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บทคัดย่อ 

บทความนีศ้กึษาแบบเร่ืองสญัญาปีศาจของนวนิยายเร่ือง The End Specialist (2011) ของ ดรูว์ มาการี (Drew 

Magary) ผู้ แต่งได้ใช้แบบเร่ือง756B ซึ่งเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับมนุษย์ผู้ ขายวิญญาณให้กับปีศาจ โดยรวบรวมไว้ใน

หนงัสือ The Types of the Folktale ของสติท ทอมป์สนั จากการศกึษาพบว่า เนือ้เร่ืองในนวนิยายคดัสรรได้นําแบบ

เร่ืองนําแบบเร่ืองดงักลา่วมาใช้ โดยมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในแบบเร่ืองให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมในปัจจุบนั 

อาทิ ตวัละครปีศาจและรูปแบบของสญัญา ผู้ แต่งยังได้นําเสนอหนทางการเป็นอมตะด้วยการใช้เชือ้ไวรัสท่ีมาจาก

เลือดดดัแปลงพนัธุกรรมและผลิตซํา้ความเช่ือวา่ด้วยมนษุย์คนใดก็ไมส่ามารถเอาชนะความตายได้ 

 

ABSTRACT 

This article aims to study tale type of devil’s contract in The End Specialist’s Drew Magary. The author 

uses tale type 756B The Devil’s Contract gathered in The Types of the Folktale by Stith Thompson. The 

study shows that there is the tale type about The Devil’s Contract used in the selected novel. Whereas the 

novel is about a man selling soul to the devil, the original tale is adapted in detail to make it appropriate 

with the social context such as devil character and form of the contract. The protagonist uses vector virus 

as a way to access immortality but he has to confront with the failure. I argue that such presentation 

reproduces the belief that we cannot conquer the death.   

Key Words: Tale type, Devil, The Devil’s Contract, Drew Magary. 
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คาํนํา 

นวนิยายท่ีนําแบบเร่ืองมาดดัแปลงนัน้มีอยู่เป็นจํานวนมาก และหนึง่ในแบบเร่ืองท่ีโดดเดน่คือแบบเร่ืองของ

สญัญาปีศาจท่ีผู้ขายวิญญาณได้เซน็ยินยอมแลกกบัอํานาจทางโลกเหนือผู้ อ่ืน ผู้ วิจยัคิดวา่แบบเร่ืองดงักลา่วสามารถ

นํามาวิเคราะห์กบันวนิยายคดัสรรท่ีผู้ วิจยันํามาใช้ในการวิจยัได้ เน่ืองจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของโลก

อนาคตท่ีตวัละครเอกต้องการนํามาใช้เพ่ือเป็นหนทางสูค่วามเป็นอมตะได้นํามาซึง่ความตายของตวัละคร ผู้ วิจยั
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วิเคราะห์วา่สภาพดงักลา่วไมต่่างจากความตกต่ําทางจิตวิญญาณของผู้ เซน็สญัญาปีศาจท่ีสดุท้ายต้องพบจดุจบด้วย

การตกนรก พร้อมกบัตอกยํา้วา่ไมมี่มนษุย์คนใดสามารถเอาชนะกฏธรรมชาติหรือพระเจ้าได้ 

แบบเร่ือง (tale type) คือ โครงเร่ืองท่ีทําให้นิทานแต่ละเร่ืองแตกต่างไปจากเร่ืองอ่ืนๆ ดงัท่ีสติท ทอมป์สนั 

(1977) ได้ให้คํานิยามวา่ 

     A type is a tradition tale that has an independent existence. It may be told as a complete                                                           

narrative and does not depend for its meaning on any other tale. It may indeed happen to be told with 

another tale, but the fact that it may appear alone attests its independence. It may consist of only one 

motif or of many. (Thompson,1977:415) 

ศิราพร ณ ถลาง (2552) ได้แปลความหมายของคําวา่แบบเร่ืองวา่ 

     ในทางคติชนวิทยา มีศพัท์เฉพาะว่า แบบเร่ืองนิทาน (tale type) หมายถึงโครงเร่ืองของนิทานท่ีทําให้นิทานแต่ละ

เร่ืองมีลกัษณะเฉพาะตา่งจากนิทานเร่ืองอ่ืนๆ…แบบเร่ืองนิทานแตล่ะแบบดํารงอยู่อย่างอิสระในลกัษณะของเร่ืองเล่า

ท่ีสมบรูณ์ในตวัเอง นิทานแตล่ะแบบเร่ืองอาจประกอบด้วยอนภุาคเดียวหรือหลายอนภุาคก็ได้  

                                                                                                                             (ศิราพร, 2552:6) 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ผู้ วิจยัเลือกใช้การจดัหมวดหมูแ่บบเร่ืองของ สติท ทอมป์สนั ท่ีรวบรวมไว้ในหนงัสือชุด The Folktale เป็นหลกั

ในการเทียบเคียงเหตกุารณ์และลกัษณะของตวัละครท่ีพบในนวนิยายท่ีเลือกมาศกึษา 

 

 

ผลการทดลองและการวิจารณ์ 

ตวัละครในนวนิยายเร่ือง The End Specialist ช่ือ จอห์น ฟาร์เรลล์ (John Farrell) เป็นนกักฎหมาย วยั 29 ปี 

ท่ีต้องการแสวงหาความเป็นอมตะและพลงัอํานาจทางโลกเหนือมนุษย์ทัว่ไป เขาจึงเร่ิมตามหาแพทย์ผู้สามารถฉีด

วคัซีนเปลี่ยนแปลงพนัธุกรรมในร่างกายของเขาไมใ่ห้เสื่อมลง เขาสามารถค้นหาเบอร์โทรศพัท์และท่ีอยู่ของแพทย์คน

ดงักลา่วจากเพ่ือนท่ีทํางานเก่ียวกับการเงินการธนาคาร นายแพทย์ผู้ นีบ้อกว่าการทําวคัซีนอมตะได้ จะต้องใช้เลือด

ของเจ้าของมาดดัแปลงพนัธุกรรมและฉีดกลบัเข้าไปใหมใ่นร่างกาย เม่ือเขาได้รับความเป็นอมตะแล้ว เขากลบัใช้ชีวิต

แบบไร้ทิศทางจนเงินหมดและต้องมาทําอาชีพ “end specialist” หรือ “ผู้ เช่ียวชาญการจบชีวิต” ซึง่รับหน้าท่ีในการ

กําจดัประชากรล้นเกินตามคําสัง่ของรัฐบาลอเมริกา 

ลกัษณะการดําเนินเร่ืองของนวนิยายข้างต้นสอดคล้องกบัแบบเร่ือง 756B The Devil’s Contract2 สญัญา

ปีศาจ ซึง่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัมนุษย์ผู้ขายวิญญาณให้กบัปีศาจ และยงัตรงกบัอนุภาค M211 Man sells his soul to 

                                                           
2 แบบเร่ืองดงักลา่วได้รับการจดัประเภทไว้โดย แอนติ อาร์เน นกัคติชนวิทยาชาวฟินแลนด์ แบบเร่ืองท่ีผู้วิจยันํามาใช้นัน้ เป็น

แบบเร่ืองท่ีจดัไว้ในเร่ืองเลา่ทางศาสนา (religious tales) และอยูใ่นหมวดพระเจ้าประทานรางวลัและลงโทษ (God Rewards 
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devil มนษุย์ขายวิญญาณให้กบัปีศาจ เน่ืองจากลกัษณะท่ีโดดเด่นของการกระทําของตวัละครเอก คือ การยอมสละ

เลือดเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตวคัซีนอมตะ ตามความเช่ือของศาสนาคริสต์ เลือด คือ สิ่งท่ีพระเจ้าประทานมาให้

และเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงโลหิตท่ีพระเยซูคริสต์ทรงสละเพ่ือไถ่บาปมนุษย์ แต่จอห์นกลบันําเลือดมาดดัแปลงพันธุกรรม

ของตนเพ่ือให้มีอํานาจเหนือมนุษย์ ผู้ วิจยัเสนอว่าการกระทําของจอห์นตามท่ีกล่าวมาจดัได้ว่าเป็นการทําสญัญากบั

ปีศาจรูปแบบหนึ่ง แม้ไม่ได้มีสัญญาบอกไว้ให้เซ็นเหมือนกับเร่ืองการขายวิญญาณท่ีต้องมีการเซ็นด้วยเลือดบน

แผ่นกระดาษ และมีปีศาจปรากฏกายออกมารับการเซ็นสญัญา แต่การเซ็นสญัญาเพ่ือความเป็นอมตะและอํานาจ

ทางโลกด้วยเลือดท่ีเป็นของสําคญัในการดํารงชีวิตของมนษุย์ก็ไมต่า่งจากการลดคา่ของตวัเองเพ่ือเป็นทาสของปีศาจ

และหลงผิดวา่สิ่งท่ีกําลงักระทําคือการยกระดบัตนเองให้สงูขึน้เทียบเทียมพระเจ้า 

จอห์นไมเ่คยทราบมาก่อนวา่เลือดของตนเป็นแบบใดและสําคญัเพียงใด เขามองเลือดสีแดงเข้มท่ีไหลเข้าขวด

แก้ว และคิดว่าแม้แต่คนผสมสีวาดภาพหรือลิปสติกยังผสมสีได้ไม่เหมือนขนาดนี ้เลือดเหล่านีดู้เหมือนจะมีชีวิต 

จอห์นคิดว่าถ้าหากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีตามแผน เขาสามารถทํากําไรให้กบัชีวิตของเขากลบัคืนมาได้มากกว่านี ้

อีก 

   John: “[…] I’d never stopped to consider my own blood before. I’d only really thought of it as the 

fluid that occasionally seeps out of my body, causing me great alarm. Nothing deeper than that. Now I 

stared at the blood filling the vial, and it was that deep, rich, unmistakenable red, the kind of red they try 

to reproduce in paint and in lipstick but can never quite match. It looked vital, as if it had its own pulse. 

Active. Alive. If all went according to plan, I thought, it would soon return to me even more so.” 

(Magary,2011:9) 

หรือกล่าวได้อีกนยัหนึ่ง จอห์นไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไปท่ียอมให้ระบบบริโภคนิยมท่ีเน้นการใช้เงินตราหาซือ้ความสุข

และสินค้าต่างๆมาประดบัชีวิต ความเป็นอมตะท่ีจอห์นกําลงัหาซือ้นัน้ ไม่แตกต่างจากสินค้าชนิดหนึ่งท่ีใช้เงินซือ้หา

มาครอบครองได้ 

การท่ีจอห์นซือ้วคัซีนอมตะอาจจะตีความได้ว่าเขากําลงัขายวิญญาณให้กับระบบบริโภคนิยมท่ีมุ่งการหาซือ้

ความสขุทางโลกมากกวา่สนใจเร่ืองจิตวิญญาณหรือศาสนา 

   John: “I heard the doctor walking over to the door and I watched the knob turn. He didn’t quite 

look the way I thought he would. He was middle-aged, but still youthful looking. Tan. Sharp silver hair. He 

didn’t look much older than forty. And more like a banker than a doctor.” (Magary,2011:4) 

ความเป็นอมตะท่ีเคยเป็นสมบติัสําหรับเทพเจ้าเท่านัน้กลบักลายเป็นสินค้าท่ีมนษุย์ผู้ทะเยอทะยานแลกเปลี่ยน

ซือ้ขายกนัในตลาดมืดและกําลงัจะแพร่หลายในสงัคมอเมริกา ย่ิงไปกว่านัน้ เขากําลงัคิดว่าการนําเลือดซึ่งเป็นสิ่งท่ี

                                                                                                                                                                                          
and Punishes 750-779) สว่นตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีตามมานัน้คือการจดัแยกประเภทยอ่ยไปตามเนือ้เร่ืองท่ีปรากฏใน

นิทานจากทัว่ทกุมมุโลก  
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สําคญัตอ่การดํารงชีวิตมนษุย์มาทํากําไรจากการใช้ชีวิตเสพหาความสขุ คือ หนทางท่ีถูกต้อง แต่กลบัเป็นผลตรงข้าม

ในเวลาตอ่มา เพราะเขากลบัต้องหมดตวัและต้องทํางานท่ีไร้ศีลธรรมมากกวา่เดิมเพ่ือประทงัชีวิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ชีวิตของจอห์นตกต่ําถึงขนาดต้องยอมทําอาชีพ “ฆ่าคน” หรือ “end specialist” ท่ีรัฐบาลอเมริกาให้การ

สนับสนุนเงินทุนเพ่ือต้องการควบคุมประชากรท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองจากความเป็นอมตะ ทําให้ทรัพยากรไม่เพียงพอต่อ

จํานวนประชากร อีกทัง้ยงัมีคนอีกมากท่ีต้องการจบชีวิตอนัน่าเบ่ือหน่าย นอกเหนือไปจากการท่ีจอห์นต้องหมดตวั

เพราะใช้ชีวิตไร้สาระจากการด่ืมกิน ณ บัดนี ้เจ้านายคนใหม่ของเขาช่ือ แม็ตต์ ได้สัมภาษณ์เขาว่าเหตุใดเขาจึง

ต้องการทํางานนี ้งานนีเ้ป็นงานท่ีต้องสวมบทผู้ เช่ียวชาญการจบชีวิตคน นั่นคือ ต้องเป็นคร่ึงมนุษย์คร่ึงยมทูต และ

ต้องทํารูปแบบความตายท่ีลกูค้าต้องการซึง่เป็นสิ่งท่ีน่าเกลียดน่ากลวัมาก 

   Matt: “So why start work now?” 

   John: “Well, I got tired of drinking. And I ran out of money. 

    Matt: “Yes, I’m sure you did. I mean, why start this job? Why do this? I mean, this is a weird job. 

You know that, right?  We’re end specialist here. That means you’re basically half angel of death, half 

event planner. What about that appeals to you? And don’t say the event planning part, because no one 

likes the event planning part. That part is shit.” (207:2011) 

ตอนนีจ้อห์นจึงไม่ต่างจากปีศาจร้ายท่ีต้องดํารงชีวิตอยู่ด้วยการล่าวิญญาณมนุษย์ท่ีแม้จะสมคัรใจตายก็ตาม 

มนษุย์ไมค่วรท่ีจะฆ่ามนษุย์ด้วยกนัเอง ความเป็นอมตะท่ีจอห์นถวิลหาและคิดว่าเป็นหนทางในการอยู่รอดจากความ

ตาย กลบักลายมาเป็นการทําร้ายตวัเอง นอกเหนือจากการท่ีเขาต้องเผชิญปัญหาเร่ืองเงิน เพราะใช้ชีวิตแบบไม่รู้

คณุคา่ สถานการณ์ของเขาเลวร้ายลงย่ิงกว่าเก่าด้วยการต้องลดทอนคณุค่าของตนเองกลายเป็นปีศาจผู้ หิวโหยแลก

กบัเงินในการดํารงชีพ ผู้ วิจยัคิดว่าจอห์นไม่ใช่เพียงแค่คร่ึงมนุษย์คร่ึงยมทูตตามท่ีแมตต์กล่าว แต่จอห์นเป็นปีศาจใน

ร่างมนษุย์เสียแล้ว และเป็นการบอกโดยนยัวา่ ชีวิตตอ่ไปนีข้องเขาจะไมมี่วนัได้กลบัไปเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเป็น

อนัขาด 

สญัญาปีศาจท่ีจอห์นทําครัง้แรกนัน้ เป็นการทํากบันายแพทย์เพ่ือหนทางสู่ความเป็นอมตะ ทําให้ชีวิตของเขา

ต้องเดินบนหนทางแห่งความพินาศด้วยการด่ืมกินและเท่ียวเตร่อย่างไม่มีจุดหมาย ปีศาจนัน้ไม่ได้มีลกัษณะตายตวั 

เช่น มีเขา มีปีกหรือกีบเท้า พร้อมด้วยรูปร่างน่าเกลียดน่ากลวัอย่างเดียว แต่กลบัเป็นภาพของนายแพทย์กึ่งนาย

ธนาคาร ซึง่บ่งบอกได้วา่ปีศาจในยคุสมยัศตวรรษท่ี21 มาในรูปแบบท่ีหลากหลาย การท่ีปีศาจมีรูปร่างเช่นนัน้บ่งบอก

ถึงชีวิตของจอห์นได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ จอห์นต้องการ “ศิลานักปราชญ์” ท่ีสามารถบันดาลชีวิตให้เป็นอมตะ 

นายแพทย์ คือ สญัลกัษณ์ของผู้ ท่ีค้นพบความลบัของชีวิตเหมือนกบันกัเล่นแร่แปรธาตใุนยุคกลางท่ีมีความสามารถ

ในการจดัการธาตแุละวตัถุในโลกธรรมชาติ ส่วนนายธนาคาร คือ สญัลกัษณ์ของการบริโภคและระบบเศรษฐกิจทุน

นิยม  

อย่างไรก็ตาม ขณะท่ีจอห์นคิดว่าเขาสามารถ “ทํากําไร” จากเลือดของเขาได้ หากเขาได้รับความเป็นอมตะ

เพราะเขามีเวลามากมายในชีวิตนี ้แตเ่ขากลบัหมดตวัเพราะใช้ชีวิตกบัการบริโภคมากเกินไปโดยไมไ่ด้ผลิตสิ่งใดท่ีเป็น



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

770 

ประโยชน์ให้กับตนเอง ส่วนปีศาจในร่างมนุษย์ตนท่ีสองท่ีเขาทําสญัญาด้วย คือ แม็ตต์ ผู้ รับเขาเข้าทํางานในฐานะ 

“end specialist” หรือผู้ เช่ียวชาญการจบชีวิต ปีศาจตนนีทํ้าหน้าท่ีล่ามนุษย์ตามคําสัง่รัฐบาลอเมริกา และจอห์นก็

ต้องทําหน้าท่ีเช่นเดียวกับปีศาจท่ีเขาเซ็นสญัญาด้วย จอห์นจึงกลายสภาพเป็นปีศาจร้ายและรับลกัษณะนิสยัตาม

รูปลกัษณ์ของคนท่ีเขา “ขายวิญญาณ” ให้ด้วย นัน่คือ “การฆ่าคน” ส่วนสญัญานัน้ แม้จะไม่ได้มีรูปร่างเป็นเหมือน

แผ่นกระดาษและต้องลงนามกันด้วยปากกา แต่มาในรูปแบบของการยอมทําตามความปรารถนาของตนโดยไม่

คํานงึถงึผลท่ีจะตามมา ดงัเช่นเงินท่ีจอห์นใช้จ่ายหมดไปกบัความเป็นอมตะนัน้ เป็นเหมือนกบั “สญัญา” ท่ีผู้ มีอํานาจ

ในประเทศให้การรับรองวา่เงินท่ีมีนัน้สามารถชําระหนีไ้ด้ตามกฎหมายตามท่ีค่าเงินบนธนบตัรหรือเหรียญได้กําหนด

ไว้ เงินดงักลา่วถ้าหากไมใ่ช้ก็หมายความวา่ผู้ ใช้ไมไ่ด้ยินยอม “เซ็นสญัญา” ให้การใช้จ่ายหรือการชําระหนีเ้กิดขึน้ แต่

การท่ีจอห์นใช้จ่ายจนหมดตวันัน้หมายความว่าเขายอมพันธนาการตนเองไว้กบัสญัญาแห่งความชัว่ร้าย จนนําไปสู่

การทําอาชีพ “end specialist” หรือผู้ เช่ียวชาญการจบชีวิตนัน่เอง 

 

สรุป 

จากการศกึษาวิเคราะห์ลกัษณะการดําเนินเร่ืองในนวนิยายเร่ือง The End Specialist นัน้ พบว่าลกัษณะการ

ดําเนินเร่ืองสอดคล้องกบัแบบเร่ือง 756B The Devil’s Contract สญัญาปีศาจ ซึง่สามารถเช่ือมโยงกบัอนุภาค M211 

Man sells his soul to devil มนุษย์ขายวิญญาณให้กบัปีศาจ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากยุคสมยัท่ีเปลี่ยนไปมีผลทําให้

รูปแบบการทําสัญญาเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ปีศาจไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับสัตว์ร้ายท่ีมาจากนรก เส้นแบ่ง

ระหว่างมนุษย์และปีศาจได้พร่าเลือนไป มนุษย์และปีศาจเป็นสิ่งเดียวกันและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึน้ อาทิ

นายแพทย์และนายธนาคารท่ีตวัละครเอกได้จ้างผลิตวคัซีน และสญัญาก็ไม่ได้มาจากกระดาษท่ีต้องเซ็นด้วยเลือด

หรือลงนามด้วยช่ือของผู้ขายวิญญาณ แต่การใช้ชีวิตอย่างไร้แก่นสารโดยใช้เงินหมดไปกบัการด่ืมกิน โดยนยัหนึ่งคือ

การก่อหนีก้ับผู้ มีอํานาจในการอนุมัติเงินตราให้กับเขา เม่ือจอห์นไม่รู้จักคุณค่าของการดํารงชีวิต ทําให้เขาต้อง

พนัธนาการตนเองไว้กบัสญัญาปีศาจท่ีทําให้เขากลายเป็น “ยมทตู” โดยปริยาย  
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