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มหานคร ไอดี 2112 (The Metropolis : ID 2112) 
องก 1 

เมืองไอดี ยุคป 2112 
พลเมือง ทุกคนท่ีเกิดมา จะถูกลงทะเบียนดวยการฝงไอดีชิป เพ่ือระบุ ID ของพลเมือง แมแตผูนํา 

ผูบริหาร และเจาหนาท่ีทุกคน ของเมืองน้ี ชิปดังกลาว จะถูกฝงไวท่ีบริเวณทายทอย ของเด็กทุกคนท่ีเกิด
มา วงจรของชิป จะเชื่อมตอกับ DNA ของบุคคลคนน้ัน มันทําหนาท่ีรับและสงสัญญาณ ระหวางชิปกับ
แมขายคอมพิวเตอร ผานระบบโครงขายดาวเทียม (satellite network) ซึ่งเปนระบบหลัก 
และระบบโครงขายดิจิตัลสนามแมเหล็กโลก (digital-magnet field network) ซึ่งเปน
ระบบสํารอง เพ่ือระบุตําแหนงท่ีอยูบนโลก 

ประโยชนท่ีพลเมืองทุกคนจะไดรับ จากการฝงไอดีชิป คือ การทํานิติกรรมตางๆ การซื้อขาย การ
ติดตอสื่อสาร ตลอดจน สวัสดิการตางๆ ท่ีจะไดรับจากรัฐ และความปลอดภัยของชีวิต จากอาชญากร และ
การขาดอากาศหายใจ ถาเกิดพลัดหลงเขาไปในเขตมลพิษ เจาหนาท่ี หรือเพื่อนบาน จะเขาไปชวยเหลือได
ทัน เหลาน้ี ลวนตองอาศัยไอดีชิป เพ่ือระบุลักษณะเฉพาะตนและตําแหนงติดตาม 

ในไอดีชิป จะมีผลึกแรแมเหล็กท่ีชื่อวา super paramagnetic ฝงอยู มันมีคุณสมบัติพิเศษ 
ซึ่งเม่ือผลึกแรเหลาน้ีเรียงใกลกัน จะทําปฏิกิริยาผลักกันหรือดูดกัน ขึ้นอยูกับมุมของสนามแมเหล็กโลกท่ีมา
กระทํา แรแมเหล็กในชิป ถาเรียงขนานกับเสนแรงแมเหล็กโลก มันจะมีปฏิกิริยาดูดซึ่งกันและกัน แตถามัน
เรียงตัวตั้งฉากกับแรงแมเหล็กโลก มันผลักกัน มุมและความแรงของสนามแมเหล็กโลกในทุกๆ ตําแหนง
บนโลก จะมีความแตกตางกัน แรแมเหล็กท่ีฝงอยูในไอดีชิป ทําหนาท่ีเปนเหมือน GPS เพ่ือระบุตําแหนง
ของพลเมืองทุกคน 

ดังน้ัน การเปนบุคคลเถื่อน ไรไอดีชิป จึงไมเปนผลดีแกพลเมือง แตจะเปนท่ีตองการของเหลา
อาชญากรบางคน 

ชิปท่ีถูกฝงไวแลว จะติดตัวไปกับบุคคลคนน้ัน ไปตลอดชีวิต การถอดชิปออกจากรางกายไมสามารถ
ทําได เพราะชิปจะสงสัญญาณไปยังแมขาย วามีการถอดหรือสับเปลี่ยนชิป หุนยนตเจาหนาท่ี ท่ีถูกติดตั้งไว
ท่ัวเมือง จะเขาไปควบคุมไวทันที รอเจาหนาท่ีท่ีเปนมนุษยมารับตัวไป 

การถอดชิป ถือเปนความผิดตามกฏหมาย และเปนอาชญากร เพราะอาชญากร ไมตองการระบุ
ตําแหนงอาชญากรรมของตน ซึ่งเสี่ยงตอการถูกจับกุมไดงาย ดังน้ัน จึงมีเหลาอาชญากรบางคน ยอมเสี่ยง
ท่ีจะถอดชิปออกจากรางกาย และคอยหลบซอนหุนยนตรัฐบาล และการพลัดหลงเขาไปอยูในพื้นท่ีท่ีไม
ปลอดภัย 

ถามีกลุมชน คิดประทวงรัฐบาล รัฐบาลก็มีวิธีควบคุมฝูงชน เรียกวา "โปรแกรมควบคุมฝูงชน" โดย
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สงสัญญาณกระแสไฟฟาออนๆ ผานโปรแกรมพิเศษ ไปรบกวนระบบประสาท ผูน้ันจะรูสึกมึนงง และไดรับ
ความเจ็บปวด ผูมีสิทธ์ิใชโปรแกรมดังกลาว คือเจาหนาท่ีระดับสูงเพียงไมกี่คน ซึ่งแนนอนวา ตนเองจะไดรับ
เอกสิทธ์ิ ไมตองถูกควบคุมดวยโปรแกรมพิเศษน้ีดวย 

ดังน้ัน จึงไมมีพลเมืองคนใดท่ีจะ หลบหนี หรือรอดพนจากการติดตามไดเลย 
เมืองไอดี เปนเมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยูในพื้นท่ีเสื่อมโทรมทางกายภาพ และแวดลอมดวยมลพิษ 

ซึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมลพิษทางน้ําและอากาศ พลเมืองจึงเสี่ยงตอการขาดอากาศ
ออกซิเจน และรับพิษของคารบอนไดออกไซด และกาซพิษอ่ืนๆ เขาไป เปนอันตรายแกชีวิต  

เมืองน้ีท้ังเมือง ตกอยูในความยากไร กลายเปนแหลงเสื่อมโทรม เต็มไปดวยความสกปรก เช้ือโรค 
ยาเสพติด และอาชญากรรม เพ่ือแยงชิงอาหาร และอากาศ คราวใดท่ีอากาศไมเพียงพอ ราคาซื้อขายกาซ
กระปองและหนากาก ก็จะสูงตามไปดวย 

เมืองน้ี แบงเขตท่ีอยูอาศัยกันชัดเจน ระหวางเขตคนร่ํารวย กับเขตคนยากจน เขตคนรวย อยูใจ
กลางของเมือง และอยูบนตึกสูง มีเสนทางสัญจรออกนอกเมืองเปนรูปดาวหาแฉก ท้ังน้ี เปนเสนทางเพื่อ
ควบคุมพลเมือง และเปนทอสงอากาศบริสุทธ์ิไปยังเขตคนจน ซึ่งอยูขางลาง และชานเมือง 

คนรวยใชรถไฟฟาสวนตัว เปนพาหนะ มีชีวิตท่ีสุขสบาย สวนคนจนใชรถไฟฟาใตดิน เปนพาหนะ
หลัก มีชีวิตท่ียากลําบาก เสี่ยงภัย ระบบสื่อสารและขนสงมวลชน คอนขางไดรับจํากัด บางวันไฟฟาตก 
โทรศัพทใชไมได รถไฟฟาเสีย คนรวย คารลรียดเรื่องภาษีท่ีตองเสียในอัตราสูง สวนคนจน คารลรียดเรื่อง
สวัสดิการพื้นฐานของชีวิต แตท้ังคนจนและคนรวย ตางก็กลัวสิ่งเดียวกัน คือ อาชญากรรม ท่ีมักเกิดขึ้น 
อยางไมคาดคิด 

เงิน ของเมืองน้ีเปนระบบ electric money เต็มรูปแบบ คือ ใชการดซึ่งฝงชิประบุจํานวน
เงินไว เปนมูลคาของการแลกเปลี่ยน ซึ่งชิปในการดใบน้ี จะมีโปรแกรมเช่ือมโยงกับรหัสไอดีประจําตัวของ
เจาของผูถือบัตรดวย เพ่ือยืนยันมูลคาความเปนเจาของเงินท่ีถือในมือ ดังน้ัน การดเงินแตละใบ จึงมีขอมูล
รายชื่อและจํานวนเงินของผูถือทุกคน ท่ีใชมัน 

เมืองไอดี ปกครองโดยคณะรัฐบาลเผด็จการ ซึ่งมีนายพลคารล เปนผูนําสูงสุด และมีฐานะร่ํารวย
ท่ีสุดของเมืองน้ี 

สถานะทางการเงินการคลังของรัฐบาล ขึ้นอยูกับภาษีของคนรวย ผูเปนเจาของธุรกิจและโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญ นอกจากจะใชหุนยนตแลว ยังตองใชแรงงานมนุษยจากพวก
คนจน พวกเขาจําตองทํางานในโรงงาน เพ่ือแลกกับ อาหารและอากาศบริสุทธ์ิ ตลอดจนสวัสดิการการ
คุมครองจากเหลาอาชญากร ซึ่งมีอยูท่ัวไปในเมืองน้ี 
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ตัวละครในเร่ือง 
(1)–นายพลไอเซน คารล (General Eisen Karl) เปนผูนําสูงสุดของเมืองไอดี มีอํานาจ 

อิทธิพล และฐานะร่ํารวยท่ีสุด มีลูกชายท่ีเขารักมาก ชื่อ (2)–อีริค คารล (Erich Karl) ภรรยาของ
ทานตายดวยโรคติดเชื้อในโลหิต ตั้งแต อีริค อายุได 7 ป อีริคถูกเลี้ยงดูไมใหรับความลําบากใดๆ ดังน้ัน อี
ริค จึงไมรูรสชาติ และความทุกขยาก ของความจน และแนนอน เขาไมคารลยเห็นแหลงคนจนเลย ปจจุบัน 
อีริค ยางเขาสูวัยรุนแลว 

นายพลคารล มีท่ีปรึกษาคนสําคัญ ชื่อ (3)–เอ็บ เฮรอน (Abe Heron) ทุกคนเช่ือวา เขามี
อํานาจและเวทมนต และเปนผูหย่ังรู ความจริงเขาเปนนักวิทยาศาสตรพยากรณ (Prediction 
Science) ทําหนาท่ีใหคําปรึกษา (fortune–telling) ทุกๆ สิ่งแกทานนายพลอีริค และ
ทานนายพลก็เชื่อเขา เพราะสิ่งท่ีเขาพยากรณ มีหลักวิทยาศาสตรรองรับ 

(4)–พลทหารโทน่ี (PVT.Tony) และ (5)–พลทหารด็อจ (PVT.Dodge) เปนทหารรับใช
ใกลชิด คอยขับรถใหทานนายพล ทําหนาท่ีผลัดเปลี่ยนเวียนกัน สวน (6)–คุณการเน็ต แอสเพน 
(Garnet Aspen) หญิงผูสูงวัย และชาญฉลาดดานจิตวิทยา มีมนุษยสัมพันธเปนเลิศ เปนเลขาคน
สนิทของทานนายพล และยังเปนพ่ีเลี้ยง และคนสอนหนังสือใหแก อีริค อีกดวย ทานนายพลสามารถสั่ง
การไดอยางฉับไวและแมนยํา เพราะทานมี โปรแกรมเมอรมือดีอยูใกลตัว 

(7)–เจน เคนดา (Jane Kenda) หนุมลูกคร่ึงหญิงชาย คอยควบคุมระบบคอมพิวเตอรท้ังหมด 
เขาไดรับมอบสิทธ์ิใหเสมอเหมือน Administrator ตัวจริง เหตุผลหน่ึงท่ีเขาไดรับความไววางใจก็
คือ ความซื่อสัตย และความเกง และ ฉลาด ในดานโปรแกรมคอมพิวเตอรและการสื่อสาร นายพลคารล
รูจัก เขา ก็ตอนท่ีจับเขาไดขณะทําการเจาะขอมูล (hack) เขามาในระบบของทานนายพล เม่ือสอบสวน
เอาความจริง ปรากฏวาเขาเปนแคเด็กหนุมซุกซน และเม่ือทดสอบความสามามรถของเขาแลว ทานนายพล
กลับพบความอัจฉริยะของเขา ในท่ีสุด ทานนายพลจึงปลดโปรแกรมเมอรคนกอน (เอเจ เฮกเตอร) แลวให 
เจน เขาทําหนาท่ีแทน และนับจากน้ันมา ระบบโครงขายตางๆ ของเมืองไอดี ก็พลิกผัน ไดรับการพัฒนา
ทันสมัยอยางรวดเร็ว 

(8)–พลโทแมค ไลยแมน (LTG. Mac Lyman) เปนรัฐมนตรีกลาโหมและมหาดไทย ทําหนาท่ี
ดูแลดานการทหารและตํารวจ ในเมืองน้ี เขาไดรับเอกสิทธ์ิ ท่ีจะไมตองอยูภายใตโปรแกรมควบคุมฝูงชน 
เชนเดียวกับทานนายพลคารล อีริค ลูกชาย และ ท่ีปรึกษา เฮรอน การควบคุมฝูงชน เปนหนาท่ีโดยตรง
ของ พลโทแมค 

(9)–รัฐมนตรีเออรวิน โคล (Erwin Cole) ทําหนาท่ีดูแลดานการเงินการคลังของเมือง 
ตลอดจนการติดตามการจัดเก็บภาษีจาก กลุมคนรํ่ารวยและนักธุรกิจในเมืองน้ี 

(10)–เอมมา แฮรเรียต (Emma Harriet) นายกเทศบาลเมือง เปนหญิงเหล็กอีกผูหน่ึง แม
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จะดูอวนทวมไปหนอย แตเอาการเอางานดีมากในดานมวลชน เธอจะคอยรายงานการควบคุมระบบทอสง
อากาศออกซิเจน นํ้า และอาหาร สงไปยังเขตคนจน เพ่ือมิใหพวกเขารูสึกลําบากจนเกินไป เพราะมิฉะน้ัน 
พวกเขาจะออกมาประทวง ซึ่งก็เกิดขึ้นบอยๆ  

(11)–คุณรอย แอนเดอสัน (Roy Anderson) เปนนักธุรกิจใหญในเมืองน้ี มีฐานะรํ่ารวย 
สงออกหุนยนต ยานขนสงอวกาศ อาหารแคปซูล และอ่ืนๆ เขาเสียภาษีสูงท่ีสุดในเมืองน้ี เขาเคยตอรองกับ
รัฐบาล ในฐานะนายกสมาคมผูประกอบการในเมืองไอดี เพ่ือใหลดหยอนภาษีลงบาง แตไรผล 

(12)–คุณสตีฟ เวสต (Steve West) เปนนักธุรกิจเจาของโรงงานผลิตชิปคอมพิวเตอร และ
ซอฟตแวร ใหแกรัฐบาล น่ันเปนอาชีพเบ้ืองหนา แตเบื้องหลัง เขาผลิตอาวุธสงใหทานนายพลคารล เขา
เปนนักธุรกิจเพียงคนเดียว ท่ีไดรับการโปรดปราน จากทานนายพลมากท่ีสุด และมักไดรับสิทธิพิเศษเปน
การตอบแทน เขามีโอกาศแอบผลิตอาวุธสงใหอาชญากรดวย ในเวลาเดียวกัน โดยท่ีนายพลคารล ไมรู คุณ
เวสต มีคติวา ไมมีมิตรแท และไมมีศัตรูถาวร ทุกอยางข้ึนอยูกับผลประโยชนตางตอบแทน ซึ่งเปนเงื่อนไข
สําคัญ 

(13)–เอเจ เฮกเตอร (A.J. Hector) แตสหายและเหลาสมุนของเขา มักเรียกวา เอเจ เปน
หัวหนาอาชญากร ตัวรายกาจที่สุดในเมืองน้ี เขามีท้ังอํานาจ และอิทธิพล ผลิตท้ังยาเสพติด และเงินปลอม 
เขามีเงินซ่ึงผลิตขึ้นใชเอง (เงินปลอมเหมือนจริง) มีอาวุธ ท่ีติดตอซื้อขายจาก คุณเวสต มีเขตพ้ืนท่ีเปนของ
ตนเอง อยูนอกเขตเมืองดานตะวันตก และบนพื้นดิน และอุโมงคใตดิน 

เฮกเตอร ไมชอบระบบการปกครองของ นายพลคารลเปนทุนเดิมอยูแลว อดีตเคยเปนนายทหารคน
สนิท และเปนวิศวกรผูควบคุมระบบคอมพิวเตอรใหแกทานนายพล เขารวมงานเคียงบาเคียงไหลเสมือน
เพ่ือนสนิท รับใชทานนายพล มาตั้งแตสรางเมือง ดังน้ัน เขาจึงมีความคุนเคยกับครอบครัวของนายพล
คารล มาเปนอยางดี แตเขาก็มีขอเสียท่ีนายพลคารลรับไมได คือ เขาเปนคนมักใหญใฝสูง และถือวิสาสะ 
ระยะหลังชอบแทรกแซงอํานาจของทานนายพล ในท่ีสุดเขาจึงถูกนายพลไลออก แตไมฆาเขาในฐานะเพื่อน
เกา จึงปลอยเขาไป สรางความเจ็บแคนใหแกเขา เฮกเตอร เก็บความแคนไว มาแอบสรางอิทธิพลและเขต
เมืองเปนของตนเอง โดยท่ีนายพลอีริค ไมอาจปราบปรามเขาไดถนัด เพราะความเกงและฉลาดของเขา
น่ันเอง เฮกเตอร จึงเปนท้ังกางและหอก คอยท่ิมแทง นายพลคารล อยูตลอดเวลา 

เฮกเตอร ฉวยโอกาส สรางภาพวาเปนผูมาปลอดปลอย ใหคนจนเปนอิสระจากทานนายพลคารล 
จนคนจนเริ่มเช่ือ และเขามาเปนพวก จนกระท่ังยอมให เฮกเตอร มาสรางเขตอาณานิคมในพ้ืนท่ีของเหลา
คนยากจน โดยใชพื้นท่ีในอุโมงคใตดิน เปนฐานบัญชาการ 

เฮกเตอร มักจะยุแหยให ฝูงชนประทวงรัฐบาลอยูเปนระยะๆ โดยอาศัยสมุนของตนเปนผูกอเหตุ
ความวุนวายตางๆ เชน เผาทําลายสถานท่ีสําคัญ วางระเบิด และถือโอกาสปลนสะดมภทรัพยสินของคน
รวย บางสวนกันเอาไวเปนผลประโยชนของตน สวนเศษท่ีเหลือ เอาไปแจกจายสรางภาพวาน่ีคือ ความ
ชวยเหลือของ เฮกเตอร ผูปลดปลอยประชาชน 
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เฮกเตอร มีความสามารถพิเศษ ในการปลอมตัวขึ้นไปกอเหตุในเขตคนรวย เขาและสมุน หลบเลี่ยง
การจับกุมจากหุนยนต และเจาหนาท่ีของรัฐบาลไดอยางยอดเยี่ยม มีวิทยายุทธในการตอสูเปนเลิศ ท้ังหมัด 
เทา อาวุธทุกชนิด และบวกกับความเกงดานโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งแนนอนวา ในตัวเขา และสมุนคน
สนิท (14)–แฟรงค (Frank) กับ (15)–โดรโก (Drogo) จะไมมีไอดีชิปฝงอยูในตัว เขาจึงกลายเปน
อาชญากรลองหนได และรายกาจที่สุดในเมืองไอดี 

องก 2  
มลภาวะเปนพิษ รุนแรงข้ึน (16)–อีธาน จอหนสัน (Ethan Johnson) แกนนําคนสําคัญ ได

รวบรวมคนจน รวมกลุมกันประทวง หยุดงานคร้ังใหญ ภายใตการสนับสนุนและการยุยงของ เฮกเตอร 
ในขณะท่ี รัฐบาลแถลงขาว การสรางเครื่องผลิตกาซออกซิเจน ไดสําเร็จ (เครื่องแยกนํ้าเสีย ใหเปน กาซ
ออกซิเจน) การประทวงดําเนินไปรุนแรงข้ึน พวกของเฮกเตอร ถือโอกาสวางระเบิด ลอบทํารายหุนยนต
ของรัฐบาล และทรัพยสินอ่ืนๆ เปนท่ีสนุกสนาน เกิดการปะทะกันระหวางทหารกับพวกของเฮกเตอร เกือบ
กลายเปนสงครามจราจล 

เฮกเตอร ถือโอกาสน้ี กอเหตุใหขอมูลแกคนจนวา สิ่งท่ีรัฐบาลทําก็ทําเพื่อคนรวยเทาน้ัน และกดขี่
คนจนตลอดเวลา ขอใหรวมมือกับตนเพ่ือโคนลมรัฐบาล จากน้ัน เฮกเตอรและพวก ฉวยโอกาสขณะที่มี
เหตุการณปะทะกันชุลมุน ขโมยเคร่ืองสรางกาซออกซิเจน มาเก็บไวในเขตคนจนกอน กอนท่ีจะเคลื่อนยาย
ไปในเขตของตน และสั่งเปดเดินเคร่ืองสรางอากาศใหพอเพียงแกคนขางลาง ซึ่งไมตองมัวคอยเติมกาซเพิ่ม 
ทําใหสะดวกในการเคลื่อนยายและกระทําการตางๆ ในพื้นท่ีเขตคนจนและอุโมงคใตดินไดงายขึ้น 

การกอเหตุคร้ังน้ี เฮรอน ไดรับมอบหมายภารกิจใหไปจับตัว เฮกเตอร มาใหได ไมวาจะเปนหรือตาย
ก็ตาม เฮรอน พรอมดวยยอดมือปราบกลุมหน่ึง จํานวน 20 คน ออกไลลา เฮกเตอร แตก็ไมใชเรื่องงายนัก 
สิ่งท่ีเขาจะตองฝาอุปสรรคสําคัญ 2 ประการ คือ แรงตอตานจากคนจน และ การดักลอบทํารายแบบ
กองโจรจากพวกของ เฮกเตอร  

เม่ือ เฮรอน กับ เฮกเตอร เผชิญหนากัน ทําใหทราบวา สองคนน้ี เคยเปนเพื่อนรวมอุดมการณกัน
มากอน แตมาขัดแยงกันในภายหลัง โดยท่ี เฮรอน เลือกอยูขางรัฐบาล สวน เฮกเตอร เลือกประโยชนของ
ตัวเอง แมวา ท้ังสอง จะมีฝมือในการตอสูสูสีพอๆ กัน แต เฮกเตอรไดเปรียบในดานชัยภูมิซึ่งอยูในที่ลับ 
และการสนับสนุนดานอาวุธจากคุณเวสต. เฮรอน ไดพูดหวานลอมใหเห็นวาทานนายพลไมไดทอดท้ิง
ประชาชน และเคร่ืองสรางอากาศน่ัน ก็หวังจะสรางความเปนอยูท่ีดีใหแกคนจน เพราะลําพังทอกาศท่ีสงไป
ในแหลงคนจนน้ันไมเพียงพอ การสนทนาไดยินไปถึงหู อีธาน 

ผลการเผชิญหนาครั้งน้ี เฮกเตอร เปนฝายแพ และหลบหนีไปไดอยางหวุดหวิด แต เฮรอน ก็สูญเสีย
ทหารองครักษยอดฝมือไปเกือบคร่ึง สวน อีธาน ไมกลาปะทะกับ เฮรอน เพราะเร่ิมไมแนใจอะไรบางอยาง  

ภาพการชุมนุม พฤติกรรมถอย สารเลว การปลนสดมภ ท่ีเกิดขึ้นในระหวางการประทวง อีธาน 
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ไมไดเห็นดวยเลย และไมไดหวังจะใหประชาชนทําเชนน้ัน แตเหตุการณมันไดเกิดลุกลามไปไดอยางไร น่ีคือ
ปริศนาท่ีอีธาน หาคําตอบยังไมได 

นายพลคารล โกรธมาก ท่ีไมสามารถจับเฮกเตอรและพวกได จึงสั่งกองกําลังทหารเพ่ิมขึ้นครึ่งหน่ึง 
ออกไลลา เฮกเตอร สวนอีกคร่ึงหน่ึง อยูเฝาอารักขาเมืองและทานนายพล น่ีเปนคําแนะนําของ เฮรอน 
เพราะจากการปะทะกับ เฮกเตอร คร้ังกอน  เฮรอน ไมประมาทฝมือของ เฮกเตอร  

เฮกเตอร ตอบโตดวยการลักพาตัว อีริค ลูกชายของทานนายพล ไปขังไวในเขตคนจน เพ่ือทาทาย
และการเผชิญหนา นายพลคารล โกรธจัด สั่งประกาศจับตายและทําลายแหลงซองสุมของเฮกเตอรใหสิ้น 

อีริค ไมรูเรื่องอะไรดวย เขาถูกจับมาอยูรวมกับคนจน สิ่งท่ีเขารังเกียจแตก็มีสิ่งท่ีนาประทับใจซอน
อยู น่ันคือ ความมีนํ้าใจของคนจน แมวาคนจนบางพวกยังโกรธแคนพอของเขา แตก็มีอีกพวกท่ีสงสารอีริค 
โดยเฉพาะ (17)–ลอลา (Lola) หญิงสาวผูหน่ึง ในเขตคนจน 

เฮรอน ออกตามหา อีริค ในเขตคนจนอยางไมลดละ ขณะท่ี นายพลแมค ไลยแมน กําลังบัญชาการ
โจมตีท่ีม่ันของ เฮกเตอร และเวลาเดียวกันน้ัน เฮกเตอร ก็สามารถเจาะเขาระบบเครือขายของรัฐบาลได
สําเร็จ เขารูความเคลื่อนไหวของทหารท่ีออกไลลาตน และรูตําแหนงของทานนายพล และคนอ่ืนๆ สราง
ความไดเปรียบใหแกเขาเกือบทุกทาง 

เฮรอน เองก็ทราบดี จากการรายงานของเจน วาเฮกเตอรเจาะเขาระบบไดแลว สรางความหนักใจ
ใหแก เฮรอน เปนอยางมาก และยิ่งซํ้ารายไปกวาน้ัน ก็คือ ทานนายพลเร่ิมหัวเสีย 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 ท้ังสองฝายเริ่มเขาใจกัน และพานายพลคารล ไปยัง
ท่ีซอนของ อีริค ลูกชาย ขณะเดียวกัน เฮกเตอร ก็ปรากฏตัว นายพลคารล เขาใจผิดวาน่ีคือ แผนของ 
อีธาน ท่ีพามาติดกับดักของ เฮกเตอร ซึ่งอีธาน ไมอาจปฏิเสธไดวามันไมจริง อีธานตองหลบหนาไปกอน 

เฮกเตอร ระบายความแคน ใหนายพลคารลเห็น และรับรูวาสิ่งท่ีนายพลคารล ทํากับเขาไวในอดีตนั้น 
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 ทุกอยางเปนไปตามน้ัน แตตองทําอยางรวดเร็วและประสานงานกันใหดี มิฉะน้ัน เฮกเตอรจะจับได
วา มีการเปลี่ยนชิป นายพลคารล ติดตอไปยังเจน ใหรบกวนสัญญาณดาวเทียมชั่วคราว  

อีธาน สั่งใหหมอของตน (18)–ดร.เอกอน อัลวา (Dr. Egon Alva) ทําการผาตัดโดยดวน 
เม่ือทานนายพล เห็นหมอเอกอน ความทรงจําเกาๆ ก็กลับมาอีกคร้ัง เขาสงสัยวาทําไมหมอจึงมาอยูท่ีน่ีได 
หมอเลาวาเขาถูกจับตัวใหมารักษาคนไขท่ีน่ี และเม่ือมาเห็นความทุกขยากของคนจน จึงเกิดความสงสาร
พวกเขา และไมอยากกลับไปขางบนอีก นายพลคารล รูสึกม่ันใจในการถอดเปลี่ยนไอดีชิปมากขึ้น เพราะ
เขาทราบดีวา ดร.เอกอน เคยเปนหมอมือหนึ่งในการฝงไอดีชิปใหกับพลเมืองของรัฐบาลมากอน 

ในระหวางถอดและประกอบไอดีชิป ระบบการติดตอสื่อสารทุกระบบขัดของรวนเรไปหมด สรางความ
สับสนวุนวาย ใหแกนายพลแมค ระหวางการโจมตีคายพักของ เฮกเตอร สวน เฮรอน ก็ไมสามารถติดตอ
กับใครๆ ไดเลย ทุกอยางมันสับสนไปหมด ฝายเฮกเตอร ก็เชนกัน ไมรูวาเกิดอะไรขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร 
แตเวลาผานไปเพียงไมนาน 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 และพวกคนจนท่ีเปน
ตัวการพานายพลหนีไป เฮกเตอรจึงสั่งใหลูกสมุนปดเครื่องสรางกาซออกซิเจนและทําลายมันเสีย เกิดระเบิด
และเพลิงไหมไปท่ัวอุโมงค 

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

เหลาคนจน ท่ีอยูขางลางและในอุโมงคเริ่มขาดอากาศ และอยูกันอยางอึดอัด บางคนตองรับพิษของ
อากาศไปเต็มๆ เพราะไมมีเครื่องกรองอากาศ และ เคร่ืองสรางอากาศถูกทําลายไปแลว 

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

องก 3  
กลุมหมอกควันพวยพุงข้ึน ท่ีบริเวณเขตคายพักของ เฮกเตอร สวนทานนายพลคารล อีริค ลอลา 

และคนอ่ืนๆ โผลพนข้ึนมาจากอุโมงค นายพลคารล รีบสั่งการทางวิทยุใหนายกเอมมา แฮรเรียต เรง
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เคร่ืองสงอากาศไปตามทอลงไปในเขตคนจนใหเต็มกําลัง และสั่งจับกุมคุณสตีฟ เวสต แลวยึดอาวุธไวให
หมด 

การตอสูของ เฮรอน กับ เฮกเตอร ยังดําเนินตอไป เฮรอน หมดแรงเพราะขาดอากาศ แตแลว เขาก็
พบทอสงอากาศทอหน่ึง เขารีบคลานพาตัวเองไปท่ีทอ ขณะท่ี เฮกเตอร กําลังใจเย็น พูดพลามถึงอดีตของ
พวกเขา เม่ือ เฮรอน ไดสูดอากาสท่ีสงมาตามทอ กําลังก็กลับคืนมา จังหวะท่ี เฮกเตอร เผลอ เฮรอน ควา
ทอนเหล็กเสียบเขาท่ีหนาอกของเขาจนขาดใจตาย 

ทามกลางฝูงชน ทานนายพลคารล พรอมลูกชาย และ เฮรอน ขึ้นปราศรัยใหญบนเวที พรอมแสดง 
เคร่ืองสรางอากาศรุนใหม นายพลคารล ประกาศขอบคุณชาวเมืองในเขตคนจน ท่ีดูแลและชวยเหลือลูก
ชายของเขา เขาคิดไดวา เขาจะตองทําอะไรบางอยางแลว เขาจะสงเคร่ืองสรางอากาศลงไปทุกจุดในเขตคน
จน และจะนําภาษีจากคนรวย ไปสรางสวัสดิการใหแกคนจน เขาจะสงเสริมการศึกษา การปลูกตนไมใหญ
ทดแทนพื้นท่ีเสื่อมโทรม และปฏิวัติระบบอุตสาหกรรมเสียใหม ภายใตการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมใหแก
ชาวเมือง 

สรางความปติยินดีใหแกชาวเมืองเปนอันมาก 

จบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง (Title information) 
ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา) 
ความยาวเรื่อง: 120 นาที 
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แนวคิดของเรื่อง (theme) 

รูปแบบและวิถีชีวิตของมนุษย ไมวาจะยุคใดสมัยใด ขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐานสําคัญ 2 ประการ คือ 
(1) ปจจัยสี่และสวัสดิการในชีวิต และ (2) ปจจัยท่ีตอบสนองกิเลส ตัณหา ความเห็นแกตัว ยุคใด
สมัยใดก็ตาม ท่ีมนุษยมุงตอบสนองปจจัยในขอ (2) จนหลงลืมตัว ยอมสงผลให วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม สังคม กลายเปน สังคมบริโภคนิยม และการเบียดเบียนสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ 
อยางหลีกเลี่ยงไมได ในท่ีสุดธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรม ก็ยอนกลับมาทํารายมนุษย ผูมากดวยกิเลส
ตัณหาเหลาน้ัน นอกจากน้ี ระบบการจัดการ การจัดสรรปนสวนทรัพยากร ท่ีมีอยูอยางจํากัด 
ขึ้นอยูกับ การชวงชิง อํานาจ และผลประโยชน ดังน้ัน จึงเกิดชองวางระหวางผูไดเปรียบ กับ ผู
เสียเปรียบ อยางรุนแรง 
เมืองไอดี ในป 2112 เปนตัวอยางเหตุการณหน่ึง ท่ีระบบการปกครองมิใชปจจัยสําคัญ ในการ
สรางความเสมอภาค และความผาสุกใหแกประชาชน แตกลับเปน คุณธรรม ของผูนําตางหาก 

แนวภาพยนตร (genre) 

แฟนตาซี–วิทยาศาสตร–แอคช่ัน–สงคราม (fantasy–science fiction–
action–war) 

เรื่องยอ (synopsis) 

เมืองไอดี ในป 2112 เต็มไปดวยคนจน และมลพิษมากมาย ปจจัยอยูรอดของคนจน คือ อาหาร 
และ อากาศ เมืองน้ีปกครองดวยรัฐบาลเผด็จการ โดยนายพลคารล และ เฮรอน ท่ีปรึกษาคน
สําคัญ แตเขาสองคน ตองมาเปนทุกขกังวลกับการกอเหตุอาชญากรรม ของ เฮกเตอร ซึ่งเปน
หัวหนาอาชญากร ของเมืองน้ี 
นายพลคารล จึงมีนโยบายสั่งปราบปราม ขบวนการใตดินของ เฮกเตอร และพวก ซึ่งคอยยุแหย
ใหคนจน ประทวงรัฐบาล เพ่ือหวังโคนลมทานนายพลคารล เฮกเตอร ตอบโตดวยการ ขโมย
เคร่ืองสรางอากาศไปใหคนจน เพ่ือสรางคะแนนนิยม และกลบเกลื่อนภาพลักษณท่ีไมดีของตน 
และยุยงใหประชาชนลุกข้ึนปฏิวัติ จน อีธาน ผูนําคนจน ใหการยอมรับในตัวของเฮกเตอร ดังน้ัน 
เฮกเตอรและพวกจึงฉวยโอกาส สรางความจลาจลและความรุนแรง ไดสะดวกข้ึน 
นายพลคารล จึงสั่งการให เฮรอน ลงไปปราบปราม เฮกเตอร จับเปนก็ได จับตายก็ได เพราะ เขา
เพียงคนเดียว ท่ีรูทัน เฮกเตอร เน่ืองจากเคยเปนสหายเกากันมากอน และสั่งใหกองทหารไป
ทําลายเขตท่ีม่ันของเฮกเตอร เฮกเตอร โกรธแคน ตอบโตดวยการ จับตัว อีริค ลูกชายของ นาย
พลคารล ไปเปนตัวประกัน ขังไวในเขตคนจน ซึ่งเปนท่ีม่ันช่ัวคราว เพ่ือจะไดตอรองและเผชิญหนา
สะสางความแคนสวนตัวกับ นายพลคารล 
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ท้ังฝายรัฐบาล และฝายกองโจร ตางยื้อแยงยุทธศาสตรการสื่อสาร โดยการเจาะเขาไปใน
ระบบสื่อสาร เพ่ือยึดอํานาจ เพราะถาฝายใดยึดโครงขายการสื่อสารได ฝายน้ันก็ไดเปรียบใน
ยุทธวิธี 
ในท่ีสุด อีธาน ซึ่งเปนผูนําคนจน เขาใจในเจตนาของนายพลคารล และสหายอยางเฮกเตอรดี เขา
ตัดสินใจเขาขางรัฐบาล ชวยพานายพลคารลและลูกชายหนีรอดไปได ปลอยให เฮรอน และ เฮก
เตอร สะสางบัญชีแคนกันตอไป 
เม่ือพนภาวะวิกฤติ นายพลคารล จึงตัดสินใจเปล่ียนนโยบายการปกครอง ใหความสําคัญและ
ชวยเหลือคนจนมากขึ้น. 
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