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* บทความนี้ปรับปรุงจากการบรรยายผลงานทางวิชาการในที่ประชุมส�านักศิลปกรรม เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

บทน�ำ 

 Érostrate เป็นชื่อเรื่องสั้นซึ่ง 

ฌ็อง-ปอล ซาทร์ (Jean-Paul Sartre) 

เขยีนขึน้และพมิพ์เผยแพร่ใน ค.ศ. ๑๙๓๙ 

โดยรวมเล่มกับเรื่องสั้นอื่น ๆ ของเขาอีก 

๔ เรื่อง ได้แก่ Le mur, La chambre, 

Intimité และ L’enfance d’ un chef  
ประเด็นส�าคัญที่จะศึกษาในบทความ

นี้เกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมของ

ตัวเอกปฏิลักษณ์ (anti-hero) ในเรื่อง 

Érostrate

 พจนานุกรมศัพท ์วรรณกรรม 

อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

(๒๕๔๕:๒๗) ให้ค�าอธิบาย “ตัวเอก 

ปฏิลักษณ์ (anti-hero)” ไว้ดังนี้

บทคัดย่อ

	 	 เอร็อสทรัตเป็นชื่อเรื่องสั้นซึ่ง	ฌ็อง-ปอล	ซำทร์	เขียนขึ้นและพิมพ์เผยแพร่ใน	ค.ศ.	๑๙๓๙		ตัวเอก
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น�ำไปยิงชำยอ้วนคนหนึ่งซึ่งเขำไม่รู้จักที่กลำงถนน	หลังจำกนั้นเขำจึงวิ่งไปขังตัวเองอยู่ในห้องสุขำของร้ำนกำแฟ

แห่งหนึ่ง	พยำยำมจะฆ่ำตัวตำยแต่ก็ไม่กล้ำท�ำ	กลับออกมำมอบตัวในที่สุด

	 ค�ำส�ำคัญ	:	ตัวเอกปฏิลักษณ์,	เอร็อสทรัต,	ฌ็อง-ปอล	ซำทร์
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ภาคีสมาชิก ส�านกัศิลปกรรม

ราชบัณฑิตยสถาน

ตัวเอกที่มิได้แสดงให้เห็นประจักษ์ว่ามีความยิ่งใหญ่ มีศักดิ์ศรี มีอ�านาจและมี

ความกล้าหาญเมื่อเผชิญกับชะตากรรมดังเช่นตัวเอกในโศกนาฏกรรมสมัยก่อน 

แต่เป็นผูท้ีไ่ม่มคีวามส�าคญั ไร้เกยีรตยิศ ไร้อ�านาจ หรอืไม่ยอมต่อสูด้ิน้รน ตวัเอก

เช่นนี้มีอยู่เสมอในบทละคร และบันเทิงคดีประเภทร้อยแก้วในปัจจุบัน

 ตัวเอกปฏิลักษณ์ในวงวรรณคดี

ฝรั่งเศสปรากฏในผลงานวรรณกรรม

จ�านวนมากตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้ง

ที่ ๑ การที่มนุษย์ขัดแย้งกันจนถึงกับฆ่า

กันตายจ�านวนนับล้านคนในสงคราม

ท�าให้นกัคดินกัเขยีนฝรัง่เศสหลายคนเกดิ

วิกฤตจิตส�านกึ (crise de conscience) 

ซึ่งแสดงออกมาในงานเขียนของพวกเขา 

เช่น ความสูญสิ้นศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า 

การต่อต้านความคิดแบบเก่า ตัวเอก

ปฏิลักษณ์ก็ เป ็นปรากฏการณ์หนึ่งที่

สะท้อนวิกฤตจิตส�านกึดังกล่าว ในเรื่อง 

Érostrate ฌ็อง-ปอล ซาทร์ใช้ค�าว่า 

“ตัวเอกสีด�า (héros noir)” (Sartre 

2007: 87) ที่มีลักษณะเหมือน “มนต์ด�า 

(Magie noire)” ซึ่งตรงข้ามกับ “ตัวเอก

สขีาว (héros blanc)” (Sartre 2007: 87)
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ที่มำของชื่อเอร็อสทรัต

 ชือ่เอรอ็สทรตั (ÉÉrostrate) ตรงกบั

ภาษากรีกว่า Hêrostratos เป็นชาวเมือง

เอฟิเซิส (Ephesus) ซึ่งเป็นเมืองท่าเรือ

ในเอเชียไมเนอร์ และเป็นที่ตั้งวิหารของ

เทพีอาร์เทอมิส (Artemis)  ธิดาของซุส 

(Zeus) ซึง่วหิารนีเ้ป็น ๑ ใน ๗ สิง่มหศัจรรย์ 

ของโลก เอร็อสทรัตเป็นชายหนุ่มสามัญ

ชนผู้ไม่มีความส�าคัญแต่อย่างใด วันหนึง่

เขาปรารถนาจะให้โลกจดจ�าการกระท�า 

ของเขา จงึได้เผาวหิารของเทพอีาร์เทอมสิ 

ลงเสียในวันเดียวกับวันเกิดของพระเจ้า 

อเลก็ซานเดอร์มหาราช ในเรือ่ง Érostrate 

ของฌ็อง-ปอล ซาทร์ มาเซ (Massé) 

เพือ่นของตวัเอกของเรือ่งคอื ปอล อลีแบร์ 

(Paul Hilbert) กล่าวว ่าผู ้คนจ�าชื่อ

สถาปนกิผู้สร้างวิหารอันงดงามที่ถูกเผา

ไปไม่ได้ แต่กลับจ�าชื่อเอร็อสทรัตผู้เผา

วิหารได้ แสดงว่าเอร็อสทรัตประเมิน 

ถูกแล้วที่ไปเผาวิหารของเทพีอาร์เทอมิส 

อีลแบร์ เล่าว่า “...เอร็อสทรัตตายไปแล้ว 

กว่าสองพันปี แต่การกระท�าของเขายัง

เปล่งประกายประดุจเพชรสีด�า...”(Sartre 

2007: 88) อีลแบร์จึงประสงค์จะเดิน 

รอยตามเอร็อสทรัต

เรือ่งสัน้	Érostrate ของฌอ็ง-ปอล	ซำทร์ 

 ฌ็อง-ปอล ซาทร์ด�าเนนิเรื่องราว

โดยใช้สรรพนาม “Je (ผม)” เป็นผู้เล่า 

ผู้อ่านไม่รู้จักชื่อของเขาเมื่อเริ่มต้นเรื่อง 

แต่จะรู้ภายหลังว่าเขาชื่อปอล อีลแบร์ ผู้

ประกาศตนว่าเป็นศตัรตูวัฉกาจของมนษุย์ 

อีลแบร์เช่าห้องพักอยู่ชั้นที่ ๖ ของอาคาร 

ซึ่งท�าให้เขารู ้สึกว่าอยู ่เหนือผู้คนที่เดิน

ขวักไขว่อยู่บนทางเท้าข้างถนน อีลแบร์

เล่าว่าเขาชอบยนืมองผูค้นทีร่ะเบยีงชัน้ ๖ 

เช่นเดยีวกบัชอบสถานทีท่ีม่คีวามสงูแห่ง

อื่นด้วย เขาเล่าว่า

ทีร่ะเบยีงชัน้ ๖ นีแ่หละทีผ่มอาจอยูไ่ด้ตลอดชวีติ เราต้องใช้สญัลกัษณ์ทางวตัถมุาค�า้จนุ

ความสูงส่งด้านศีลธรรม หาไม่แล้วศีลธรรมจะพังทลาย กล่าวอีกนัยหนึง่ก็คือ ความ

สูงส่งที่ผมมีเหนือคนอื่น ๆ นัน้ ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากตัวผมที่อยู่สูงกว่าคนอื่น ๆ 

ผมยืนอยู่เหนือมนุษย์ ซึ่งตัวผมเองก็เป็นมนุษย์ด้วย และผมก็พินจิพิจารณาความเป็น

มนุษย์ นี่เป็นเหตุผลว่าท�าไมผมถึงชอบหอวิหารนอทร-ดาม ระเบียงหอไอเฟล วิหาร

ซาเคร-เกอร์ ชั้นที่ ๖ ที่ถนนเดอล็องบร์ สถานที่เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ที่วิเศษ

       (Sartre 2007: 79-80) 

บางครั้งผมจ�าเป็นต้องลงไปในถนน ตัวอย่างเช่น ไปท�างาน ผมรู้สึกอึดอัดหายใจไม่

ใคร่ออก เมื่อต้องยืนอยู่ระดับเดียวกับคนอื่น เป็นการยากมากกว่าที่จะมองพวกเขาเป็น

เหมือนมด พวกเขาสัมผัสเรา...

           (Sartre 2007: 80)

 อลีแบร์ใช้รายละเอยีดทางกายภาพ

เป็นสิ่งสนับสนุนความมั่นใจว่าตนเอง

สูงส่งเหนือบุคคลอื่น เขาไม่ชอบเดินตาม

ท้องถนนเพราะท�าให้เขาเสี่ยงที่จะสัมผัส

กายของคนทีเ่ดนิผ่านไปมา เขาบรรยายว่า

 ความรูส้กึเกลยีดคนอืน่หรอืเพือ่น

มนุษย์ปรากฏในวรรณกรรมหลายเรื่อง

อย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ซาทร์เขียน

นวนยิายเรือ่ง La Nausée ใน ค.ศ. ๑๙๓๘ 

ซึ่งแปลว่า อาการคลื่นเหียนอยากอาเจียน 

ตัวเอกคือ รอก็องแต็ง (Roquentin) เป็น

ชายหนุ ่มธรรมดาคนหนึ่งที่เบื่อหน่าย

ความจ�าเจซ�า้ซากของชวีติและสงัคม ขาด

ความนับถือในเพื่อนมนุษย์ ความรู้สึก

นกึคดิเช่นนีป้รากฏชดัเจนในผลงานละคร

เรื่อง Huis Clos (ทางตัน) ซึ่งพิมพ์เผย

แพร่ใน ค.ศ. ๑๙๔๔ หลังจากเขียนเรื่อง 
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ÉÉrostrate ซาทร์เขียนประโยคส�าคัญที่

มักได้รับการอ้างอิงว่า “นรกคือคนอื่น           

(...l’enfer, c’est les Autres)”

 ในเรื่อง ÉÉÉrostrate อีลแบร์เล่าว่า

เขาพาหญิงโสเภณชีื่อ เลอา (Léa) ขึ้น

ห้องที่โรงแรมทุกเสาร์แรกของเดือน เมื่อ

เลอาเปลือ้งผ้าออก เขาได้แต่มองโดย “ไม่

ได้แตะต้องตัวเธอ (sans la toucher)” 

(Sartre 2007: 82) เขาปฏิบัติกับผู้หญิง

คนอื่น ๆ ด้วยวิธีการเดียวกัน อีลแบร์

รงัเกยีจการสมัผสัผวิกายของมนษุย์ทกุคน 

แม้แต่ยามทักทายเพื่อนร่วมงาน เขาก็ไม่

ยอมถอดถุงมือ อีลแบร์เล่าว่า

 ...วันจันทร์วันหนึง่ ผมประพฤติตนสุภาพมากกับพวกเขา (เพื่อนร่วม

งาน) แม้ว่าผมจะรูส้กึสยองทีจ่ะจบัมอืทกัทายพวกเขา ทีจ่ะถอดถงุมอืเพือ่กล่าวสวสัดี 

มีวิธีการที่ดูหยาบคายเพื่อเปลือยมือ สะบัดถุงมือและค่อย ๆ ดึงถุงมือออกจากนิ้ว 

เผยให้เห็นฝ่ามือที่อิ่มด้วยไขมันแต่มีรอยย่น ส่วนผม ผมสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา

       (Sartre 2007: 87)

 ปอล อีลแบร์ไม่เพียงแค่รังเกียจ

การสัมผัสเพื่อนมนุษย์เท่านัน้ หากแต่ยัง

 ...ครัง้หนึง่ ผมเหน็ผูช้ายคนหนึง่ตายในท้องถนน เขาล้มลงไปต่อหน้าต่อตาผม 

มีคนมาพลิกศพ เห็นได้ว่าเขาเลือดไหล นัยน์ตาเบิกโพลง ตัวเอียง เลือดอาบ ผม

บอกกับตัวเองว่า “ไม่เป็นไร ภาพนี้ไม่น่าสะเทือนใจมากไปกว่าภาพวาดสด ๆ 

คนเขาเอาสีแดงมาป้ายจมูก ก็เท่านัน้” ผมรู้สึกเย็นวาบที่ขาและต้นคอ แล้วก็เป็นลม

หมดสติไป ผู้คนพาผมมาที่ร้านขายยา ตบที่ไหล่ และเอาเหล้าให้ผมดื่ม ผมอยาก 

จะฆ่าคนเหล่านี้เสียจริง

       (Sartre 2007: 80) 

 ...ผมรูส้กึว่าเจ้าปืนกระบอกนีเ้คลือ่นไหวเหมอืนปอูยูใ่นกางเกง มนัเสยีดสต้ีน

ขาและเย็นเฉยีบ แล้วมันก็ค่อย ๆ อุ่นขึ้นเมื่อสัมผัสร่างกายผม ...บางครั้ง ผมเข้าไป

ในห้องสุขา แม้แต่ที่นี่-ผมก็ระวังตัวเพราะเรามักจะมีคนมายืนข้าง ๆ -, ผมควักปืน

ออกมาแล้วชูขึ้น มองดูด้ามปืนซึ่งเป็นลายสี่เหลี่ยมสีด�าและไกปืนสีด�าซึ่งเหมือน

เปลือกตากึ่งปิด...

        (Sartre 2007: 81)

ปราศจากความเห็นอกเห็นใจเมื่อเพื่อน

มนุษย์ประสบเคราะห์กรรมจนถึงตายอีก

ด้วย เขาเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนัน้ว่า

 อีลแบร์สรุปความรู้สึกที่เขามีต่อ

มนุษย์ว่าคือความเกลียดชัง เขากล่าวว่า 

“ผมมีเหตุผลที่หนกัแน่นกว่าที่จะเกลียด

พวกเขา” (Sartre  2007: 81) ความเกลยีด

นี้รุนแรงมากขึ้นทุกที จนกระทั่งเย็นวัน

เสาร์วันหนึง่ เขาเกิดความคิดที่จะเอาปืน

ไปยงิคน ก่อนหน้านี ้อลีแบร์ไปซือ้ปืนพก

มา ๑ กระบอก แล้วพกใส่กระเป๋ากางเกง

ก่อนออกไปเดินเล่นในถนน เขาเล่าว่า
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 อี ลแบร ์พ า โส เภณีชื่ อ เรอ เน 

(Renée) ไปที่โรงแรม ตั้งใจไว้ว่าจะฆ่า

หล่อนเป็นรายแรก แต่แล้วก็ไม่ได้ท�า เขา

ทิ้งเงินให้หล่อนจ�านวนหนึ่งและจากมา

เฉย ๆ  ท�าให้เรอเนประหลาดใจมาก อลีแบร์ 

บนัทกึว่า “นีแ่หละสิง่ทีผ่มต้องการ ท�าให้

ผู้คนประหลาดใจ” (Sartre 2007: 86) 

อื่น อีลแบร์หาสถานที่ซึ่งเอื้อต่อการล่า

เหยื่อของเขามากขึ้น ในวันอาทิตย์ เขาจึง

ไปที่ชัตเล (Châtelet) ยืนคอยอยู่ที่หน้า

โรงแสดงคอนเสิร์ตคลาสสิกจนถึงเวลา

เลกิ ผูค้นหลัง่ไหลเดนิออกมา อลีแบร์เล่า

ถึงจินตนาการของเขาว่า

เขากลับมาบ้านและนอนหลับฝันร้ายถึง

ผูห้ญงิคนนัน้อกีหลายคนื หลงัจากวนันัน้ 

อีลแบร์พกปืนติดตัวเมื่อออกจากบ้าน

เสมอ เขามักจะเดินตามหลังผู้คนที่สัญจร

บนถนน นกึจินตนาการว่าพวกเขาล้มลง

และเขายนืยงิคนเหล่านัน้ (Sartre 2007: 86) 

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเหนือกว่าบุคคล

 การที่อีลแบร์ตั้งเป้าหมายในชีวิต

ไว้แค่การฆ่าคนโดยไร้เหตุผล แสดงให้

เห็นว่าอีลแบร์เป็นตัวเอกปฏิลักษณ์ เป็น

ผู้ขาดเกียรติยศ ขาดศักดิ์ศรี มีเป้าหมาย

ชีวิตที่ต�่าต้อยและเป็นไปในทางท�าลาย 

ซึง่เทยีบไม่ได้เลยกบัตวัเอกทีรู่จ้กักนัดเีช่น 

อินทรีแดง ซูเปอร์แมน หรือไอ้แมงมุม 

ตัวละครเอกที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นเป็นผู้

ที่รักเพื่อนมนุษย์ กล้าหาญและเสียสละ

ช่วยเหลือผู ้อื่นอยู ่เสมอ ตัวละครแบบ 

ปอล อีลแบร์ปรากฏในวรรณกรรมสมัย

คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ หลายเรื่อง เป็น

ตัวละครธรรมดาในสังคมและมีบทบาท 

ไม่ส�าคัญ ซึ่งสะท้อนภาพสังคมฝรั่งเศส 

ในยุคที่มีความเจริญทางวัตถุมากเป็น 

สังคมที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเศรษฐกิจ 

แบบทุนนิยมและเสรีนิยมที่บดขยี้มนุษย์ 

จนโดดเดีย่ว อ้างว้าง เหงา เบือ่ ฌอ็ง-ปอล 

ซาทร์ เสนอภาพตัวละครเหล่านี้ โดย

เฉพาะผู้ที่อยู่ในกรุงปารีสว่ามีชีวิตที่จ�าเจ

ดังค�าว่า “Métro-Boulot-Dodo” กล่าว

คอื ตืน่เช้ามานัง่รถไฟใต้ดนิ (métro) เพือ่

ไปท�างาน (boulot) เย็นก็กลับบ้านนอน 

(dodo) ท�าให้ไม่มเีวลาคดิสร้างสรรค์หรอื

สันทนาการกับผู้อื่น ปอล อีลแบร์ ก็เป็น

ตัวละครหนึ่งที่สะท้อนภาพนี้ เขาเบื่อ

หน่ายกับสภาพชีวิตที่ต�่าต้อย ไร้ความ

ส�าคัญ จึงปรารถนาที่จะกระท�าการบาง

สิ่งบางอย่างเพื่อดึงดูดความสนใจจาก

ผูค้นในสงัคมด้วยการฆ่าคน เขาวเิคราะห์

ตนเองและแผนฆาตกรรมนี้ว่า

 ...ผมเลื่อนมือขวาลงไปในกระเป๋าและก�าด้ามปืนแน่น สักครู่ต่อมาผมเห็น

ตัวเองก�าลังลั่นปืนยิงพวกเขา (ที่เดินออกมาจากโรงแสดงคอนเสิร์ต) จนล้มกลิ้ง

ทบัถมกนั พวกทีร่อดชวีติมสีหีน้าหวาดกลวั วิง่ฝ่าประตกูระจกเข้าไปในโรงแสดง

คอนเสิร์ต นี่เป็นเกมรบกวนประสาท มือผมสั่นระริกจนต้องไปนัง่ดื่มเหล้าที่ร้าน

เดรอแอร์เพื่อสงบสติอารมณ์

       (Sartre 2007: 86-87)

 ...เมือ่ผมลงไปเดนิในถนน ผมรูส้กึว่าตวัผมมพีลงัประหลาด ผมพกปืนไว้กบั

ตัว เจ้าปืนนี้เป็นสิ่งซึ่งระเบิดและส่งเสียงดัง แต่ทว่าความมั่นใจของผมมิได้มาจาก

ปืนกระบอกนี้ หากแต่มาจากตัวผมเอง ผมเป็นคนประเภทปืนพก ประทัด และลูก

ระเบดิ วนัหนึง่ทีป่ลายทางชวีติเศร้าของผม ผมกจ็ะระเบดิ ผมจะท�าให้โลกสว่างไสว

ด้วยเปลวไฟที่ลุกโชน และดับลงภายในชั่วพริบตาประดุจสายฟ้าแมกนีเซียม...

       (Sartre 2007: 88-89)
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 เมือ่ปอล อลีแบร์ ตดัสนิใจแน่วแน่ 

ที่จะเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนไม่เลือกหน้า เขา

ก็หยุดไปท�างาน ปิดตนเองอยู่ในห้องพัก

หรือไม่ก็ออกไปเดินตามถนน ครุ่นคิด

วางแผนฆ่าคน เขาถูกไล่ออกจากงาน

อย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนตุลาคม 

หลงัจากนัน้เขาเขยีนจดหมายลกูโซ่ ๑๐๒ 

ฉบับ มีใจความบางตอน ดังนี้

 ...คุณโชคดีที่มีความรักมนุษย์อยู่ในสายเลือด...เมื่อคุณเห็นคนเหมือนคุณ 

ทั้ง ๆ ที่คุณไม่รู้จัก คุณก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจเขา...

 ผมคิดว่าคุณคงจะอยากรู้ว่าคนที่ไม่รักคนอื่นนัน้เป็นอย่างไร ก็ผมไงล่ะ ผม

รกัคนอืน่น้อยมากจนกระทัง่จะฆ่าพวกเขาสกัครึง่โหลเรว็ ๆ  นี ้บางทคีณุอาจถามว่า 

ท�าไมแค่ครึ่งโหลล่ะ ก็เพราะปืนพกของผมบรรจุกระสุนแค่ ๖ นดัน่ะซิ...

 ...ทุกสิ่งเกิดขึ้นราวกับว่าคุณได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้า แต่ผมไม่ได้รับพร

นัน้เลย ...ถ้าผมไม่รักคนอื่น ๆ ก็เป็นเพราะว่าผมมันเป็นคนยากแค้น และผมไม่

สามารถมีที่รับแสงแดด พวกเขาฉกชิงความหมายของชีวิตไปจากผมจนหมดสิ้น 

ผมหวังว่าคุณเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไร เป็นเวลา ๓๓ ปีแล้วที่ผมต้องเผชิญกับ

ประตูที่ปิดตายซึ่งมีข้อความเขียนไว้เหนือประตูว่า “ไม่มีใครเข้าประตูนี้ได้ถ้าเขา

ไม่รักเพื่อนมนุษย์”... 

      ปอล  อีลแบร์

     (Sartre 2007: 90-91)

 ...ฆาตกรรมตัดชีวิตของฆาตกรขาดออกเป็น ๒ ส่วน มีบางขณะที่ฆาตกร

อาจต้องการถอยหลังไป แต่ฆาตกรรมยังคงอยู่ที่นัน่ ข้างหลังคุณ มันสกัดเส้นทาง

ไว้...

        (Sartre 2007: 93)

 อีลแบร ์น�าจดหมายทั้ ง ๑๐๒ 

ฉบับใส่ซองปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึง

นกัเขียนชาวฝรั่งเศส จากนัน้ก็รวบรวม

จดหมายทั้งหมดใส่ลิ้นชักโต๊ะไว้ ตลอด 

๑๕ วันต่อมา เขาขังตัวเองอยู่ในห้องพัก

และครุ่นคิดถึงแผนการฆ่าคน เขาสังเกต

ว่าใบหน้าเขาเปลี่ยนแปลงไป นัยน์ตามี

ขนาดโตขึ้นและมีสีด�า “เป็นนัยน์ตาอัน

งดงามของศิลปินและฆาตกร” (Sartre 

2007: 92) ในขณะเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 

อีลแบร์ตั้งใจจะให้ดวงตาของเขาเปลี่ยน

ไปอีกหลังจากเขากระท�าการฆาตกรรม

ส�าเร็จ เขากล่าวว่าใบหน้าของคนที่มิได้

เป็นฆาตกรมกัขีเ้หร่เพราะแลดเูป็นมนษุย์

มากเกินไป (Sartre 2007: 93) แต่หน้า

ของฆาตกรจะเปลี่ยนไปหลังการฆ่าคน 

อีลแบร์บรรยายว่า

 อีลแบร์วางแผนจะไล่ฆ่าคนตั้งแต่

ต้นถนนโอแดซา (Odessa) ลงมา ในขณะ

ที่ผู ้คนตระหนกตกใจและวุ่นวายอยู่กับ

การเกบ็ศพ เขาจะถอืโอกาสวิง่หนกีลบัไป

ยังห้องที่เขาพักอาศัยอยู่และรอให้ต�ารวจ

แกะรอยมาพบตัวเขา ซึ่งก็คงจะใช้เวลา

มากกว่า ๑ ชั่วโมง และเมื่อมีคนมาเคาะ

ประตูห้อง เขาก็จะอมปืนยิงตนเอง

 เมื่อวันล่าสังหารมาถึงในวันที่ 

๒๗ ตุลาคม เวลา ๖ โมงเย็น อีลแบร์

หยิบปืนพกติดตัวออกจากบ้านพร้อม

หยบิจดหมายลกูโซ่ทีเ่ตรยีมไว้ไปด้วย เขา
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รูส้กึมอืเยน็และเลอืดฉดีขึน้สมอง นยัน์ตา

กระตุก เมื่อเดินผ่านถนนมงปาร์นัส 

(Montparnasse) มีผู้คนเดินขวักไขว่ เขา

ต้องสัมผัสกับผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

บางคนผลักเขา บางคนกระทบศอกและ

ไหล่ของเขา อีลแบร์บรรยายต่อไปว่า

 ...ทนัททีนัใด ผมพบว่าตนเองอยูท่่ามกลางฝงูคนเหล่านี ้ผมรูส้กึโดดเดีย่ว

อย่างรุนแรง รู้สึกตัวลีบเล็ก คนเหล่านี้อาจท�าร้ายผมถ้าพวกเขาต้องการ ปืนที่ผม

พกไว้ในกระเป๋าท�าให้ผมกลัว ผมรู้สึกว่าพวกเขาอาจคิดว่าผมมีอาวุธติดตัวอยู่... 

ผมอาจถกูประชาทณัฑ์ ผมอาจถกูพวกเขาโยนขึน้เหนอืศรีษะ แล้วทิง้ลงมาเหมอืน

หุ่นกระบอก ผมจึงตัดสินใจเลื่อนวันฆ่าคนไปวันรุ่งขึ้น...

       (Sartre 2007: 94)

 ...ผมไม่อยากฆ่าพวกเขาอีกแล้ว พวกเขาเดินลับไปในฝูงคนบนถนน ผม

ยืนพิงผนงัตึก ได้ยินนาฬิกาตีบอกเวลา ๒ ทุ่ม ๓ ทุ่ม ผมพูดย�้ากับตัวเองว่า: 

“ท�าไมต้องฆ่าผู้คนเหล่านีซ้ึ่งตายแล้ว” ผมอยากจะหัวเราะเสียจริง สุนขัตัวหนึง่

เข้ามาเลียเท้าผม

       (Sartre 2007: 97)

เพราะปืนเขาบรรจกุระสนุไว้ ๖ นดั พอถงึ 

เวลา ๑ ทุม่ ๕ นาท ีมชีาย ๑ คน หญงิ ๑ คน 

เดนิมากบัเดก็ ๒ คน ข้างหลงัเขามหีญงิชรา 

เดินตามมาอีก ๓ คน อีลแบร์เดินตามไป 

แต่เขามิได้ลงมือฆ่าบุคคลเหล่านัน้แม้แต่

คนเดียว เขาเล่าว่า

 เมือ่ถงึวนัทีเ่ขาวางแผนไว้ อลีแบร์

เหงือ่ตกจนเสือ้ชุม่ เขารูส้กึกลวั พอถงึเวลา 

๖ โมงเยน็ เขาจงึออกจากห้อง เอาจดหมาย 

ลกูโซ่ไปหยอดใส่ตูไ้ปรษณย์ี เขาเดนิไปถงึ

ถนนโอแดซาและยืนรออยู่ ผู้หญิง ๒ คน 

เดินผ่านไป เขาก็ยังไม่ได ้ลั่นไกปืน 

ต่อมาอีกครู่หนึง่ มีผู้ชายเดินมาอีก ๓ คน 

เขายังคงปล่อยให้ผ่านไป บอกกับตนเอง 

ว่าเขาต้องการยิงคนติดต่อกัน ๖ คน 

 อีลแบร์ปิดตัวเองอยู ่ในห้องต่อ

มาอีก ๓ วัน โดยไม่กินไม่นอน (Sartre 

2007: 94) ต่อมาในวันจันทร์ มีคนมากด

สัญญาณเรียก แต่อีลแบร์ไม่เปิดประตู 

พอตกกลางคืนเขาไปหาโสเภณคีนโปรด 

เมื่อเธอเปลือยร่าง เขาใช้ปืนจี้บังคับให้

เธอคลานบนพื้นห้อง หลังจากนั้นก็จับ

เธอมัดไว้ที่เสาแล้วเล่าให้เธอฟังว่าเขาจะ

ไปฆ่าคน

 อีลแบร์เปรียบผู้คนที่เดินขวักไขว่

อยูบ่นถนนว่า “ตายแล้ว” เพราะเขามองว่า 

ชวีติมนษุย์เหล่านีไ้ร้สาระ ว่างเปล่าราวกบั 

คนที่ตายไปแล้ว ค�าพูดของอีลแบร์

ประโยคนีส้ะท้อนความคดิของฌอ็ง-ปอล 

ซาทร์ทีว่่า การใช้ชวีติเพยีงแค่ผ่านไปวนั ๆ  

อย่างไร้จดุหมายนัน้ไม่พอเพยีง คนเราน่า 

จะใช้ชีวิตให้มีสาระได้มากกว่าที่เป็นอยู่

ชีวิตของอีลแบร์ในเรื่อง Érostrate ก็

เช่นเดียวกัน

 ในเวลาต่อมา อีลแบร์เดินตามชาย

ร่างอ้วนคนหนึ่งอย่างกระชั้นชิดจนเขา

มองเหน็ต้นคออวบสแีดง รอยย่นทีต้่นคอ

ดเูหมอืนกบัรอยยิม้ ทนัใดนัน้ชายร่างอ้วน

หนักลบัมายิม้กบัเขา และถามหาถนนเดอ

ลาเกเต (rue de la Gaîté) อีลแบร์ตะลึง 

มองหน้าเขา และเมื่อเขายื่นมือมาเพื่อ

ทักทาย อีลแบร์ก็รู้สึกรังเกียจการสัมผัส

มอืกบัเขาอย่างรนุแรง เขาลัน่ไกปืนใส่พงุ

ของชายอ้วนผูน้ัน้ไป ๓ นดั แล้ววิง่หนไีป

 ผูค้นวิง่ไล่ตามจบัอลีแบร์พร้อมกบั

ร้องว่าเขาเป็นฆาตกร อีลแบร์ลั่นกระสุน

ไปอีก ๒ นดั แล้ววิ่งเข้าไปในร้านกาแฟ 

เขาขงัตวัเองอยูใ่นห้องน�า้ คงเหลอืกระสนุ 

อกี ๑ นดั เขาพยายามจะฆ่าตวัตาย เขาเล่า

ในตอนท้ายเรื่องว่า



เอร็อสทรัต (Erostrate) : กรณีศึกษาตัวเอกปฏิลักษณ์

The Journal of the Royal lnstitute of Thailand

Volume 36 No. 4 Oct-Dec 2011

578

 ปอล อีลแบร ์ เป ็นตัวละครที่ 

พยายามสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง แต่ 

วิธีการของเขาเป็นไปในทางท�าลายเพื่อน 

มนุษย์ เขาเป็นตัวอย่างหนึ่งของตัวเอก 

ปฏิลักษณ์ซึ่งไม่ควรเป็นแบบอย่างที่จะ 

ด�าเนนิรอยตาม อย่างไรก็ตามวรรณกรรม 

เรือ่งÉ Érostrate แสดงให้เหน็ถงึเจตนารมณ์ 

ของฌ็อง-ปอล ซาทร ์ที่ใช ้วรรณคดี 

ท�าหน้าที่สะท้อนภาพสังคม ดังที่เขาเคย 

ให้สัมภาษณ์แก่กาบรีแยล โดบาแรด 

 ...ผมอมปลายกระบอกปืนไว้ในปาก และกัดมันอย่างแรง แต่ผมไม่กล้า

เหนีย่วไก ไม่กล้าแม้แต่จะเอานิว้สอดเข้าไปในช่องไกปืน ทกุสิง่ตกอยูใ่นความเงยีบ 

อีกครั้งหนึง่

 แล้วผมก็โยนปืนลงและเปิดประตูให้พวกเขาเข้ามา

       (Sartre 2007: 99)

 ...ผมพยายามที่จะไม่ท�าให้วรรณคดีสูญค่าหรือด้อยค่าลงในแง่พันธกิจ 

ที่มีต่อสังคม ในทางตรงกันข้าม ผมตั้งใจจะท�าให้วรรณคดีมีความส�าคัญยิ่งขึ้น 

มคีวามยิง่ใหญ่กว่าช่วงเวลาทีผ่่านมา ถ้าวรรณคดเีป็นเพยีงสิง่บนัเทงิ กจ็ะมคีณุค่า

ไม่ถึง ๑ ชั่วโมงด้วยซ�้า เมื่อเราพิจารณาวรรณคดีในฐานะเป็นบ่อเกิดของมนุษย์ 

จะพบว่าวรรณคดีแสดงถึงความหวังและความเย้ยหยันทุกด้านของสังคม เป็น
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Abstract Érostrate: A Case Study of Anti-Hero
 Chintana  Damronglert
 Associate Fellow of the Academy of Arts, The Royal Institute, Thailand

  Érostrate is a short story by Jean-Paul Sartre which was published in 1939.  In the 
story the main character is an anti-hero who works a menial job and lives an insignificant 
routine life.  He is out of touch with humanity. One day, he conceives of an idea to make himself famous.  
He would follow the path of mythological Greek character Érostrate.  Érostrate burned down one of the 
Seven Wonders of the World; the Temple of Artemis, one of Zeus’ daughters.  From this inspiration, 
he concocts a plan to shoot and kill people at random.  When comes the time to implement his plan, he 
cannot bring himself to kill until he comes across a fat man in the middle of the street.  The man evokes 
something inside him; prompting him to take a shot.  After which, he runs and locks himself in a toilet 
in the nearest café. He tries to commit suicide but fails.  In the end, he surrenders himself to the police.

 Key words : Anti-hero, Érostrate, Jean-Paul Sartre




