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แนวคิดของเรื่อง (theme) : รหัสลับอันตรายสุด
ยอด ตกอยูแกผูใด ซึ่งเปนบุคคลภายนอก บุคคล
นั้น ยอมตกเปนเปาการสังหาร.
แนวภาพยนตร (genre) : แอคชั่น (politic
action)
ประโยคหลัก (premise): เกิดอะไรขึ้นกับ มนัสวี
หรือ นาท ทหารเกณฑ ผูทําหนาที่เดินหนังสือให
ทานนายพลยุทธ เมื่อเขาลวงรูรหัสลับอันตรายสุด
ยอด ของทานนายพล.
เรื่องยอ (synopsis): พลทหารมนัสวี ยงตระการ
จิต หรือ นาท ทหารเกณฑที่สมัครมาทําหนาที่
ประจําหนาหอง ของทานนายพลยุทธ พันธ
ภาคภูมิ รับงานเดินสงหนังสือ ภายในสํานักงาน
ของกรมกอง ของทานนายพล. วันหนึ่งเขาเกิด
ลวงรูความลับสุดยอด ของทานนายพลโดยไมได
ตั้งใจ. เขาจึงตกเปนเปาสังหาร ของหนวยทวินแอ
โรว ซึ่งอยูภายใตบังคับการของ นายพลสิริ วัน
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วิริยะ, หนึ่งในทีมงานผูกอการปฏิวัติรัฐบาลของ
นายพลอรรถ จิระวรการ นายกรัฐมนตรี. นาท
จึงตองหนีเอาตัวรอด และหาทางเขาถึงตัว นาย
พลอรรถ ใหเร็วที่สุด ภายใตการชวยเหลือของ
เจนนี่ สาวสวยนักแฮกเกอร บุตรสาวของ นาย
อนันต รัฐมนตรีที่อยูเคียงขาง นายพลอรรถ.
นาท ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เขาไม
สามารถใชเครื่องมือสื่อสารใดๆ ไดเลย เพื่อมิให
ตกเปนเปา การติดตามสังหาร. สถานการณ
กลายเปนเกมการชวงชิงเปาหมาย ของหนวย
ทวินแอโรว กับ นาทและเจนนี่ ที่จะเขาถึงตัว
นายพลอรรถ ใหเร็วที่สุด. ฝายนาทและเจนนี่
เสียเปรียบทุกดาน โดยเฉพาะกําลังอาวุธ และ
โปรแกรมการติดตามเปาหมาย แตเจนนี่ก็อาศัย
ความสามารถสวนตัว ในฐานะนักแฮกเกอรระดับ
โลก ซึ่งเคยผานการแฮกขอมูลของทําเนียบขาว
สหรัฐมาแลว. หักเหโปรแกรมการควบคุม
สถานการณ ของหนวยทวินแอโรว. ในที่สุด นาท
ก็เขาถึงตัว นายพลอรรถกอน แคเสี้ยววินาที.
เหตุการณจึงพลิกผัน นําไปสู การกอบกู
สถานการณ ของนายพลอรรถ เพื่อมิใหเกิด
สงครามกลางเมือง.
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โครงสร้ างการดําเนินเรื อง (Plot Structure)

องก์ 1
ที่บานหลังหนึ่ง ในยานชานเมือง มีเด็กหญิง
วัยรุนหนาตาดี ผูหนึ่ง ชื่อ เจนนี่ อายุราว 14 ป
ผิวขาว รางสูง ทาทางเกงกางเหมือนผูชาย กําลัง
โตเถียงกับเพื่อนชาย 2 คน เนย กับ เนม ซึ่งเปน
พี่นองกัน และเปนเจาของบาน ในการแกปญหา
โปรแกรมคําสั่ง ของเครื่องบินโดรน บังคับหุนยนต
ของ 2 พี่นอง ใหทํางานตามคําสั่ง. พวกเขาไม
สนใจ การรายงานขาวจากทีวี ในการเชิญชวน
ประชาชน ใหไปรวมงานมหกรรมเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรแหงชาติ.
เสียงโทรศัพทดังขึ้น ขัดจังหวะของพวกเขา,
เปนเสียงของพอของ เจนนี่ เรียกให เจนนี่ รีบ
กลับบาน เพื่อไปรับนองที่งานมหกรรมเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร ทามกลางเสียงบนของเธอ วาเปน
อุบายของพอที่จะใหเธอไปรวมงาน ที่เธอเห็นวา
นาเบื่อ. เพราะในงานมีแตเทคโนโลยีเกา ลาสมัย
และเปนเรื่องของผูใหญ สรางเกม หรือโปรแกรม
ขึ้นมาหลอกเด็กๆ ไมสรางสรรค.
ในงานมหกรรมเทคโนโลยีวิทยศาสตรแหงชาติ
มีนักเรียน และผูปกครอง ใหความสนใจ ตางพา
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บุตรหลาน เขารวมงานกันอยางหนาแนน.
เด็กชาย มนัสวี ยงตระการจิต หรือที่เพื่อนๆ
เรียกวา นาท ไดแสดงความอัจฉริยะในการอาน
รหัสลับ ดวยวัยแค 12 ป เขาสามารถเลนเกม
ถอดรหัสลับ กับคูแขงขัน ซึ่งเปนนักเรียนรุนพี่ใน
ระดับชั้นมัธยมปลาย ไดชัยชนะทุกครั้ง จนกาวเขา
สูรอบชิงชนะเลิศ ทามกลางการกลาวขวัญ และ
การตอรอง ของครูและผูปกครอง ในการควาชัย
ชนะของรอบสุดทาย และเขาก็ทําไดสําเร็จ.
ระหวางการชิงชัยชนะรอบสุดทาย เจนนี่
กําลังชะเงอมองหานองชาย และโทรนัดสถานที่จะ
พบกัน.
หลายนาทีตอมา ที่โรงอาหาร นองชายของ
เจนนี่ เดินเคียงคูมากับ นาท ในฐานะเพื่อนรวม
ชั้นเรียน ในมือของนาท ถือกลองรางวัลที่เขา
ไดรับ นองชายของเจนนี่ แสดงความชื่นชม ที่
เพื่อนของเขา ชนะคูตอสูรุนพี่ไดไมยาก แตเจนนี่
ไมสูจะสนใจ ในรางวัลที่ นาท ไดรับมาสักเทาไหร.
เจนนี่ แสดงภูมปิ ญญาทับถม นาท ดวย
ประเด็นคําถามที่วา รูไหมวา สิ่งที่ผูชนะทั่วโลก ไม
สามารถทําไดเลย คืออะไร? ขณะนาทครุนคิดอยู.
เธอก็พูดแทรกขึ้นวา มันก็คือรหัสลับ ที่นาทไม
สามารถแกได. สรางความงุนงงแกนาท กอนที่
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เจนนี่ จะลากตัวนองชายกลับบานไป.
10 ป ตอมา
นาท ไดรับการเกณฑทหาร หลังเรียนจบ
ปริญญาตรี ขณะนั้น ประเทศไทย อยูในหวง
เศรษฐกิจตกต่ําอยางมาก ซึ่งบริหารโดย รัฐบาล
ทหารของ นายพลอรรถ จิระวรการ
นายกรัฐมนตรี.
นายพลอรรถ ถูกกลุมนายทุนที่สูญเสีย
ผลประโยชน จากการดําเนินนโยบายบริหาร
ประเทศของเขา รุมโจมตี ใหรายเขา วาเปนเผด็จ
การ และเรียกรองใหเขาลาออก ประกาศใหมีการ
เลือกตั้งเสรี แตเขาประเมินสถานการณแลววา
สาเหตุของภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เปนเพราะผล
พวงของวงจรทุนนิยม-บริโภคนิยม ที่อาจสราง
ปญหาไมชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง อีกสาเหตุหนึ่งคือ
เปนแผนลมรัฐบาลของกลุมทุน ที่คอยฉวยโอกาส
เขายึดครองประเทศนี้. กลุมทุนใหญกลุมนี้ ไม
พอใจในแนวนโยบายของเขา. อุปสรรคอีกประการ
หนึ่งของ นายพลอรรถ คือ อํานาจที่สนับสนุนเขา
เริ่มแปรพักตร นับวาเปนโจทยที่ยากที่สุด ในการ
ประคับประคองอํานาจที่กําลังงอนแงน.
นายพลอรรถ มีนายอนันต ตระกูลเศรษฐ
การ เปนรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ อยูเคียงคู
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เขา และเปนคนที่เขาไวใจมากที่สุด. แมวานาย
อนันต มิใชทหาร แตเขาก็ผานสมรภูมิในการชวง
ชิงอํานาจ ของรัฐบาลตางๆ มาหลายยุคสมัย
และเขามักจะไดรับความไววางใจจากผูนํารัฐบาล
เสมอ. นายอนันต มองเห็นศัตรูที่นากลัวของ
รัฐบาล คือ คนที่เปนนายพลรุนนองของนายพล
อรรถ และเขาก็ไดเตือนเรื่องนี้แกนายพลอรรถ.
นายอนันต พยายามควบคุมสถานการณ
เศรษฐกิจ ดวยผลงานเคยเปนรัฐมนตรีมาหลาย
กระทรวง เขาจึงเปนขุนพลอีกผูหนึ่ง ที่คอยค้ํา
บัลลังก ใหแกรัฐบาลของนายพลอรรถ เขาจึง
กลายเปนเปาเกลียดชังอีกผูห นึ่ง ของกลุมทุนที่อยู
ฝายตรงขาม.
องก์ 2
นโยบายของนายพลอรรถ เปนการเอาใจคน
ระดับลาง และระดับกลาง ซึ่งทําให คนระดับบน ที่
เปนคนมีเงิน และกลุมทุนใหญ สูญเสียโอกาสและ
ผลประโยชน ที่เคยไดเปรียบมานาน กลายเปนปม
ขัดแยง สรางความไมพอใจใหแกกลุมทุนตางๆ.
พวกเขาจึงรวมตัวกันสะสมทุน เพื่อสรางกลุม
มวลชนขึ้นมาตอตานรัฐบาล. แตนายอนันต รูทัน
เกมของกลุมทุนดังกลาว จึงเปดทางใหกลุมคนชั้น
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กลาง รวมกับสมาพันธุตางๆ ซึ่งมาจากมวลชน
คนระดับลาง รวมตัวกัน นัยวาเพื่อรักษา
ผลประโยชนของคนจน, นั่นกลายเปน กอง
สนับสนุนรัฐบาลไปโดยปริยาย.
ที่หองบัญชาการ ของนายพลยุทธ พันธ
ภาคภูมิ แมทัพภาคพิเศษ ไดรับโทรศัพทของ คน
ใกลชิดผูหนึ่ง ใหรับทหารเกณฑผูหนึ่ง ไวคอยรับ
ใช เปนเด็กมาจากชนบท นิสัยดี ไวใจได. นายพล
ยุทธ จึงสั่งจาเชิดเลขานุการ ใหเปนผูอบรม สั่ง
สอน ระเบียบกฏเกณฑตา งๆ. ทหารเกณฑผูนั้น
คือ พลทหารมนัสวี ยงตระการจิต หรือ นาท มา
ทําหนาที่ ประจําหนาหอง ของทานนายพลยุทธ
คอยชวยงานเดินสงหนังสือ ภายในสํานักงานของ
กรมกอง ของทานนายพล.
หนึ่งเดือนผานไป สถานการณของประเทศ
สอเคาไมดี เพราะมีการชุมนุมประทวงของ
ประชาชนสองฝาย คือฝายที่สนับสนุนรัฐบาล
และฝายตอตานรัฐบาล. นายพลยุทธ สนทนา
เรื่องลับเรื่องหนึ่ง กับ นายพลสิริ วันวิริยะ ผู
บัญชาการหนวยทวินแอโรว หนวยจูโจมพิเศษ
ของกองทัพ เกี่ยวกับ สถานภาพของรัฐบาล.
นายพลยุทธ เห็นวา ถึงเวลาตองปฏิบัติการ
และเปนปฏิบัติการลับสุดยอด, ความลับสุดยอด
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ไมอาจไววางใจใครไดเลย. เขายื่นซองเอกสาร
“ลับที่สุด” สงให จาเชิด และกําชับใหนําสงถึงมือ
ของ นายพลสิริ โดยเร็วที่สุด.
เสนทางที่จะไปยังสํานักงานของ นายพลสิริ
ตองผานฝูงชน ที่กําลังจะเผชิญหนากัน ไมมี
ทางเลือกอื่น นอกจาก การเดินฝาฝูงชนแทรก
ผานออกไป. จาเชิด ซอนซองเอกสารติดตัวอยาง
มิดชิด เดินตรงเขาไปยังฝูงชน
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ของนายพลอรรถ.
นายพลอรรถ สั่งกําชับให รัฐมนตรีมหาดไทย นํา
ตํารวจปราบปรามจลาจล ออกไปควบคุมฝูงชน ที่
เปนฝายสนับสนุนรัฐบาล และสั่งกําชับ นายพล
เอกรัฐ ผูบัญชากองทัพสวนหนา นําทหารสวน
หนึ่ง ออกไปควบคุมฝูงชน ฝายที่ตอตานรัฐบาล
สกัดใหกลุมผูชุมนุมทั้งสองฝาย ตรึงอยูกับที่ อยา
ใหเคลื่อนที่ไปเผชิญหนากัน. และอยาใชความ
รุนแรง โดยไมจําเปน.
แตดูเหมือนวา ปฏิบัติการครั้งนี้ ทหารและ
ตํารวจปราบปรามจลาจล จะเอาไมอยู. กลุมผู
ประทวงรัฐบาล เคลื่อนตัวเขาไป เกิดการ
เผชิญหนากับกลุมผูสนับสนุนรัฐบาล. หนวยกลา
ตายของกลุมผูประทวงรัฐบาล เริ่มใชความรุนแรง
กอน ทําใหเกิดการปะทะกันดวยอาวุธกระบอง
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ขวดน้ํา
นาท จําเปนตองผานเสนทางวิกฤตเสนนี้ เพื่อ
ไปทํางาน วันนี้เขาไปทํางานสาย เพราะติดกลุมผู
ชุมนุมขวางกั้นอยูนานเปนชั่วโมง และเปนกลุมผู
ชุมนุมฝายตอตานรัฐบาลดวยแลว เขายิ่งตอง
ระวังตัว เพราะแตงกายเปนทหาร อาจสรางความ
เขาใจผิดกับผูป ระทวงได. นาท พยายามแอบซอน
ตัว ในมุมตึก หรือพุมไมขางถนน
นายพลยุทธ ไดรับรายงาน อุปสรรคในการ
ปฏิบัติภารกิจจากจาเชิด รูสึกเปนกังวลกับ
สถานการณของเขา จาเชิด อาจไปไมทันเวลา.
จาเชิดกําลังฝาฝูงชนที่กําลังตอตานรัฐบาล
อยางรุนแรง. ในอีกดานหนึ่ง นาท ก็พยายามหลบ
เลี่ยงฝูงกลุมฝูงชนอยูในมุมตึกแหงหนึ่ง เขา
สังเกตเห็น จาเชิด กําลังจะฝาออกไปพนจากกลุม
คน ที่กําลังยื้อสูกับแรงตานของแถวทหาร. นาท
มองเห็น จาเชิดถูกตีที่หัว และถูกยิงที่บริเวณขา
มันเปนกระสุนลูกหลงมาจากทิศทางไหน ไมร.ู
นาท ตัดสินใจถอดเสื้อพลทหารเกณฑ ที่สวมอยู
ออกทิ้งไป เหลือแตเสื้อคอกลม รีบฝาความชุลมุน
ไปจนถึงรางของ จาเชิด แลวลากรางของเขา ให
หลบหางออกจากรัศมีอันตราย แตเสียงปนดังขึ้น
หลายนัด ฝูงชนเริ่มแตกฮือ แตบางสวนยังคนเกาะ
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กันหนาแนน
นาท สังเกตเห็น กลุมผูชุมนุมสนับสนุน
รัฐบาล เปนฝายลาถอยมากกวา ขณะที่ฝาย
ตอตานรัฐบาล ยังคงใชความรุนแรง จนทหาร
จําเปนตองยิงขูขึ้นฟา รถฉีดน้ําเริ่มตั้งขบวน.
เสียงเรียกของ จาเชิด ขัดจังหวะการสังเกตการณ
ของ นาท. เขายื่นซองเอกสารยัดใสในมือของนาท
แลวสั่งกําชับวา ใหรีบนําสงใหถึงมือ นายพลสิริ
โดยเร็วที่สุด สวนเขาคงไปตอไมได. จาเชิด รีบ
บอกไลใหนาทไปโดยเร็ว และ ลืมบอกไปวา นี่คือ
ภารกิจลับ หามบอกใคร.
นาท หลบไปอยูในมุมที่คอนขางปลอดภัย โทร
ถึงบาน บอกเลาสถานการณของตัวเองในตอนนี.้
และนาทก็ไมลืมจะโทรเขาสํานักงาน เพื่อบอก
เลขาทานนายพลวา ตนเองอาจมาทํางานสาย แต
คนที่รับสายคือ ทานนายพลยุทธ และไดรับแจงวา
เขาจําเปนตองรับภารกิจสงสาร ตอจาก จาเชิด.
ยิง่ สรางความกังวลใจใหแก นายพลยุทธ มากขึ้น
เพราะไมมั่นใจวา รหัสลับจะปลอดภัยหรือไม.
นายพลยุทธ จึงรีบโทรสั่ง เจาหนาที่หนวย
ขาวกรอง ใหรีบตรวจจับสัญญาณ เพื่อติดตามตัว
นาท อยาใหคลาดสายตา และสั่งใหตรวจสอบ
ประวัติของเขาโดยดวน ไดคําตอบแลวใหรีบ
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รายงานทันที.
เทคโนโลยีการสื่อสารที่กองทัพนํามาใชขณะนี้
คือ การติดตามบุคคลเปาหมาย จากการตรวจจับ
สัญญาณ จากคลื่นกระแสไฟฟาระหวางแบตเตอรี่
กับแผงวงจรในโทรศัพท เปนนวัตกรรมใหม แตยัง
ตองอาศัยชองรับสงสัญญาณดาวเทียมอยูนั่นเอง.
สงผลให โทรศัพทที่นาทใชอยู กลายเปนจีพีเอส
ใหหนวยขาวกรอง ใชระบุตําแหนงของเขา
ตลอดเวลา โดยที่นาทไมรูตัวเลย.
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังคงประชุมกันอยาง
ตึงเครียด. นายอนันต รับโทรศัพทจากลูกสาว ที่
เพิ่งเดินทางออกจากสนามบิน เพื่อเดินทางเขา
บาน เธอทราบขาวจกสื่อมวลชนแลววา
สถานการณการชุมนุมประทวงรัฐบาล ยังคง
ดําเนินอยู ทําใหเธอเปนหวงพอ. อนันต สั่งกําชับ
ใหลูกสาวรีบกลับเขาบานโดยเร็ว และไมตอง
ออกไปไหน
หนวยขาวกรอง ทราบรายละเอียดประวัติของ
นาทแลว เขาเปนคนฉลาด ในการถอดรหัสลับ
ตางๆ เจาหนาที่รายงานตอนายพลยุทธ ทันที ทํา
ใหนายพลยุทธ ไมไววางใจนาท ขึ้นมาทันที. เขา
ออกคําสั่ง ใหทหารหนวยขาวกรอง นํา
เฮลิคอปเตอร คนหาตัวนาทใหพบ แลวสั่งกําชับให
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ทหารหนวยจูโจมสองนาย เขาไปชิงเอาซอง
เอกสารจากนาท แลวทําลายทันที และใหสังหาร
เขาทิ้งตามไปดวย.
บนทองฟา ปรากฏเฮลิคอปเตอร บินวนเวียน
เหนือกลุมผูชุมนุม. สายตาของหญิงสาวผูหนึ่ง
จับจองมองมันอยู เธอจําเปนตองฝายฝูงชน แลว
ผานออกไปใหไดเชนกัน เนื่องจากเธออยูในทําเลที่
สูงกวาเล็กนอย มองเห็น ชายหนุมผูหนึ่ง ดู
เหมือนกําลังวิ่งหนี การไลติดตามของ
เฮลิคอปเตอรลํานั้น.
นาท เพิ่งรูตัววา ตนเองกําลังถูกไลลา เพราะ
เขาถูกยิงมาจากเฮลิคอปเตอร ที่อยูขางบน. เขา
จําเปนตองวิ่งหลบซอนหาที่กําบังไปดวย. นาท ยัง
หาสาเหตุไมไดวา เฮลิคอปเตอร ตามไลยิงเขา
ทําไม
อีกดานหนึ่ง ไมหางจากตัวเขา มีบุรุษชุดดํา
สองคน กําลังเดินแหวกวายฝูงคน เพื่อตามหาใคร
บางคน
หญิงสาว สังเกตเห็น ชายชุดดําสองคน
กําลังตรงไปที่ ชายหนุมคนนั้น แลวเกิดการยื้อ
แยงของบางอยาง ขณะที่เธอ ก็เพิ่งหลุดพน
ออกมาจากฝูงคน ที่เบียดเสียดกันชุลมุน จนทําให
เธอพลัดหลงเขาไปในซอยคอนขางเปลี่ยวแหงหนึ่ง
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ซึ่งเปนซอยเดียวกับที่ ชายหนุมผูนั้น กําลังถูกชาย
ชุดดําสองคนรุมทําราย. หญิงสาว รูสึกสับสน
ทิศทาง ไมรูจะไปทางไหนดี สถานการณนําพาให
เธอ เขาไปใกลกับเหตุการณชายชุดดํารุมทําราย
เด็กหนุม.
นาท เสียจังหวะหลบหลีก ถูกชิงเอาเอกสาร
ไป และถูกเตะที่ขางลําตัว จนตัวงอ ขณะที่ชายชุด
ดําอีกคนหนึ่งกําลังดีดไฟแช็คจะเผาเอกสาร หญิง
สาว โผลมาจากที่ซอน พรอมทอนเหล็กแปบขนาด
เหมาะมือ ฟาดไปที่ดานหลังของชายชุดดํา ที่กําลัง
ดีดไฟแช็ค เปนการหักเหความสนใจ ของชายชุด
ดําอีกคน เขาหันหนามามอง และเปนจังหวะ
เดียวกับ ทอนเหล็กฟาดเขาที่ใบหนาเต็มๆ ชายชุด
ดําคนแรกที่ถูกตี เซถลาไป พอไดสติ ก็ควาปน
ออกจากกระเปา แตก็ชาเกินไป ทอนเหล็กถูกฟาด
กระหน่ําลงไปที่กานคอซ้ํา หมดโอกาสหนี และ
สิ้นฤทธิ์ในตอนนั้น.
เมื่อเหตุการณเฉียดตาย ผานพนไป, หญิง
สาวหยิบซองเอกสารที่พื้น สงให นาท เขาและเธอ
แนะนําตัว. นาท จําไดวา หญิงสาวผูที่ชวยชีวิต
เขา คือ เจนนี่ นั่นเอง จากกันไปสิบปจําแทบ
ไมได. เจนนี่บอกวาตองการหาทางกลับบาน นาท
ก็ตองการไปสงหนังสือ เจนนี่ เลาวา เธอไปอยู
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อเมริกาหลายป ไมไดกลับเมืองไทยเสียนาน พอ
ถึงบาน ก็สับสนเรื่องเสนทางนิดหนอย นาท บอก
วา เขารูเสนทางพวกนี้ดีวา มันไปทางไหนไดบาง
ยังไมทันที่พวกเขาจะเคลื่อนกายยายกน
กระสุนปนจากเฮลิคอปเตอรลํานั้น ก็ยิงสาด
กระสุนมาที่เขาสองคน จนตองหาที่หลบกันชุลมุน.
นาท พา เจนนี่ หลบออมไปทางคลองน้ํา ซึ่ง
เขาตองไปสงหนังสือกอน เจนนี่ จึงจําใจตอง
ติดตามไปดวยกัน เฮลิคอปเตอร ยังคงบินวนเวียน
ไลลาชายหนุมและหญิงสาวอยู.
นายพลยุทธ สั่งใหนายทหารอีกผูหนึ่งที่ไวใจ
สงรหัสลับชุดที่สอง ไปยังนายพลสิริ อีกครั้งโดย
ดวน
นาทกับเจนนี่ ประสบอุปสรรค ไมสามารถไป
ยังจุดหมายได ทําใหเขาทั้งสอง ตองเบี่ยงเบน
จุดหมาย ไปเสนทางอื่น ที่ปลอดภัยกวา นั่นคือ
แอบลอดอุโมงคใตดิน ลอดขามแมน้ําเจาพระยาไป
อีกฝงหนึ่ง. ทําใหภารกิจสงหนังสือของนาท ตอง
ลาชาออกไปมาก
นายพลสิริ อานรหัสลับที่เพิ่งไดรับมา ออก
คําสั่งปฏิบัติตามแผนทันที. เขาสั่งใหทหารหนวย
ทวินแอโรว ชุดหนึ่ง พรอมเครื่องบินโดรนสังหาร
นําทางไปกอน คนหาเปาหมาย คือ นายพลอรรถ
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แลวสังหารเขาเสีย.
ที่ปรึกษา คณะรัฐมนตรี มีลางสังหรณไมดี จึง
แนะนําใหเลิกประชุม และยายบุคคลสําคัญ ไป
รวมกันในที่ปลอดภัย คือ หองประชุมลับ นาย
อนันต เห็นดวยทันที ทําใหนายพลอรรถ รีบสั่ง
การ อพยพทันที กอนจะสายเกินแก.
นายพลยุทธ ประสานแผนปฏิบัติการกับ นาย
พลสิริ เปนที่เขาใจกันดีแลว ออกคําสั่งให
เจาหนาที่บน เฮลิคอปเตอร รีบสังหาร บุคคล
เปาหมายโดยดวน.
ขณะอยูในอุโมงค นาท เลาเรื่องราวของ
ตนเอง กอนที่จะถูกเลือกมาเปนทหารเกณฑ. พอ
ของเจนนี่ สงเธอไปเรียน ดานโปรแกรมเมอร
ตามที่เธอชอบ ที่สถานบัน MIT. อยูที่นั่น หาป ได
กลับบาน สองปครั้ง อยูที่นั่น ไดเจอคนเกงๆ รูสึก
ชอบและสนุก เลยอยูตออีกหาป เพื่อหา
ประสบการณ. เธอเลาวา เคยแฮกขอมูลของ
ทําเนียบขาว สหรัฐมาแลว แตตัดสัญญาณได
กอนจะถูกจับได ทําไปเพื่ออยากลองอยากรูเทา
นั้นเอง. เธอยังเลาไมจบ อนันต พอของเจนนี่โทร
เขามา เพราะเปนหวงลูกสาว เจนนี่บอกพอวา ยัง
ไมถึงบาน เสียงพูดของอนันต. ทําใหเจนนี่ จับได
วา สถานการณของพอคงไมดี. พอดีพวกเขา โผล
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พนจากอุโมงคมากอีกฝากหนึ่ง ของแมน้ํา
เจาพระยา ก็ไดยินเสียงปนดังขึ้นจากขางบน แตมี
ลูกกระสุนกระดอน มาเกือบถูกพวกเขา. นาท จึง
รีบฉุดมือของ เจนนี่ หลบเขาไปขางในอุโมงคอีก
ครั้ง. เจนนี่ สงสัยวา ผูที่ถูกตามลา เปนเธอหรือ
นาทกันแน.
เจนนี่ ถามวา กอนหนานี้ นาท ไปทําอะไรมา
เขาเลาวา เขาทํางานรับสงหนังสือ ใหกับทานนาย
พลยุทธ แตวันนี้ เขาไปทํางานไมทัน ทานอาจให
จาเชิดทํางานแทนก็ได บังเอิญเขาพบจาเชิด
สถานการณของเขาแย จึงรับเอกสารตอจากจา
เชิด ใหไปสงใหถึงมือ ของนายพลสิริ. เจนนี่ จึง
โทรถามพอวา ความสัมพันธระหวาง นายพล
อรรถ กับนายพลยุทธ เปนอยางไร อนันตตอบวา
ชวงหลังมีความขัดแยงกัน.
เจนนี่ ครุนคิดชั่วครู แลวบอกใหนาท เปดอาน
รหัสในเอกสารทันที. นาท รีรอ อางวาเปนกฏของ
ทหาร แตเจนนี่เตือน นี่คือความเปนความตาย
ของพวกเขาสองคน รหัสลับนี่ อาจเปนทางออก
ใหแกพวกเขาก็ได. นาท จึงยอมเปดออกดู ... เจน
นี่ไมเขาใจรหัสภาพ ที่ปรากฏบนกระดาษนั่น นาท
ก็เชนกัน แตเขามีปฏิภาณดีกวา ในการอานรหัส
ลับ. เขาขอยืมกระจกสองหนาของเจนนี่ เอาดาน
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สันกระจก มาวางทาบขวางแผนกระดาษ เพื่อให
มองเห็นภาพสะทอนกลับในกระจก ... เจนนี่ก็ยัง
ไมเขาใจอยูดี แตสําหรับ นาท เขารูแลววา
คําตอบมันอยูที่นั่น.
เขารูสึกตกใจมาก บอกกับเจนนี่วา มันคือ
โคตรรหัสลับ คําสั่งสังหาร ทานนายพลอรรถ.
ไมตองคิดอะไรมากไปกวานี้ เจนนี่ รีบควา
โทรศัพทในมือของเขา ขวางไปยังผนังอุโมงค จน
พังยับ. นาท โกรธเจนนี่มาก ที่ทําเชนนั้น. แตเธอ
ไมสนใจ กลับใหเหตุผลวา โทรศัพทของเขา นั่น
แหละ คือตัวชี้เปาวาเขาอยูตรงไหน. มินาละ
เฮลิคอปเตอร จึงตามมาติดๆ.
ที่มอนิเตอร ของเจาหนาที่หนวยขาวกรอง
สัญญาณการติดตาม บุคคลเปาหมาย หายไป
นาท ยังไมทันหายโกรธดี ที่เธอขวางโทรศัพท
ทิง้ แลวยังถูกเธอปรามาส วาโง ซ้ําอีก ทําใหเขา
โกรธขึ้นมาจริงๆ. เจนนี่ เตือนสติเขาวา แคนี้ยัง
เดาสถานการณไมออกรึวา นายพลอรรถ กําลังจะ
ถูกรัฐประหาร โดยนายพลเพื่อนซี้ของเขานั่น
แหละ. คราวนี้ นาท เขาใจขึ้นมาทันที กลาวขอ
โทษเธอ. ที่โงไปจริงๆ.
พนักงานบนเฮลิคอปเตอร รายงานไปที่ ศูนย
ขาวกรองวา บุคคลเปาหมาย ชายหนึ่ง หญิงหนึ่ง
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ยังคงอยูดวยกัน พวกเขาไดรับคําสั่งเพิ่มเติมวา
เปาหมายการสังหาร เพิ่มเปนสองคน.
เจนนี่ รูสึกเปนหวงพอขึ้นมาทันที จึงโทรถึง
พอ ใหรีบหาทางหลบหนีออกไปจากที่นั่น เพราะ
พอกําลังตกอยูในสถานการณอันตราย วางสาย
เสร็จ คาดวาเฮลิคอปเตอร คงสับสนแลววา พวก
เขาสองคนอยูจุดไหนกันแน เพราะสัญญาณ
ติดตาม ถูกทําลายไปแลว เธอจึงชวนนาท ออกไป
ยังปากอุโมงค อีกครั้ง. แตคราวนี้ ก็ยังมีเสียงปน
ดังขึ้นมาอีก พวกเขาสองคน จึงหลบเขาไปขางใน
อีกครั้ง.
คราวนี้ มีเสียงคนวิ่งไลตามเธอมาหางๆ เธอ
กับนาท จึงพากันวิ่งหลบไปอีกทางแยกหนึ่ง เธอ
บอกกับนาทวา สัญญาณโทรศัพทของเธอ ก็ถูก
จับไดเชนกัน. ไมตองคิดอะไรมากไปกวานี้ นาท
รีบควาโทรศัพทในมือของเจนนี่ ขวางไปยังผนัง
อุโมงค แตโชคดี ที่มันหลนไปบนถังขยะ ยังไมพัง.
เจนนี่ ดา นาท วาโงอีกแลว แตไมอธิบายมากไป
กวานี.้ เธอรีบไปควาโทรศัพทของเธอขึ้นมา แลว
รีบแกะเอาแบตเตอรี่ออก รอสักครู แลวใสกลับเขา
ไปใหม เธอบอกวา เทานี้สัญญาณก็ถูกตัดขาด
จากคนพวกนั้นแลว. นาท ถามแยงวา แลวทําไม
ไมขวางทิ้งไป เพราะตอนนี้หมดประโยชนแลว ขืน
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เอาไวใชก็จะกลายเปนเครื่องชีเ้ ปา. เธอปฏิเสธ
บอกวา มันยังมีประโยชน ที่นาทยังไมรู เธอบอก
กับนาทวา หนวยขาวกรอง อาจใชเทคโนโลยีใหม
ในการตรวจจับสัญญาณ จากคลื่นไฟฟาของ
แบตเตอรี่ กับแผงวงจรของเครื่องรับโทรศัพท
เรื่องนี้เธอรูมาตั้งนานแลว. นาท ชมเจนนี่วา เกง
นะ รูทุกเรื่อง เจนนี่วา มีอยูเรื่องเดียวที่เธอไมรู
คือ ทางกลับบาน.
คราวนี้ พวกเขาสองคน ตองผนึกกําลังเปน
หนึ่งเดียว เจนนี่เปนหวงพอ ตองการพาพอ
ออกมาจากที่นั่น. นาทตองการบอกความจริงกับ
นายพลอรรถ.
เมื่อไมมีสัญญาณใดๆ ระบุตําแหนงเปาหมาย
บนมอนิเตอร นายพลยุทธรูสึกโกรธมาก /
ทางดานนายพลสิริ ยังคงกําชับ ใหเครื่องบินโดร
นของหนวยสังหาร รีบปฏิบัติภารกิจใหเสร็จ
โดยเร็ว
ขณะที่ โดรน กําลังบินคนหา และใกล
เปาหมายเขาไปทุกที. นาทกับเจนนี่ ก็อยูไมหาง
เปาหมายเชนกัน. เจนนี่ เห็นเครื่องบินโดรน
สังหารแลว เธอจึงควาโทรศัพทของเธอขึ้นมา เปด
เครื่อง ทามกลางความวิตกกังวลของ นาท วา
อาจถูกจับสัญญาณได. เจนนี่อธิบายใหนาทฟง
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พรอมปฏิบัติการเหนือกวานักแฮกเกอรจะทําได.
แตเธอทําได เธอเปดฟงกชั่นสแกนหา ชุดคําสั่ง
ควบคุมโดนสังหาร ขณะที่มันมองเห็นเปาหมาย
ชัดเจน. เจนนี่ ทําการแฮกเขาควบคุมโดรนลํานี้ได
สําเร็จ และเธอก็มองเห็นเปาหมายชัดเจนเชนกัน.
เจนนี่ พูดผานโทรศัพทสื่อสารกับพอไปดวย สั่ง
กําชับขอใหพอ รีบพานายพลอรรถ เพียงสองคน
เทานั้น ไปพบกันที่อนุสาวรีย หอวิทยาศาสตร
แหงชาติ ภายในยี่สิบนาที เลิกการติดตอ โดยไม
รอฟงคําตอบจากพอ.
ที่หองควบคุมของหนวยขาวกรอง สัญญาณ
ภาพจากโดรน ในมอนิเตอรที่หายไปเมื่อครู
กลับคืนมาแลว พวกเขามองเห็นเปาหมายสังหาร
ชัดเจน.
อนันต รีบไปกระซิบขางหูของนายพลอรรถ
โดรนสังหาร บินขยับตําแหนง มาหยุดที่
หนาตางของหองประชุมลับ
อนันต กับ นายพลอรรถ พากันเดินไปที่ประตู
ลับ และออกไปจากที่นั่น. เพียงแคเสี้ยววินาที
รัฐมนตรีผูหนึ่งสังเกตเห็นโดรนที่หนาตาง แต
ไมสามารถทําอะไรได หรือบอกแกใครไดทัน ...
ปง! ปง! ปง! ปง! ปง! ปง! ปง!
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สิ้นเสียงปน กระจกแตกระนาว ไมมีผูใดรอด
ชีวิต แมแตจิ้งจก ถามันยังอยูที่นั่น. … โดรน
สังหาร ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นตามคําสั่ง มันบิน
สํารวจดูเหยื่อ โดยการสแกนศพ ที่นอนตาย
เกลื่อน แตไมพบศพของ นายพลอรรถ มันถือวา
เสร็จสิ้นภารกิจแลว จึงบินจากไป.
นายพลยุทธ กับ นายพลสิริ รูสึกเปนกังวล
อยางมาก ที่ภารกิจยังไมบรรลุ และอาจสอแวว
ลมเหลว.
นาท กับ เจนนี่ รอดพนจากการติดตามไลลา
จากฝายตรงขามชั่วขณะ. พวกเขาจึงฉวยโอกาส
สั้นๆ นี้ หารถยนตไวใชงานสักคัน ซึ่งมีวิธีเดียว
คือ การขโมยรถของคนอื่น. ระหวางปฏิบัติภารกิจ
คราวนี้ ทําใหความใกลชิดของพวกเขาดูดีขึ้นมาก.
สถานการณฉุกเฉินอยางนี้ มีอะไรใหไขวควา ตอง
เอาไวกอน.
สถานการณการชุมนุมของประชาชน เริ่ม
คลี่คลายลงเล็กนอย ตํารวจปราบปรามจลาจล
กับทหาร ทําการขยายพื้นที่ตรงรอยปะทะระหวาง
กลุมผูชุมนุมสองฝาย ใหหางกันออกไป จนมั่นใจ
วาจะไมปะทะกันไดอีก.
ที่อนุสาวรีย หอวิทยาศาสตรแหงชาติ อนันต
กับ นายพลอรรถ มาถึงจุดนัดหมายกอนหนา ราว
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สามนาที แตยังไมมีคนมารับ อนันตเริ่มเปนหวง
ลูกสาว. แตทันใดนั้น รถบักจี้ (buggy) คันหนึ่ง
วิ่งเขามาและจอดสนิท คนขับคือ นาท มีเจนนี่นั่ง
เคียงขางมา อนันตกับนายพลอรรถ รีบขึ้นรถ เธอ
บอกกับพอวา ดีกวานั่งรถกอลฟ กอนจะพากัน
ออกไปจากที่นั่น คอนขางทุลักทุเล.
ขณะอยูบนรถ เจนนี่บอกทุกคนวา จะไมมีการ
ใชโทรศัพทเด็ดขาด นายพลอรรถ ตองการติดตอ
ขอที่หลบภัย จากนายทหารคนสนิท ที่อยูนอก
เมือง แตไมสามารถทําได จึงตองเสี่ยงนั่งรถที่
ดีกวารถซาเลงคันนี้ หลบไปตามทางซอกซอย ไป
ใหถึงบานของนายทหารคนสนิทผูนั้น.
โชคดี ที่ไปถึงเปาหมาย โดยไมถูกจับได และ
เจาของบานยังอยู. รอยเอกเนวิน ใหการตอนรับ
บุคคลทั้งสี่ และเหมือนจะรูลวงหนาวาเขาควรจะ
ทําอะไร. เขารีบมอบกุญแจรถคาดิแลกสีดํากัน
กระสุน มอบใหแกนายพลอรรถ. แผนการอพยพลี้
ภัย จึงถูกกําหนดขึ้นในทันที และโดยดวน กอนจะ
ถูกตามจับได.
เปนไปตามคาด เฮลิคอปเตอร ลํานั้น มันมา
พรอมกับขบวนรถตํารวจ หาคัน มุงตรงไปที่บาน
ของรอยเอกเนวิน. แตก็เกือบชาไป รถคาดิแลคสี
ดํา เพิ่งจะวิ่งออกจากบานไป. เสียงวิทยุคําสั่ง ให
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ไลติดตามรถเปาหมาย คือ คาดิเลคสีดํา. ไมนาน
รถบักจี้ วิ่งไปอีกทาง จนลับสายตาไป.
การไลลา ดําเนินไปไดสักพัก เมื่อออกนอก
ชุมชน หากระสุนก็ระดมยิงไปที่รถคาดิแลคคันนั้น
มันแคเซถลาไปนิดหนอย ยังไมระคายเคืองผิว รถ
ยังคงวิ่งตอไป จนใกลสะพานขามแมน้ําที่ชายแดน.
คําสั่งระดมยิงชุดใหญ จึงเริ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อรถวิ่ง
ขึ้นสะพานไป.
นาท พยายาม ประคองรถคาดิแลค ใหผานไป
ใหถึงกลางสะพาน แตหากระสุนมันมามากมาย
เกินไป เขาตองตัดสินใจ ทําอยางใดอยางหนึ่ง ใน
ที่สุด ... สิ้นเสียงกระสุนปนชุดใหญ รถก็พลิก
หงายชนกับราวสะพาน พุงละลิ่ว ตูมมม! ตกลงไป
กลางแมน้ํา ซาาา! ...
องก์ 3
เฮลิคอปเตอร บินวนเวียนสังเกตการณครู
หนึ่ง จนแนใจแลววา เหยื่อสังหาร ไมรอดแน. มัน
จึงบินผละจากไป ขณะที่ขบวนรถตํารวจ มาถึง
แตก็ไรประโยชน มันจึงเบนหัวกลับ พากันวิ่งผละ
จากไปทุกคัน.
รถบักจี้ บรรทุกคนที่แตงตัวตลกมาสามคน
วิ่งเขาไปในหมูบานแหงหนึ่ง เจนนี่เปนผูขับ มัน
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เปนแผนที่แยบยลของเธอ ในการเบี่ยงเบนจุด
สนใจ จนพาพอ นายอนันต และ นายพลอรรถ ไป
อยูในที่ปลอดภัย. แตอนันต กลับรูสึกเปนหวง
นาท ขึ้นมาทันที.
ที่ใตสะพาน นาท ยังคงลอยคออยูบนผิวน้ํา ที่
โคนเสาสะพาน เขาพยายาม ดึงเกาะเชือกเสน
หนึ่งไว ไมใหไหลไปตามน้ํา และพาตัวเองขึ้นมาฝง
ไดสําเร็จ ไมไดบาดเจ็บอะไรมากนัก นาท เดินทาง
ดวยเทาเปลา เขาไปยังหมูบาน.
เชาวันนี้ หนังสือพิมพ และสถานีวิทยุ
นําเสนอขาว. ขณะนี้ รัฐบาลควบคุมสถานการณ
ไวไดเรียบรอยดีแลว. การสลายการชุมนุม เปนไป
โดยเรียบรอย แกนนําฝายตอตานรัฐบาลถูกจับกุม
นายทุนที่เปนทอน้ําเลี้ยงแกฝายประทวง ก็ถูกนํา
ตัวไปสอบสวนเชนกัน. สวนผูกอกบฏ นายพล
ยุทธ กับ นายพลสิริ หลบหนีออกจากประเทศไป
แลว คงเหลือแตนายทหารใตบังคับบัญชาของเขา
ที่ถูกจับกุมไวได.
หลังงานเลี้ยงประกาศเชิดชูเกียรติ ใหแก นาท
กับ เจนนี่ ซึ่งนายพลอรรถ จัดขึ้นเปนกรณีพิเศษ.
พวกเขารูสึกวา เหมือนเพิ่งเลนเกมคอมพิวเตอร
เกมหนึ่ง พวกเขาชนะ แตคอมพิวเตอรแพ. เจนนี่
ถือโอกาสทวงถามคําตอบ เมื่อสิบปที่แลววา สิ่งที่
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ผูชนะทั่วโลก ไมสามารถทําไดเลย คืออะไร? นาท
ก็ยังตอบไมไดอยูดี นาท จึงยอมแพ. เจนนี่ บอก
วา นี่ไงคือคําตอบ. นาท ยอมเปนผูแพได เขาทํา
ได เขาจึงเปนผูชนะตลอดกาล. พวกเขาสองคน
หัวเราะอยางมีความสุข.
จบ.
แรงบันดาลใจทีคิดเรืองนี:
เมื่อคืนวันที่ 19 ม.ค. 2561 ไดฟงเรื่องรา
วจาก “จาฤทธิ”์ รอยโทสฤษธิ์ ตองเดช ที่ใหการ
แนะนําหลานชาย ที่ถูกเกณฑทหารไปแลว ให
แจงความประสงคตอหนวยงาน วาตองการ
ทํางาน เดินหนังสือ หนาหองของผูบังคับบัญชา
เบื้องสูง ผูเขียนสอบถามวา ทหาร มีการ
ถายทอดรหัสลับกันอยางไร ไดรับคําตอบวา ถา
เปนความลับจริงๆ จะไมใชสัญญาณดิจิตัล อาจ
ใชสัญญาณอื่น ที่ตรวจจับไดยาก เชน สัญญาณ
รหัสมอส ก็เกิดความคิดแวบขึ้นมาวา หาก พล
ทหารผูนั้น รูรหัสลับอันตราย เขาจะมีสถานภาพ
อยางไร จึงเปนจุดประกาย ใหเขียนบท
ภาพยนตรเรื่องนี้ขึ้น.
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