไดรับการโปรดปราน จากทานนายพลมากที่สุด และมักไดรับสิทธิพิเศษเปนของตอบ
แทน ทําใหเขามีโอกาศแอบผลิตอาวุธสงใหอาชญากรดวย ในเวลาเดียวกัน โดยที่นายพลคารล ไมรู คุณเวสต 
มีคติวา ไมมีมิตรแท และไมมีศัตรูถาวร ทุกอยางข้ึนอยูกับผลประโยชนตางตอบแทน ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญ 

(13)–เอเจ เฮกเตอร (A.J. Hector) แตสหายและเหลาสมุนของเขา มักเรียกวา เอเจ เปนหัวหนา
อาชญากร ตัวรายกาจที่สุดในเมืองนี้ เขามีท้ังอํานาจ และอิทธิพล ผลิตท้ังยาเสพติด และเงินปลอม เขามีเงิน
ซึ่งผลิตขึ้นใชเอง (เงินปลอมเหมือนจริง) มีอาวุธ ท่ีติดตอซื้อขายจาก คุณเวสต มีเขตพ้ืนท่ีเปนของตนเอง อยู
นอกเขตเมืองดานตะวันตก และบนพื้นดิน และอุโมงคใตดิน 

เฮกเตอร ไมชอบระบบการปกครองของ นายพลคารลเปนทุนเดิมอยูแลว อดีตเคยเปนนายทหารคน
สนิท และเปนวิศวกรผูควบคุมระบบคอมพิวเตอรใหแกทานนายพล เขารวมงานเคียงบาเคียงไหลเสมือนเพื่อน
สนิท รับใชทานนายพล มาตั้งแตสรางเมือง ดังน้ัน เขาจึงมีความคุนเคยกับครอบครัวของนายพลคารล มา
เปนอยางดี แตเขาก็มีขอเสียท่ีนายพลคารลรับไมได คือ เขาเปนคนมักใหญใฝสูง และถือวิสาสะ ระยะหลัง
ชอบแทรกแซงอํานาจของทานนายพล ในท่ีสุดเขาจึงถูกนายพลไลออก แตไมฆาเขาในฐานะเพื่อนเกา จึง
ปลอยเขาไป สรางความเจ็บแคนใหแกเขา เฮกเตอร เก็บความแคนไว มาแอบสรางอิทธิพลและเขตเมืองเปน
ของตนเอง โดยที่นายพลอีริค ไมอาจปราบปรามเขาไดถนัด เพราะความเกงและฉลาดของเขานั่นเอง เฮก
เตอร จึงเปนท้ังกางและหอก คอยทิ่มแทง นายพลคารล อยูตลอดเวลา 

จุดหักเห 1: (main plot point 1st) 

เฮกเตอร ฉวยโอกาส สรางภาพวาเปนผูมาปลอดปลอย ใหคนจนเปนอิสระจากทานนายพลคารล จน
คนจนเริ่มเชื่อ และเขามาเปนพวก จนกระทั่งยอมให เฮกเตอร มาสรางเขตอาณานิคมในพื้นท่ีของเหลาคน
ยากจน โดยใชพ้ืนท่ีในอุโมงคใตดิน เปนฐานบัญชาการ 

เฮกเตอร มักจะยุแหยให ฝูงชนประทวงรัฐบาลอยูเปนระยะๆ โดยอาศัยสมุนของตนเปนผูกอเหตุความ
วุนวายตางๆ เชน เผาทําลายสถานที่สําคัญ วางระเบิด และถือโอกาสปลนสะดมภทรัพยสินของคนรวย 
บางสวนกันเอาไวเปนผลประโยชนของตน สวนเศษท่ีเหลือ เอาไปแจกจายสรางภาพวาน่ีคือ ความชวยเหลือ
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ของ เฮกเตอร ผูปลดปลอยประชาชน 

เฮกเตอร มีความสามารถพิเศษ ในการปลอมตัวขึ้นไปกอเหตุในเขตคนรวย เขาและสมุน หลบเลี่ยง
การจับกุมจากหุนยนต และเจาหนาท่ีของรัฐบาลไดอยางยอดเยี่ยม มีวิทยายุทธในการตอสูเปนเลิศ ท้ังหมัด 
เทา อาวุธทุกชนิด และบวกกับความเกงดานโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งแนนอนวา ในตัวเขา และสมุนคนสนิท 
(14)–แฟรงค (Frank) กับ (15)–โดรโก (Drogo) จะไมมีไอดีชิปฝงอยูในตัว น่ันแหละ ทําใหเขากลายเปน
อาชญากรลองหนได และรายกาจที่สุดในเมืองไอดี 

องก 2 ดําเนินเรื่อง เผชิญหนา (เวลา 68 นาที) 
มลภาวะเปนพิษ รุนแรงขึ้น (16)–อีธาน จอหนสัน (Ethan Johnson) แกนนําคนสําคัญ ไดรวบรวม

คนจน รวมกลุมกันประทวง หยุดงานครั้งใหญ ภายใตการสนับสนุนและการยุยงของ เฮกเตอร ในขณะที่ 
รัฐบาลแถลงขาว การสรางเครื่องผลิตกาซออกซิเจน ไดสําเร็จ (เครื่องแยกน้ําเสีย ใหเปน กาซออกซิเจน) 
การประทวงดําเนินไปรุนแรงขึ้น พวกของเฮกเตอร ถือโอกาสวางระเบิด ลอบทํารายหุนยนตของรัฐบาล และ
ทรัพยสินอ่ืนๆ เปนท่ีสนุกสนาน เกิดการปะทะกันระหวางทหารกับพวกของเฮกเตอร เกือบกลายเปนสงคราม
จราจล 

เฮกเตอร ถือโอกาสนี้ กอเหตุใหขอมูลแกคนจนวา สิ่งท่ีรัฐบาลทําก็ทําเพื่อคนรวยเทาน้ัน และกดขี่คน
จนตลอดเวลา ขอใหรวมมือกับตนเพื่อโคนลมรัฐบาล จากน้ัน เฮกเตอรและพวก ฉวยโอกาสขณะที่มี
เหตุการณปะทะกันชุลมุน ขโมยเครื่องสรางกาซออกซิเจน มาเก็บไวในเขตคนจนกอน กอนท่ีจะเคลื่อนยายไป
ในเขตของตน และสั่งเปดเดินเคร่ืองสรางอากาศใหพอเพียงแกคนขางลาง ซึ่งไมตองมัวคอยเติมกาซเพิ่ม ทํา
ใหสะดวกในการเคลื่อนยายและกระทําการตางๆ ในพื้นท่ีเขตคนจนและอุโมงคใตดินไดงายขึ้น 

การกอเหตุครั้งน้ี เฮรอน ไดรับมอบหมายภารกิจใหไปจับตัว เฮกเตอร มาใหได ไมวาจะเปนหรือตายก็
ตาม เฮรอน พรอมดวยยอดมือปราบกลุมหน่ึง จํานวน 20 คน ออกไลลา เฮกเตอร แตก็ไมใชเรื่องงายนัก สิ่ง
ท่ีเขาจะตองฝาอุปสรรคสําคัญ 2 ประการ คือ แรงตอตานจากคนจน และ การดักลอบทํารายแบบกองโจร
จากพวกของ เฮกเตอร  

เม่ือ เฮรอน กับ เฮกเตอร เผชิญหนากัน ทําใหทราบวา สองคนนี้ เคยเปนเพื่อนรวมอุดมการณกันมา
กอน แตมาขัดแยงกันในภายหลัง โดยที่ เฮรอน เลือกอยูขางรัฐบาล สวน เฮกเตอร เลือกประโยชนของ
ตัวเอง แมวา ท้ังสอง จะมีฝมือในการตอสูสูสีพอๆ กัน แต เฮกเตอรไดเปรียบในดานชัยภูมิซึ่งอยูในท่ีลับ และ
การสนับสนุนดานอาวุธจากคุณเวสต. เฮรอน ไดพูดหวานลอมใหเห็นวาทานนายพลไมไดทอดทิ้งประชาชน 
และเครื่องสรางอากาศนั่น ก็หวังจะสรางความเปนอยูท่ีดีใหแกคนจน เพราะลําพังทอกาศที่สงไปในแหลงคน
จนน้ันไมเพียงพอ การสนทนาไดยินไปถึงหู อีธาน 

ผลการเผชิญหนาครั้งน้ี เฮกเตอร เปนฝายแพ และหลบหนีไปไดอยางหวุดหวิด แต เฮรอน ก็สูญเสีย
ทหารองครักษยอดฝมือไปเกือบครึ่ง สวน อีธาน ก็ไมกลาท่ีจะตอสูกับ เฮรอน เพราะเร่ิมไมแนใจอะไร
บางอยาง  

ภาพการชุมนุม พฤติกรรมถอย สารเลว การปลนสดมภ ท่ีเกิดขึ้นในระหวางการประทวง อีธาน ไมได
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เห็นดวยเลย และไมไดหวังจะใหประชาชนทําเชนน้ัน แตเหตุการณมันไดเกิดลุกลามไปไดอยางไร น่ีคือปริศนา 
ท่ีทําให อีธาน หาคําตอบยังไมได 

นายพลคารล โกรธมาก ท่ีไมสามารถจับเฮกเตอรและพวกได จึงสั่งกองกําลังทหารเพิ่มขึ้นครึ่งหน่ึง 
ออกไลลา เฮกเตอร สวนอีกครึ่งหน่ึง อยูเฝาอารักขาเมืองและทานนายพล น่ีเปนคําแนะนําของ เฮรอน 
เพราะจากการปะทะกับ เฮกเตอร ครั้งกอน ทําให เฮรอน ไมประมาทฝมือของ เฮกเตอร  

เฮกเตอร ตอบโต ดวยการลักพาตัว อีริค ลูกชายของทานนายพล ไปขังไวในเขตคนจน เพื่อทาทาย
และการเผชิญหนา ก็ยิ่งทําใหนายพลคารล โกรธจัด สั่งประกาศจับตายและทําลายแหลงซองสุมของเฮกเตอร
ใหสิ้นซาก 

อีริค ไมรูเรื่องอะไรดวย เขาถูกจับมาอยูรวมกับคนจน สิ่งท่ีเขารังเกียจแตก็มีสิ่งท่ีนาประทับใจซอนอยู 
น่ันคือ ความมีนํ้าใจของคนจน แมวาคนจนบางพวกยังโกรธแคนพอของเขา แตก็มีอีกพวกที่สงสารอีริค 
โดยเฉพาะ (17)–ลอลา (Lola) หญิงสาวผูหน่ึง ในเขตคนจน 

เฮรอน ออกตามหา อีริค ในเขตคนจนอยางไมลดละ ขณะท่ี นายพลแมค ไลยแมน กําลังบัญชาการ
โจมตีท่ีม่ันของ เฮกเตอร และเวลาเดียวกันน้ัน เฮกเตอร ก็สามารถเจาะเขาระบบเครือขายของรัฐบาลได
สําเร็จ ทําใหเขารูความเคลื่อนไหวของทหารที่ออกไลลาตน และรูตําแหนงของทานนายพล และคนอื่นๆ 
สรางความไดเปรียบใหแกเขาเกือบทุกทาง 

เฮรอน เองก็ทราบดี จากการรายงานของเจน วาเฮกเตอรเจาะเขาระบบไดแลว สรางความหนักใจ
ใหแก เฮรอน เปนอยางมาก และยิ่งซ้ํารายไปกวาน้ัน ก็คือ ทานนายพลเริ่มหัวเสีย และออกตามหาลูกชาย 
ดวยตนเอง น่ันเทากับนายพลคารลเดินตามเกมของเฮกเตอร และอาจไปติดกับดักของเฮกเตอรก็ได 

และก็เปนไปตามคาด นายพลคารล กับทหารองครักษ ลวงล้ําเขาไปในเขตคนจน เขาตองพบกับ
อุปสรรคมากมาย คือ การตอตานจากพวกคนจน ท้ังการดักลอบทําราย การประทวง ขวางปา แตภาระกิจ
ของเขาคือ ตามหาลูกชาย เขาจึงระงับอารมณไมตอบโตพวกคนจน เพราะเขาเองก็รูขอมูลดีวา เหตุการณ
จราจล เผา ปลน ไมใชฝมือของพวกคนจนแนๆ  

นายพลคารล เผชิญหนากับ อีธาน ผูนําคนจน ทําใหท้ังสองฝายเริ่มเขาใจกัน และพานายพลคารล ไป
ยังท่ีซอนของ อีริค ลูกชาย ขณะเดียวกันน้ัน เฮกเตอร ก็ปรากฏตัว ทําใหนายพลคารล เขาใจผิดวาน่ีคือ 
แผนของ อีธาน ท่ีพามาติดกับดักของ เฮกเตอร ซึ่ง อีธาน ไมอาจปฏิเสธไดวามันไมจริง ทําใหอีธานตองหลบ
หนาไปกอน 

เฮกเตอร ระบายความแคน ใหนายพลคารลเห็น และรับรูวาสิ่งท่ีนายพลคารล ทํากับเขาไวในอดีตน้ัน 
มันผิดมหันต ขณะท่ี เฮกเตอร ยังมัวยุงๆ กับการระบายความแคนสวนตัวอยู เขาก็ไดรับรายงานวา เมือง
ของเขากําลังถูกโจมตีอยางหนัก นายพลคารล จึงตองรีบไปบัญชาการเรื่องสําคัญกอน จึงจับนายพลคารล 
ไปขังรวมกับ อีริค ลูกชาย และสั่งกําชับใหสมุนเฝานายพลและลูกไว แลวจะมารับตัวไปชําระโทษทีหลัง 

อีธาน กลับมา อธิบายใหทานนายพล จนเขาใจในสถานการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้น เขาตองแกไขความ
เขาใจผิดท้ังหมด ดวยการออกความเห็นวา ใหถอดชิปไอดีลูกชายออก แลวเอาไปสวมกับชิปไอดีอีกอันท่ีตัว
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นายพล ทุกอยางเปนไปตามนั้น แตตองทําอยางรวดเร็วและประสานงานกันใหดี มิฉะน้ัน เฮกเตอรจะจับไดวา 
มีการเปลี่ยนชิป นายพลคารล ติดตอไปยังเจน ใหรบกวนสัญญาณดาวเทียมชั่วคราว  

อีธาน สั่งใหหมอของตน (18)–ดร.เอกอน อัลวา (Dr. Egon Alva) ทําการผาตัดโดยดวน เม่ือทาน
นายพล เห็นหมอเอกอน ความทรงจําเกาๆ ก็กลับมาอีกครั้ง เขาสงสัยวาทําไมหมอจึงมาอยูท่ีน่ีได หมอเลา
วาเขาถูกจับตัวใหมารักษาคนไขท่ีน่ี และเม่ือมาเห็นความทุกขยากของคนจน จึงเกิดความสงสารพวกเขา ทํา
ใหเขาไมอยากกลับไปขางบนอีก นายพลคารล รูสึกม่ันใจในการถอดเปลี่ยนไอดีชิปมากขึ้น เพราะเขาทราบดี
วา ดร.เอกอน เคยเปนหมอมือหนึ่งในการฝงไอดีชิปใหกับพลเมืองของรัฐบาลมากอน 

จุดหักเห 2: (main plot point 2nd) 

ในระหวางถอดและประกอบไอดีชิป ระบบการติดตอสื่อสารทุกระบบขัดของรวนเรไปหมด สรางความ
สับสนวุนวาย ใหแกนายพลแมค ระหวางการโจมตีคายพักของ เฮกเตอร สวน เฮรอน ก็ไมสามารถติดตอกับ
ใครๆ ไดเลย ทุกอยางมันสับสนไปหมด ฝายเฮกเตอร ก็เชนกัน ไมรูวาเกิดอะไรขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร แต
เวลาผานไปเพียงไมนาน เจน ทริคเกิล ก็แกปญหาไดสําเร็จ ดวยการนําระบบเครือขายสํารอง คือ ระบบ
โครงขายดิจิตัลสนามแมเหล็กโลกขึ้นมาใช (ระบบน้ี คิดโดย เจน ซึ่งเฮกเตอร ไมอาจทราบได) 

เม่ือถอดไอดีชิปของลูกชายออกมาแลว นายพลคารล ยอมเสียสละ ใหลูกชายหลบหนีไปกอน โดย
ความชวยเหลือของ ลอลา หญิงสาวผูรูลูทางหลบหนีไดดี อาสาพาอีริคหนีไป 

เม่ือ เฮกเตอร กลับมา ก็พบวา นายพลคารลกําลังหลบหนี เขาโกรธมาก จึงสังหาร ดร.เอกอน และ
สั่งใหพรรคพวก ออกตามไลลานายพลไป ในระหวางน้ัน เขารูสึกเจ็บแคนอีธาน และพวกคนจนที่เปนตัวการ
พานายพลหนีไป เฮกเตอรจึงสั่งใหลูกสมุนปดเครื่องสรางกาซออกซิเจนและทําลายมันเสีย ทําใหเกิดระเบิด
และเพลิงไหมไปท่ัวอุโมงค 

เหตุการณจุดสูงสุดของเรื่อง (climax):  

นายพลคารล พรอมดวยคนนําทาง หลบหนีไมรอด มาจนมุมท่ีอุโมงคแหงหน่ึง เฮกเตอร รูสึกเคียด
แคนอยางหนัก ท่ีนายพลสั่งทําลายคายของเขา เขาจึงตรงเขาไปจะฆา แต เฮรอน มาทันเวลาพอดี เกิดการ
ตอสูกัน เฮรอน เสียเปรียบเพราะเขาไมไดสวมเครื่องฟอกอากาศเหมือน เฮกเตอร 

เหลาคนจน ท่ีอยูขางลางและในอุโมงคเริ่มขาดอากาศ และอยูกันอยางอึดอัด บางคนตองรับพิษของ
อากาศไปเต็มๆ เพราะไมมีเครื่องกรองอากาศ และ เครื่องสรางอากาศถูกทําลายไปแลว 

เฮรอน เกือบถูก แฟรงค และ โดรโก สมุนของ เฮกเตอร ทําราย แต อีธาน มาขัดขวางไวไดทัน และ
กําจัดสมุนท่ีเหลือของ เฮกเตอร จนหมด และพาทานนายพลหนีไปตอ เหลือ เฮรอน กับ เฮกเตอร สองคนที่
ตองชําระแคนกันตอไป 

องก 3 สรุปทายเรื่อง (เวลา 12 นาที) 
กลุมหมอกควันพวยพุงขึ้น ท่ีบริเวณเขตคายพักของ เฮกเตอร สวนทานนายพลคารล อีริค ลอลา 

และคนอื่นๆ โผลพนขึ้นมาจากอุโมงค นายพลคารล รีบสั่งการทางวิทยุใหนายกเอมมา แฮรเรียต เรง
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เครื่องสงอากาศไปตามทอลงไปในเขตคนจนใหเต็มกําลัง และสั่งจับกุมคุณสตีฟ เวสต แลวยึดอาวุธไวใหหมด 

การตอสูของ เฮรอน กับ เฮกเตอร ยังดําเนินตอไป เฮรอน หมดแรงเพราะขาดอากาศ แตแลว เขาก็
พบทอสงอากาศทอหนึ่ง เขารีบคลานพาตัวเองไปที่ทอ ขณะท่ี เฮกเตอร กําลังใจเย็น พูดพลามถึงอดีตของ
พวกเขา เม่ือ เฮรอน ไดสูดอากาสที่สงมาตามทอ กําลังก็กลับคืนมา จังหวะท่ี เฮกเตอร เผลอ เฮรอน ควา
ทอนเหล็กเสียบเขาท่ีหนาอกของเขาจนขาดใจตาย 

ทามกลางฝูงชน ทานนายพลคารล พรอมลูกชาย และ เฮรอน ขึ้นปราศรัยใหญบนเวที พรอมแสดง 
เครื่องสรางอากาศรุนใหม นายพลคารล ประกาศขอบคุณชาวเมืองในเขตคนจน ท่ีดูแลและชวยเหลือลูกชาย
ของเขา ทําใหเขาคิดไดวา เขาจะตองทําอะไรบางอยางแลว เขาจะสงเครื่องสรางอากาศลงไปทุกจุดในเขตคน
จน และจะนําภาษีจากคนรวย ไปสรางสวัสดิการใหแกคนจน เขาจะสงเสริมการศึกษา การปลูกตนไมใหญ
ทดแทนพื้นท่ีเสื่อมโทรม และปฏิวัติระบบอุตสาหกรรมเสียใหม ภายใตการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมใหแก
ชาวเมือง 

สรางความปติยินดีใหแกชาวเมืองเปนอันมาก 

จบบริบูรณ. 

 

 

 

 

แรงบันดาลใจที่คิดเร่ืองนี้:  
ระหวางเดินทางจาก พิษณุโลก ไป กรุงเทพฯ โดยรถยนตประจําทาง บขส. เวลา 8.30 
น. จากพิษณุโลก เกิดแนวคิดเรื่อง กลุมคนรวย กลุมคนจน ท่ีมีความเครียดและปญหา
ท้ังท่ีตางกันและเหมือนกัน กลุมคนรวยเปนกังวลเรื่อง การเสียภาษีอัตราสูง สวนคนจน
เปนกังวลเร่ือง ปจจัยสี่และสวัสดิภาพพื้นฐาน กลุมอาญชากร กลับคอยฉวยโอกาส ฉก
ชิงประโยชนจากคนรวย อาศัยคนจนเปนสะพานไปสูการสรางอํานาจ และอิทธิพลเถื่อน 
สวนนักการเมือง ก็มัวหวงแตผลประโยชน ตําแหนง สถานภาพของตัวเอง ทหารและ
ผูนํา กลับปลอยปะละเลย ความชอบธรรม เพราะมัวหวงแตอํานาจ ท่ีอาจสูญเสียไป  

ความเหลื่อมล้ําทาง เศรษฐกิจ สังคม ก็นับวันเติบโตทวีความรุนแรงขึ้น ปญหาตางๆ ก็
ยุงเหยิงสลับซับซอน ยากแกการแกไข  

ถึงตอนนี้ จําเปนตองมี “ผูปลดปลอย” เขามามีบทบาทแทรกแซง เพื่อเขามาแกไขปญหา
เหลาน้ัน ในท่ีสุดโครงเรื่องก็ปรากฏขึ้นคราวๆ ตองการฉากเมืองในอนาคตดวย ก็เลยตั้ง
ชื่อเมืองวา ไอดี เปนเหตุการณเกิดขึ้นในศตวรรษหนา คือป ค.ศ. 2112 

เรื่องนี้ จินตนาการ แบบไมเปนหวงเรื่องทุนสราง เพราะคนไทยคงทําไมได ถาใจไมถึงพอ 
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จะเห็นวา ชื่อตัวละคร ไมมีชื่อไทยเลย แตก็ไมแนนะ ผมทําไดก็เพียงขอรวมเปนสวนหน่ึง
ในทีมสรางเทาน้ัน และถาทําได ภาพยนตรไทย ก็คงไมอายหรือนอยหนาประเทศอาเซียน
เพ่ือนบานแนนอน 

ผมเชื่อและมั่นใจเชนน้ัน. 

25 กุมภาพันธ 2556 

 

ตัวละคร: 

(1)  นายพล ไอเซน คารล (Eisen Karl) ผูนําแหงมหานครไอดี 

(2)  อีริค คารล (Erich Karl) ลูกชายนายพลคารล 

(3) เอ็บ เฮรอน (Abe Heron) ท่ีปรึกษาทานนายพลคารล 

(4)  พลทหารโทนี่ (PVT. Tony) และ (5) พลทหารด็อจ (PVT. Dodge) 

(6) การเน็ต แอสเพน (Garnet Aspen) 

(7) เจน ทริคเคิล (Jane Trickle) 

(8) พลโทแมค ไลยแมน (LTG. Mac Lyman) 

(9) รัฐมนตรีมหาดไทยและกลาโหม เออรวิน โคล (Erwin Cole) 

(10) นายกเทศบาลมหานครไอดี เอมมา แฮรเรียต (Emma Harriet) 

(11) คุณรอย แอนเดอสัน (Roy Anderson) 

(12) คุณสตีฟ เวสต (Steve West) 

(13) เอเจ เฮกเตอร (A.J. Hector) 

(14) แฟรงค (Frank) 

(15) โดรโก (Drogo) 

(16) อีธาน จอหนสัน (Ethan Johnson) 

(17) ลอลา (Lola) 

(18) ดร.เอกอน อัลวา (Dr.Egon Alva) 

 

 




