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บทโครงราง (Story Outline)  
ภาพยนตร เรื่อง โคตร รหัสลับ (THE CODE) 

ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา – dfilm school.  โทร. +668 8291 9232 

วันที่ 29 มกราคม 2561 

ความยาวเรื่อง:  100 นาที 

แนวคิดของเรื่อง (theme) : รหัสลับอันตรายสุดยอด ตกอยูแกผูใด ซึ่งเปนบุคคลภายนอก บุคคลน้ัน 
ยอมตกเปนเปาการสังหาร. 

แนวภาพยนตร (genre) : แอคชั่น (politic action) 

ประโยคหลัก (premise): เกิดอะไรขึ้นกับ มนัสวี หรือ นาท ทหารเกณฑ ผูทําหนาที่เดินหนังสือให
ทานนายพลยุทธ เมื่อเขาลวงรูรหัสลับอันตรายสุดยอด ของทานนายพล.  

เรื่องยอ (synopsis): พลทหารมนัสวี ยงตระการจิต หรือ นาท ทหารเกณฑทีส่มัครมาทําหนาที่ 
ประจําหนาหอง ของทานนายพลยุทธ พันธภาคภูมิ รับงานเดินสงหนังสือ ภายในสํานักงานของกรมกอง 
ของทานนายพล. วันหน่ึงเขาเกิดลวงรูความลับสุดยอด ของทานนายพลโดยไมไดตั้งใจ. เขาจึงตกเปนเปา
สังหาร ของหนวยทวินแอโรว ซึ่งอยูภายใตบังคับการของ นายพลสิร ิวันวิริยะ, หน่ึงในทีมงานผูกอการ
ปฏิวัติรัฐบาลของ นายพลอรรถ จิระวรการ นายกรัฐมนตร.ี นาท จึงตองหนีเอาตัวรอด และหาทางเขาถึง
ตัว นายพลอรรถ ใหเร็วท่ีสุด ภายใตการชวยเหลือของ เจนนี ่สาวสวยนักแฮกเกอร บุตรสาวของ นาย
อนันต รัฐมนตรีที่อยูเคียงขาง นายพลอรรถ.  

นาท ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เขาไมสามารถใชเครื่องมือสื่อสารใดๆ ไดเลย เพื่อมิใหตกเปนเปา 
การติดตามสังหาร. สถานการณ กลายเปนเกมการชวงชิงเปาหมาย ของหนวยทวินแอโรว กับ นาทและเจน
น่ี ที่จะเขาถึงตัว นายพลอรรถ ใหเร็วที่สุด. ฝายนาทและเจนน่ี เสียเปรียบทุกดาน โดยเฉพาะกําลังอาวุธ และ
โปรแกรมการติดตามเปาหมาย แตเจนนี่ก็อาศัยความสามารถสวนตัว ในฐานะนักแฮกเกอรระดับโลก ซึ่งเคย
ผานการแฮกขอมูลของทําเนียบขาว สหรัฐมาแลว. หักเหโปรแกรมการควบคุมสถานการณ ของหนวยทวิน
แอโรว. ในที่สุด นาทก็เขาถึงตัว นายพลอรรถกอน แคเสี้ยววินาที. เหตุการณจึงพลิกผัน นําไปสู การกอบกู
สถานการณ ของนายพลอรรถ เพื่อมิใหเกิดสงครามกลางเมือง. 
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โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure) 

องก 1   

ที่บานหลังหนึ่ง ในยานชานเมือง มีเด็กหญงิวัยรุนหนาตาดี ผูหน่ึง ชื่อ เจนนี ่อายุราว 14 ป ผิวขาว 
รางสูง ทาทางเกงกางเหมือนผูชาย กําลังโตเถียงกับเพื่อนชาย 2 คน เนย กับ เนม ซึ่งเปนพี่นองกัน และ
เปนเจาของบาน ในการแกปญหาโปรแกรมคําสั่ง ของเครื่องบินโดรน บังคับหุนยนตของ 2 พี่นอง ใหทํางาน
ตามคําสั่ง. พวกเขาไมสนใจ การรายงานขาวจากทีวี ในการเชิญชวนประชาชน ใหไปรวมงานมหกรรม
เทคโนโลยีวิทยาศาสตรแหงชาติ.  

เสียงโทรศัพทดังขึ้น ขัดจังหวะของพวกเขา, เปนเสียงของพอของ เจนน่ี เรียกให เจนนี่ รีบกลับบาน 
เพื่อไปรับนองที่งานมหกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร ทามกลางเสียงบนของเธอ วาเปนอุบายของพอที่จะให
เธอไปรวมงาน ที่เธอเห็นวานาเบือ่. เพราะในงานมีแตเทคโนโลยีเกา ลาสมัย และเปนเรื่องของผูใหญ สราง
เกม หรือโปรแกรมขึ้นมาหลอกเด็กๆ ไมสรางสรรค. 

ในงานมหกรรมเทคโนโลยีวิทยศาสตรแหงชาติ มีนักเรียน และผูปกครอง ใหความสนใจ ตางพาบุตร
หลาน เขารวมงานกันอยางหนาแนน. เด็กชาย มนัสวี ยงตระการจิต หรือที่เพื่อนๆ เรียกวา นาท ไดแสดง
ความอัจฉริยะในการอานรหัสลับ ดวยวัยแค 12 ป เขาสามารถเลนเกมถอดรหัสลับ กับคูแขงขัน ซึ่งเปน
นักเรียนรุนพี่ในระดับชั้นมัธยมปลาย ไดชัยชนะทุกครั้ง จนกาวเขาสูรอบชิงชนะเลิศ ทามกลางการกลาวขวัญ 
และการตอรอง ของครูและผูปกครอง ในการควาชัยชนะของรอบสุดทาย และเขาก็ทําไดสําเร็จ.  

ระหวางการชิงชัยชนะรอบสุดทาย เจนนี่ กําลังชะเงอมองหานองชาย และโทรนัดสถานที่จะพบกัน. 

หลายนาทีตอมา ท่ีโรงอาหาร นองชายของเจนนี่ เดินเคียงคูมากับ นาท ในฐานะเพื่อนรวมชั้นเรียน 
ในมือของนาท ถือกลองรางวัลที่เขาไดรับ นองชายของเจนนี่ แสดงความชื่นชม ที่เพื่อนของเขา ชนะคูตอสู
รุนพี่ไดไมยาก แตเจนนี่ไมสูจะสนใจ ในรางวัลที่ นาท ไดรับมาสักเทาไหร. 

เจนน่ี แสดงภูมปิญญาทับถม นาท ดวยประเด็นคําถามที่วา รูไหมวา สิ่งที่ผูชนะทั่วโลก ไมสามารถทํา
ไดเลย คืออะไร? ขณะนาทครุนคิดอยู. เธอก็พูดแทรกขึ้นวา มันก็คือรหัสลับ ที่นาทไมสามารถแกได. สราง
ความงุนงงแกนาท กอนที่ เจนน่ี จะลากตัวนองชายกลับบานไป. 

10 ป ตอมา 

นาท ไดรับการเกณฑทหาร หลังเรียนจบปริญญาตรี ขณะนั้น ประเทศไทย อยูในหวงเศรษฐกิจตกต่ํา
อยางมาก ซึ่งบริหารโดย รัฐบาลทหารของ นายพลอรรถ จิระวรการ นายกรัฐมนตรี.  

นายพลอรรถ ถูกกลุมนายทุนที่สูญเสียผลประโยชน จากการดําเนินนโยบายบริหารประเทศของเขา 
รุมโจมต ีใหรายเขา วาเปนเผด็จการ และเรียกรองใหเขาลาออก ประกาศใหมีการเลือกตั้งเสร ีแตเขาประเมิน
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สถานการณแลววา สาเหตุของภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เปนเพราะผลพวงของวงจรทุนนิยม-บริโภคนิยม ที่อาจ
สรางปญหาไมชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง อีกสาเหตุหนึ่งคือ เปนแผนลมรัฐบาลของกลุมทุน ที่คอยฉวยโอกาสเขา
ยึดครองประเทศน้ี. กลุมทุนใหญกลุมนี้ ไมพอใจในแนวนโยบายของเขา. อุปสรรคอีกประการหน่ึงของ นาย
พลอรรถ คือ อํานาจที่สนับสนุนเขา เริ่มแปรพักตร นับวาเปนโจทยที่ยากที่สุด ในการประคับประคองอํานาจ
ที่กําลังงอนแงน. 

นายพลอรรถ มีนายอนันต ตระกูลเศรษฐการ เปนรัฐมนตรกีระทรวงเศรษฐกิจ อยูเคียงคูเขา และ
เปนคนทีเ่ขาไวใจมากที่สุด. แมวานายอนันต มิใชทหาร แตเขาก็ผานสมรภูมิในการชวงชิงอํานาจ ของรัฐบาล
ตางๆ มาหลายยุคสมัย และเขามักจะไดรับความไววางใจจากผูนํารัฐบาลเสมอ. นายอนันต พยายามควบคุม
สถานการณเศรษฐกิจ ดวยผลงานเคยเปนรัฐมนตรีมาหลายกระทรวง เขาจึงเปนขุนพลอีกผูหน่ึง ที่คอยค้ํา
บัลลังก ใหแกรัฐบาลของนายพลอรรถ เขาจึงกลายเปนเปาเกลียดชังอีกผูหน่ึง ของกลุมทุนที่อยูฝายตรง
ขาม. 

องก 2 

นโยบายของนายพลอรรถ เปนการเอาใจคนระดับลาง และระดับกลาง ซึ่งทําให คนระดับบน ที่เปนคน
มีเงิน และกลุมทุนใหญ สูญเสียโอกาสและผลประโยชน ที่เคยไดเปรียบมานาน กลายเปนปมขัดแยง สราง
ความไมพอใจใหแกกลุมทุนตางๆ. พวกเขาจึงรวมตัวกันสะสมทุน เพื่อสรางกลุมมวลชนขึ้นมาตอตาน
รัฐบาล. แตนายอนันต รูทันเกมของกลุมทุนดังกลาว จึงเปดทางใหกลุมคนชั้นกลาง รวมกับสมาพันธุตางๆ 
ซึ่งมาจากมวลชนคนระดับลาง รวมตัวกัน นัยวาเพื่อรักษาผลประโยชนของคนจน, น่ันกลายเปน กอง
สนับสนุนรัฐบาลไปโดยปริยาย. 

ที่หองบัญชาการ ของนายพลยุทธ พันธภาคภูม ิแมทัพภาคพิเศษ ไดรับโทรศัพทของ คนใกลชิดผู
หนึ่ง ใหรับทหารเกณฑผูหน่ึง ไวคอยรับใช เปนเด็กมาจากชนบท นิสัยดี ไวใจได. นายพลยุทธ จึงสั่งจาเชิด
เลขานุการ ใหเปนผูอบรม สั่งสอน ระเบียบกฏเกณฑตางๆ. ทหารเกณฑผูน้ัน คือ พลทหารมนัสวี ยง
ตระการจิต หรือ นาท มาทําหนาที่ ประจําหนาหอง ของทานนายพลยุทธ คอยชวยงานเดินสงหนังสือ 
ภายในสํานักงานของกรมกอง ของทานนายพล. 

หน่ึงเดือนผานไป สถานการณของประเทศ สอเคาไมดี เพราะมีการชุมนุมประทวงของประชาชนสอง
ฝาย คือฝายที่สนับสนุนรัฐบาล และฝายตอตานรัฐบาล. นายพลยุทธ สนทนาเรื่องลับเรื่องหนึ่ง กับ นายพล
สิร ิวันวิริยะ ผูบัญชาการหนวยทวนิแอโรว หนวยจูโจมพิเศษของกองทัพ เกี่ยวกับ สถานภาพของรัฐบาล. 

นายพลยุทธ เห็นวา ถึงเวลาตองปฏิบัติการ และเปนปฏิบัติการลับสุดยอด, ความลับสุดยอด ไมอาจ
ไววางใจใครไดเลย. เขายื่นซองเอกสาร “ลับที่สุด” สงให จาเชิด และกําชับใหนําสงถึงมือของ นายพลสิร ิ
โดยเร็วที่สุด.  
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เสนทางที่จะไปยังสํานักงานของ นายพลสิริ ตองผานฝูงชน ที่กําลังจะเผชิญหนากัน ไมมีทางเลือกอื่น 
นอกจาก การเดินฝาฝูงชนแทรกผานออกไป. จาเชิด ซอนซองเอกสารติดตัวอยางมิดชิด เดินตรงเขาไปยังฝูง
ชน 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ของนายพลอรรถ. นายพลอรรถ สั่งกําชับให รัฐมนตรีมหาดไทย นําตํารวจ
ปราบปรามจลาจล ออกไปควบคุมฝูงชน ที่เปนฝายสนับสนุนรัฐบาล และสั่งกําชับ นายพลเอกรัฐ ผูบัญชา
กองทัพสวนหนา นําทหารสวนหนึ่ง ออกไปควบคุมฝูงชน ฝายที่ตอตานรัฐบาล สกัดใหกลุมผูชุมนุมทั้งสอง
ฝาย ตรึงอยูกับท่ี อยาใหเคลื่อนที่ไปเผชิญหนากัน. และอยาใชความรุนแรง โดยไมจําเปน. 

แตดูเหมือนวา ปฏิบัติการครั้งน้ี ทหารและตํารวจปราบปรามจลาจล จะเอาไมอยู. กลุมผูประทวง
รัฐบาล เคลื่อนตัวเขาไป เกิดการเผชิญหนากับกลุมผูสนับสนุนรัฐบาล. หนวยกลาตายของกลุมผูประทวง
รัฐบาล เริ่มใชความรุนแรงกอน ทําใหเกิดการปะทะกันดวยอาวุธกระบอง ขวดนํ้า 

นาท จําเปนตองผานเสนทางวิกฤตเสนนี้ เพื่อไปทํางาน วันนี้เขาไปทํางานสาย เพราะติดกลุมผูชุมนุม
ขวางก้ันอยูนานเปนชั่วโมง และเปนกลุมผูชุมนุมฝายตอตานรัฐบาลดวยแลว เขายิ่งตองระวังตัว เพราะแตง
กายเปนทหาร อาจสรางความเขาใจผิดกับผูประทวงได. นาท พยายามแอบซอนตัว ในมุมตึก หรือพุมไมขาง
ถนน 

นายพลยุทธ ไดรับรายงาน อุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจจากจาเชิด รูสึกเปนกังวลกับสถานการณของ
เขา จาเชิด อาจไปไมทันเวลา. 

จาเชิดกําลังฝาฝูงชนที่กําลังตอตานรัฐบาลอยางรุนแรง. ในอีกดานหนึ่ง นาท ก็พยายามหลบเลี่ยงฝูง
กลุมฝูงชนอยูในมุมตึกแหงหนึ่ง เขาสังเกตเห็น จาเชิด กําลังจะฝาออกไปพนจากกลุมคน ที่กําลังยื้อสูกับแรง
ตานของแถวทหาร. นาท มองเห็น จาเชิดถูกตีที่หัว และถูกยิงที่บริเวณขา มันเปนกระสุนลูกหลงมาจาก
ทิศทางไหน ไมรู. นาท ตัดสินใจถอดเสื้อพลทหารเกณฑ ที่สวมอยูออกทิ้งไป เหลือแตเสื้อคอกลม รีบฝา
ความชุลมุน ไปจนถึงรางของ จาเชิด แลวลากรางของเขา ใหหลบหางออกจากรัศมีอันตราย แตเสียงปนดัง
ขึ้นหลายนัด ฝูงชนเริ่มแตกฮือ แตบางสวนยังคนเกาะกันหนาแนน 

นาท สังเกตเห็น กลุมผูชุมนุมสนับสนุนรัฐบาล เปนฝายลาถอยมากกวา ขณะที่ฝายตอตานรัฐบาล 
ยังคงใชความรุนแรง จนทหารจําเปนตองยิงขูขึ้นฟา รถฉีดน้ําเริ่มตั้งขบวน. เสียงเรียกของ จาเชิด ขัดจังหวะ
การสังเกตการณของ นาท. เขายื่นซองเอกสารยัดใสในมือของนาท แลวสั่งกําชับวา ใหรีบนําสงใหถึงมือ 
นายพลสิริ โดยเร็วที่สุด สวนเขาคงไปตอไมได. จาเชิด รีบบอกไลใหนาทไปโดยเร็ว และ ลืมบอกไปวา นี่คือ
ภารกิจลับ หามบอกใคร. 

นาท หลบไปอยูในมุมท่ีคอนขางปลอดภัย โทรถึงบาน บอกเลาสถานการณของตัวเองในตอนนี้. และ
นาทก็ไมลืมจะโทรเขาสํานักงาน เพื่อบอกเลขาทานนายพลวา ตนเองอาจมาทํางานสาย แตคนที่รับสายคือ 
ทานนายพลยุทธ และไดรับแจงวา เขาจําเปนตองรับภารกิจสงสาร ตอจาก จาเชิด. ยิ่งสรางความกังวลใจ
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ใหแก นายพลยุทธ มากขึ้น เพราะไมมั่นใจวา รหัสลับจะปลอดภัยหรือไม. 

นายพลยุทธ จึงรีบโทรสั่ง เจาหนาที่หนวยขาวกรอง ใหรีบตรวจจับสัญญาณ เพื่อติดตามตัวนาท อยา
ใหคลาดสายตา และสั่งใหตรวจสอบประวัติของเขาโดยดวน ไดคําตอบแลวใหรีบรายงานทันท.ี 

เทคโนโลยีการสื่อสารที่กองทัพนํามาใชขณะน้ี คือ การติดตามบุคคลเปาหมาย จากการตรวจจับ
สัญญาณ จากคลื่นกระแสไฟฟาระหวางแบตเตอรี่กับแผงวงจรในโทรศัพท เปนนวัตกรรมใหม แตยังตอง
อาศัยชองรับสงสัญญาณดาวเทียมอยูนั่นเอง. สงผลให โทรศัพทที่นาทใชอยู กลายเปนจีพีเอส ใหหนวยขาว
กรอง ใชระบุตําแหนงของเขาตลอดเวลา โดยที่นาทไมรูตัวเลย. 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังคงประชุมกันอยางตึงเครียด. นายอนันต รับโทรศัพทจากลูกสาว ที่เพิ่ง
เดินทางออกจากสนามบิน เพื่อเดินทางเขาบาน. เธอทราบขาวจกสื่อมวลชนแลววา สถานการณการชุมนุม
ประทวงรัฐบาล ยังคงดําเนินอยู ทําใหเธอเปนหวงพอ. อนันต สั่งกําชับใหลูกสาวรีบกลับเขาบานโดยเร็ว และ
ไมตองออกไปไหน 

หนวยขาวกรอง ทราบรายละเอียดประวัติของนาทแลว เขาเปนคนฉลาด ในการถอดรหัสลับตางๆ 
เจาหนาที่รายงานตอนายพลยุทธ ทันที ทําใหนายพลยุทธ ไมไววางใจนาท ขึ้นมาทันท.ี เขาออกคําสั่ง ให
ทหารหนวยขาวกรอง นําเฮลิคอปเตอร คนหาตัวนาทใหพบ แลวสั่งกําชับใหทหารหนวยจูโจมสองนาย เขาไป
ชิงเอาซองเอกสารจากนาท แลวทําลายทันที และใหสังหารเขาท้ิงตามไปดวย. 

บนทองฟา ปรากฏเฮลิคอปเตอร บินวนเวียนเหนือกลุมผูชุมนุม. สายตาของหญิงสาวผูหน่ึง จับจอง
มองมันอยู เธอจําเปนตองฝายฝูงชน แลวผานออกไปใหไดเชนกัน เน่ืองจากเธออยูในทําเลที่สูงกวาเล็กนอย 
มองเห็น ชายหนุมผูหนึ่ง ดูเหมือนกําลังวิ่งหนี การไลติดตามของเฮลิคอปเตอรลําน้ัน. 

นาท เพิ่งรูตัววา ตนเองกําลังถูกไลลา เพราะเขาถูกยิงมาจากเฮลิคอปเตอร ที่อยูขางบน. เขา
จําเปนตองวิ่งหลบซอนหาที่กําบังไปดวย. นาท ยังหาสาเหตุไมไดวา เฮลิคอปเตอร ตามไลยิงเขาทําไม 

อีกดานหน่ึง ไมหางจากตัวเขา มีบุรุษชุดดําสองคน กําลังเดินแหวกวายฝูงคน เพื่อตามหาใครบางคน 

หญิงสาว สังเกตเห็น ชายชุดดําสองคน กําลังตรงไปท่ี ชายหนุมคนนั้น แลวเกิดการยื้อแยงของ
บางอยาง ขณะที่เธอ ก็เพิ่งหลุดพนออกมาจากฝูงคน ที่เบียดเสียดกันชุลมุน จนทําใหเธอพลัดหลงเขาไปใน
ซอยคอนขางเปลี่ยวแหงหนึ่ง ซึ่งเปนซอยเดียวกับที่ ชายหนุมผูน้ัน กําลังถูกชายชุดดําสองคนรุมทําราย. 
หญิงสาว รูสึกสับสนทิศทาง ไมรูจะไปทางไหนดี สถานการณนําพาใหเธอ เขาไปใกลกับเหตุการณชายชุดดํา
รุมทํารายเด็กหนุม. 

นาท เสียจังหวะหลบหลีก ถูกชิงเอาเอกสารไป และถูกเตะที่ขางลําตัว จนตัวงอ ขณะที่ชายชุดดําอีก
คนหน่ึงกําลังดีดไฟแช็คจะเผาเอกสาร หญิงสาว โผลมาจากที่ซอน พรอมทอนเหล็กแปบขนาดเหมาะมอื ฟาด
ไปท่ีดานหลังของชายชุดดํา ที่กําลังดีดไฟแช็ค เปนการหักเหความสนใจ ของชายชุดดําอีกคน เขาหันหนามา
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มอง และเปนจังหวะเดียวกับ ทอนเหล็กฟาดเขาที่ใบหนาเต็มๆ ชายชุดดําคนแรกที่ถูกตี เซถลาไป พอไดสติ 
ก็ควาปนออกจากกระเปา แตก็ชาเกินไป ทอนเหล็กถูกฟาดกระหนํ่าลงไปที่กานคอซ้ํา หมดโอกาสหนี และ
สิ้นฤทธิ์ในตอนนั้น. 

เมื่อเหตุการณเฉียดตาย ผานพนไป, หญิงสาวหยิบซองเอกสารที่พื้น สงให นาท เขาและเธอ แนะนํา
ตัว. นาท จําไดวา หญิงสาวผูที่ชวยชีวิตเขา คือ เจนนี่ น่ันเอง จากกันไปสิบปจําแทบไมได. เจนน่ีบอกวา
ตองการหาทางกลับบาน นาท ก็ตองการไปสงหนังสือ เจนนี่ เลาวา เธอไปอยูอเมริกาหลายป ไมไดกลับ
เมืองไทยเสียนาน พอถึงบาน ก็สับสนเรื่องเสนทางนิดหนอย นาท บอกวา เขารูเสนทางพวกนี้ดีวา มันไป
ทางไหนไดบาง 

ยังไมทันที่พวกเขาจะเคลื่อนกายยายกน กระสุนปนจากเฮลิคอปเตอรลําน้ัน ก็ยิงสาดกระสุนมาที่เขา
สองคน จนตองหาที่หลบกันชุลมนุ. 

นาท พา เจนน่ี หลบออมไปทางคลองนํ้า ซึ่งเขาตองไปสงหนังสือกอน เจนนี่ จึงจําใจตองติดตามไป
ดวยกัน เฮลิคอปเตอร ยังคงบินวนเวียน ไลลาชายหนุมและหญิงสาวอยู. 

นายพลยุทธ สั่งใหนายทหารอีกผูหน่ึงที่ไวใจ สงรหัสลับชุดที่สอง ไปยังนายพลสิริ อีกครั้งโดยดวน 

นาทกับเจนน่ี ประสบอุปสรรค ไมสามารถไปยังจุดหมายได ทําใหเขาท้ังสอง ตองเบี่ยงเบนจุดหมาย 
ไปเสนทางอื่น ที่ปลอดภัยกวา น่ันคือ แอบลอดอุโมงคใตดิน ลอดขามแมนํ้าเจาพระยาไปอีกฝงหน่ึง. ทําให
ภารกิจสงหนังสือของนาท ตองลาชาออกไปมาก 

นายพลสิริ อานรหัสลับทีเ่พิ่งไดรับมา ออกคําสั่งปฏิบัติตามแผนทันท.ี เขาสั่งใหทหารหนวยทวินแอโรว 
ชุดหน่ึง พรอมเครื่องบินโดรนสังหาร นําทางไปกอน คนหาเปาหมาย คือ นายพลอรรถ แลวสังหารเขาเสีย. 

ที่ปรึกษา คณะรัฐมนตรี มีลางสังหรณไมดี จึงแนะนําใหเลิกประชุม และยายบุคคลสําคัญ ไปรวมกัน
ในทีป่ลอดภัย คือ หองประชุมลับ นายอนันต เห็นดวยทันที ทําใหนายพลอรรถ รีบสั่งการ อพยพทันที กอน
จะสายเกินแก. 

นายพลยุทธ ประสานแผนปฏิบัติการกับ นายพลสิริ เปนที่เขาใจกันดีแลว ออกคําสั่งใหเจาหนาที่บน 
เฮลิคอปเตอร รีบสังหาร บุคคลเปาหมายโดยดวน. 

ขณะอยูในอุโมงค นาท เลาเรื่องราวของตนเอง กอนที่จะถูกเลือกมาเปนทหารเกณฑ. พอของเจนน่ี 
สงเธอไปเรียน ดานโปรแกรมเมอร ตามที่เธอชอบ ที่สถานบัน MIT. อยูที่น่ัน หาป ไดกลับบาน สองปครั้ง 
อยูที่น่ัน ไดเจอคนเกงๆ รูสึกชอบและสนุก เลยอยูตออีกหาป เพื่อหาประสบการณ. เธอเลาวา เคยแฮกขอมูล
ของทําเนียบขาว สหรัฐมาแลว แตตัดสัญญาณไดกอนจะถูกจับได ทําไปเพื่ออยากลองอยากรูเทานั้นเอง. เธอ
ยังเลาไมจบ อนันต พอของเจนน่ีโทรเขามา เพราะเปนหวงลูกสาว เจนน่ีบอกพอวา ยังไมถึงบาน เสียงพูด
ของอนันต. ทําใหเจนนี่ จับไดวา สถานการณของพอคงไมดี. พอดีพวกเขา โผลพนจากอุโมงคมากอีกฝาก
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หนึ่ง ของแมน้ําเจาพระยา ก็ไดยินเสียงปนดังขึ้นจากขางบน แตมีลูกกระสุนกระดอน มาเกือบถูกพวกเขา. 
นาท จึงรีบฉุดมือของ เจนน่ี หลบเขาไปขางในอุโมงคอีกครั้ง. เจนนี่ สงสัยวา ผูที่ถูกตามลา เปนเธอหรอืนาท
กันแน.  

เจนน่ี ถามวา กอนหนานี้ นาท ไปทําอะไรมา เขาเลาวา เขาทํางานรับสงหนังสือ ใหกับทานนายพล
ยุทธ แตวันน้ี เขาไปทํางานไมทัน ทานอาจใหจาเชิดทํางานแทนก็ได บังเอิญเขาพบจาเชิด สถานการณของ
เขาแย จึงรับเอกสารตอจากจาเชิด ใหไปสงใหถึงมือ ของนายพลสิร.ิ เจนน่ี จึงโทรถามพอวา ความสัมพันธ
ระหวาง นายพลอรรถ กับนายพลยุทธ เปนอยางไร อนันตตอบวา ชวงหลังมีความขัดแยงกัน.  

เจนน่ี ครุนคิดชั่วครู แลวบอกใหนาท เปดอานรหัสในเอกสารทันที. นาท รีรอ อางวาเปนกฏของทหาร 
แตเจนน่ีเตือน นี่คือความเปนความตายของพวกเขาสองคน รหัสลับนี่ อาจเปนทางออกใหแกพวกเขาก็ได. 
นาท จึงยอมเปดออกดู ... เจนนี่ไมเขาใจรหัสภาพ ที่ปรากฏบนกระดาษน่ัน นาทก็เชนกัน แตเขามีปฏิภาณ
ดีกวา ในการอานรหัสลับ. เขาขอยืมกระจกสองหนาของเจนน่ี เอาดานสันกระจก มาวางทาบขวาง
แผนกระดาษ เพื่อใหมองเห็นภาพสะทอนกลับในกระจก ... เจนน่ีก็ยังไมเขาใจอยูดี แตสําหรับ นาท เขารูแลว
วา คําตอบมันอยูที่นั่น. 

เขารูสึกตกใจมาก บอกกับเจนน่ีวา มันคือ โคตรรหัสลับ คําสั่งสังหาร ทานนายพลอรรถ.  

ไมตองคิดอะไรมากไปกวานี ้เจนนี่ รีบควาโทรศัพทในมือของเขา ขวางไปยังผนังอุโมงค จนพังยับ. 
นาท โกรธเจนนี่มาก ที่ทําเชนน้ัน. แตเธอไมสนใจ กลับใหเหตุผลวา โทรศัพทของเขา นั่นแหละ คือตัวชี้เปาวา
เขาอยูตรงไหน. มินาละ เฮลิคอปเตอร จึงตามมาติดๆ.  

ที่มอนิเตอร ของเจาหนาที่หนวยขาวกรอง สัญญาณการติดตาม บุคคลเปาหมาย หายไป 

นาท ยังไมทันหายโกรธดี ที่เธอขวางโทรศัพททิ้ง แลวยังถูกเธอปรามาส วาโง ซ้ําอีก ทําใหเขาโกรธ
ขึ้นมาจริงๆ. เจนน่ี เตือนสติเขาวา แคน้ียังเดาสถานการณไมออกรึวา นายพลอรรถ กําลังจะถูกรัฐประหาร 
โดยนายพลเพื่อนซี้ของเขาน่ันแหละ. คราวน้ี นาท เขาใจขึ้นมาทันที กลาวขอโทษเธอ. ที่โงไปจริงๆ.  

พนักงานบนเฮลิคอปเตอร รายงานไปท่ี ศูนยขาวกรองวา บุคคลเปาหมาย ชายหนึ่ง หญิงหน่ึง ยังคง
อยูดวยกัน พวกเขาไดรับคําสั่งเพิ่มเติมวา เปาหมายการสังหาร เพิ่มเปนสองคน. 

เจนน่ี รูสึกเปนหวงพอขึ้นมาทันที จึงโทรถึงพอ ใหรีบหาทางหลบหนีออกไปจากท่ีนั่น เพราะพอกําลัง
ตกอยูในสถานการณอันตราย วางสายเสร็จ คาดวาเฮลิคอปเตอร คงสับสนแลววา พวกเขาสองคนอยูจุด
ไหนกันแน เพราะสัญญาณติดตาม ถูกทําลายไปแลว เธอจึงชวนนาท ออกไปยังปากอุโมงค อีกครั้ง. แต
คราวน้ี ก็ยังมีเสียงปนดังขึ้นมาอีก พวกเขาสองคน จึงหลบเขาไปขางในอีกครั้ง.  

คราวนี้ มีเสียงคนวิ่งไลตามเธอมาหางๆ เธอกับนาท จึงพากันวิ่งหลบไปอีกทางแยกหนึ่ง เธอบอกกับ
นาทวา สัญญาณโทรศัพทของเธอ ก็ถูกจับไดเชนกัน. ไมตองคิดอะไรมากไปกวาน้ี นาท รีบควาโทรศัพทใน
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มือของเจนน่ี ขวางไปยังผนังอุโมงค แตโชคดี ที่มันหลนไปบนถังขยะ ยังไมพัง. เจนนี่ ดา นาท วาโงอีกแลว 
แตไมอธิบายมากไปกวานี้. เธอรีบไปควาโทรศัพทของเธอขึ้นมา แลวรีบแกะเอาแบตเตอรี่ออก รอสักครู แลว
ใสกลับเขาไปใหม เธอบอกวา เทานี้สัญญาณก็ถูกตัดขาดจากคนพวกน้ันแลว. นาท ถามแยงวา แลวทําไมไม
ขวางทิ้งไป เพราะตอนน้ีหมดประโยชนแลว ขืนเอาไวใชก็จะกลายเปนเครื่องชี้เปา. เธอปฏิเสธ บอกวา มันยัง
มีประโยชน ที่นาทยังไมรู เธอบอกกับนาทวา หนวยขาวกรอง อาจใชเทคโนโลยีใหม ในการตรวจจับ
สัญญาณ จากคลื่นไฟฟาของแบตเตอรี ่กับแผงวงจรของเครื่องรับโทรศัพท เรื่องน้ีเธอรูมาตั้งนานแลว. นาท 
ชมเจนน่ีวา เกงนะ รูทุกเรื่อง เจนน่ีวา มีอยูเรื่องเดียวท่ีเธอไมรู คือ ทางกลับบาน. 

คราวนี้ พวกเขาสองคน ตองผนึกกําลังเปนหนึ่งเดียว เจนนี่เปนหวงพอ ตองการพาพอออกมาจากที่
น่ัน. นาทตองการบอกความจริงกับ นายพลอรรถ. 

เมื่อไมมีสัญญาณใดๆ ระบุตําแหนงเปาหมายบนมอนิเตอร นายพลยุทธรูสึกโกรธมาก / ทางดานนาย
พลสิริ ยังคงกําชับ ใหเครื่องบินโดรนของหนวยสังหาร รีบปฏิบัติภารกิจใหเสร็จโดยเร็ว 

ขณะที่ โดรน กําลังบินคนหา และใกลเปาหมายเขาไปทุกที. นาทกับเจนน่ี ก็อยูไมหางเปาหมาย
เชนกัน. เจนนี่ เห็นเครื่องบินโดรนสังหารแลว เธอจึงควาโทรศัพทของเธอขึ้นมา เปดเครื่อง ทามกลางความ
วิตกกังวลของ นาท วาอาจถูกจับสัญญาณได. เจนน่ีอธิบายใหนาทฟง พรอมปฏิบัติการเหนือกวานักแฮก
เกอรจะทําได. แตเธอทําได เธอเปดฟงกชั่นสแกนหา ชุดคําสั่งควบคุมโดนสังหาร ขณะที่มันมองเห็นเปาหมาย
ชัดเจน. เจนนี่ ทําการแฮกเขาควบคุมโดรนลําน้ีไดสําเร็จ และเธอก็มองเห็นเปาหมายชัดเจนเชนกัน. เจนนี่ พูด
ผานโทรศัพทสื่อสารกับพอไปดวย สั่งกําชับขอใหพอ รีบพานายพลอรรถ เพียงสองคนเทานั้น ไปพบกันที่
อนุสาวรีย หอวิทยาศาสตรแหงชาติ ภายในยี่สิบนาที เลิกการติดตอ โดยไมรอฟงคําตอบจากพอ. 

ที่หองควบคุมของหนวยขาวกรอง สัญญาณภาพจากโดรน ในมอนิเตอรที่หายไปเมื่อครู กลับคืน
มาแลว พวกเขามองเห็นเปาหมายสังหารชัดเจน. 

อนันต รีบไปกระซิบขางหูของนายพลอรรถ  

โดรนสังหาร บินขยับตําแหนง มาหยุดที่หนาตางของหองประชุมลับ 

อนันต กับ นายพลอรรถ พากันเดินไปที่ประตูลับ และออกไปจากที่น่ัน. เพียงแคเสี้ยววินาท ี

รัฐมนตรีผูหนึ่งสังเกตเห็นโดรนที่หนาตาง แตไมสามารถทําอะไรได หรือบอกแกใครไดทัน ... ปง! ปง! 
ปง! ปง! ปง! ปง! ปง! 

สิ้นเสียงปน กระจกแตกระนาว ไมมีผูใดรอดชีวิต แมแตจิ้งจก ถามันยังอยูที่น่ัน. … โดรนสังหาร 
ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นตามคําสั่ง มันบินสํารวจดูเหยื่อ โดยการสแกนศพ ที่นอนตายเกลื่อน แตไมพบศพของ 
นายพลอรรถ มันถือวาเสร็จสิ้นภารกิจแลว จึงบินจากไป. 

นายพลยุทธ กับ นายพลสิริ รูสึกเปนกังวลอยางมาก ที่ภารกิจยังไมบรรลุ และอาจสอแววลมเหลว. 
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นาท กับ เจนน่ี รอดพนจากการติดตามไลลา จากฝายตรงขามชั่วขณะ. พวกเขาจึงฉวยโอกาส สั้นๆ 
น้ี หารถยนตไวใชงานสักคัน ซึ่งมีวิธีเดียว คือ การขโมยรถของคนอื่น. ระหวางปฏิบัติภารกิจคราวน้ี ทําให
ความใกลชิดของพวกเขาดูดีขึ้นมาก. สถานการณฉุกเฉินอยางน้ี มีอะไรใหไขวควา ตองเอาไวกอน. 

สถานการณการชุมนุมของประชาชน เริ่มคลี่คลายลงเล็กนอย ตํารวจปราบปรามจลาจล กับทหาร ทํา
การขยายพื้นที่ตรงรอยปะทะระหวางกลุมผูชุมนุมสองฝาย ใหหางกันออกไป จนม่ันใจวาจะไมปะทะกนัไดอีก. 

ที่อนุสาวรีย หอวิทยาศาสตรแหงชาติ อนันต กับ นายพลอรรถ มาถึงจุดนัดหมายกอนหนา ราวสาม
นาที แตยังไมมีคนมารับ อนันตเริ่มเปนหวงลูกสาว. แตทันใดนั้น รถบักจี้ (buggy) คันหนึ่ง วิ่งเขามาและ
จอดสนิท คนขับคือ นาท มีเจนน่ีน่ังเคียงขางมา อนันตกับนายพลอรรถ รีบขึ้นรถ เธอบอกกับพอวา ดีกวา
น่ังรถกอลฟ กอนจะพากันออกไปจากท่ีนั่น คอนขางทุลักทุเล. 

ขณะอยูบนรถ เจนนี่บอกทุกคนวา จะไมมีการใชโทรศัพทเด็ดขาด นายพลอรรถ ตองการติดตอขอที่
หลบภัย จากนายทหารคนสนิท ที่อยูนอกเมือง แตไมสามารถทําได จึงตองเสี่ยงน่ังรถที่ดีกวารถซาเลงคันนี้ 
หลบไปตามทางซอกซอย ไปใหถึงบานของนายทหารคนสนิทผูนั้น.  

โชคดี ที่ไปถึงเปาหมาย โดยไมถูกจับได และเจาของบานยังอยู. รอยเอกเนวิน ใหการตอนรับบุคคล
ทั้งสี่ และเหมือนจะรูลวงหนาวาเขาควรจะทําอะไร. เขารีบมอบกุญแจรถคาดิแลกสีดํากนักระสุน มอบใหแก
นายพลอรรถ. แผนการอพยพลี้ภัย จึงถูกกําหนดขึ้นในทันที และโดยดวน กอนจะถูกตามจับได. 

เปนไปตามคาด เฮลิคอปเตอร ลํานั้น มันมาพรอมกับขบวนรถตํารวจ หาคัน มุงตรงไปท่ีบานของรอย
เอกเนวิน. แตกเ็กือบชาไป รถคาดิแลคสีดํา เพิ่งจะวิ่งออกจากบานไป. เสียงวิทยุคําสั่ง ใหไลติดตามรถ
เปาหมาย คือ คาดิเลคสีดํา. ไมนาน รถบักจี้ วิ่งไปอีกทาง จนลับสายตาไป.  

การไลลา ดําเนินไปไดสักพัก เมื่อออกนอกชุมชน หากระสุนก็ระดมยิงไปที่รถคาดิแลคคันนั้น มันแคเซ
ถลาไปนิดหนอย ยังไมระคายเคืองผิว รถยังคงวิ่งตอไป จนใกลสะพานขามแมนํ้าที่ชายแดน. คําสั่งระดมยิง
ชุดใหญ จึงเริ่มขึ้นอีกครั้ง เม่ือรถวิ่งขึ้นสะพานไป. 

นาท พยายาม ประคองรถคาดิแลค ใหผานไปใหถึงกลางสะพาน แตหากระสุนมันมามากมายเกินไป 
เขาตองตัดสินใจ ทําอยางใดอยางหน่ึง ในท่ีสุด ... สิ้นเสียงกระสุนปนชุดใหญ รถก็พลิกหงายชนกับราว
สะพาน พุงละลิ่ว ตูมมม! ตกลงไปกลางแมนํ้า ซาาา! ...  

องก 3 

เฮลิคอปเตอร บินวนเวียนสังเกตการณครูหนึ่ง จนแนใจแลววา เหยื่อสังหาร ไมรอดแน. มันจึงบินผละ
จากไป ขณะที่ขบวนรถตํารวจ มาถึง แตก็ไรประโยชน มันจงึเบนหัวกลับ พากันวิ่งผละจากไปทุกคัน. 

รถบักจี้ บรรทุกคนที่แตงตัวตลกมาสามคน วิ่งเขาไปในหมูบานแหงหน่ึง เจนน่ีเปนผูขับ มันเปนแผนที่
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แยบยลของเธอ ในการเบี่ยงเบนจุดสนใจ จนพาพอ นายอนันต และ นายพลอรรถ ไปอยูในที่ปลอดภัย. แต
อนันต กลับรูสึกเปนหวง นาท ขึ้นมาทันท.ี 

ที่ใตสะพาน นาท ยังคงลอยคออยูบนผวินํ้า ที่โคนเสาสะพาน เขาพยายาม ดึงเกาะเชือกเสนหน่ึงไว 
ไมใหไหลไปตามนํ้า และพาตัวเองขึ้นมาฝงไดสําเร็จ ไมไดบาดเจ็บอะไรมากนัก นาท เดินทางดวยเทาเปลา 
เขาไปยังหมูบาน. 

เชาวันน้ี หนังสือพิมพ และสถานีวิทยุ นําเสนอขาว. ขณะน้ี รัฐบาลควบคุมสถานการณไวไดเรียบรอย
ดีแลว. การสลายการชุมนุม เปนไปโดยเรียบรอย แกนนําฝายตอตานรัฐบาลถูกจับกุม นายทุนที่เปนทอนํ้า
เลี้ยงแกฝายประทวง ก็ถูกนําตัวไปสอบสวนเชนกัน. สวนผูกอกบฏ นายพลยุทธ กับ นายพลสิริ หลบหนีออก
จากประเทศไปแลว คงเหลือแตนายทหารใตบังคับบัญชาของเขา ทีถู่กจับกุมไวได. 

หลังงานเลี้ยงประกาศเชิดชูเกียรติ ใหแก นาท กับ เจนน่ี ซึ่งนายพลอรรถ จัดขึ้นเปนกรณีพิเศษ. พวก
เขารูสึกวา เหมือนเพิ่งเลนเกมคอมพิวเตอร เกมหน่ึง พวกเขาชนะ แตคอมพิวเตอรแพ. เจนน่ี ถือโอกาสทวง
ถามคําตอบ เมื่อสิบปที่แลววา สิ่งที่ผูชนะทั่วโลก ไมสามารถทําไดเลย คืออะไร? นาท ก็ยังตอบไมไดอยูดี 
นาท จึงยอมแพ. เจนนี่ บอกวา นี่ไงคือคําตอบ. นาท ยอมเปนผูแพได เขาทําได เขาจึงเปนผูชนะตลอดกาล. 
พวกเขาสองคน หัวเราะอยางมีความสุข. 

จบ. 

 

 

 

แรงบันดาลใจที่คิดเรื่องนี้:  

เมื่อคืนวันที่ 19 ม.ค. 2561 ไดฟงเรื่องราวจาก “จาฤทธิ์” รอยโทสฤษธ์ิ ตองเดช ที่
ใหการแนะนําหลานชาย ที่ถูกเกณฑทหารไปแลว ใหแจงความประสงคตอหนวยงาน 
วาตองการทํางาน เดินหนังสือ หนาหองของผูบังคับบัญชาเบื้องสูง ผูเขียนสอบถาม
วา ทหาร มีการถายทอดรหัสลับกันอยางไร ไดรับคําตอบวา ถาเปนความลับจริงๆ 
จะไมใชสัญญาณดิจิตัล อาจใชสัญญาณอื่น ที่ตรวจจับไดยาก เชน สัญญาณรหัส
มอส ก็เกิดความคิดแวบขึ้นมาวา หาก พลทหารผูน้ัน รูรหัสลับอันตราย เขาจะมี
สถานภาพอยางไร จึงเปนจุดประกาย ใหเขียนบทภาพยนตรเรื่องน้ีขึ้น. 

 

 

 


