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บทคัดย่อ 

 งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่า การเลือกเรื่องเล่าในภาพยนตร์เหตุการณ์
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว มีกระบวนการสร้างความทรงจ าอย่างไร และต้องการให้สังคมจ า
อะไร โดยศึกษาผ่านภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องเล่าของผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์ฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ชาวยิว จ านวน 6 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า ในภาพยนตร์ทุกเรื่องมีการสะท้อนความ
ทรงจ าบาดแผลของผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเล่าเรื่องให้เห็นประสบการณ์ของผู้
เล่า อีกทั้งยังมีการแสดงให้เห็นถึงด้านดีของสมาชิกพรรคนาซีบางคน มีการเล่าเรื่องด้วย
วิธีการสอดแทรกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ด้วยข้อความ หรือภาพเหตุการณ์จริง พร้อมทั้ง
กล่าวถึงชีวิตของผู้เล่าเรื่องในตอนท้ายเรื่อง เพ่ือให้ภาพยนตร์ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เป็นการ
ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น สอดคล้องกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ และยังพบว่ามีการ
เสนอความทรงจ าบาดแผลที่เกิดขึ้นทั้งทางกาย และจิตใจของตัวละครในเรื่องอีกด้วย 

ในทางกลับกันหากไม่ได้มองผ่านกรอบคิด พบว่า ภาพยนตร์เล่าเรื่องโดยให้ชาวยิว
รับบทเป็นเหยื่อที่ถูกกระท า และพรรคนาซีรับบทเป็นผู้กระท าความรุนแรง อาจกล่าวได้ว่า
ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นจะส่งเรื่องราวต่อไปสู่ลูกหลาน ผู้ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ความ
เจ็บปวดด้วยตนเอง เพ่ือรักษาความทรงจ าและความรู้สึกร่วมกันเอาไว้จนกลายเป็นบาดแผล
ทางเชื้อชาติของชาวยิว ดังนั้นสิ่งที่สังคมจดจ า คือ ความเป็นเหยื่อที่ชาวยิวต้องเผชิญในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2  
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กิตติกรรมประกาศ 

 การท างานศึกษาครั้งนี้ ท าให้รู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเนิ่นนานมากกว่าที่ควรจะเป็น ขอบคุณ
อาจารย์ทุกท่านในภาควิชาเอก และวิชาโทที่คอยให้ความรู้และค าแนะน าเก่ียวกับวิชาที่เรียน  

ขอบคุณอาจารย์ด ารงพล อินทร์จันทร์ ที่ปรึกษาระดับชั้นปี ที่คอยดูแลเป็นที่ปรึกษาที่ใส่ใจ 
และคอยช่วยเหลือนักศึกษามาโดยตลอด ขอบคุณอาจารย์วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ ที่คอยให้ค าปรึกษา
และให้ค าแนะน า คอยพูดคุย และสร้างความทรงจ าต่อภาคสนามท่ีดีให้กับนักศึกษาเสมอมา  

 และที่ต้องขอบคุณ และขอโทษเป็นอย่างมาก คือ อาจารย์แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง ที่ปรึกษาการ
ท าวิจัยครั้งนี้ ซึ่งในตอนแรกคิดว่า ไม่สามารถเข้าถึงอาจารย์ได้ จึงไม่ได้เข้าไปพูดคุยและขอค าแนะน า
ตั้งแต่ต้น แต่เมื่อได้พูดคุย และมาเป็นนักศึกษาในที่ปรึกษากลับพบว่า พ่ีแพรเป็นคนเดียวที่เข้าใจหนู
ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปี ที่ท างานศึกษาครั้งนี้ ในขณะที่ถูกบอกว่าอย่าท างานวิจัยเรื่องนี้  เนื่องจาก
ไม่มีใครท ากัน ท าให้เกิดความลังเล และมีความไม่มั่นใจในหัวข้อนี้เท่าใดนัก แต่พ่ีแพรกลับช่วยให้
ค าแนะน า และคอยเติมเต็มงานชิ้นนี้ให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้มากกว่าที่คาดไว้ และอยากขอโทษที่
งานอาจจะออกมาได้ไม่เป็นตามท่ีหวังเท่าใดนัก 

 ขอบคุณครอบครัวที่ตั้งตารอ และแสดงความเป็นห่วงเป็นใย ในการท างานครั้งนี้ ขอบคุณ
เพ่ือนทุกคนที่คอยให้ก าลังใจและบรรเทาความทุกข์กันอยู่เรื่อยมา การเป็นนักเรียนมานุษยวิทยา
ส าหรับผู้ศึกษานั้น ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตอยู่ไม่น้อย เนื่องจากท าให้ได้เห็นมุมมองที่
แตกต่างของสังคม และท าให้สามารถพยายามท าความเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมากกว่าที่เคยเป็น 

ขอบคุณ คุณนรากร วิภาชนม์ ที่คอยอยู่ดูแล เป็นก าลังใจให้กัน และยอมรับในอารมณ์ที่ไม่
มั่นคงของผู้ศึกษาเสมอมา และแน่นอนว่าต้องขอบคุณตัวเองที่พยายามอดทนอดกลั้น เพ่ือท างานให้
ส าเร็จลุล่วง ทั้งที่เป็นคนเอ่ือยเฉื่อยและพร้อมหลีกเลี่ยงสิ่งที่ท าให้ชีวิตไม่เป็นสุขอยู่เสมอ ต่อไปนี้อาจ
ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพ่ือเป็นธาราวดี ในแบบที่ดีกว่าเดิม 

 ธาราวดี เพชรอดิเรก 

12 พฤษภาคม 2562 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ความทรงจ าอาจเป็นเรื่องนามธรรม และเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ในความรับรู้ทั่วไป ดังนั้นความ

ทรงจ าจึงต้องอาศัยการประกอบสร้าง และการให้ความหมาย เพ่ือให้ความทรงจ ายังคงด ารงอยู่ในที่ใด

ที่หนึ่ง สามารถปรากฏตัวขึ้นหลากหลายรูปแบบ แนวคิดเกี่ยวกับความทรงจ าเกี่ยวข้องกับความเคย

ชิน พฤติกรรมที่ท าโดยปกติ ข้อมูลที่เคยรับมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งความทรงจ ารูปแบบนี้จะต่างกับความ

ทรงจ าทางประวัติศาสตร์ที่มักอ้างถึงบางส่วนบางตอนที่สามารถฟ้ืนกลับมาในรูปแบบของเรื่องเล่า 

(narrative) โดยเรื่องเล่าเหล่านี้เป็นกรอบของสังคม ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์จะปรากฏอยู่ใน 

เรื่องเล่าของปัจเจกและอัตลักษณ์ร่วมที่มีรูปแบบและการสื่อสารในตัว มักปรากฏขึ้นเฉพาะในรูปของ

ความทรงจ าร่วม (collective memory) เท่านั้น นั่นหมายถึงว่าจ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสาร และการ

น าเสนอต่อความสัมพันธ์ทางสังคม (แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง,  2553: 1) ความทรงจ ามักเลื่อนไหล ถูก

น าเสนอหลายส านวนที่เนื้อหาแตกต่างกันออกไป เป็นเรื่องเล่าที่มาจากเสียงที่หลากหลายและไม่

กลมกลืนกัน (เบญจวรรณ นาราสัจจ , 2553: 27) งานศึกษาของ James Fentress และ Chris 

Wickham ชี้ให้เห็นว่า ความทรงจ าของกลุ่มส่งผลต่อการปฏิบัติของสมาชิกเช่นกัน พวกเขาพบว่า 

ความทรงจ าของกลุ่มและชนชั้นต่างๆ ในสังคมตะวันตก แต่ละชนชั้น  ต่างใช้ความทรงจ าเป็นเครื่อง

ตอกย้ าอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มต่างกันออกไป และเลือกที่จะหยิบเฉพาะความทรงจ าที่มีประโยชน์

เท่านั้น เพ่ือมาใช้ต่อรอง สร้างอ านาจและสร้างความหมายให้กับกลุ่มของตน (จุฬารัตน์ ด ารงวิถีธรรม, 

2559: 35-36) ดังนั้น ความทรงจ าจึงเป็นพ้ืนที่ของการต่อสู้ในการนิยามความหมายและสร้าง

ปฏิบัติการทางสังคมแบบหนึ่ง เพ่ือค้ าจุนความทรงจ านั้น ๆ ให้ยังคงอยู่ (แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง, 2553: 

41)  

เมื่อความทรงจ าไม่อาจตั้งอยู่ลอย ๆ ได้ และความทรงจ ายังเป็นสิ่งที่แปรผันอยู่เสมอ สิ่ง

ส าคัญจึงอยู่ที่การท าให้ความทรงจ าถูกผลิตซ้ าอยู่ตลอดเวลา (จุฬารัตน์ ด ารงวิถีธรรม, 2559 : 44-45) 

Fentress และ Wickham กล่าวว่าการเล่าเรื่อง (narrative) เป็นตัวชี้น าหรือก าหนดรูปแบบของ

ความทรงจ า การเล่าเรื่องนั้นไม่สามารถหลุดไปจากกรอบของสังคมได้ ทั้งคู่เสนอว่าความทรงจ าของ  
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สังคม เกี่ยวข้องกับการส่งผ่าน และสงวนรักษาสิ่งที่ปัจเจกบุคคลสามารถเรียกคืนกลับมาได้ ซึ่งเป็นสิ่ง

ที่ชัดเจน เป็นภาพของจินตนาการในการใช้ค าศัพท์สื่อความหมาย (semantic) น าเสนอด้วยการ

สื่อสาร ท าให้ง่ายต่อการจดจ าเหตุการ์ต่าง ๆ เมื่อน ามาประกอบกับรูปแบบของการเล่าเรื่องตามที่

สังคมจัดวาง ความทรงจ าจะมีโครงสร้างของตัวเอง และสามารถวิเคราะห์ได้ในฐานะที่เป็นเรื่องเล่า 

(แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง, 2553: 56-59) 

ภาพยนตร์นั้นถูกเรียกให้เป็นศิลปะแขนงที่ 7 ที่รวมการเล่าเรื่องผ่านภาพเคลื่อนไหวและเสียง 

จึงถือเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายและในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เติบโตทั่วโลกก็ท าให้ภาพยนตร์

เป็นสื่อที่เข้าถึงผู้ชมได้จ านวนที่มากที่สุด โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ถูก

ใช้ในการสื่อสารทั้งความหมายและอารมณ์เพ่ือตอบสนองเจตจ านงต่างๆ ของผู้ถ่ายทอด ให้เกิดผล

กระทบและความเปลี่ยนแปลงแก่ผู้ชมได้ (ดลลดา ชื่นจันทร์, 2558: 1) ภาพยนตร์ประเภทหนึ่งที่เป็น

ที่นิยมในการน าเสนอความทรงจ าจากอดีตนั่นคือ ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในช่วง

สงคราม (Astrid Erll, 2012 อ้างใน เพ่ิงอ้าง, 2558: 1) ภาพยนตร์เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ชาวยิว ถือเป็นหนึ่งในนั้น และแน่นอนว่าภาพยนตร์ดังกล่าว ยังน าเสนออย่างเลือกข้าง เมื่อพรรคนา

ซี1แพ้สงครามและล่มสลายลง การน าเสนอเรื่องราวที่กล่าวโทษต่อนาซีจึงอาจเป็นเรื่องที่ไม่เสียหาย

เท่าใดนัก ดังนั้นภาพยนตร์เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว จึงเล่าเรื่องในลักษณะที่มีผู้แพ้ ผู้ชนะ 

มีผู้กระท า และผู้ถูกกระท า ตามขนบเดิมของการเล่าเรื่องในสงคราม (เพ่ิงอ้าง, 2558: 1) 

ภาพยนตร์ไม่ได้เป็นเพียงสื่อที่มีคุณค่าทางศิลปะและความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าทาง

สังคมอีกด้วย จากทัศนะของส านักมาร์กซิสม์ ภาพยนตร์มักแฝงโลกทัศน์หรืออุดมการณ์บางอย่างของ

ชนชั้นน า และสามารถเป็นเครื่องมือส าคัญในการรณรงค์ทางการเมือง เช่น การใช้ภาพยนตร์ของฮิต

เลอร์เพ่ือต่อต้านชาวยิว (กานต์พิชชา อภิวันท์สนอง, 2560: 1) 

                                                           
1 พรรคนาซี  คือ  พรรคกรรมกรชาติสั งคมนิยมเยอรมัน ( เยอรมัน :  Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei, NSDAP) เดิมมีผู้เข้าร่วมเพียง 7 คน เป็นพรรคการเมืองที่ปกครองประเทศเยอรมนีช่วงไรช์ที่สาม 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1933 จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครัง้ที่สองในปี 1945 อยู่ใต้การบังคับบัญชาของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์
ใช้อุดมการณ์นาซีเป็นสิ่งโฆษณาชวนเช่ือให้ชาวเยอรมันสนับสนุนเขา โดยมีบุคคลต่าง ๆ จากพรรคที่ฮิตเลอร์ไว้วางใจ
เป็นผู้ด าเนินการแนวทางของประเทศ อย่างเช่น โจเซฟ เกิบเบลส์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโฆษณาแถลงข่าว
และโฆษณาชวนเชื่อ, แฮร์มันน์ เกอริง เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการบิน และ นายกรัฐมนตรีปรัสเซีย ถึงแม้ว่าพรรคนา
ซีจะเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์เด็ดเดี่ยว และ สุดโต่งในด้านของการรักชาติแล้ว พรรคนาซีก็ขึ้นมามีอ านาจอย่างเป็น
ธรรมในแบบของประชาธิปไตยหลังจากท่ีมีความขัดแย้งกับรัฐบาลไวมาร์มาหลายปี 
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เนื่องจากภาพยนตร์เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวนั้นเป็นที่รู้จักมากกว่าเหตุการณ์ฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์อ่ืนบนโลกนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาถึงกระบวนการสร้างความทรงจ าผ่านการเล่าเรื่องใน

ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องเล่าของผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวช่วงสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ประเด็นที่น่าสนใจคือการที่บาดแผล (trauma) ของปัจเจก นั้นถูกน ามาสร้างให้เป็นความทรง

จ าร่วม โดยเล่าเรื่องจากมุมมองของผู้ถูกกระท า  

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) ถือได้ว่าเป็นการกระท าที่มีความรุนแรงสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะ

กระท าต่อกัน เนื่องจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นการก าจัดมนุษย์บางกลุ่มออกไปอย่างถอนรากถอนโคน 

อีกทั้งยังเกิดขึ้นอย่างโหดร้าย ป่าเถื่อน สร้างความน่าสะพรึงกลัวต่อชาวโลกเป็นอย่างมาก  (จันทิมา 

ลิมปานนท์, 2540: 1) เรื่องราวของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลก

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 (รวิภา ศรีดาวเดือน, 2555: 1) เนื่องจาก อคติทางชาติพันธุ์ที่เกิด

ขึ้นกับนาซีเยอรมันที่มีต่อชาวยิว ท าให้เกิดการกระท ารุนแรงคือการกวาดล้างเข่นฆ่าชาวยิวนับล้าน  

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว หรือ Holocaust ในยุโรประหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยพรรค

นาซี น าโดย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่คร่าชีวิตคนไปหลายล้านคน โดยเฉพาะ

ชาวยิวที่โดนสังหารไปกว่า 6,000,000 คน ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ฝ่ายสัมพันธมิตร ที่น าโดย

รัสเซีย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ชนะสงคราม และได้ช่วยเหลือปลดปล่อยชาวยิวและเชลย

สงครามในค่ายกักกัน  

หลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายอย่างสงครามโลกครั้งที่ 2 มา จึง เกิดกระแสนิยมใน
การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจ าของผูคนในสังคม เพ่ิมมากขึ้นในชวงทศวรรษที่ 1980 จนถูก
ขนานนามว่าเป็น “อุตสาหกรรมความทรงจ า” (Smith, 2006 อางใน เบญจวรรณ นาราสัจจ, 2553: 
30) ในทางหนึ่งถือว่า สืบเนื่องมาจากความถี่ในการจัดงานเฉลิมฉลองในเมืองต่างๆ เพ่ือระลึกถึง
เหตุการณ์เก่ียวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 การศึกษาความทรงจ ายังเป็นข้อถกเถียงทางวิชาการ ที่ท้าทาย
ประวัติศาสตร์กระแสหลัก เนื่องจากเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้กับกลุ่มคนที่เคยด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งมัก
ไม่ค่อยได้รับโอกาสให้ปรากฏตัวในหน้าประวัติศาสตร์ที่เป็นทางการ ได้มีโอกาสในการเผยแพร่
เรื่องราวชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น แรงขับเคลื่อนที่ส าคัญมาจากนักวิชาการและชุมชนชาวยิวที่ศึกษา
เรื่องความทรงจ าการฆาลางเผ่าพันธุ (เพ่ิงอ้าง, 2553: 30) มีการเผยแพร่วรรณกรรม ทั้งจากผู้รอดชีวิต
ในค่ายกักกัน ทายาท ผู้ร่วมรู้เหตุการณ์ และผู้ที่ไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงแต่มีความเห็นใจ
ผู้เคราะห์ร้าย โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งบันทึกความทรงจ า นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ซึ่ง
วรรณกรรมเหล่านี้ถูกน ามาเผยแพร่อย่างมากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งทื่  2 และต่อเนื่องไปจนถึง
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 (อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์, 2551 : 1) สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพรรคนาซี



4 
 

 
 

กลายเป็นสัญลักษณ์ต้องห้ามไปโดยปริยายเนื่องจากถูกมองว่าเป็นความเลวร้ายอย่างหนึ่งของ
มนุษยชาติ 

ซึ่งหากย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ผ่านมาในอดีต การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ชาวยิว หรือ โฮโลคอสต์ถือเป็นเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก

ชาวโลก เนื่องจากเป็นการเสียชีวิตของผู้คนจ านวนหลายล้านคน และยังเป็นที่มาของการเกิดบรรทัด

ฐานใหม่ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติรับรองอนุสัญญาว่า

ด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ค.ศ. 1948 หรือเรียกว่า “อนุสัญญาฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์”2 ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักประกันทางด้านสิทธิมนุษยชนได้ในระดับหนึ่ง (จันทิมา ลิมปานนท์

, 2540: 2)  

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 เป็นวันที่สหประชาชาติก าหนดให้ วันที่ 27 มกราคมของ

ทุกปีเป็นวันสากลเพ่ือร าลึกถึงโฮโลคอสต์ หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยกองทัพนาซีเยอรมัน

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ยังมีการตั้งค าถามจากสังคมในยุคปัจจุบันถึงการมีอยู่ของค่ายกักกันที่

สังหารชีวิตผู้คนนับล้านนั้นว่าเป็นจริงหรือไม่ มนุษย์สามารถฆ่ากันได้อย่างโหดเหี้ยมเช่นนี้จริงหรือ 

กระแสวรรณกรรมระลอกใหม่จึงมีการน าผลงานเก่าที่เคยตีพิมพ์แล้วและได้รับความนิยมกลับมา

ตีพิมพ์ใหม่ มีการสร้างผลงานใหม่ขึ้นมาอีก ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือยืนยันถึงความเป็นจริงช่วงหนึ่งใน

ประวัติศาสตร์ที่มิอาจลบเลือนไปจากความทรงจ าของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ (อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์, 2551: 

1) เหตุการณ์ดังกล่าว ทิ้งร่องรอยบาดแผล ในความทรงจ าไว้กับผู้ประสบชะตากรรม ความเจ็บปวด

ของเหยื่อผู้ซึ่งยังมีชีวิตรอดจากการสังหารหมู่ ไม่สามารถผ่านไปได้โดยง่าย ส่วนใหญ่ความทรงจ าอัน

เจ็บปวดมีผลยาวนานและยากท่ีจะอธิบายออกมาต่อสาธารณะ (แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง, 2553: 9) ในช่วง

ที่สงครามโลกครั้งที่ 2 เพ่ิงจบลง ไม่มีใครต้องการพูดถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเท่าใดนัก 

แต่ในระยะหลังมานี้ ชาวยิวเริ่มสนใจที่จะพูดถึงอดีต ด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการ คือ ชาวยิว

ไม่ได้ถูกกีดกันอีกต่อไป ชาวยิวที่รอดชีวิตเกิดความรู้สึกผิดที่มีชีวิตรอด ในขณะที่คนที่ดีกว่า เก่งกว่า 

ได้ตายไปแล้ว และในปัจจุบันชาวยิวถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการท าร้ายชาวอาหรับ จึงอาจต้องแสดงให้

เห็นว่ายิวเองก็เคยเป็นผู้ถูกกระท าด้วยเช่นกัน (เพ่ิงอ้าง, 2553: 87) 

ผลพวงจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ท าให้ชาวยิว แต่เดิมท่ีมีความเชื่ออยู่แล้วว่าดินแดน

แถบปาเลสไตน์เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตน และได้ตั้งความหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้กลับไปยังดินแดน

                                                           
2 อนุสัญญาดังกล่าวถือว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นอาชญากรรมภายใตก้ฎหมายระหว่างประเทศ และผู้กระท าหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต้องไดร้ับการลงโทษ แม้จะเป็นเพียงบุคคลธรรมดาก็ตอ้งได้รับการด าเนินคดีและลงโทษเช่นเดียวกัน 
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แห่งพันธะสัญญาที่พระเจ้าได้มอบไว้ให้พวกเขา เมื่อชาวยิวต้องประสบกับอคติทางชาติพันธุ์ใน

เหตุการณ์นี้ ยิ่งท าให้ความเชื่อดังกล่าวมีเพ่ิมมากขึ้น (ศิริพร ศรีวรกานต์, 2555: 90) เป็นเหตุให้การ

เข้าไปตั้งถิ่นฐานของชาวยิว นั่นคือประเทศอิสราเอล เกิดปัญหาความขัดแย้งกับ ปาเลสไตน์หรือชาว

อาหรับ ที่อยู่ในพ้ืนที่แห่งนั้นมาก่อน เหตุการณ์ครั้งนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของชาวยิวนั้น เป็นผู้กระท า

ความรุนแรงที่ท าให้เกิดฝันร้ายต่อชาวปาเลสไตน์ อาทิ เหตุการณ์การฆ่าล้างชาวปาเลสไตน์ไปกว่า 

400 หมู่บ้าน ท าให้ชาวปาเลสไตน์ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยหรือผู้ถูกขับไล่ออกจากดินแดนปาเลสไตน์ 

ประมาณ 800,000 คน ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์โดยชาวยิว ท าให้ชาวยิว

ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าตนเป็นผู้กระท าทารุณต่อผู้อ่ืน และไม่สามารถผลิตซ้ าจินตภาพของตนในฐานะ

เหยื่อได้อีกต่อไป หรืออีกนัยหนึ่งคือ ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ชาวยิวสูญเสียสถานภาพในการเป็น

เหยื่อในสายตาของสังคมโลก (เพ่ิงอ้าง, 2555: 96-97)  

จึงอาจกล่าวได้ว่า การเผยแพร่วรรณกรรม หรือการเล่าเรื่องความเจ็บปวดในเหตุการณ์ การ

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปัจจุบันนี้ เป็นการสะท้อน และตอกย้ า ให้ชาวโลกได้

ประจักษ์ถึงความเป็นเหยื่อของชาวยิวเช่นเดียวกัน ที่ส าคัญคือการกลับมาของขบวนการนาซีใน

รูปลักษณ์ใหม่ภายใต้ชื่อ Neo-Nazism3 จึงท าให้วรรณกรรมประเภทเรื่องเล่าสะท้อนเหตุการณ์การฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว  ได้รับความสนใจขึ้นมาอีก และผู้รอดชีวิตนั้นกล้าที่จะออกมาบอกเล่า

ประสบการณ์ของตนมากขึ้นเพ่ือเตือนภัยเพ่ือนมนุษย์ให้ใช้บทเรียนอันเจ็บปวดในอดีตเป็นเครื่อง

เตือนใจ และป้องกันไม่ให้เกิดการเบียดเบียนระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยกันเองอีก (อนงค์นาฏ เถกิง

วิทย์, 2551 : 2) เมื่อกล่าวถึงการเผยแพร่ความทรงจ าของเหยื่อ อาจกล่าวได้ว่า ความทรงจ าเกี่ยวกับ

ความหายนะของมนุษยชาติมิใช่เรื่องที่ควรจะกักเก็บไว้เพียงแค่คนที่ประสบกับเหตุการณ์นั้น แต่ต้องมี
                                                           
3 คือลัทธิที่เคลื่อนไหวหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อฟื้นคืนลัทธินาซี ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว สมาชิกกลุ่มคนเหล่านี้มัก
เป็นกลุ่มคนผิวขาว เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ยังมีความเช่ือที่ว่าคนผิวขาวเป็นใหญ่เหนือเผ่าพันธุ์อ่ืนๆ สืบมาตั้งแต่ยุค
ล่าอาณานิคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของนาซี กลุ่มนีโอนาซีจะพบแถวชายแดนระหว่างประเทศที่ติดกับเยอรมัน 
โดยเฉพาะในรัสเซียพบมากที่สุดในกรุงมอสโก เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายของบุคคลกลุ่มนี้ได้แก่ ชนชาติที่เป็นต่างชาติและที่
มีอยู่ในรัสเซียอยู่แล้วเช่น ยิว สลาฟ เอเชีย ตาตาร์ ยูเครน เบลารุส แอฟริกันอเมริกัน ลูกครึ่ง รัสเซียและกลุ่มชนชาติ
ต่างๆ ที่อยู่ในรัสเซียและมาจากต่างประเทศ รัสเซียมีประชากรเป็นรัสเซีย 81% ต่างชาติ 19% อาทิ ยิว สลาฟ 
ตาตาร์ ยูเครน เบลารุส เยอรมัน ฯลฯ พวกนีโอนาซีจะเป็นพวกเยอรมันที่อยู่ในรัสเซียที่เป็นชุมชนเยอรมัน 
ชาวต่างชาติที่อยู่ในรัสเซียที่ไม่ใช่เยอรมันมักถูกท าร้ายจนตายทั้งคนที่มาจากต่างประเทศและชนชาติกลุ่มต่างๆ ใน
รัสเซียที่ไม่ใช่เยอรมัน นีโอนาซีมักจะโกนหัว ช่ือของทรงผมสกินเฮดที่เรียกช่ือกันอยู่นั้นมีต้นก าเนิดมาจากพวกนี้ เชื่อ
ว่าคนขาวที่เป็นเยอรมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุด แต่งกายคล้ายพังก์ สักลาย สวัสดิกะ หรือ สัญลักษณ์นาซีไว้ที่ตัว บูชา 
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์, แฮร์มันน์ เกอริง และ ไฮน์ริช ฮิมม์เลอร์ 
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การถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และไม่ใช่เผยแพร่เฉพาะกับคนที่เกี่ยวข้อง แต่ควรเป็นที่

รับรู้ในสาธารณชนทั่วไป (ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, 2548-2549: 23) 

กระบวนการถ่ายทอดและเก็บรักษาความทรงจ ามีหลายรูปแบบ ภาพยนตร์เหตุการณ์การฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างความทรงจ า เนื่องจากมีหน้าที่ในการเล่าเรื่อง 

(narratives function) บอกกล่าวเรื่องราวให้ผู้ชมได้รับรู้ หน้าที่ในการสื่ออารมณ์ (emotional 

function) ที่ต้องการสร้างให้กับคนดู หน้าที่ในการสื่อทางด้านความคิด (intellectual function) โดย

แทรกความคิดบางอย่างให้เป็นข้อคิดแก่ผู้ชม และ หน้าที่ในการสร้างความตื่นตาตื่นใจ (spectacle 

function) อันเกิดจากการได้เห็นภาพและได้ยินเสียงจากภาพยนตร์ (กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน, 2542 : 

32-34 อ้างใน จิรัฏ เผ่าจิระศิลป์ชัย, 2548: 1-2)  

การน าเสนอภาพยนตร์เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเป็นการพยายามย้ า ให้เห็นถึง

บาดแผลจากสงครามของชาวยิว หากกล่าวถึงภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โฮโลคอสต์ที่เป็นที่

รู้จักกันโดยทั่ว คงหนีไม่พ้นภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Schindler’s List (1993) ที่ดัดแปลงมาจาก หนังสือ

เรื่อง Schindler’s Ark ก ากับโดย Steven Spielberg ผู้ก ากับชาวยิวชื่อดัง สร้างภาพยนตร์จาก

เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง เกี่ยวกับนักธุรกิจชาวเยอรมัน Oskar Schindler ที่มองเห็นความโหดร้ายในการ

กระท าของทหารนาซี ที่มีต่อชาวยิว และความน่าสะพรึงกลัวของค่ายกักกัน จึงเริ่มซื้อแรงงานชาวยิว

ให้มาท างานที่โรงงานของเขา เพ่ือให้ชาวยิวเหล่านั้นรอดพ้นจากค่ายสังหาร เขาได้ให้ผู้ช่วยชาวยิวของ

เขา ช่วยท ารายชื่อชาวยิวทั้งหมดเท่าที่เขาจะพอมีก าลังจะซื้อได้ มาเป็นแรงงานในโรงงานของเขา  

และเรียกรายชื่อนี้ว่า Schindler’s List รายชื่อนี้ได้ช่วยชีวิตนักโทษชาวยิวกว่า 1,100 คน และนั่นท า

ให้เขากลายเป็นคนล้มละลายแทบหมดตัว แต่ในภายหลัง กลับได้รับของขวัญและค าขอบคุณมากมาย

จากชาวยิวและทายาทชาวยิวที่ถูกช่วยเหลือในเหตุการณ์ครั้งนั้น ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลจาก

เทศกาลภาพยนตร์และสถาบันต่างๆ โดยชนะเลิศ 78 รางวัล เข้าชิง อีก 33 รางวัล (Kaizank, 2559: 

ออนไลน์)  

ภาพยนตร์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง ความทรงจ าบาดแผลของชาวยิว ที่ยังปรากฏอยู่  การ

ถ่ายทอดความทรงจ าจะเกิดผลส าเร็จก็ต่อเมื่อผู้คนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเรื่องที่ถูกน ามาเล่า ซึ่ง

รางวัลดังกล่าว เป็นการตอกย้ าให้เห็นถึงความสนใจของผู้คนที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้ ดังนั้นภาพยนตร์

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว จึงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตสร้างความทรงจ า เนื่องจากมีการ

ประกอบสร้าง ผลิตซ้ า และตอกย้ า เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ให้ยังคงอยู่ ผ่านการเล่าเรื่องของ

ภาพยนตร์ อีกทั้งภาพยนตร์ยังท าให้ผู้ที่รับชมสนใจที่จะไปท่องเที่ยว เยี่ยมชมค่ายกักกัน หรือสถานที่ 
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ที่ทิ้งร่อยรองของความทรงจ า ในเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไว้อีกด้วย ภาพยนตร์เหตุการณ์ การฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว อาจไม่มีความหมายใดเลย หากไม่ได้รับการบอกเล่าอย่างต่อเนื่อง การท าให้อดีต

ปรากฏ มีการตอกย้ า ท าให้ความทรงจ าเป็นที่รับรู้อย่างสม่ าเสมอ (จุฬารัตน์ ด ารงวิถีธรรม, 2559: 45) 

ดังนั้น กระบวนการผลิตสร้างความทรงจ าผ่านเรื่องเล่าในภาพยนตร์จึงส าคัญ เพ่ือให้เนื้อเรื่องที่

ต้องการจะเล่านั้นมีความหมาย 

ในประเทศไทยเกิดประเด็นอ่อนไหวหลายครั้งในกรณีที่ นักเรียนนักศึกษามีการแต่งกาย

ล้อเลียนนาซีในงานกีฬาสี ในกิจกรรมรับน้อง และจัดซุ้มงานรับปริญญาเป็นรูปฮิตเลอร์ ไม่เพียงเท่านั้น 

ในหนังสั้นค่านิยม 12 ประการ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สร้างขึ้นเพ่ือส่งเสริมค่านิยม

ให้แก่นักเรียนไทย พบว่ามีฉากนักเรียนชายคนหนึ่งก าลังวาดรูปอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้น านาซีเยอรมัน 

โดยมีเพ่ือนยืนชื่นชมอยู่ข้างๆ ทางด้านนักร้อง อย่างวงดนตรีอินดี้อย่าง Slur ท าเพลง ฮิตเหรอ 

(Hitler) ออกมา พร้อมท ามิวสิควิดีโอ แต่งกายเลียนแบบอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ อีกด้วย และเมื่อไม่นานมา

นี้ หนึ่งในสมาชิกวง BNK48 สวมเสื้อยืดที่มีสัญลักษณ์สวัสติกะของพรรคนาซี ในการซ้อมคอนเสิร์ต 

เหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมา เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมอย่างหนัก อีกทั้งทางทูต

อิสราเอล และทูตเยอรมนี ประจ าสถานทูตไทย ยังได้ออกมาให้ข้อมูล และ จัดงานร าลึกเหตุการณ์ 

Holocaust เพ่ือน าเสนอประวัติศาสตร์บาดแผลที่ส่งผลกระทบต่อ ชาวยิว และชาวเยอรมัน 

ดังนั้นในการศึกษากระบวนการสร้างความทรงจ าผ่านเรื่องเล่าในภาพยนตร์การฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์ชาวยิวอาจสะท้อนให้เห็นว่า หนึ่งในกระบวนการสร้างความทรงจ าดังกล่าว ส่งผลอย่างไรต่อ

ปรากฏการณ์ที่คนแสดงออกถึงสัญลักษณ์ต้องห้ามของนาซีเยอรมัน  

 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างความทรงจ าผ่านเรื่องเล่าในภาพยนตร์เหตุการณ์การฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์ชาวยิวที่สร้างมาจากเรื่องเล่าของผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จ านวน 6 เรื่อง  

 

ค ำถำมในกำรศึกษำ 

การเลือกเรื่องเล่าในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว  มี

กระบวนการสร้างความทรงจ าอย่างไร และต้องการให้สังคมจ าอะไร 

 

สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
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 ภาพยนตร์ที่อ้างอิงจากเรื่องเล่าของผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว เป็น

หนึ่งในภาพแทนความทรงจ าของชาวยิว และเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างความทรงจ า เนื่องจากมี

การประกอบสร้าง ผลิตซ้ า และตอกย้ า เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ให้ยังคงอยู่ ผ่านการเล่าเรื่องของ

ภาพยนตร์ เป็นการท าให้อดีตปรากฏ ถูกรับรู้ ตอกย้ า ท าให้ความทรงจ าเป็นที่รับรู้อย่างสม่ าเสมอ 

กระบวนการผลิตสร้างความทรงจ าผ่านเรื่องเล่าในภาพยนตร์จึงส าคัญ เพ่ือให้เนื้อเรื่องที่ต้องการจะ

เล่านั้นมีความหมาย เมื่อความทรงจ านั้นไม่ได้เป็นเงาสะท้อนอดีต หากแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึง

ประโยชน์ หรือความต้องการของผู้ที่จดจ า ดังนั้น การศึกษากระบวนการสร้างความทรงจ าผ่านเรื่อง

เล่าในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว จึงเป็นการศึกษา เพ่ือสะท้อน

ให้เห็นถึงการน าเสนอภาพผู้ถูกกระท าของชาวยิวโดยนาซี ที่ในปัจจุบัน ถูกมองว่าเป็นผู้กดขี่ชาว

ปาเลสไตน์อีกด้วย 

 

ขอบเขตกำรศึกษำ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถแบ่งขอบเขตในการศึกษา ออกเป็น 2 ขอบเขต คือ ขอบเขตด้าน

เนื้อหาและการวิเคราะห์ และขอบเขตของภาพยนตร์ที่จะน ามาศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตด้านเนื้อหาและการวิเคราะห์ 

การศึกษาเรื่องการเล่าเรื่องในภาพยนตร์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว หรือเหตุการณ์ โฮโล

คอสต์ วิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดเรื่อง ความทรงจ าร่วม (Collective Memory) และความทรงจ า

บาดแผล (trauma) มีวิธีการศึกษาโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่า (Narrative) และแนวคิดเกี่ยวกับ

ภาพยนตร์ ประกอบกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ในเหตุการณ์

สงครามโลกครั้งที่ 2 

ขอบเขตของภาพยนตร์ 

 จากการศึกษาพบว่าภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ถูกผลิตขึ้นถึง 

400 เรื่อง นับตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1940 จนถึงปัจจุบันมีทั้งรูปแบบสารคดีที่น าภาพเหตุการณ์จริงมา

น าเสนอ ทั้งภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยาย และภาพยนตร์ที่อ้างอิงจากเค้าโครงเรื่องจริง 

โดยการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดขอบเขตเฉพาะภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในยุโรประหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เฉพาะเรื่องที่มาจากอัตชีวประวัติของ

ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเท่านั้น จ านวนภาพยนตร์ที่น ามาใช้ในการศึกษา มีจ านวน 6 เรื่อง ที่

ประกอบไปด้วยภาพยนตร์ ดังต่อไปนี้ 
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1. Playing for Time (1980) เรื่องราว ที่สร้างมาจากชีวิตของนักดนตรีสาวชาวยิว Fania 

Fénelon ที่เคยอยู่ในวงออเคสตร้าของเหล่านักโทษหญิงในค่ายกักกันเอาท์ชวิตซ์  

2. Europa Europa (1990) ภาพยนตร์ที่อ้างอิงมาจาก อัตชีวประวัติของ Solomon Perel 

ชาวยิวเยอรมัน ที่หลบหนีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยการปลอมตัวเป็น ยุวชนทหารนาซี 

3. Schindler’s List (1993) เรื่องราว ที่สร้างมาจากชีวิตของนักธุรกิจชาวเยอรมัน Oskar 

Schindler ที่ได้ช่วยเหลือชาวยิวให้รอดพ้นจากการถูกสังหารในค่ายกักกัน 

4 . The Grey Zone (2001) เรื่องราวที่สร้างมาจาก หนังสือ Auschwitz: A Doctor's 

Eyewitness Account โดย นายแพทย์ Miklós Nyiszli ที่เคยเป็นเชลยในค่ายกักกัน 

5. The Pianist (2002) เรื่องราวที่สร้างจาก ชีวประวัติของ Wladyslaw Szpilman ศิลปิน

นักเปียโนชาวโปแลนด์เชื้อสายชาวยิว ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 

6. Fateless (2005) เรื่องราวที่สร้างมาจากนวนิยายอิงอัตชีวประวัติ Kertész Imre ชาวยิว

ฮังกาเรียน ผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกัน 

ดังนั้นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาที่มีที่มาจาก นวนิยาย อาทิเช่น ภาพยนตร์เรื่อง The Boy in the 

Striped Pajamas (2008) สร้างจากบทประพันธ์ของ John Boyne ก ากับโดย Mark Herman 

เรื่องราวน าเสนอผ่านเด็กชายชาวเยอรมันที่เป็นลูกของทหารระดับนายพันของนาซี กับเด็กชายชาวยิว

ที่อาศัยอยู่ในค่ายกักกัน จะไม่ถูกน ามาใช้ในงานชิ้นนี้ เนื่องจาก มิได้มีเนื้อหาที่อ้างอิงมาจากเรื่องจริง

แต่อย่างใด หรือแม้กระทั่งภาพยนตร์ ที่สร้างจากหนังสือ Diary of Anne Frank ก็จะไม่ถูกน ามา

ศึกษา เนื่องจากผู้เล่าเรื่อง อย่างแอนน์ แฟรงก์ ไม่ได้รอดชีวิตจากเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในการศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างความทรงจ าผ่านเรื่องเล่าในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์

เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว เป็นงานวิจัยที่ศึกษาผ่านการรับชมภาพยนตร์ และศึกษาจากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ บทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 

สื่อมัลติมีเดีย โดยเน้นข้อมูลพื้นฐานไปที่ ข้อมูลเกี่ยวกับ ชาวยิวในเหตุการณก์ารฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว 

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างความทรงจ า โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง 

วิเคราะห์และตีความ ผ่านแนวคิดเก่ียวกับเรื่องเล่า (narrative) 

แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่ำ (Narrative) 

ความหมายและลักษณะของเรื่องเล่า (Narrative) 
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ลักษณะที่ส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ คือ การเล่าและฟังเรื่องราว มนุษย์ใช้เรื่องเล่า เพ่ือ

สื่อสาร และท าความเข้าใจกับบุคคลและเหตุการณ์ มนุษย์คิด ฝัน จดจ า สร้างความหวัง คาดหวัง เชื่อ 

วางแผน เรียนรู้ โดยอาศัยเรื่องเล่า (Hardy, 1968 อ้างใน นภาภรณ์ หะวานนท์, 2552 : 4) การแสดง

ความรู้สึกนึกคิด และการสื่อสารประสบการณ์ของมนุษย์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย “เรื่องเล่า” เพ่ือ

ท าความเข้าใจ รวมถึงสร้างความเห็นใจในชะตากรรมที่แต่ละคนเผชิญความผันผวนของชีวิตอย่าง

แตกต่างกัน (ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์, 2552) เรื่องเล่าไม่เพียงแต่เป็นอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลเท่านั้น แต่

ยังเป็นการจัดโครงสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการรับรู้และจัดตั้งความทรงจ าด้วย (จุฬารัตน์ ด ารงวิถี

ธรรม, 2559: 50) โดยการให้ความหมาย เรื่องเล่า (Narrative) มีการนิยามต่างกันออกไปดังนี้ 

 วิลเลียม ฮาร์มอน (William Harmon) และ ฮิวจ์ ฮอลแมน (Hugh Holman) ได้อธิบาย 

เรื่องเล่าไว้อย่างง่ายๆ กล่าวคือเรื่องราวของเหตุการณ์ หรือเรื่องเล่าหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเล่า  

โดยอธิบายเพ่ิมเติมว่าเรื่องเล่ามีอยู่สองรูปแบบคือ เรื่องเล่าแบบง่ายที่เล่าเหตุการณ์เรียงล าดับของ

เวลา เช่น รายงานในหนังสือพิมพ์ และเรื่องเล่าที่มีโครงเรื่อง ซึ่งมักจะไม่ได้เรียงล าดับเหตุการณ์

ตามล าดับเวลา แต่มักจะจัดเรียงเหตุการณ์ตามกฎเกณฑ์ของโครงเรื่องและประเภทของเรื่อง (มารศรี 

สอทิพย์, 2551 : 11-12)  

 ในทางกลับกันคริส บัลดิค(Chris Baldick) และ อลัน มันสโลว์ (Alun Munslow) อธิบาย

ค าว่า เรื่องเล่า (narrative) เป็นการเล่าเหตุการณ์จริงหรือเหตุการณ์ที่แต่งขึ้น หรือการเล่าเหตุการณ์ที่

เชื่อมร้อยกันเป็นล าดับ ของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์โดยการสร้างความหมายเชื่อมโยงระหว่างกัน 

เป็นการเล่าจากผู้เล่าเรื่องสู่ผู้ฟัง ซึ่งสอดคล้องกับ มารศรี สอทิพย์(2551) ที่เห็นว่า เรื่องเล่าหมายถึง

การเล่าเหตุการณ์ที่ร้อยเรียงเรื่องราวเข้าด้วยกัน โดยเป็นการเล่าจากผู้เล่าเรื่องสู่ผู้ฟัง  ทางด้าน 

Gerald J. Prince เห็นว่าต้องมีการพูดถึงผู้เล่า (narrator) ด้วย ไม่ใช่อธิบายถึงเรื่องเล่าอย่างเดียว 

(จุฬารัตน์ ด ารงวิถีธรรม, 2559: 50) ซึ่งสอดคล้องกับการกล่าวถึงจุดยืนของผู้เล่า โดยแบ่งประเภท

ของผู้เล่าออกเป็น 4 แบบ ตามแนวคิดของ Louise Giannetti ดังนี้ (พิมพ์ลดา ดีมาก, 2555: 26) 

1. ผู้เล่าเรื่องบุรุษท่ี 1 หรือมุมมองผู้เล่าเรื่อง ผู้กระท า โดยใช้สรรพนามบุรุษท่ี 1 แทนตัวเองเมื่อ

เล่าเรื่อง โดยข้อเด่นคือ ข้อมูลที่น าเสนอมีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์มาก แต่มีข้อจ ากัดคือ

การมีอคติเจือปนอยุ่ในเรื่องเล่าค่อนข้างมาก มักพบในวรรณกรรมอัตชีวประวัติ 

2. ผู้เล่าเรื่องบุรุษที่ 3 หรือผู้เล่าเรื่อง ผู้รู้เหตุการณ์ มีฐานะเป็นพยานรู้เห็นและท าหน้าที่เล่าเรื่อง

ตัวเอก รวมถึงตัวละครอ่ืนที่เกี่ยวพันในเรื่องของตัวเอก มีข้อจ ากัดคือ ผู้เล่าเรื่องไม่อาจรู้ถึง

ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกตัวเอกได้ 
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3. การเล่าเรื่องจากมุมมองที่เป็นกลาง หรือผู้เล่าเรื่องแบบภววิสัย มุมมองของผู้เล่าเรื่อง ไม่

ปรากฏในฐานะตัวละครในเรื่อง มีการใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 เรียกตัวละครเช่นเดียวกัน แต่

เป็นเรื่องเล่าจากคนวงนอก คอยสังเกตการ และรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลาง ผู้

เล่าจ ากัดบทบาทของตัวเอง เฉพาะแค่การน าเสนอภาพการกระท า โดยไม่เข้าไปอธิบายถึง

โลกภายนอกของตัวละครทั้งหมด 

4. การเล่าเรื่องแบบผู้รอบรู้ไปหมดทุกเรื่อง หรือมุมมองแบบสายตาพระเจ้า มีลักษณะเป็นผู้รู้

แจ้ง ล่วงรู้ไปหมดทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นความคิด อารมณ์ ความรู้สึกหรือจิตใจตัวละคร ข้อเด่น

คือ ท าให้ผู้อ่าน สามารถเข้าใจเรื่องท่ีเกิดข้ึนได้รวดเร็วยิ่งกว่าตัวละครในเรื่องเอง  

 นอกจากจุดยืนแล้ว ยังมีตัวแปรบางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่อง ผู้เล่าเรื่อง และส่งผล

ถึงการสร้างความหมาย ดังต่อไปนี้ คือ ความตั้งใจ หรือเป้าหมายของผู้เล่าในการเล่าเรื่องให้ทราบ

อย่างชัดเจน ภาวะที่ปราศจากตัวผู้เล่า ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เล่าเรื่องกับผู้ฟังเรื่อง ไม่ส าคัญว่าเนื้อ

สารจะเป็นอย่างไร ส าคัญที่ว่าใครเป็นผู้พูด และ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่ากับเรื่องที่เล่า ยิ่งผู้เล่าอยู่

ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องเล่า น่าจะใกล้เคียงความจริงมากข้ึน (เพ่ิงอ้าง, 2555 : 26-27) 

ทางด้านจุฬารัตน์ ด ารงวิถีธรรม (2559) เห็นว่าเรื่องเล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว  อาจ

กล่าวได้ว่า ในเรื่องราวเดียวกัน อาจมีหลายเรื่องเล่า และเรื่องเล่าอาจมีวาทกรรมต่างๆ ครอบอยู่ เรื่อง

ที่เล่า จะถูกเล่าออกมาอย่างไร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข บริบทที่คนจะหยิบใช้ เรื่องเล่าจึงเป็นเรื่องที่ลื่น

ไหลอยุ่ตลอดเวลา 

โครงเรื่องของเรื่องเล่า เป็นส่วนส าคัญในการน ามาวิเคราะห์การศึกษาครั้งนี้ งานของถนอม

นวล หิรัญเทพ (2551) เรื่อง “วาทกรรมความพิการในเรื่องเล่าสมัยใหม่ของไทย” ซึ่งศึกษานวนิยายที่

เขียนโดยนักเขียนที่ไม่ใช่คนพิการ และเรื่องเล่าชีวิตที่เขียนโดยคนพิการ โดยกล่าวถึงงานเขียน

ประเภทเรื่องเล่าชีวิตว่า เป็นลักษณะงานเขียนส าคัญที่กลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ถูกริดลอนหรือละเมิดสิทธิ 

และอ านาจหลายกลุ่มเลือกใช้เพ่ือเป็นสื่อในการถ่ายทอดประสบการณ์ การถูกละเมิด และเพ่ือ

เรียกร้องให้ผู้อ่านเกิดการตระหนักและด าเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิทธิมนุษยชนของ

กลุ่มตน นอกจากนั้น ยังได้สรุปโครงเรื่อง ที่พบในเรื่องเล่าชีวิต ได้ดังต่อไปนี้คือ (ถนอมนวล หิรัญเทพ, 

2551: 184-189) 

1. เรื่องเล่าแนวชัยชนะอุปสรรค โดยเรื่องเล่าในลักษณะนี้จะสื่อถึงความภาคภูมิใจในการ

ต่อสู้ชีวิตของผู้เล่าและคาดหวังให้ผู้อ่านเกิดความชื่นชม จนอยากเอาเป็นแบบอย่างใน

การปฏิบัติตน 
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2. เรื่องเล่าความน่าสะพรึงกลัว เป็นการน าเสนอให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ ซึ่งอาจเป็น

ความเวทนาต่อผู้ประสบเคราะห์กรรมในชีวิต 

3. เรื่องเล่าการทดแทนทางจิตวิญญาณ คือการน าเสนอการก้าวข้ามอุปสรรคทางจิต

วิญญาณของผู้เล่าคาดหวังให้ผู้อ่านเกิดความชื่นชมในความส าเร็จในการปล่อยผ่านความ

ทุกข์ทางใจ 

4. เรื่องเล่าการโหยหาอดีต เป็นการน าเสนอประสบการณ์ที่ผู้เล่ามองไปยังช่วงเวลาในอดีต

ด้วยความโหยหาและหลีกหนีประสบการณ์ความทุกข์ท่ีก าลังเผชิญอยู่ 

5. เรื่องเล่าการปลดแอกจากการถูกกดขี่ เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่พยายามเอาชนะ

อุปสรรคของชีวิต และสื่อให้เห็นถึงการที่คนในสังคมควรมีความเท่าเทียมกัน 

 

การตีความเรื่องเล่า 

 Brian C. Fay (1996) เห็นว่า ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม เราต้องเข้าใจคนอ่ืน ๆ จาก

มุมมองหรือความเข้าใจของตัวเขาเอง และความหมายจะต้องมาจากค าอธิบายของพวกเขาเอง เราไม่

สามารถหาความหมายจากเพียงแค่การกระท า ค าพูด ท่าที่ที่ปรากฏออกมาได้ การตีความหมายของ

การกระท า และผลของพฤติกรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็น โดยตีความว่าผู้กระท า (actor) มีความตั้งใจหรือจง

ใจอะไร (Fay,1996 อ้างใน จุฬารัตน์ ด ารงวิถีธรรม, 2559) 

งานของนภาภรณ์ หะวานนท์ (2552) เรื่อง “วิธีการศึกษาเรื่องเล่า: จุดเปลี่ยนของการวิจัย

ทางด้านสังคมศาสตร์” ได้กล่าวถึงการวิจัยเรื่องเล่านั้นให้ความสนใจกับการที่บุคคลให้ความหมาย กับ

ประสบการณ์ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต และมองว่าการวิจัยจะสามารถเคลื่อนไปสู่ความคิดท่ีว่า ความจริงถูก

สร้างโดยกระบวนการทางสังคม มนุษย์ใช้เรื่องเล่าและเรื่องราวที่สร้างขึ้นในการจัดระเบียบ

ประสบการณ์ออกมาเป็นบท ตอน หรือฉากต่างๆ วิธีการศึกษาเรื่องเล่า สนับสนุนให้ความจริงซึ่งมี

ความหลากหลาย ปรากฏออกมาเป็นที่รับรู้ ซึ่งงานของนภาภรณ์ นั้นเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้

ในด้านการท าให้กรอบคิดของผู้วิจัยชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

จุฬารัตน์(2559) เห็นว่าในการท าความเข้าใจเรื่องเล่านั้น ควรเน้นการปฏิสัมพันธ์กับปัจเจก 

จะได้เข้าใจความหมายที่คนถูกศึกษาพยายามจะบอก ท าให้คนศึกษาเห็นตัวเองจากการปฏิสัมพันธ์ 

เพราะอคติท่ีมีอยู่ในตัวคนศึกษาเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจเพราะ นั่นเป็นเงื่อนไขส าคัญในการตีความ  

ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่าดังกล่าวนั้น สรุปได้ว่า เรื่องเล่านั้นคือการเปิดเผย

เรื่องราวบางอย่าง มีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันออกไป นอกจากนั้น กลวิธีการเล่าเรื่อง ยังเป็นปัจจัยส าคัญ
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ที่ท าให้เรื่องเล่าบางเรื่อง ปรากฏอยู่ในความทรงจ าทางสังคม การศึกษาเนื้อหาของเรื่องเล่าจ าเป็นต้อง

ค านึงถึงองค์ประกอบในเรื่องเล่า ล าดับเวลา ผู้เล่าผู้ฟัง ปฏิสัมพันธ์ บริบท และแนวทางการศึกษาครั้ง

นี้ยังต้องเน้นไปที่การตีความเรื่องเล่าเพ่ือท าความเข้าใจอีกด้วย 

การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การศึกษาการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ ที่เป็นหนึ่งในรูปแบบของการ

เล่าเรื่อง อีกท้ังภาพยนตร์ ยังมีโครงเรื่องท่ีสามารถน ามาตีความถึงการเล่าเรื่องได้ 

เรื่องเล่าในภาพยนตร์ 

 Christian Metz นักทฤษฎีสัญญศาสตร์ด้านภาพยนตร์ (Film semiologist) ชาวฝรั่งเศส 

อธิบายว่าที่คนเราเข้าใจภาพยนตร์นั้น เพราะภาพยนตร์กลายเป็นภาษาได้จากการที่ได้มีการเล่าเรื่อง

อย่างสมบูรณ์แล้ว (Monaco,1981: 127 อ้างใน ปิยวรรณ จิตส าราญ, 2554: 20) การที่ภาพยนตร์

สามารถสื่อสารเรื่องราว ความหมาย อารมณ์และความรู้สึก ให้ผู้ชมเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏอยู่ ใน

ภาพยนตร์ได้นั่นเพราะ ภาพยนตร์เป็นภาษาอย่างหนึ่งที่เรียกว่า ภาษาภาพยนตร์ (Film Language) 

 ส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับการเล่าเรื่องในภาพยนตร์นั้น Louise Griannetti สมัยโบราณผู้คน

ติดต่อสื่อสารกันโดยการเล่าเรื่อง ในหนังสือ The Poetics ของอริสโตเติล ได้จ าแนกประเภทของการ

เล่าเรื่องบันเทิงคดีไว้ 2 ลักษณะ คือการแสดง และการเล่าเรื่อง คือการบอกเล่าเรื่องราวโดยมีผู้เล่า 

อาท ิมหากาพย์ หรือนวนิยาย ซึ่งการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ก าเนิดมาจาก 2 สิ่งนี้ โดยการน าเอาวิธีการ

เล่าเรื่องทั้งสองชนิดมาผสมผสานกัน ผ่านเทคนิคเฉพาะอันซับซ้อนของสื่อภาพยนตร์ (Louise 

Giannetti 1990: 82 อ้างใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน, 2539: 10) 

 จากการส ารวจพบว่าการวิเคราะห์ภาพยนตร์นั้นกระท าได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การ

วิเคราะห์ผ่านองค์ประกอบด้านการถ่ายภาพยนตร์ วิเคราะห์ผ่านองค์ประกอบการตัดต่อภาพยนตร์ 

วิเคราะห์ผ่านโครงเรื่อง วิเคราะห์ผ่านตัวละคร วิเคราะห์ผ่านความขัดแย้งในเนื้อเรื่อง หรือวิเคราะห์

ผ่านฉากในภาพยนตร์ แต่ในงานศึกษาการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวนั้น ผู้วิจัย

เลือกวิเคราะห์ ผ่านโครงเรื่อง (Plot) ซึ่งท าให้เห็นภาพการเล่าเรื่องผ่านความทรงจ าได้ครอบคลุมที่สุด 

โดยฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน (2539) ได้อธิบายโครงเรื่องว่ามีการล าดับเหตุการณ์ในการเล่าเรื่องไว้ดังนี้  

1. การเริ่มเรื่อง (Exposition) การเริ่มเรื่องเป็นการชักจูงความสนใจให้ติดตามเรื่องราว มี

การแนะน าตัวละคร แนะน าฉากหรือสถานที่ การเริ่มเรื่องไม่จ าเป็นต้องเรียงตาม

เหตุการณ์ อาจเริ่มเรื่องจากตอนกลางเรื่อง หรือย้อนจากตอนท้ายเรื่องไปหาต้นเรื่องก็ได้ 

2. การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) คือการที่เรื่องราวด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและ

สมเหตุสมผล ปมปัญหาหรือข้อขัดแย้งเริ่มทวีความเข้มข้นเรื่อยๆ 
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3. ภาวะวิกฤติ (Climax) จะเกิดขึ้นเมื่อเรื่องราวก าลังถึงจุดแตกหัก และตัวละครอยู่ใน

สถานการณ์ท่ีต้องตัดสินใจ 

4. ภาวะคลี่คลาย(Falling Action) คือสภาพหลังจากที่จุดวิกฤติได้ผ่านพ้นไปแล้ว เงื่อนง า

และประเด็นปัญหาได้รับการเปิดเผยหรือข้อขัดแย้งได้รับการขจัดออกไป 

5. การยุติเรื่องราว(Ending)คือการสิ้นสุดของเรื่องราวทั้งหมด การจบอาจหมายถึงความ

สูญเสีย อาจจบแบบมีความสุข หรือทิ้งท้ายไว้ให้ขบคิดก็เป็นได้ 

ผู้ศึกษาจะใช้รูปแบบโครงเรื่องดังกล่าว เป็นแนวทางในการศึกษาร่วมกับแนวคิดเรื่องความ

ทรงจ า 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 เมื่อทราบถึงกระบวนการสร้างความทรงจ าในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ ที่สร้างจาก

ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว และมองเห็นความทรงจ าบาดแผลที่ปรากฏอยู่ใน

ภาพยนตร์แล้ว อาจท าให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งที่ภาพยนตร์ถ่ายทอดออกมา เมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

ความทรงจ า จึงสะท้อนให้เห็นการยืนยันถึงการที่ยิวเคยเป็นเหยื่ออคติทางชาติพันธุ์ในเนื้อหาของ

ภาพยนตร์ และยังเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ ความทรงจ าในภาพยนตร์ประวัติศาสตร์อ่ืนๆ 

ได้อีก นอกจากนั้น การมองผ่านกรอบคิดยังช่วยให้เกิดการลดอคติ จากการรับชมภาพยนตร์อยู่ไม่น้อย 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลำและแผนด ำเนินงำน 

การศึกษา ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 จนไปถึง เดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็นดังนี้ 

 



15 
 

 
 

สิงหาคม 2561 – ตุลาคม 2561 ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยเชิงเอกสาร ทั้งวรรณกรรม 
ภาพยนตร์ สารคดี งานวิจัย บทความ และวิทยานิพนธ์ที่
เกี่ยวข้อง อย่างละเอียด เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนลง
พ้ืนที่สนาม 

พฤศจิกายน 2561 – ธันวาคม 2561 ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พูดคุย กับผู้ให้ข้อมูลใน
พ้ืนที่ภาคสนามที่ก าหนด 

มกราคม 2562 -  มีนาคม 2562 น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมทั้งสองส่วน มาสังเคราะห์
ข้อมูล และตีความ 

เมษายน 2562 – พฤษภาคม 2562 สรุปผล ตรวจทาน แก้ไขข้อผิดพลาด จัดท ารูปเล่ม 
 



 
 

 
 

บทที่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์ชาวยิว ใช้กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ ความทรงจ าร่วม (Collective Memory) และความ

ทรงจ าบาดแผล (trauma) เพ่ือเป็นกรอบในการท าความเข้าใจงานชิ้นนี้ และด้านการทบทวน

วรรณกรรม เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาความทรงจ า วรรณกรรมที่ศึกษาวิธีการเล่าเรื่องและ

การสื่อความหมายของภาพยนตร์ และวรรณกรรมที่ศึกษาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

 

แนวคิดว่ำด้วยควำมทรงจ ำ 

ลักษณะของความทรงจ าร่วม 

 ความทรงจ า อาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องนามธรรม จับต้องไม่ได้ และขาดความน่าเชื่อถือ  หาก

กล่าวในแง่การศึกษาประวัติศาสตร์ เนื่องจากประวัติศาสตร์เน้นเสนอความรู้ที่ได้มาจากประวัติศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และมานุษยวิทยา และเชื่อถือข้อมูลที่เชื่อได้อย่างมีวัตถุวิสัย เป็นกลาง หรือ

เป็นจริง และเป็นข้อมูลที่เป็นทางการ (กฤติกา โภคากร, 2548: 37) ไม่ให้ความส าคัญกับอารมณ์ และ

ความรู้สึกส่วนตัวเท่าใดนัก 

 Maurice Halbwachs นักปรัชญาและสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียงจากการพัฒนา

ความคิดเรื่อง ความทรงจ าร่วม (collective memory) ชี้ให้เห็นว่า ความทรงจ านั้นท าหน้าที่ยึดโยง

ประวัติศาสตร์ เข้ากับปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ความทรงจ าของแต่ละคนจะถูกน ามาเล่าอย่างไรหรือ

เมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับการที่แต่ละคนจะใช้หรือไม่ใช้ความทรงจ าที่แตกต่างกันไป ฮอบวาคส์กล่าวว่า

ความทรงจ ามี 2 ระดับนั่นคือความทรงจ าส่วนบุคคล ( individual memory) และความทรงจ าร่วม 

(collective memory) เขาเชื่อว่าความทรงจ าร่วมคือการที่ปัจเจกจ า และผลิตซ้ าออกมา หากไม่มี

ปัจเจก ก็ไม่มี ความทรงจ าร่วม นอกจากนั้น ความทรงจ าร่วมยังเป็นเรื่องของการเลือก เรื่องท่ีจะจดจ า 

ดังนั้นกลุ่มคนหลายกลุ่มจึงมีความทรงจ าร่วมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้พฤติกรรมต่างกัน 

 Jame Fentress นักมานุษยวิทยา และ Chris Wickham นักประวัติศาสตร์ ได้เขียน

หนังสือร่วมกันชื่อว่า Social Memory ซึ่งพูดถึงความทรงจ าว่าเป็นเรื่องของสังคม โดยพวกเขาได้รับ
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อิทธิพลมาจาก ฮอบวาคส์ มีการอธิบายว่า ความทรงจ าเป็นส่วนผสมระหว่างข้อเท็จจริงกับการตีความ 

ความทรงจ าจะถูกหล่อหลอม ด้วยการให้ความหมายของปัจเจก ปัจเจกเป็นผู้จ า แต่ความทรงจ าถูก

ผูกติดกับสมาชิกของกลุ่มทางสังคม ความทรงจ าถือเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  และมีความ

เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่า ซึ่งเรื่องเล่านี้มีบทบาทในการสร้างความเกี่ยวข้องของคนในสังคม โดยเรื่องเล่ามี

โครงสร้างที่เป็นทางการ และมีผลต่อการจัดการความทรงจ า เรื่องเล่านั้นมีความส าคัญเนื่องจากจะท า

ให้เข้าใจบรรทัดฐานทางสังคมและพฤติกรรมของคนในสังคม 

 การศึกษาของ Paulo Jedlowski นักสังคมวิทยาผู้สนใจศึกษาสังคมวิทยาวัฒนธรรม และ

สังคมวิทยาในชีวิตประจ าวัน อธิบายว่า ความจริงเชิงข้อเท็จจริงของมนุษย์มีปัญหา เพราะเราไม่

สามารถเชื่อใจคนที่อ้างว่าจ าได้ ต้องพิจารณาค าให้การและอาศัยการตีความและการวิเคราะห์หลาย

ระดับ ที่ส าคัญคือต้องให้ความส าคัญกับอารมณ์ ความรู้สึก และวิธีที่เรื่องราวถูกน าเสนอ (จุฬารัตน์, 

2555: 287-288) ซึ่ง พวงทอง รุ่งสวัสดิทรัพย์ ภวัครพันธุ์ (2549) กล่าวถึงข้อจ ากัดทางกายภาพของ

มนุษย์ว่า ประจักษ์พยานคนหนึ่ง ไม่อาจอยู่ทุกที่เวลาเดียวกันได้ เพราะฉะนั้น ความจริงเชิงข้อเท็จจริง

จะแตกต่างกันออกไป  

 เมื่อความทรงจ าถูกวิเคราะห์ จะท าให้เราเข้าใจความรู้สึกในความทรงจ า ที่มีลักษณะ

ต่างกันออกไป จากการอธิบายข้างต้น พบว่า การจดจ าหรือลืมจึงเป็นการเลือกเอาความทรงจ า

บางอย่างขึ้นมา มากกว่าที่จะสะท้อนความจริงทั้งหมด แต่ไม่จ าเป็นเสมอไปว่าคนเราสามารถเลือกจ า

ได้อย่างที่ตนต้องการ ท่ามกลางความทรงจ าของปัจเจกนั้นถูกจัดการ ถูกใช้ ถูกเล่ า อยู่ในบริบทและ

มิติความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นด้วยการตีความ นอกจากนั้น การท าความเข้าใจความ

ทรงจ า อาจต้องอาศัยการวิเคราะห์ผ่านเรื่องเล่าเป็นส าคัญ (เพ่ิงอ้าง, 2555 : 287-288) 

Sir Frederick Bartlett กล่าวว่า ความทรงจ าไม่ใช่การผลิตซ้ าความเที่ยงตรงหรือแท้จริงของ

อดีต แต่ความทรงจ าคือการสร้างความหมายของการรับรู้และประสบการณ์ในอดีตขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 

(แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง, 2553: 13) ทางด้าน Paul Connerton (1989) ชี้ให้เห็นว่า ความทรงจ าร่วม 

(Collective Memory) เป็นสิ่งที่ถูกผลิตซ้ า ในรูปแบบของพิธีเฉลิมฉลอง (commemorative 

ceremonies) จนเกิดความเคยชินที่เรียกได้ว่า เป็นความทรงจ านิสัย (habit memory) ซึ่งเก็บรักษา

อดีตไว้ในจิตใจของบุคคล ที่ส าคัญคือการแสดงออกที่เชื่อมต่อกับอดีต มีบทบาทในการก าหนด

ลักษณะของความทรงจ าร่วมของสมาชิกในสังคม ขณะเดียวกัน ยังเป็นการถ่ายทอดความทรงจ าให้กับ

สมาชิกรุ่นต่อไปอีกด้วย เนื่องจากความทรงจ าหรือจินตนาการในอดีต เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการท า

ความเข้าใจโลกและตนเอง จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญในการผลิตซ้ า หรือ รื้อสร้างโครงสร้างอ านาจและการ
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จัดระเบียบในสังคม การศึกษาความทรงจ าของสังคมจึงเป็นการเรียนรู้ และท าความเข้าใจโครงสร้าง

สังคมที่ฝังลึกในจิตใจของสมาชิกในสังคม (เบญจวรรณ นาราสัจจ, 2553: 31) เช่นเดียวกัน นัทธนัย 

ประสานนาม (2557) กล่าวถึงความทรงจ า ในหนังสือ Memory in Culture ไว้ว่า ความทรงจ าไม่ใช่

ภาพลักษณ์แบบวัตถุวิสัยของการรับรู้อดีต หรือไม่ใช่แม้แต่ความจริงในอดีต ความทรงจ า เป็นอัตวิสัย 

และเป็นการประกอบสร้างใหม่ผ่านการคัดสรร คัดท้ิง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่รื้อฟ้ืนความทรงจ า ส่วน

การจดจ าเป็นการประมวลข้อมูล ความทรงจ าไม่ว่าจะเป็นของปัจเจกบุคคลหรือความทรงจ าร่วมของ

กลุ่ม ไม่ได้เป็นเงาสะท้อนอดีต แต่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์หรือความต้องการของบุคคลที่จดจ า  

 ใขณะเดียวกันบทความและงานศึกษาเรื่อง ความทรงจ าและอ านาจบนถนนราชด าเนิน 

ของ ชาตรี ประกิตนนทการ (2551) กล่าวถึงความทรงจ าที่ถูกเลือกว่า ความทรงจ าที่ถูกคัดในยุคสมัย

หนึ่งอาจถูกเลือกมาจดจ าและผลิตซ้ าในอีกสมัยหนึ่งได้ ในขณะที่ความทรงจ าที่เคยถูกจดจ ามากใน

สมัยหนึ่งก็อาจถูกกดทับและลืมเลือนได้เช่นกัน หากความสัมพันธ์เชิงอ านาจของสังคมเปลี่ยนแปลงไป 

เมื่อความทรงจ าและอ านาจเป็นเสมือนสองด้านของเหรียญเดียวกันเช่นนี้  พ้ืนที่แห่งความทรงจ าจึง

เป็นสนามประลองที่ต้องมีการแย่งชิงต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลา 

 อาจกล่าวได้ว่าความทรงจ าเป็นเรื่องนามธรรม เป็นสิ่งที่ต้องตีความ โดยให้ความส าคัญกับ

อารมณ์ ความรู้สึก และวิธีที่เรื่องราวถูกน าเสนอ (จุฬารัตน์ ด ารงวิถีธรรม, 2559: 31) เนื่องจากการ

เผยแพร่ความทรงจ านั้น ไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริง จึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เราไม่อาจน าเสนอ

ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องจริง ข้อมูลจากเรื่องเล่านั้นตั้งอยู่บนฐานของผู้เล่าเรื่อง และแน่นอนว่า การ

วิเคราะห์เรื่องเล่าของภาพยนตร์นั้น ต้องอาศัยการตีความเรื่องราวที่ภาพยนตร์น าเสนอ เมื่อความทรง

จ าของเหยื่อมักถูกตั้งค าถามตลอดเวลา เรื่องเล่าจึงส าคัญ 

 

ความทรงจ าบาดแผล (Trauma) 

 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีการให้ความสนใจกับ ประสบการณ์บาดแผลของ เด็กและ

ผู้ใหญ่ที่รอดชีวิตจากค่ายกักกันเป็นอย่างมาก (Krystal 1988 อ้างใน Neil J. Smelser :56)  

 ในงานศึกษา ทฤษฎีบาดแผล (Trauma Theory) ของ Cathy Caruth (1996) เป็นกรอบ

คิดที่ใกล้เคียงกับการศึกษาของผู้วิจัย Caruth อธิบายถึง ค าว่า “Trauma” นั้นรับมากจากภาษากรีก 

ที่มีความหมายว่า “Wound” ซึ่งความหมายดั้งเดิมคือ “การบาดเจ็บที่ลุกลามไปทั่วร่างกาย” 

หลังจากนั้นได้เปลี่ยนเป็นความหมายทางด้านแนวคิดจิตวิทยา คือ “บาดแผลที่เกิดขึ้นอยู่ภายในใจ” 

ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา จิตวิทยาการบาดเจ็บ (Psychological trauma) ไม่ได้รับการยอมรับเสมอ



19 
 

 
  

มา และการให้ความสนใจในปรากฏการณ์นี้ ได้เปลี่ยนไปในระยะหลัง  (Raïssa Verstryng, 2009-

2010: 3) นอกจากนั้นยังกล่าวถึงความทรงจ าบาดแผล ว่าเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทัน

ด่วน ไม่คาดคิด มีการตอบสนองหรือตามหลอกหลอนของบาดแผลภายหลังอยู่เรื่อยมา ผู้มีบาดแผลไม่

สามารถอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที (จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์, 2557: 20) 

 เกศินี สงัดศรี (2560) อธิบายเพ่ิมเติมถึงความหมายของ ความทรงจ าบาดแผล ว่าเป็น

สภาวะที่มีความกระทบกระเทือนทางจิตใจส่งผลให้บุคคลรู้สึกหวั่นไหว ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์

และความรู้สึก ที่เกิดมาจากความรุนแรงที่ส่งผลต่อความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต น าไปสู่ความบกพร่อง

ทางด้านอารมณ์และจิตใจของผู้ที่ประสบเหตุการณ์ เหล่านั้น ภาว ะความบอบช้ าทางจิต 

(Psychological Trauma) คือบาดแผลที่เกิดจากการฝังอยู่หรือไม่สามารถลบเลือนออกไปได้ใน

โครงสร้างทางบุคลิกภาพ ซึ่งบาดแผลทางจิตวิทยานั้นถือเป็นเรื่องราวเฉพาะบุคคล 

 บาดแผลทางวัฒนธรรม (Cultural Trauma) คือ เมื่อสมาชิกของกลุ่มตกอยู่ภายใต้

เหตุการณ์ผลกระทบจากกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่สร้างความหวาดกลัวหรือ

ยากล าบาก เช่น ภาวะสงคราม การว่างงานของคนจ านวนมาก สิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม ซึ่งบาดแผลทางวัฒนธรรมนั้นมีปัจจัยทางสังคมเป็นต้นเหตุ เป็น

สิ่งที่ฝังลึกอยู่ในส านึก และความทรงจ าของกลุ่ม ไม่สามารถลบล้างได้ 

 แนวคิดเรื่องบาดแผลมีจุดเริ่มต้นจากการใช้วิธีคิดแบบจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic 

Thinking)  โดยอธิบายถึงบาดแผลว่าเป็นผลจากความรุนแรงที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ หรืออาจ

เกิดมาจากประสบการณ์ในอดีต ซึ่งบาดแผลในที่นี้เกิดมาจากรูปแบบความกลัวทางอารมณ์ภายใน

จิตส านึก ท าให้เกิดกลไกการป้องกันตัวเอง ผ่านการบิดเบือนเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ เช่น การ

จัดการและท าความเข้าใจกับประสบการณ์ความเจ็บปวด หลังจากนั้นเหตุการณ์ความเจ็บปวดจะถูก

บิดเบือนไป เพ่ือให้จิตใจสงบ แม้ว่าจะอยู่ในภาวะความตึงเครียด  

 ถึงแม้ว่าจะถูกบิดเบือนไป แต่ความเจ็บปวดเหล่านั้นยังสามารถปรากฏออกมาได้ จิตใต้

ส านึกนั้นตอบสนองต่อความเจ็บปวดบอบช้ าที่เกิดจากเหตุการณ์เลวร้ายที่ไม่สามารถลืมได้ง่าย การ

เรียกคืนความทรงจ าจึงเกิดขึ้นเสมอกับผู้มีบาดแผลในใจ 

 จากแนวคิดแบบจิตวิเคราะห์มาสู่กระบวนการทางสังคมของบาดแผลทางวัฒนธรรม (The 

Social Process of Cultural Trauma) วัฒนธรรมที่มีร่วมกันในสังคมล้วนมีผลต่อปัจเจก ดังนั้น 

บาดแผลที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน อาจมีความรู้สึกท่ีเจ็บปวดร่วมกันหรืออาจไม่มีก็ได้ เป็นสิ่งที่มากระทบ

จนเกิดความไม่มั่นคงต่อความเป็นตัวตน ความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม หรือความเป็นตัวตนปัจเจกที่
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อยู่ภายใต้วัฒนธรรมร่วม ซึ่งวัฒนธรรมร่วมจะเลือกแสดงความเจ็บปวดทางสังคมผ่านการรับรู้ที่ว่า เขา

คือใคร มาจากไหน ต้องการไปที่ไหน มาท าอะไรที่นี่ ท าให้สมาชิกกลุ่มที่เชื่อในความเป็นอัตลักษณ์

และตัวตนของกลุ่มนั้น เกิดบาดแผลทางวัฒนธรรม โดยในที่นี้ บาดแผลทางวัฒนธรรม จะประกอบไป

ด้วย ความเจ็บปวดและการตกเป็นเหยื่อ 

 เกศินี สงัดศรี (2560) เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างบาดแผลความเจ็บปวดของเหยื่อ และ

การส่งต่อธรรมชาติของความเจ็บปวดนั้น ได้เกิดข้ึนแล้วตกเป็นผลึก ตัวตนของความเป็นเหยื่อถูกสร้าง

ขึ้น ดังนั้นความเป็นเหยื่อเกิดขึ้นผ่านความเจ็บปวดที่ตกผลึกไว้ คนใกล้ชิดหรือคนที่รับรู้ความเจ็บปวด

ของเหยื่อ จะได้รับการส่งต่อผลึกความเจ็บปวดนั้นไปด้วย 

 การถ่ายทอดความทรงจ าบาดแผลอาจไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการสื่อสารทั่วไปได้โดยตรง 

เรื่องเล่าจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยเยียวยาความทรงจ าบาดแผล ท าให้เกิดการยอมรับและลา

จากความเจ็บปวดและปลดเปลื้องพันธนาการของอดีตที่ตามหลอกหลอน (จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์

, 2557: 20) 

 จากแนวคิดข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า ความทรงจ าบาดแผล เมื่อถูกเผยแพร่ออกไป สิ่งที่

ปรากฏต่อผู้รับสาร อาจไม่ได้สะท้อนความจริงทั้งหมด แต่ยังประกอบไปด้วย อารมณ์ ความรู้สึกในใจ

ของผู้ที่มีความทรงจ าบาดแผลอีกด้วย อยู่ที่ว่าตัวผู้เล่านั้นจะเลือกน าความทรงจ าใดออกมาใช้ หรือ

เลือกเก็บ ซ่อน ความทรงจ าใดเอาไว้ ดังนั้นผู้ชมอาจไม่สามารถเข้าใจความทรงจ าบาดแผลที่ปรากฏใน

ภาพยนตร์ ได้อย่างครบถ้วน ถึงเหตุการณ์ความเจ็บปวดเนื่องจากไม่ได้ประสบด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ ก็

เป็นการรับรู้ความเจ็บปวด ซึ่งสามารถสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ชมได้เช่นเดียวกัน จึงเท่ากับว่าการ

สร้างภาพยนตร์ที่น าเสนอภาพความเจ็บปวด เป็นการสร้างประสบการณ์บาดแผลให้แก่ผู้ชมเอง 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาประเด็นความทรงจ า พบว่าส่วนใหญ่ งานที่ศึกษาประเด็น

ความทรงจ า โดยมากปรากฏอยู่ในรูปแบบของเรื่องเล่า (Narrative) และเน้นศึกษาถึงจุดประสงค์ของ

เรื่องเล่า ที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล่าของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ผู้หญิง เหยื่อความขัดแย้งทางการเมือง เหยื่อ

อคติทางชาติพันธุ์ เรื่องเล่าที่ถูกกดทับจากประวัติศาสตร์ หรือเรื่องเล่าที่เป็นอื่นในสังคม ให้มีที่ทางใน

การแสดงเรื่องเล่าตนเองออกมา เพ่ือให้เห็นว่าความทรงจ าของพวกเขามีความส าคัญอย่างไร และ

ระเบียบวิธีวิจัยส่วนใหญ่คือการศึกษาจากวรรณกรรม 
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วรรณกรรมว่ำด้วยเรื่องเล่ำ 

จากการส ารวจวรรณกรรมที่ศึกษาจุดประสงค์ของเรื่องเล่านั้นพบว่า จุดประสงค์ของผู้เล่านั้น

แบ่งออกเป็น 5 จุดประสงค์ด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 

1. การเล่าเรื่องเพ่ือเยียวยาบาดแผลในความทรงจ า ดังที่ปรากฏในงานของ ชุติมณฑน์ ตรี

อ านรรค (2552) เรื่องเล่าความเจ็บป่วย: การน าเสนอตัวตนของผู้ป่วยในสังคมหลังสมัยใหม่ศึกษาการ

น าเสนอตัวตนของผู้ป่วยในสังคมหลังสมัยใหม่ และมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์เรื่องเล่าความ

เจ็บป่วยซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างอัตลักษณ์ให้ผู้ป่วยเองและยังเป็นเครื่องมือที่ท าให้ชุมชนได้เรียนรู้

ความหมายของความเจ็บป่วยร่วมกันในกลุ่มผู้ป่วยและระหว่างผู้ป่วยกับสังคม พบว่าเมื่อเรื่องเล่าทาง

การแพทย์นั้นท าให้ประสบการณ์ของผู้ป่วยหายไป ผู้ป่วยจึงต้องการพ้ืนที่ในการบอกเล่าประสบการณ์

ที่เกิดขึ้นกับพวกเขา เมื่อผู้ป่วยได้พูดด้วยเสียงของตนเองผ่านเรื่องเล่า ท าให้ประเด็นที่เรื่องเล่าทาง

การแพทย์ไม่ให้ความส าคัญ และมองข้ามไป ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าของผู้ป่วย ซึ่งส่วนมากเป็น

ประสบการณ์ที่ผู้ป่วยต้องเผชิญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวผู้เล่านั้นต้องการให้สังคมรับรู้เรื่องราวของตน 

ในมุมของตนที่อาจถูกสังคมมองข้ามไป  

และงานของกฤติกา โภคากร (2548) เรื่องเล่า: การเยียวยาของผู้หญิงชนชั้นกลางที่ถูกข่มขืน 

ศึกษาประสบการณ์ส่วนตัวของผู้หญิงชนชั้นกลางที่ถูกน ามาเขียนเป็นเรื่องเล่า พบว่าเรื่องเล่าเหล่านั้น

ท าให้ผู้หญิงที่เล่าเรื่องมีตัวตน พร้อมกับวิพากษ์ความรู้กระแสหลักในระบบชายเป็นใหญ่ ที่กดทับ

ความรู้และการตอบโต้ของผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อ และยังเป็นการเปลี่ยนพ้ืนที่ส่วนตัว ให้มองเห็นได้ใน

พ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งเรื่องเล่าที่ถูกเขียนขึ้นมา มีมิติทางอ านาจแก่ผู้หญิงในการเยียวยาตัวตน โดยใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสตรีนิยม และเรื่องเล่า (Narrative) ศึกษาการเขียนบันทึกและวิเคราะห์ได้ว่าใช้ใน

การเยียวยาตัวตนอย่างไร มีการสังเกตถึงวิธีการเขียนของผู้หญิง และยังพบว่าการน าเรื่องเล่ามาใช้

เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ ไม่ได้สามารถท าได้โดยง่าย เนื่องจากผู้เล่ายังต้องอยู่ในสังคม และเผชิญกับ

การต่อรองกับผู้คนในสังคมในชีวิตประจ าวัน การก้าวข้ามความทุกข์ระทม (trauma) ไม่ได้ง่ายพอ

ส าหรับผู้หญิงเหล่านั้น 

ตัวอย่างงานวิจัย 2 เรื่องดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เล่าเรื่อง มีโอกาสได้

ถ่ายทอดมุมมองของตนสู่ผู้อ่าน ซึ่งเรื่องเล่าเหล่านั้น มีส่วนช่วยในการเยียวยาจิตใจและตัวตนของผู้เล่า 

และล้วนต้องการเปิดเผยเรื่องราวให้สังคมได้รับรู้ เพ่ือน าไปสู่การหลุดพ้นความเจ็บปวดของผู้เล่าเรื่อง 

2.การเล่าเพ่ือเปิดเผยตัวตน ในงานของ สุไลพร ชลวิไล(2545) เรื่อง ตัวตนในเรื่องเล่า : การ

ต่อรองทางอัตลักษณ์ของหญิงรักหญิง ศึกษาเรื่องราวความเป็นตัวตน ทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในชีวิต
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ปัจจุบันของผู้หญิงคนหนึ่งที่เลือกเป็นหญิงรักหญิง พบว่า ผู้เล่าสะท้อนให้เห็นถึงครอบครัวของตนที่

เป็นแบบอย่างแห่งการสร้าง และเผยแพร่ความยอมรับในการเปิดเผยตัวตนความเป็นคนรักเพศ

เดียวกัน และน าไปสู่การเข้าใจถึงความส าคัญในการยอมรับความสัมพันธ์ที่แตกต่างไปของเธออีกด้วย 

สะท้อนให้เห็น ถึงการน าอัตลักษณ์ทางเพศมานิยามความเป็นตัวตนของบุคคลรักเพศเดียวกัน เพ่ือ

ยืนยันตัวตนของผู้เล่าเรื่อง ในฐานะหญิงรักหญิง 

3.การเล่าเรื่องเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับสังคม ในงานของ กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร(2556) 

เรื่อง การสื่อสาร “ปรัชญาการด ารงชีวิตอิสระ” ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ ศึกษา

คุณลักษณะ กระบวนทัศน์การเล่าเรื่องและกลวิธีการสื่อสาร “ปรัชญาการด ารงชีวิตอิสระ”ในเรื่องเล่า

ประสบการณ์ของคนพิการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษาเนื้อหาในหนังสือของคน

พิการจ านวน 42 เรื่อง โดยมุ่งเน้นศึกษาเจาะลึกหนังสือของคนพิการระดับรุนแรงจ านวน 17 เรื่อง 

ร่วมกับการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิมพ์จ านวน 20 คน พบว่า จุดมุ่งหมาย

ในการเขียนของคนพิการ มุ่งเสนอเรื่องราวการต่อสู้ชีวิต และสร้างความเข้าใจต่อคนพิการ แก่น

ความคิดและโครงเรื่องน าเสนอความมุ่งมั่น เอาชนะอุปสรรคในชีวิต มุมมองในการเล่าเรื่อง ช่วย

สื่อสารถึงการด ารงชีวิตอิสระของผู้เล่า สะท้อนให้เห็นค่านิยมความรักอิสระของผู้เขียน ซึ่งเกิดผลต่อ

ผู้อ่านทั้งในระดับบุคคลและสังคม ในทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิมพ์ พบว่า ต้องการสร้าง

ก าลังใจให้ผู้อ่านสู้ชีวิต ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดพิมพ์คือบริบททางสังคม ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า และ

นโยบายของส านักพิมพ์ ซึ่งเรื่องเล่าที่มีทัศนคติเชิงบวกส่งผลในระดับบุคคล ท าให้ผู้อ่านมีทัศนคติเชิง

บวก ตลอดจนส่งผลในระดับสังคม คือสร้างความเข้าใจและความเท่าเทียมให้กับทุกคน  

4.การเล่าเรื่องเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ ในงานของ จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์(2557) เรื่องเล่ากับ

สภาวะพลัดถิ่นในวรรณกรรมหลังยุคสงครามเย็นของนักเขียนเวียดนาม กัมพูชา และม้ง -ลาว เน้น

ศึกษาวรรณกรรมของนักเขียนทั้ง 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 เรื่อง และศึกษาบริบททางสังคม วัฒนธรรม และ

การเมืองในหลังยุคดังกล่าวที่ส่งผลต่อการพลัดถิ่นของพวกเขา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิจัยเอกสาร 

และเสนอผลการวิจัยแบบพรรณาวิเคราะห์ พบว่าวรรณกรรมมีบทบาทส าคัญในการให้ความหมาย

ใหม่กับประสบการณพลัดถิ่นอย่างหลากหลาย และยังมีบทบาทส าคัญในการท าความเข้าใจอัตลักษณ์ 

วรรณกรรมของนักเขียนเวียดนามที่ผลิตขึ้นในเวียดนาม สะท้อนจิตส านึกท่ีผูกอยู่กับอุดมการณ์ชาติซึ่ง

ขัดแย้งกับความเป็นปัจเจก ส่วนวรรณกรรมของนักเขียนเวียดนามที่ผลิตในพื้นที่พลัดถิ่น สะท้อนการ

สร้างจิตส านึกจากการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมของบรรพบุรุษและประวัติศาสตร์ชาติ วรรณกรรมของนักเขียน

กัมพูชาสะท้อนการสร้างอัตลักษณ์จากบาดแผล และใช้เรื่องเล่าเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องความ
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เป็นธรรม ส่วนวรรณกรรมของนักเขียนม้ง-ลาวพลัดถิ่นสะท้อนการสร้างอัตลักษณ์จากการรื้อฟ้ืนความ

ทรงจ าเกี่ยวกับบ้าน บ้านในที่นี้สื่อความถึงชุมชน และวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับความเป็นชาติพันธุ์  

5.การเล่าเรื่องเพ่ือโหยหาอดีต ในงานของพีระดา สายบัว(2559) เรื่อง ญี่ปุ่นในความหลอน: 

วิกฤติอัตลักษณ์ การสูญเสียและการโหยหาอดีตในเรื่องเล่าแนวสยองขวัญญี่ปุ่นร่วมสมัย มุ่งศึกษา

วิเคราะห์วิกฤติอัตลักษณ์ของตัวละครในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมสมัยผ่านประเด็น

การสูญเสียและการโหยหาอดีตในนวนิยายแนวสยองขวัญของญี่ปุ่นร่วมสมัย ในปี ค.ศ. 1987- 2004 

พบว่า เรื่องเล่าญี่ปุ่นร่วมสมัยที่ศึกษา สร้างสรรค์ขึ้นในลักษณธสยองขวัญและมีเนื้อหาเกี่ยวกับผีและ

การหลอกหลอน การโหยหาอดีต การกลับคืนสู่วัยเด็ก การสร้างแฟนตาซีเกี่ยวกับความตาย การ

เกิดขึ้นของโลกคู่ขนาน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤติอัตลักษณ์ของตัวละคร อันได้แก่ภาวะแปลก

แยก เคว้งคว้าง ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมญี่ปุ่นในปัจจุบัน อันเป็น

ผลกระทบต่อเนื่องมาจากความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2  

และงานของรัตนาภรณ์ เหล่ายิ่งเจริญ(2553) อดีตที่เล่าใหม่ : การวิพากษ์สังคมและการเมือง

จีนในนวนิยายยุคหลังการปกครองของเหมาเจ๋อตง ศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ การเมือง และ

สังคมระหว่าง ค.ศ. 1937-1976 ในนวนิยายจีนยุคหลังการปกครองของเหมาเจ๋อตง ในด้านการ

วิพากษ์สังคม และการเมืองผ่านการรื้อฟ้ืนอดีตโดยเสนอภาพเหตุการณ์ส าคัญในอดีต ได้แก่สงคราม

ต่อต้านญี่ปุ่น สงครามกลางเมือง การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ และการปฏิวัติวัฒนธรรม เพ่ือ

สะท้อนให้เห็นผลกระทบจากอิทธิพลทางการเมืองและความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีต่อวิถีชีวิตและ

ค่านิยมของชาวจีนในปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่า การศึกษาภาพสะท้อนสังคมจีนหลังยุคสมัยของ

เหมาเจ๋อตงที่ปรากฏในนวนิยายทั้ง 3 เรื่อง แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกโหยหาสังคมในอดีตของ

ผู้ประพันธ์ และความทรงจ าวัยเด็ก ตลอดจนการย้อนกลับไปตามหารากเหง้าของตนด้วยการท าความ

เข้าใจวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อน  

ถึงแม้ว่าจะมีการเล่าเรื่องเพ่ือโหยหาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ก็ไม่อาจเยียวยาบาดแผลทางร่างกาย

และจิตใจที่เกิดจากอิทธิพลทางการเมืองได้ 

วรรณกรรมทั้งหมดที่กล่าวมา ส่วนใหญ่มีระเบียบวิธีวิจัยแบบวิจัยเอกสาร และใช้แนวคิด

เกี่ยวกับ เรื่องเล่าในการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานศึกษาครั้งนี้คือ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ 

และท าความเข้าใจกับเนื้อหาภาพยนตร์ที่น ามาศึกษา 

ในการศึกษากระบวนการสร้างความทรงจ า เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเรื่องเล่า เนื่องจากเพ่ือ

สามารถน ามาท าความเข้าใจรูปแบบของความทรงจ า ยกตัวอย่างงานของจุฬารัตน์ ด ารงวิถีธรรม 
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(2559) เรื่องถังแดง: การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจ าหลอนในสังคมไทย และงานของ 

อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ (2552) เรื่อง เรื่องเล่าจากสหาย : รูปแบบและการปรากฏตัวของความทรง

จ าร่วมจากชุมชนอดีตแนวร่วม พคท. เป็นงานศึกษาพ้ืนที่ ที่เคยเป็นเขตเคลื่อนไหวของพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาก่อน ซึ่งงานของทั้งคู่ ศึกษาประเด็นกระบวนการสร้างและการจัดการ

กับความทรงจ า บวกกับการสัมภาษณ์เพ่ือวิเคราะห์เรื่องความทรงจ า ผ่านการเล่าเรื่องของปัจเจก

บุคคล และยังชี้ให้เห็นถึงกระบวนการผลิตซ้ าความทรงจ าในชุมชน ผ่านพิธีกรรม ด้วยความรับรู้ทั่วไป 

เมื่อการพูดเรื่องความทรงจ าดูจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ความทรงจ าจึงมักถูกน าไปใส่ความหมายให้กับ

บางสิ่งบางอย่าง เพ่ือให้ความทรงจ าเป็นรูปธรรมขึ้นมาในขณะที่ความทรงจ าของปัจเจกบุคคลนั้น

มักจะอยู่ในรูปแบบของเรื่องเล่า (narrative) แต่การผลิตความทรงจ าร่วม จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย

การสร้าง และการให้ความหมาย เพ่ือท าให้ความทรงจ าทางสังคม ยังด ารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง (จุฬา

รัตน์ ด ารงวิถีธรรม, 2559: 38) 

จากการศึกษาวรรณกรรมกลุ่มนี้ พบว่า การศึกษากระบวนการสร้างความทรงจ าผ่านเรื่องเล่า

นั้นต้องอาศัยการวิเคราะห์ ตีความ ท าความเข้าใจ และต้องให้ความส าคัญกับบริบทของเรื่องราวนั้นๆ 

อีกด้วย 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเล่ำเรื่องของภำพยนตร์ 

งานศึกษาเรื่องความทรงจ าไม่ได้ศึกษาผ่านแค่งานเขียน และการลงภาคสนามเพ่ือสัมภาษณ์

เท่านั้น แต่ยังศึกษาผ่านการเล่าเรื่องของภาพยนตร์อีกด้วย โดยปรากฏในงานของ ดลลดา ชื่นจันทร์

(2558) เรื่อง การเล่าเรื่องความทรงจ าของสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี ได้กล่าวถึงการน าเสนอความทรงจ าผ่านสื่อภาพยนตร์ไว้ว่า การจะนึกถึงความทรงจ าโดยไม่

พูดถึงสื่อนั้นคงเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากสื่อมีบทบาทต่อความทรงจ าส่วนบุคคลและความทรงจ าร่วม และ 

Anton Kaes (1990) พิจารณาว่าภาพยนตร์นั้นเป็นเครื่องมือที่มีพลังมากกว่าหนังสือเรียนและนิยาย

ในการสร้างอัตลักษณ์ เพราะความสมจริงของภาพยนตร์มีความคล้ายคลึงกับโลกความเป็นจริง 

ภาพยนตร์สงครามมีศักยภาพในการสร้างความทรงจ า (Astrid Erll, 2008 อ้างใน ดลลดา ชื่นจันทร์ 

,2558 : 35) เนื่องจากภาพยนตร์สงครามบอกเล่าเรื่องราวและสร้างภาพที่น่าจดจ าของการสู้รบ และ

ความทรมานในช่วงเวลานั้น ซึ่งหากน าไปเปรียบเทียบกับต าราประวัติศาสตร์ หรือพยานที่เห็นด้วยตา 

ถือว่าเหนือกว่าในการน าเสนอ 
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นอกจากนั้นยังมีงานศึกษาการเล่าเรื่องและการสื่อความหมายในภาพยนตร์ ในงานของ ฉลอง

รัตน์ ทิพย์พิมาน (2539) เรื่อง วิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์อเมริกันที่มีตัวเอกเป็น

สตรี งานของมาโนช ชุ่มเมืองปัก(2547)  เรื่อง การเล่าเรื่องภาพยนตร์ตลกไทยยอดนิยม ชุดบุญชู กับ

การสร้างสรรค์ของผู้ก ากับภาพยนตร์ งานของปิยาภรณ์ เมืองค า (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 

กระบวนการสร้างความหมายความพิการในภาพยนตร์อเมริกัน งานของ สุวิมล วงศ์รัก (2547) 

เรื่องอัตลักษณ์และการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ร่วมสร้างไทย-เอเชีย โดยรวมแล้ววรรณกรรมที่ศึกษาการ

เล่าเรื่องและการสื่อความหมายในภาพยนตร์ เน้นศึกษาโดยใช้หลักการ การวิเคราะห์โครงสร้างการ

เล่าเรื่อง พร้อมทั้งวิเคราะห์กระบวนการสื่อความหมาย ซึ่งวรรณกรรมดังกล่าวยังพบว่าบริบทสังคมที่

ต่างกัน ส่งผลต่อการเล่าเรื่องและการสื่อความหมายที่ต่างกัน  

ในงานของ ก าจร หลุยยะพงศ์ (2551) เรื่อง ผู้หญิงกับหนังรัก แบบไทยๆ และความสัมพันธ์

ข้ามชาติ ได้พิสูจน์แนวคิดที่ว่าหนังรักท าหน้าที่แฝงอุดมการณ์แห่งรัก ตลอดจนอุดมการณ์บางอย่างได้

อย่างแนบเนียน โดยวิเคราะห์หนังรักข้ามชาติของไทย จ านวน 12 เรื่อง ในทศวรรษที่ 2520-2540 

ตามแนวทางวัฒนธรรมศึกษา พบว่า หนังรักเป็นเครื่องมือส าคัญในการสั่งสอนผู้ชมโดยเฉพาะสตรีให้

เรียนรู้ถึงอุดมการณ์แห่งรัก ตลอดจนความรักชาติแบบคู่ขนาน และยังได้เสนอถึงจุดอ่อนของงานใน

เรื่องการวิเคราะห์หนังรักเฉพาะการประกอบสร้างความหมายผ่านเนื้อหาภาพยนตร์เท่านั้น ในทัศนะ

ของนักวิชาการด้านภาพยนตร์ส านักวัฒนธรรมศึกษา ถือว่าเป็นการศึกษาด้านเดียวเท่านั้น ยังขาดการ

ถอดความหมายของผู้ชม โดยเฉพาะในกลุ่มสตรี ซึ่งจะเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นทัศนะของสตรีต่อ

ประเด็นเรื่องชาตินิยมและหนังรัก 

มีการศึกษาการเล่าเรื่องความทรงจ าในภาพยนตร์ ในงานของ ดลลดา ชื่นจันทร์ (2558) เรื่อง 

การเล่าเรื่องความทรงจ าของสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบความทรงจ าร่วมและการสื่อความหมายจากมุมมองตัวละคร

ผู้ถูกกระท าในภาพยนตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ของ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยใช้การวิเคราะห์ตัว

บท (Textual analysis) จากภาพยนตร์เยอรมัน 7 เรื่อง ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 

2533-2558 และจากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า รูปแบบความทรงจ าร่วมใน

ภาพยนตร์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 รูปแบบการเล่าเรื่อง ได้แก่ รูปแบบประสบการณ์ รูปแบบ

คู่ปรปักษ์ รูปแบบสะท้อน และรูปแบบผสม โดยรูปแบบที่ต่าง ส่งผลต่อความทรงจ าที่ต่างออกไปด้วย 

ส่วนที่ 2 คือ กลวิธีการสร้างความทรงจ า มีการน าเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม 

ได้แก่ การใช้ข้อความบรรยายเสริม ใช้ภาพจากบุคคลจริง และภาพยนตร์หรือเสียงบันทึกจากช่วงเวลา
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จริง เพ่ือเสริมความเข้าใจ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับภาพยนตร์ มีการน าเสนอเหตุ การณ์ใน

ภาพยนตร์และสร้างการมีส่วนร่วมแก่ผู้ชมผ่านองค์ประกอบภาพยนตร์ ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ

ด้านภาพ องค์ประกอบด้านแสงและเงา องค์ประกอบด้านสี องค์ประกอบด้านฉาก เพ่ือน าเสนอภาพ

ความเสียหายในช่วงสงคราม น าเสนอความทุกข์ของตัวละคร ชะตากรรมที่ตกเป็นรองของตัวละคร 

สร้างความสมจริง และสร้างบรรยากาศหดหู่ นอกจากนี้ยังใช้การตัดต่อระหว่างฉากเพ่ือสะท้อนภาวะ

จิตใจตัวละคร หรือเพ่ือสื่อสารกับผู้ชมโดยตรง มีการสื่อความหมายจากมุมมองผู้ถูกกระท า พบว่า มี

การสื่อสารถึงความเจ็บปวดทั้งท่ีเกิดแก่ร่างกายและจิตใจของตัวละคร 

สรุปการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาจากภาพยนตร์ได้ว่า ส่วนใหญ่ศึกษาการเล่าเรื่องใน

ภาพยนตร์ และการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการสร้างความทรงจ า  ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ ผู้วิจัยได้

น ามาเป็นแบบอย่างในการศึกษากระบวนการสร้างความทรงจ าผ่านภาพยนตร์ 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์  

งานศึกษาเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่เป็นที่นิยมนักในประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่า 

ประเทศไทยยังไม่มีเหตุการณ์ใดที่ใกล้เคียงการฆ่ามวลมหาชนขนานใหญ่ จึงท าให้งานศึกษา อยู่เฉพาะ

กลุ่มผู้ที่สนใจศึกษาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในแต่ละเหตุการณ์ แตกต่างกันไป แม้กระนั้นงานของ ดวงเด่น 

นาคสีหราช (2551) เรื่องอาชญากรรมท าลายล้างเผ่าพันธุ์กับการเข้าภาคยานุวัติของประเทศไทยตาม

อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมท าลายล้างเผ่าพันธุ์ ค.ศ. 1948 ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่า

ประเทศไทย อาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยังไม่เคยเกิดขึ้น แต่ประเทศไทย ในฐานะรัฐสมาชิกของ

องค์การสหประชาชาติควรที่จะแสดงจุดยืนในการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมท าลายล้างเผ่าพันธุ์

ซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมายบังคับเด็ดขาด เพ่ือให้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้และ

ก าหนดการกระท าดังกล่าวให้เป็นความผิดและก าหนดโทษทางอาญากับผู้กระท าผิด  

จากการส ารวจวรรณกรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พบว่ามีการศึกษาผ่านการเล่าเรื่องเป็นส่วน

ใหญ่ อาทิ บันทึกความทรงจ า หนังสืออัตชีวประวัติ นวนิยาย วรรณคดีประจักษ์พยาน เป็นต้น ในที่นี้ 

เป็นการทบทวนวรรณกรรมในเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใหญ่ๆ 3 เหตุการณ์ คือ การฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์เหตุการณ์ ทุ่งสังหาร ในประเทศกัมพูชา การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวทุตซีในรวันดา และการฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 

ในวรรณกรรมที่ศึกษาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเหตุการณ์ ทุ่งสังหาร ในกัมพูชา ปรากฏในงาน

ของ ใกล้รุ่ง อามระดิษ (2549) เรื่อง ประจักษ์พยานนิยายจากทุ่งสังหารกัมพูชา : ความสัมพันธ์
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ระหว่างองค์ประกอบและหน้าที่ของวรรณกรรม ศึกษาวรรณกรรมประจักษ์พยานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 

2 รูปแบบคือ สารคดีประจักษ์พยานประเภทบันทึกความทรงจ าและชีวประวัติพบว่า วรรณกรรมเรื่อง 

Cambodian nationalism and its relations to mass killing and genocide (1975-1979) ของ 

ดวง เขียว (2556) ศึกษาประเด็น ชาตินิยมกัมพูชา และความสัมพันธ์กับการสังหารมวลชนและการ

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โดยเมื่อกล่าวถึงพลพต ไม่ว่าจะในฐานะระบอบการปกครองหรือในฐานะบุคคล คน

ส่วนใหญ่ในกัมพูชาจะนึกถึงความโหดร้ายทารุณของระบอบนี้ก่อน เนื่องจากมีประชาชนประมาณ 1.7 

ล้านคน ต้องเสียชีวิต ภายใต้ระบอบนี้ และการศึกษาของ ดวง เขียว พบว่า งานของชาญชัย คงเพียร

ธรรม (2553) เรื่องการศึกษาวิเคราะห์กวีนิพนธ์เขมรที่เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ชาญชัยกล่าวถึงกวี

นิพนธ์เขมรที่เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ว่าเป็นเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากกวีนิพนธ์

จ าพวกนี้ได้น าเสนอภาพแทนสังคมสมัยกัมพูชาประชาธิปไตย ภาพแทนของเขมรแดง เพ่ือให้คนรุ่น

หลังได้รับทราบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น และช่วยป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นอีก อีกทั้ง

ยังสรุปกวีนิพนธ์ที่ศึกษาว่า เป็นงานที่ท าหน้าที่เสมือน บันทึกทางประวัติศาสตร์ ที่น าเสนอภาพแทน

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดข้ึนในกัมพูชาระหว่างปี ค.ศ. 1975-1979  

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงภายหลังเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในทุ่งสังหาร ของ ศิวัช 

ศรีโภคางกุล (2560) เรื่อง ความตายที่ถูกท าให้เป็นสินค้า: การท างานของพิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

และทุ่งสังหาร ผ่านความปรองดองในประเทศกัมพูชา ที่ได้มุ่งศึกษากระบวนการสร้างความปรองดอง

ในประเทศกัมพูชา ภายหลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ระหว่าง ค.ศ. 1975-1979 ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไม่

น้อยกว่า 2 ล้านคน พบว่า แม้ประเทศกัมพูชาจะเปลี่ยนผ่านระบอบมานาน แต่ปัญหาส าคัญคือการ

จ ากัดการด าเนินคดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบอบเขมรแดง การปฏิเสธการค้นหาความจริง และการ

เพิกเฉยต่อการชดเชยเยียวยาเหยื่อ 

งานศึกษาในประเด็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกัมพูชา หรือเหตุการณ์เขมรแดง ล้วนศึกษา 

สาเหตุและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือน าเสนอข้อเตือนใจ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาอีก 

ทางด้านงานศึกษาเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวรวันดา ปรากฏในงานของ สิทธพล บุณย

มานพ และ อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์ (2558) ในเรื่อง ฝันร้ายแห่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวรวันดา: บาดแผล

ฝังใจและการเยียวยาของผู้รอดชีวิต ใน My Stolen Rwanda นั้นเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับการฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งเกิดขึ้นกับชาวรวันดา โดยตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนเพ่ือเยียวยาบาดแผล

ฝังใจและตีแผ่เรื่องราวให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก ของหนังสือ My Stolen Rwanda ที่ได้เล่า

อัตชีวประวัติของเรเวเรียง รุรางวา ผู้รอดชีวิตคนหนึ่งจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวรวันดา ใน ค.ศ. 
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1994 ซึ่งเหตุเกิดจาก ความขัดแย้งของสองชาติพันธุ์คือ ฮูตู และทุตซี ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่าแปด

แสนคนภายในสามเดือน เหยื่อส่วนใหญ่คือประชากรส่วนน้อยชาวทุตซี ที่ตกเป็นเป้าความเกลียดชัง 

นอกจากนั้นการศึกษาเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวรวันดายังปรากฏในงานที่มีลักษณะไป

ในทาง นิติศาสตร์ ดังเช่นงานของ อรไท โสภารัตน์ (2546) เรื่อง สหประชาชาติกับการแก้ไขปัญหา

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา (ค.ศ.1993-1994) มุ่งศึกษาบทบาทของสหประชาชาติในการแก้ไข

ปัญหาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา สาเหตุที่ท าให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ รวมถึงบทบาทของกอง

ก าลังปฏิบัติการรักษาสันติภาพ แห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีบทบาทหลักในการธ ารงและ

รักษาสันติภาพ และความม่ันคงระหว่างประเทศ และบทบาทของประชาคมระหว่างประเทศที่เข้าร่วม

แก้ไขวิกฤติการณ์ในรวันดาด้วย และงานของจันทิมา ลิมปานนท์ (2540) เรื่องปัญหากฎหมายและ

แนวทางเยียวยาเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ที่มุ่งศึกษาถึงปัญหากฎหมายของอนุสัญญาว่าด้วยการ

ป้องกันและลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ค.ศ. 1948 และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

เพ่ือให้สามารถเยียวยาเหยื่อจากอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้ 

 ทางด้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว หรือ โฮโลคอสต์นั้น ถือว่า เป็นที่นิยมในการค้นคว้า

อย่างมากในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทางแถบตะวันตก งานของ Values and Violence in 

Auschwitz ของ Anna Pawelczynska (1979) นักสั งคมวิทยาทางวัฒนธรรม ชาวโปแลนด์  

ศาสตราจารย์ ด้านมนุษยศาสตร์ เคยถูกขังอยู่ใน Auschwitz-Birkenau ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง 

Anna  ถ่ายทอดเรื่องราวของค่ายเอาชวิทซ์ที่สะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมุมที่โหดร้าย และไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ และใช้เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์นี้เป็นบทเรียนสะท้อนปัจจุบัน เมื่อตัวผู้ประสบ

เหตุการณ์ออกมาสร้างสรรค์งาน จึงส่งผลให้เกิดงานวิเคราะห์วรรณกรรม ดังเช่นเรื่อง Writing and 

Rewriting the Holocaust : Narrative and the Consequences of Interpretation ของ James 

E. Young (1988) เป็นการวิเคราะห์วรรณกรรมเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โดย การตีความประจักษ์

พยานวรรณกรรม ความแตกต่างระหว่างบันทึกประจ าวัน บันทึกความทรงจ า และงานบันเทิงคดี 

ประเภทต่าง ๆ การศึกษาดังกล่าว มีจุดประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจกับเหตุการณ์ความทรงจ าบาดแผล 

และเผยแพร่ออกมาเพ่ือเป็นบทเรียนแก่มนุษย์ และพยายามให้เห็นถึงหายนะของอคติทางชาติพันธุ์ 

 สาเหตุที่ท าให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ปรากฏอยู่ ในการศึกษาของ Daniel 

Goldhagen (1996)  นั ก เขี ยนชาวอเมริ กัน  เรื่ อง  Hitler's Willing Executioners: Ordinary 

Germans and the Holocaust ได้กล่าวว่าคนเยอรมันจ านวนมากมีบทบาทในการฆ่าชาวยิว เพราะ

มีความคิดต่อต้านและรังเกียจชาวยิว และมีความเชื่อที่ว่าหนทางที่ท าให้เยอรมันสงบสุขและรุ่งเรือง
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คือการก าจัดชาวยิวให้หมดไปจากสังคม ผู้เขียนสรุปว่าเหตุการณ์โฮโลคอสต์นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฮิต

เลอร์และพรรคนาซีล้างสมองคนเยอรมันให้เกลียดชังชาวยิว แต่เป็นเพราะคนเยอรมันมีความคิด

เกลียดชาวยิวมาตั้งแต่ในอดีต สอดคล้องกับ งานของ Yehuda Bauer (1982) นักประวัติศาสตร์

ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  ได้เขียนงาน A History of Holocaust ซึ่งกล่าวถึง

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของชาวยิว และแนวคิดในการต่อต้านชาวยิวตั้งแต่สมัยโบราณ สมัยกลาง 

และสมัยใหม่ ให้ความส าคัญกับโฮโลคอสต์ในฐานะที่เป็นเหตุการณ์ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

ความคิดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ และได้ให้ความส าคัญต่อผลกระทบที่ตามมาหลังเหตุการณ์ได้

สิ้นสุดลง  

 ทางด้านวรรณกรรมเกี่ยวกับประเด็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว หรือโฮโลคอสต์ในไทย 

เน้นศึกษาจากวรรณกรรม โดย วรรณกรรมเรื่องวรรณคดีประจักษ์พยาน : บันทึกของสตรีผู้รอดชีวิต

จากการล้างเผ่าพันธุ์ในยุโรประหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ของ อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์(2551) นั้น ได้

เน้นศึกษางานเขียนของสตรีที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ การล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์ 

โดยศึกษา งานเขียนในรูปแบบ บันทึกความทรงจ า และมีการวิเคราะห์โครงสร้ างของตัวบท

วรรณกรรมที่เลือกมาทั้งหมด 24 เรื่อง เพ่ือหาค าตอบว่า วรรณคดีประจักษ์พยานคืออะไร นอกจากนี้

ยังศึกษาถึงประเด็น เรื่องการให้อภัยกับการกระท าของนาซี โดยศึกษาในขอบเขตเฉพาะใน

วรรณกรรมเท่านั้น ไม่ได้ท าทฤษฎีจริยศาสตร์มาวิเคราะห์ด้วย ทางด้านวรรณกรรมล้างเผ่าพันธุ์ยิวของ

พรรณพงา จุฬานนท์ (2543) มุ่งศึกษาสาเหตุของการล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงสมัย

ของฮิตเลอร์ และวิเคราะห์วรรณกรรมในแง่ที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน และในขณะเดียวกัน 

งานของรวิภา ศรีดาวเดือน (2555) เรื่อง โฮโลคอสต์-การเข่นฆ่าชาวยิวในค่ายกักกัน : ศึกษาความ

เป็นอยู่ชาวยิวในค่ายเอาชวิทซ์ ได้มุ่งเน้นศึกษาเรื่องราวของค่ายกักกันเอาชวิทซ์ รูปแบบและระบบ

การบริหารการปกครองในค่าย วิธีการสังหารชาวยิวในค่าย สภาพชีวิตความเป็นอยู่ในค่ายกักกัน 

เฉพาะชีวิตของชาวยิวในค่ายเอาชวิทซ์ รวมทั้งผลกระทบจากความรุนแรงของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่มี

ต่อชาวยิว โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ คือวิเคราะห์จากเอกสาร ประเภท หนังสือ 

บทความ งานแปล มาประเมินวิเคราะห์ 

จากการส ารวจวรรณกรรมกลุ่มการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ พบว่า เน้นศึกษาเรื่องเล่า ผ่านบันทึก

ความทรงจ า หรือนวนิยาย โดยการวิเคราะห์ถึงจุดประสงค์ในการเล่าเรื่อง หรือ ศึกษาสาเหตุ ที่ท าให้

เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้น อีกทั้งยังพบการศึกษาในแง่ของกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็น
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ส่วนใหญ่ ซึ่งวรรณกรรมส่วนใหญ่ มีจุดประสงค์ในการศึกษา เพ่ือท าความเข้าใจและเผยแพร่

เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อเป็นบทเรียนให้กับชนรุ่นหลัง 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั้น ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ใหม่ในประเทศ

ไทย (อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์, 2551) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษากระบวนการสร้างความทรงจ าโดย

การเล่าเรื่องในภาพยนตร์โฮโลคอสต์นั้น ยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวางเท่าที่ควร ด้วยเหตุผลที่

กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการสร้างความทรงจ าผ่านเรื่อง

เล่าที่ปรากฏอยู่บนภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องนี้ ท าให้ทราบถึงระเบียบวิธีวิจัยที่น ามาใช้ในการศึกษา

เรื่องเล่า และ วิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ พร้อมทั้ง ข้อมูลเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ และ

พบว่าวรรณกรรมที่ได้ศึกษามานั้น ยังไม่มีการศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างความทรงจ าผ่านเรื่องเล่า

ในภาพยนตร์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ซึ่งผู้วิจัยจึงเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวอาจสะท้อนให้เห็นถึงการ

ผลิตสร้างความทรงจ าผ่านเรื่องเล่าในภาพยนตร์อีกแง่มุมหนึ่ง
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บทที่ 3 

สำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ชำวยิว 

 
อคติทางชาติพันธุ์ที่ชาวยุโรปมีต่อชาวยิว มีมานาน จะเห็นได้จากที่ยิวถูกกดขี่ และถูกขับไล่ 

จากหลายๆประเทศ เมื่อในอดีต หากกล่าวถึงชาวยิว แน่นอนว่าศัตรูที่ชัดเจนที่สุดของพวกเขา ที่เป็นที่

รู้จักกันในปัจจุบัน คือ กลุ่มนาซี ที่น าโดย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เบื้องหลังชีวิตของฮิตเลอร์ ก่อนจะเข้ามามี

อ านาจ ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ Mein Kampf หรือ ถูกน ามาตีพิมพ์เป็นภาษาไทยว่า การต่อสู้ของ

ข้าพเจ้า โดย ศป. (2520) หนังสือเล่มนี้สะท้อนความคิดของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และอธิบายถึง

จุดมุ่งหมายและกระบวนการ การก่อตั้งพรรคนาซี ของเขาอย่างชัดเจน เขาได้พิจารณาดูตนเองอย่างถี่

ถ้วนแล้ว เขารู้สึกว่า เขาควรเป็นผู้ที่อยู่ใน คณะชาตินิยม และจะต้องศึกษาเป็นพิเศษในวิชา

ประวัติศาสตร์ให้ซึมซาบตลอดถึงความรู้สึกโดยทั่วๆไปของวิชานี้ เมื่ออายุได้ 15 ปี เขาค่อนข้างเอาใจ

ใส่เป็นพิเศษกับ ลัทธิรักชาติอย่างแรง กับลัทธิรวมชาติ ความสนใจในปัญหาเกี่ยวกับสังคมได้เพ่ิมมาก

ขึ้น ในหนังสือการต่อสู้ของข้าพเจ้า ฮิตเลอร์ได้ยอมรับว่า เริ่มรู้สึกเกลียดยิวอย่างชัดเจน และจริงจัง 

เมื่อตอนอยู่เวียนนานี่เอง จากการที่เขาได้เห็น ความเป็นอยู่ของชาวยิว ที่แตกต่างในรายละเอียด มี

การกล่าวว่าหัวหน้าพรรคการเมืองในช่วงนั้น ล้วนเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้น นอกจากนี้คนพวกนี้ยังอยู่ได้

ด้วยการหลอกลวงประชาชน และพูดถึงความจริงที่ปรากฏคือหัวหน้าพรรค โฆษกพรรค ล้วนแล้วแต่

เป็นชาวยิวทั้งนั้น ยิ่งท าให้ฮิตเลอร์กล่าวถึงปัญหาของยิวผ่านมุมมองของเขาว่า ลัทธิยิวนั้น ด าเนินไป

ในทางตรงข้ามกับหลักธรรมชาติ มีการปฏิเสธการถือคุณค่าของ ปัจเจกชนเป็นหลัก ต่อต้าน

ความส าคัญในเรื่องสัญชาติและเชื้อชาติ เขาจึงมองว่ายิวต่อต้านมนุษยธรรมและวัฒนธรรมของโลก มี

นัยว่าจะเป็นหลักการของโลก  

เหตุผลนี้เอง ที่ท าให้ฮิตเลอร์มั่นใจว่า เขาจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ป้องกันการกระท าของยิว 

และท าในฐานะเป็นผู้สร้างและป้องกันตัวจากพวกยิว หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนเมื่อตอนเขาอยู่ในคุก

เนื่องจากถูกตัดสินจ าคุก 5 ปี ด้วยข้อหากบฏ โดยข้อสรุปในหนังสือเล่มนี้นั่นคือ ต่อต้านยิว พวกค้า

ก าไร ชาวต่างประเทศ ฮิตเลอร์ได้กล่าวอีกว่าคณะพรรคของเขานั้นยืนหยัดอย่างมั่นคงแข็งแรงที่สุด 

และแผ่ขยายออกไปทั่วประเทศเยอรมนี แสดงให้เห็นความแข็งแรงและมั่นคง ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา

แล้วแต่กาลก่อน 
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นโยบายของพรรคนาซี ที่เน้นไปที่การรวมชาติ ดังนั้นรัฐบาลจึงสนับสนุนให้ประชาชนมี

กิจกรรมที่ท าร่วมกัน เช่นการตั้งโรงภาพยนตร์ การเดินทางท่องเที่ยวและกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ โดยใช้

ชื่อว่า “ความแข็งแกร่งผ่านความรื่นเริง” ทั้งนี้มีการจัดตั้งองค์การยุวชนนาซีขึ้นมา เพ่ือปลูกฝังเยาวชน 

ทางความคิดที่เชิดชูและนิยมในตัวของฮิตเลอร์ไว้ในความคิดของเยาวชนทั้งหลาย เพ่ือที่ในอนาคตเด็ก

ทั้งหลายที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นจะง่ายต่อพรรคนาซีที่จะควบคุมและสั่งการ ในสมัยนาซีนั้นสาธารณสุข

นั้นถือว่าเป็นสิ่งส าคัญมากในประเทศ เพราะถ้าคนในประเทศมีสุขภาพที่ดี ก็จะส่งผลถึงความ

แข็งแกร่งของประเทศชาติด้วย มีโครงการต่อต้านการสูบบุหรี่ขึ้นมาอย่างจริงจังเนื่องจาก

นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันได้ค้นพบว่าการสูบบุหรี่เป็นต้นเหตุของการเกิดมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งที่

ปอด นอกจากนี้ยังค้นพบต่อด้วยว่าเส้นใยหิน ซึ่งพวกคนงานได้รับจากการท างานเป็นสาเหตุของการ

เกิดโรคมะเร็งด้วยเช่นกัน รัฐบาลนาซีเยอรมันจึงเป็นประเทศแรกของโลกที่ยอมจ่ายค่าชดเชยให้กับ

คนงานที่ป่วยเหล่านั้น ในขณะเดียวกัน การกีดกันทางเชื้อชาติเป็นนโยบายส าคัญในอันดับต้นๆของ

พรรคนาซี โดยแบ่งประชากรออกเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายที่เป็นเชื้อชาติอารยันกับฝ่ายที่ไม่ใช่เชื้อชาติ

อารยัน ซึ่งหมายถึงคนยิวและคนชาติอ่ืน โดยนาซีเยอรมันภายใต้การน าของฮิตเลอร์จะท าการสังหาร

และข่มเหงผู้ที่ไม่ได้มีเชื้อชาติอารยันเช่นชาวยิว ชาวยิปซี รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่อทางการหรือจิตใจ 

ผู้ไร้สมรรถภาพและคนรักร่วมเพศ จะถูกลงโทษในฐานะศัตรูของรัฐ (สาละ บุญคง, 2554: 70-72) 

 เมื่อพรรคนาซีเรืองอ านาจ ศัตรูทั้งหลายถูกกวาดล้างออกจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศาล

ยุติธรรม สถานที่ท างาน พลเรือน และในที่ต่างๆ ที่มีอิทธิพล หนังสือพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์ อยู่ใน

ความควบคุม ของรัฐบาล รัฐต่างๆ ถูกยุบเข้าเป็นมณฑล ซึ่งขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลาง เยอรมนีกลายจาก

สหพันธรัฐเป็นรัฐบาลเดียว ยิวถูกท าให้ไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิรับราชการ ไม่มีสิทธิในการ

สมรสกับเยอรมัน ออกหนังสือพิมพ์ หรือเป็นพลเมืองเยอรมัน นโยบายต่อต้านยิวนี้เกิดขึ้นในดินแดน

ต่างๆในภาคกลางของยุโรป เช่น โปแลนด์ โรมาเนีย และ ฮังการี แต่ไม่รุนแรงเท่ากับในเยอรมนี 

(ปรีชา ศรีวาลัย, 2546: 16) ความตั้งใจของเขาส่วนใหญ่ คือ ต้องการให้เยอรมนีกลับเป็นมหาอ านาจ

ของโลกอีก จึงเข้ายึดครองมณฑลต่างๆ ในภาคตะวันออกของเยอรมนี ในปีค.ศ. 1936 ครอบครอง

ออสเตรียในปี ค.ศ. 1938 ครอบครองเชโกสโลวะเกีย ในปีเดียวกัน และในปี ค.ศ. 1939 ยึดครอง เม

เมลจากลิทัวเนีย และได้ท าการรุกรานโปแลนด์ โดยการประกาศยึดดานซิกเข้าในเยอรมนี (เพ่ิงอ้าง, 

2546: 17)  

ในค.ศ. 1933 ประมาณว่ามีชาวยิวอาศัยอยู่ในเยอรมันกว่า 560,000 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 

0.9 ของจ านวนประชากรทั้งหมดของประเทศ 2 ใน 3 ของพลเมืองยิวทั้งหมดอาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ 
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เช่น เบอร์ลิน โดยรวมกันเป็นชุมชน ชาวยิวส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นช่างฝีมือ ท าธุรกิจการค้า

ขนาดเล็ก กลุ่มที่มีฐานะมั่งคั่งจะอาศัยอยู่ทางตะวันตก ส่วนที่ยากจน จะอาศัยอยู่ทางตะวันออกของ

เมือง ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1935 ฮิตเลอร์และรัฐบาลนาซี เริ่มนโยบายต่อต้านกิจการทางสังคมของ

ชาวยิว อย่างเป็นทางการด้วยการสั่งคว่ าบาตรธุรกิจของชาวยิว มีการเผาหนังสือ ราว 20,000เล่ม ที่

เขียนโดยชาวยิว ซึ่งหนังสือของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซิกมันด์ ฟรอยด์ และเออร์เนสท์ แฮมมิ่งเวย์ ก็

รวมอยู่ในนั้น และใช้วิธีการรุนแรงต่อชาวยิวที่ต่อต้าน ห้ามชาวยิวเข้าชมภาพยนตร์ ละคร และตัดสิทธิ์

ในการใช้สถานที่สาธารณะ และคุกคามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆของชาวยิว นอกจากนั้นยังมีการปิดประกาศ

โจมตีต่อต้านชาวยิวโดยทั่วไป เช่น ชาวยิวคือความโชคร้ายของพวกเรา เป็นต้น และยังมีการร่าง

กฎหมายว่าด้วยความเป็นพลเมือง ที่มีเนื้อหากฎหมายแยกชาวยิวออกจากชาวเยอรมัน กฎหมาย

ดังกล่าวเปิดทางให้รัฐบาลด าเนินการขับไล่ชาวยิวออกจากชุมชนที่เคยอยู่อาศัย ให้เป็นพ้ืนที่ปลอดยิว 

การขับไล่ดังกล่าว นับเป็นมาตรการแรกของการแก้ปัญหายิว แต่แล้วการคุกคามชาวยิวผ่อนปรนลง

เนื่องจากเยอรมนีก าลังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกในกรุงเบอร์ลิน 

ในค.ศ. 1936 รัฐบาลนาซีต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ จึงงดการคุกคามชาวยิว 

แต่หลังจากนั้นก็เริ่มต้นอีกครั้ง ซึ่ง ค.ศ. 1936-1938 ชาวเยอรมันเชื้อสายยิวจ านวนกว่า 30,000 คน 

เดินทางออกนอกประเทศ ชาวยิวที่ยังอยู่ในประเทศจะถูกบีบบังคับให้ออกจากงาน และห้ามมี

กิจกรรมทางสังคม (รวิภา ศรีดาวเดือน, 2555: 51-55) แผนในการให้เยอรมนีกลับเป็นมหาอ านาจ

ของโลก ที่กล่าวไปข้างต้น ท าให้เยอรมนีมีพลเมืองชาวยิวเพ่ิมขึ้นกว่า 250,000 คน (เพ่ิงอ้าง, 2555: 

56) 

 เมื่อฮิตเลอร์มีค าสั่งให้ชาวยิวอพยพออกจากเยอรมัน ชาวยิวส่วนใหญ่มุ่งหน้าไปที่โปแลนด์ 

เนื่องจากมีชาวยิวอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก แต่โปแลนด์ไม่สามารถรองรับจ านวนของชาวยิวได้หมด จึง

น าไปสู่ความวุ่นวายที่บริเวณชายแดน เรื่องราวดังกล่าวท าให้ Harschel Grynspan เด็กหนุ่มชาวโปล

เชื้อสายยิว วัย 17 ปี รู้สึกไม่พอใจและโกรธแค้นที่ครอบครัวของเขาถูกขับไล่ออกจากเยอรมัน และติด

อยู่บริเวณชายแดน เขาจึงไปเรียกร้องความเป็นธรรมที่สถานทูตเยอรมัน ประจ ากรุงปารีส แต่กลับไม่

เป็นผล เขาจึงโกรธแค้น จนน าไปสู่การสังหารนาย  Ernst Von Rath เลขานุการล าดับที่ 3 ของ

สถานทูตเยอรมัน นาซีฉวยโอกาสใช้เหตุการณ์ดังกล่าวปลุกปั่นชาวเยอรมันว่ายิวได้ประกาศสงคราม

กับเยอรมัน และได้น าไปสู่การเคลื่อนไหวต่อต้านชาวยิวที่เรียกว่าคืนกระจกแตก ระหว่างวันที่ 9 -10 

พฤศจิกายน ค.ศ. 1938 สมาชิกทหารของนาซี และชาวเยอรมันหัวรุนแรงได้ตระเวนท าลาย ทุบ

กระจก ขว้างปาก้อนหินใส่หน้าต่าง บ้านช่อง ร้านค้าของชาวยิว  เหตุการณ์ครั้งนี้ได้ท าให้ธุรกิจของ
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ชาวยิวได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก ชาวยิวเกือบ 100 คน ถูกสังหาร และมีชาวยิวบาดเจ็บ

มากกว่า 1,000 คน และถูกจับกุมเป็นจ านวนกว่า 20,000 คน ชาวยิวกว่าครึ่งถูกจับส่งไปอยู่ค่ายบู

เคนวัลด์ (Buchenwald) ค่ายดาเคา (Dachau) และ ซัคเซนเฮาเซิน (Sachsenhausen) ซึ่งเหตุการณ์

นี้นับเป็นก้าวแรกของการสังหารหมู่ชาวยิวในเวลาต่อมา (เพ่ิงอ้าง, 2555: 57) 

ทันที ที่เยอรมันเข้ายึดครองโปแลนด์ ก็ได้ด าเนินการกวาดล้างชาวโปลเชื้อสายยิวทันที 

รัฐบาลนาซีได้ใช้เมืองลูบลิน (Lublin) เป็นพ้ืนที่ส าหรับทดลองโครงการอันหลากหลาย ซึ่งหนึ่งในนั้น

คือการก าหนดพื้นที่ไว้เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของชาวยิวอพยพ และแรงงานชาวยิว รวมไปถึงชาวโปล และ

ชาวยิปซี สภาพพ้ืนที่ของเมืองลูบลิน เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ก าจัดชาวยิว เพราะอยู่ไกลจากชายแดน

ตะวันออก และแห้งแล้ง พ้ืนที่แห่งนี้ไม่ได้ใช้เพียงเพ่ือจัดการชาวยิวพ้ืนเมืองเท่านั้น แต่หมายถึงคนเชื้อ

สายยิวทุกคนในยุโรป ในระหว่างที่ยังไม่ได้ลงมติว่าจะท าอย่างไรกับชาวยิว รัฐบาลนาซีจึงได้ตั้ง 

Ghetto หรือสลัมชาวยิวขึ้น เพ่ือใช้เป็นศูนย์กักกันชั่วคราว ซึ่งมีการโฆษณาชวนเชื่ออีกว่าชาวยิวนั้น

คือพาหะน าโรค จึงควรถูกจ ากัดให้อยู่ภายในสลัม ชาวยิวกว่า 500,000 คน อดตาย และเสียชีวิต

เพราะโรคภัยในเขตสลัมนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1941 เป็นต้นมา หลังจากนั้นมีการได้ข้อสรุปใน

นโยบายการจัดการปัญหาชาวยิวว่าจะสร้างค่ายกักกันแรงงานส าหรับชาวยิวขึ้น (เพ่ิงอ้าง, 2555: 64) 

ค่ายกักกันจึงมีบทบาทส าคัญในฐานะการเป็นศูนย์กลางการก าจัดชาวยิว ยิปซี นักโทษทางการเมือง 

รวมถึงคนชายขอบอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของนาซี 

 อาจกล่าวได้ว่าอคติทางชาติพันธุ์ที่มีต่อชาวยิวนั้นมีมาเนิ่นนานแล้ว แต่อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ 

ร่วมกับสมาชิกพรรคนาซี ร่วมกันคิดวิธีก าจัดชาวยิวด้วยวิธีการวางรากฐานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การ

ร่างกฎหมาย ที่มีเนื้อหาเหยียดเชื้อชาติ และกีดกันชาวยิวออกจากสังคม ตลอดจนการรุกราน ใช้ความ

รุนแรง สังหารแบบไม่ใยดี และถึงขั้นจัดตั้งค่ายกักกันขึ้นมาเพ่ือกวาดล้างชาวยิวให้หมดสิ้นไปจาก

ยุโรป และนี่จึงเป็นที่มาของโฮโลคอสต์ เหตุการณ์ที่สร้างความทรงจ าเจ็บปวดให้แก่เหยื่อในสงคราม
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บทที่ 4 

Holocaust 
 

เมื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวนั้น ถูกนิยามด้วยค าที่แตกต่างออกไป จึงมีการตั้งข้อสังเกตถึง

การเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่า โฮโลคอสต์ และจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวยิวระหว่างที่โดน

กวาดล้างในช่วงสงคราม ที่สะท้อนให้เห็นสถานการณ์อันเลวร้ายที่พวกเขาต้องเผชิญจนน ามาสู่การ

สร้างความทรงจ าอันเจ็บปวดขึ้นมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) เกิดจากนิยามที่องค์การสหประชาชาติให้การรับรอง

สนธิสัญญาต่อการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในปี 1948 ซึ่ง Raphael 

Lemkin นักกฎหมายผู้นิยามศัพท์ค าว่า Genocide ได้ผลักดันจนบังคับใช้เป็นกฎหมายระหว่าง

ประเทศ การนิยามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของ Lemkin มีรากฐานมากจากค าศัพท์ 2 ค า คือ Barbarity 

หมายถึง การฆ่าบุคคล และ Vandalism หมายถึงการท าลายวิถีชีวิตหรือการฆ่าล้างวัฒนธรรม การฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ไม่ใช่แค่การท าลายเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ด้วยการฆ่าหมู่เป็นจ านวนมากและรวดเร็วเท่านั้น 

แต่รวมถึงการมีแบบแผนการกระท าต่าง ๆ หลายแบบ ที่มีเป้าหมายในการท าลายกลุ่มนั้น ๆ (ผกาวดี 

สุพรรณจิตวนา, 2560 : 193-195) ความหมายดังกล่าวจึงผูกโยงกับการฆ่ามวลมหาชนขนานใหญ่ 

เช่น ชาวอัสซีเรียน(Assyrian) ชาวยิว ชาวบอสเนียเฮอร์เซโกวีน่า ชาวฮูตู และทุตซี ในรวันดา รวมถึง

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ภายใต้ระบอบเขมรแดง (ศิวัช ศรีโภคางกุล, 2560: 538) 

ขณะเดียวกัน Demien Short เสนอว่าการฆ่าล้างวัฒนธรรมคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างหนึ่ง 

โดยเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริงและยังด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันผ่านการณีศึกษา 

กรณีปาเลสไตน์ ศรีลังกา ออสเตรเลีย และอัลเบอร์ต้าเหนือในแคนาดา ซึ่งถูกท าให้หายไปโดยการ

พรากวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยรัฐบาลออสเตรเลียไม่อนุญาตให้ชนเผ่าชาวอะบอริจินสร้างความเข้มแข็งของ

ชีวิตตนเอง Short เห็นว่าการท าให้ชนพ้ืนเมืองกลายเป็นคนแปลกหน้าในวัฒนธรรมของตนเอง เป็น

การด ารงอยู่ของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การบีบคั้นความสามารถในการด ารงชีวิตผ่านเงื่อนไขทาง

สิ่งแวดล้อม ในกรณีศรีลังกาซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้ชาวสิงหลย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ดั้งเดิมของ

ชาวทมิฬ จนท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาปัจจัยพื้นฐานไม่เพียงพอ  
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เช่นเดียวกันกับชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในฉนวนกาซา ถูกรัฐบาลอิสราเอลสร้างเงื่อนไขทาง

สิ่งแวดล้อมจนไม่เหมาะที่จะอยู่อาศัยหรือประสบความยากล าบากในการด ารงชีวิต ดังนั้น Short จึง

มองว่า การสร้างเงื่อนไขให้มีความยากล าบากในการด ารงชีวิตจึงเป็นสิ่งหนึ่งในค านิยามของการฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์ และกรณีอัลเบอร์ต้าเหนือใน แคนาดานั้น Short เสนอว่ามีโครงการจ านวนมากซึ่งมี

เป้าหมายในการท าลายปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับการมีชีวิตอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ เนื่องจากรัฐ

ต้องการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านการผลิตพลังงาน ประเด็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ Short เสนอ

คือ รัฐบาลอนุญาตให้ท าลายปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของชนพ้ืนเมือง (ผกาวดี สุพรรณจิตวนา

,2560) แต่ทั้งนี้การกระท าดังกล่าวอาจมีที่มาโดยการอ้างเหตุจ าเป็นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้แนวคิดของ Short อาจยังไม่เห็นความครอบคลุมในการนิยามถึง

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เท่าใดนัก 4 กรณีดังกล่าว จึงยังไม่ถูกให้ความหมายว่าเป็นเหตุการณ์การฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์ 

Holocaust หมายถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า Holokauston 

ซึ่งหมายถึงการบูชายัญต่อพระเจ้า ค าว่า โฮโลคอสต์ได้เริ่มใช้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 ในความหมาย

ของการตายของคนกลุ่มใหญ่อย่างรุนแรง และในความหมายของหายนะ และความล่มจมในช่วงปลาย

คริสต์ศตวรรษที่ 19 (รวิภา ศรีดาวเดือน, 2555: 11) ความโหดร้าย ความสะเทือนใจในเหตุการณ์การ

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวท าให้ ค าว่า โฮโลคอสต์ถูกจ ากัดความหมายที่ใช้อธิบายถึงเหตุการณ์ดังกล่าวใน

เวลาต่อมา  

Dan Stone (Histories of the Holocaust, 2010) ผู้เชี่ยวชาญในประวัติศาสตร์นิพนธ์โฮโล

คอสต์ แสดงรายการชาติพันธุ์โปแลนด์ ยูเครน เชลยศึกโซเวียต พยานพระยะโฮวา เยอรมันผิวด า และ

คนรักร่วมเพศอยู่ในกลุ่มที่ถูกนาซสีังหารหมู่ เขาเขียนว่าการยึดครองยุโรปตะวันออกสามารถมองได้ว่า

เป็นการสังหารหมู่ แต่เขาแย้งว่าทัศนคติของชาวเยอรมันต่อยิวนั้นต่างออกไป นาซีถือว่ายิวไม่ได้เป็น

เชื้อชาติที่ต่ าต้อยกว่า นอกคอกหรือเป็นเชื้อชาติศัตรูดังที่มองกลุ่มอ่ืน แต่เป็น เชื้อชาติอุปสรรค 

กล่าวคือ ไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ า ส าหรับสโตน โฮโลคอสต์จึงนิยามว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว 

เนื่องจากเป็นการฆ่าอย่างเป็นระบบและรัฐให้การสนับสนุนซึ่งคนทั้งหมดถูกตัดสินจากกรรมพันธุ์ 

 อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม ค.ศ. 

1939 ซึ่งมีการสร้างศูนย์กักกันชั่วคราวอย่างเกตโต หรือสลัมยิว เกตโตถูกจัดให้เป็นจุดอ านวยความ

สะดวกที่ใช้ในการรวบรวมแรงงานที่ส าคัญเพ่ือการท าลายล้าง แต่ไม่ได้มีอยู่ทุกเมือง เกตโตจะถูกตั้ง

ตามยุทธศาสตร์ที่จะมีการเคลื่อนย้ายชาวยิวจากหมู่บ้านหรือเมืองเล็ก ไปยังเมืองใหญ่  จุดประสงค์ใน
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การสร้างครั้งแรกนั้น เพ่ือแยกชาวยิวและชาวโปล ชาวยิวนับพันจะถูกส่งไปอยู่รวมกันที่เกตโตจน

กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของยิว จะมีการล้อมรั้วและกั้นก าแพงไว้โดยรอบ และตั้งอยู่พื้นที่ ที่ยากจน

หรือไม่ได้รับการพัฒนา ชาวยิวต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัด บ้านหลังหนึ่งอาจต้องอาศัยอยู่ถึง 

4-5 ครอบครัว ซึ่งน าไปสู่การเกิดโรคระบาดในเวลาต่อมา เมื่อได้ข้อสรุปในการจัดการปัญหาชาวยิว

นั่นคือการสร้างค่ายกักกันแรงงานส าหรับชาวยิว การสังหารหมู่ชาวยิวจ านวนหลายล้านคนในเวลาไม่

นานก็ได้เริ่มต้นขึ้น โดยนายทหารนาซีที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทในค่ายมรณะได้แก ่ 

ไฮน์ริช ฮิมม์เลอร์ เป็นคนต้นคิดในการใช้แก๊สพิษเพ่ือฆ่าชาวยิวในค่ายกักกันให้ได้มากที่สุด 

ในปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ฮิมม์เลอร์ตระหนักว่าเยอรมนีก าลังจะแพ้สงคราม เขาจึงแอบเจรจา

สันติภาพกับผู้แทนฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างลับๆ เมื่อสถานีวิทยุ BBC ของอังกฤษเผยแพร่เรื่องนี้ ฮิตเลอร์

จึงสั่งปลดเขาออกจากทุกต าแหน่งและมีค าสั่งให้ตามจับกุมเขา 

โจเซฟ เมงเกเล เป็นแพทย์ และหัวหน้าประจ าค่ายกักกันเอาท์ชวิทซ์  เขาได้รับฉายาว่าเป็น

ทูตมรณะเนื่องจาก เขาได้ท าการทดลองมนุษย์ชาวยิว รวมไปถึงเด็กฝาแฝดชาวยิวที่ถูกทดลองอย่าง

โหดร้ายทารุณ เช่นการฉีดสารเคมีเข้าไปในดวงตา การเย็บเส้นเลือดด าให้เด็กแฝดตัวติดกันเพ่ือสร้าง

แฝดสยาม ท าให้มีผู้เสียชีวิตจากการทดลองของเขาเป็นจ านวนมาก ในช่วงปลายสงคราม เขารู้ดีว่า

กองทัพแดงของรัสเซียได้เคลื่อนเข้ามาใกล้ค่ายเอาชวิทซ์แล้วจึงตัดสินใจหลบหนีออกจากค่ายไปและ

หลบซ่อนตัวจนกระทั่งสิ้นสุดสงคราม 

อดอลฺฟ ไอชมันน์ เป็นพันโทของหน่วยเอสเอส และหนึ่งในผู้จัดการ การล้างชาติโดยนาซีคน

ส าคัญ ท าหน้าที่ปฏิบัติงานอ านวยความสะดวกและจัดการการเนรเทศชาวยิวขนานใหญ่ไปยังเกตโต 

หรือสลัมยิว และค่ายมรณะในยุโรปตะวันออกภายใต้การยึดครองของเยอรมนี 

ค่ายกักกันที่อยู่ภายใต้การปกครองของนาซี มีพัฒนาการที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 

ค.ศ. 1933-1936, ค.ศ. 1936-1942 และ ค.ศ. 1942-1945 (รวิภา ศรีดาวเดือน, 2555: 66) 

1. ค่ายกักกันในปี ค.ศ. 1933-1936 ช่วงแรกของค่ายกักกันถูกใช้ส าหรับคุมขังศัตรูทาง

การเมืองซึ่งได้แก่พวกฝ่ายซ้ายและเสรีนิยม ค่ายที่ถูกสร้างขึ้นในระยะแรก คือ ค่ายดาเคา ถูกประกาศ

เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1933 นักโทษกลุ่มแรกคือสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ 

และพรรคสังคมประชาธิปไตย จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1935 ค่ายนี้ถูกใช้เป็นที่คุมขังนักโทษชาวยิวกลุ่ม

แรก ซึ่งเป็นผู้มีความคิดทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลนาซี นักโทษในค่ายดาเคาจะได้รับการปฏิบัติที่

เลวร้ายกว่านักโทษกลุ่มอ่ืน หลังคืนกระจกแตกในค.ศ. 1938 ประชาชนชาวยิวนับหมื่นทั่วเยอรมนีถูก

จับกุมและส่งมาที่ค่ายแห่งนี้ แต่หากชาวยิวคนใดแสดงความต้องการจะเดินทางออกนอกประเทศจะ
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ได้รับการปล่อยตัว ต่อมาเมื่อมีการก าจัดชาวยิวอย่างเป็นระบบใน ค.ศ. 1942 ชาวยิวในค่ายแห่งนี้ 

และค่ายอื่นๆ จะถูกส่งไปสังหารในโปแลนด์ เนื่องจากไม่มีการสังหารหมู่ด้วยแก๊สพิษ  

ค่ายซักเซินเฮาเซิน เริ่มสร้างในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1936 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในภาวะ

สงคราม หลังคืนกระจกแตก ชาวยิวจ านวน 1,800 คน ถูกส่งตัวมาท่ีนี่และ ในจ านวนนี้ มี450 คน ถูก

สังหารทันทีเมื่อมาถึง ในค.ศ. 1939 มีนักโทษเสียชีวิต 800 คน และเพ่ิมขึ้นถึง 4,000 คน ในค.ศ. 

1940 นักโทษส่วนใหญ่ในค่ายจะถูกส่งตัวมาจากโปแลนด์ ต่อมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1941 ได้มีการ

สร้างค่ายบริวารของค่ายนี้ขึ้นมา โดยนักโทษที่ถูกส่งตัวมายังค่ายบริวารมักมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่า

นักโทษค่ายหลัก ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1941 ทหารนาซีเริ่มการสังหารหมู่ด้วยการยิง และเมื่อเชลย

ชาวโซเวียตปรระมาณ เกือบ 20,000 คนถูกส่งตัวมาสังหารในค่ายแห่งนี้ จึงได้มีการสร้างห้องรมแก๊ส 

และลานเผาศพ ในค.ศ. 1943 

2. ค่ายกักกันในปี ค.ศ. 1936-1942 เมื่อเยอรมนีสามารถเข้ายึดครองดินแดนในยุโรปได้เป็น

จ านวนมาก นักโทษภายใต้การปกครองก็เพ่ิมขึ้น ท าให้ต้องสร้างค่ายกักกันเพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าประสงค์

เพ่ือสังหารเป้าหมายที่เป็นศัตรูนาซีอย่างแท้จริง ค่ายที่ส าคัญนั่นคือ ค่ายบูเคนวัลด์ ค่ายเชล์มโน และ

ค่ายเอาท์ชวิตซ์ 

ค่ายบูเคนวัลด์เป็นค่ายที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี มีค่ายบริวาร 130 ค่าย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 16 

กรกฎาคม ค.ศ. 1937 นักโทษกลุ่มแรกเป็นอาชญากร และนักโทษทางการเมือง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส าหรับ นักโทษที่มีต าแหน่งทางการเมือง ส าหรับนักโทษทั่วไป และ ส าหรับนักโทษชาวโปล หลังจาก

ที่เยอรมนีเข้ารุกรานในค.ศ. 1939 นักโทษชาวยิวในค่ายแห่งนี้ได้รับการปฏิบัติอย่างทารุณ พวกเขา

ต้องท างาน 14-15 ชั่วโมงต่อวัน และต้องอดทนต่อสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายและการลงโทษที่

โหดร้ายจนน าไปสู่การต่อต้านขึ้นภายในค่าย ในค.ศ. 1943 ได้เกิดการเคลื่อนไหวใต้ดินขึ้น ซึ่งมีทั้ง

คอมมิวนิสต์เยอรมัน ชาวยิว และนักโทษทางการเมืองที่ถูกจับมา การเคลื่อนไหวในค่ายบูเคนวัลด์นั้น

ค่อนข้างประสบความส าเร็จ เนื่องจากสมาชิกกลุ่มสามารถลักลอบน าอาวุธและดินปืนเข้ ามาภายใน

ค่ายได้ 

ค่ายเชล์มโน เป็นค่ายกักกันแห่งแรกของนาซีที่ใช้แก๊สพิษในการสังหารหมู่ และเป็นค่ายแรกที่

ท าการสังหารหมู่ภายใต้มาตรการการแก้ไขปัญหาชาวยิวครั้งสุดท้าย สร้างข้ึนในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 

1941 ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1943 ได้ก าจัดชาวยิวทั้งหมดในแคว้นวอเทอเกา (Warthegau) ใน

โปแลนด์ และในเดือนเมษายน ค.ศ. 1944 ได้มีแผนการกวาดล้างโลดซ์เกตโตซึ่งเป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงอีก
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เช่นกัน ในที่วัน 23 มิถุนายน ค.ศ. 1944 จึงมีการขนย้ายชาวยิวทั้งหมดมาที่ค่ายแห่งนี้ และใน

กลางเดือนกรกฎาคมในปีเดียวกันนี้เอง ได้มีการย้ายชาวยิวจากเกตโตไปยังค่ายเอาท์ชวิตซ์ 

ค่ายเอาท์ชวิตซ์ ถูกก่อสร้างในวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1940 ผลประโยชน์จากค่ายดังกล่าวคือ 

พ้ืนที่มีความเหมาะสมในการใช้เป็นจุดเชื่อใต่อระบบการขนส่ง สามารถเดินทางเข้าถึงทุกส่วนของ

ยุโรปได้โดยง่าย นอกจากนั้นภูมิประเทศยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการอยู่อาศัย ดังนั้นจึงสามารถใช้

ประโยชน์ตรงนี้ในการท าลายล้างมนุษย์ในค่ายกักกันได้ โดยมีผู้บัญชาการคือ รูดอล์ฟ โฮส4 ผู้ริเริ่มค า

ขวัญที่ว่า การท างานน ามาซึ่งอิสรภาพ ซึ่งปรากฏอยู่เหนือประตูทางเข้าค่าย ปลายปี ค.ศ. 1940 มี

การท าฟาร์มขนาดใหญ่ในค่ายเพ่ืออ านวยผลประโยชน์ต่อชาวนาเยอรมัน วัตถุประสงค์แรกของการ

เปิดใช้ค่ายเพ่ือไว้ส าหรับกักขังนักโทษทางการเมืองชาวโปแลนด์ ดังนั้นนักโทษส่วนใหญ่ภายในค่ายจึง

ไม่ใช่ชาวยิว จนกระทั่งกลางปี ค.ศ. 1942 มีนักโทษชาวยิวเพ่ิมขึ้น และส่วนใหญ่เป็นนักโทษทาง

การเมือง ช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีการสังหารอย่างเป็นระบบ การเสียชีวิตนักโทษส่วนใหญ่จึงมีสาเหตุ

มาจากความอดอยากหิวโหย การท างานหนักไป การถูกจับแขวนคอ และการถูกยิง 

มีการแยกประเภทนักโทษในค่ายโดยการใช้แถบสีเย็บติดไว้บนเสื้อนักโทษ แถบสามเหลี่ยมสี่

แดง ส าหรับนักโทษทางการเมือง สามเหลี่ยมสีเขียวคือพวกอาชญากร แถบสามเหลี่ยมสีด าคือกลุ่มคน

เร่ร่อนที่ถูกส่งมายังค่ายรวมไปถึงชาวยิปซี แถบสามเหลี่ยมสีชมพูส าหรับพวกรักร่วมเพศ และผู้ท าผิด

กฎหมายล่วงละเมิดทางเพศ และแถบสามเหลี่ยมสีเหลืองส าหรับชาวยิว และส าหรับชาวยิว เสื้อผ้าจะ

ถูกติดด้วยสัญลักษณ์ดาวเดวิด และจะมีการสักตัวเลขเพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ โดยจะถูกสักบนแขน

ซ้ายของนักโทษ สภาพความเป็นอยู่ในค่ายแห่งนี้มีความย่ าแย่เป็นอย่างมาก ต้องนอนเบียดเสียดแออัด

กัน ตอนเช้านักโทษจะได้รับชา หรือกาแฟคนละถ้วย มื้อกลางวันเป็นซุปผัก เช่นหัวไชเท้า มันฝรั่ง แต่

ไม่มีเนื้อสัตว์ ส่วนมื้อเย็น นักโทษจะได้รับขนมปังซึ่งเก่า และมักขึ้นราอยู่เสมอ การขาดอาหารที่มี

คุณภาพและปริมาณที่ไม่เพียงพอ น ามาซึ่งความอ่อนแอและความเหน็ดเหนื่อย จนน าไปสู่ความ

เจ็บป่วยทางกาย และจิตใจ ระหว่างค.ศ. 1943-1944 นักโทษมีความพยายามหลบหนีออกจากค่าย

กักกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโปลมีผู้พยายามหลบหนีทั้งหมด 822 คน มีคนทุกเชื้อชาติ แต่หลบหนีไปได้

เพียง 144 คน นอกนั้นถูกยิงท้ิง ทุกครั้งที่มีนักโทษในค่ายหลบหนี นักโทษที่เหลือ จะถูกเรียกตัวมาเข้า

แถวเพ่ือลงโทษ 
                                                           
4 เป็นนักการเมืองคนส าคัญในนาซเียอรมนี ได้รับแต่งตั้งเป็นรองฟือเรอร์ของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ในปี 1933 เขาด ารง
ต าแหน่งจนปี 1941 เมื่อเขาบินเดีย่วไปประเทศสกอตแลนด์เพื่อพยายามเจรจาสันติภาพกับสหราชอาณาจักร
ระหว่างสงครามโลกครั้งท่ีสอง เขาถูกจับเป็นนักโทษและสุดท้ายถูกพิพากษาลงโทษฐานอาชญากรรมต่อสันตภิาพ 
รับโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
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เมื่อรัฐบาลนาซีได้จัดตั้งข้อสรุปของการแก้ปัญหาชาวยิวครั้งสุดท้าย โดยการแก้ปัญหาครั้ง

สุดท้ายนี้คือรหัสที่ใช้เรียกเพ่ือความเป็นระบบและเป็นแบบแผน โดยตั้งใจจะใช้เป็นแผนการในการ

กวาดล้างชาวยิวทั่วยุโรป หลังจากประชุมเสร็จจึงมีการสร้างค่ายสังหารใหม่ขึ้นอีก 3 ค่าย ซึ่งในช่วง

ระหว่างเดือนมีนาคม ค.ศ. 1942 ถึงเดือนตุลาคม ค.ศ. 1943 ค่ายทั้ง 3 นี้ได้สังหารชาวยิวไปเป็น

จ านวนประมาณ 1.75 ล้านคน แต่ค่ายที่ใหญ่ที่สุด และเป็นที่รู้จักกันดี คือ ค่ายเอาท์ชวิตซ์ 

ค่ายเอาท์ชวิตซ์ เบอร์คาเนา หรือเอาท์ชวิตซ์ 2 เป็นค่ายขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกัน

ทั้งหมด สร้างเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.1941 ในตอนแรกใช้เป็นค่ายกักกันเชลยสงคราม จ านวน 

125,000 คน ต่อมา เดือนมีนาคม ค.ศ. 1942 ได้เปลี่ยนสถานภาพโดยใช้เป็นศูนย์กลางการกวาดล้าง

ชาวยิว 

ผู้น านาซีตัดสินใจใช้มาตรการแก้ปัญหาครั้งสุดท้ายในการสังหารหมู่ชาวยิวในยุโรปโดยใช้

ระบบรถไฟข้ามทวีปเพ่ือขนส่งหรืออพยพชาวยิวออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมเพ่ือไปยังค่ายสังหาร 

ระหว่างที่อยู่บนรถไฟ ชาวยิวจะไม่ได้รับทั้งน้ าและอาหารตลอดการเดินทาง ความแออัดจากการ

เดินทางโดยขบวนรถไฟที่ปิดสนิท สร้างความทรมานให้พวกเขาอย่างมาก เนื่องจากต้องอดทนกับ

ความร้อนที่ร้อนจัด และเย็นจัด สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขอนามัยมีเพียงถังที่ใช้แทนส้วม กลิ่น

เหม็นยิ่งสร้างความทรมานเข้าไปอีก การขาดแคลนอาหารและน้ า ท าให้มีคนเสียชีวิตในรถไฟก่อนจะ

ถึงจดุหมายปลายทาง  

เมื่อเหยื่อถึงที่หมายจะถูกหลอกว่าจะได้ไปอาบน้ า โดยหน้าประตูห้องรมแก๊ส จะเขียนว่าห้อง

อาบน้ าเป็นจ านวน 7 ภาษา เมื่อเหยื่อที่มีอาการอ่อนเพลียจากการไม่ได้รับสุขอนามัยที่ดีได้ยินดังนั้น 

จึงปฏิบัติตามอย่างว่าง่าย เมื่อเข้าไปในห้องรมแก๊ส เพียง 3 นาที  เหยื่อทุกคนจะตายลงทั้งหมด 

จากนั้นจึงมีการเปิดพัดลมระบายอากาศ เพ่ือระบายเอาแก๊สพิษออก หน่วยเก็บศพยังคงต้องใส่

หน้ากากป้องกัน เพราะถึงแม้จะถูกระบายออกไป แต่ยังมีแก๊สพิษบางส่วนหลงเหลืออยู่ตามระหว่าง

ศพ พวกเขาจะฉีดน้ าล้างศพ หลังจากนั้น จะลากศพเข้าไปในลิฟท์เพ่ือน าไปห้องเผาศพ แต่ก่อนที่จะ

เผา จะมีคนท าหน้าที่ตรวจเพื่อถอนฟัน หรือหักฟันทองออกจากปากศพ รวมถึงทรัพย์สินมีค่าอ่ืนๆของ

เหยื่อด้วย 

ในช่วงท้ายของสงคราม ฮิมเลอร์รู้สึกกังวลใจ เพราะไม่ต้องการให้ข้อมูลการสังหารแก๊สพิษถูก

เปิดเผยต่อทหารสัมพันธมิตร จึงมีการออกค าสั่งให้ท าลายฌาปนสถานของค่ายเอาท์ชวิตซ์ ในเดือน

พฤศจิกายน ค.ศ. 1944 แต่ฌาปนสถานหมายเลข 4 ถูกระเบิดท าลายไปจากการปฏิวัติของนักโทษ 

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1944 มีเพียงฌาปนสถานหมายเลข5 ที่ยังคงท างานอยู่จนถึงวันสุดท้ายของ
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สงคราม นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1945 มีเพียงศพที่ตายจากการถูกฆ่าในค่ายเท่านั้นที่ถูกเผา 

ไม่มีการรมแก๊สอีกต่อไป ค่ายเอาท์ชวิตซ์นั้นเป็นศูนย์กลางการสังหารของรัฐบาลนาซี ตั้งแต่ ค.ศ. 

1942 ถึงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1944 เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี การสังหารหมู่โดยแก๊สพิษเกิดขึ้นทุก

วัน จนกลายเป็นกิจวัตรประจ าวันของค่าย มีการประมาณจ านวนเหยื่อที่เสียชีวิต จากการถูกรมแก๊ส

เป็นชาวยิว อย่างน้อย 1,323,000 – 1,334,700 คน ชาวยิปซี 6,430 เชลยสงครามโซเวียต 1,065 คน 

ชาติอ่ืนๆ อีก 3,655 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโปแลนด์ อย่างไรก็ตามนอกจากเสียชีวิตจากการรมแก๊ส

แล้ว นักโทษยังเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ ความอดอยากและการท างานหนัก เป็นผลจากสภาพความ

เป็นอยู่ที่เลวร้ายในค่ายด้วย (รวิภา ศรีดาวเดือน, 2555: 101) 

ในปี 1938 สหรัฐอเมริกาเรียกประชุมกับองค์การสันนิบาตชาติ โดยมีผู้แทนจาก 32 ประเทศ

เพ่ือช่วยเหลือยิวในการหลบหนีจากฮิตเลอร์ แต่ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเพราะไม่มีประเทศใดยอมรับ

ชาวยิว ในเดือนมกราคม ปีค.ศ. 1945 กองทหารรัสเซียกองแรกพบค่ายมรณะเหล่านี้ หลังจากได้รับ

การปลดปล่อยจากค่าย ผู้รอดชีวิต มีชีวิตที่เป็นไปอย่างยากล าบากและท้อแท้ใจในการตามหาบุคคล

อันเป็นที่รัก คนจ านวนมากจึงไปอยู่ที่ค่ายคนพลัดถิ่นเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ 

ชาวยิวผู้รอดชีวิตมาได้ มีสภาพร่างกายและจิตใจที่อ่อนแอเป็นอย่างมาก ผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่กล่าวไป

ในท านองเดียวกันว่า จะยังตายไม่ได้ หน้าที่ของพวกเขาคือ การเป็นพยานให้การในสิ่งที่เกิดขึ้นกับ

พวกเขาในขณะนั้น 

มีการตั้งค าถามว่าเมื่อยิวถูกนาซีจับมาฆ่าอย่างทารุณเช่นนี้แล้วท าไมยิวถึงไม่ สู้ เนื่องจาก

ธรรมดาสัตว์โลกทั่วไปเมื่อถึงคราวจนตรอกและรู้ว่าไหนๆจะต้องตายแล้ว ก็มักจะสู้ กับผู้ที่ท าร้ายตน

จนกว่าจะหมดก าลัง ปัญหานี้นักจิตวิทยาและนักสังคมศาสตร์ได้ตอบกันมาแล้วหลายทาง บ้างก็ว่ายิว

ยอมให้นาชีฆ่าตาย โดยดุษณีเพราะยิวมีสัญชาตญาณว่าจะต้องตาย บ้างก็ว่ายิวนั้นมีปมในใจ เป็น

ส่วนรวมว่าตัวเป็นผู้ผิด บ้างก็ว่ายิวมีความรู้สึกเกลียดชังตนเองอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ บ้างก็ว่ายิวมี

ความต้องการที่จะลงโทษตนเองอยู่ในจิตใต้ส านึก ค าตอบเหล่านี้เมื่อมีมากมายหลายทาง จึงท าให้ยิ่ง

เชื่อยาก แตห่ากจะหาค าตอบโดยง่าย ซึ่งน่าจะตรงต่อความจริงและเห็นจะกล่าวได้ว่า พวกยิว ไม่รู้ตัว

ว่าจะถูกฆ่าใน “การแก้ปัญหายิวขั้นสุดท้าย” ของฮิตเลอร์ดูออกจะไร้มนุษยธรรมเสียจนเกินที่มนุษย์

ธรรมดาสามัญจะเชื่อได้ว่าเป็นจริง นอกจากนั้นนาซีเก็บ “วิธีแก้ปัญหายิวขั้นสุดท้าย” ของฮิตเลอร์ให้

เป็นความลับอย่างยิง กว่ายิวจะรู้ตัวว่าถูกฆ่าก็ได้เข้าห้องแก๊สไปเสียแล้ว (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2545) 

ต่อมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมนีถูกแบ่งประเทศเป็นฝั่งตะวันตกและตะวันออก 

ฝั่งตะวันออกอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียต ในส่วนของตะวันตกอยู่ภายใต้การควบคุมของอังกฤษ 
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ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา มีความเกี่ยวเนื่องกับนโยบายแสดงความรับผิดชอบต่ออดีต โดยทาง

เยอรมันถือหลักการเผชิญหน้ากับอดีต ยอมรับและแก้ไขอย่างจริงจัง (ดลลดา ชื่นจันทร์ , 2558: 4) 

เช่น การสร้างอนุสรณ์สถาน การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว และพิพิธภัณฑ์ชาวยิวที่เบอร์ลิน การคุกเข่าขอ

ขมาและไว้อาลัยต่ออนุสรณ์สถานชาวยิวที่โปแลนด์ของนายกรัฐมนตรี วิลลี บรันท์ การเปลี่ยนระบบ

การศึกษาให้เป็นแบบ anti-authority เพ่ือให้เยาวชนเป็นนักถกเถียงและต่อต้านเผด็จการ เป็นต้น 

(พรสรรค์ วัฒนางกูร, 2536 อ้างใน เพ่ิงอ้าง, 2558 : 4) 

ชาวยิวเป็นชนชาติที่ได้แสดงความรู้ความสามารถเป็นพิเศษในประวัติของโลก ในยุคก่อน

สงครามโลกครั้งที่ 2 อาจถูกมองด้วยภาพจ าที่ว่าเป็นชนชาติที่เห็นแก่ตัว ตระหนี่ ถี่เหนียว แต่เมื่อ

เหตุการณ์โฮโลคอสต์ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกเผยแพร่ออกไป ท าให้ตั้งแต่นั้นมา จวบจนถึง

ปัจจุบัน ความทรงจ าที่สังคมมีต่อชาวยิวนั้น คือเชลยสงครามที่น่าเวทนาเป็นอย่างมาก หลังจาก

เหตุการณ์นั้น จึงมีชาวยิวผู้รอดชีวิตจ านวนไม่น้อย ออกมาเล่าเรื่องราวชีวิตอันแสนสาหัสในค่ายกักกัน 

ผ่านหนังสือ นวนิยาย และสื่อต่าง ๆ 

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมยิวอย่างมาก 

โดยเฉพาะในแง่สัดส่วนประชากรยิว ซึ่งยิวในยุคสมัยใหม่นั้นแตกออกเป็นหลายฝ่าย เช่น ยิวออร์โธ

ดอกซ์ หรือพวกเคร่งศาสนา ยิวไซออนนิสต์ หรือพวกที่ต้องการตั้งประเทศในปาเลสไตน์ ยิว

คอมมิวนิสต์หรือพวกเกลียดศาสนา เกลียดชาติ ไม่ชอบสิ่งที่ชนชั้นปกครองน ามาเป็นข้ออ้างกดขี่ชน

ชั้นแรงงาน และยิวสาย กลาง หรือ พวกหัวก้าวหน้า เน้นผสมกลมกลืนไปกับคนในประเทศท่ีตนอาศัย

อยู่ อาจจะเคร่งศาสนาหรือไม่ก็ได้ (พงศ์ศรณ์ ภูมิวัฒน์, 2561: 208) ซึ่งในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฮิต

เลอร์กวาดล้างยิวออร์โธดอกซ์กับยิวสายกลาง ไปจ านวนหลายล้านคน ยิวสายกลางจ านวนมากหนี

ตายมาสวามิภักดิ์กับยิวไซออนนิสต์ สถานการณ์บีบบังคับให้ต้องร่วมชิงปาเลสไตน์ด้วย สงครามโลก

ครั้งที่ 2 ท าให้ยิวสายกลางในยุโรปถูกท าลายล้าง ถูกผลักดันให้เป็นคนหัวรุนแรงยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็น

ที่มาของการต่อสู้ชิงพ้ืนที่ในดินแดนปาเลสไตน์ของชาวยิว (เพ่ิงอ้าง, 2561 : 208-211) เมื่อชาวยิวไม่มี

ที่ไป ทางอังกฤษจึงช่วยจัดแจงให้มาอยู่กับชาวอาหรับโดยไม่มีทางเลือก โดยประกาศสถาปนารัฐ

อิสราเอลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1948และได้รับการรับรองให้เป็นรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ

เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม ค.ศ. 1949 (วาดน้ า จันทร์พวง, 2559 : 7) หลังจากนั้นเหตุการณ์

กระทบกระท่ังเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มีมาอย่างยาวนานในดินแดนตะวันออกกลาง

และเป็นหนึ่งในปัญหาความขัดแย้งที่เรื้อรังและยาวนานที่สุดในโลก หากนับตั้งแต่อิสราเอลเข้ายึด



43 
 

 
 

ครองดินแดนปาเลสไตน์ในปีค.ศ. 1967 จนถึงปัจจุบันก็ด าเนินมานานกว่า 50 ปีมาแล้ว ซึ่งอิสราเอล

ได้ใช้ก าลังและมาตรการต่างๆบนดินแดนที่ถูกยึดครองมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งเป็นการกระท าเพ่ือตอบโต้

และป้องกัน ผู้ที่คัดค้านการยึดครองของอิสราเอล และกระท าเพ่ือการอ่ืนๆ เช่น สนับสนุนให้

ประชาชนชาวอิสราเอลเข้าไปตั้งถิ่นฐานเป็นที่อยู่อาศัยของชาวอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึด

ครอง (วาดน้ า จันทร์พวง, 2559: 1)  

ในปี ค.ศ. 1967 ได้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ อียิปต์ 

จอร์แดน และซีเรีย ซึ่งผลของสงครามคือ อิสราเอลได้รับชัยชนะ และเข้ายึดครองดินแดนบางส่วน

ของชาวอาหรับ รวมไปถึงดินแดนแถบที่ราบสูงโกลันของซีเรีย คาบสมุทรไซไนของอียิปต์ ฉนวนกาซ่า 

ดินแดนฝั่งตะวันตกของแม่น้ าจอร์แดน และเยรูซาเลมตะวันออก โดยดินแดนเหล่านี้ถูกเรียกรวมกันว่า 

“ดินแดนที่ถูกยึดครอง” (เพ่ิงอ้าง, 2559: 8) 

ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ยังคงด าเนินเรื่อยมา และยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น 

เมื่อมีการใช้วิธีการโจมตีที่เรียกว่า ระเบิดพลีชีพที่สามารถสร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน

ของประชาชนอย่างรุนแรงได้ในวงกว้าง เมื่อเกิดเหตุการณ์โจมตีโดยใช้ระเบิดพลีชีพและวิธีการอ่ืนๆ

บ่อยครั้ง รวมทั้งความล้มเหลวของกระบวนการเจรจาเพ่ือสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ 

ในปี ค.ศ. 2001 รัฐบาลอิสราเอลจึงตัดสินใจอนุมัติแผนการก่อสร้างก าแพง หลังจากตระหนักว่า

วิธีการอ่ืนๆที่อิสราเอลเคยใช้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เช่น การไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากดินแดนที่ยึด

ครอง การท าลายบ้านเรือน หรือการจับกุมคุมขัง ไม่ได้ช่วยลดอัตราการโจมตีของผู้ก่อการร้าย ในปี

ค.ศ. 2002 อิสราเอลจึงได้เริ่มต้นสร้าง ก าแพงความมั่นคง เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ก่อการร้ายชาว

ปาเลสไตน์ในดินแดนที่ถูกยึดครองเข้ามาโจมตีประชาชนในดินแดนของอิสราเอล  โดยอิสราเอลออก

ค าสั่งยึด และรื้อท าลายทรัพย์สินของชาวปาเลสไตน์เป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างก าแพง การกระท า

ดังกล่าวส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของชาวปาเลสไตน์ในหลายพ้ืนที่ (เพ่ิงอ้าง, 2559 : 13-16) 

เหตุการณ์การยึดครองดินแดนในครั้งนั้นท าให้อิสราเอลมีฐานะเป็นรัฐผู้ใช้อ านาจยึดครอง (เพ่ิงอ้าง, 

2559: 25) นอกจากการสูญเสียดินแดนแล้ว ชาวปาเลสไตน์ยังต้องสูญเสียการมีตัวตนผ่านระบบ

การศึกษา ซึ่งในแบบเรียนไม่ปรากฏประวัติศาสตร์ของชาวปาเลสไตน์ รัฐบาลอิสราเอลใช้แบบเรียน

เป็นเครื่องมือในการปลูกฝังกรอบความคิด “หนึ่งชาติ หนึ่งแผ่นดิน” (Ozkirimii, 2005: 181 อ้างใน 

ศิริพร ศรีวรกานต์, 2555: 98) เป็นการใช้ระบบการศึกษากล่อมเกลาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของ

ชาติอิสราเอลให้กับเด็ก ในขณะที่ละทิ้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนชาติปาเลสไตน์ พวกเขา

ช่วยกันสร้างและอนุรักษ์เรื่องเล่าที่ เกี่ยวกับชาติอิสราเอลด้วยการก าจัดความทรงจ าเกี่ยวกับ
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ปาเลสไตน์ การกระท าดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างอัตลักษณ์ยิว ในอิสราเอล 

(Pappe, 2010 อ้างใน เพ่ิงอ้าง , 2555: 98) แต่ขณะเดียวกันก็เป็นการบ่อนท าลายวัฒนธรรม

ปาเลสไตน์ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้วัฒนธรรมอิสราเอลกลืนกินวัฒนธรรมของปาเลสไตน์ได้โดยง่าย ซึ่ง

ในขณะที่อิสราเอลพยายามก าจัดตัวตนของฝ่ายปาเลสไตน์ด้วยการใช้เรื่องเล่าเป็นเครื่องมือ ทางฝ่าย

ปาเลสไตน์ก็โต้กลับด้วยการใช้เรื่องเล่าเช่นเดียวกัน (เพ่ิงอ้าง, 2555: 99) 

ผู้สนับสนุนของฝ่ายอิสราเอลมักกล่าวว่าความขัดแย้งของทั้งสองชาติเกิดจากการที่ชาว

ปาเลสไตน์กับชาวอาหรับ ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าดินแดนปาเลสไตน์เป็นมาตุภูมิของชาวยิวในแง่

ประวัติศาสตร์ แต่ชาวอาหรับมองว่าความขัดแย้งเกิดจากการที่ชาวอิสราเอลละเมิดอธิปไตยของชาว

ปาเลสไตน์ในบ้านของตน (เพ่ิงอ้าง, 2555: 91) เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง ชาวยิวในฐานะ

ผู้กระท า ย่ ายีต่อชาติอ่ืน ซึ่งสลายภาพที่ชาวยิวมักแสดงตนในฐานะเหยื่อ ซึ่งถูกผลิตซ้ ามานับไม่ถ้วน 

ในวรรณกรรม และสื่อต่างๆ การที่ชาวปาเลสไตน์ประกาศตนในฐานะเหยื่อ โดยมีการผลิตสร้างบันทึก

ความทรงจ า หรือ นวนิยายเกี่ยวกับเหตุการณ์แย่งชิงดินแดนระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ขึ้นมา  

อาจเป็นกลยุทธ์เดียวกับชาวยิว นั่นคือการเลือกใช้เรื่องเล่าแห่งความทุกข์ทรมาน หรือเรื่องเล่าที่แสดง

ถึงการถูกย่ ายีซึ่งเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลของชาวปาเลสไตน์ เพ่ือให้ชาวปาเลสไตน์รุ่นหลังมีโอกาส

รับรู้ว่าครั้งหนึ่งชาวปาเลสไตน์เคยครอบครองดินแดนนี้ และยืนยันการมีตัวตนของชาวปาเลสไตน์ที่ตก

อยู่ในสภาวะไร้บ้าน ขณะเดียวกัน เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มตนให้สังคมภายนอกได้รับรู้ หรือท า

ให้เรื่องราวของคนกลุ่มนี้ไม่ถูกลบเลือนหายไป (ชุติมา ประกาศวุฒิสาร, 2544 อ้างใน เพ่ิงอ้าง, 2555: 

97) 

จากข้อมูลข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า ภาพลักษณ์ของชาวยิวเดิมทีมีลักษณะ ตระหนี่ถี่เหนียว 

หน้าเงิน เห็นแก่ตัว แต่เมื่อเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น ชาวยิวตกเป็นเชลยอคติทางชาติ

พันธุ์ที่ถูกสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยม ท าให้เกิดภาพความเป็นเหยื่อที่น่าสงสารต่อสายตาชาวโลก แต่

หลังจากนั้นไม่นาน เมื่อชาวยิวได้ก่อตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นมา ท าให้เกิดความขัดแย้งกับชาวปาเลสไตน์ 

บทบาทของชาวยิว กลับกลายเป็นผู้กระท าการอันโหดร้าย กดข่ี และเข่นฆ่าชาวปาเลสไตน์ จนแทบไม่

เหลือภาพเหยื่อสงครามอันน่าเห็นใจจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 สถานการณ์ดังกล่าว อาจเป็น

เหตุให้ชาวยิว ต้องผลิตสร้างความทรงจ าผ่านเรื่องเล่าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแสดงให้โลกเห็นความจริงที่ว่า 

ยิวเป็นเหยื่อสงครามโลก และยังไม่ได้รับการเยียวยาให้หายจากความเจ็บปวดเหล่านั้น โดยการผลิตส

สร้างความทรงจ านั้นมีการท าออกมาในรูปแบบวรรณกรรม ก่อนที่จะแปรเป็นภาพยนตร์ในภายหลัง 
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บทที่5 

โครงเรื่องของภำพยนตร์ที่สร้ำงจำกเรื่องเล่ำของผู้รอดชีวิต 

จำกเหตุกำรณก์ำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ชำวยิว 
 ในช่วงปีค.ศ. 1978 ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์เรื่อง Holocaust ของช่อง NBC ของ

สหรัฐอเมริกา ได้ออกอากาศและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นวงกว้างถึงภาพลักษณ์หรือ

ความเข้าใจที่ต่างชาติมีต่อคนเยอรมันในช่วงเวลาดังกล่าว (ดลลดา ชื่นจันทร์, 2558: 18) ภาพยนตร์ที่

น าเสนอถึงชาวยิวเกิดขึ้นมากมาย ภาพยนตร์ประสบการณ์จริงของผู้รอดชีวิตถือเป็นวัตถุดิบชั้นดีใน

การสร้างเรื่องเล่า จึงเกิดภาพยนตร์หลายรูปแบบที่น าเสนอชาวยิวในลักษณะต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ที่

เล่าถึงชาวยิวที่ภูมิใจในความเป็นยิว ซึ่งในช่วงสงคราม ชาวยิวมากมายทิ้งอัตลักษณ์ของตนเพ่ือ

กลมกลืนไปกับชาวเยอรมันเพ่ือความอยู่รอด ภาพยนตร์กลุ่มนี้จึงยกวัฒนธรรมแบบยิวขึ้นมาสรรเสริญ

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงานจากผู้ก ากับชาวยิวที่ยังอยู่ในเยอรมัน นอกจากนั้นยังมีภาพยนตร์ที่เล่าถึง

ชาวยิวที่มีลักษณะเป็นวีรบุรุษผู้ช่วยเหลือผู้อื่นในยามสงคราม (เพ่ิงอ้าง, 2558: 18)  

การศึกษากระบวนการสร้างความทรงจ าผ่านภาพยนตร์ในงานวิจัยชิ้นนี้นั้น เลือกศึกษาผ่าน

โครงเรื่อง (plot) เนื่องจากโครงเรื่องเป็นกลไกพ้ืนฐานของเรื่องราวก าหนดจุดเริ่ม จุดจบ และล าดับ

เหตุการณ์หรือล าดับหน่วยย่อยของเรื่อง อีกท้ังโครงเรื่องยังสะท้อนอคติ แนวคิด อุดมการณ์ที่ประมวล

เหตุการณ์ขึ้นเป็นชุดและจัดล าดับความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ในแบบหนึ่ง (ธงชัย วินิจจะกูล, 2552 : 

9) โครงเรื่องจะเป็นตัวก าหนดทิศทาง และแนวทางการด าเนินเรื่องให้เกิดความน่าสนใจ บางเรื่องเป็น

เรื่องเล่าเดียวกันแต่ถูกน าเสนอออกมาต่างกัน เพราะผู้เล่าวางโครงเรื่องไว้ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น

ความส าคัญของโครงเรื่องนอกจากมีผลต่อความน่าสนใจของเรื่องแล้ว ยังช่วยอธิบายเรื่องแต่ละเรื่อง 

โครงเรื่องจึงน าไปสู่ความเข้าใจข้อเท็จจริง (จุฬารัตน์ ด ารงวิถีธรรม , 2559: 254) ถึงแม้จะมีเรื่องเล่า

หลักเดียวกัน คือความเป็นเหยื่อของชาวยิว แต่เรื่องเล่าในภาพยนตร์ทั้งหมดนั้นมีรายละเอียดต่างกัน 

โดยเฉพาะการให้คุณค่า และการจัดวางผู้อื่นในเรื่องเล่า 

ซึ่งภาพยนตร์ที่น ามาศึกษา เป็นภาพยนตร์ที่อ้างอิงมาจากเรื่องเล่าของผู้รอดชีวิตจาก

เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว เป็นจ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ Playing for Time (1980), Europa 

Europa (1990), Schindler’s List (1993), The Grey Zone (2001), The Pianist (2002) และ 

Fateless (2005) 
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การมาก ากับภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวนั้นล้วนมีที่มาที่

น่าสนใจไม่น้อยในตัวผู้ก ากับแต่ละคน ซึ่งในภาพยนตร์ 6 เรื่องนี้ มีผู้ก ากับถึง 5 คนที่มีเชื้อสายยิว 

ได้แก่  แดเนียล ชู เกอร์แมน (Daniel Chugerman) ผู้ ก ากับ Playing for time ,แอ็กนีสซก้า 

ฮอลแลนด์ (Agnieszka Holland) ผู้ก ากับ Europa Europa สตีเวน อัลลัน สปีลเบิร์ก (Steven 

Allan Spielberg) ผู้ก ากับ Schindler’s list, ทิโมธี เบลค เนลสัน (Timothy Blake Nelson) ผู้

ก ากับ The Grey Zone และ โรมัน เรย์มอนด์ โปลันสกี (Roman Rajmund Polanski) ผู้ก ากับ The 

Pianist ในขณะที่ Lajos Koltai ผู้ก ากับ Fateless นั้น เป็นผู้ก ากับชาวฮังกาเรียนที่หยิบหนังสือของ 

Imre Kertész ที่เขียนเล่าเรื่องของเขาในค่ายกักกัน และได้เป็นชาวฮังกาเรียนคนแรกที่ได้รับรางวัล

โนเบลสาขาวรรณกรรม โดยภาพยนตร์ 6 เรื่องดังกล่าว มีโครงเรื่องดังต่อไปนี้  

 

Playing for Time (1980) 

ภาพยนตร์ดังกล่าวสร้างมาจากการอ้างอิงเรื่องจริงจาก Fania Fénelon นักดนตรีหญิงชาว

ฝรั่งเศส ผู้มีประสบการณ์ในการร้องเพลงในวงออเคสตร้าที่เอาท์ชวิตซ์ บันทึกของ เฟอเนอลง อธิบาย

ว่าเธอรอดชีวิตจากความตายในค่ายกักกันได้อย่างไร โดยเธอได้รับเลือกให้ร้องเพลงในวงออเคสตร้าที่

มีแต่ผู้หญิง ซึ่งจัดตั้งโดย อัลมา โรเซ่  (Alma Rose) หลานสาวของ กุสตาฟ มาห์เลอร์ (Gustav 

Mahler) ที่ถูกจับมาในค่ายกักกันเช่นเดียวกัน โดยคอนเสิร์ตถูกจัดอยู่ 11 เดือน ในปี ค.ศ. 1944 

ภายใต้ค าสั่งของทหารเอสเอส บันทึกของเฟอเนอลงถูกตีพิมพ์ในฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1976 และ ตีพิมพ์

ในสหรัฐอเมริกา ในปีต่อมา ก่อนที่เธอจะเสียชีวิต เธอก าลังเขียนหนังสือเล่มใหม่ที่เล่าประสบการณ์

ของเธอหลังจากการปลดปล่อยจากค่ายกักกัน (New York Time, 1983: ออนไลน์) ภาพยนตร์เล่า

เรื่องของฟาเนีย เฟอเนอลง ขณะที่อยู่ในค่ายกักกัน และใช้ชีวิตร่วมกับหญิงสาวในวงออเคสตร้า การ

พยายามจัดการแสดงให้ออกมาดีในสายตานายทหารนาซี เพ่ือให้รอดพ้นจากการถูกน าไปรมแก๊ส 

ในขณะที่หญิงสาวทุกคนมองความสิ้นหวัง และเห็นนาซีเป็นสัตว์ปีศาจ แต่ฟาเนียกลับมองว่า สิ่ง

เหล่านี้คือการได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับมนุษยชาติแบบที่ไม่เคยรู้มาก่อน 

Playing for time สะท้อนให้เห็นมุมของนักโทษชาวยิวผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ได้รับสิทธิพิเศษ น า

แสดงโดย วาเนสซา เรดเกฟ (Vanessa Redgrave) แสดงเป็น ฟาเนีย เฟอเนอลง ก ากับการแสดงโดย 

ดาเนียล แมนน์ (Daniel Mann)5 ในปี ค.ศ. 1980 ประวัติของแดเนียล แมนน์ ไม่ปรากฏเด่นชัดมาก

                                                           
5 Daniel Mann ซึ่งเสยีชีวิตลงระหว่างที่ถ่ายท าภาพยนตร์ Playing for time จึงมีบางส่วนของภาพยนตร์ที่ก ากับ 
โดย Joseph Sargent แต่มเีพียง แมนน์เท่าน้ันท่ีไดร้ับเครดติในฐานะผู้ก ากับ 
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นัก ในความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความเป็นยิวของเขา พบแค่เพียงว่าเขาเกิดที่บรู๊คลิน ในสหรัฐอเมริกา 

บุตรของเฮเลนและ ชามูเอล ชูเกอร์แมน ซึ่งเป็นนักกฎหมาย เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลว และ

ศพของเขา ถูกฝังอยู่ที่สุสานชาวยิว Hillside Memorial Park 

ภาพยนตร์ได้รับรางวัลจาก Primetime Emmy Award หลายรางวัลด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น 

นักแสดงน ายอดเยี่ยม นักแสดงสมทบยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 

 ภาพยนตร์น าเสนอเกี่ยวกับ ชีวิตและความยากล าบากในการซ้อมดนตรีเพ่ือให้รอดจากการถู

กรมแก๊ส และความซับซ้อนของนักโทษหญิงแต่ละคน การต่อสู้เพ่ือความอยู่รอด ภาพยนตร์แสดงให้

เห็นว่า ฟาเนีย เป็นสาวมั่น และเข้มแข็ง มีเหตุมีผล มีความคิดสมัยใหม่ แต่ก็มีความสะเทือนใจต่อสิ่งที่

ตนได้พบเจอ ในภาพยนตร์เล่าว่าเธอเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าทหารนาซี ที่เข้ามารับชม โดยเฉพาะ ลา

เกอร์ฟูห์เรริน มาเรีย แมนเดล ทหารหญิงนาซี ผู้บัญชาการสตรีทุกคนในค่ายแห่งนี้ และยังคอย

ควบคุมวงดนตรีที่เธอสังกัด  

 ภาพยนตร์มีโครงเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การเริ่มเรื่อง (Exposition)  

มีการเริ่มเรื่องโดยเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการแนะน าตัวละครหลักสั้นๆว่าเป็นนักดนตรี 

โดยเป็นฉากเล่นดนตรีในร้านอาหาร ก่อนจะตัดมาที่ภาพรถไฟของนาซีที่ตัวละครเอกอยู่ในนั้น เพ่ือให้

เห็นว่าตัวละครเป็นนักดนตรีที่ถูกจับมาเนื่องจากเป็นเชลยชาวยิว และเมื่อมาถึงค่ายกักกัน ตัวละคร

หลักและชาวยิวที่เหลือ ชายหญิงถูกแยกออกจากกัน และถูกสั่งให้ถอดเสื้อผ้า แว่นตาเครื่องประดับ

ทุกอย่าง และถูกน าไปตัดผม และสักหมายเลขท่ีแขน และเปลี่ยนชุดเป็นชุดนักโทษลายทาง ที่ประดับ

ดาวสีเหลืองไว้บนอกซ้าย โดยในช่วงแรกตัวละครเอกมีใจสู้และมีความหวังว่าจะมีชีวิตรอดออกไป 

นอกจากนั้นยังมีการเสนอภาพเตาเผา เปลวไฟ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในค่ายกักกันแห่งนี้ มีการสังหารหมู่

เกิดข้ึน นอกจากนั้นยังมีการน าเสนอว่า ชาวโปแลนด์นั้นก็รังเกียจชาวยิวเช่นเดียวกัน 

การเล่าเรื่องในตอนต้น เป็นการเกริ่นให้เห็นความยากล าบาก ความทุกข์ทางกายและทางใจ

ของชาวยิว และชี้ให้เห็นว่าคู่ขัดแย้งของชาวยิวไม่ได้มีเพียงแค่นาซี แต่ชาวโปแลนด์ก็แสดงท่าทีไม่เป็น

มิตรเท่าใดนัก พร้อมทั้ง เล่าว่าเหล่าสมาชิกพรรคนาซี มีนิสัยโหดร้าย ป่าเถื่อน จากการกระท าอัน

รุนแรงในตอนต้น เพ่ือน าไปสู่การด าเนินเรื่องในล าดับถัดไป 

2. การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action)  

 ด าเนินไปด้วยการที่ตัวละครเอกเข้าไปอยู่ในวงดนตรีของนักโทษในค่ายกักกัน ซึ่งได้รับสิทธิ

มากกว่านักโทษยิวทั่วไป โดยมีทหารหญิงนาซีเป็นคนควบคุมดูแล โดยภาพการน าเสนอของทหาร
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หญิงคนดังกล่าวในสายตาของตัวละครหลักนั้น ไม่ได้โหดร้ายเท่าใดนัก และดูจะพึงพอใจในตัวละคร

หลักมากเสียด้วย เนื่องจากความสามารถของเธอ นอกจากนั้นยังเสนอให้เห็น สิ่งที่หนึ่งในสมาชิกขอ

งวงดนตรีนักโทษ ซึ่งเป็นเด็กสาวอายุ 20 ปี ที่ทนทุกข์ทรมานกับความหิวไม่ไหว จึงยอมหลับนอนกับ

ทหารนาซีในค่ายเพ่ือแลกกับอาหารไม่กี่ชิ้น และยังมีการเล่าถึงที่มาของสมาชิกในวงดนตรี ที่มีทั้งคน

เคร่งศาสนา และคอมมิวนิสต์อีกด้วย 

 วงดนตรีของพวกเธอต้องเล่นให้นายทหารชนชั้นสูงดู ดังนั้นฉากที่พวกเธอเล่นดนตรีให้เหล่า

ทหารชนชั้นสูง จึงมี นายแพทย์โจเซฟ เมงเกเลหนึ่งในสมาชิกพรรคนาซีต าแหน่งสูงอยู่ด้วย ซึ่งหาก

ภาพยนตร์เรื่องใด มีต าแหน่งแห่งที่อยู่ที่ค่ายกักกันเอาท์ชวิตซ์ มักจะปรากฏตัวละคร นายแพทย์เมงเก

เลอยู่เสมอ เนื่องจากเขาเป็นผู้บัญชาการประจ าค่ายกักกันแห่งนี้ 

ในส่วนนี้เสนอให้เห็นชีวิตประจ าวัน และความขมข่ืนของตัวละครเอก และตัวละครอ่ืนๆ รอบ

ข้างที่ต้องพยายามเล่นดนตรีให้ดีเพ่ือให้มีชีวิตรอดจากการถูกสังหาร นอกจากนั้นยังมีฉากชายชราใน

ค่ายกักกัน ที่คอยบอกตัวละครเอกว่าควรจดจ าเรื่องราวทั้งหมด เพ่ือไปบอกกล่าวกับโลกภายนอกใน

ภายภาคหน้า และยังพูดถึงการที่นาซี รมแก๊สชาวยิววันละ 12,000 คนอีกด้วย สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้

เห็นว่า ภาพยนตร์พยายามตอกย้ าว่า ผู้ที่ประสบความโหดร้ายในค่ายกักกันนั้น ควรน าเรื่องราว

ดังกล่าวไปเผยแพร่ และการพูดถึงจ านวนผู้เสียชีวิตในแต่ละวัน ท าให้ผู้ชมรับรู้ว่า ชาวยิวถูกนาซี

สังหารเป็นจ านวนมาก 

อีกทั้งยังมีการกล่าวถึงล่ามชาวยิวคนส าคัญ ที่นาซีให้ความเกรงใจ หลบหนีออกไปจากค่าย

กักกันพร้อมคนรัก แต่แล้วก็ถูกจับได้และถูกท าร้ายร่างกาย และน ามาแขวนคอให้เป็นที่ประจักษ์แก่

ชาวยิวที่เหลือ เป็นการแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าชาวยิวในค่ายกักกันจะท าประโยชน์ให้กับนาซีมากแค่

ไหนก็ตาม แต่หากคิดหนี จะมีจุดจบคือการถูกสังหารนั่นเอง 

3. ภาวะวิกฤติ (Climax)  

 ในระยะหลัง ที่ความโหดร้ายของนาซีเริ่มทวีขึ้น ประชากรจากโปแลนด์ และฮังการี ถูกจับมา

เพ่ิมเรื่อยๆ เพ่ือน าไปสังหารที่ห้องรมแก๊ส มีการสะท้อนให้เห็นว่าตัวละครเอกเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต 

ความหวาดกลัว และความหิวโหยเข้าครอบง า เธอรู้สึกหมดหวัง และไม่แน่ใจว่ายังอยากมีชีวิตต่อไป

หรือไม่ ยิ่งตัวละครหลักอีกคนอย่างผู้น าวงดนตรีโดนวางยาพิษ เสียชีวิต ยิ่งท าให้ชีวิตนักโทษเหมือน

แขวนอยู่บนเส้นด้ายยิ่งขึ้นไปอีกเท่าตัว เนื่องจากไม่มีคนคอยควบคุมวงอีกต่อไป ในเหตุการณ์ท่ีผู้น าวง

ดนตรีถูกวางยาพิษ มีการเล่าว่าเป็นการกระท าของทหารนาซี ที่เห็นว่าตัวละครดังกล่าวจะได้ออกไป

จากค่ายแห่งนี้ จึงมีความอิจฉาริษยา และเรื่องดังกล่าวต้องการจะสื่อให้เห็นว่า นาซีบางคนไม่ได้มี
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ความสุขในสิ่งที่พวกเขาก าลังท าอยู่ ขณะที่นักโทษชาวยิวอยากออกไปจากค่ายกักกันเต็มทน นาซีที่ท า

หน้าที่อยู่ในนั้นก็ไม่ต่างกันเท่าใดนัก 

 จุดพลิกผันที่ท าให้ตัวละครหลัก และตัวละครอ่ืนเกิดความกังวลใจ เนื่องจากการเสียชีวิตของ

ผู้น าวง ตัวละครหลักจึงขออนุญาต นายแพทย์เมงเกเล เล่นดนตรีต่อ เพ่ือรักษาชีวิตของพวกเธอต่อไป 

เนื่องจากทุกคนเริ่มกังวลว่าหากไม่มีวงดนตรี อาจถูกน าไปรมแก๊ส แต่เขาไม่ได้ตอบรับอะไร พวกเธอ

ทั้งหมดจึงรู้สึกเสียขวัญ ต่อมาค่ายกักกันถูกโจมตีหนักขึ้น โดยเชื่อว่ารัสเซียก าลังมา พวกเธอกังวลว่า

อาจถูกรมแก๊สเพ่ือท าลายหลักฐาน เนื่องจากพวกเธอเป็นหลักฐานชั้นดี เพราะเห็นกระบวนการทุก

อย่าง ระเบิดเริ่มลงหนักเรื่อยๆ ฟาเนียรู้สึกมีไข้ เธออยากให้สาวโปแลนด์ในวงดนตรีที่เป็นมิตรกับเธอ 

หนีออกไปพร้อมกับสมุดบันทึกของเธอ เนื่องจากไม่คิดว่าตนจะรอดไปได้  สะท้อนให้เห็นว่า ตัวละคร

หลักอยากเผยแพร่ความทรงจ าเจ็บปวดของตนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ถึงแม้ว่าอาจไม่มีชีวิตรอดไปได้ แต่

ต้องการให้สังคมภายนอกรับรู้ว่าเธอต้องพบเจอกับสิ่งใด 

4. ภาวะคลี่คลาย (Falling Action)  

 เมื่อเยอรมนีมีท่าทีว่าจะแพ้สงคราม เหล่านักโทษในค่ายเอาท์ชวิตซ์ ต่างถูกต้อนไปที่โรงนา

แห่งหนึ่ง คาดว่าจะน าไปสังหารให้ได้มากที่สุด แต่แล้วทหารฝ่ายสัมพันธมิตรก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทัน  

จากนั้นจึงน าเสนอภาพความโกรธแค้นของนักโทษชาวยิวที่มีต่อทหารเยอรมันที่ถูกจับโดยทหารฝ่าย

สัมพันธมิตร 

5. การยุติเรื่องราว(Ending) 

 ตัวละครเอกถูกนักข่าวสัมภาษณ์เพ่ือถ่ายทอดสดทางวิทยุ แต่เธอไม่พูดอะไร เพียงแค่ร้อง

เพลงที่มีเนื้อหาปลุกใจใส่ไมค์ที่จ่ออยู่ตรงหน้า สะท้อนให้เห็นความอ่อนล้าทางกายและจิตใจ จนไม่

สามารถกล่าวออกมาเป็นค าพูดได้ โดยได้แต่ร้องเพลงไปตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร 

 โครงเรื่องดังกล่าวเสนอให้เห็นว่าภาพยนตร์มีการปูเรื่องให้เห็นในตอนต้นว่าตัวละครท าอาชีพ

อะไร เพ่ือน าไปสู่การได้เข้าไปเป็นหนึ่งในวงออเคสตร้าของนักโทษในค่ายกักกัน และยังเป็นที่ชื่นชอบ

ของนายทหารนาซีชั้นสูงเนื่องจากความสามารถของเธออีกด้วย อีกทั้งภาพยนตร์ยังเล่าถึงการพัฒนา

ของตัวละครเอกจากที่ตอนต้นมีความหวังและเข้มแข็งอย่างมาก แต่ภายหลังกลับหดหู่ และไม่ม่ันใจว่า

อยากมีชีวิตต่อหรือไม่ ผู้ชมไม่สามารถคาดเดาความรู้สึกนึกคิดของตัวละครเอกได้แจ่มแจ้งนัก 

เนื่องจากภาพยนตร์ไม่ได้น าเสนอให้ตัวละครเอกปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา 

แม้กระทั่งในตอนท้าย ยังจบด้วยการร้องเพลงปลุกใจของตัวละครเอก ไม่ได้กล่าวถึงความรู้สึกนึกคิด

ของเธอแม้แต่น้อย 
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 ในส่วนของกระบวนการสร้างความทรงจ า จะเห็นได้ว่าเรื่องราวที่ตัวละครหลักเล่าเป็นเรื่อง

เล่าของชาวยิวผู้หญิง ซึ่งมีตัวละครหลักเป็นผู้หญิงเพียงเรื่องเดียว จาก 6 เรื่อง จึงถือได้ว่าภาพยนตร์

ดังกล่าว เป็นการเผยแพร่ความทรงจ าอีกชุดหนึ่ง แสดงให้เห็นความอ่อนไหวของตัวละครผู้หญิงไม่ว่า

จะเป็นชาวยิวเอง หรือทางด้านนาซีด้วย ในขณะที่ตัวละครที่เป็นชาวยิวเคร่งศาสนาพยายามพูดถึง

ความคาดหวังในการไปถึงดินแดนแห่งพันธสัญญาของชาวยิวกับพระเจ้าที่อิสราเอล ชาวยิวที่เป็น

คอมมิวนิสต์คาดหวังว่าหลังจบสงคราม ทุกประเทศจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ ตัวละครหลักพยายาม

ชี้ให้เห็นว่าทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกัน และต่างเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของชีวิต ถึงแม้ว่าตัวละครหลัก

จะดูเข้มแข็งและมีอุดมการณ์ที่มีความเป็นกลาง แต่ภาพยนตร์กลับสะท้อนให้เห็นความอ่อนล้า ความ

หวาดกลัว ความเจ็บปวดและขมขื่นของตัวละครหลักอยู่ไม่น้อย และถึงแม้ว่าไม่ได้มีการเน้นความ

เลวร้ายของนาซีออกมาอย่างตรงไปตรงมา แต่ก็มีการสะท้อนให้เห็นผ่านการถูกกระท าของชาวยิวใน

ค่ายกักกัน สะท้อนผ่านสัญลักษณ์อย่างเตาเผา เปลวไฟ และการพูดคุยกันของตัวละครในเรื่องที่แสดง

ความหวาดกลัวต่อนาซี 

 

Europa Europa (1990) 

เป็นภาพยนตร์ที่อ้างอิงมาจาก อัตชีวประวัติของ Solomon Perel ชาวยิวเยอรมัน ที่หลบหนี

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยการปลอมตัวเป็น ยุวชนทหารนาซี โดยเขาได้ร่วมเล่นภาพยนตร์ด้วยในฉาก

สุดท้าย ภาพยนตร์ด าเนินเรื่องไปในมุมมองการเล่าเรื่องของเขาเป็นส่วนใหญ่ เขาเกิดที่เยอรมนี ใน

ครอบครัวชาวยิว ภาพยนตร์เล่าเรื่องราวของเขาจากหนังสือ อัตชีวประวัติของเขาที่มีชื่อว่า Ich war 

Hitlerjunge Salomon (I Was Hitler Youth Salomon) เขามักจะออกทัวร์และพูดคุยทั่วยุโรป

เกี่ยวกับประสบการณ์สงครามของเขา 

Europa Europa สะท้อนให้เห็นความทรงจ าของชาวยิวอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่การถูกน าไป

สังหารที่ค่ายกักกัน น าแสดงโดย Marco Hofschneider แสดงเป็น Solomon Perel ก ากับการแสดง

โดย Agnieszka Holland ในปี ค.ศ. 1990 แอ็กนีสซก้า ฮอลแลนด์ เกิดในกรุงวอร์ซอ ประเทศ

โปแลนด์ ในปีค.ศ. 1948 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบไม่นาน แม่ของเธอเป็น คาทอลิก ส่วนพ่อเป็น

ชาวยิว แต่เธอไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาด้วยความเชื่อทางศาสนาแต่อย่างใด พ่อของเธอนั้น สูญเสียครอบครัว

ไปในเกตโต หรือสลัมยิว เมื่อเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเริ่มต้น จึงท าให้ช่วงชีวิตในการเป็น

ผู้ใหญ่ของเขา ปฏิเสธความเป็นยิวของเขาเอง ส่วนแม่ของฮอลแลนด์ เข้าร่วมในการกบฏวอร์ซอ ในปี 

ค.ศ. 1944 ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของขบวนการต่อต้านชาวโปแลนด์ และได้ช่วยเหลือชาวยิวหลาย
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คนในช่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว และได้รับเหรียญจากสถาบัน Yad Vashem ในอิสราเอลอีกด้วย 

ฮอลแลนด์เป็นที่รู้จักดีในฐานะการต่อสู้ทางอัตลักษณ์ จากหลายภาพยนตร์ที่เธอก ากับ โดยเฉพาะ

เรื่องที่เกี่ยวกับชาวยิวและโปแลนด์ในเหตุการณ์ โฮโลคอสต์ เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างชาว

โปแลนด์พ้ืนเมืองกับชาวยิวโปแลนด์ ยังคงมีปัญหากันอยู่ต่อเนื่อง ภาพยนตร์ Europa Europa จึงเป็น

ภาพยนตร์ที่น าความส าเร็จและการถูกยอมรับในฮอลลีวูดมาสู่เธอ แต่ก็มีปัญหาชีวิตมาสู่เธอไม่น้อย 

เธอกล่าวว่า เชื้อสายผสมโปแลนด์คาทอลิกและยิวของเธอ ท าให้เธอกลายเป็นศูนย์กลางของความ

รุนแรงในศตวรรษนี้ ความขัดแย้งและความยากล าบากเหล่านี้ เป็นแรงบันดาลใจให้เธอสร้าง

ภาพยนตร์ Europa Europa และ Indarkness6 

ภาพยนตร์ Europa Europa ได้รับรางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม และ รางวัล

บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม ซึ่งเนื้อหาในเรื่องให้น้ าหนักเกี่ยวกับ เด็กผู้ชายชาวยิวคนหนึ่งที่ต้อง

เอาตัวรอดจากอคติทางชาติพันธุ์ โดยการยอมท าทุกอย่าง ตั้งแต่ยอมเป็นคอมมิวนิสต์ในบอลเชวิก

เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มนั้น และการยอมปกปิดความเป็นยิวไปอยู่ร่วมกับทหารเยอรมัน และสร้าง

ความนิยมชมชอบให้กับทหารเยอรมันเป็นอย่างมาก 

 ภาพยนตร์มีโครงเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การเริ่มเรื่อง (Exposition)  

การเริ่มเรื่องเรียงตามเหตุการณ์ มีการแนะน าตัวละครเอกอย่างละเอียดรวมถึงข้อมูลของคน

ในครอบครัวของเขา มีการแนะน าสถานที่ที่ตัวละครเกิดและโต และต้องอพยพไปอยู่ในแต่ละที่เพ่ือ

หลบหนีการถูกสังหาร ไม่ว่าจะเป็นเยอรมัน โปแลนด์ และรัสเซีย 

ภาพยนตร์แสดงให้เห็นความเป็นเหยื่อของชาวยิวโดยเล่าถึงการที่พ่ีสาวของตัวละครหลักถูก

ทหารเยอรมันฆ่าตาย และเพ่ือนบ้านของเขาถูกพ่อสั่งห้ามพูดคุยกับเขา ซึ่งท าให้เห็นว่าชาวเยอรมันใน

ตอนนั้นเองได้แสดงท่าทีรังเกียจชาวยิว ถึงแม้ว่าจะเป็นชาวเยอรมันด้วยกันเอง เมื่อพบว่าเกิดความไม่

ปลอดภัย พ่อแม่ของเขาจึงส่งเขาและพ่ีชายอพยพออกไป แต่แล้วเขาก็ต้องพลัดพรากจากพ่ีชายไปอีก 

ในส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงบาดแผลของตัวละครหลักท่ีต้องแยกจากครอบครัวไปล าพัง 

                                                           
6 ภาพยนตร์ที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับชาวโปแลนด์ที่ช่วยเหลือชาวยิวให้รอดพ้นจากการถูกจับตัวไปสังหารในคา่ยกักกันโดย
การไปหลบในท่อระบายน้ า ซึ่งมีเนื้อหามาจากเรื่องจริง แต่ตัวละครเอกเสียชีวิตในสงคราม จึงไม่ได้น ามาศึกษาใน
งานวิจัยช้ินนี ้
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และในตอนต้นมีการเสนอฉากที่ตัวละครหลักเกิดใหม่และท าพิธีขลิบอวัยวะเพศ เป็นการ

สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวยิวในยุคสมัยนั้น ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นปัญหาในการหลบ

ซ่อนตัวตนของตัวละครหลักในเวลาถัดมา 

2. การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) 

 ในขณะที่เขาอาศัยอยู่ที่รัสเซีย พ่อแม่ของเขาก็ได้ส่งจดหมายมาบอกว่าถูกย้ายไปอยู่ที่สลัมยิว 

หรือเขตเก็ตโต ในระหว่างที่เขาอยู่รัสเซียมีการแสดงให้เห็นว่าเขาพยายามปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มและ

แนวคิดของผู้น ารัสเซีย ซึ่งพยายามเอาอกเอาใจด้วยการบอกว่าตนเชื่อมั่นในวิธีคิดของคอมมิวนิสต์ 

หลังจากนั้นไม่นานเยอรมันได้ประกาศสงครามกับรัสเซีย มีการสะท้อนให้เห็นความลังเลของตัวละคร

หลักว่าจะท าอย่างไรในตอนที่ถูกกวาดต้อนมากองรวมกัน เหตุนี้เองท าให้เขาปลอมตัวเป็นชาวอารยัน

เยอรมันแท้ เพ่ือเอาตัวรอด แต่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งกล่าวกับทหารนาซีว่าเขาไม่ได้เป็นยิว ทหารจึง

ถอดกางเกงเขาออกแล้วหัวเราะเยาะ ถึงแม้ว่าไม่ได้ให้เห็นภาพโดยตรงแต่อาจกล่าวได้ว่าอวัยวะเพศ

เขาถูกขลิบ เนื่องจากทหารเยอรมันกล่าวถากถางว่าจะซ่อนความเป็นยิวได้อย่างไร สิ่งนี้เองยิ่งตอกย้ า

ให้ตัวละครหลักรู้สึกเป็นกังวล และภาพยนตร์ได้ตอกย้ าถึงอัตลักษณ์ของชาวยิวด้วยนั่นคือการขลิบ 

 ตัวละครหลักได้เข้าร่วมเป็นทหารเยอรมันเนื่องจากความสามารถในการพูดได้ 2 ภาษา นั่น

คือรัสเซีย และเยอรมัน จึงท าหน้าที่เป็นล่ามให้ทหารเยอรมันซึ่งตั้งกองก าลังอยู่ที่รัสเซียในขณะนั้น 

เขาเป็นที่ชื่นชอบของทหารเยอรมันอยู่ไม่น้อย แต่ความล าบากในการอยู่ร่วมกับทหารเยอรมันคือ เขา

ไม่สามารถยืนปัสสาวะร่วมกับคนอ่ืนได้ จึงต้องหาที่ปัสสาวะแบบหลบซ่อน เนื่องจากต้องปกปิดความ

เป็นยิวในตัวเขา แต่แล้วเมื่อเขาก าลังอาบน้ าอยู่ทหารเยอรมันนายหนึ่งเข้ามาพบว่าเขาเป็นยิว จึงช่วย

ปกปิดความลับนี้ไว้ และกล่าวกับเขาว่าเยอรมันไม่เหมือนกันทุกคน กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการ

พยายามบอกผู้ชมว่านาซีไม่ได้เลวร้ายทุกคน  

 แต่แล้วก็มีฉากที่เขาต้องไปยิงถล่มบ้านหลังหนึ่ง พบว่ามีเด็กผู้หญิง และผู้ชายวัยกลางคนถูก

แขวนคออยู่ ทหารนาซีอีกคนหนึ่งกล่าวว่าคนพวกนี้ไม่สมควรอยู่ สมควรตาย ซึ่งชี้ให้เห็นว่า อย่างไร

เสีย นาซีก็ยังคงโหดร้ายอยู่ดี   

ในตอนแรกตัวละครไม่ได้รู้สึกรู้สากับความเป็นยิวในตัวเขาเท่าใดนัก แต่เมื่อเข้าไปอยู่ที่

โรงเรียนยุวชนฮิตเลอร์ที่บ่มเพาะให้เกลียดชังชาวยิวเป็นอย่างมาก เขาจึงเริ่มนึกถึงความเป็นยิวในตัว

เขา อีกทั้งการตกหลุมรักกับเด็กสาวยุวชนนาซี ยิ่งท าให้เขาเจ็บปวดกับการที่ต้องปกปิดความเป็นยิว

ของเขา 
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 เมื่อไปอยู่ในโรงเรียนยุวชนฮิตเลอร์ มีการแสดงให้เห็นว่า เขาตรวจสอบประตูห้องน้ า ทุกห้อง 

เพ่ือยืนยันว่าสามารถล็อคได้อย่างแน่นหนา เพ่ือป้องกันไม่ให้ใครเห็นอวัยวะเพศของเขา เมื่อตกหลุม

รักเด็กสาวยุวชนนาซีแต่ไม่สามารถร่วมเพศกันได้เนื่องจากกลัวว่าความจริงจะเปิดเผย เขาจึงใช้เชือก

รัดอวัยวะเพศของตนไว้ แต่ก็ไม่ได้ผล อีกทั้งยังสร้างความเจ็บปวดทางร่างกายให้กับเขาอีกด้วย 

นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความยากล าบากในการปกปิดตัวตนแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นการถูกบ่มเพาะ

ให้เด็กในโรงเรียนยุวชนเกลียดชาวยิว จากการเรียนการสอนในห้องเรียน ที่มีการวัดสีตา ความยาว

ของหน้า จมูก เพ่ือตรวจสอบว่าเป็นชนชาติอารยันหรือไม่ สร้างความหวาดกลัวให้กับตัวละครหลักที่

ต้องถูกทดสอบอย่างมาก 

 นอกจากนั้นยังมีฉากที่ตัวละครเดินทางไปตามหาครอบครัวที่เขตสลัม และเห็นว่าชาวยิวมี

ชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นไปอย่างยากล าบาก ร่างกายทรุดโทรมเนื้อตัวสกปรก สร้างความสะเทือนใจให้

เขาไม่น้อย และเมื่อกลับมาที่โรงเรียน เขาได้ไปพบกับแม่ของเด็กสาวที่เขารัก และพบว่าเด็กสาวตั้ง

ท้องกับเพ่ือนร่วมห้องของเขา เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างมากที่ไม่สามารถมีอะไรกับเธอได้ และได้เปิดเผย

กับแม่เด็กสาวว่าเขาเป็นยิว เธอแสดงท่าทีเห็นอกเห็นใจและกอดปลอบเขา เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า

ชาวเยอรมันไม่ได้รังเกียจชาวยิวเสมอไป 

3. ภาวะวิกฤติ (Climax) 

 เหตุการณ์ระทึกที่ตัวละครต้องเผชิญคือการที่  รายชื่อของเขาถูกต ารวจนาซีตั้งข้อสงสัย 

เนื่องจากไม่พบชื่อของเขา ที่เขาตั้งข้ึนมาเองเพ่ือปกปิดความเป็นยิว ในเอกสารราชการ เขาจึงถูกเรียก

ไปพบที่สถานีต ารวจและถูกสอบสวน เหตุการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าหากตัวละครถูกจับได้ว่าเป็น

ชาวยิว จุดจบของเขามีเพียงแค่ถูกสังหารเท่านั้น 

4. ภาวะคลี่คลาย (Falling Action)  

 แต่แล้วเมื่อเขาเดินออกมาจากสถานีต ารวจ นับว่าเป็นโชคดีของเขาที่รัสเซียบุกเข้ามาโจมตี

เยอรมันพอดิบพอดี ท าให้สถานีต ารวจถูกท าลาย เขาจึงรอดจากการถูกตั้งข้อสงสัย 

5. การยุติเรื่องราว(Ending) 

 ในตอนท้ายเขาได้เปิดเผยกับทหารรัสเซียว่าเขาเป็นยิวทั้งที่ยังอยู่ในชุดของยุวชนนาซี ทหาร

รัสเซียไม่เชื่อ จึงน าปืนไปยื่นให้กับนักโทษชาวยิวคนหนึ่งเพ่ือให้ยิงเขา แต่แล้วพ่ีชายของเขาที่ถูกจับไป

เป็นเชลยในค่ายกักกันพบเห็นเขาจึงเข้ามาหาเขาด้วยความดีใจ นอกจากนั้นในภายหลังยังมี ผู้เล่าเรื่อง

ตัวจริงปรากฏตัวด้วยในท้ายเรื่อง แต่มายืนร้องเพลงริมทุ่งนาเพียงเท่านั้น  การมีผู้เล่าเรื่องตัวจริงมา
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ปรากฏในตอนท้ายเรื่องนั้นสะท้อนให้เห็นว่า ภาพยนตร์พยายามตอกย้ าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเคย

เกิดข้ึนจริงและสามารถตรวจสอบได้จากการยืนยันของเจ้าของเรื่อง 

โครงเรื่องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของตัวละครเอกในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 

ค่อนข้างละเอียด โดยเล่าตั้งแต่เขาเกิด และมีการขลิบอวัยวะเพศของเขา ซึ่งการขลิบอวัยวะเพศนี้

สร้างบาดแผลให้เขาอยู่ไม่น้อย เนื่องจากท าให้เขาเกิดอุปสรรคในการหลบหนีความตายอยู่ บ่อยครั้ง 

แม้กระท่ังในตอนท้ายยังมีฉากที่เขาและพ่ีชาย ออกไปยืนปัสสาวะ และเสียงบรรยายของเขาพูดขึ้นมา

ว่า หากเขามีลูก เขาจะให้เลือกโดยไม่ต้องคิดเลย ในที่นี้ ผู้เขียนสันนิษฐานว่า อาจหมายถึงเลือกว่าจะ

ขลิบหรือไม่ขลิบอวัยวะเพศ ที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวยิว ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า บาดแผลที่ตัวละครหลัก

ต้องพบเจอนั้นไม่ได้มาจากนาซีเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการไม่สามารถแสดงอัตลักษณ์ของยิวในตัว

เขาออกมาได้  

  

Schindler’s List (1993)  

เป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากชีวิตของนักธุรกิจชาวออสเตรีย Oskar Schindler สมาชิกของ

พรรคนาซี เยอรมัน เป็นนักรัก และเป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์จากสงครามที่ช่วยชีวิตชาวยิว กว่า 

1,100 คน เรื่องราวของเขา เป็นที่มาของนวนิยายเรื่อง Schindler's Ark ในปีพ.ศ. 2525 โดย 

Thomas Keneally ซึ่งเรื่องราวของ ออสการ์ ชินด์เลอร์ ถูกบันทึกไว้ใน Yad Vashem ศูนย์ร าลึก

เหตุการณ์โฮโลคอสต์ ในประเทศอิสราเอล 

เลียม นีสัน รับบท อ็อสคาร์ ชินด์เลอร์ ก ากับการแสดงโดยสตีเว่น สปีลเบิร์ก ในปี ค.ศ. 1993 

ในยุคสมัยนี้ส าหรับผู้ที่สนใจในภาพยนตร์ ชื่อของ สตีเวน สปีลเบิร์ก มักเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ก ากับที่มี

ความสามารถอย่างมาก แต่ในฐานะลูกหลานชาวยิว เขากับได้รับการปฏิบัติในวัยเด็กที่ไม่ดีเท่าใดนัก 

สปีลเบิร์กเกิดในครอบครัวชาวยิวออโธด็อกซ์ชนชั้นกลางที่ โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ในฐานะที่เป็นเด็ก 

เขาต้องเผชิญกับความยากล าบากในการเป็นชาวยิวออโธด็อกซ์ในสายตาเด็กที่เขาเล่นด้วย เขารู้สึกว่า

เขาไม่ได้อยากยอมรับมัน เนื่องจากรู้สึกว่าตนเป็นคนนอกอยู่เสมอ เมื่อตอนเรียนมัธยม เขาถูกเด็กรุ่น

เดียวกันที่มีลัทธิเกลียดยิว กลั่นแกล้ง รังแก อย่างหนัก เพราะเขาเติบโตในละแวกที่ไม่มีชาวยิวอาศัย

อยู่ ไปโรงเรียนที่ไม่ใช่ของชาวยิว 
ตอนที่ผมยังเด็กมากๆ จ าได้แม่ว่าเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเพื่อนของแม่ที่เป็นนักเปียโนอยู่ในเยอรมนี เธอ

เล่นเพลงซิมโฟนีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เล่น และทหารเยอรมันบุกขึ้นมาบนเวที ทุบนิ้วเธอแหลกละเอียดทุกนิ้ว 

ผมโตมาแบบนั้น โตมากับเรื่องที่นาซีบดนิ้วมือคนยิว 
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สตีเวน สปีลเบิร์ก ผู้สร้าง Schindler’s list กล่าวถึงความทรงจ าวัยเด็กของเขา (Bioscope 

Magazine, 2562: ออนไลน์) จุดเริ่มต้นของการสร้าง Schindler’s list ของเขามาจากการที่ มีลา 

เพ็ฟเฟอร์เบิร์ก หนึ่งในชาวยิวที่รอดชีวิตจากการช่วยเหลือของชินด์เลอร์ให้สัมภาษณ์นักเขียนชาว

ออสเตรเลีย โธมัส เคเนลลี และออกมาเป็นหนังสือในชื่อ Schindler’s Ark ในปี 1982 (เพ่ิงอ้าง, 

2562: ออนไลน์) เขาสงสัยอย่างมากว่าสิ่งใดที่ท าให้ชายคนหนึ่งยอมแลกทุกอย่างที่เขามีเพ่ือช่วยเหลือ

ผู้คนมากมาย 10 ปีถัดมา เขาจึงเริ่มเตรียมสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ แต่เขาคิดว่าตัวเขาเองไม่สามารถ

แบกรับไหว จึงส่งต่อโปรเจ็กต์ไปให้ โรมัน โปลันสกี แต่กลับถูกปฏิเสธโดยโปลันสกี ให้เหตุผลว่าแม่

ของเขาถูกสังหารในค่ายกักกันเอาท์ชวิตซ์ และตัวเขาเองเติบโตมาในสลัมยิวที่ กรากรุฟ สปีลเบิร์กจึง

ต้องก ากับเรื่องนี้ด้วยตนเอง และเหตุผลที่เขาท าให้ภาพยนตร์ Schindler’s list เป็นสีขาวด า 

เนื่องจาก เขาได้ดูสารคดีที่เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว และเขาไม่รู้ว่าสีสันของการฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์ชาวยิวเป็นอย่างไร เนื่องจากเขาไม่เคยเห็น และเคยดูสารคดีที่เล่าเรื่องนี้ ล้วนมีแต่ภาพขาวด า

ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ลูกหลานของผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยตรง แต่เขารู้สึกถึงความ

เชื่อมโยงกับผู้รอดชีวิต และเหยื่อ จากการสังหารนั้น ผ่านปู่ ย่า ที่เสียเพ่ือนพ้อง และคนรู้จักของพวก

เขาไปในเหตุการณ์นั้น 

ภาพยนตร์ดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศมากมาย ทั้งสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม สาขาผู้ก ากับ

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยม สาขาล าดับภาพ

ยอดเยี่ยม สาขาก ากับศิลป์ยอดเยี่ยม สาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 

 ภาพยนตร์มีโครงเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การเริ่มเรื่อง (Exposition)  

 มีการเริ่มเรื่องด้วยภาพการท าพิธีกรรมสวดมนต์ในบ้านของชาวยิวซึ่งเป็นภาพสี จากนั้นจึง

คลายเป็นภาพขาวด าค่อยๆมืดลงไป และมีการบรรยายว่าเริ่มต้น ในเดือน กันยายน ค.ศ. 1939 

จากนั้นเป็นภาพชาวยิวมาลงชื่อ เพ่ือถูกย้ายออกไปจากบ้านของตน ภาพเน้นไปที่รายชื่อ และเครื่อง

พิมพ์ดีด เพ่ือเป็นนัยยะว่า เรื่องเล่านี้จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับรายชื่อ ของชาวยิว 

มีการเล่าถึงตัวละครเอกว่าเป็นคนร่ ารวย จากการที่เขาใช้เงินซื้อทุกอย่าง และเป็นที่ชื่นชอบ

ของทหารนาซี ด้วยความอัธยาศัยดีของเขา และแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคนาซี ที่มี

ความสนใจเรื่องท าธุรกิจภาชนะเคลือบ โดยการเจรจาต่อรองกับนักบัญชีชาวยิวให้ช่วยเหลือเรื่อง

การค้าของเขา โดยการจ้างงานชาวยิวที่มีราคาถูกกว่าแรงงานทั่วไป 
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 ในส่วนนี้เป็นการเสนอว่าตัวละครหลักเป็นสมาชิกพรรคนาซี สนิทกับเหล่าทหารนาซีมากมาย

และเป็นเพียงนักธุรกิจที่ต้องการกอบโกยเพียงแค่ผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น และยังมีการสอดแทรก

เรื่องท่ีทหารนาซีพูดคุยกันเกี่ยวกับชาวยิว หรือกระท ากับยิว เพ่ือแสดงให้เห็นว่า นาซีนั้นโหดร้าย ไม่มี

หัวใจต่อเพ่ือนมนุษย์ และมีการเล่าถึงความเกี่ยวเนื่องของคนในรายชื่อของตัวละครหลักบางคนอ่ืน

ด้วย   

2. การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action)  

 มีการบรรยายว่า วันที่ 20 มีนาคม 1941 ชาวยิวถูกย้ายเข้าไปในเขตสลัม มีการเสนอภาพให้

เห็นว่าเศรษฐีชาวยิวถูกไล่ออกจากบ้านหลังใหญ่ไปอยู่ในสลัมแออัดกับคนอ่ืนๆ ในขณะที่ตัวละครหลัก

ได้เข้าไปอยู่แทนที่ ในบ้านหลังนั้น สะท้อนให้เห็นความเบียดเบียน กดข่ีข่มเหงชาวยิวเป็นอย่างมาก 

 จากนั้นผู้ช่วยนักบัญชีชาวยิว ได้พานายทุนมาพบกับตัวละครหลักเพ่ือเริ่มท าธุรกิจภาชนะ

เคลือบ นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการตามหาแรงงานยิว เนื่องจากราคาถูก ประหยัดต้นทุน โดยผู้ช่วยของ

เขาเป็นคนเลือกคนมาท างาน และหลังจากนั้น โรงงานของเขาก็เป็นไปได้ด้วยดี อยู่มาวันหนึ่ง มี

คนงานเข้ามาขอบคุณเขาด้วยความซาบซึ้งที่ท าให้เขารอดตาย แต่เป็นชายแขนขาดข้างหนึ่ง เป็น

จุดเริ่มต้นที่ ภาพยนตร์จะสื่อว่า ชาวยิวมองว่าเขาคือผู้มาโปรด การมาท างานกับเขาท าให้คนงานรอด

พ้นจากการถูกสังหาร แต่เขากลับไม่รู้สึกยินดีนัก เนื่องจากเขาไม่ได้เห็นอกเห็นใจใคร แต่แล้วชายแขน

ขาดคนนั้น กลับถูกนาซีสังหาร ในระหว่างที่กวาดหิมะอยู่ ส่วนนี้สะท้อนให้เห็นว่า คนพิการ นาซีจะไม่

เก็บไว้เป็นอันขาด เนื่องจากไร้ประโยชน์ 

 ต่อมาผู้ช่วยนักบัญชีของตัวละครหลักถูกจับขึ้นรถไฟ ท าให้เขารีบปรี่มาพาตัวกลับ จากนั้นมี

ภาพกองแว่นตา กองรองเท้า กระเป๋าที่ถูกเขียนชื่อไว้ ของมีค่าถูกแยกไว้อย่างดี และถูกน ามาตรวจ

ตรา โดยผู้เชี่ยวชาญยิว ระหว่างนั้น ทหารเยอรมันน ากองฟันทองที่ถูกถอนออกมา มาเทตรงหน้า

คนงานคนหนึ่ง เขาผงะไปชั่วครู่ ฉากนี้สะท้อนให้เห็นว่า ชาวยิวจะถูกยึดทรัพย์สินของมีค่าจนหมด นี่

ถือเป็นความทรงจ าบาดแผลหนึ่งที่ภาพยนตร์พยายามถ่ายทอดออกมา 

 การปรากฏตัวขึ้นของนายทหารนาซีผู้คุมการก่อสร้างค่ายกักกัน ถูกถ่ายทอดออกมาอย่าง

โหดเหี้ยม เขาฆ่าคนอย่างไม่แยแส 

มีค าบรรยายว่า เดือนมีนาคม ปี 1943 เหล่านาซีกวาดต้อนชาวยิวออกจากเขตสลัม และฆ่า

ตายอย่างโหดเหี้ยม ตัวละครเอกขี่ม้าอยู่บนภูเขามองลงมาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างด้วยความสะเทือนใจ 

โดยเฉพาะภาพเด็กหญิงชุดแดง ที่เป็นเพียงสีเดียวในเรื่องที่ปรากฏอยู่ ก าลังเดินหลบซ่อนอย่างไร้

เดียงสา ฉากนี้สะท้อนความโหดร้ายที่ชาวยิวต้องพบเจอ แม้แต่เด็กเล็ก ก็ไม่ได้รับการยกเว้น 
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เมื่อกลับไปที่โรงงานภาชนะเคลือบของเขาไม่มีแม้แต่เงาของแรงงาน รวมถึงนักบัญชีผู้ช่วย

เขาด้วย ต่อมาเขาจึงมาพบกับเหล่านายทหารนาซีชั้นผู้ใหญ่ และได้พูดคุยกับนายทหารนายหนึ่งเพ่ือ

เจรจาต่อรองท าธุรกิจ โดยน านักโทษชาวยิวในค่ายที่คัดเลือกโดยผู้ช่วยชาวยิวของเขามาเป็นแรงงาน 

และทหารนาซีที่ร่วมท าธุรกิจกับเขายังเลื่องชื่อในการออกมายิ่งคนงานที่ระเบียงทุกเช้าอีกด้วย 

เนื่องจากเป็นภาพยนตร์ที่มีความยาวเกือบ 3 ชั่วโมงท าให้รายละเอียดยิบย่อย มีค่อนข้างมาก 

แต่สิ่งที่สะท้อนออกมาอย่างโดดเด่นคือ ความโหดร้ายที่นาซีกระท าต่อชาวยิว ความยากล าบากในการ

ด าเนินชีวิตในแต่ละวัยของชาวยิว และความพยายามหลบหนีเอาตัวรอด เนื่องจากหวาดกลัวความ

ตาย และเริ่มสะท้อนให้เห็นพัฒนาการของตัวละครหลักไปเรื่อย จากที่เคยเห็นเพียงผลประโยชน์ ก็มี

ความเห็นใจเพื่อนมนุษย์เพ่ิมมากข้ึน  

3. ภาวะวิกฤติ (Climax)  

 เมื่อเขาพบเห็นชาวยิวที่ถูกจับใส่ตู้รถไฟได้รับความทรมานอย่างมาก เขาจึงเริ่มเกิดความ

สะเทือนใจ และเริ่มอยากให้ความช่วยเหลือชาวยิว ในเวลาต่อมาเมื่อนาซีจะเริ่มท าการแก้ปัญหา

ชาวยิวครั้งสุดท้าย มีฉากที่แสดงให้เห็นว่าร่างชาวยิวทั้งหลายก าลังถูกน าไปเผา ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่ว 

และ เด็กหญิงชุดแดงที่ตัวละครหลักเคยเห็น ก็ถูกน ามาเผาเช่นเดียวกัน 

จุดพลิกผันคือการที่เขาตัดสินใจใช้เงินทั้งหมดที่เขามีอย่างมหาศาล ซื้อตัวนักโทษชาวยิวมา

เป็นแรงงานในโรงงานที่บ้านเกิดของเขาเพ่ือท าปลอกกระสุนที่ใช้งานได้ไม่ดีเท่าใดนัก และสิ่งนั้นท าให้

เขาเริ่มหมดตัว ฉากที่รวบรวมรายชื่อร่วมกับผู้ช่วยของเขาปรากฏขึ้นอยู่หลายฉาก เพ่ือแสดงให้เห็นว่า

มีจ านวนรายชื่อที่มากมาย อีกทั้งตัวละครหลักยังได้ยื่นข้อเสนอให้นักธุรกิจอีกคนมาร่วมมือด้วย แต่

เขาถูกปฏิเสธมา นอกจากนั้นฉากที่สร้างความระทึกใจ ยังเป็นฉากที่ขบวนรถไฟของรายชื่อผู้หญิง ถูก

น าไปส่งที่ค่ายเอาท์ชวิตซ์ นักโทษผู้หญิงและเด็กต่างแสดงความหวาดกลัวออกมา แต่แล้วตัวละคร

หลักจึงเข้ามาร้องเรียน และพาตัวคนงานของเขากลับไป 

4. ภาวะคลี่คลาย (Falling Action)  

 เมือ่เยอรมันประกาศยอมแพ้สงคราม ตัวละครเอกได้ขึ้นปราศัยกับคนงานนับพันของเขา โดย

บอกให้คนที่ขอบคุณเขา จงขอบคุณตัวเอง และขอบคุณผู้ช่วยชาวยิวของเขา ในฐานะที่เขาเป็นสมาชิก

พรรคนาซี เขาจึงอยู่ในฐานะอาชญากร เขาจึงต้องหนีไป ก่อนจากเขาได้ร้องไห้ราวกับใจจะขาด เมื่อ

เขารู้สึกว่าเงินที่เขาใช้ไปกับอย่างอ่ืนนั้น ควรจะเอามาซื้อชีวิตคนยิวได้อีก และเหล่าคนงานชาวยิว

ร่วมกันลงชื่อเป็นพยานว่าเขาเคยช่วยชีวิตคนเหล่านี้ไว้  
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5. การยุติเรื่องราว(Ending) 

 ในตอนท้ายภาพยนตร์เสนอให้เห็นว่านายทหารที่ท าธุรกิจร่วมกับตัวละครเอก ถูกแขวนคอ

โดยทหารรัสเซีย จากนั้นมีการบรรยายถึงชีวิตของตัวละครเอกภายหลังสงคราม และจบด้วยภาพหลุม

ศพของเขาโดยเปลี่ยนจากภาพขาวด า มาเป็นภาพสี เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่านี่คือเหตุการณ์ปัจจุบัน มี

การบรรยายอีกว่า ปัจจุบันนี้ มืชาวยิวอาศัยอยู่ ในโปเเลนด์ไม่ถึง 4,000 คน คนงานชาวยิวของชินด์

เลอร์ มีลูกหลานกว่า 6,000 คน  

 โครงเรื่องดังกล่าวมีการเล่าเรื่องแบบเป็นขั้นเป็นตอน เป็นการเล่าเรื่องไปเรื่อยๆ แต่เต็มไป

ด้วยรายละเอียดยิบย่อย สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของตัวละครเอก ซึ่งจากที่เป็นเพียงนักธุรกิจที่

มุ่งหวังแต่ผลก าไร กลับกลายมาเป็นวีรบุรุษผู้ช่วยเหลือชาวยิวนับพันคนให้รอดพ้นจากการถูกสังหาร 

และในตอนท้ายยังมีการตอกย้ าการกระท าของเขา โดยการเสนอให้เห็นภาพของผู้ที่อยู่ในรายชื่อร่วม

ร าลึกถึงที่หน้าหลุมศพของเขา  

 ในส่วนของการสร้างความทรงจ า พบว่า มีกระบวนการที่หลากหลาย ตั้งแต่การท าให้

ภาพยนตร์เป็นสีขาวด า เพ่ือให้ผู้ชมรู้สึกว่าก าลังดูสารคดี ในยุคสมัยนั้นอยู่ มีการเล่าเรื่องถึงตัวละคร

ชาวยิวที่ถูกกระท าค่อนข้างมาก และเสนอให้เห็นความโหดร้ายของพรรคนาซี  ที่ไม่ได้มองชาวยิวเป็น

มนุษย์ และภาพยนตร์นี้เป็นเรื่องแรกๆ ที่มีตัวละครเอกเป็นสมาชิกพรรคนาซี เป็นการสร้างความทรง

จ าแบบใหม่ จากที่ภาพยนตร์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ห้ามน าเสนอว่าสมาชิกพรรคนาซีเป็นผู้มีจิตใจดี 

เนื่องจาก ถูกท าให้เป็นสัญลักษณ์ต้องห้ามไปแล้ว ดังนั้น ภาพยนตร์ดังกล่าวจึงเล่าเรื่องต่างออกไป 

เนื่องจากตัวละครหลัก ช่วยชีวิตชาวยิวนับพันคน แต่ภาพยนตร์ก็ไม่ได้น าเสนอว่าเขาเป็นคนที่ดีมาก

จนเกินคนทั่วไป และคนส าคัญท่ีมีบทบาทในการช่วยเหลือชาวยิว และท าให้ตัวละครหลัก เห็นอกเห็น

ใจชาวยิว นั่นคือผู้ช่วยชาวยิวของเขานั่นเอง เมื่อมองเห็นจุดนี้ ก็ยังคงเห็นว่า ผู้ช่วยที่แท้จริงไม่ใช่แค่

เพียงสมาชิกพรรคนาซีเท่านั้น แต่ยังมาจากคนยิวที่เป็นเหยื่ออีกด้วย 

 

The Grey Zone (2001) 

เป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากหนังสือ Auschwitz: A Doctor's Eyewitness Account โดย 

นายแพทย์ Miklós Nyiszli ชาวยิวฮังกาเรียน ที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยในการทดลองทางการแพทย์

กับนักโทษในค่ายกักกันภายใต้ค าสั่งของนายแพทย์ โจเซฟ เมงเกเล ทหารเอสเอสของพรรคนาซี 
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ภาพยนตร์เล่าเรื่องการวางแผนหลบหนีจากค่ายกักกันของกลุ่มซอนเดอร์คอมมานโด 

(Sonderkommando) หรือนักโทษชายที่ส่วนใหญ่เป็นชาวยิว มีหน้าที่ท างานช่วยเหลือทหารนาซีใน

ค่ายกักกัน 

น าแสดงโดย David Arquette แสดงเป็น Hoffman, Steve Buscemi แสดงเป็น "Hesch" 

Abramowics,  David Chandler แสดงเป็น  Max Rosenthal,  Allan Corduner แสดงเป็น  Dr. 

Miklós Nyiszli, Daniel Benzali แสดงเป็น Simon Schlermer และ Harvey Keitel แสดงเป็น Eric 

Muhsfeldt ก ากับการแสดงโดย Tim Blake Nelson ในปี ค.ศ. 2001  

ทิโมธี เบลค เนลสัน หรือรู้จักกันในนาม ทิม เนลสัน เกิดในโอกลาโฮมา สหรัฐอเมริกา ใน

ครอบครัวชาวยิว ตายายของเขามาจากเยอรมัน และหลบหนีจากนาซีไปที่ประเทศอังกฤษ นั่นคือบ้าน

เกิดของแม่เขา ส่วนครอบครัวของพ่อเขาเป็นผู้อพยพชาวยิวรัสเซีย เขาเชื่อว่า โฮโลคอสต์ นั้นถูกแบ่ง

ขั้วอย่างผิดๆ ที่บอกว่าเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ระหว่างความดีกับความเลว เขาไม่ยอมรับว่ามีความต่าง

อย่างสุดขั้วในพ้ืนที่สีเทานั่น เขาตอบโต้งานเขียนของ Primo Levi ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์ชาวยิว ที่เขียนถึงซอนเดอร์คอมมานโดไปในทางลบ ท าให้เนลสันรู้สึกว่าคนพวกนั้นไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม สะท้อนให้เห็นว่า ภาพยนตร์ของเขา พยายามน าเสนออีกแง่มุมหนึ่งของชาวยิวที่ต้อง

ท างานฆ่าชาวยิวด้วยกันตามค าสั่งของนาซี 

 ภาพยนตร์มีโครงเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การเริ่มเรื่อง (Exposition)  

 ภาพยนตร์บรรยายเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของตัวละครหลัก ซึ่งเป็น

นักโทษชาวยิวฮังกาเรียน ที่เป็นหน่วยซอนเดอร์คอมมานโดให้กับนาซี ท าหน้าที่หลอกล่อชาวยิวเข้า

ห้องรมแก๊ส และเผาศพเหยื่อทั้งหมด โดยพวกเขามีเวลาท างานเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้น หลังจากนั้ น

จะถูกฆ่า และมีกลุ่มใหม่เข้ามาแทนที่ โดยสร้างจากหนังสือของนายแพทย์ไมคลอส ซึ่งเป็นตัวละคร

หลักอีก 1 คน ที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยในการทดลองทางการแพทย์กับผู้ต้องขังในค่าย 

 ไม่ได้มีการแนะน าตัวละครได้ละเอียดเท่าใดนัก เปิดฉากมาด้วยการใช้ชีวิตอยู่ในฌาปนสถาน

ของพวกเขา และมีการพูดถึงชาวยิวโปแลนด์ในแง่ไม่ดีเท่าใดนัก อีกทั้งยังมีการพูดคุยกันของเหล่าตัว

ละครหลักถึงการวางแผนหนีออกไปจากค่ายแห่งนี้ของคนงานในฌาปนสถานที่ 1 และ ที่ 3 ใน

ภาพยนตร์มีการแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่ดีกว่านักโทษชาวยิวทั่วไปของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นที่

นอน อาหารการกินต่างๆ 
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 อีกด้านในค่ายกักกันคือการท างานร่วมกันระหว่างนายแพทย์ โจเซฟ เมงเกเล นายทหารนาซี

ผู้คุมค่ายกักกันเอาท์ชวิตซ์ และเชลยอย่างนายแพทย์ไมคลอส นิซาลี นอกจากนั้นยังมีตัวละครนักโทษ

ผู้หญิงที่ท างานอยู่ที่โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ช่วยลักลอบส่งดินปืนให้ กับเหล่าซอนเดอร์

คอมมานโดอีกด้วย 

 การเริ่มเรื่องเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าตัวละครหลัก อยู่ต าแหน่งใด และท างานอะไรบ้าง ซึ่ง

กลุ่มซอนเดอร์คอมมานโด และนายแพทย์ อาจมีชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่านักโทษทั่วไป แต่สิ่งที่พวกเขา

ต้องรับมือคือบาดแผลทางจิตใจ ที่ต้องอดทนอดกลั้นเพื่อยื้อชีวิตของตนให้รอดอยู่ในค่ายกักกันแห่งนี้ 

2. การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action)  

 ซอนเดอร์คอมมานโดในฌาปนสถานที่ 3 ไม่พอใจ คนในฌาปนสถานที่ 1  ที่ไม่ยอมลงมือ

หลบหนีสักที มีความร้อนรนใจเกิดขึ้นกับพวกเขา เนื่องจากเวลาของพวกเขาเหลือน้อยลงเต็มที พวก

เขาจึงนัดแนะพูดคุยกัน จนได้วันหลบหนีที่แน่นอน ไม่กี่วันถัดมาพวกเขาพบว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งรอด

ชีวิตจากแก๊สพิษ จึงได้ไปตาม นายแพทย์ไมคลอสมาช่วยเหลือชีวิตเด็กหญิงคนดังกล่าว หนึ่งในคนงาน

ที่ฌาปนสถานที่ 3 เกิดความกังวลว่าการรอดชีวิตของเด็กหญิงจะเป็นตัวถ่วงการหนีของพวกเขา 

 ในส่วนนี้ มีการน าเสนอให้เห็นรายละเอียดในการกวาดต้อนชาวยิวเข้าห้องรมแก๊ส และท า

ความสะอาดห้องรมแก๊สให้ดูใหม่อยู่ตลอดเวลา ฉากดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการที่พวกเขาเหล่านี้

ท างานคร่าชีวิตผู้คนเป็นจ านวนมาก อย่างไม่มีทางเลือก และการกล่าวโทษชาวโปแลนด์ ที่ท าให้

ชาวยิวต้องมาพบเจอกับเหตุการณ์อันเลวร้ายเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งทางชนชาติที่เกิดขึ้น

ระหว่างชาวยิวฮังการีกับชาวโปแลนด์ 

3. ภาวะวิกฤติ (Climax)  

 จุดที่ต้องตัดสินใจในภาพยนตร์คือ พวกเขาต้องเลือกระหว่างเก็บเด็กหญิงไว้ หรือจะก าจัดทิ้ง 

แต่แล้ว ทหารนาซีผู้คุมฌาปนสถานที่ 3 เข้ามาพบว่าพวกเขาซ่อนตัวเด็กหญิงไว้ นายแพทย์จึงท าการ

เจรจาต่อรองกันเนื่องจากผู้คุมคนดังกล่าวค่อนข้างสนิทสนมกับเขาพอสมควร ผู้คุมยอมไว้ชีวิต

เด็กหญิงไว้ และคาดหวังว่าเหล่าซอนเดอร์คอมมานโดจะล้มเลิกแผนการหนีออกจากค่ายกักกัน 

เนื่องจาก นักโทษหญิงถูกจับได้ว่ามีการลักลอบส่งดินปืนมาให้จนถูกท าโทษ และกดดันให้บอกถึงต้น

ตอ แต่พวกเธอไม่ปริปากสักค า ทหารนาซีจึงน านักโทษหญิงที่เหลือออกมายิงทีละคนเพ่ือให้พวกเธอ

สารภาพ เมื่อรับความกดดันไม่ไหว พวกเธอจึงฆ่าตัวตาย 

 แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดและโหดร้ายต่อผู้ที่คิดหนี นาซีสามารถเข่นฆ่าชาวยิวได้อย่างไม่

ลังเล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ  
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4. ภาวะคลี่คลาย (Falling Action)  

 เมื่อถึงวันที่พวกเขาเริ่มกระท าการหนี ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมาก ฌาปนสถานที่ 1 ถูกเผา 

ก่อนที่ฌาปนสถานที่ 3 จะก่อความวุ่นวายตามมา แต่แล้วพวกเขาก็หนีไปได้ไม่ส าเร็จ และถูกจับใน

ที่สุด  

5. การยุติเรื่องราว(Ending) 

 ซอนเดอร์คอมมานโดที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ชุลมุนถูกต้อนออกมาเพ่ือรับโทษนั่นคือการ

นอนเรียงแถวและยิงหัวทีละคน ตัวละครเอกสองคน พูดคุยกันถึงบ้านของพวกเขาที่ฮังการีด้วย

ความคิดถึง ก่อนจะถูกยิงตามกันไป โดยมีนายแพทย์ไมคลอสยืนมองเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ห่างๆ 

จากนั้นในตอนจบเป็นการบรรยายถึงเรื่องราวของตัวละครหลักภายหลังสงคราม 

โครงเรื่องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ามีความพยายามเล่าให้เห็นภาพให้ได้หลายมุมมองมาก

ที่สุด โดยเฉพาะแง่มุมของเหล่าซอนเดอร์คอมมานโด ที่ถูกตราหน้าว่าเป็นพวกขายวิญญาณในความ

รับรู้ทั่วไป เนื่องจากพวกเขาท าหน้าที่หลอกล่อชาวยิวให้เข้าไปตาย ภาพยนตร์จึงน าเสนอความ

เจ็บปวดและบาดแผลของพวกเขาออกมา โดยภาพยนตร์พยายามเน้นว่า เหล่าชาวยิวที่มาท าหน้าที่นี้ 

ล้วนแล้วแต่เจ็บปวดด้วยกันทั้งสิ้น แต่พวกเขามีทางเลือกไม่มากนัก และเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความ

ตายพวกเขาก็พร้อม เผื่อว่าคนที่รอดชีวิต จะสามารถออกไปบอกโลกภายนอกได้รับรู้ว่าพวกเขาต้อง

เผชิญกับอะไรบ้าง 

 

The Pianist (2002)  

เรื่องราวที่สร้างจาก ชีวประวัติของ Wladyslaw Szpilman ศิลปินนักเปียโนชาวโปแลนด์เชื้อ

สายชาวยิว ในช่วงสงครามโลกครั้งที่  2  หนังสือบันทึกความทรงจ าของเขา  Śmierć Miasta. 

Pamiętniki Władysława Szpilmana 1939–1945ถูกเผยแพร่ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1946 ในโปแลนด์ 

จากนั้นมีการน ามาแปลครั้งแรกเป็นภาษาเยอรมัน ในปีค.ศ. 1998 และถูกน ามาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ใน  ปี ค . ศ .  1999  ใน ชื่ อ  The Pianist: The Extraordinary Story of One Man's Survival in 

Warsaw, 1939–45 ก่อนจะถูกน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ร่วมระหว่างประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน 

อังกฤษ และโปแลนด์ ผลงานการก ากับโดย โรมัน โปลันสกี้ น าแสดงโดย เอเดรียน โบรดี ออกฉายครั้ง

แรก ในวันที่ 24 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2002 ในงานเทศกาลภาพยนตร์ ณ เมืองคาน ประเทศฝรั่งเศส 

จากที่กล่าวไว้ในส่วนของสตีเวนสปีลเบิร์ก ในภาพยนตร์เรื่อง Schindler’s list ว่า โรมัน โป

ลันสกี ปฏิเสธการสร้างภาพยนตร์ เนื่องจากเขามีบาดแผลในใจ แต่แล้ว 10 ปีถัดมา เขาก็ได้สร้าง
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ภาพยนตร์ที่ว่าด้วยการสังหารหมู่ชาวยิวอย่าง The Pianist ขึ้นมา เขาเกิดที่ฝรั่งเศส ในปี 1933 ที่

ประเทศฝรั่งเศส ในครอบครัวชาวยิว ที่อพยพมาจากโปแลนด์ ต่อมา ครอบครัวของเขาย้ายกลับไปอยู่

ที่ประเทศโปแลนด์ และตกเป็นเชลยในค่ายกักกันชาวยิว และเสียแม่ในค่ายกักกันเอาท์ชวิทซ์ 

ภาพยนตร์มีโครงเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การเริ่มเรื่อง (Exposition)  

 มีการเล่าเรื่องเรียงตามเหตุการณ์ โดยแนะน าตัวละครเอกคร่าวๆ โดยการแสดงให้เห็นว่าเขา

เป็นนักเปียโนที่สถานีวิทยุ และอยู่ในสภาวะสงคราม ที่ชาวยิวต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของนาซี  

มีการเกริ่นโดยการเล่าเรื่องตามล าดับช่วงเวลา โดยในช่วงต้น ได้เล่าถึงกฎหมายที่ออกมาให้คนยิวมี

เงินติดตัวได้อย่างจ ากัด เมื่อตัวละครหลักจะไปร้านกาแฟ ก็มีป้ายติดว่าห้ามยิวเข้า รวมถึงการห้ามใช้ที่

นั่งสาธารณะด้วย  

 ต่อมามีการบังคับใช้สัญลักษณ์ชาวยิวในวันที่ 1 ธันวาคม 1939 นั่นคือ ปลอกแขนที่มี

สัญลักษณ์ดาวเดวิดอยู่ เมื่อพ่อของตัวละครหลักสวมปลอกแขนนั่น ท าให้ถูกทหารนาซีเหยียดหยาม 

และตบตี จากนั้นมีค าสั่งให้คนยิวย้ายเข้าไปในเขตสลัมยิว ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 1940 แสดงให้เห็น

ว่าพวกเขาต้องพบเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างในแต่ละช่วงเวลา 

2. การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action)  

 ครอบครัวเขาถูกย้ายไปอยู่ที่สลัมยิวหรือเก็ตโตและได้พบกับความยากล าบาก และหดหู่อยู่

ทุกวัน มีเพ่ือนชาวยิวชวนตัวละครหลัก และน้องชายไปเป็นต ารวจยิว แต่พวกเขาปฏิเสธ จากนั้นมีฉาก

ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชุมชนแออัด เต็มไปด้วยผู้คนที่อดอยาก หิวกระหาย และถูกนาซีดูถูก

เหยียดหยาม ในคืนหนึ่ง บ้านฝั่งตรงข้ามถูกทหารเยอรมันบุกเข้าไป โยนชายชราที่อยู่บนรถเข็นลงจาก

ชั้นบนท าให้เสียชีวิตในทันที และ ต้อนคนที่เหลือในบ้านออกมาข้างนอก สั่งให้วิ่งหนี และไล่ยิง

ตามหลัง ฉากนี้สะท้อนให้เห็นความโหดร้ายที่นาซีกระท าต่อเยอรมันอย่างโหดเหี้ยม 

 ต่อมาในเดือนมีนาคม 1942 ครอบครัวของเขาได้ย้ายเข้ามาท างานเขตยิว มีการแสดงให้เห็น

ว่า เมื่อชาวยิวตั้งค าถามกับนาซี จะถูกตบตี หรือถูกยิงหัวอยู่เสมอ 

หลังจากนั้น ในเดือน สิงหาคม 1942 มีการต้อนชาวยิวขึ้นรถไฟเพ่ือไปยังค่ายกักกัน 

บรรยากาศเต็มไปด้วยความหดหู่ มีฉากที่ พ่อเขาซื้อคาราเมล 1 ชิ้น มาตัดแบ่งกัน 6 คน แสดงให้เห็น

ถึงความยากล าบากที่พวกเขาต้องเผชิญ เมื่อถึงเวลาขึ้นรถไฟ เขารอดจากการถูกต้อนขึ้นรถไฟมาได้

จากการช่วยเหลือของเพ่ือนชาวยิวที่เป็นต ารวจ เขาจึงต้องคอยหลบซ่อนโดยอาศัยความช่วยเหลือจาก

เพ่ือนชาวโปแลนด์ของเขา 
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ในส่วนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความยากล าบากที่ตัวละครหลักและครอบครัวต้องเผชิญ อีกทั้ง

สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ลังเลในการยิงสังหารชาวยิวของนาซีอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีการเล่าถึง การ

ยิงต่อสู้กับนาซีของชาวยิวบางกลุ่มในเขตสลัม ในเดือนเมษายน จนถึง พฤษภาคม ปี 1943 แต่แล้ว

ชาวยิวกลับพ่ายแพ้ และโดนสังหารในที่สุด 

3. ภาวะวิกฤติ (Climax)  

 ความยากล าบากเกิดขึ้นเมื่อเพ่ือนที่ให้ความช่วยเหลือเกิดถูกนาซีจับไป และมีการอพยพหนี 

นอกจากนั้นเมืองยังโดนถล่มแทบไม่เหลือชิ้นดี ท าให้เขาต้องคอยหลบอาศัยอยู่ตามโรงพยาบาลร้าง 

เพ่ือให้รอดจากการถูกสังหาร  

เมื่อโรงพยาบาลถูกท าลายเขาจึงต้องตัดสินใจกระโดดข้ามก าแพง วิ่งหาที่ซ่อนใหม่ซึ่งเป็นบ้าน

ร้างหลังใหญ่หลังหนึ่ง และนี่คือทางเลือกท่ีเขาต้องตัดสินใจเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไป 

4. ภาวะคลี่คลาย (Falling Action)  

 ในขณะที่เขาอาศัยอยู่ในบ้านร้างและพยายามจะเปิดอาหารกระป๋องเพ่ือกินประทังชีวิต 

นายทหารนาซีเยอรมันนายหนึ่งได้เดินเข้ามาพบ สร้างความหวาดกลัวให้เขาเป็นอย่างมาก เมื่อถามไถ่

ได้ว่าเขาเป็นนักเปียโนมาก่อน นายทหารจึงขอให้เขาเล่นให้ฟัง หลังจากนั้นนายทหารนาซีได้คอยให้

ความช่วยเหลือเขาอยู่เรื่อยมาโดยการใช้บ้านหลังนั้นเป็นส านักงานชั่วคราว และคอยส่งอาหารให้กับ

เขาท่ีอยู่ห้องใต้หลังคา 

5. การยุติเรื่องราว(Ending) 

 เมื่อสงครามจบเขาได้กลับไปเล่นเปียโนที่สถานีวิทยุเหมือนเดิม และพบว่านายทหารที่ช่วย

เขาถูกจับไปเป็นเชลยในค่ายกักกันของรัสเซีย และเสียชีวิตที่ค่ายนั้นในเวลาต่อมา 

โครงเรื่องดังกล่าวมีการเล่าเรื่องแบบเป็นขั้นเป็นตอน และยังเน้นย้ าถึงความเป็นนักเปียโน

ของเขา ทั้งในตอนต้นเรื่อง ในช่วงที่อยู่ในสลัม และช่วงที่ต้องหลบซ่อนเพ่ือเอาตัวรอด จะมีการเสนอ

ให้เห็นจิตวิญญาณความเป็นนักดนตรีของเขา ที่ต้องเผชิญหน้ากับการพยายามเอาตัวรอดจากสงคราม 

ที่เป็นไปอย่างยากล าบาก บาดแผลที่ตัวละครได้รับยังมีเรื่องของการพลัดพรากจากครอบครัว และ

สูญเสียเพื่อนไปอีก ความโหดร้ายที่นาซีกระท าต่อชาวยิว ปรากฏขึ้นอยู่ต่อเนื่อง แต่ตัวละครหลักไม่ได้

แสดงท่าทีโกรธแค้นเท่าใดนัก มีแต่แสดงความหวาดกลัวออกมา นอกจากนั้น ยังมีการเล่าถึงการ

ช่วยเหลือของทหารนาซี สะท้อนให้เห็นว่า นาซีที่ดียังมีให้เห็น นอกจากนั้นยังมีการ เสนอฉากที่

นักโทษชาวยิวออกมาจากค่ายกักกันอีกด้วย เนื่องจากสัญลักษณ์จากเครื่องแบบ และการถูกโกนหัว 

หน้าตาสะบักสะบอม ความซูบผอมของร่างกาย สะท้อนให้เห็นว่า ชาวยิวถูกกระท าโดยนาซีอย่างไร 
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Fateless (2005) 

เรื่องราวที่สร้างมาจากนวนิยายอิงอัตชีวประวัติ Kertész Imre ชาวยิวฮังกาเรียน ผู้รอดชีวิต

จากค่ายกักกัน เป็นภาพยนตร์ที่เน้นใช้ภาพเล่าเรื่องและเป็นเสียงบรรยายส่วนใหญ่ และเป็นโทนสีซี

เปียทั้งเรื่อง ภาพยนตร์ด าเนินเรื่องไปในมุมมองการเล่าเรื่องของเขาเป็นส่วนใหญ่ เขาเป็นลูกของ

พ่อค้าชาวยิว และถูกจับไปที่เอาท์ชวิทซ์ และ Buchenwald เมื่อตอน อายุ 14 ปี ก่อนจะกลับบ้านมา

ในปีค.ศ. 1945 เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเขา ในหนังสือ Fateless ที่เขาเขียน ถูกเผยแพร่ในปี ค.ศ.1975 

ในบูดาเปส ฮังการี  เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี ค.ศ. 2002 จากงานอัตชีวประวัติของ

เขาซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ โฮโลคอสต์  

Fateless น าแสดงโดย Marcell Nagy แสดงเป็น Köves Gyuri ก ากับการแสดงโดย Lajos 

Koltai ในปี ค.ศ. 2005 

 ภาพยนตร์มีโครงเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การเริ่มเรื่อง (Exposition)  

การเริ่มเรื่องเรียงตามเหตุการณ์ โดยเสนอให้เห็นว่าตัวละครเอกเป็นชาวยิวที่บ้านไม่อบอุ่น

เท่าใดนัก เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน และพ่อได้แต่งงานใหม่ และในตอนแรกพ่อของเขาถูกเรียกตัว

บังคับใช้แรงงานโดยนาซี และเขาต้องอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงตามค าขอของพ่อ มีการเสนอให้เห็นถึง

ความเป็นครอบครัวใหญ่ของชาวยิว และการสวดมนต์ของผู้ใหญ่ในบ้าน ที่สวดมนต์เพ่ืออวยพรให้พ่อ

ของเขา 

ภาพยนตร์เน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ และตัวละครหลักไม่ใช่เด็กชายที่ช่างพูดนัก จึงมีการเสนอให้

เห็นเรื่องราวผ่านสายตาของเด็กชายวัย 14 ปี และมีฉากหนึ่งที่เด็กหญิงเพ่ือนของเขาร้องไห้ที่ถูก

เกลียด เนื่องจากติดสัญลักษณ์ดาวสีเหลือง สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงเวลานั้น แม้ไม่ได้ท าอะไรผิด แต่

แค่เป็นยิว ก็ถูกรังเกียจแล้ว 

2. การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action)  

 วันหนึ่ง เหล่าเด็กชายชาวยิวที่ก าลังเดินทางไปท างาน รวมถึงตัวละครหลักด้วย ถูกกักตัว

เอาไว้และถูกน าไปยังค่ายกักกันในที่สุด และนี่คือจุดเริ่มต้นของการด าเนินชีวิตในค่ายแรงงานของเขา 

ระหว่างเดินทางไปด้วยรถไฟ บรรยากาศบนรถไฟหดหู่อย่างมาก ผู้คนบนรถไฟเหนื่อยล้า และหิว

กระหายเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าชาวยิวต้องเผชิญหน้ากับความล าบากในการเดินทาง และ 

ความหิวโหยที่ตามมา เมื่อถึงท่ีหมาย มีนักโทษชาวยิวคนหนึ่งมาคอยกระซิบเด็กชายให้ตอบทหารนาซี
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ว่าพวกเขาอายุ 16 แต่แล้ว เพ่ือนของเขาที่ตัวเล็กที่สุด กลับถูกแยกออกไป มีการกล่าวถึงห้องรมแก๊ส 

และเชื่อว่า พวกเขาทั้งหมดต้องตาย เพราะนี่คือค่ายเอาท์ชวิตซ์ ค่ายแห่งการท าลายล้าง แต่พวกนาซี

บอกว่าพวกเขาจะถูกพาไปที่ค่ายแรงงาน ที่นั่นแตกต่างออกไป 

เขาได้พบเจอชาวยิวฮังกาเรียนเช่นเดียวกันกับเขาซึ่งถูกน ามาเป็นแรงงาน 4 ปีแล้ว คอย

ช่วยเหลือเขาตลอดเวลาที่อยู่ในค่ายแรงงาน ในที่นี้ผู้คุมค่ายแรงงานกลับไม่ใช่นายทหารนาซี แต่เป็น

อาชญากรฮังกาเรียน ที่เป็นนักโทษเหมือนกัน แต่ได้รับอภิสิทธิ์ ให้ควบคุมดูแลคนในค่ายแห่งนี้ มีการ

กล่าวถึงชาวยิวลัทเวียร์ออโฑด็อกซ์ ว่าไม่ใช่พวกเดียวกัน และคาดเดาว่าน่าจะเป็นพวกขี้โกง สะท้อน

ให้เห็นว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ แสดงให้เห็นคู่ขัดแย้งของชาวยิวที่ไม่ใช่แค่เพียงนาซีเท่านั้น 

3. ภาวะวิกฤติ (Climax)  

 วันหนึ่งเมื่อมีนักโทษหลบหนี ท าให้นักโทษที่เหลือถูกท าโทษโดยการอดอาหารและยืนแถว

กลางแดด เช้ายันค่ าท าให้มีคนเป็นลมหมดสติไปมากด้วยความหิวโหย ด้วยความหิวโหยของเด็กชาย

จึงเกิดความอ่อนล้าและสับสนเกิดขึ้นโดยภาพยนตร์ได้สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความทรมานของความ

หิวของเด็กชายคนหนึ่ง นอกจากนั้นเขายังต้องเผชิญกับอาการเจ็บป่วยหัวเข่าบวม และเข้ารับการ

รักษากับแพทย์เชลยในค่าย การผ่าตัดกับความสกปรกในห้องพักผู้ป่วยท าให้หนอนไชแผลเขาสร้าง

ความสยดสยองเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าตัวละครต้องเผชิญกับความหิวโหยและความเป็นความ

ตายอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในค่ายแรงงาน 

4. ภาวะคลี่คลาย (Falling Action)  

 ตัวละครหลักถูกน าตัวมาท่ีสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในค่ายซึ่งสุขอนามัยดีกว่าที่แรกท่ีเขาไป ผ้า

ปูขาวสะอาด มีอาหารให้กิน และได้เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ดูสะอาดสะอ้าน และในคืนนั้นเอง เป็นคืนที่ฝ่าย

สัมพันธมิตรเข้ามาโจมตีและช่วยปลดปล่อยเชลยทั้งหลาย เช้าวันถัดมาเขาได้พบกับทหารอเมริกันนาย

หนึ่งที่ชวนเขาไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา แต่เด็กชายนั้นปฏิเสธไป ทหารนายนั้นรู้สึกเสียดายเป็นอย่าง

มาก แต่ก็เคารพการตัดสินใจของเด็กชาย ในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าทหารอเมริกันนั้นช่วยปลดปล่อย

พวกเขาให้เป็นอิสระ 

5. การยุติเรื่องราว(Ending) 

 เมื่อเขากลับไปที่บ้านของเขาพบว่ากลายเป็นบ้านของคนอ่ืนไปเสียแล้ว และเมื่อเข้าไปพูดคุย

กับเพ่ือนบ้านในดีตของเขา เขากลับรู้สึกขัดแย้งกับสิ่งที่เพ่ือนบ้านคิด ที่ว่าค่ายกักกันนั้นราวกับนรก 

อีกท้ังยังทิ้งท้ายด้วยค าพูดที่ว่า อยากเล่าข้อดีของค่ายกักกันให้คนอ่ืนฟังบ้าง 
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โครงเรื่องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ามีการปูบาดแผลในความเป็นเด็กของตัวละครเอกมาก่อน

อยู่แล้วในต้นเรื่อง จากนั้นจึงเล่าถึงความเป็นไปในค่ายกักกันของเขา และแสดงให้เห็นความ

ยากล าบากในการเผชิญกับโรคในค่ายแห่งนี้ ก่อนที่สงครามจะจบลงและเขาได้กลับไปพบกับที่บ้าน

ภาพยนตร์ได้ย้อนกลับมาเสนอให้เห็นบาดแผลของครอบครัวอีกครั้งจากในตอนแรก จึงท าให้ตัวละคร

เอกมองชีวิตในค่ายกักกันที่แตกต่างออกไป แต่ถึงแม้ตัวละครจะกล่าวถึงความแตกต่างในมุมมองที่มี

ต่อค่ายกักกัน ภาพยนตร์ก็ได้สะท้อนบาดแผล และความล าบากที่ตัวละครได้รับ ถึงแม้ว่าค่ายแรงงาน

จะไม่อันตรายเท่าค่ายสังหารอ่ืน แต่ความเลวร้ายที่ตัวละครเอกต้องเผชิญ ยังปากฏออกมาให้เห็นว่า 

ชาวยิวถูกกดข่ีอย่างไร และมีชีวิตด าเนินไปในค่ายแรงงานอย่างไร 

 

เรื่องเล่าของผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์โฮโลคอสต์มีการเล่าเรื่องราวจากความทรงจ าและ

บทบาทตนเองในเรื่องเล่าที่ต่างกัน ต าแหน่งแห่งที่ของตัวละครและลักษณะของโครง เรื่องเป็นสิ่ง

สะท้อนให้เห็นลักษณะการจดจ าของปัจเจก และยังสะท้อนให้เห็นถึงความทรงจ าของปัจเจกที่สัมพันธ์

กับความทรงจ าอื่นๆด้วยเช่นกัน  

จุดที่พลิกผันชีวิตผู้ เล่าทั้งหลายท าให้เขาต่างจากชาวยิวทั่วไป คือการมีต้นทุนที่ดี  มี

ความสามารถในการถ่ายทอดออกมา อีกท้ังเมื่อภายหลังสงคราม ผู้เล่าหลายคนมีชื่อเสียงมากกว่าเดิม 

และถูกยกย่องในเวลาต่อมา ถึงแม้ว่าเรื่องเล่าของพวกเขา จะเป็นเรื่องของพวกเขาโดยเฉพาะ แต่

ความทรงจ าเหล่านี้ กลับถูกน ามาสถิตย์อยู่ในพ้ืนที่ความทรงจ าของชาวยิว เพ่ือแสดงให้เห็นในฐานะ

ผู้รอดชีวิตจากเงื้อมือของนาซี อาจกล่าวโดยรวมว่า เรื่องเล่าทั้งหมดมีจุดร่วมกันคือการจัดวางให้ 

ชาวยิวเป็นเหยื่อ และให้ นาซีเป็นผู้กระท าการอันเลวร้าย 
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บทที่ 6 

วิเครำะห์ 
 

 ภาพยนตร์ ทั้ง 6 เรื่อง น าเสนอเรื่องเล่าของผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ชาวยิว ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยภาพยนตร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ภาพยนตร์ที่มีตัวละครเอกเผชิญหน้าอยู่ในค่ายกักกัน ประกอบไปด้วย Playing for time, 

The Grey Zone และ Fateless โดยภาพยนตร์เรื่อง Playing for time และ Fateless จะเล่าถึง

กระบวนการ การถูกจับกุมไปที่ค่ายกักกันในตอนต้น แต่ The Grey Zone จะเห็นว่าตัวละครเอก อยู่

ในค่ายกักกันตั้งแต่ต้นเรื่อง จากนั้นทั้ง 3 เรื่องจะด าเนินไปในทางเดียวกันคือ เล่าถึงการใช้ชีวิตในค่าย

กักกัน ความยากล าบากและการเอาชีวิตรอดที่พวกเขาต้องเผชิญไปในแต่ละวันในสถานที่ที่สามารถชี้

เป็นชี้ตายกับพวกเขาได้ทุกเมื่อ 

2. ภาพยนตร์ที่มีตัวละครเอกหนีเอาตัวรอดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นอกค่ายกักกัน ได้แก่ 

Europa Europa และ The Pianist โดยตัวละครเอกในทั้ง 2 เรื่องเกือบจะถูกจับกุมไปในค่ายกักกัน

แล้ว แต่ได้มีการเอาตัวรอดที่ต่างกันออกไป แต่อย่างไร พวกเขาต้องหลบซ่อนความเป็นชาวยิว เพ่ือ

เอาตัวรอดจากการถูกทหารนาซีเยอรมันสังหาร เช่นเดียวกัน 

3. ภาพยนตร์ที่มีตัวละครเอกเป็นผู้ช่วยเหลือชาวยิวให้รอดพ้นจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ นั่นคือ 

Schindler’s List เป็นภาพยนตร์ที่ตัวละครเอกแตกต่างไปจากเรื่องอ่ืน เนื่องจากตัวละครเอกนั้นอยู่

ฝ่ายผู้กระท า นั่นคือเป็นหนึ่งในสมาชิกของพรรคนาซี แต่มีบทบาทในการช่วยเหลือชาวยิวกลุ่มหนึ่งให้

รอดพ้นจากการถูกสังหารในค่ายกักกัน ภาพยนตร์จึงสะท้อนให้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของสมาชิกพรรคนา

ซี ที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการกระท าอันโหดร้ายของนาซีซะทีเดียว 

ซึ่งในส่วนของการวิเคราะห์ภาพยนตร์ภายใต้กรอบคิดความทรงจ าร่วมจะแบ่งออกเป็น 

ประเด็น คือ วิธีการน าเสนอความทรงจ าร่วม และ การสร้างเรื่องเล่าจากบาดแผล (Trauma) โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้
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วิธีกำรน ำเสนอควำมทรงจ ำร่วม 

 วิธีการน าเสนอความทรงจ าร่วมช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องราว และ สร้างความหมายใน

ภาพยนตร์ ผ่านวิธีการเล่าเรื่อง และ การน าเสนอเหตุการณ์ในภาพยนตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย  

 1. รูปแบบการเล่าเรื่องของความทรงจ าร่วม เป็นรูปแบบประสบการณ์ (Experiential 

mode) น าเสนอชีวิตประจ าวันของตัวละครหลักโดยมีการเล่าเรื่องจากมุมมองบุรุษที่ 1  และมุมมอง

บุรุษที่ 3 และ รูปแบบคู่ปรปักษ์ (antagonistic mode) ระหว่าง ผู้กระท าความผิด (perpetrator) 

และเหยื่อ (victim) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 - รูปแบบประสบการณ์ (Experiential mode) 

 เนื่องจากภาพยนตร์ที่ศึกษาเป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากวรรณกรรมอัตชีวประวัติ หรือเรื่อง

เล่าของผู้ที่รอดชีวิต จากเหตุการณ์ โฮโลคอสต์ ภาพยนตร์ส่วนใหญ่จึงถูกเล่าผ่านบุรุษที่ 1 ซึ่งเป็น

มุมมองผู้เล่าเรื่อง โดยมีข้อเด่นคือ ข้อมูลที่น าเสนอมีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์มาก แต่มีข้อจ ากัดคือ

การมีอคติเจือปนอยู่ในเรื่องเล่าค่อนข้างมาก (พิมพ์ลดา ดีมาก, 2555: 26) ผู้ชมจะรู้ข้อมูลใกล้เคียงกับ

ตัวละครเอก เนื่องจากรู้สึกว่าใกล้ชิดกับตัวละครผู้เป็นเจ้าของเรื่องและมีความรู้สึกคล้อยตามไปกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกท้ังการเล่าเรื่องดังกล่าวมักมีมุมมองการเล่าเรื่องเพียงมุมมองเดียว (Astrid Erll, 

2011 อ้างใน ดลลดา ชื่นจันทร์ , 2558: 75-76) พบในภาพยนตร์ Playing for time, Europa 

Europa, The Pianist และ Fateless มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 Playing for time น าเสนอชีวิตของ ฟาเนีย เฟอเนอลง ตั้งแต่ ตอนที่เธอเป็นนักร้องใน

ร้านอาหาร ถึงแม้ว่าจะให้เห็นเพียงไม่นาน แต่ผู้ชมก็สามารถรับรู้ได้ว่าเธอมีเสียงอันไพเราะ ก่อนที่จะ

ถูกย้ าว่าเสียงของเธอนั้นไพเราะมาก ในฉากที่อยู่บนรถไฟที่เดินทางไปค่ายกักกันเอาท์ชวิตซ์ มีชายชรา

คนหนึ่งกล่าวกับฟาเนียว่า “มาดามเฟอเนอลง เสียงเพลงของคุณคือจิตวิญญาณปารีส” คนรอบข้างที่

รู้จักเธอ ต่างพยักหน้าชื่นชมเห็นด้วย แสดงให้เห็นถึงการที่ตัวละครเอกมีความสามารถ และมีชื่อเสียง 

เพ่ือน าไปสู่การที่จะได้ไปร้องเพลงอยู่ในวงออเคสตร้าของนักโทษในค่ายกักกัน  

ภาพยนตร์แสดงให้เห็นการซ้อมดนตรีในแต่ละวันของวงดนตรีที่ตัวละครเอกอยู่ และบทบาท

หน้าที่ของตัวละครเอกในการเรียงโน้ตเพลงเพ่ือเล่นเพลงใหม่ๆ ให้เหล่าทหารชั้นสูงได้ฟัง และด้วย

ความที่เธอเป็นคนมีความสามารถ จึงได้รับค าชื่นชมและรางวัลจากเหล่านายทหารนาซีอยู่ไม่น้อย แต่

ถึงอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีมากนัก เนื่องจากมีการน าเสนอให้เห็นว่า ล่ามสาวชาวยิว ที่เป็นคนโปรดของ

นาซีเนื่องจากมีความสามารถพูดได้หลายภาษา ได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีจากนาซี เมื่อคิดหนี ก็ถูก
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แขวนคออย่างโหดเหี้ยม ดังนั้น ภาพยนตร์จึงแสดงให้เห็นถึงความอดทนอดกลั้นของตัวละครที่จ าต้อง

อยู่ในค่ายกักกัน ในฐานะนักดนตรีที่พยายามแสดงให้ดีเพื่อให้ตนรอดพ้นจากการถูกน าไปสังหาร  

ด้วยความที่ภาพยนตร์นั้นเป็นมุมมองของตัวละครเอกเพียงอย่างเดียว จึงท าให้ผู้ชมไม่อาจรู้

ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครอื่นได้ละเอียดถี่ถ้วนนัก บางอย่างต้องอาศัยการตีความ และเมื่อแสดงให้

เห็นผ่านแค่มุมเดียวจึงท าให้ผู้ชมอาจเกิดความรู้สึกสับสน สงสัยในตัวละครที่อยู่ร่วมกับตัวละครเอก 

อาจกล่าวได้ว่า ผู้ชมอาจรู้สึกคล้อยตามความรู้สึกนึกคิดของตัวละครเอกได้ เนื่องจาก ภาพยนตร์ไม่ได้

สะท้อนความรู้สึก หรือเหตุและผลของการกระท า ของตัวละครอ่ืนในเรื่องเท่าใดนัก 

Europa Europa น าเสนอภาพยนตร์ผ่านการเล่าเรื่องของตัวละครหลัก ชัดเจนยิ่งกว่า 

Playing for time เนื่องจาก เปิดเรื่องมาด้วยการบรรยายถึงจุดเริ่มต้นของชีวิตเขาเอง พร้อมทั้งภาพ

ตอนก าเนิดของเขา ภาพยนตร์พาไปชมแค่ในสิ่งที่ตัวละครเอก อย่างโซโลมอน เพอเรลพบเจอ ไม่ได้

สร้างให้เห็นวิธีการถูกสังหารของพ่ีสาว หรือ ชีวิตในค่ายกักกันของพ่ีชาย หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิต

ของพ่อแม่ และพ่ีชายอีกคนในเขตเกตโต หรือสลัมยิว ภาพยนตร์พาผู้ชมไปชมแค่สิ่งที่เขาเห็น นั่นคือ 

เมื่อเขาหลบหนีการถูกกวาดต้อนไปเขตเกตโต เขาได้รับการช่วยเหลือจากทหารรัสเซีย ในตอนที่เขา

พลัดตกน้ าจากเรืออพยพ และได้เข้ามาเป็นนักเรียนในโรงเรียนคอมมิวนิสต์ เขาท าตัวกลมกลืนกับชาว

รัสเซียคอมมิวนิสต์เพ่ือมีชีวิตที่ดีในโรงเรียนแห่งนั้นจนเพ่ือนร่วมชั้นชาวโปแลนด์ที่เชื่อในพระเจ้า ถาก

ถางเขาว่าไม่มีจุดยืนในชีวิต 

จนกระทั่งนาซีเริ่มโจมตีรัสเซียโรงเรียนโดนระเบิด ทุคนอพยพออกมา แต่แล้วก็ได้เกิดเหตุไม่

คาดคิด ท าให้เขาต้องแยกจากกลุ่มผู้คุม และนักเรียนคนอ่ืน ภาพยนตร์ไม่ได้น าเสนอว่าชะตากรรม

ของคนกลุ่มนั้นเป็นอย่างไร หรือแม้ในช่วงที่เขาหลอกทหารนาซีว่าเขาไม่ใช่ชาวยิว เป็นเยอรมันแท้ จน

ได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนยุวชนของฮิตเลอร์ และได้พบรักกับเด็กสาวคนหนึ่ง แต่ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์

กันได้เนื่องจากเขาเป็นยิว และต้องปกปิดไว้จนถึงที่สุด เขาและเธอจึงมีระยะห่างกัน ในระหว่างหยุด

พักร้อนเขาเดินทางไปที่เขตสลัมยิว และได้แต่สงสัยว่า หญิงที่ถูกท าร้ายใช่แม่เขาหรือไม่ ตัวภาพยนตร์

เองก็ไม่ได้เฉลยให้คนดูรับรู้แต่อย่างได้ เรื่องนี้จึงเป็นปริศนาอยู่เช่นนั้น ภายหลังเมื่อเขาไปพบแม่ของ 

เด็กสาวคนที่กล่าวไปข้างต้น กลับพบว่าเธอได้ตั้งท้องกับเพ่ือนร่วมชั้นที่สนิทกับ เขา แต่ก็ไม่มีการ

น าเสนอเหตุการณ์ดังกล่าวในภาพยนตร์ ผู้ชมได้รับรู้เท่ากันกับเขาจากค าบอกเล่าของแม่เด็กสาว  

The Pianist มีลักษณะการเล่าเรื่องเช่นเดียวกันกับ Europa Europa เนื่องจาก แสดงให้

เห็นการเอาตัวรอดของตัวละครเอกเช่นเดียวกัน โดยมีการเล่าตั้งแต่ในตอนที่เขาก าลังเล่นเปียโนอยู่ที่

สถานีวิทยุและมีระเบิดลง และกลับมาพบกับที่บ้านที่ก าลังวุ่นวายเก็บข้าวของเตรียมอพยพ แต่สุดท้าย
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พวกเขาก็ไม่ได้อพยพ จึงเป็นเหตุให้ถูกคุมตัวไปที่เขตสลัมกันทั้งบ้าน เมื่อครอบครัวเขาไปลงทะเบียน

เป็นแรงงาน ก็ได้ไปท างานกับนาซีสักพักหนึ่งก่อนน้องสาวกับน้องชายของเขาจะถูกจับแยกออกไป 

ภาพยนตร์ไม่ได้น าเสนอว่า พวกเขาถูกแยกไปที่ไหนอย่างไร น าเสนอให้เห็นแค่เพียงตอนที่กลับมาเจอ

กันอีกครั้งในตอนที่คนยิวถูกกวาดต้อนเตรียมตัวขึ้นรถไฟ 

แต่แล้วเขาเพียงคนเดียวในบ้านได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือนที่เป็นต ารวจยิวผลักออกมาจาก

แถวที่ก าลังเดินทางไปขึ้นรถไฟ จากนั้น การเล่าเรื่องการหลบหนีของเขาจึงด าเนินต่อไป ภาพยนตร์

เสนอให้เห็นสภาพชีวิตเขา กับมุมมองของเขาผ่านทางหน้าต่างเพียงเท่านั้น ผู้ชมได้เห็นเท่าที่เขาเห็น 

และได้รู้ข้อมูลผ่านตัวละครอ่ืนที่ช่วยเหลือเขาเพียงเท่านั้น ในภายหลังเมื่อเขาไปหลบซ่อนอยู่ที่บ้าน

หลังหนึ่งและนายทหารนาซีเยอรมันคนหนึ่งเข้ามาเห็น เข้าได้เล่นเปียโนให้นายทหารฟัง จากนั้นจึง

ได้รับความช่วยเหลือจากนายทหารมาอยู่เรื่อยๆ แต่ภาพยนตร์ ไม่ได้น าเสนอเรื่องราวชีวิตของ

นายทหารผู้นั้นเท่าใดนักว่ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร รู้ เพียงแค่ว่าเป็นนายทหารยศสูงที่ถูกจับไปใน

ค่ายเชลยของรัสเซียในภายหลังเมื่อเยอรมันแพ้สงคราม 

Fateless มีการเล่าเรื่องแบบเดียวกับ Europa Europa ในลักษณะที่ว่า ตัวละครเอก มีอายุ

ที่ใกล้เคียงกัน สะท้อนให้เห็นความไร้เดียงสาของตัวละครเช่นเดียวกัน และมีการเล่าเรื่องแบบใช้เสียง

บรรยายร่วมด้วยเช่นเดียวกัน ภาพยนตร์เน้นใช้ภาพเล่าเรื่องและเสียงบรรยายของตัวละครเสียส่วน

ใหญ่ เขาเล่าว่าพ่อเขาถูกหมายเรียกบังคับใช้แรงงาน แต่ในภาพยนตร์ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าพ่อของเขามี

ชีวิตอย่างไรที่ค่ายแรงงาน และเมื่อตัวเขาถูกกวาดต้อนไปที่เอาท์ชวิตซ์ผู้ชมก็ไม่ได้เห็นภาพของคนที่

บ้านเขาว่ามีชีวิตเป็นไปอย่างไร เห็นเพียงแค่ภาพชีวิตประจ าวันของเขาที่อยู่ในค่ายแรงงานและได้รับ

ความช่วยเหลือ ดูแลจากนักโทษชาวฮังกาเรียนคนหนึ่งในค่ายที่อยู่มาก่อนเขา เมื่อเขาล้มป่วยและถูก

น าตัวไปที่สถานพยาบาลในค่ายกักกัน จนกระท่ังสงครามจบและเชลยถูกปลดปล่อย ภาพยนตร์ก็ไม่ได้

น าเสนอว่าในค่ายแรงงานเป็นอย่างไร หรือ ชีวิตของชายที่ช่วยเหลือเขาเป็นอย่างไรบ้าง ผู้ชมได้รู้เท่าที่

เขารู้ ไม่มีค าบอกเล่าเพ่ิมเติมใดๆทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าในตอนท้ายเขาจะไปตามหาที่บ้านของชายผู้นั้น แต่

ค าตอบที่ได้จากครอบครัวชายผู้นั้นค่อนข้างคลุมเครือ 

ในขณะเดียวกันทางด้าน The Grey Zone นั้น เป็นการเล่าผ่านมุมมองแบบสายตาพระเจ้า 

เนื่องจาก เป็นเรื่องเล่าของ นายแพทย์ไมคลอส นิซาลิ ผู้เห็นเหตุการณ์ของตัวละครเอกคือ หน่วยซอน

เดอร์คอมมานโด ที่วางแผนท าการหลบหนีจากค่ายกักกัน ในวรรณกรรม อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเล่า

เรื่องในมุมมองของผู้รู้เหตุการณ์ มีฐานะเป็นพยานรู้เห็นและท าหน้าที่เล่าเรื่องตัวเอก รวมถึงตัวละคร

อ่ืนที่เกี่ยวพันในเรื่องของตัวเอก แต่ในภาพยนตร์มีการเสนอให้เห็นค่อนข้างหลากหลายมุม ท าให้ผู้ชม
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ได้เห็นอารมณ์ความรู้สึก ของตัวละคร และสามารถเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งกว่าตัวละครใน

เรื่องเอง มีการเล่าเรื่องของตัวละครนักโทษผู้หญิงที่ลักลอบน าดินปืนส่งให้เหล่าซอนเดอร์คอมมานโดที่

คิดหนี และมีการฆ่าตัวตายของผู้หญิงเหล่านั้นเกิดขึ้นในที่สุด ทั้งที่ในหนังสือของนายแพทย์ไมคลอส

ไม่ได้มีมุมมองนี้ แต่ภาพยนตร์ กลับสะท้อนออกมาเพ่ือให้เรื่องราวด าเนินไปอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น 

แม้กระทั่งในฉากสุดท้ายที่ซอนเดอร์คอมมานโด 2 คนพูดคุยกันก่อนตายก็ถูกถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชม

ได้เห็น หรือฉากที่ฮอฟแมน หนึ่งในซอนเดอร์คอมมานโด เล่าให้เด็กหญิงที่รอดจากแก๊สพิษฟังว่า 

สาเหตุที่ชายชราที่กินยาฆ่าตัวตาย และถูกเอาหมอนกดหน้าในต้นเรื่อง กินยาเกินขนาดเนื่องจากเขา

ต้องเผาคนในครอบครัวของเขาทีละคน เขาจึงหมดอาลัยตายอยาก และไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ ถึงแม้ว่า

ตัวละครทั้ง 2 จะถูกฆ่าตายในภายหลัง แต่ภาพยนตร์ก็ได้น าเสนอฉากนี้ออกมา เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง

ความหดหู่ในชีวิตของซอนเดอร์คอมมานโด ที่ถูกเล่าผ่านนายแพทย์ไมคลอสในวรรณกรรม ผู้ชมได้

เห็นเรื่องราวหลากหลายมุม ในขณะที่ตัวละครในเรื่องอาจไม่ได้เห็น 

Schindler’s List เป็นการเล่าแบบผู้รอบรู้เช่นเดียวกัน อาจเป็นเพราะว่าผู้รอดชีวิตจากการ

ช่วยเหลือของชินด์เลอร์มีหลายคน ท าให้ได้เห็นหลายแง่มุม จึงอาจบอกว่าเป็นการเล่าจากมุมมองบุรุษ

ที่ 3 ในหลายฉากในภาพยนตร์ซึ่งมีการเล่าเรื่องตั้งแต่ชินด์เลอร์เข้ามาตีสนิทกับเหล่าทหารนาซี และไป

พบเสติร์นเพ่ือเปิดโรงงานภาชนะเคลือบจนกระทั่งเขาร่ ารวยเป็นเศรษฐี แต่แล้วโรงงานก็ถูกปิด

กระทันหัน คนงานยิวที่เขาจ้างมาถูกจับไปค่ายกักกันรวมถึงสเติร์น หลังจากนั้นจึงเริ่มปฏิบัติการ

ช่วยเหลือชาวยิวให้รอดพ้นจากค่ายรมแก๊ส จากเหตุการณ์ในภาพยนตร์หลายเหตุการณ์จะเห็นได้ว่า มี

ผู้รอดชีวิตซึ่งถือว่าเป็นพยานในเหตุการณ์นั้นๆ เล่าเรื่องผ่านมุมกล้องในฐานะบุรุษที่ 3 แต่แล้วก็มี

หลายเหตุการณ์ในภาพยนตร์ที่เสนอให้เห็นเรื่องราวที่นอกเหนือจากมุมมองของตัวละครเอก เช่น ใน

ตอนที่อามอน ทหารนาซีที่ตกลงท าธุรกิจร่วมกับชินด์เลอร์ ได้เมามายและฟังค าพูดของชินด์เลอร์ว่า

การให้อภัยคืออ านาจ และเช้าถัดมาเขาจึงไม่ยิงคนงานเลยเมื่อคนงานท างานพลาด แต่เมื่อได้สติ เขา

กลับรู้สึกว่ายิวไม่สมควรได้รับการอภัย และจัดการไล่ยิงคนงานในภายหลัง 

  

- รูปแบบคู่ปรปักษ์ (antagonistic mode) 

 การน าเสนอภาพยนตร์ระหว่าง  ผู้กระท าความผิด (perpetrator) และเหยื่อ (victim) 

แน่นอนว่าในภาพยนตร์ โฮโลคอสต์นั้น เหยื่อคือกลุ่มชาวยิวที่ถูกกดขี่ภายใต้ระบอบนาซี ธรรมชาติ

ของผู้ตกเป็นเหยื่อนั้นคือการระบุว่าใครคือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่สร้างความเจ็บปวด (ดล

ลดา ชื่นจันทร์, 2558: 152) แน่นอนว่าชาวยิวตัวละครเอกในทุกเรื่องรับบทเหยื่อ แต่ในฐานะผู้กระท า
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หรือคู่ปรปักษ์ของตัวละครเอก ไม่ได้มีเพียงแค่นาซีเท่านั้น และมีการน าเสนอเรื่องราวของฝั่งผู้กระท า

ที่ต่างกันออกไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 Playing for time ไม่ได้แสดงให้เห็นแค่นาซีเท่านั้นที่เป็นคู่ปรปักษ์กับชาวยิว แต่จะเห็นได้

ว่า ภาพยนตร์น าเสนอว่า ชาวโปแลนด์นั้นเป็นผู้ที่หักหลังชาวยิว โดยยินยอมพร้อมใจให้นาซีจับชาวยิว

มาเป็นเชลย และรังเกียจยิวไม่น้อยไปกว่านาซี ในวงดนตรีออเคสตราของนักโทษหญิงนั้น ไม่ได้มีเพียง

แค่ชาวยิว แต่มีชาวโปแลนด์ที่ท าผิดกฎหมายและถูกจับ เข้ามาร่วมด้วย ภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึง

ความขัดแย้งของยิวและโปแลนด์ผ่านการพูดจาถากถางกันของสมาชิกในวงออเคสตรา ตัวละครเอก 

ไม่ได้เป็นเหยื่อท่ีตัดพ้อในโชคชะตาชีวิตเท่าใดนัก  

ภาพยนตร์น าเสนอให้เห็นการมองโลกอย่างเข้าอกเข้าใจของฟาเนีย ที่มองว่านาซีเป็นเพียง

มนุษย์กลุ่มหนึ่งเท่านั้น และเป็นคนเช่นเดียวกันกับทุกชนชาติ เพียงแต่การกระท าของนาซีไม่ใช่เรื่องที่

น่ายินดีเท่าใดนัก และภาพยนตร์ยังแสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดของทหารนาซีต่อการจากไปของ 

อัลมา โรเซ่ ผู้เป็นชาวยิวอีกด้วย อีกทั้ง ยังมีเหตุการณ์ที่สมาชิกในวงออเคสตรารับไม่ได้ที่มาริอานไป

หลับนอนกับเพชฌฆาตที่แขวนคอล่ามชาวยิว และมาริอานได้โต้กลับว่า คนในค่ายต้องท าตามค าสั่ง 

ถึงคนที่เธอไปร่วมหลับนอนด้วยไม่ท า คนอ่ืนต้องท าอยู่ดี นี่อาจเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะจ า

ยอมของผู้กระท าด้วยเช่นกัน  

Europa Europa น าเสนอในแง่มุมของความเป็นมิตรของทหารนาซีที่มีต่อตัวละครเอก 

เนื่องจากเขาปลอมตัวเป็นชาวเยอรมันแท้ ไม่ใช่ชาวยิวแต่อย่างใด และมีการน าเสนอการเรียนการ

สอนของโรงเรียนยุวชนฮิตเลอร์ สะท้อนให้เห็นว่าการเกลียดยิวนั้นถูกปลูกฝังให้เกลียดอย่างเป็นระบบ 

มีฉากที่ทหารเยอรมันคนหนึ่งรู้ความจริงว่าตัวละครเอกเป็นชาวยิว แต่เขากลับปกป้อง และเก็บไว้เป็น

ความลับ และบอกกับตัวละครเอกว่าเยอรมันไม่เหมือนกันทุกคน นอกจากนั้นแม่ของเด็กสาวยุวชน

ที่มารู้ความจริงว่าเขาเป็นยิว ก็เข้าใจและช่วยเก็บเป็นความลับ สะท้อนให้เห็นถึงการน าเสนอมุมมองที่

มีต่อคนเยอรมันในยุคนาซีไปในทางท่ีดีขึ้น 

Schindler’s List ตัวละครหลักอย่างชินด์เลอร์เป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคของนาซี ซึ่งมี

บทบาทเป็นผู้กระท าต่อชาวยิว ถูกยกย่องจากการกระท าของเขาที่ช่วยเหลือชาวยิวพันกว่าคนให้รอด

พ้นจากการถูกรมแก๊ส โดยการใช้เงินทั้งหมดที่มีของเขาแลกกับชีวิตของชาวยิว โดยการให้เลขาชาวยิว

ของเขาพิมพ์ใบรายชื่อให้ ในตอนแรกภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตแบบชาวนาซีธรรมดา

ทั่วไปของชินด์เลอร์ที่ไม่แยแสความเจ็บปวดของชาวยิวเท่าใดนัก บ้านหลังใหญ่ที่เขาอยู่สุขสบาย ก็

เป็นบ้านของชาวยิว แต่เมื่อเขาได้ท างานกับสเติร์น ท าให้เขามองเห็นความโหดร้ายของทหารนาซี
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เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ความเห็นอกเห็นใจของเขาเริ่มจากการที่เห็นเชลยถูกจับไปในตู้รถไฟและขาดอากาศ

หายใจ และกระหายน้ า เขาจึงสั่งให้ทหารฉีดน้ าไปที่ตู้รถไฟ เพ่ือบรรเทาความกระหายให้กับคนในตู้

รถไฟ ในตอนท้ายเรื่องก่อนที่ชินด์เลอร์จะท าการหลบหนี เนื่องจากเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคนาซี 

เขาร้องไห้กับกลุ่มคนที่เขาช่วยพร้อมกล่าวอย่างรู้สึกผิดว่า เหตุใดเขาไม่น าเงินมาช่วยชีวิตชาวยิวให้

มากกว่านี้ อย่างน้อยเพียงแค่ 1 คน ก็ยังดี ฉากดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมีมนุษยธรรมของหนึ่ง

ในสมาชิกพรรคนาซี ที่เผยให้เห็นไปท่ัวโลก ดังนั้น ภาพยนตร์จึงท าให้เห็นผู้กระท าในอีกแง่มุมหนึ่ง 

The Grey Zone เสนอคู่ปรปักษ์ที่ไม่ใช่แค่ชาวยิวกับนาซีเท่านั้น แต่ยังท าให้เห็นความ

ขัดแย้งระหว่างโปแลนด์และฮังการีอีกด้วย ตัวละครหลักที่เป็นซอนเดอร์คอมมานโดล้วนเป็นชาว ฮัง

กาเรียน มีการพูดถึงโปแลนด์ในลักษณะที่ไม่ชอบใจนัก อีกทั้ง คู่ปรปักษ์ที่แท้จริงอย่างนาซี คือตัว

ละคร มุสเฟล ทหารนาซีที่สนิทกับตัวละครเอกอย่างนายแพทย์ไมคลอส ได้สะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่ง

เช่นเดียวกัน นั่นคือการรับผิดชอบหน้าที่ของทุกคนที่ได้รับมอบหมาย ตัวละครมุสเฟลกล่าวว่าเขาไม่ได้

เกลียดชังยิวอย่างสุดโต่ง แต่เขามีหน้าที่ที่ต้องท า ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังย้อนกลับไปหานายแพทย์

ใมคลอส ถึงหน้าที่ของเขาที่สร้างความทรมานให้กับนักโทษเพ่ิมข้ึนอีกหลายเท่า นั่นก็แปลว่าเขาก็เป็น

หนึ่งในผู้กระท าการเช่นเดียวกัน ภาพยนตร์พยายามเล่าถึงความเป็นมนุษย์ทั่วไป ที่ไม่มีใครดี หรือเลว 

โดยสมบูรณ์ และการอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่ปกตินี้ ท าให้ตัวละครในเรื่องต่างเป็นผู้กระท ากันทั้งนั้น แต่

สุดท้ายแล้ว ตัวละครเอกที่เป็นซอนเดอร์คอมมานโด ก็มีภาพในฐานะเหยื่ออยู่ดี เนื่องจากพวกเขาที่

คิดหลบหนีถูกสังหารทั้งหมด   

The Pianist มีการแสดงให้เห็นถึงผู้กระท าในมุมเดียวกับ Europa Europa เนื่องจากใน

ตอนท้ายเรื่อง ตัวละครเอกถูกช่วยเหลือจากทหารเยอรมันชั้นสูง ให้รอดพ้นจากความอดอยากและ

การถูกสังหาร และมีการน าเสนอภาพความโหดร้ายของทหารนาซีจากการที่ตัวละครเอกได้ไปท างาน 

และถูกเฆี่ยน ถูกตบ อีกท้ังเพ่ือนร่วมงานยังถูกยิงตายอีกด้วย 

Fateless แสดงให้เห็นถึงความยากล าบากที่ตัวละครเอกต้องพบเจอไม่ได้เน้นถึงบทบาทของ

เหล่าทหารนาซีเท่าใดนัก ความไร้เดียงสาท าให้ตัวละครเอกถ่ายทอดความยากล าบากที่ต้องเผชิญ

ออกมาโดยสัญชาตญาณ ไม่มีการยับยั้งชั่งใจใดๆทั้งสิ้น ในการต่อสู้กับความหิวโหย และเป็นการ

น าเสนอมุมมองที่แตกต่างระหว่างนักโทษวัยเด็ก กับวัยผู้ใหญ่เสียมากกว่า  

การน าเสนอตัวละครแบบคู่ปรปักษ์ระหว่างตัวละครเอกและตัวละครคู่ตรงข้าม จะท าให้เกิด

การเปรียบเทียบที่ชัดเจน และจะมีการแสดงให้เห็นว่าการกระท าฝั่งตัวเอกนั้นยอมรับได้และน่าคล้อย
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ตามมากกว่าฝ่ายตรงข้าม ที่จะท าให้ผู้ชมรู้สึกในเชิงลบ ซึ่งท าให้เกิดความชอบธรรมกับการกระท าของ

ตัวละครเอก 

 2. กลวิธีของการเป็นสื่อกลางทางความทรงจ า ประกอบไปด้วย  

1. วิธีการท าให้เป็นรูปธรรม โดยการขึ้นข้อความบรรยาย และใช้ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว

จากเหตุการณ์และบุคคลจริง ประกอบในเรื่อง เพ่ือสร้างความเข้าใจบริบทของเหตุการณ์ในภาพยนตร์ 

เนื่องจากภาพยนตร์ดังกล่าวล้วนเป็นภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ซึ่งสร้างมาจาก

เรื่องเล่าของผู้ที่รอดชีวิตในเหตุการณ์นั้นๆ ท าให้ภาพยนตร์ดูน่าเชื่อถื อว่าเหตุการณ์ต่างๆ ใน

ภาพยนตร์นั้นเกิดขึ้นมาจริง พบในภาพยนตร์เรื่อง Europa Europa, Schindler’s List, The Grey 

Zone และ The Pianist   

- ภาพยนตร์เรื่อง Europa Europa ไม่เพียงแต่แทรกภาพเท่านั้น แต่ยังให้เจ้าของเรื่องเล่า 

ปรากฏตัวในตอนท้ายภาพยนตร์อีกด้วย การแทรกภาพจริงของฉากเครื่องบินรบ และเหล่าทหารเพ่ือ

น าไปสู่ความเข้าใจว่า ก าลังจะเกิดการรบกัน ก่อนจะตัดเข้าฉากของภาพยนตร์ที่บริเวณบ้านของ

โซโลมอนว่ามีการทิ้งระเบิดในเขตนั้น เมื่อโซโลมอนตัวจริงที่ปรากฏในตอนท้ายของภาพยนตร์ ยิ่ง

สะท้อนให้ผู้ชมเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้เคยเกิดข้ึนจริง โดยมีผู้เล่าเรื่องตัวจริงปรากฏเป็นพยานอยู่ด้วย 

- ภาพยนตร์เรื่อง Schindler’s List มีข้อความบรรยายขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือขยายความ

ในตอนต้น ในเนื้อเรื่อง และในตอนจบของเรื่อง เพ่ือให้ผู้ชมสามารถท าความเข้าใจเนื้อเรื่อง ควบคู่ไป

กับการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เข้ากับภาพยนตร์ และมีการน าตัวจริงของรายชื่อที่ถูกช่วยเหลือโดย

ชินด์เลอร์ มาปรากฏในตอนท้ายภาพยนตร์ และกลายเป็นภาพสี เพ่ือยืนยันการมีตัวตนของรายชื่อใน

ภาพยนตร์ มีการเสนอภาพหลุมฝังศพชินด์เลอร์ พร้อมชาวยิวที่ได้รับการช่วยเหลือตัวจริงมาวางก้อน

หินไว้อาลัยที่หลุมฝังศพ และ ผู้ที่วางดอกกุหลาบในตอนท้ายบนหลุมศพของชินด์เลอร์คือ เลียม เนล

สัน ที่รับบทเป็นออสการ์ ชินด์เลอร์ ในภาพยนตร์ 

- ภาพยนตร์เรื่อง The Grey Zone มีข้อความบรรยายในตอนต้นเรื่องและตอนจบ ถึงที่มา

ของภาพยนตร์และตัวละครเอก และภายหลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 จบ ตัวละครเอกที่รอด

ชีวิตจากเหตุการณ์ท าอะไร และเหล่าทหารนาซีมีจุดจบอย่างไร นอกจากนั้นมีข้อความขึ้นอธิบาย

สถานที่ และ วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ มีการบรรยายว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนเพ่ือขยายความให้

เข้าใจ เนื่องจาก ในภาพยนตร์ จะปรากฏอยู่ 3 สถานที่ด้วยกัน เพ่ือให้คนดูไม่สับสนว่าก าลังเล่าถึง

สถานที่ใดอยู่ นอกจากนั้นยังบอกช่วงเวลากระท าการปฏิวัติของเหล่าซอนเดอร์คอมมานโด และ มี

ข้อมูลบอกตอนท้ายเรื่อง ว่าภายหลังสงครามเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวละครในเรื่องที่ยังมีชีวิตอยู่ 
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- ภาพยนตร์เรื่อง The Pianist มีข้อความบรรยายถึง วัน เดือน และปีพ.ศ. ที่เกิดขึ้นเพ่ือ

น าไปสู่การเล่าเรื่องสถานการณ์ที่ตัวละครต้องพบเจอ ดังต่อไปนี้คือ การประกาศให้ชาวยิวเริ่มสวม

ปลอกแขนสัญลักษณ์ดาวเดวิด ในปี 1939 การเริ่มย้ายเข้าไปอยู่ในเขตสลัม ในวันที่ 31 ตุลาคม 1940 

อพยพไปเป็นแรงงานให้เยอรมัน ในวันที่ 15 มีนาคม 1942 จากนั้นชาวยิวถูกกวาดต้อนขึ้นรถไฟ

มรณะ ในวันที่ 16 สิงหาคม 1942 ฉากที่ชาวยิวฝั่งสลัมพ่ายแพ้ และถูกต้อนออกมายิงทิ้ง แสดงให้เห็น

ว่ามีการต่อสู้กันมาเนิ่นนาน ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน 1943 จนถึง 16 พฤษภาคม 1943 ระยะเวลา

ทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ และตัวละครหลักต้องเผชิญหน้ากับการ

หลบซ่อนเป็นเวลานาน และในตอนท้ายเรื่องมีการกล่าวถึงชีวิตหลังสงคราม ภาพตัวอย่างดังกล่าวพูด

ถึงชื่อของทหารเยอรมันที่ช่วยชีวิตเขาไว้ คือ กัปตันวิลม์ โฮเซนเฟล รู้เพียงแค่ว่าเขาตายในค่ายโซเวียต

ในปี ค.ศ.1952 

ในขณะเดียวกัน ภาพยนตร์เรื่อง Playing for time นั้น มีการใช้ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว

จากเหตุการณ์จริงสอดแทรกเข้าไปอย่างเดียว ไม่มีการขึ้นข้อความบรรยาย โดยมีการแทรกภาพ

เหตุการณ์การเดินสวนสนามของทหารและการเคลื่อนตัวของขบวนรถไฟนาซี ก่อนจะตัดภาพมาที่ตัว

ละครเอกอยู่ในรถไฟ มีการแทรกภาพระเบิดการโจมตีกันทั้งทางบกและทางอากาศจากเหตุการณ์จริง 

เพ่ือสื่อให้เห็นว่าเยอรมันเริ่มถูกโจมตีแล้ว 

การหยิบยกข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหล่านี้มาประกอบ เพ่ือสร้างบรรยากาศและ

เล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานั้น ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ผู้ชม และตอกย้ าให้ผู้ชมรู้สึกว่า 

เรื่องราวที่ก าลังรับชมอยู่นั้น เคยเกิดขึ้นจริง 

 

2. การใช้ประธานของฉาก คือการดึงผู้ชมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ โดยใช้กล้อง

แทนสายตาผู้ชม เพ่ือให้ผู้ชมเป็นพยานเฝ้ามองเห็นการณ์ต่างๆ จึงถือว่าผู้ชมเป็นประธานของฉากใน

การมองสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละฉาก (ดลลดา ชื่นจันทร์, 2558 : 109) เมื่อการเป็นประธานถูกสร้างผ่าน

การใช้กล้องแทนสายตาทั้งสายตาผู้ชมและสายตาตัวละครได้ เพ่ือสื่อความหมายและให้ข้อมูลใน

ภาพยนตร์ ส าหรับการสื่อสารเนื้อหาต่างๆ รวมทั้งการให้ข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจและความทรงจ า

ที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆ (เพ่ิงอ้าง, 2558: 109) เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานศึกษาทางมานุษยวิทยา 

ดังนั้นจึงไม่ได้น า องค์ประกอบด้านการถ่ายภาพยนตร์ ดังที่ปรากฏในทฤษฎีภาพยนตร์ในงานของ ดล

ลดา ชื่นจันทร์ (2558) ที่เป็นงานศึกษาด้านรายละเอียดภาพยนตร์โดยตรงมาวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงเลือก



76 
 

 
 

วิเคราะห์เฉพาะ บางฉากที่มีการเล่าเรื่อง ที่บอกถึงสถานะของตัวละคร สภาวะจิตใจของตัวละคร 

ชะตากรรมของตัวละคร ความเกี่ยวข้องกับตัวละคร ดังต่อไปนี้ 

Playing for time มีองค์ประกอบฉากห้องดนตรีเป็นฉากหลักเพ่ือแสดงให้เห็นว่าพวกเธอ

ซ้อมดนตรี เป็นวงดนตรี เล่นดนตรีในค่ายกักกัน เล่นดนตรีให้นายทหารชั้นสูงดู บ่งบอกว่าภาพยนตร์

เรื่องนี้เป็นความทรงจ าของนักดนตรีที่อยู่ในค่ายกักกันเอาท์ชวิตซ์ ซึ่งท าหน้าที่เล่นดนตรีให้ทหาร

ชั้นสูงชม เพ่ือให้มีชีวิตรอดจากการถูกสังหาร 

Europa Europa มีองค์ประกอบฉากแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ฉากที่เขาอาศัยอยู่ในเยอรมนี 

และโปแลนด์ได้อย่างเปิดเผยในฐานะชาวยิว ต่อมาคือฉากที่โรงเรียนคอมมิวนิสต์ของรัสเซีย บ่งบอก

ว่าเขาเป็นนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งยังคงเปิดเผยความเป็นยิวได้อยู่บ้างในช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ใน

รัสเซีย นอกจากนั้นฉากในรัสเซีย ยังปรากฏภาพฮิตเลอร์กับสตาลินเต้นร ากันแล้วรูปปั้นสตาลินแตก

เพ่ืออธิบายถึงความสัมพันธ์ของรัสเซียกับเยอรมัน สุดท้าย ฉากการเข้าร่วมเป็นทหารเยอรมัน และ

ฉากในโรงเรียนยุวชนนาซี แสดงให้เห็นว่าตัวละครต้องปลอมตัวเป็นชาวเยอรมันเพ่ือปกปิดความ

เป็นยิวไว้ ให้รอดพ้นจากการถูกสังหาร 

Schindler’s List เป็นเรื่องเดียวที่ถูกท าเป็นภาพขาวด า และมีฉากที่บ่งบอกสถานะตัวละคร

คือการเข้าไปอยู่ในสถานที่ของนาซีในตอนต้น จากนั้น จึงเป็นฉากโรงงานของเขา สลับกับ ฉากพ้ืนที่

สลัมยิว เพ่ือสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวยิวด้วย เนื่องจากตัวละครหลักจะมีอยู่ 2 กลุ่ม นั่น

คือ กลุ่มให้ความช่วยเหลือ กับกลุ่มที่ถูกช่วยเหลือ ต่อมาจึงเป็นฉากในค่ายกักกันซึ่งตัวละครชาวยิวจะ

ถูกกวาดต้อนเข้าไปในนั้นแล้ว และตัวละครหลักได้ไปมาหาสู่กับทหารนาซีในนั้นอยู่บ่อยครั้ง และเริ่ม

จัดตั้งโรงงานอีกครั้ง ในช่วงหลังจะเน้นพูดถึงรายชื่อที่ถูกช่วยเหลือจากการถูกสังหาร เพ่ือสะท้อนให้

เห็นว่าภาพยนตร์จะน าเสนอเกี่ยวกับรายชื่อ ในตอนท้ายที่ชินด์เลอร์ยืนปราศัยกับคนงานยิวเป็นครั้ง

สุดท้าย เขายืนอยู่ด้านบนที่เต็มไปด้วยชาวยิวที่ได้รับการช่วยเหลือจากเขา พร้อมบอกให้ทหาร

เยอรมันกลับบ้านไปอย่างมนุษย์ ไม่ใช่ฆาตกรเป็นฉากที่สะท้อนให้เห็นว่าตัวละครหลักได้ให้ความ

ช่วยเหลือกับผู้คนจ านวนมหาศาล 

 The Grey Zone มีการเล่าเรื่องอยู่ 3 ส่วน นั่นคือ ส่วนของกลุ่มซอนเดอร์คอมมานโดตัว

ละครเอกของเรื่อง ส่วนของนายแพทย์ไมคลอส เจ้าของเรื่องเล่า และส่วนของนักโทษหญิงที่ลักลอบ

ขนดินปืน ในฉากของกลุ่มซอนเดอร์คอมมานโดจะสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขามีชีวิตที่แตกต่างจาก

นักโทษทั่วไปคือสุขสบายได้นอนที่นอนที่ดี กินอาหาร เหล้า ได้อย่างเต็มที่ แต่งานของพวกเขาคือ การ

ต้อนเหยื่อเข้าห้องรมแก๊สและน าศพไปเผา แต่พวกเขามีอายุการท างานอยู่เพียงแค่ 4 เดือนก่อนถูก
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ก าจัด จึงมีการวางแผนหลบหนีกัน โดยในยามที่วางแผน จะปรากฏฉากที่อยู่ในระหว่างการท างาน

ในฌาปนสถานเป็นส่วนใหญ่ ทางด้านฉากที่เป็นส่วนของนายแพทย์ไมคลอส จะเป็นห้องท างานของ

หมอ ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมือแพทย์ และในบางตอนก็มีร่างของเหยื่อที่ต้องท าการผ่าตัด เพ่ือ

สะท้อนให้เห็นบทบาทในเรื่องว่านายแพทย์ท าหน้าที่อะไรบ้างในค่ายแห่งนี้ และส่วนสุดท้ายคือฉาก

โรงงานผลิตอาวุธ และโรงนอนนักโทษหญิง เป็นการเสนอให้เห็นต าแหน่งแห่งที่ของผู้ที่ลักลอบน าดิน

ปืนไปให้เหล่าซอนเดอร์คอมมานโด 

The Pianist มีฉากที่แสดงถึงสถานะของตัวละครหลักดังต่อไปนี้ คือ ฉากแรกเริ่มที่เผยให้

เห็นว่าเขาเป็นนักเปียโนชื่อดัง มีบ้านหลังใหญ่โต และแต่งกายดูดี ถัดมาเมื่อถูกย้ายไปสลัม บทบาท

ของตัวละครก็ยังคงเป็นนักเปียโนอยู่เช่นเดิม แต่ต้องย้ายไปท างานในร้านอาหาร ซึ่งฉากในเขตสลัมจะ

สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่ไม่สะดวกสบายมากขึ้น จากนั้นจึงเป็นฉากในที่พักที่เขาต้องหลบซ่อน มี อยู่ 2 

ที่ ซึ่ง 2 ที่ที่เขาอาศัยอยู่นั้นได้รับความช่วยเหลือจากคนรู้จัก และเขาต้องอยู่ในห้องแบบเงียบสงบที่สุด 

เพ่ือป้องกัน การถูกพบเห็น ต่อมาเป็นฉาก บ้านร้างที่เขาใช้หลบซ่อน ท าให้เขาได้พบกับนายทหารนา

ซีคนหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือเขาตลอดเวลาที่หลบอยู่ในที่แห่งนั้น และในภายหลังสงครามเขาก็ได้วน

กลับมาดังเช่นฉากแรกอีกครั้ง คือสถานะในการเป็นนักเปียโนที่มีชื่อเสียง 

Fateless น าเสนอฉากบ้านของตัวละครหลักซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ คาดว่าเป็นครอบครัวที่มี

ฐานะพอสมควร จากนั้นเมื่อถูกจับไป จึงเป็นฉากที่อยู่บนรถไฟ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวละครก าลังจะถูก

พาไปยังค่ายกักกัน ต่อมา ฉากในค่ายแรงงาน แสดงให้เห็นว่าตัวละครต้องเผชิญกับสถานการณ์ในค่าย 

ไม่ว่าจะเป็นความหิวโหย การท างานหนัก จากนั้นจึงเป็นฉากห้องรักษาพยาบาลในค่ายกักกัน เพ่ือให้

ผู้ชมเห็นว่าตัวละครต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย และยังสามารถรับการรักษาได้ จากนั้นจึงเป็นการ

แสดงฉากกลับบ้าน ที่บ้านของเขากลายเป็นของคนอ่ืนไปเสียแล้ว 

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ภาพยนตร์มีการจัดองค์ประกอบฉาก เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสถานะ และ

ชะตากรรมท่ีตัวละครต้องเผชิญ ซึ่งส่วนใหญ่ ไม่ใช่ทางท่ีดีเท่าใดนัก 

 

3. การสื่อความหมายของสัญลักษณ์ 

เมื่อเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ย่อมมีการสอดแทรกสัญลักษณ์

บางอย่างอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ส าหรับการเล่าเรื่องในภาพยนตร์มักมีการใช้สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) 

เพ่ือสื่อความหมายอยู่เสมอ ซึ่ง ปัทมวดี จารุวร (2538) (ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน, 2539: 18)  ได้ให้
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ความหมายถึงสัญลักษณ์พิเศษไว้ว่า Symbol คือการใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายทั้งในรูปของ

ค าพูดและภาพ ภาพยนตร์ทั้ง 6 เรื่อง ล้วนมีการใช้สัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมาย หากตัวละครเป็น

ชาวยิวจะต้องติดตาว 6 แฉกหรือดาวเดวิดสีเหลืองไว้บนอกซ้าย หรือ มีปลอกแขนพ้ืนสีขาว ดาวเดวิด

สีน้ าเงิน นอกจากนั้นเชลยในค่ายกักกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด จะต้องสวมชุดนักโทษลายทาง สีขาวน้ า

เงิน ทางด้านชาวเยอรมันหรือกลุ่มนาซี จะต้องมีสัญลักษณ์สวัสติกะเวียนขวาสีด า อยู่บนพื้นกลมสีขาว 

พ้ืนหลังสีแดง นอกจากนั้นยังมีสัญลักษณ์อ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของตัวละคร โดยมีสัญลักษณ์

ที่ปรากฏในภาพยนตร์ดังต่อไปนี้ 

ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ต้องมีสัญลักษณ์สวัสติกะของนาซีปรากฏขึ้น โดย  ภาพยนตร์เรื่อง 

Playing for time มีการแทรกตราสัญลักษณ์สวัสติกะของนาซีบนปลอกแขนของทหารนายหนึ่ง ใน

ร้านอาหารที่ตัวละครเอกร้องเพลงอยู่ท่ามกลางเหล่านักธุรกิจมากมาย สะท้อนให้เห็นถึงการเกริ่นน า

ว่าภาพยนตร์ก าลังด าเนินไปในยุคสมัยที่พรรคนาซีก าลังรุ่งเรือง  ในEuropa Europa เองจะเห็น

สัญลักษณ์สวัสติกะอยู่แทบทั้งเรื่องเนื่องจาก ตัวละครเอกได้ปลอมตัวเพ่ือเข้าไปเป็นทหารยุวชนของ

ฮิตเลอร์อีกทั้งพ้ืนหลังของห้องเรียนจะมีธงสัญลักษณ์ของประเทศอยู่ แสดงให้เห็นว่า ห้องที่มี

สัญลักษณ์นาซี บ่งบอกว่าตัวละครก าลังอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของเยอรมัน และห้องท่ีมีสัญลักษณ์ของสตาลิ

นอยู่พ้ืนหลังบ่งบอกว่าตัวละคร อาศัยอยู่ที่รัสเซีย เช่นเดียวกันในภาพยนตร์เรื่อง Schindler’s Listจะ

เห็นสัญลักษณ์สวัสติกะแทบทั้งเรื่อง เนื่องจากตัวละครเอกเป็นสมาชิกพรรคนาซี  นอกจากนั้นยัง

ปรากฏภาพตัวละครหลักในเรื่องเป็นทหารเยอรมันอีกด้วย 

เมื่อเป็นเรื่องราวของผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันแล้ว สัญลักษณ์ที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นชาวยิว 

มักเป็นการติดดาวสีเหลืองท่ีอกซ้าย และการใส่ปลอกแขนสีขาว ที่มีรูปดาวสีน้ าเงินอยู่ตรงกลาง  

นอกจากนั้นยังเห็นสัญลักษณ์อ่ืนที่ปรากฏในภาพยนตร์อีกด้วย สัญลักษณ์การเป็นลูกครึ่ง

อารยันใน Playing for time คือการแกะสัญลักษณ์ดาวเดวิดออกครึ่งหนึ่ง สัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีส้ม 

คือพวกโปแลนด์  

นอกจากนั้นสัญลักษณ์ที่ปรากฏยังมีเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่แบ่งแยกชนชาติ หรือ

สถานะของตัวละครในเรื่องอีกด้วย คือ ตัวอย่างจากภาพยนตร์เรื่อง Europa Europa จะมีชุดนักเรียน

คอมมิวนิสต์ที่เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงขาสั้นสีน้ าเงิน รองเท้าสีด า ถุงเท้าสีกากีครึ่งแข้ง บ่งบอกว่า

เป็นนักเรียนของรัสเซีย ในขณะที่ชุดนักเรียนของยุวชนฮิตเลอร์ เป็นเสื้อแขนยาวสีกากี และกางเกงขา

สั้นสีน้ าเงิน ใส่ปลอกแขนสวัสติกะ และมียูนิฟอร์มที่หลากหลายกว่า 

 



79 
 

 
 

ถึงแม้ภาพยนตร์บางเรื่องไม่ได้มีเนื้อหาที่อยู่ในค่ายกักกัน แต่เมื่อปรากฏภาพคนใส่ชุดลายทาง

สีขาวน้ าเงินขึ้นมา จะแสดงให้เห็นว่าคนเหล่านั้นได้ผ่านชีวิตในค่ายกักกันมา เช่นใน Europa Europa 

ทั้งเรื่องจะไม่มีภาพเกี่ยวกับค่ายกักกันเลย แต่มาปรากฏในตอนท้าย โดยคนจ านวนมากสวมชุมลาย

ทาง และพ่ีชายของเขาก็เช่นกัน เป็นการเล่าให้เห็นว่า พ่ีชายของเขานั้นเป็นชาวยิวที่ได้ไปอาศัยในค่าย

กักกัน จากชุดที่เขาสวม เช่นเดียวกับ  The Pianist ที่คนสวมชุดนักโทษในค่ายกักกัน ปรากฏใน

ภายหลังเนื่องจากนักโทษคนหนึ่งเดินผ่านรั้วหนามที่คุมขังทหารเยอรมันที่ช่วยเหลือตัวละครเอกไว้ 

ขณะเดียวกัน ในภาพยนตร์เรื่อง The Grey Zone เหล่าซอนเดอร์คอมมานโดไม่ได้ใส่ชุดลาย

ทางอยู่ตลอดเวลา จะใส่แค่ตอนท างานเท่านั้น และยังมีภาพที่นอนและอาหารที่พวกเขาได้รับ นั่นท า

ให้เห็นถึงสถานะท่ีไม่เท่ากันของนักโทษจะเห็นว่าซอนเดอร์คอมมานโดอยู่ดีกินดีกว่าชาวยิวทั่วไป 

ในภาพยนตร์playing for time และ Schindler’s list ปรากฏภาพ กองแว่นตา รองเท้า 

เสื้อผ้า และรูปถ่ายของชาวยิวเพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าชาวยิวที่อยู่ในค่ายกักกัน จะไม่มีอะไรติดตัวเข้าไป 

แม้แต่ชิ้นเดียว ในภาพยนตร์ The Grey Zone มีฉากหนึ่งที่ซอนเดอร์คอมมานโดสงสัยว่าชายคนหนึ่ง

ใส่นาฬิกาเข้ามาได้อย่างไร เนื่องจากนาซี จะริบทุกอย่างไปก่อนที่จะเข้ามาถึงในค่าย 

 และท่ีขาดไม่ได้ ในภาพยนตร์ทุกเรื่อง นั่นคือ รถไฟ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ที่สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อ

ชาวยิวถูกน าขึ้นมาบนรถไฟ โอกาสที่จะรอดชีวิตนั้นจะเหลือเพียงแค่น้อยนิด 

 อาจกล่าวได้ว่า สัญลักษณ์ทั้งหมดนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรากฏในภาพยนตร์ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว เพ่ือสื่อให้เห็นว่าก าลังเล่าเรื่องชาวยิว ก าลังถูกกดขี่จากนาซี  

 

กำรสร้ำงเรื่องเล่ำจำกบำดแผล (Trauma) 

 พบว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิดข้ึนในภาพยนตร์ทั้งหมดน าเสนอถึง

บาดแผลทางกายและจิตใจที่ถูกกระท าจากฝ่ายตรงข้าม หรือ จากโรคร้ายดังต่อไปนี้ 

 บาดแผลทางกายที่พบในเรื่อง Playing for time คือ การถูกผู้คุมในค่ายกระชากหัวระหว่าง

ตัดผม และการตัดผมก็มีรอยแผลอยู่เต็มหนังศีรษะเนื่องจากท าด้วยความรุนแรง  ตบหัวทันทีที่ฟาเนีย

บอกว่าเธอไม่ใช่ยิว การเสนอให้เห็นว่าคนยิวถูกตีถูกฟาด โดยทหารนาซี หน้าตาของพวกเธอในวง

ออเคสตรามักมีรอยแผลให้เห็นอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีการเสนอให้เห็นรอยแผลบนหน้าของคู่รักที่

คิดจะหลบหนี และถูกแขวนคอประจานอีกด้วย สร้างความหดหู่ให้กับนักโทษที่เฝ้ามองดู  มีฉากฟา

เนียโดนกระชากหัว โดนตบหัวระหว่างที่ถูกตัดผม และมีการบอกว่ามีเพียงแค่ยิวเท่านั้นที่ต้องโกนหัว
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ฉากมาลาโดนจับกุมจากการหลบหนี บาดแผลเต็มตัว และถูกแขวนคอให้เป็นตัวอย่างกับพวกยิวที่คิด

หน ี

 บาดแผลทางใจ จากภาพยนตร์ดังกล่าวคือการที่ตัวละครเริ่มรู้สึกหดหู่ลงไปเรื่อยๆ จากที่ตอน

แรกฟาเนียเห็นด้วยกับอัลมา โรเซ่ ในการพยายามซ้อมดนตรีอย่างหนักเพ่ือให้มีชีวิตรอดจากการถูก

น าไปสังหารในห้องรมแก๊ส หรือถูกยิง แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆ เธอเริ่มไม่แน่ใจว่าเธอจะจัดการ

กับความรู้สึกขมขื่นนั้นได้อย่างไร การอดทนไม่หิว การท าใจดีสู้เสือ มันท าให้เธอเริ่มขาดความเป็น

ตัวเอง และแอบร้องไห้ออกมาอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งในตอนหลัง เธอบอกนักโทษร่วมวงว่าพวกเธอไม่ได้

ท าอะไรผิด แต่ทุกคนในที่นี้เปลี่ยนไปแล้ว จากการตีความของผู้วิจัยนั้น เห็นว่านักโทษทุกคนถึงแม้ว่า

จะเกลียดนาซีแค่ไหน แต่ในสถานการณ์ที่ไร้ทางเลือก ชาวยิวอาจไม่ได้ต่างอะไรกับนาซีนัก 

หญิงชาวโปแลนด์นั่งปรับทุกข์กับฟาเนียแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ทางใจของตัวละคร ทั้งชาว

โปแลนด์ที่รู้สึกผิดกับชาวยิว และฟาเนียได้บอกว่าเธอไม่ได้ท าอะไร แต่กลับบอกว่าเป็นโชคชะตาที่

พวกเธอต้องประสบพบเจอ แสดงให้เห็นความขมขื่นในใจ ที่ฟาเนียต้องแบกรับเอาไว้ 

ในภาพยนตร์ Europa Europa บาดแผลทางกาย คือการเปิดเรื่องมาได้ไม่นาน พ่ีสาวของตัว

ละครเอก ถูกทหารนาซีฆ่าตาย จากนั้นเป็นฉากที่ทหารเยอรมันพาโซโลมอนไปยิงถล่มบ้านชาวยิว 

และพบว่าชายวัยกลางคน กับเด็กผู้หญิงถูกแขวนคอ ทหารเยอรมันนายหนึ่งกล่าวว่าชาวยิวสมควร

ได้รับสิ่งนี้แล้ว เนื่องจากเป็นพวกที่ฆ่าเยอรมัน มาแย่งบ้านแย่งทรัพย์สินของคนเยอรมันไป โซโลมอน

เห็นดังนั้นจึงเกิดความสะเทือนใจอย่างมาก 

ต่อมาคือฉากที่เขาเกิดความเจ็บปวด จากการที่ใช้เชือกรัดอวัยวะเพศเพ่ือหลบซ่อนความ

เป็นยิว ภาพยนตร์เน้นเล่าถึงความผิดพลาดในการขริบอวัยวะเป็นอย่างมาก แม้กระทั่งในตอนท้าย 

เขายังกล่าวอีกว่า ถ้าเขามีลูก จะให้ลูกเลือก ซึ่งผู้วิจัยตีความได้ว่า เลือกขริบ หรือไม่ขริบอวัยวะเพศ 

เนื่องจากนั่นท าให้เขาไม่ได้ร่วมรักกับหญิงสาวที่เขาชอบพอ และการหลบซ่อนความเป็นยิว ยังสร้าง

ความเจ็บปวดทางกายให้เขาอีกด้วย 

บาดแผลทางจิตใจนั้นจะเห็นได้ในตอนที่เขาเสียพ่ีสาวไปในตอนแรก และต้องแยกจาก

ครอบครัวแบบไร้จุดหมายปลายทาง เขาจึงท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ตนมีชีวิตรอด และยังมาเจ็บปวดกับ

การที่เขาไม่สามารถร่วมรักกับหญิงเยอรมันได้ เนื่องจากต้องปิดซ่อนความเป็นชายชาวยิวเอาไว้ และ 

ในตอนท้ายเรื่อง เมื่อพ่ีชายของเขาพบว่าเขายังมีชีวิตอยู่ เขาทั้งร้องไห้และหัวเราะออกมาด้วยความ

ยินดีถึงการมีชีวิตอยู่ของโซโลมอน แสดงให้เห็นความสะเทือนอารมณ์ของตัวละครที่คิดในตอนแรกว่า

ตนจะไม่เหลือใครแล้ว แต่กลับได้พบคนในครอบครัวอย่างน้อยคนหนึ่งก็ยังดี 
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ด้านภาพยนตร์เรื่อง Schindler’s List บาดแผลทางกายในภาพยนตร์เรื่องนี้มีค่อนข้างมาก

เนื่องจากภาพยนตร์เล่าเรื่องอย่างละเอียดตั้งแต่ชาวยิวถูกริดรอนสิทธิ ถูกย้ายไปอยู่ในสลัมจนกระทั่ง

การถูกกวาดต้อนไปในค่ายกักกัน และตัวละครหลักอย่าง อามอน เกิธ นั้นเป็นทหารนาซีที่ไล่ยิง

นักโทษไปทั่ว ท าให้เห็นการถูกกระท าทางกายค่อนข้างหลายฉากในภาพยนตร์ ตัวอย่างเช่น การที่ชาย

ชาวยิวแขนข้างเดียวถูกยิงตายเนื่องด้วยความพิการของเขา และภาพฉายให้เห็นเลือดที่ไหลมาทาง

แขนเสื้อที่ไม่มีแขนของเขา พบว่าเป็นการสื่อถึงความโหดร้ายที่มีต่อผู้พิการในตอนนั้นอีกด้วย 

บาดแผลทางด้านจิตใจนั้นสะท้อนผ่านตัวละครสเติร์นเสียส่วนใหญ่ เนื่องจากในตอนแรกนั้น

ชินด์เลอร์ไม่ได้ให้ค่าให้ราคากับความเป็นมนุษย์ของชาวยิวเท่าใดนัก นึกถึงเพียงแค่ผลก าไรที่ตนจะได้ 

แต่ภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นว่าสเติร์นผู้ช่วยชาวยิวของเขา ต้องเฝ้ามองความโหดร้ายทารุณที่เกิด

ขึ้นกับชาวยิวอย่างขมขื่น เนื่องจากเขาแทบจะอยู่ในกระบวนการที่ชาวยิวถูกกระท าเกือบทุกอย่างไม่

ว่าจะเป็นการถูกต้อนขึ้นรถไฟ (แต่ออกมาได้เนื่องจากชินด์เลอร์มาช่วยไว้ทัน) การต้องไปกวาดหิมะ 

การถูกขับไล่ในคืนกระจกแตก การเผชิญหน้ากับค่ายกักกัน นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างความหวาดกลัว

ของเลวาทอฟ นักโทษชาวยิวที่ปรากฏขึ้น หลังจากที่อามอนลากออกมายิง แต่ปืนยิงไม่ออกสัก

กระบอก แสดงให้เห็นว่าเขารอดผ่านความตายมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ แต่ระหว่างนั้น ความหวาดกลัวใน

ใจแสดงออกมาผ่านสีหน้าแววตา และตัวที่สั่นงันงกของเขา 

ครึ่งหลังของภาพยนตร์ บาดแผลทางจิตใจของชินด์เลอร์เริ่มปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ เนื่องจาก

เขาได้เห็นการกระท าอันโหดร้ายของนาซีเพ่ิมข้ึน จึงมีฉากชินด์เลอร์เห็นคนขาดน้ าจึงสั่งให้ทหารฉีดน้ า

เข้าไปในตู้ และเมื่อชินด์เลอร์เห็นศพเด็กชุดแดงที่เขาเคยเห็นในช่วงคืนกระจกแตกจึงมองตามด้วย

ความสะเทือนใจ จากนั้นเขาจึงเริ่มช่วยเหลือชาวยิวโดยการใช้เงินทั้งหมดของเขาแลกกับชีวิตของคน

กลุ่มหนึ่ง และในตอนท้ายยังแสดงให้เห็นอีกว่า เขารู้สึกเสียใจที่น าเงินไปใช้กับอย่างอ่ืน แทนที่จะ

น ามาช่วยเหลือให้ได้มากกว่านี้  

 ภาพยนตร์เรื่อง The Grey Zone สะท้อนให้เห็นบาดแผลทางกายค่อนข้างหนักหน่วงมาก

เช่นเดียวกัน เนื่องจากตัวละครหลักท างานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังหารหมู่ชาวยิว จะมีฉากการ

ต้อนคนเข้าห้องรมแก๊ส ศพคนที่ตายในห้องรมแก๊สนอนเรียงรายกันอยู่เป็นจ านวนมาก ซอนเดอร์

คอมมานโดที่มีอายุงานครบ 4 เดือน ถูกก าจัดโดยการให้ออกมายืนเรียงแถวและยิงหัว อีกทั้งการที่

เด็กหญิงท่ีรอดชีวิตจากการรมแก๊สนั้น เมื่อฟ้ืนขึ้นมายังมีอาการหายใจหอบเพ่ือสื่อถึงความทรมานจาก

แก๊สพิษ และหน้าที่ของนายแพทย์ไมคลอสที่มุสเฟลกล่าวว่า ความสามารถในการผ่าตัดของเขาที่เมง

เกเลโปรดปราน สร้างความทรมานให้กับนักโทษมากกว่าการถูกฆ่าปกติธรรมดาถึง 5 เท่า ซึ่งมีการ
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กล่าวไว้ในบทที่ 4 ว่า นายแพทย์ โจเซฟ เมงเกเล นั้นมีชื่อ เสียงด้านการทรมานคนในค่ายกักกัน 

เนื่องจากเขาต้องการทดลองทางการแพทย์เกี่ยวกับการตัดต่อพันธุกรรมของมนุษย์เพ่ือเพ่ิมประชากร

อารยันตามแนวคิดของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ มีฉากการทรมานหญิงสาวที่ส่งดินปืนไปให้ซอนเดอร์

คอมมานโด และกดดันพวกเธอโดยการน านักโทษร่วมหอนอนออกมายิงทีละคน จนพวกเธอรับความ

กดดันไม่ไหว จึงท าการฆ่าตัวตายแทนที่จะบอกความจริงกับทหารเยอรมันว่าน าดินปืนมาจากที่ใด 

นอกจากนั้นในตอนท้ายเรื่อง ตัวละครหลักที่หนีจากค่ายกักกันไม่ส าเร็จยังถูกสังหารด้วยการจ่อยิงที่

หัวทีละคนอีกด้วย เด็กหญิงท่ีรอดชีวิตจากแก๊สพิษเช่นเดียวกัน 

การหนีไม่ส าเร็จท าให้พวกเขาพบกับจุดจบ โดยระหว่างที่ทหารเยอรมันเดินยิงทีละคนก่อนจะ

ถึงพวกเขา ประโยคสนทนาเล็กๆของฮอฟแมนและแม็กซ์ สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้วิจัยไม่น้อย 

เนื่องจากภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นว่า ในวาระสุดท้าย ตัวละครพูดคุยกันถึงเรื่องบ้านของพวกเขาใน

ฮังการี ด้วยภาพที่สวยงาม และแทบจะทั้งเรื่อง ตัวละครหลักพูดคุยกันด้วยความตึงเครียดมาโดย

ตลอดถึงวิธีการหลบหนีจากค่าย บทสนทนาที่เรียบง่าย จึงส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้วิจัยใน

ตอนที่ได้รับชมอยู่ไม่น้อย 

 บาดแผลทางจิตใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกน าเสนอออกมาอย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกัน ไม่ว่า

จะเป็นในตอนต้นเรื่องที่แม็กซ์ฆ่าชายชราให้ตายด้วยการเอาหมอนกดหน้า และฮอฟแมนมาเล่าให้

เด็กหญิงที่รอดจากแก๊สพิษฟังภายหลังว่า ชายชราผู้นั้นกินยาฆ่าตัวตายเนื่องจากต้องเผาคนใน

ครอบครัวด้วยตนเอง จึงรู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่มีค่าอะไร สะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นหวังของชายชราชาวยิว 

และอาจสะท้อนถึงชาวยิวหลายคนที่ตัดสินใจจบชีวิตของตนเนื่องจากรับไม่ได้กับสิ่งที่ต้องเผชิญ 

ขณะเดียวกัน การช่วยเหลือเด็กหญิงที่รอดชีวิตจากแก๊สพิษมีความหมายกับฮอฟแมน และแม็กซ์มาก 

เนื่องจากหน้าที่ที่พวกเขาท าคือการฆ่าคนตามค าสั่งของนาซี การช่วยชีวิตหนึ่งให้รอดพ้นจากความ

ตายจึงสร้างความยินดีให้กับพวกเขาอย่างมาก อีกท้ัง พวกเขายังเชื่อว่า ผู้ที่สามารถรอดออกไปได้ แม้

เพียงคนเดียว จะสามารถน าเรื่องราวอันเลวร้ายที่พวกเขาเผชิญอยู่ไปป่าวประกาศให้คนภายนอก

ทราบโดยทั่วกัน 

 บาดแผลทางกายในภาพยนตร์เรื่อง The Pianist พบว่า มีการเสนอให้เห็นถึงความรุนแรง

ของทหารนาซีในตอนต้น ไม่ว่าจะเป็นการตบหน้าของพ่อตัวละครเอก เนื่องจากเขาไม่ท าความเคารพ

ทหารนาซี อีกทั้งยังไล่ไม่ให้เดินบนทางเท้า ฉากที่ทหารเยอรมันเข้าไปที่บ้านตรงข้ามของตัวละครเอก

ในขณะที่อยู่ในเขตเกตโต และโยนชายชรานั่งรถเข็นลงจากระเบียง และต้อนคนในครอบครัวที่เหลือ

ออกมาข้างนอกบ้าน จากนั้นสั่งให้วิ่งหนี และไล่ยิงตามหลังจนทุกคนเสียชีวิต 
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เมื่อมาอยู่ในสถานที่ท างานและถูกเรียกตัวออกมาเรียงแถว เพียงแค่ตัวละครเอกบอกว่า 

ครอบครัวเขามีใบอนุญาตท างานก็ถูกตบเข้าที่หน้า ผู้หญิงคนหนึ่งถามทหารนาซีว่าจะพาไปที่ไหนก็ถูก

ยิงที่หัว แสดงให้เห็นว่ายิวแทบไม่มีสิทธิ์ตั้งค าถามอะไรเลย มีการเสนอให้เห็นว่าระหว่างรอขึ้นรถไฟที่

จะพาไปยังค่ายกักกัน มีเด็กขาดน้ าจนหมดสติไป เนื่องจากต้องรอท่ามกลางแดดร้อน ชาวยิวถูกจ ากัด

ในการพกทรัพย์สิน ท าให้ไม่มีเงินมากพอในการซื้อน้ าและอาหารมาบริโภค หลังจากนั้นที่ตัวละครเอก

ถูกช่วยไว้ให้รอดชีวิต เขาเดินทางไปหาเพ่ือนเขาที่เป็นนักหนังสือพิมพ์ พบว่าถูกยิงตายทั้งบ้าน อาจ

สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นภัยต่อความมั่นคงของนาซี ที่ยิวเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกัน จึงต้องก าจัด

ทิ้งให้หมด และถึงแม้ว่าตัวละครจะเอาตัวรอดจากการจับกุมไปยังค่ายกักกันได้ แต่เมื่อเขาต้องเผชิญ

กับความเจ็บป่วยทางกาย และไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ของคนเยอรมัน 

น้องสาวเพ่ือนที่ช่วยเหลือเขา จึงให้สามีไปตามหมอสูตินารีเวชมารักษาเขาในที่พักอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

บาดแผลทางจิตใจนั้น สะท้อนผ่านออกมาจากตัวละครหลัก เนื่องจากเขาเป็นนักเปียโน

ระดับชาติ เขาจึงมีความโหยหาการเล่นเปียโนอย่างมากในระหว่างที่หลบหนี อีกทั้งการที่เขาต้อง

เผชิญหน้าอย่างโดดเดี่ยวด้วยความระแวดระวังอยู่ตลอดเวลา นั่นสร้างบาดแผลทางจิตใจให้เขาไม่น้อย 

ในฉากที่เขาถูกช่วยเหลือจากเพ่ือนต ารวจยิวให้รอดจากการถูกจับตัวขึ้นรถไฟ ถึงแม้ว่าเขาจะรอดมา

ได้ แต่กลับสะเทือนใจจนต้องเดินร้องไห้ท่ามกลางข้าวของที่ถูกพังทลาย สะท้อนให้เห็นความเจ็บปวด

ด้านจิตใจที่ตัวละครต้องเผชิญ 

 บาดแผลทางกายของภาพยนตร์เรื่อง Fateless เป็นการเล่าผ่านมุมมองของตัวละคร ที่เป็น

เด็กชายวัย 14 จึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนหรือ โหดเหี้ยมมากนัก ภาพยนตร์มักเล่าถึงความ

หิวโหย และความเหน็ดเหนื่อยจากการท างานในค่ายแรงงานเสียส่วนใหญ่ เช่น ฉากการถูกทรมานโดย

การให้ออกมายืนแถวตั้งแต่เช้ามืดจนบ่าย โดยไม่ได้กินอะไร และยืนตากแดดเป็นเวลานานท าให้

ร่างกายอ่อนล้า และมีคนช็อกหมดสติไปหลายคน ฉากแขวนคอคนที่หลบหนี ให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่าง 

ฉากแขวนคอนี้เสนอให้เห็นภาพคนถูกแขวนคอไม่ชัดมากนัก เนื่องจากเสนอผ่านสายตาของเด็กชายที่

อยู่ข้างหลังแถว ถูกผู้ใหญ่บัง และเห็นผู้ใหญ่ต่างสวดมนต์ให้กับคนที่ตาย เด็กชายดูไม่ได้เข้าใจอะไร

มากนัก แต่ก็สวดมนต์ด้วย นอกจากนั้นตัวละครเอกยังประสบปัญหากับการเผชิญหน้ากับอาการ

เจ็บป่วยที่มีข้อจ ากัดในการรักษาอีกด้วย 

 บาดแผลทางจิตใจของภาพยนตร์นี้ เสนอให้เห็นว่าตัวละครเอกนั้นไม่ได้มีครอบครัวที่อบอุ่น

เท่าใดนัก เขาจึงมีบาดแผลทางจิตใจมาจากที่บ้านอยู่แล้ว การไปเผชิญหน้าในค่ายกักกัน จึงไม่ได้ท าให้

เขารู้สึกกระทบกระเทือนทางจิตใจเท่าใดนัก หน าซ้ ายังกล่าวกับเพ่ือนบ้านในตอนท้ายว่า เขาไม่รู้สึกว่า
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ค่ายกักกันเป็นนรก แต่มันก็คือสถานที่หนึ่ง ที่เข้าไป และกลับออกมาได้ และยังมีการบรรยายในท้าย

เรื่องว่า มีแต่คนถามเขาถึงความเลวร้ายในค่ายกักกัน เขาอยากจะเล่าเรื่องสนุกในค่ายกักกันบ้าง ถ้า

หากวันหนึ่งมีคนอยากจะรู้ และเขายังไม่ลืมความรู้สึกนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งเล็กๆในใจของ

ตัวละครเอก ที่เป็นเด็กผู้ชาย กับตัวละครผู้ใหญ่หลายๆคน นอกจากนั้นยังมีตัวละครหลักอีกหนึ่งคน

นั่นคือชายที่ช่วยเหลือเขาในค่ายกักกัน เป็นชาวยิวฮังกาเรียนเช่นเดียวกันกับเขา เขามักจะพูดถึงบ้าน

ของเขาที่อยู่ในบูดาเปส ประเทศฮังการี ทุกครั้งที่พูดคุยกับตัวละครเอก สะท้อนให้เห็นถึงความโหยหา

การกลับถิ่นฐานของชาวยิวในค่ายกักกันเป็นอย่างมาก การอดทนต่อสู้เพ่ือให้มีชีวิตรอดเนื่องจากมี

ความหวังว่าจะได้กลับไปสู่บ้านอันเป็นที่รักของพวกเขา 

   

 - ความสัมพันธ์ของผู้ตกเป็นเหยื่อกับผู้ชม สิ่งที่ผู้ชมได้รับจากการน าเสนอความเจ็บปวดของ

ตัวละคร ที่สร้างหรืออธิบายถึงอัตลักษณ์ของผู้ถูกกระท าว่ามีลักษณะเช่นไร เพ่ือสร้างการจดจ า

โดยง่ายแก่ผู้ชมว่าจะจ าคนกลุ่มนี้แบบใด 

 1) ตัวละครเอกน่าเห็นใจ 

 พบในภาพยนตร์เรื่อง Europa Europa The pianist และ Fateless เนื่องจากมีการเสนอให้

เห็นถึงความยากล าบากของตัวละครเอก ซึ่งได้รับความกดดัน และ ต้องต่อสู้เอาตัวรอดจากความตาย 

การปกปิดสถานภาพความเป็นยิวของตัวละครเอกใน Europa Europa ที่ท าให้เขาไม่สามารถเป็นตัว

ของตัวเองได้อย่างเต็มรูปแบบ และการต่อสู้กับความหิวโหย และโรคภัยที่พบใน The Pianist และ 

Fateless สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความรู้สึกน่าสงสารจนเกิดความเห็นใจให้กับผู้ที่ได้รับชม 

 2) ตัวละครเอกน่ายกย่อง 

 พบในภาพยนตร์เรื่อง Schindler’s list และ The Grey Zone ซึ่งตัวละครพยายามต่อสู้เพ่ือ

อิสรภาพและสวัสดิภาพของชาวยิวในค่ายกักกัน โดยใน Schindler’s list ทั้ง ชินด์เลอร์ และสเติร์น 

ต่างได้รับการยกย่องจากชาวยิวที่ได้รับการช่วยเหลือ แน่นอนว่าการกระท าของเขาถูกน าเสนอเพ่ือให้

เห็นความเป็นวีรบุรุษของเขา และถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่อาจจ าได้แค่ว่าชินด์เลอร์เป็นวีรบุรุษจากนาซีที่

ช่วยปลดปล่อยชาวยิว แต่ผู้วิจัยกลับมองว่าภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นว่าสเติร์น ผู้ช่วยชาวยิวของเขา 

เป็นผู้ที่น่ายกย่องไม่แพ้กัน และหากไม่มีสเติร์น ชินด์เลอร์อาจไม่ได้เห็นความโหดร้ายที่ชาวยิวต้อง

เผชิญก็เป็นได้ 

 ทางด้าน The Grey Zone ถึงแม้ว่าตัวละครหลักในเรื่องจะเสียชีวิตทั้งหมด ยกเว้น

นายแพทย์ไมคลอส แต่ภาพยนตร์ ได้เน้นย้ า และน าเสนอถึงสิ่งที่พวกเขาท าว่าเป็นการสั่นคลอน
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อ านาจของนาซี ณ ตรงนั้น อยู่ไม่น้อย อีกทั้งตัวละครหลักในภาพยนตร์มักกล่าวว่า ถึงแม้จะหนีไปได้

ไม่หมดทุกคน แต่อย่างน้อย รอดไปเพียงคนเดียวก็ยังดี เพ่ือให้ภายนอกได้รับรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาก าลัง

เผชิญอยู่ เนื้อหาลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นถึงความน่ายกย่องในตัวละครที่กล้าต่อต้านนาซี โดยมี

เป้าหมายที่มากกว่าการรอดชีวิตไปเฉยๆ 

 3) ตัวละครเอกที่ให้ความรู้สึกเป็นกลาง 

 พบในภาพยนตร์ Playing for time  โดยตัวละครเอก อย่างฟาเนียนั้น พยายามกล่าวเสมอ 

ถึงความเท่ากันของมนุษย์ ถึงแม้ว่าสิ่งที่นาซีท าจะไม่ใช่เรื่องดีนัก แต่นั่นคืออีกมุมหนึ่งของมนุษย์ และ

เธอไม่ได้ยึดถือว่าใครเป็นยิวหรือไม่เป็น ใครเป็นชนชาติใด สะท้อนให้เห็นความพยายามน าเสนอความ

เป็นกลางของตัวละครเอกท่ีไม่พยายามย้ าว่านาซีเป็นปีศาจร้าย ไม่ใช่มนุษย์ เหมือนที่ตัวละครอ่ืนกล่าว 

 อาจกล่าวได้ว่าเมื่อต าแหน่งแห่งที่ในการเล่านั้นต่างกัน ผู้เล่าที่มีบทบาทเป็นตัวละครหลัก 

เป็นตัวละครที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนจากการถูกกระท าอันสาหัสจากฝ่ายตรงข้าม จะสร้างความน่าเห็นอก

เห็นใจให้กับผู้ชม ส่วนผู้เล่าทีว่างบทบาทคนกลุ่มอ่ืนในเรื่องว่าเป็นเหยื่อเหมือนกัน เช่นการบอกว่านาซี

ผู้น้อย ก็เป็นเหยื่อของนาซีชั้นสูง อาจท าให้การส่งผ่านความรู้สึก และความทรงจ านั้นออกมาต่างกัน 

แต่ทั้งนี้ ก็เป็นความทรงจ าบาดแผลเช่นเดียวกัน
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บทที่ 7 

สรุปผลกำรวิจัย 
  

จากการศึกษาและวิเคราะห์ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว 

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นคือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อเนื้อหาภาพยนตร์ ภูมิหลัง

ผู้สร้างภาพยนตร์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว และการเล่าเรื่องความ

ทรงจ าและบาดแผลในภาพยนตร์ของปัจเจก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศที่มีผลต่อเนื้อหำภำพยนตร์ 

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับหลายประเทศ โดยเฉพาะ 

เยอรมนี เนื่องจากสังคมในยุคหลังสงคราม ท าให้เยอรมนีถูกกล่าวโทษในฐานะนาซี ภายหลังสงคราม 

เยอรมนีตะวันตกจึงพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เกิดข้ึนเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเยอรมนีได้เปลี่ยนแปลง

ไปแล้ว โดยมีการพยายามสานสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจในยุโรป (ดลลดา ชื่นจันทร์, 2558: 181) 

คือ อังกฤษและฝรั่งเศส และมหาอ านาจโลกอย่างอเมริกาด้วย เมื่อกอบกู้ความเชื่อใจจากนานาชาติ

กลับมาได้ โดยการด าเนินนโยบายรับผิดชอบต่อความผิดในอดีต และแสดงให้เห็นว่าเยอรมันเรียนรู้

จากอดีต (Phipil H. Gordon, 1994 อ้างใน เพ่ิงอ้าง, 2558: 181) ท าให้เยอรมันได้รับการตอบรับที่ดี 

ดังนั้นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนาซี ที่สอดคล้องกับภาพจ าของนานาชาติ คือต้องมีความ

โหดร้าย และเป็นต้นตอของความผิดทั้งหมด ซึ่งแน่นอนว่าพบเห็นได้ในภาพยนตร์ทุกเรื่องที่งานวิจัย

ชิ้นนี้น าเสนอ  

อย่างไรก็ตาม ในภายหลังภาพลักษณ์ของเยอรมันเปลี่ยนไปมากขึ้นและเริ่มห่างไกลจาก

ลักษณะอันโหดร้ายเมื่อในอดีต  (Stephen Green, 2015 อ้างใน เพ่ิงอ้าง, 2558: 181) เนื้อหาใน

ภาพยนตร์อาจมีความโหดร้ายของนาซี แต่ถึงอย่างนั้น ก็มีการน าเสนอถึงความเป็นมนุษย์ของนาซีอยู่

ไม่น้อย จะเห็นได้จาก การน าเสนอถึงความเป็นมิตรของทหารนาซี ที่มีต่อตัวละครเอก การช่วยเหลือ

ตัวละครเอกให้พ้นจากความตาย ของทหารนาซี การที่ตัวละครเอกเป็นสมาชิกพรรคนาซี และ

ช่วยเหลือชาวยิว จนหมดเนื้อหมดตัว การกล่าวถึงนาซีว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งของตัวละครเอก สะท้อน

ให้เห็นว่า ภาพยนตร์ได้พยายามแก้ไขความทรงจ า ผ่านการเล่าเรื่องความดีงาม หรือภาวะจ ายอมของ
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ตัวละครที่เป็นสมาชิกของนาซี จากที่มีการเล่าถึงความโหดร้ายเพียงอย่างเดียว สะท้อนให้

เห็นว่า การที่ชาวเยอรมันแสดงออกถึงความส านึกผิดในยุคนาซี ท าให้เนื้อหาในภาพยนตร์นั้น ไม่ได้

เป็นการโจมตีนาซีอย่างสุดโต่ง และมีการเลือกต าหนิ โดยส่วนใหญ่มักเสนอว่าทหารนาซีชั้นผู้น้อยนั้น

ถูกสั่งมาโดยชนชั้นน า และเด็กเยอรมันที่เกลียดยิว มักเกลียดมาจากการสร้างโฆษณาชวนเชื่อจาก

แนวคิดของ  อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และเนื้อหาส่วนใหญ่ในภาพยนตร์มักเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความ

เจ็บปวด และบาดแผลที่ชาวยิวต้องเผชิญเสียมากกว่า 

ภูมิหลังผู้สร้ำงภำพยนตร์ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์กำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ชำวยิว 

จากประวัติโดยย่อของผู้ก ากับท้ัง 5 คนที่มีเชื้อสายยิว จะเห็นได้ว่า มีการใช้ความทรงจ า หรือ

บาดแผลที่พวกเขาได้รับมาสถิตย์อยู่ในภาพยนตร์ โดยมีความคาดหวังที่จะสะท้อนบาดแผล และความ

ทรงจ าอันเจ็บปวดให้ประจักษ์สู่สายตาของผู้ที่ได้รับชม อีกทั้ง ภาพยนตร์ของพวกเขา ยังมีความ

พยายามที่จะท าให้ความสัมพันธ์ของผู้ที่ที่มีความขัดแย้งกันดีขึ้นด้วยการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์อีก

ด้วย 

กำรเล่ำเรื่องควำมทรงจ ำและบำดแผลในภำพยนตร์ของปัจเจก 

ปัจเจกสร้างความทรงจ าบาดแผลขึ้นมา และถูกท าให้เป็นความทรงจ าร่วมผ่านภาพยนตร์ 

โดยการสื่อสารผ่านวิธีการน าเสนอความทรงจ าร่วมพบว่ามีความส าคัญในการใช้งานวิธีการเหล่านี้ โดย

การท าให้ภาพยนตร์ เป็นรูปธรรม จากการใช้ข้อความ หรือหลักฐานต่างๆ เพ่ือช่วยให้ภาพยนตร์ดู

สมจริงมากยิ่งขึ้น ท าให้ระหว่างที่ชมภาพยนตร์ ผู้ชมจะรับรู้ได้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเล่าทั่วไป 

เป็นการสร้างอารมณ์ร่วมและความเข้าใจในเนื้อหา ท าให้ผู้ชมเข้าใจและจดจ าอารมณ์ร่วมที่มี และ

ตระหนักว่าความเจ็บปวด และความตึงเครียดที่ภาพยนตร์น าเสนอนั้นเป็นความจริง เมื่อผู้ชมเชื่อมโยง

เหตุการณ์ในภาพยนตร์และโลกแห่งความจริง จะท าให้รู้สึกถึงความเกี่ยวโยงกับชีวิตของผู้ชม 

เนื่องจากวิธีการน าเสนอความทรงจ าและบาดแผลผ่านการเล่าเรื่องความเจ็บปวดมีประสิทธิภาพใน

การสื่อสารได ้(ดลลดา ชื่นจันทร์, 2558: 187) 

เมื่อควำมทรงจ ำของปัจเจก กลำยเป็นควำมทรงจ ำสังคม 

เมื่อความรู้ที่เป็นนามธรรมถูกเก็บผ่านเรื่องเล่า ที่ออกมาเป็นภาพยนตร์ ดังนั้น ความทรงจ า

ของปัจเจก จึงเป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อเหยื่อสถาปนาตนเองเป็นผู้รอดชีวิต เรื่องเล่าของเหยื่อจึงมีพลัง

อย่างมาก การที่เรื่องเล่าของเหยื่อถูกน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ ถึง 6 เรื่องด้วยกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น

ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลอย่างมากมาย คือการแสดงให้เห็นอารมณ์ และความเจ็บปวด

ของพวกเขาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ในการผลิตซ้ าความเป็นเหยื่อของชาวยิวขึ้นมา ถึงแม้ว่า ผู้ก ากับ
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อย่างฮอลแลนด์ต้องการความสันติภาพระหว่างโปแลนด์ และยิว และแม้ว่าสตีเวน สปีลเบิร์กจะ

ต้องการให้คนเห็นอีกมุมหนึ่งของผู้กระท า อย่างสมาชิกพรรคของนาซี ที่ช่วยเหลือชาวยิว แต่สิ่งที่

ปรากฏในภาพยนตร์ของพวกเขา ล้วนแล้วแต่สร้างความทรงจ าให้ผู้รับชมทั่วไปเห็นว่า ไม่ว่าจะอย่างไร

ก็ตาม ชาวยิวก็คือผู้ถูกกระท า ดังนั้น ความทรงจ าของปัจเจกนั้นมีความหมายต่อความทรงจ าทาง

สังคม เนื่องจาก คนทั่วไปมักจะไม่จ าว่านาซีก็มีคนจิตใจดีหลงเหลืออยู่ หรือยิวก็เป็นปีศาจได้ แต่ที่คน

ทั่วไปจ าได้แน่นอนคือ ความเป็นเหยื่อที่ชาวยิวต้องเผชิญในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  

ในภาพยนตร์ทั้ง 6 เรื่อง สะท้อนให้เห็นว่าการเลือกเรื่องเล่าของผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว เพ่ือตอกย้ า และผลิตซ้ า บาดแผลของเหยื่อ และยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

เคยเกิดขึ้น และสิ่งที่สังคมจดจ านั่นคือความเป็นเหยื่อของชาวยิว เนื่ องจากความทรงจ าทางสังคม

เกิดขึ้นเนื่องจาก การมีความหมายต่อกลุ่ม กล่าวคือ การเล่าเรื่องบาดแผลของปัจเจกชาวยิวนั้นมี

ความหมายต่อกลุ่มชาวยิวที่เหลือ ซึ่งน าไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของชาวยิว ให้เท่ากับเหยื่อ ดังนั้น

ความเป็นผู้กระท าต่อชาวอาหรับของชาวยิว จึงถูกบดบัง ด้วยเรื่องเล่าความเป็นเหยื่อของชาวยิว และ 

นาซี จะยังคงมีบทบาทในฐานะผู้กระท าต่อเนื่องยาวนาน สังคมจ าเป็นต้องกล่าวถึงความเจ็บปวดนั้น

ต่อไป ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ทางบาดแผลนั้นจะส่งเรื่องราวต่อไปสู่ลูกหลานผู้ซึ่งไม่เคยมี

ประสบการณ์ความเจ็บปวดด้วยตนเอง เพ่ือรักษาความทรงจ าและความรู้สึกร่วมกันเอาไว้จน

กลายเป็นบาดแผลทางเชื้อชาติ ความทรงจ าของเหยื่อชาวยิว เบียดขับความทรงจ าเหยื่อชนชาติอ่ืนที่

เหลือ ไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อย ชาวยิปซี หรือชาวรัสเซียที่ถูกกระท าเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากคนกลุ่ม

มากที่ถูกสังหารเป็นชาวยิว ชาวยิวจึงท าให้ผู้คนจดจ าด้วยตัวเลข ซึ่งในภาพยนตร์ที่น ามาศึกษา มีการ

พูดถึงจ านวนเหยื่อชาวยิวที่ถูกสังหาร เกือบทุกเรื่อง สัญลักษณ์ต้องห้ามของนาซี 

งานชิ้นนี้มีการตั้งค าถามไว้ว่า การเลือกเรื่องเล่าในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เหตุการณ์การ

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว มีกระบวนการสร้างความทรงจ าอย่างไร และต้องการให้สังคมจ าอะไร พบว่า มี

กระบวนการสร้างโดย ท าให้ยิวเป็นเหยื่อ นาซีเป็นผู้ร้าย แต่มีการแก้ไขให้เห็นว่านาซีดีก็มีและยิวไม่ดีก็

มีเช่นเดียวกัน มีการพยายามสร้างให้มนุษย์ทุกคนมีความเท่ากัน ซึ่งหากไม่ได้มองผ่านกรอบคิดจะเห็น

ว่า เนื้อหาภาพยนตร์ประวัติศาสตร์สงคราม มักวางบทบาท คู่ตรงข้ามไว้อยู่ก่อนแล้ว โดยท าให้คนดู

คล้อยตามผู้เล่าเรื่อง และมักอยู่ฝ่ายเดียวกับผู้เล่า ดังนั้น สิ่งที่สังคมจะจดจ า ไม่ใช่ความเป็นมนุษย์ของ

นาซีบางกลุ่ม แตส่ังคมจะยังคงจดจ าภาพความเป็นเหยื่อของชาวยิว จากภาพยนตร์ดังกล่าวอีกด้วย 
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ภำคผนวก 

เนื้อเรื่องภำพยนตร์ตัวอย่ำง 6 เรื่อง 

Playing for Time (1980) 

 ภาพยนตร์ด าเนินเรื่องไปอย่างรวดเร็ว ไม่มีการเกริ่นถึงชีวิตของตัวเอก หรือฟาเนีย เฟอเนอ

ลง เท่าใดนัก เปิดฉากมาด้วยการเล่นเปียโน ร้องเพลงในร้านอาหารของเธอ ไม่ถึง 5 นาที ก็มีการตัด

ภาพไปที่รถไฟของนาซีเลย บรรยากาศบนรถไฟนั้นค่อนข้างแออัด ฟาเนียถูกจับมาเนื่องจากเธออยู่ใน

กลุ่มต่อต้านนาซี ในรถไฟมีเด็กสาววัย 20 ปี ชื่อ มาริอาน คนหนึ่งรู้สึกตื่นเต้นกับการได้นั่งข้างฟาเนีย

เป็นอย่างมาก และยังกล่าวอีกว่า เพ่ือนๆของหล่อน ชอบสไตล์ของฟาเนียเป็นอย่างมากเด็กสาวบอก

ว่าถูกจับมาเนื่องจากคนรักของเธออยู่ในกลุ่มต่อต้าน อีกทั้งพวกเธอทั้ งคู่ยังเป็นลูกครึ่งยิวอีกด้วย มี

ชายชราคนหนึ่งกล่าวกับฟาเนียว่า “มาดามเฟอเนอลง เสียงเพลงของคุณคือจิตวิญญาณปารีส” คน

รอบข้างที่รู้จักเธอ ต่างพยักหน้าชื่นชมเห็นด้วย แสดงให้เห็นถึงความมีชื่อเสียงของตัวละคร มีการ

น าเสนอภาพความแออัด และความยากล าบากในขณะที่อยู่บนรถไฟ ก่อนจะมาถึงที่หมาย 

 ชายหญิงถูกแยกจากกัน ทหารหญิงจัดการยึดข้าวของเครื่องใช้ แว่นตา และเสื้อผ้าที่สวมมา 

จากนั้นจึงพาเชลยทั้งหมดไปตัดผม การตัดผมเป็นไปค่อนข้างรุนแรงและไม่สบายเท่าใดนัก เนื่องจาก

ถูกกระชาดหัวอย่างรุนแรง ถูกตบถูกผลัก และตัดผมแบบลวกๆ ให้ออกมาเป็นทรงผมแบบสกินเฮด 

จากนั้นจึงถูกน าไปสักตัวเลข เมื่อเห็นว่ามีบางคนไม่ต้องโกนผม ฟาเนียจึงถามช่างสักว่า เธอคนนั้นได้

เก็บผมด้วยหรือ หล่อนตอบกลับว่า มีแต่ยิวเท่านั้นที่ต้องโกนหัว มีผู้หญิงคนหนึ่งคาดว่าเป็นคนงาน

ของนาซีหยิบเอาผมที่ถูกตัด มาล้อเลียนฟาเนียว่า “ฉันดูเป็นอย่างไรบ้าง ไอ้สวะยิว” เธอสวนทันควัน

ว่า เธอไม่ใช่สวะยิว เธอเป็นฝรั่งเศส เมื่อทหารหญิงนาซีที่อยู่ตรงนั้น เดินเข้ามาเห็น จึงตบเข้าที่ศีรษะ

เธออย่างแรง และตะคอกใส่เธอ ว่าไม่มีใครอนุญาตให้พูด 

 เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย ยูนิฟอร์มของเธอกลายเป็นชุดลายทางที่อาจจะคุ้นตาว่าเป็นชุด

ของเชลยชาวยิวในสงครามโลกครั้งที่ 2 และแปะดาวสีเหลืองไว้บนอก ฟาเนียและมาริอานเดินเข้ามา

ในหอนอน ฟาเนียถามคนน าทางถึงคนอ่ืนๆ ที่นั่งรถไฟมาด้วยกันกับพวกเธอ หล่อนกระชากแขนพวก

เธอให้มาดูที่หน้าต่าง มองออกไปเห็นสถานที่คล้ายบ้าน มีปล่องไฟหลายอัน ซึ่งคาดว่าจะเป็นสิ่งที่

เรียกว่าเตาเผานั่นเอง คนน าทางบอกว่า เพ่ือนของพวกเธอโดนเผาอยู่ สร้างความหวาดกลัวและสับสน

ให้กับมาริอานอย่างมาก 

 ขณะที่กลับจากการท างานในค่าย มีทหารตะโกนถามถึงคนที่ร้องเพลง “มาดามบัตเตอร์ฟ

ลาย” เป็น มาริอานได้ยินดังนั้น จึงบอกทหารว่าฟาเนียร้องได้ เธอจึงถูกน าตัวไปสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่ง
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พบเชลยชาวยิวก าลังเล่นดนตรีกันอยู่ พวกหล่อนเดินเข้ามาทักทายฟาเนีย ทุกคนในที่ตรงนั้นดูสะอาด

สะอ้าน แต่งตัวดีกว่าเชลยคนอ่ืนๆ วาทยากรของวง อัลมา โรเซ เดินเข้ามาทักทายฟาเนีย เธอตอบรับ

อย่างสุภาพ และเริ่มเล่นเพลงมาดามบัตเตอร์ฟลาย ทุกสายตา ณ ที่นั้น ต่างจับจ้องไปที่เธอด้วยความ

ชื่นชม เมื่อทหารนาซีหญิงเข้ามา ทุกคนจึงหยุดทุกอย่างและยืนขึ้น ทหารหญิงชื่นชมและบอกให้อัลมา

รับฟาเนียเข้าวง เนื่องจากมีความสามารถมาก จากนั้นจึงแนะน าตัวว่าเธอคือ ลาเกอร์ฟูห์เรริน มาเรีย 

แมนเดล ผู้บัญชาการสตรีทุกคนในค่ายแห่งนี้ ฟาเนีย กล่าวกับแมนเดลว่า รับต าแหน่งวงออเคสตร้า

ดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่ เพ่ือนของเธอ 68462 จะได้เข้าร่วมวงด้วย สุดท้ายแล้วทางแมนเดลตกลง จึง

น ามาริอานมาทดสอบโดยการร้องเพลง ซึ่งเธอร้องเพลง และร้องไห้ไปด้วย จึงดูแล้วอาจไม่น่าเป็นที่

พอใจเท่าใดนัก แต่แมนเดลกลับยิ้มและไม่พูดอะไร และยังบอกให้ทั้งคู่ ไปช าระล้างเนื้อตัว แล้วส่งไป

พบที่กองบัญชาการ เมื่อไปถึง พวกเธอถูกจับแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่ แมนเดลต้องการให้ฟาเนียใส่รอง

เท้าบูท จึงสั่งให้คนไปหามา พร้อมกล่าวกับฟาเนียว่า ต้องอุ่น และสบาย ไม่เช่นนั้ นจะมีผลกับเสียง 

เมื่อได้รองเท้าบูทมา แมนเดลผู้สูงส่งกลับนั่งใส่รองเท้าให้ฟาเนียที่เป็นเชลยสงคราม สร้างความงุนงง

ให้กับเชลยคนอ่ืนๆเป็นอย่างมาก 

 ในระหว่างการซ้อมดนตรี หญิงสาวในวงเล่นเพลงไม่ได้ดั่งใจนัก จึงท าให้ อัลมา โรเซ่ไม่สบ

อารมณ์ นักโทษหญิงคนหนึ่งจึงบอกฟาเนียว่าอัลมาท าให้วงดนตรีกลายเป็นออเคสตร้า สร้างความ

ยุ่งยากให้แก่ผู้เล่นเนื่องจากต้องไปเล่นให้ทหารชั้นผู้ใหญ่ชม และพวกนั้นอาจเบื่อที่ต้องมานั่งฟังเพลง

เดิมซ้ าๆ ฟาเนียจึงเสนอว่าจะเรียบเรียงโน้ตเพลงใหม่ให้ อัลมารู้สึกโล่งอกและรู้สึกขอบคุณที่มีฟาเนีย 

เพราะอัลมารู้สึกได้รับแรงกดดับมาหลายอาทิตย์แล้วเพ่ือหาอะไรใหม่ๆ มาแสดง อัลมาแนะน าให้ฟา

เนียเอาใจพวกเยอรมัน แต่ฟาเนียตอบกลับว่าเธอเลือกที่จะเอาตัวรอดมากกว่าพยายามเอาใจพวกเอส

เอส อัลมาจึงตอบด้วยค าถามว่า คิดว่าท าอย่างหนึ่งโดยปราศจากอีกอย่างได้จริงหรอ จากนั้นจึงย้ าให้

ท างานเรียบเรียงโน้ตให้เสร็จไวๆ เนื่องจากพวกเยอรมันเปลี่ยนใจกับพวกเชลยได้ไว ดังนั้นจึงต้องรีบ

ท า 

 เมื่อพวกเธอก าลังเล่นดนตรีให้ทหารนาซีรับชม ฟาเนียยิ้มทักทายและเริ่มบรรเลง นายทหาร

นาซีดูพึงพอใจกับการแสดงของเธอ และเหมือนว่าเธอจะได้รับของขวัญเป็นมาร์การีนมา เธอจึงแบ่ง

ให้กับคนอ่ืนๆอย่างเต็มใจ หนึ่งในเชลยกล่าวกับเธอว่าเราแบ่งทุกอย่างกันไม่ได้ ฟาเนียจึงตอบกลับว่า

เธอไม่อยากลดตัวไปท าอะไรอย่างนั้น นักโทษคนหนึ่ง พูดถึงการถูกเผาของยิวฮอลแลนด์อย่างหน้าตา

เฉย ฟาเนียจึงถามว่าเหตุใดถึงกล่าวเช่นนั้น หล่อนจึงบอกว่าเป็นการเตรียมใจรับมันได้ดีขึ้นเมื่อถึงเวลา

ของตน 



98 
 

 
 

 เช้าต่อมาวงดนตรีของพวกเธอออกมาเล่นกันข้างนอกเพ่ือขับกล่อมให้คนมีแรงท างาน ฟาเนีย

ได้เห็นบรรยากาศที่ชาวยิวถูกกดขี่ให้ท างาน บางคนเดินผ่านมาถ่มน้ าลายใส่หน้าเธอ เมื่อกลับเข้าห้อง

ซ้อม มาริอานเดินมาบอกฟาเนียว่าหิว ฟาเนียจึงให้เธอคิดเรื่องอ่ืน มาริอานบอกให้เธอไปขอร้องแมน

เดล เธอจึงกล่าวว่าท าไมต้องคาดหวังให้มีอาหาร เธอไม่ใช่ผู้วิเศษ  

ตกดึก เธอนั่งเรียบเรียงโน้ตเพลงอยู่ แต่แล้วไฟในห้องก็ดับลง เมื่อเธอเดินออกไปข้างนอก ซึ่งคาดว่า

น่าจะไปเข้าห้องน้ า กลับพบมาริอาน เอาตัวเข้าแลกกับทหาร เพ่ืออาหาร หลังจากนั้นเด็กสาวน า

อาหารที่ได้มาให้กับเธอ เพราะกลัวว่าฟาเนียจะหิวเนื่องจากท างานทั้งคืน แต่เธอไม่ได้ตอบรับอย่างใด 

ท าให้เด็กสาวรู้สึกถูกตัดสิน และอธิบายว่าก าลังเอาชีวิตรอด แต่ก็มีการตัดพ้อว่ายังไงทุกคนก็ไม่รอด

จากที่นี่ ฟาเนียจึงให้ความหวังด้วยการกล่าวว่าอย่าพูดถึงแต่ความตาย 

เช้าถัดมาทุกคนถูกปลุกให้ไปเล่นดนตรีเช่นเดิม แต่ฟาเนียไม่ได้ไปเล่นเนื่องจากเธอไม่ได้อยู่ในส่วนของ

การไปเล่นให้คนงานฟัง เธอแอบมองอยู่ตรงหน้าต่าง เห็นชาวยิวถูกข่มเห่งรังแก ท าให้รู้สึกสะเทือนใจ 

จึงร้องไห้ออกมาราวกับคนเสียสติ ชายชราขนไม้คนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าอย่าเบือนหน้าหนีจากสิ่งนั้น 

เธอต้องดูและเห็นทุกอย่างเพ่ือจะได้น าไปบอกพระเจ้าในตอนที่มันจบลง 

 พวกเธอได้มีการแสดงให้นายทหารชั้นสูงชมอีกครั้ง แมนเดลเข้ามาถามฟาเนียว่าต้องการ

อะไรเป็นพิเศษหรือไม่ ฟาเนียจึงขอแปรงสีพัน มาริอานขอดูแปรงสีฟันที่ เหมือนใหม่ของฟาเนียและ

กล่าวว่า ไม่ควรมีใครมีสิทธิ์ท าตัวเหนือกว่าคนอื่นและกล่าวว่าแมนเดลสนใจในฟาเนียเป็นพิเศษ หลาย

คนไม่เห็นด้วยที่ฟาเนียมองแมนเดลเป็นมนุษย์คนหนึ่ง เนื่องจาก พวกเธอรู้สึกว่านาซีคือปีศาจ 

อสุรกาย 

 ต่อมาเชลยในวงดนตรีที่เป็นนักเชลโลป่วยเป็นไข้รากสาดใหญ่ อัลมาก าชับทหารว่าห้ามฆ่า

เธอ ให้พาไปโรงพยาบาล เนื่องจากวงต้องการเธอ และได้พบกับมาลา ล่ามที่อยู่มานานตั้งแต่ค่าย

กักกันเพ่ิงสร้างขึ้น ถึงแม้ว่าเธอจะติดดาวเหลือง แต่คนอ่ืนแม้กระทั่งนาซี กลับเกรงใจเธอ เชลยคน

หนึ่งได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับมาลาให้ทุกคนได้ฟัง เมื่ออัลมาคุยกับมาลาให้บอกทหารว่าห้ามฆ่านักดนตรี

เสร็จเรียบร้อย จึงเข้ามาบอกให้ฟาเนียซ้อมร้องเพลง เมื่อซ้อมได้ไม่นาน ฟาเนียเริ่มถามอัลมาเกี่ยวกับ 

มาลา อัลมาเล่าว่าทุกคนนับถือมาลาเนื่องจากเธอมีประโยชน์มาก พูดได้ถึง 10 ภาษา เธอจึงเป็น

ความหวังของคนท่ีนี่ 

 เมื่อพวกเธอเริ่มซ้อมดนตรี การเล่นดนตรีได้ไม่ดีของนักโทษหญิงคนหนึ่งท าให้ อัลมาเกิด

อาการสติแตก ถึงขั้นตบหน้าจนเด็กสาวตกเก้าอ้ี เธอเข้าไปสงบสติอารมณ์ในห้องของเธอ ฟาเนียตาม

เข้าไป อัลมาจึงพูดกับฟาเนียว่าทุกคนต้องมีวินัยกว่านี้ หมอเมงเกล ทหารชั้นสูงของนาซีเปลี่ยนใจง่าย



99 
 

 
 

มาก ในความจริงหากไม่เห็นแก่ชื่อของอัลมา ทุกคนในวงดนตรีคงถูกเผาไปแล้ว แต่ฟาเนียบอกว่าทุก

คนต้องการความรัก ไม่ใช่การตบหน้า อัลมาเห็นดังนั้น จึงกล่าวว่าต้องการการสนับสนุนจากฟาเนีย 

เพราะทุกคนเชื่อใจเธอ อยากให้ฟาเนียช่วยเพราะไม่รู้ว่าพวกนั้นจะทนกับวงดนตรีนี้ได้นานแค่ไหน อัล

มาขอให้ฟาเนียไม่สนใจเรื่องอ่ืน แต่ฟาเนียอธิบายว่าไม่อยากสูญเสียตัวตนของตน อัลมาตัดสินใจหยิบ

ไวโอลินออกมาสีให้คนในวงดนตรีดูเป็นตัวอย่าง เมื่อเล่นไปได้สักพัก มีทหารเดินเข้ามาจัดแถว ทหาร

หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกว่า ยิวซ้าย อารยันขวา เพ่ือพาพวกเธอไปก าจัดเหา มาริอานกับฟาเซีย บอก

ว่าพวกเธอเป็นลูกครึ่ง แม่พวกเธอเป็นอารยัน พวกเธอจึงถูกพาไปพบนายทหาร และได้รับอนุญาตให้

ตัดดาวออกครึ่งหนึ่ง เนื่องจากหากเป็นลูกครึ่งแล้วจะไม่ถูกน าไปรมแก๊สอย่างแน่นอน  

เมื่อกลับเข้ามาหอนอน พบว่าดาวเหลืองที่แปะอยู่บนอกพวกเธอถูกดึงออกไปครึ่งหนึ่ง เชลย

ที่เคร่งศาสนามองว่า ดูไม่เหมาะสมเท่าใดนัก พวกเธอเริ่มมีปากเสียงกันกับฟาเนีย หลายคนรู้สึกว่าเธอ

กับมาริอานเป็นพวกทรยศ มาริอานไม่แยแสเท่าใดนัก แต่ฟาเนีย กลับมานั่งเย็บดาวให้กลับไปเป็น

เหมือนเดิม เมื่อเดินออกมาข้างนอก เธอได้พบกับชายชราที่บอกให้เธอจดจ าทุกเรื่องราว เขาเล่าให้เธอ

ฟังว่า เดี๋ยวนี้พวกนาซีรมแก๊สกันวันละ 12,000 คนแล้ว ได้ยินดังนั้น ฟาเนียจึงเกิดความสงสัยว่า เขา

เอามาบอกเธอท าไม 

เช้าวันหนึ่ง ทหารไล่ต้อนชาวยิวออกมารวมกันข้างนอก เสียงไซเรนดังขึ้น มีทหารชั้นสูงเดิน

มาตรวจ ทุกคนในวงดนตรียื่นแขนออกไปข้างหน้าให้เห็นสัญลักษณ์ตัวเลขที่สักไว้ นายทหารถามหา 

มาลา ล่ามสาวคนส าคัญ อัลมาเป็นคนตอบแทนที่เหลือว่ารู้จักกันแต่ไม่สนิท มาลาเคยมาเยี่ยมนัก

ดนตรีที่หอนอนเพียงครั้งเดียว แต่นานมาแล้ว จากนั้นมีข่าวลือว่ามาลาหนีไปได้ กับชาวโปแลนด์ที่ชื่ อ 

เอเด็ค ทุกคนในวงดนตรียินดีกับเหตุการณ์นี้ จึงเริ่มเล่นดนตรีเพื่อพวกเขา 

ต่อมาพวกเธอซ้อมดนตรีกันอยู่ มีรถบรรทุกชาวโปแลนด์เข้ามา มีคนกล่าวว่าฮิตเลอร์จะฆ่า

โปแลนด์เพ่ือให้เยอรมันมีพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน แมนเดล ได้เข้าไปแย่งเด็กคนหนึ่งมาจากแม่ของเขา และพาเด็ก

มาเล่นด้วยความเอ็นดูโดยไม่สนว่าแม่เด็กจะเป็นอย่างไร จากนั้นจึงเข้ามาในห้องซ้อมดนตรีของเหล่า

เชลย พบว่าทุกคนท าท่าทางผิดปกติ จึงถามไถ่ว่ามีอะไรหรือไม่ อัลมาจึงบอกว่ามีข่าวลือว่าจะยกหอ

นอนของพวกเธอให้โปแลนด์ แมนเดลจึงให้ค าตอบว่าจะไม่มีการเลือกคนจากค่ายของเราอีกแล้ว 

พร้อมทั้งพาเด็กวิ่งเล่นอย่างร่าเริง เมื่อเธอเดินออกไป เชลยบางคนมองว่าเธอเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่

อย่างน้อยก็รักเด็กคนนี้ แต่เชลยที่เคร่งศาสนา กลับมองว่าเธอไม่ใยดีแม่เด็กเสียด้วยซ้ า แค่ช่วยเด็กคน

เดียว ไม่สามารถท าให้เธอกลายเป็นมนุษย์ได้ อัลมาจึงตัดบทการทะเลาะด้วยการชักชวนให้ซ้อมดนตรี

ต่อ 
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วันหนึ่งมาลากับ เอเด็คถูกจับกุมมีสภาพสะบักสะบอม เดินเข้ามาในพ้ืนที่แขวนคอนักโทษ 

เชลยในค่ายกักกันต่างออกมามุงดูด้วยความสนใจ การแขวนคอนี้ราวกับว่าถูกจัดแสดงให้เห็นตัวอย่าง

ของคนที่คิดหนี ทุกคนหวาดกลัวและสะเทือนใจอย่างมาก หลังจากนั้นพวกเธอมาซ้อมดนตรีกัน

ตามปกติ ระหว่างที่เล่นดนตรีอยู่ เปียโนที่ฟาเนียเล่นกลับถูกยกออกไปกลางคัน ทหารเข้ามาอธิบายว่า

จะยกเปียโนไปไว้ในคลับ ให้สมาชิกได้ใช้เท่านั้น โดยขอให้เล่นโดยไม่ต้องมีเปียโน จากนั้นให้เชลยชาว

ดัตช์ออกมาพบ โดยซักถามว่าเธอเป็นโรคอะไรหรือไม่ ดร.เมงเกลกล่าวว่าเธอเล่นดนตรีไม่เก่งเท่าใด

นัก ผู้บัญชาการทหาร บอกว่า ต้องการให้เธอไปดูแลลูกๆของเขา จากนั้นหันมาบอกอัลมาว่า ต้องไป

เล่นดนตรีที่โรงพยาบาลให้คนป่วยกาย และป่วยจิต โดยอธิบายเพ่ิมเติมว่า ดร.เมงเกลอยากทดสอบ

ผลกระทบของดนตรีต่อคนบ้า จากนั้น แมนเดลเดินเข้าไปหาฟาเนียและสอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

ฟาเนียกล่าวว่า พวกเธอทุกคนหิวตลอดเวลา ท าให้เล่นได้ยาก แมนเดลจึงตอบว่า แต่อัลมาบอกว่า 

อยากให้ใช้ความพยายาม เพ่ือแลกอาหาร แต่ฟาเนียไม่เห็นด้วย อัลมาจึงเรียกเข้าไปคุยเป็นการ

ส่วนตัวว่า กล้าดีอย่างไรจึงบอกกับแมนเดลว่าไม่เห็นด้วยกับหล่อน ฟาเนียจึงบอกว่า เพียงแค่พูดว่าหิว 

อัลมาจึงเสนอว่า เมื่อใดที่พวกเขาสามารถเล่นเพลงเดียวโดยไม่มีข้อผิดพลาด จะเสนอให้แบ่งอาหาร

มาเพ่ิม และฟาเนียต้องฟังเธอ ในวงดนตรีจะมีผู้น าสองคนไม่ได้ ฟาเนียบอกว่าเธอเริ่มลังเลว่าอยากมี

ชีวิตอยู่หรือไม่ อัลมาจึงให้ก าลังใจว่า ถ้าหากมีโอกาส จะไม่มีใครได้ตาย ฟาเนียออกมานั่งเรียบเรียง

เพลงต่อ และหันไปมองคนท างานอยู่ข้างนอกด้วยแววตาเศร้าสร้อย 

นักเชลโลที่เป็นไข้รากสาดใหญ่กลับมาบอกข่าวทุกคนว่าวันที่พวกเธอต้องเล่นดนตรี พวกนั้น

จะรมแก๊สผู้ป่วยทั้งหมด พวกเธอจึงตั้งใจซ้อมเป็นอย่างดี เพ่ือเป็นของขวัญครั้งสุดท้าย ในกลางดึกคืน

นั้น พวกเธอได้ยินเสียงเครื่องบินรบจนนอนไม่หลับ ฟาเนียออกมายืนดูริมหน้าต่าง สาวโปแลนด์นาง

หนึ่ง เดินมาดูข้างๆ แล้วพึมพ าขึ้นมาว่า อเมริกาหรืออังกฤษ แล้วหันมาพูดกับฟาเนียว่า แต่มันคงสาย

ไปส าหรับพวกเธอ แต่ส าหรับฟาเนียมองว่า มันสายไปส าหรับมนุษยชาติต่างหาก ฟาเนียออกมานั่งใน

ห้องซ้อม โดยมีสาวโปแลนด์อีกคนหนึ่งตามมาพูดคุยด้วย หล่อนบอกฟาเนียว่าอยากให้มีคนยิวสักคน

เข้าใจโปแลนด์อย่างเธอ พร้อมขอให้ฟาเนียให้อภัย ฟาเนียจึงสงสัยว่าเธอจะต้องรู้สึกผิดไปท าไม ใน

เมื่อคนท าร้ายยิว ไม่ใช่เธอ 

หลังจากนั้นเริ่มมีการระเบิดเกิดขึ้นในค่าย อัลมาเดินออกมาจากห้องบอกฟาเนียว่าจะได้

ออกไปจากที่นี่หลังเล่นคอนเสิร์ตวันอาทิตย์ พวกนั้นจะส่งไปทัวร์เพ่ือเล่นให้ทหารฟัง อัลมารู้สึกดีใจ

มาก อยากให้ฟาเนียเป็นคนแรกที่รู้ข่าว แต่เห็นท่าทีของฟาเนียแล้วรู้สึกว่าเธอไม่ยินดีด้วย แต่ฟาเนีย

บอกว่าเธอยินดีด้วย แต่กังวลเกี่ยวกับวงดนตรีว่าภายหลังอัลมาไม่อยู่จะเป็นอย่างไร อัลมาบอกว่าจะ
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จัดการให้ฟาเนียได้น าวง แต่ฟาเนียก็ยังรู้สึกไม่ดีเท่าใด อัลมาจึงต่อว่าฟาเนีย ว่าท าความสุขของตนด่าง

พร้อย และอธิบายต่อว่าเยอรมันทุกคน ไม่ใช่นาซี ถ้าคิดอย่างนั้นเท่ากับว่าฟาเนียก าลังเหยียดเชื้อชาติ 

ระหว่างโต้เถียงกัน มีทหารหญิงคนหนึ่งเข้ามาแสดงความยินดีกับอัลมา พร้อมชวนไปรับประทาน

อาหารเย็นที่ห้องของเธอ อัลมาตอบตกลงด้วยความยินดี ฟาเนียกล่าวเตือนว่าคนนี้ไว้ใจไม่ได้ แต่อัล

มาไม่ฟัง ทั้งคู่จึงไม่ได้ร่ าลากันด้วยดีเท่าใดนัก 

เหล่านักดนตรีถูกพาไปงานศพ โดยมีดร.เมงเกลเข้าร่วมด้วย เมื่อเปิดฝาโลงออกมากลับพบอัล

มานอนอยู่ในนั้น ฟาเนียช็อคและสะเทือนใจอย่างมาก ทุกคนในวงดนตรีรู้สึกตกใจ และร้องไห้กัน

อย่างหนัก วันถัดมา ฟาเนียได้ไปถามเชลยหญิงคนหนึ่งที่ท างานอยู่ด้านนอกว่าเกิดอะไรขึ้น หล่อนเล่า

ว่า ทหารหญิงที่ชวนอัลมารับประทานอาหาร วางยาพิษอัลมา หล่อนรู้มาเพราะพวกนาซียิงทิ้งไปเมื่อ

ตอนเช้า เหตุผลที่อัลมาถูกวางยาพิษนั้น เพราะทหารหญิงคนดังกล่าวอยากออกไปจากที่นี่เต็มทน เธอ

ท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้ออกไป จะไม่มีใครได้ออกไป หากเธอไม่ได้ไป โดยเฉพาะคนที่เป็นยิว 

ฟาเนียกลับมาที่ห้องซ้อมพบว่า สาวโปแลนด์นางหนึ่งขึ้นมาเป็นวาทยากรแทน แต่ท าออกมา

ได้ไม่ดีนัก เธอจึงเข้ามาบอกให้หยุด แต่โปแลนด์ไม่ยอม เนื่องจากทหารบอกให้อารยันเป็นคนคุมวง 

และเธอเป็นคาโปแล้วตอนนี้ ทั้งคู่มีปากเสียงกันและเกิดความวุ่นวายเล็กน้อย ระหว่างนั้นมีเสียง

เครื่องบินรบบินผ่านมา ทุกคนจึงออกไปดูที่หน้าต่าง จากนั้นมีการปล่อยระเบิดลงในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

กลางดึกคืนนั้น พวกเธออยู่กันไม่เป็นสุข และพบว่าเพชฌฆาตที่แขวนคอมาลา เดินมาส่งมาริอานหน้า

หอนอน ทุกคนต่างผิดหวังที่มาริอานนอนกับคนไม่เลือก มาริอานบอกว่า ถึงเขาไม่ฆ่าคนอ่ืนก็ฆ่าอยู่ดี 

ฟาเนียไม่ได้ว่าอะไร บางคนจึงหันมาต าหนิฟาเนีย ที่ไม่ดุด่ามาริอานเลยแม้แต่น้อย ฟาเนียจึงบอกกับ

ทุกคนว่าที่จริงแล้วเราไม่ได้ท าผิดอะไร แต่เราทุกคนเปลี่ยนไปแล้ว เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเก่ียวกับ

มนุษยชาติแบบที่ไม่เคยรู้มาก่อน และนั่นไม่ใช่ข่าวดี เชลยคนหนึ่งต่อต้านความคิดนี้ของฟาเนีย หล่อน

ไม่เห็นด้วยที่ฟาเนียมองว่านาซีคือมนุษย์คนหนึ่ง 

เมื่อถกเถียงกันไปได้สักพัก ดร.เมงเกลเดินเข้ามาและไปที่ห้องอัลมา โดยวางธรงนาซีไว้บน

โต๊ะของเธอ พร้อมก าชับทุกคนว่าห้ามใครแตะต้องปลอกแขนกับไม้ของอัลมาเด็ดขาดไม่ว่าจะกรณีใดๆ 

เพ่ือเป็นการระลึกถึง ฟาเนียขออนุญาต ดร.เมงเกลด าเนินวงออเคสตร้าต่อไป เพ่ือระลึกถึงอัลมา และ

เชื่อว่าอัลมาอยากให้เล่นต่อเป็นแน่ แต่ดร.เมงเกลไม่ทันได้ตอบอะไร เขานิ่งไปสักครู่ แล้วก็มีเสียง

ระเบิดลงอย่างรุนแรง เสียงปืนดังสนั่น ดร.เมงเกลเดินจากไปเงียบๆ เหล่าเชลยทั้งหมดเสียขวัญ เพราะ

รู้สึกว่าก าลังจะถูกน าไปรมแก๊ส จากนั้นแมนเดลทหารหญิงนาซี เดินเข้ามาหาพวกเธอด้วยสีหน้าไม่

ค่อยดีนักพร้อมกับถือหมวกใบเล็ก 1 ใบ คาดว่าเป็นของเด็กชายที่เธอให้ความเอ็นดู แมนเดลขอให้ทุก



102 
 

 
 

คนเล่นเพลง มาดามบัตเตอร์ฟลาย เธอร้องไห้ และบอกฟาเนียว่าเธอคืนเด็กไปแล้ว ท าให้คาดเดาได้

ว่าเด็กคงต้องถูกสังหาร เพราะจะไม่มีการละเว้นใดๆทั้งสิ้น พวกเธอจึงเล่นดนตรีให้แมนเดลฟัง ฟาเนีย

ร้องเพลงทั้งน้ าตาอาบแก้ม ระหว่างนั้นเสียงระเบิดโดยรอบก็ดังขึ้นเรื่อยๆ 

 ค่ายถูกโจมตีหนักขึ้นเรื่อยๆ เชื่อว่ารัสเซียก าลังมา พวกเธอกังวลกันว่าอาจถูกรมแก๊สเพ่ือ

ท าลายหลักฐาน เนื่องจากพวกเธอเป็นหลักฐานชั้นดี เพราะเห็นกระบวนการทุกอย่างระเบิดเริ่มลง

หนักเรื่อยๆ ฟาเนียรู้สึกมีไข้ เธออยากให้สาวโปแลนด์ที่ขอให้เธอให้อภัย ออกไปพร้อมกับสมุดบันทึก

ของเธอ เนื่องจากไม่คิดว่าตนจะรอดไปได้ เชลยในค่ายกักกันถูกต้อนออกมาอย่างเร่งรีบ รวมถึงพวก

เธอทั้งหมดด้วย ทั้งหมดต้องวิ่งฝ่ากระสุนและระเบิดมุ่งหน้าไปโรงนาแถวนั้น ฟาเนียมีอาการอ่อนเพลีย

มาก จึงเดินไปได้อย่างเชื่องช้า เมื่อถึงจุดหมาย เหล่าเชลยถูกน ามากองรวมกันที่นี่ สภาพแออัดมาก มี

ทั้งคนท้องและคนป่วย อาการของฟาเนียเริ่มทรุดลงเรื่อยๆ แต่แล้วทหารฟินนิชก็เข้ามาช่วยได้ทันเวลา

พอดี พร้อมกับชายชราที่เคยเข้ามาพูดคุยกับฟาเนียเรื่องจดจ าเรื่องราว เหล่าเชลย ต่างท าท่าขอบคุณ 

ท าความเคารพในแบบของตน  

 ทั้งหมดเดินออกมาจากโรงนา ทหารเยอรมันถูกจับกุม ชาวยิวและเชลยต่างพากันปาข้าวของ

ใส่ด้วยความโกรธแค้น ฟาเนียที่อยู่ในการดูแลของทหาร ได้ถูกขอสัมภาษณ์จากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งดูแล้ว

น่าจะเป็นนักข่าวของกองทัพ เธอไม่พูดอะไร แต่ร้องเพลงปลุกใจเชลยที่ก าลังเดินอยู่ด้วยเสียงสั่นเครือ   

 

Europa Europa (1990) 

 ภาพยนตร์เปิดฉากมาด้วยเสียงบรรยายของตัวละครหลักว่า เขาเกิดวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 

1925 ประเทศเยอรมัน เป็นลูกคนที่ 4 ของอัสเรียล เพอเรล เจ้าของร้านรองเท้า และแม่ชื่อรีเบคก้า 

จากนั้นเป็นภาพการท าพิธีขริบหนังหุ้มปลายอวัยะเพศเด็กชายทารกของชาวยิว มีผู้ใหญ่มากมายยืน

รายล้อมบาทหลวง และเด็กทารกนั่น โดยมีเด็กๆ คาดว่าเป็น เหล่าพ่ีๆของเด็กทารกแอบดูอยู่ตามช่อง

ประตู เด็กชายร้องไห้ระงม บาทหลวงสวดต่อ เด็กจึงสงบ พ่อของเขา ตั้งชื่อให้เขาว่า โซโลมอน 

จากนั้นมีเสียงบรรยายขึ้นมาว่า วันเกิดของเขานั้นตรงกันกับ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ 

 เด็กชายนั้นโตขึ้นเป็นวัยรุ่น ก าลังถอดเสื้อผ้าอาบน้ าในห้องน้ า มีเสียงตีกลองของยุวชนนาซี 

ก าลังเดินขบวนพาเหรด เขาแอบมองอยู่ตรงช่องหน้าต่างเล็กๆภายในห้องน้ า จากนั้น พ่ีชายของเขา 2 

คนยืนมอง ทหารที่ก าลังทาสีเป็นรูปดาวเดวิด ที่ประตูกระจก หน้าบ้านของเขา ด้านพี่สาวก าลังท าครัว

อยู่กับแม่ และเต้นร ากันอย่างเพลิดเพลิน ภาพตัดกลับมาที่โซโลมอน ก าลังแช่น้ าอยู่อย่างสบายใจ แต่

แล้วพ่ีสาวก็ได้เข้ามาเคาะประตูให้เขารีบอาบน้ า เพราะต้องไปตัดไม้ เสียงของเขาบรรยายขึ้นมาว่า 
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เบอร์ธา ผู้เป็นพ่ีสาวอิจฉาเขาเสมอ เธออยากเป็นเด็กผู้ชาย เขาไม่รู้ว่ามันดีอย่างไร แต่เท่าที่เขารู้คือ

เขาต้องตัดหนังหุ้มปลายออก ระหว่างนั้น เกิดเหตุจลาจลข้างนอก กระจกห้องน้ าแตกออกเป็นเสี่ยงๆ 

เขาตกใจ และรีบปีนอ่างอาบน้ าดูว่าเกิดอะไรขึ้น เหล่ายุวชนจ านวนมากเข้าโจมตีบ้านของชาวยิว และ

ตะโกนไล่ให้ออกไป พวกยิว โซโลมอน เมื่อเห็นดังนั้น จึงวิ่งออกมานอกบ้านด้วยสภาพเปลือยเปล่า 

เขาเข้าไปหลบอยู่ในถังไม้จนพลบค่ า เขาเห็นเพ่ือนบ้านเดินมาเขาจึงเรียกขอความช่วยเหลือให้เอา

เสื้อผ้ามาให้ แต่เด็กสาวตอบว่า พ่อของเธอห้ามไม่ให้ยุ่งกับเขา เธอจึงไปหยิบเสื้อคลุ่มของทหารนาซี

มาให้ใส่ 

 เมื่อเขาเดินกลับเข้าบ้าน พบว่าสภาพบ้านเละเทะ หน้าตาคนในบ้านสะบักสะบอม และพบว่า

ร่างของเบอร์ธา นอนนิ่งอยู่บนโต๊ะอาหาร แม่เดินเข้ามาบอกว่า ไอแซค หนึ่งในพ่ีชายของเขา ก าลัง

ตามหาเขาอยู่ พ่อนั่งร้องไห้ เอาหัวโขกโต๊ะ ในขณะที่พ่ีชายอีกคนของเขา นั่งกอดรองเท้าของเบอร์ธา

พร้อมนั่งมองศพอย่างซึมเศร้า จากนั้นพวกเขาเดินทางไปที่โปแลนด์ เนื่องจากพ่อเขาเกิดที่เมืองล็อดซ์ 

จึงได้พาสปอร์ตมา เสียงบรรยายของเขาบอกว่า ถึงแม้ว่าพวกเยอรมันจะฆ่าพ่ีสาวเขา แต่เขาก็ไม่อยาก

ย้ายเท่าใดนัก  

เมื่อย้ายมาอยู่โปแลนด์ได้สักพัก ภาพตัดมาเป็นภาพขาวด า เป็นภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน

สงคราม การทิ้งระเบิดของเครื่องบินรบ การอพยพของประชาชน จากนั้นภาพตัดมาที่บ้านของเขา 

เสียงไซเรนดังอยู่เรื่อยๆ บ้านเรือนเกิดแรงสั่นสะเทือน เขาวิ่งไปนั่งกอดไอแซค จากนั้นมีเสียงเคาะ

ประตูขึ้นมา พบว่าเป็นเดวิด พ่ีชายคนโตของเขา เดวิดแต่งชุดทหารโปแลนด์ นั่งเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่า 

พวกนั้นไม่ให้ปืนแก่ชาวยิว เยอรมันก าลังจะชนะ และจะเข้ามาที่นี่ภายในวันสองวัน แม่โยนความผิด

ให้พ่อว่าเป็นความผิดของเขาที่บอกให้มาอยู่ที่นี่ พ่อเห็นด้วย และบอกว่าเด็กๆต้องไปจากที่นี่  

โซโลมอนต้องไม่ต้องอยู่ในมือของพวกนั้น โดยจะให้พวกเขาไปทางตะวันออก ไอแซคที่แอบฟังอยู่เปิด

ประตูเข้าไปบอกว่า ในคัมภีร์เขียนไว้ว่า บุตรจะไม่จากพ่อแม่ในช่วงเวลาที่ยากล าบาก พ่อเขาจึงตอบ

ว่า และก็เขียนไว้ด้วยว่า บุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่ และเฝ้าดูแลพี่น้อง ได้ยินดังนั้น แม่จึงไปเก็บข้าวเก็บของ

ให้พวกเขา โซโลมอนถามว่าไปกันหมดไม่ได้หรือ พ่อจึงบอกให้ไม่ต้องห่วง  

 โซโลมอนกับไอแซคเดินสะพายกระเป๋าออกมา พ่อแม่โบกมือลาอย่างเศร้าใจ ค่ าคืนนั้น ใน

สถานที่ที่อพยพขึ้นเรือ เต็มไปด้วยผู้คนมากมายเบียดเสียดกัน โซโลมอนได้ขึ้นเรือเพียงคนเดียว แต่ไอ

แซคไม่ได้ขึ้น เขาจึงตะโกนบอกให้น้องชายรออยู่ที่อีกฟาก ระหว่างนั้น มีเรือล าหนึ่งสวนมาตะโกนบอก

ว่ากองทัพรัสเซียอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ฮิตเลอร์กับสตาลินตกลงกันแล้วว่าจะส่งพวกเขาไปให้พวกตะวันออก 

ไม่มีโปแลนด์อีกแล้ว บางคนตื่นตระหนก จึงกระโดดจากเรือ ว่ายไปที่เรือที่ก าลังย้อนกลับ เกิดความ
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วุ่นวายบนเรือ ท าให้โซโลมอนพลัดตกเรือไป โชคดีท่ีทหารรัสเซียกระโดดลงมาจากฝั่ง มาช่วยเขาไว้ได้

ทัน 

 วันถัดมาเขามานั่งที่ท่าน้ าเพ่ือรอพ่ีชายของเขา แต่แล้วก็ไร้วี่แวว พวกนั้นจึงส่งเขาไปที่บ้าน

เด็กก าพร้า เขาอยู่ที่นั่น 2 ปี ร่วมกับยิวคนอ่ืน พวกโปแลนด์ และรัสเซีย จากนั้นถูกส่งกลับมาที่โซเวียต

เป็นทหารและเป็นคอมมิวนิสต์ ภาพตัดมาที่เขาก าลังร้องเพลงและเดินเรียงแถวร่วมกันเหล่าทหาร

เยาวชนคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีแต่เด็กผู้ชายตั้งแต่เด็กโต ไปจนถึงเด็กวัยรุ่น จากนั้นผู้น าคนหนึ่งได้เข้ามา

กล่าวว่า ผู้น าที่ยังหนุ่มยังแน่น ท าเพ่ือเลนิน และสตาลิน เตรียมพร้อม เหล่าเยาวชนตอบรับด้วยการ

ท าวันทยาหัตถ์ และกล่าวว่าเตรียมพร้อมเสมอ จากนั้นผู้น าหญิงจึงกล่าวน าว่า สตาลินจงเจริญ 

สาธารณรัฐโซเวียตจงเจริญ จากนั้นเป็นการรับจดหมายจากทางบ้าน วัยรุ่นชายที่ดูท่าทางไม่ถูกกับ

โซโลมอนเดินออกไปรับจดหมาย ผู้คุมคนหนึ่งถามเขาว่าจากพ่อหรือ เขาตอบว่าใช่ พ่ออยู่ในคุกรัสเซีย 

จากนั้นเป็นคิวของโซโลมอนที่ได้รับจดมาย เสียงบรรยายของเขากล่าวขอบคุณฮิตเลอร์ และสตาลิน 

พ่อเขาเขียนมาว่า พวกเขาดีใจที่รู้ว่า โซโลมอนสบาย ปลอดภัย และก าลังเรียนอยู่ ที่บ้านสบายดี และ

ย้ายไปอยู่ที่สลัมส าหรับชาวยิว ไม่ต้องห่วง ทุกคนคิดถึงเขา และขอเป็นก าลังใจ จ าไว้เสมอว่าเขาเป็น

ใคร ได้ซับบาธหรือไม่ และฝากสวัสดีคุณครูด้วย แม่ฝากความรักมาถึงเช่นกัน พร้อมบอกที่อยู่ของพวก

เขา คือ นัพเฟอกัส 7 

 โซโลมอนยืนอยู่กลางที่ประชุมของเหล่าผู้คุมที่แห่งนี้พวกเขามีปัญหาเรื่องการสื่อสารกัน

เล็กน้อย แต่ผู้คุมหญิงได้ช่วยพูดให้ทุกคนช่วยเหลือให้เขาได้รับการตอบรับเป็นทหารอย่างเต็มตัว ชาย

หนุ่มที่พ่ออยู่ในคุกรัสเซีย ขัดขาเขา และกล่าวว่าเขาเป็นหุ่นเชิดของสตาลิน เขาจึงขู่กลับว่า รู้ไหมถ้า

เขารายงานเรื่องนี้ จะเกิดอะไรขึ้น จากนั้นมีทหารเข้ามาจับกุมผู้น าคนหนึ่งไป พวกเขาจึงแยกออกจาก

กัน ในคืนนั้น โซโลมอนได้ปีนขึ้นไปแอบดู ผู้คุมหญิงที่ก าลังโศกเศร้า 

 วันต่อมาโซโลมอนยืนกล่าวสุนทรพจน์ เกี่ยวกับประเด็นสื่อศาสนา โดยมีนัยยะโจมตีความเชื่อ

ในศาสนา ในชั้นเรียน โดยมีภาพสตาลินเป็นพ้ืนหลังทุกคนปรบมือให้เขาเกรียวกราว เขาเดินเข้าไปนั่ง

ที่ แต่ชายที่พ่ออยู่ในคุกรัสเซียลุกขึ้นมาเถียงว่า พระเจ้ามีอยู่จริง หนึ่งในผู้คุมจึงถามว่า ไหนล่ะพระเจ้า 

เขาตอบกลับว่ามีอยู่จริงแค่นั้นล่ะ ผู้น าหญิงจึงถามความเห็นของเด็กคนอ่ืน มีเด็ก 5-6 คนออกมายืน

ข้างเดียวกับเขา ผู้น าหญิงจึงถามว่านี่ก าลังกบฏหรือ ผู้น าอีกคนกล่าวหาว่าเขาเป็นพวกโปแลนด์ทั้ง

มืดมน และชาตินิยม เกิดการถกเถียงกันขึ้นเรื่อยๆ  ผู้น าหญิงจึงบอกให้เขาลองพิสูจน์ด้วยการสวด

มนต์ ขอให้ส่งลูกอมลงมาจากสวรรค์ แต่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เด็กๆหัวเราะกันลั่น จากนั้นผู้คุมหญิง

จึงบอกให้พูดตามเธอว่า สตาลินสหายรัก ส่งลูกอมให้เรา จากนั้น มีลูกอมถูกโปรยลงมาจากช่องพัดลม
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เพดานเป็นจ านวนมาก ผู้น าหญิงเดินมาบอกโซโลมอนว่า คอมมิวนิสต์เป็นสิ่งสวยงาม จากนั้นมีเสียง

ระเบิดเข้ามายังสถานที่แห่งนี้ ตึกเริ่มถล่ม ผู้คุมคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าเกิดสงคราม ฮิตเลอร์เริ่ม

โจมตีแล้ว 

 ผู้คนก าลังเดินอพยพกัน หนึ่งในนั้นคือเหล่าทหารเยาวชนของรัสเซียด้วย มีรถคันหนึ่งขับมา

ด้วยกระบะที่โล่ง ผู้คุมหญิงจึงอาศัยจังหวะนี้ขวางให้รถหยุด และน าเด็กๆ ขึ้นรถไป ระหว่างนั้นมี

เครื่องบินรบเข้ามาทิ้งระเบิด โซโลมอนจึงหลบไปใต้ท้องรถ คนขับ ขับออกไปทันทีที่ได้โอกาส ทุกคน

ต่างตะโกนเรียกชื่อเขา เมื่อเห็นว่าเขาวิ่งตามไม่ทันแล้ว ผู้คุมหญิงจึงโยนแอปเปิ้ลลูกหนึ่งให้กับเขา 

หน้าตาเขาเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบน้ ามันและฝุ่นควัน 

 ในขณะที่เขานอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ ทหารเยอรมันขับรถเข้ามากระชากเขาขึ้นและบอกให้เขา

ยกมือขึ้นเพ่ือตรวจตราเขา พร้อมน าขึ้นรถไป เหล่าทหารรัสเซียถูกกวาดต้อนมารวมกันโดยทหาร

เยอรมัน มีชายร่างใหญ่คนหนึ่งตะโกนบอกว่าเขาไม่ใช่ยิว ทหารเยอรมันจึงให้เขาพิสูจน์โดยการถอด

กางเกงเขาออก แต่สุดท้ายก็ถูกจับไปอยู่ดี ผู้เขียนตีความได้ว่า อวัยวะเพศเขา อาจถูกขริบมาแล้ว จึง

ท าให้ทหารเยอรมันเข้าใจว่าเขาเป็นชาวยิว โซโลมอนหันไปถามทหารรัสเซียข้างเขาว่า พวกนั้นจะท า

อะไรกับพวกเขา ทหารตอบว่า พวกนั้นจะยิงพวกยิว และจับเป็นเชลยการเมือง ทหารรัสเซียคนหนึ่ง

หันมาต่อว่าที่พวกเขาตื่นตูม โซโลมอนรีบถอดผ้าพันคอสีแดง ที่แสดงว่าเป็นสัญลักษณ์ของทหาร

รัสเซียออก และทหารรัสเซียบอกให้เขาท าลายบัตรประจ าตัวทิ้ง คนในแถว หลายคนกล่าวว่าน่า

ละอายมาก ควรเก็บไว้ เพ่ือกลับบ้านเกิดไปพบสตาลิน ในตอนแรกโซโลมอนท าตามโดยการเอาดิน

กลบไว้ขณะที่อยู่ในแถว แต่แล้วก็เปลี่ยนใจเก็บขึ้นมา และยัดไว้ในกางเกงของเขา  

ทหารเยอรมันเรียกขอบัตรประจ าตัวของคนในแถวทีละคนจนมาถึงเขา ขณะนั้นมีเสียงปืนดัง

ลั่น ภาพจับไปที่หลายคนที่ยื่นบัตรให้ทหารถึงกับเข่าอ่อน ร้องไห้ มองตามเสียงปืน ซึ่งผู้เขียนคาดว่า 

อาจเป็นภาพคนถูกยิง เขาจึงตอบว่ามันหายไปแล้ว ทหารจึงกล่าวว่าพูดเยอรมันได้ดี เขาจึงรีบตอบว่า 

เขาเป็นคนเยอรมัน ทหารสงสัยว่าเป็นยิวหรือ ถึงมาอยู่ที่นี่ เขาเงยหน้ามองท้องฟ้าสักครู่ก่อนหันมา

ตอบว่า เป็นเยอรมันแท้ๆ มาจากกรอดโน และมาอยู่ที่บ้านเด็กก าพร้า บอลเชวิก ทหารเยอรมันไม่เชื่อ

พร้อมบอกว่า ได้กลิ่นพวกยิว เขาจึงยืนยันอีกครั้ง พร้อมบอกว่า พวกบอลเชวิก บังคับให้เขาเข้าไปใน

บ้านเด็กก าพร้า ทหารเยอรมันจึงพาเขาไปพบผู้พัน บรรยากาศโดยรอบคือการกุมตัวชาวบ้านและ

ทหารรัสเซียไปอย่างมีการขัดขืนเกิดขึ้น ทหารเยอรมันคนหนึ่งถามเขาว่าชื่ออะไร เขาตอบไปอย่าง

มั่นใจว่า โจเซฟ ปีเตอร์ จากนั้นทหารจึงถามหาพ่อแม่ของเขาต่อ ทหารที่นั่งท าบัญชีรายชื่อ จึงบอกว่า 

เขาบอกว่าเขาเป็นเด็กก าพร้า บอลเชวิกฆ่าแน่ๆ โซโลมอน ก้มหน้าร้องไห้ ทหารเยอรมันที่ซักถาม เข้า
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มากอดปลอบเขาอย่างใจดี พร้อมกล่าวว่าพวกมันต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ และเมื่อทหารชั้นผู้ใหญ่เดิน

เข้ามา ทหารที่กอดเขาจึงพูดว่า แต่หากไม่มีเอกสารก็ท าอะไรไม่ได้ทั้งนั้น 

ระหว่างนั้นเกิดปัญหาเล็กน้อยทางด้านทหารที่กุมตัวเชลย ทหารเยอรมันที่พาเขามา

ตรวจสอบได้เรียกให้เขาไปสื่อสารกับทหารรัสเซีย เนื่องจาก เขาพูดรัสเซียได้ ทหารเยอรมันบอกกับ

โซโลมอนว่า เขาพูดว่ายิวก้าวออกมาข้างหน้า ผู้ชายคนนี้แกล้งท าเป็นโง่ ทหารรัสเซีย จึงตอบว่าพวก

เขาไม่ใช่ยิว และให้เลิกยุ่งกับพวกเขา ทหารเยอรมันไม่สนใจ และบอกให้น าตัวยิวพวกนี้ไป ทหาร

รัสเซียขัดขืน และบอกว่า เขาไม่ใช่ยิว แต่เป็นลูกของสตาลิน ทหารเยอรมัน จึงขอดูเอกสาร เมื่อ

ตรวจสอบแล้ว ทหารรัสเซียจึงไม่ถูกน าตัวไป เขาจึงหันมาถามโซโลมอนว่า ไปเรียนภาษารัสเซียมาจาก

ไหน เด็กชายจึงตอมว่า ที่โรงเรียนในกรอดโน จากนั้นทหารรัสเซียจึงถ่มน้ าลายลงพ้ืนใส่เขา ทหาร

เยอรมันเข้ามาถามต่อว่าพวกนี้อยากได้อะไร โซโลมอนจึงตอบว่า ไม่เข้าใจภาษาถิ่น ทหารเยอรมันจึง

บอกให้ระวังด้วยว่า พ่นน้ าลายไว้ที่ไหน ถ้าดูถูกคนเยอรมันจะถูกเด็ดหัวทิ้ง จากนั้นจึงคว้าบุหรี่ในปาก

ของทหารรัสเซียมาโยนทิ้ง จากนั้น ได้ชวนโซโลมอนมาถ่ายรูปร่วมกันพร้อมกล่าวว่าเขาเป็นตัวน าโชค 

พร้อมกล่าวว่า เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ชัยชนะบุตรของสตาลิน 

รถทหารพาเขาเข้ามาท่ีสถานที่แห่งหนึ่งที่ดูเหมือนค่ายขนาดย่อม ทหารเยอรมันได้เข้าไปบอก

กับทหารที่อยู่ก่อนว่า โซโลมอนพูดรัสเซียได้ยอดเยี่ยม มีประโยชน์ ทหารเยอรมันน าขนมปังกับไส้

กรอกมาให้เขา เพราะเกรงว่าเขาจะหิว จากนั้น ชายโปแลนด์ที่พ่ออยู่ในคุกรัสเซีย ได้ตะโกนเรียก

นามสกุลเขาว่า เพอเรล และเขาหันไปตามเสียงเรียก ก่อนจะหันกลับมาด้วยความตกใจ ทหาร

เยอรมันเข้าไปยืนตรงหน้าชายผู้นั้น ก่อนที่เขาจะชี้ไปที่โซโลมอนและกล่าวว่าเป็นยิว ทหารเยอรมันหัน

มาถามโซโลมอนว่า ชายคนนั้นพูดอะไร โซโลมอนจึงตอบเจือหัวเราะเบา ๆ ว่า เขาบอกว่าโซโลมอน

เป็นยิว ทหารเยอรมันจึงถามต่อว่ารู้จักกันหรือไม่ โซโลมอนจึงปฏิเสธ ทหารถามว่าเขาต้องการอะไร 

โซโลมอนท าทีไม่รู้ไม่ชี้ ทหารจึงสั่งให้เข้าไปถาม ชายคนนั้นพูดกับโซโลมอนว่า ไม่ใช่ยิวหรอ แต่เขาเป็น

โปแลนด์ เขาพูดถูกหรือไม่ โซโลมอนไม่ตอบแต่ตบหน้าเขาอย่างแรง ทหารเยอรมันที่ยืนดูอยู่หัวเราะ

ชอบใจกับการกระท าของเขา เมื่อเด็กหนุ่มโปแลนด์ท าท่าจะสวนกลับ ทหารเยอรมันจึงเข้ ามาขวาง 

เขาจึงวิ่งหนี แต่ก็ถูกล้อมไว้ แต่วิ่งไปได้ไม่ไกลก็ถูกรถที่ขับมาชนเข้าอย่างจัง เมื่อเห็นเลือดอาบชายคน

นั้น โซโลมอนถึงกับเป็นลมล้มพับไปในอ้อมกอดของทหารเยอรมัน 

เหล่าทหารเยอรมันเดินลุยน้ ามาหยุดอยู่ที่ทุ่งหญ้า และหมอบลงกับพ้ืน โซโลมอนวิ่งออกมา

หาที่ปัสสาวะ มีนายทหารคนหนึ่งมายืนข้างๆ เขาจึงเปลี่ยนที่ในการปลดทุกข์ จากนั้น ทหารเยอรมันที่

ช่วยเหลือเขาจึงวิ่งมาบอกว่ากัปตันอยากพบ และเช็ดหน้าเช็ดตาให้กับเขา ทหารเยอรมันเตือนเขาว่า
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อย่าพูดเรื่องโรงเรียนคอมมิวนิสต์ เพราะกัปตันทนพวกบอลเชวิกไม่ได้ และเตือนให้ระวัง อย่าโกหก 

เพราะเขารู้ทุกเรื่อง 

กัปตันถามเขาว่าอายุเท่าไหร่ เขาตอบว่า 16 ปี กัปตันกล่าวว่าคนของเขาชอบโซโลมอน เขา

อมยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว จากนั้นกัปตันถามถึงพ่อต่อว่าเป็นใคร เขาหน้าถอดสี ก้มหน้าลงอย่างหดหู่ 

พร้อมบอกว่าพ่อเป็นนักธุรกิจ กัปตันสงสัยว่าไม่เหลือใคร หรือไม่มีญาติที่ไหนแล้วหรือ เขาส่ายหน้า 

กัปตันจึงเปลี่ยนเรื่องว่า เขาจะอยู่เป็นล่ามให้หรือไม่ โซโลมอนตอบอย่างภูมิอกภูมิใจว่า อยากรับใช้

บ้านเกิดกัปตันบอกว่า อนาคต เป็นของคนรุ่นเขา รู้หรือไม่ว่าก าลังท าสงครามกับใคร โซโลมอน ไล่ชื่อ

ตั้งแต่ รัสเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ แต่กัปตันปฏิเสธ พร้อมบอกว่า ก าลังท าสงครามกับยิว สงครามยิว 

สงครามศาสนา เยอรมันกู้อิสรภาพยุโรปจากพวกยิว ขอให้ภูมิใจได้เลย เพราะเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของ

สงครามนี้ โซโลมอนถามต่อว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกยิว จะถูกฆ่าตายงั้นหรือ กัปตันกล่าวว่า จะคอย

ดูว่าพวกนั้นจะอพยพออกไปที่มาดากัสการ์หรือไซบีเรีย  

ทหารขับรถพาโซโลมอนมาสถานที่แห่งหนึ่ง มีเด็กผู้หญิง และผู้ชายวัยกลางคนถูกแขวนคอ

อยู่ โซโลมอนตกใจมาก ทหารคนหนึ่งจึงบอกเขาว่า อย่ามอง แต่อีกคนกระชากเขาขึ้นให้มอง และ

กล่าวว่าคนพวกนี้เป็นสาเหตุการตายของพ่อแม่เยอรมันของเขา เพ่ือให้ได้เป็นเยอรมัน คนพวกนี้ขโมย

บ้านของเขา เพราะฉะนั้นจึงต้องชดใช้ มองไปที่สัตว์พวกนี้ และเรียนรู้ที่จะเกลียดมันจากนั้นก็กระชาก

ให้เขานั่งลง โซโลมอนคว้าปืนมายิงไปที่บ้านหลังหนึ่งด้วยความสติหลุด เสียงบรรยายของเขาขึ้นมาว่า 

นั่นเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกสับสนมากว่าใครเป็นเพ่ือน ใครเป็นศัตรู ใครจะดีกับเขาและฆ่าคนอ่ืนในเวลา

เดียวกัน 

ทหารเยอรมันพาโซโลมอนมาตัดผม ทหารเยอรมันที่ตัดผมให้เขาบอกให้ทหารอีกคนเขียนจด

หมายถึงหญิงสาว เขาภูมิใจในเยอรมัน เลือดที่ไหลในตัวเขาเพ่ือแผ่นดินเกิด พร้อมข้อความที่ดูขึงขัง 

ในขณะที่ตัดผมอยู่นั้น น้ าตาของโซโลมอนไหลอาบสองแก้ม ทหารที่ตัดผมให้เขาเห็นดังนั้นจึงพูดค า

กลอนเพื่อปลอบใจ 

คืนนั้นเขานั่งอยู่หน้ากองไฟ พร้อมหยิบสมุดประจ าตัวโรงเรียนคอมมิวนิสต์ขึ้นมาพิจารณา 

ก่อนจะโยนลงไปในเถ้าถ่าน ทหารที่ตัดผมให้เขาเดินเข้ามาถามไถ่ว่าไม่เหนื่อยหรือ พร้อมอาสานั่งเฝ้า

ต่อเอง พร้อมชวนคุยว่าพวกเขาจะไปเบอร์ลินด้วยกัน โซโลมอนถามเขาว่าท าอะไรก่อนมาเป็นทหาร 

เขาตอบว่าเขาเป็นนักแสดงมาก่อน โซโลมอนจึงถามว่ายากหรือไม่ที่ต้องแสดงเป็นคนอ่ืน เขาจึงตอบ

ว่าง่ายกว่าเล่นเป็นตัวเอง โซโลมอนท าหน้าเศร้าหมอง เช้าวันถัดมาเขาจัดการล็อคประตูห้องน้ าและ

นอนแช่น้ าอย่างสบายใจ จากนั้นนายทหารที่ตัดผมให้เขาเดินเข้ามาปิดตาเขาแล้วแล้วล้วงไปที่อวัยวะ
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เพศของเขา โซโลมอนตกใจมาก เขาวิ่งหนีไปรอบห้องที่มีแต่กองฟาง พร้อมกุมอวัยวะเพศไว้ ทหารวิ่ง

ตาม บอกว่าไม่ได้ท าอะไร เมื่อเขาล้มลงทหารเห็นอวัยวะเพศของเขา จึงถามว่าเป็นยิวใช่หรือไม่ เขาจึง

ยกมืออ้อนวอน ทหารจึงบอกให้ลุกขึ้น พร้อมกล่าวขอโทษ เนื่องจากไม่รู้ พร้อมปลอบประโลมว่าทุก

อย่างจะดีเอง เขาจะเป็นเหมือนเพ่ือน เหมือนพ่ีชาย อย่าได้กลัว และน าเสื้อมาคลุมเด็กชายไว้ 

โซโลมอนเอาหน้าซุกไหล่พร้อมกับร้องไห้ออกมา ทหารจึงกล่าวต่อว่า เยอรมันไม่เหมือนกันทั้งหมด ยัง

มีเยอรมันแบบอื่นอยู่ด้วย 

วันถัดมาพวกเขาช่วยกันสร้างกระท่อมขึ้นมา โดยเป็นพิธีกรรมหนึ่งของยิว ที่ชื่อว่า Sukkot 

ทหารเยอรมันคนดังกล่าวช่วยเขาสร้างไป พร้อมถามถึงความเป็นมาของพิธีกรรมนี้ โซโลมอนจึงบอก

ว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้า ความศรัทธาจะน ามาซึ่งโชค เบอร์ธาพ่ีสาวของเขารักวันหยุดนี้ แต่เขา

ดันเกลียดเนื่องจากเขาต้องกินไข่ต้มจิ้มน้ าเกลือ มันท าให้เขาสะอิดสะเอียน ทหารเยอรมันจึงถามต่อว่า

ยังสวดมนต์เหมือนอยู่บ้านหรือไม่ และเอาผ้ามาคลุม พร้อมล้อเล่นว่าเขาเล่นเป็นยิวได้หรือไม่ พวกเขา

หยอกล้อกันอย่างสนุกสนาน 

ถัดมาเกิดระเบิดขึ้นในพ้ืนที่ที่พวกเขาประจ าการอยู่ พวกรัสเซียบุกเข้ามาใกล้พ้ืนที่ตรงนั้น 

โซโลมอนถูกเรียกมาช่วยดักฟังทหารรัสเซียทหารที่ยืนอยู่กับเขาถูกลอบยิงเสียชีวิตรวมถึงทหารที่คอย

อยู่ข้างๆเขาด้วย โซโลมอนนอนร้องไห้เสียใจอยู่ข้างศพเขาอยู่นาน เสียงบรรยายของเขาขึ้นมาว่าเ ขา

เสียเพ่ือนคนเดียวไป พวกเยอรมันในอีกแบบหนึ่ง ทหารคนนี้ทิ้งเขาเหมือนกับที่บ้านของเขา เขาอยาก

เป็นตัวเอง เขาโกหกไม่ไหวแล้ว จากนั้นจึงตัดสินใจโทรหาทหารรัสเซียเพ่ือขอความช่วยเหลือ พร้อม

บอกว่าโกหกพวกเยอรมันไป และตนเป็นยิว ปลายสายจึงถามว่าเขาอยู่ที่ไหน พร้อมบอกว่ าจะให้

สัญญาณและไปพบกัน และสั่งให้ตัดสาย เมื่อถึงเวลานัดพบ เขาไปตามที่นัด พบทหารรัสเซียชูมือขึ้น

อย่างยอมแพ้ ทหารเยอรมันจ านวนมากตามมาข้างหลังเขาพร้อมกล่าวชื่นชมว่าเขาจับต าแหน่งศัตรูได้ 

และยกยอเขา เสียงบรรยายของเขาขึ้นมาว่าแทนที่จะได้ล้มเลิก เขากลับได้เป็นฮีโร่แทน ต่อมากัปตัน

กล่าวว่าเขาแสดงความกล้าหาญมามากพอแล้ว ควรไปโรงเรียนเพ่ือเรียนหนังสือ ทั้งยังกล่าวต่อว่า

โรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนที่วิเศษ ควรภูมิใจที่เข้าไปเรียนได้ เมื่อสงครามสงบ กัปตันจะรับเขาเป็น

ลูกบุญธรรม และยกที่ดินที่โปเมราเนียให้ จากตอนแรกที่เขารู้สึกอิดออกไม่อยากไป สิ่งนั้นท าให้เขา

รู้สึกใจชื้นขึ้นมา ก่อนเดินจากไป กัปตันถ่ายรูปเขาไว้เพ่ือส่งให้ภรรยา 

ที่โรงเรียนยุวชนฮิตเลอร์ มีเด็กชายวัยรุ่นมากมายเรียนอยู่ที่นี่ พวกเขาถูกสั่งให้เรียงแถวกัน

เพ่ือท าความรู้จัก โจเซฟ ปีเตอร์ หรือโซโลมอน ในฐานะเลือดเยอรมันแท้ ซึ่งเป็นล่ามและทหารที่รับใช้

เยอรมัน ได้ยินดังนั้น เด็กๆหลายคนยิ้มต้อนรับเขาเป็นอย่างดี จากนั้นทหารจึงบอกให้เขาเดินไปท า
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ความเคารพรูปปั้นของฮิตเลอร์ และกล่าวค าปฏิญาณตน จากนั้นเหล่าทหารยุวชนกล่าวค าต้อนรับ

พร้อมร้องเพลงปลุกใจของกองทัพที่มีเนื้อหารักชาติ และ กล่าวถึงการแลกมาด้วยเลือดเนื้อของยิว 

โซโลมอนผงะทันทีที่ได้ยินดังนั้น ทหารจึงถามเขาว่าไม่ทราบถึงเนื้อหาพวกนี้หรือ โซโลมอนปฏิเสธ 

ทหารอีกคนจะบอกเขาว่า เขาจะได้เรียนทุกอย่างที่นี่ จากนั้นจึงเรียกเด็กชายคนหนึ่ง ให้มาดูแล

โซโลมอน เด็กชายตอบรับอย่างยินดี 

 เมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเครื่องแบบนักเรียนของที่นี่แล้ว เขาจึงเดินส ารวจประตูห้องน้ าว่าแน่น

หนาพอหรือไม่ เนื่องจากไม่สามารถให้ใครเห็นอวัยวะเพศของเขาได้ จากนั้น เมื่อถึงเวลารับประทาน

อาหารกลางวัน เด็กชายที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเขา หรือ เกิร์ด พาเขามาที่นั่ง บนโต๊ะของเขามี

หนังสือ Mein Kampf ของฮิตเลอร์ และต าราของนาซีอยู่ 2-3 เล่ม ทุกคนปรบมือต้อนรับเขา และ

แนะน าตัวกับเขาอย่างเป็นมิตร เด็กผู้หญิงยุวชนนาซีเดินเข้ามาเสิร์ฟน้ าให้กับเขาและทักทายเขาอย่าง

เป็นมิตร เกิร์ดเห็นดังนั้นจึงเล่าให้ฟังว่า เลนี เด็กสาวคนดังกล่าวเด่นที่สุดในที่แห่งนี้ แต่เข้าถึงยาก แต่

ท่าทางของเธอที่แสดงออกนั้นดูสนใจ โซโลมอนไม่น้อย จากนั้นมีนายทหารเข้ามาทุกคนยืนตัวตรง 

ทหารผู้นั้นพูดใส่ไมโครโฟนว่า กินให้ถูกวิธีโดยการใช้มีดและส้อม มีดทางขวา ส้อมทางซ้าย ห้ามเลอะ 

ห้ามผิด เคารพในขนงปังเยอรมัน และอร่อยกับมื้ออาหาร จากนั้นทุกคนจึงเริ่มรับประทานอาหารได้ 

 ต่อมาโซโลมอนได้รับการฝึกอย่างเคร่งครัด จากที่ว่ายน้ าไม่ได้ เขากลับว่ายเร็วเป็นอันดับ 1 

ในการฝึก โดยมีเลนี และ เกิร์ดยืนให้ก าลังใจอยู่ เมื่ออยู่ในห้องเรียน ครูของพวกเขาเดินเข้ามากล่าวว่า 

ไฮ ฮิตเลอร์ รู้หรือไม่ว่าจ ายิวได้อย่างไร และเด็กๆก็พูดตาม จากนั้นจึงสั่งให้นั่งลง และอธิบายว่า อย่าง

ที่ทราบกันดี เลือดของยิวนั้นต่างจากเลือดของเยอรมัน ยิวมีหน้าผากกว้าง จมูกแหลม หัวด้านหลัง

แบน หูกางออก เดินเหมือนลิง ตาลึก ขี้โกง ไม่กล้าสบตา โบกมือแสดงท่าทางมากไป ประจบประแจง 

และหากหันหลังให้เมื่อไหร่ ยิวจะบีบคอพวกเขา เด็กๆโห่ร้องอย่างเหยียดหยาม หน้าตาของโซโลมอน

ดูไม่ชอบใจนัก ครูชื่นชมถึงเกิร์ด ว่าการมีผมสีทอง ตาสีฟ้า คือเพชรบนดิน มีความสามารถและ

กลมกลืน และยังกล่าวอีกว่าหากเข้าใจความแตกต่างทางเชื้อชาติ ไม่มียิวหน้าไหน กล้าหลอกลวง 

จากนั้นจึงเรียกให้โซโลมอนก้าวไปข้างหน้า และวัดสีตา หน้าผาก จมูก คาง หัวด้านหลังของเขา โชคดี

ที่เขาผ่านทุกกระบวนการ ครูกล่าวว่า บรรพบุรุษนั้นหลากหลาย โซโลมอนโชคไม่ดีนักที่ไม่ได้เป็นเชื้อ

ชาติเดียวกับพวกเขา แต่ก็ยังเป็นอารยัน ได้ยินดังนั้น โซโลมอนใจชื้นขึ้นมาทันที 

เลนีกับโซโลมอนเข้ามาเล่นด้วยกันในสวน ก่อนจะเกิดอารมณ์พิศวาสกันเกิดขึ้น แต่ไม่

สามารถท าอะไรเกินเลยกันได้มากนัก ระหว่างเดินกลับเข้าโรงเรียนพร้อมกัน โดยมีเกิร์ดเดินมาด้วย 

เลนีและโซโลมอนแอบจับมือถือแขนกัน ส่วนเกิร์ดเล่าเรื่องความเท่าเทียมที่ได้รับอย่างภาคภูมิใจ พ่อ
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ของเขาเป็นครู พ่อของเพ่ือนคนอ่ืนเป็นช่างก่อสร้าง และเป็นขุนนาง แต่ไม่มีอะไรแตกต่างระหว่างพวก

เขา พวกเขาได้รับสิทธิ์เท่ากัน จากนั้นเลนีวิ่งไปดูขนมปังและหยอกล้อกับโซโลมอน แต่แล้วเขากลับนิ่ง

ไป เลนีจึงไม่พึงพอใจเท่าใดนัก เธอเดินไปหอมแก้มเกิร์ดเพ่ือบอกลา และผลักหัวโซโลมอนออกไป 

จากนั้น โซโลมอนจึงเข้ามาในห้องน้ าเพ่ือท าการเอาเชือกรัดอวัยวะเพศของเขาไว้ เพ่ืออ าพรางสีหน้า

เขาเจ็บปวดอย่างมาก 

วันถัดมาเขาน าขนมปังมาให้ที่บ้านเลนี และกล่าวทักทายแม่ของเธอ พวกเขาพูดคุยกันถึงการ

ที่กัปตันรับเขาเป็นลูกบุญธรรม จากนั้น แม่ของเลนีจึงถามถึงพ่อแม่ที่แท้จริง โซโลมอนจึงบอกไปว่าถูก

พวกบอลเชวิกจับไป และขับรถบรรทุกทับ ก่อนเริ่มกินขนมปัง แม่ของเลนีจึงสวดมนต์อวยพรให้

โซโลมอนลืมความทุกข์ไป โซโลมอนมองแม่เลนีอย่างตื้นตัน กลางดึกคืนนั้นในขณะที่เหล่ายุวชนก าลัง

นอนหลับ โซโลมอนเป่ากระจกในห้องนอนให้มีไอน้ าขึ้นมา และวาดรูปดาวเดวิด ก่อนจะรีบลบออกไป  

วันถัดมาในการฝึก โซโลมอนรู้สึกเจ็บอวัยวะเพศอย่างมาก เขานั่งลงกุมเป้ากางเกงอย่าง

ทรมาน เกิร์ดเดินเข้ามาถามไถ่ด้วยความเป็นห่วง พร้อมบอกว่า จะมีหมอเข้ามาตรวจร่างกายประจ าปี

ในวันถัดไป เมื่อถึงเวลาหมอมาตรวจร่างกาย เด็กๆต่อแถวรอเพ่ือเข้าท าการตรวจ โซโลมอนหันไปถาม

เกิร์ดว่าต้องถอดเสื้อผ้าหมดหรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่าต้องถอด ได้ยินดังนั้น โซโลมอนจึงแกล้งปวดฟันอย่าง

หนัก เกิร์ดจึงพาไปหาหมอฟัน หมอฟันพยายามถอนฟันเขาอย่างสุดแรง เมื่อถอนออกมาถึงกับแปลก

ใจ เนื่องจากไม่มีอะไรผิดปกติทั้งนั้น ตกดึกโซโลมอนปัสสาวะรดที่นอน เขาออกมาเข้าห้องน้ าด้วย

ความทรมาน เมื่อมองดูเชือกที่รัดอวัยวะเพศ เขาพบว่าไม่ส าเร็จ ยังไงเขาก็หนีร่างกายตนไม่ได้ ต้อง

หลบซ่อน และร่วมรักกับเลนีไม่ได้ 

วันถัดมาเขาก าลังกอด จูบกับเลนีในทุ่งหญ้า เลนีต้องการร่วมรักอย่างมาก แต่โซโลมอน

ปฏิเสธ และบอกว่าพวกเขายังเด็กเกินกว่าจะท ามัน เลนีรู้สึกผิดหวังและหัวเสีย โซโลมอนจึงหยิบหญ้า

ขึ้นมาเคี้ยวให้เธออารมณ์ดีขึ้น ระหว่างที่วิ่งเล่นกันอยู่นั้น พวกเขาพบแผ่นป้ายสุสานชาวยิวถูกรื้อ

ออกเป็นจ านวนมาก โซโลมอนมองดูด้วยความตกใจ และบอกว่าเขาพ่ึงรู้ว่าที่นี่เป็นสุสานยิว เลนีเล่าให้

ฟังว่าเธอเคยจับยิวและตัดคอเขา เพียงเพราะเขาเป็นยิว โซโลมอนได้ยินดังนั้นจึงตกใจ และบอก

กับเลนีว่า กัปตันเลอเรอโนว์บอกว่า ฮิตเลอร์พูดว่าไม่จ าเป็นต้องฆ่า เลนีจึงบอกว่า เพราะฮิตเลอร์ไม่

สูญเสียพ่อในสงครามเช่นเธอ โซโลมอนได้ยินดังนั้นจึงตบหน้าเธอ เลนีตกใจอย่างมาก จึงถามว่าตบ

หน้าเธอเพียงเพราะเธอสู้กับยิวหรือ พร้อมบอกว่าไม่มีใครฆ่ายุ่งกับผู้หญิงเยอรมันอย่างเธอ 

 ในคืนนั้นเขาฝันว่าที่บ้านก าลังท าพิธีกรรม ที่มีการกินไข่ต้มจิ้มน้ าเกลือ เขากล่าวทักทุกคน แต่

ทุกคนเดินหนีเขา และพ่ีสาวสั่งให้เขาเข้าไปซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้า ที่มีฮิตเลอร์ซ่อนอยู่ก่อนแล้ว พ่ีสาวหัน
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มาบอกว่า ฮิตเลอร์ก็เป็นยิว จึงต้องซ่อนเหมือนกัน ฮิตเลอร์บอกกับเขาว่าอย่าทิ้งเขาไป พร้อมเข้ามา

กอดเขา แต่เมื่อเงยหน้าขึ้น กลับเป็นนายทหารที่เคยตัดผมให้เขาตอนอยู่ค่ายแถวรัสเซีย ก่อนจะมี

เสียงปืนดังขึ้น และเลือดสาดออกมา เขากรีดร้องอย่างหวาดกลัว เกิร์ดเข้ามาปลุกเขาด้วยความเป็น

ห่วง พร้อมบอกว่าเขาร้องเสียงดัง แต่เป็นภาษารัสเซีย จึงฟังไม่เข้าใจ โซโลมอนบอกกับเกิร์ดว่าเขาจะ

ไม่ไปพบภรรยาของกัปตัน แต่จะไปที่เมืองลอดซ์ ไปที่ลิซมันสแตด์ เกิร์ดสงสัยว่าท าไมต้องไปที่นั่น 

โซโลมอนจึงบอกว่าที่นั่นมีคนเยอรมันเยอะ จึงจะไปตามหาญาติ 

เขาเดินทางไปที่เขตสลัมชาวยิว แต่ถูกห้ามเดินเข้าไป ให้หารถนั่งเข้าไป ไม่มีข้อยกเว้นให้คน

เยอรมัน เมื่อขึ้นรถบัส เขามองไปที่นอกหน้าต่าง พบคนตายเป็นจ านวนมาก ชาวยิวต่างอดอยาก และ

ใช้ชีวิตอย่างยากล าบาก เมื่อเห็นคนที่ท่าทางเหมือนแม่เขา เขาจึงพยายามเปิดหน้าต่างข้ึน ชายชราคน

หนึ่งจึงบอกให้เขาปิดหน้าต่างไว้เสมอ เขาจึงตอบไปว่าอยากได้อากาศบริสุทธิ์ ทุกคนหัวเราะเยาะเขา 

ที่อยากได้อากาศบริสุทธิ์ในสลัมนี่ เมื่อลงมาข้างล่างเขามายืนมองชาวยิวในเขตสลัมที่ยืนเกาะรั้วอย่าง

น่าอนาถใจ เมื่อถึงเวลาเดินทางกลับเขามองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งและพบว่าหญิงที่เขาคิดว่าเป็น

แม่ล้มลง และถูกเตะโดยทหารนาซี เสียงบรรยายของเขาขึ้นมาว่า ไม่แน่ใจว่านั่นใช่แม่เขาหรือไม่ เขา

ไปที่เขตสลัมบ่อย แต่ไม่เคยเจอผู้หญิงคนนั้นอีกเลย 

เมื่อถึงเวลาที่พวกเหล่าทหารยุวชนต้องฝึกใช้ปืนยาวปลายดาบ มีหุ่นฝึกแปะสัญลักษณ์ดาวสี

เหลืองไว้ที่อกซ้าย เด็กๆต่างแทงลงไปอย่างมุ่งมั่นและแม่นย า แต่เมื่อมาถึงคราวของโซโลมอน เขา

กลับท าได้ไม่ดีเท่าใดนัก เย็นวันนั้นเขาเดินทางไปพบเลนีที่บ้าน แต่เธอไม่อยู่แม่ของเลนีจึงชวนให้

โซโลมอนเข้าบ้านก่อน พร้อมเล่าให้ฟังว่า เลนีก าลังตั้งครรภ์ เนื่องจากเลนีอ่านเรื่อง หญิงเยอรมัน ต้อง

ให้ลูกแก่ท่านผู้น า เลนีเลยกังวล จึงไม่ได้ไปพบโซโลมอน เห็นได้ชัดว่าเลนีชอบโซโลมอน แต่ครูบอกว่า

พ่อของเด็กจะต้องเป็นเกิร์ด เลนีกลัวว่าเด็กจะไม่ได้เชื้อชาติที่บริสุทธิ์พอที่จะได้รับการยอมรับ จึงยอม

ท าทุกอย่าง เลนีบอกแม่ว่าโซโลมอนไม่ยอมท าอะไรไปมากกว่านี้ โซโลมอนจึงตอบแม่เลนีว่า คิดว่าตน

ไม่อยากท าหรือ เขาไม่ใช่หินและมีความรู้สึก เขาตะโกนด้วยความสติหลุด แม่เลนีจึงถามเขาว่าเป็น

เยอรมันจริงหรือไม่ เขาจึงยอมรับกับแม่เลนีแต่โดยดีว่าเขาเป็นยิว และเริ่มร้องไห้ แม่เลนีบอกว่าเธอรู้

ตั้งแต่แรกแล้ว แต่จะไม่หักหลังเขา และกอดปลอบเขา โซโลมอนบอกว่าเขาต้องพูดออกมา เพราะเขา

ทนไม่ไหวแล้ว แม่เลนีบอกกับเขาว่าอย่าบอกเลนี เด็กๆทุกวันนี้เปลี่ยนไปเยอะนัก 

โซโลมอนปรี่เข้ามาหาเกิร์ดและกระชากเขาลงจากเตียงและต่อว่าเขาว่าท ากับเขาอย่างนี้ได้

อย่างไร ระหว่างนั้น ทหารได้เข้ามาเรียกโซโลมอนไปที่สถานีต ารวจ เนื่องจากบางอย่างในข้อมูลเขาไม่

กระจ่างเท่าใดนัก เมื่อไปถึงสถานีต ารวจ ต ารวจเริ่มสอบถามเขา และบอกว่าเขาพลาดเอกสารหลาย
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อย่าง โซโลมอนจึงยื่นใบอุปการะให้ดู ต ารวจถามถึงเอกสารอย่าง อ่ืนต่อ โซโลมอนจึงบอกว่าทั้งหมด

นั่นอยู่ที่กรอดโน เยอรมัน ต ารวจจึงบอกว่า ถ้ารัสเซียเอากรอดโนไป อาจจะมีปัญหาได้ พร้อมเล่าถึง

แผนการ การแกล้งยอมแพ้ให้กับรัสเซีย และเมื่อถึงเวลาที่ฮิตเลอร์ให้สัญญาณ จะมีการส่งอาวุธวิเศษ

มาให้ และจะจัดการกับรัสเซียได้ ต ารวจเล่าว่าเขาเห็นฮิตเลอร์เมื่ออาทิตย์ก่อน ดูท่าทางมั่นใจว่า

เยอรมันจะชนะ หลังจากชัยชนะเขาอยากได้คนหนุ่มหมื่นคน และโซโลมอนเป็นหนึ่งในนั้น 

เมื่อเด็กชายเดินออกมาจากสถานีต ารวจ เสียงเครื่องบินรบบินมาทิ้งระเบิดสร้างความเสียหาย

เป็นจ านวนมากโชคดีที่เขาไม่เป็นอะไร แต่เกิร์ดที่ก าลังเดินมาหาโซโลมอนกลับถูกเศษสิ่งก่อสร้างทับ

เขาเสียชีวิต เกิดการยิงต่อสู้กันเกิดขึ้นระหว่างทหารเยอรมันและทหารฝ่ายสัมพันธมิตร ยุวชนคนหนึ่ง

พูดขึ้นมาว่าพวกอเมริกัน จะจับพวกเขาไปเป็นเชลย แต่ถ้าหากเป็นรัสเซียพวกนั้นฆ่าทุกคน ทหาร

เยอรมันเดินเข้ามากระชากคอเขาให้ยิงโต้ตอบกลับไป พร้อมตะโกนว่าเพ่ือท่านผู้น า โซโลมอนยืนนิ่ง 

ไม่กล้ายิงฝ่ายตรงข้าม จากนั้นเขาวิ่งหนีออกมาจากที่ ที่เยอรมันอยู่ ทหารเยอรมันจึงยิงไล่เขามา เขา

เดินเข้ามาในดงทหารรัสเซียพร้อมพูดเป็นภาษารัสเซียว่าอยู่ข้างเดียวกัน เหล่าทหารจึงน าเขามาที่ค่าย

เพ่ือพบกบัทหารรัสเซียชั้นผู้ใหญ่ นายทหารถามว่าไปเรียนภาษารัสเซียมาจากที่ไหน โซโลมอนจึงบอก

ว่าเรียนที่กรอดโน เขาเป็นนักเรียนคอมมิวนิสต์ ทหารคนดังกล่าวต่อยที่หน้าเขา และด่าว่าเขาทรยศ 

เขาจึงบอกว่า เขาหลบซ่อนเพราะเป็นยิว และร้องไห้ออกมา ทหารรัสเซียจึงเอารูปการถูกฆ่าอย่า ง

เหี้ยมโหดของชาวยิวให้เขาดูและบอกว่า หากเป็นยิวต้องโดนแบบนี้ เขาจึงตอบว่าเขาไม่รู้ และคิดว่า

ถูกน าไปที่มาดากัสการ์ ทหารรัสเซียน าตัวเขาเดินไปหานักโทษที่สวมชุดลายทาง และยื่นปืนให้ และ

กล่าวว่าโซโลมอนเป็นของนักโทษ ยิงให้เหมือนหมาได้เลย แต่ไม่ทันได้ยิง พ่ีชายของเขา ไอแซคตะโกน

เรียกเขา และเดินเข้ามากอดอย่างดีใจ ไอแซคหัวเราะ และร้องไห้ออกมาในเวลาเดียวกัน 

ภาพตัดไปที่ไอแซคกับเขา นั่งพูดคุยกัน เสียงบรรยายเขาข้ึนมาว่า พ่อแม่และเพ่ือนบ้านถูกฆ่า

ตายหมด ไอแซคอยู่ที่สลัม และถูกพาไปที่ค่ายกักกัน โซโลมอน ร้องไห้ออกมา ไอแซคบอกเขาว่าควร

ไปกับอเมริกัน ไอแซคจะหาเสื้อผ้าจากค่ายกักกันให้เขาใส่ ซึ่งหาไม่ยากเท่าใดนัก พร้อมก าชับว่าอย่า

เล่าเรื่องอะไรให้ใครฟัง เพราะจะไม่มีใครเชื่อ พวกเขาเดินไปปัสสาวะท่ามกลางสายฝนร่วมกัน วันถัด

มาโซโลมอนอยู่ในชุดนักโทษชาวยิวก าลังพยุงร่างของไอแซคเดินไปตามทาง เสียงของเขาบรรยาย

ขึ้นมาว่า จากนี้ต่อไป เขาตัดสินใจเป็นยิวทิ้งยุโรป และอพยพไปปาเลสไตน์ และเม่ือเขามีลูก เขาจะไม่

ลังเลที่จะให้ลูกเลือก จากนั้น ภาพตัดมาที่โซโลมอนในปัจจุบัน ก าลังร้องเพลงอยู่ริมทุ่งหญ้า ก่อนจะ

เดินออกไป  
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Schindler’s List (1993)  

 ภาพยนตร์เปิดด้วยภาพการจุดเทียนและการสวดท าพิธีซับบาธของชาวยิวเป็นภาพสี จากนั้น

เป็นภาพโต๊ะว่างเปล่าไร้คน มีแค่เชิงเทียนที่ถูกจุดวางบนโต๊ะ และเทียนค่อนๆไหม้จนหมดเล่ม และดับ

ไป เป็นควันลอยขึ้นไปในอากาศ ภาพยนตร์ กลายเป็นภาพขาวด า และตัดภาพไปที่รถไฟ ชายคนหนึ่ง

ก าลงักางโต๊ะริมทางรถไฟ มีข้อความบรรยายแทรกข้ึนมาบนภาพ  

“กันยายน 1939 กองทัพเยอรมันปราบปรามกองทัพโปแลนด์ได้ภายใน 2 อาทิตย์ ครอบครัวชาวยิว

ถูกสั่งให้ ไปลงทะเบียน และถูกโยกย้ายไปอยู่ในเมืองส าคัญหลายแก่ง ทุกวันชาวยิวกว่า 10,000 คน 

จากชนบทเดินทางมาถึงเมืองคราโคว์” 

ผู้ชายที่กางโต๊ะ หยิบอุปกรณ์ต่างๆออกมาจากกระเป๋า วางไว้บนโต๊ะ ทั้งหมึก ตรายาง 

เอกสาร เพ่ือเตรียมการลงทะเบียน ให้กับชาวยิว จากนั้นชาวยิวกลุ่มหนึงเดินเข้ามาพร้อมกระเป๋า

เดินทาง ผู้ชายคนดังกล่าวถามชื่อ จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ กลุ่มคนเพ่ิมมากขึ้น มีโต๊ะลงทะเบียนหลาย

โต๊ะ มีทหารเยอรมันเดินตรวจตรา ภาพตัดไปที่เครื่องพิมพ์ดีดก าลังพิมพ์ชื่อคน เสียงเครื่องพิมพ์ดีด 

และภาพการพิมพ์ดีด อาจเป็นการปูทางให้กับหัวใจส าคัญของเรื่องนี้นั่นคือ รายชื่อผู้รอดชีวิต 

ออสการ์ ชินด์เลอร์ ก าลังแต่งตัวและหยิบเงินออกมาเป็นจ านวนมาก พร้อมติดเข็มสัญลักษณ์

นาซี นั่นคือตราสวัสดิกะ เขาเดินเข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยอาหารนาซี พนักงานในร้าน

แอบมาคุยกันหลังร้านว่ารู้จักเขาหรือไม่ ทุกคนต่างปฏิเสธ ขณะนั้น ชินด์เลอร์กวาดสายตามองไปรอบ

ห้องอาหาร เขาสูบบุหรี่แทบจะตลอดเวลา สายตาจับจ้องไปที่ทหารนาซีก าลังถ่ายรูปกันอยู่ ภาพโฟกัส

ไปที่ตรา SS และยศของนายทหาร สลับกับหน้าของชินด์เลอร์ เขามองไปยังโต๊ะที่ถูกจอง เจ้าของโต๊ะ

เดินเข้ามา เป็นนายทหาร 2 นาย และผู้หญิงอีก 1 คน เขาใช้เงินสั่งให้พนักงานน าเครื่องดื่มไปเลี้ยง

โต๊ะดังกล่าว นายทหารที่ดูเหมือนเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่งุนงง ว่าเขาเป็นใคร จึงให้ทหารหนุ่มที่ร่วม

โต๊ะไปสืบดูว่าเขาเป็นใคร แต่แล้ว ชินด์เลอร์กลับผูกมิตรกับทหารหนุ่มนายนั้น นายทหารที่ดูอาวุโส 

หัวเสียเล็กน้อยจึงตรงเข้าไปหาชินด์เลอร์ด้วยความขุ่นเคือง แต่ชินด์เลอร์กลับผูกมิตรกับเขาด้วยการ

ชวนมานั่งร่วมโต๊ะด้วยกัน 

จากนั้นภาพตัดมาที่ชินด์เลอร์นั่งมองกลุ่มทหารนาซีที่พ่ึงพอใจกับสาวๆนักเต้นบนเวที จึงให้

เงินกับพนักงานในร้าน เรียกเด็กเสิร์ฟมานั่งกับทหารและร่วมโต๊ะกัน ขณะที่ก าลังนั่งเล่นกันอย่าง

สนุกสนาน หนึ่งในทหารคนหนึ่งพูดว่า ความร่วมมือที่เขาพูดถึงนั่นคือ หลังมีกฎหมายให้ชาวยิวติดผ้า

สัญลักษณ์ดาวสีเหลืองมาได้ 2 วัน ช่างตัดเสื้อยิวเอาผ้าหลายชนิดมาตัดและคิดเงินตัวละ 3 ซวอตี 

ระหว่างนั้น ชินด์เลอร์เรียกพนักงานมาถามว่าทางร้านมีไวน์แบบใดบ้าง พนักงานจึงตอบว่า มีเยอรมัน
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รีสลิ่ง ปี 1937 ชินด์เลอร์จึงถามหาไวน์ของฝรั่งเศส ปี 28, 29 กลับมาท่ีการสนทนาของเหล่าทหารนา

ซี เขากล่าวว่าท าเป็นไม่รู้ว่ามันเป็นกฎหมายประเภทไหน ราวกับว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของคนรวย 

ทหารอีกนายกล่าวต่อว่า มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ท าอีกอย่างเพ่ือหลีกเลี่ยงอีกอย่าง นั่นคือสิ่งที่

มนุษย์ท ากันมาเป็นพันปีแล้ว มนุษย์ฝ่าฟันมรสุม แต่มรสุมลูกนี้ต่างออกไป เพราะนี่ไม่ใช่โรมัน แต่คือ

ทหารเยอรมัน ช่างภาพเข้ามาถ่ายภาพพวกเขาที่ก าลังรื่นเริงกันบนโต๊ะอาหาร ระหว่างนั้น มี

นายทหารคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับคู่ควงของเขา ไปยังโต๊ะที่จองแล้ว เห็นชินด์เลอร์ก าลังสังสรรค์ 

ร้องเพลงร่วมกับเหล่าทหารนาซี จึงถามพนักงานว่าเขาเป็นใคร พนักงานตอบว่า เขาคือ ออสการ์ ชินด์

เลอร์หลังจากนั้นเป็นการถ่ายภาพร่วมกับเหล่าทหารนาซี กับชินด์เลอร์ และนายทหารที่เข้ามาคน

สุดท้าย ก็ได้มาร่วมโต๊ะกับเขาและถ่ายรูปร่วมกันด้วย 

ในเวลาต่อมาบรรยากาศข้างนอกเป็นทหารก าลังเดินสวนสนาม กลุ่มทหารนาซีก าลังล้อเลียน

ปอยผมของชายชาวยิว และตัดปอยผมเขาออกมาทัดหูเล่น ชินด์เลอร์เดินผ่านกลุ่มชาวยิวที่ต่อแถว

ออกมาเรียงรายหลายคนจับจ้องมาที่เขา เขาเดินเข้ามาในสถานที่แห่งหนึ่ง มีค าบรรยายประกอบภาพ

ว่า 

“คณะกรรมการยิว คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยชาวยิวที่ถูกเลือกมา 24 คน โดยมีหน้าที่รับค าสั่ง

จากทหารเยอรมันในคราโคว์ ไปปฏิบัติงาน เช่น เขียนรายละเอียดของงาน อาหาร และที่อยู่ และยัง

เป็นสถานที่ร้องทุกข์” 

ชินด์เลอร์เดินขึ้นบันไดฝ่าชาวยิวที่ก าลังต่อแถวขึ้นไป ภาพตัดมาที่ชาวยิวก าลังร้องทุกข์กัน 

บ้างก็ว่า ทรัพย์สินส่วนตัวให้เยอรมันยึดไปไม่ได้ บ้างก็ว่า เยอรมันเข้ามาในบ้านของพวกเขาและบอก

ว่ามันไม่ใช่บ้านของยิวอีกต่อไป ตอนนี้ กลายเป็นของทหารบางคน กรรมการชาวยิวบอกว่า สิ่งที่ทหาร

เยอรมันบอกในแต่ละวันมักไม่เหมือนกัน หญิงชาวยิวคนหนึ่งกล่าวว่าหากเอาปลอกแขนออกพวกนั้น

จะท าอะไรได้ กรรมการชาวยิวจึงบอกว่า พวกนั้นจะยิงเธอท้ิง และขอให้หยุดพูด  

ขณะเดียวกันชินด์เลอร์เดินเข้ามาถามหาคนที่ชื่อ อิทแซ็ก สเติร์น จากนั้นสเติร์นจึงพาเขาเข้า

มาคุยในห้องส่วนตัว ลักษณะของสเติร์นเป็นชายสูงอายุ  ชินด์เลอร์ต้องการให้สเติร์นช่วยเหลืองาน

บัญชี แต่สเติร์นกล่าวว่าตามกฎหมายแล้วเขาเป็นชาวยิว ชินด์เลอร์บอกว่าเขาเป็นเยอรมัน แต่เขาไม่

สน พร้อมถามถึงบริษัทที่สเติร์นท างานมาก่อน ซึ่งเป็นบริษัทที่ประสบความส าเร็จมาก ก่อนจะถูกปิด

ตัว เพราะแน่นอนว่าเป็นบริษัทของชาวยิว ชินด์เลอร์ไม่มีความรู้เรื่องภาชนะเคลือบ จึงขอความ

ช่วยเหลือจากสเติร์น ชินด์เลอร์วางแผนจะท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสงครามขายให้กับกองทัพ และถือ

ว่าสงครามนั้นเป็นโอกาสอันดีในการท าเงินของเขา แต่สเติร์นมองว่า ชาวบ้านมีอะไรต้องท ามากกว่า
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นั้น พร้อมเหน็บแนมว่า สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายเท่าใด ชินด์เลอร์คงจะยิ่งรวยเท่านั้น ชินด์เลอร์ต่อรอง

ให้สเติร์นหานายทุนชาวยิว ลงทุนให้เขา และจะจ่ายหนี้คืนในรูปของหม้อและกระทะ สิ่งที่เอาไปใช้ได้ 

หรือไปแลกกับตลาดมืด และเสนอให้สเติร์นบริหารบริษัทของเขา สเติร์นจึงถามว่า ชาวยิวลงเงิน 

สเติร์นจัดการ แล้วชินด์เลอร์จะท าสิ่งใด ชินด์เลอร์ตอบอย่างมั่นใจว่าเขาจะท าให้บริษัทเป็นที่รู้จักใน

วงการ เขาเก่งเรื่องน าเสนอ สเติร์นคิดอยู่สักครู่ ก่อนจะตอบว่า เขาแน่ใจว่าไม่รู้จักใครที่จะสนใจเรื่องนี้ 

ชินด์เลอร์จึงย้ าว่า พวกเขาควรสนใจ 

ภาพตัดมาที่ชายหนุ่มชาวยิว สวมปลอกแขนสีขาวรูปดาวเดวิด ก าลังเดินอยู่ริมถนน ระหว่าง

นั้นเขาได้ แอบถอดปลอกแขนทิ้งไว้ข้างทาง จากนั้นจึงเข้าไปที่โบสถ์ เมื่อนั่งลงพบว่า เขาได้ท าการซื้อ

ขายของกันอย่างลับๆ หรือที่เรียกกันว่า ตลาดมืด กับผู้ชายอีก 2 คน ระหว่างที่พวกเขาก าลังเจรจาซื้อ

ขายกันนั้น ชินด์เลอร์ที่นั่งอยู่ก่อนแล้ว จึงหันมาหาพวกเขาด้วยความสนใจ พร้อมบอกชายหนุ่มชาวยิว

ว่าเสื้อที่สวมอยู่นั้นสวยดี อยากได้มาก พลางถามต่อว่าจะหาซื้อเสื้อสวยๆแบบนี้ได้จากที่ไหน ชายหนุ่ม

อีก 2 คนมองหน้ากันอย่างมีพิรุธ และชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า การซื้อของตามถนนนั้นผิดกฎหมาย 

พวกเขาไม่ท าเช่นนั้น เพราะมาที่นี่เพ่ือสวดมนต์ พร้อมผลักให้ชายอีกคนท าท่าสวดมนต์ แต่ชายหนุ่ม

ชาวยิวสนใจข้อเสนอของชินด์เลอร์ จึงถามว่าเสื้อแบบที่ตนใส่นั้นมีราคาเท่าใด ชินด์เลอร์จึงตอบว่า

ของดีราคาแพง ผู้ชาย 2 คนที่ร่วมซื้อขายกับเขา เดินออกไปแต่ยังหันมามองพวกเขาด้วยความกังวล 

ชายชาวยิวจึงถามชินด์เลอร์ว่าต้องการกี่ตัว ชินด์เลอร์จึงตอบว่าอาจต้องการสิ่งอ่ืนด้วย ถ้าจ าเป็น และ

จะท าการซื้อขายอีกเป็นระยะ 

ชาวยิวจ านวนมากก าลังอพยพ มีค าบรรยายขึ้นมาว่า 

“วันที่ 20 มีนาคม ปี 1941 เส้นตายการย้ายเข้าไปอยู่ในสลัม กฤษฎีกา 44/91 ก าหนดให้

ตอนใต้ของวิสทูล่าเป็นเขตปลอดยิว สลัมจึงเป็นผลที่ตามมา ชาวยิวที่มาจากคราโคว์และบริเวณ

ข้างเคียงถูกบังคับให้ทิ้งบ้านและไปอยู่รวมกันในพ้ืนที่ ที่มีอาณาเขตเพียง 16 ช่วงตึก” 

ทหารเยอรมันก าลังยืนคุมเศรษฐีชาวยิวที่ก าลังเก็บข้าวของมีค่าในบ้านขนย้ายตามไปใน

ขบวนอพยพ ชินด์เลอร์ขับรถมาจอดหน้าบ้านหลังนั้น ทหารเข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเอง เด็กผู้หญิง

ชาวเมืองละแวกนั้นขว้างปาดินใส่ชาวยิวและตะโกนว่า ลาก่อนพวกยิว บ้านของเศรษฐรียิวคนนั้น 

กลายเป็นของชินด์เลอร์ ภาพตัดสลับไปมาระหว่างเศรษฐีชาวยิว ที่ต้องไปอยู่ในพ้ืนที่ซอมซ่อ แออัด 

ทรุดโทรม กับชินด์เลอร์ที่ได้รับความสะดวกสบายในบ้านของชาวยิวเหล่านั้น ในขณะที่ชินด์เลอร์นอน

บนเตียงและกล่าวว่าสบายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ชาวยิวก าลังตัดพ้อว่ามันอาจจะแย่กว่านี้อีก พร้อมทั้งการ

เข้ามาของครอบครัวชาวยิวอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเข้ามาอยู่ร่วมห้องด้วย 
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บรรยากาศข้างนอกระหว่างที่ชาวยิวรอรับที่อยู่ โพลเด็ค ชาวยิวที่ท าการซื้อขายกับชินด์เลอร์ 

ยืนต่อแถวร่วมกับภรรยา จากนั้น ผู้ชายที่ร่วมท าการซื้อขายกับเขาในโบสถ์วันนั้น โกลด์เบิร์ก ได้เข้า

มาทักทายโพลเด็คกับภรรยา พร้อมแนะน าว่าตอนนี้เขาก าลังท างานเป็นต ารวจยิว เป็นอาชีพที่ดี

ส าหรับในเวลานี้ และเขาสามารถช่วยพูดเรื่องโพลเด็คกับหัวหน้าเขาได้ โพลเด็ค ทวนค าว่าหัวหน้ากับ

เขา เขาจึงตอบว่า ไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่ทุกคนพูด และถึงจะร้ายกว่าที่ทุกคนพูด แต่มันก็เป็นเงิน

มากมาย โพลเด็คไม่สน และขอที่อยู่ของเขา ภรรยาโพลเด็คจึงเหน็บแนมว่า โกลด์เบิร์ก เหมือนตัว

ตลกเวลาใส่หมวกต ารวจ 

เวลาต่อมาสเติร์นพาชายชราชาวยิว 2 คนเดินออกมาจากเขตสลัม และกล่าวว่า คนที่จะพา

ไปพบเป็นคนส าคัญให้เวลาเขาสักเล็กน้อย เสียเวลาแต่ไม่เสียเงิน นั่งลง ฟัง และจะเข้าใจเอง ชินด์

เลอร์ที่รออยู่บนรถแล้วเริ่มเจรจาทันทีที่ชาวยิวขึ้นมาบนรถว่า ทุก 1,000 ที่พวกเขาลงทุน จะจ่ายคืน

ด้วยภาชนะเคลือบ 200 กิโลต่อเดือน เริ่มที่เดือนกรกฎาคม ไปเรื่อยๆ จนครบปี จนกว่าจะหายกัน 

หนึ่งในนั้นกล่าวว่ามันยังไม่ดีพอ ชินด์เลอร์ตอกกลับว่า ดูสารรูปตัวเองก่อนว่าอยู่ที่ไหน และถูกกักไว้ที่

ใด หากเป็น 2 เดือนที่แล้ว ก็คงพูดถูก แต่เวลานี้ไม่ใช่อีกแล้ว นั่นคือเหตุผลที่ชินด์เลอร์ มาที่นี่ การ

แลกเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินสกุลเดียวที่มีค่าในสลัม ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว พร้อมบอกอีกว่า พวกยิวเป็น

คนบอกสเติร์นว่าอยากคุยกับชินด์เลอร์ เขาจึงมาที่นี่เพ่ือยื่นข้อเสนอที่ยุติธรรมให้ ยิวต่อรองว่า ถ้า

ยุติธรรมคือ ยิวต้องได้เป็นหุ้นส่วนในบริษัท ชินด์เลอร์หัวเราะ บอกให้ลืมเรื่องทั้งหมด และออกไปซะ 

ชาวยิวทั้ง 2 มองหน้ากันอย่างครุ่นคิด และถามว่า เขาจะรู้ได้อย่างไร ว่าชินด์เลอร์จะท าตามที่พูด ชินด์

เลอร์จึงยืนยันว่า เพราะเขาบอกว่าจะท า พร้อมถามต่อว่า อยากท าสัญญาหรือ จะเอาศาลที่ไหนมา

รับรองให้ได้ การที่ชินด์เลอร์บอกว่าจะท า นั่นคือสัญญา ชายชรา กระซิบกระซาบกันสักพัก ก่อนที่

ภาพจะตัดมาที่พวกเขาน าเงินมาให้ชินด์เลอร์เป็นจ านวนมหาศาล เพ่ือเปิดโรงงาน ระหว่างนั้น สเติร์

นอธิบายเรื่องค่าแรงให้ชินด์เลอร์ฟังว่าค่าแรงของชาวยิวที่มีประสบการณ์ 7 มาร์ค ต่อวัน 5มาร์ค 

ส าหรับพวกไม่มีประสบการณ์และผู้หญิง นั่นคือเงินที่ชินด์เลอร์จะต้องจ่ายให้กับรัฐบาลเยอรมัน 

ชาวยิวไม่ได้อะไรลย ส่วนแรงงานโปแลนด์ พวกเขาจะได้รับค่าตอบแทนเล็กน้อย ชินด์เลอร์ไม่สนใจ 

และถามถึงส่วนของชาวยิวต่อ สเติร์นอธิบายว่า ชินด์เลอร์จ่ายเงินเดือนให้ทหารโดยตรง ไม่ใช่คนงาน 

คนงานไม่ได้รับอะไรเลย ชินด์เลอร์กล่าวว่า นั่นเป็นจ านวนที่น้อยกว่าที่ต้องจ่ายให้โปแลนด์ นั่นคือ

ประเด็นเขาจะสื่อ 
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สเติร์นออกมาประชาสัมพันธ์ให้ชาวยิวในเขตสลัมได้ทราบว่ามีโรงงานผลิตภาชนะเคลือบ 

เจ้าของเป็นเยอรมัน ตั้งอยู่นอกสลัม หากไปท างานจะได้แลกเปลี่ยนสินค้ากับไข่หรืออะไรก็ตามที่

ต้องการ ซึ่งท าในสลัมไม่ได้ และยังอยากได้ผู้หญิงที่สุขภาพแข็งแรง 

ขณะเดียวกัน โพลเด็คก าลังจับกลุ่มพูดคุยกับชาวยิว เขากล่าวว่า ต้องจูงใจพวกเขาว่ามีของ

แลกเปลี่ยนอะไรที่มีค่าในสงคราม หากไม่มี ชื่อจะไปอยู่ในใบรายชื่อ และพวกเขาจะจับคนนั้นขึ้น

รถบรรทุก หนึ่งในนั้นมีนักดนตรียืนฟังอยู่ด้วย โพลเด็คจึงแนะน าให้หาที่ซ่อน แต่ผู้หญิงวัยกลางคน คน

หนึ่งกล่าวว่า ฉันจะไม่หลบซ่อนเหมือนสัตว์หรอก  

จากนั้นพวกเขาเข้าไปต่อแถวเพ่ือรองรับการท างาน โกลด์เบิร์กและผู้ชายที่โบสถ์อีกคนเดินมา

เยาะเย้ยโพลเด็คว่ายืนต่อแถวสนุกหรือไม่ มีชายคนหนึ่งถูกบอกว่าอาชีพของเขาไม่ส าคัญเนื่องจากเขา

เป็น อาจารย์สอนประวัติศาสตร์กับวรรณคดี จึงไม่ได้รับบัตรรับรองการท างาน ขณะเดียวกันสเติร์น

พยายามหาแรงงานโดยช่วยพวกยิวปกปิดตัวตนที่แท้จริงและบอกเจ้าหน้าที่ว่า พวกเขาเหล่านั้นมี

ความสามารถด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับการท าภาชนะเคลือบ เมื่อได้แรงงานที่ต้องการจึงเข้าสู่กระบวนการ 

เรียนรู้การท าภาชนะเคลือบ ชินด์เลอร์เลือกผู้หญิงมาเป็นเลขาให้เขาเกือบ 20 คน 

ภาพตัดมาท่ีร้านอาหาร มีการใช้ภาชนะในโรงงานของเขาบรรจุอาหาร แขกของเขามีแต่เหล่า

ทหารนาซี ชินด์เลอร์ให้เหล่าเลขาของเขาคอยบริการทหารที่มาเยือน จากนั้นจึงให้โพลเด็คหาวัตถุดิบ 

และของขวัญอย่างดี เพ่ือจัดกระเช้าเป็นของขวัญให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เขาใช้โอกาสนี้เปิดตัวโรงงาน

ภาชนะเคลือบของเขาโดยกล่าวว่าออกแบบและผลิตเพ่ือใช้ทางการทหารโดยเฉพาะ การเปิดตัวของ

เขาเป็นไปด้วยดี นายทหารที่ได้รับกระเช้าของขวัญต่างตกลงซื้อภาชนะจากโรงงานของเขาเป็นจ านวน

มาก เขารู้สึกพ่ึงพอใจอย่างมาก แต่สเติร์นไม่ได้รู้สึกยินดีมากนัก นั่นท าให้เขาหัวเสียเล็กน้อย 

เวลาต่อมา ชินด์เลอร์รับประทานอาหารที่โรงงานสเติร์นรายงานเรื่องราวต่างๆ ภายใน

โรงงานให้ชินด์เลอร์ทราบ จากนั้นจึงบอกว่ามีช่างเครื่องที่รออยู่ข้างนอกอยากขอบคุณเขามากท่ีจ้างมา 

เขามาทุกวัน ปลื้มปิติมาก ใช้เวลาไม่นาน ชายชราแขนเดียวเดินเข้ามาขอบคุณชินด์เลอร์ที่ท าให้เขา

รอดจากการท าร้ายร่างกายจากทหารเยอรมัน พร้อมกล่าวว่าชินด์เลอร์เป็นคนดี ขอให้พระเจ้า

คุ้มครอง ชินด์เลอร์ตอบรับอย่างเป็นมิตร แต่หลังจากนั้น ได้ต าหนิสเติร์น ว่าอย่าท าแบบนี้กับเขาโดย

การเอาคนที่มีแขนเดียวมาท างาน แต่สเติร์นท าเป็นไม่รู้ไม่ชี้ และตอบชินด์เลอร์ว่าชายผู้นั้นมีประโยชน์

อย่างมาก 

วันถัดมาคนงานยิวของชินด์เลอร์ออกจากสลัมเพ่ือไปท างาน ระหว่างเดินทางทหารเยอรมัน

ขับรถเข้ามาจอดและแจกอุปกรณ์ให้พวกเขากวาดหิมะ ภาพตัดสลับมาที่นายทหารที่ชินด์เลอร์ไปพบ
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กล่าวกับชินด์เลอร์ว่าไม่ควรคิดว่าคนงานพวกนั้นเป็นของเขา ต้องเข้าใจว่าทหารบางคนไม่สนเรื่องการ

ผลิต ส าหรับทหาร ประเทศชาติต้องมาก่อน ชาวยิวเกิดมาเพ่ือกวาดหิมะ เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว 

และระหว่างที่ชาวยิมก าลังกวาดหิมะอยู่ ชายชราแขนเดียว ถูกทหารน าไปสังหาร นายทหารกล่าวกับ

ชินด์เลอร์ว่า การให้คนยิวเข้ามามีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยอรมัน เท่ากับคิดกบฏ 

ระหว่างที่ชินด์เลอร์ก าลังร่วมรักกับหญิงสาว โพลเด็คได้เข้ามาพบเขาเกี่ยวกับการที่สเติร์นถูก

น าตัวไปยังรถไฟที่จะน าพาไปยังค่ายกักกัน ชินด์เลอร์จึงรีบปรี่เข้าไปตามหาสเติร์น พร้อมทั้งใช้เส้น

สายข่มขู่ทหารที่ควบคุมรถไฟว่าหากไม่ปล่อยสเติร์นออกมา พวกเขาเตรียมตัวย้ายไปรัสเซียตอนใต้ได้

เลย ทหารจึงท าตามค าสั่งชินด์เลอร์ สเติร์นออกมาจากรถไฟพร้อมขอโทษขอโพยชินด์เลอร์ ทางด้าน

ชินด์เลอร์ดูท่าทางเป็นห่วงสเติร์นมาก เขาจึงกล่าวว่าหากเขามาช้าเพียง 5 นาที จะท าอย่างไร 

จากนั้นตัดไปที่ภาพการล าเลียงกระเป๋าของชาวยิวที่มีชื่อเขียนเอาไว้ ไปคัดแยกสิ่งของ มีกอง

แว่นตาเป็นจ านวนมาก กองรองเท้า และของมีค่าถูกแยกไว้เป็นอย่างดี กองรูปถ่ายถูกเทรวมกัน 

เครื่องประดับ เพชรนิลจินดา ถูกน ามาตรวจตราโดยผู้เชี่ยวชาญชาวยิว ระหว่างนั้น ทหารเยอรมันน า

กองฟันทองที่ถูกถอนออกมา มาเทกองตรงหน้าคนงานคนหนึ่ง สีหน้าของเขาเจือไปด้วยความกังวลใจ 

และเพ่งมองอย่างพินิจพิเคราะห์ 

ภาพตัดมาท่ีบรรยากาศรอบนอก มีค าบรรยายว่า  

“เมืองชาวยิว สลัมคราโคว์ ฤดูหนาว ปี 1942” 

มีชาวยิวจับกลุ่มคุยกัน พวกเขาตัดพ้อกันอย่างสิ้นหวัง บางคนเชื่อว่า สลัมคือเสรีภาพ จากนั้น

มีรถทหารเยอรมันเข้ามาส ารวจ โดยผู้ที่นั่งอยู่บนรถ มีค าบรรยายขึ้นมาว่าเขาคือ ร้อยตรีอามอน เกิธ 

จากนั้นภาพตัดไปที่ สถานที่แห่งหนึ่ง มีค าบรรยายขึ้นมาว่า คือ ค่ายกักกันแรงงานพลาสซอว์อยู่ใน

ระหว่างก่อสร้าง แรงงานก าลังเดินแบกของท างานกันอยู่ ขณะเดียวกัน อามอนก็ได้เดินส ารวจค่าย

กักกันโดยมีทหารนายหนึ่งคอยบรรยายรายละเอียด อามอนหาแม่บ้านเพื่อมาท างานบ้านให้เขาในค่าย

กักกันโดย เลือกคนที่ไม่มีประสบการณ์ท างานบ้าน เพราะไม่อยากได้คนใช้ของใครมาท างานให้ 

เนื่องจากไม่อยากมาดัดสันดานกันใหม่ ผู้หญิงคนนั้นคือ เฮเลน เฮียซ 

อีกด้าน วิศวกรหญิงชาวยิวก าลังตะโกนบอกให้ช่างรื้อสิ่งก่อสร้างออกมา เนื่องจากฐานถูกเท

อย่างไม่ถูกวิธี และเดินมาชี้แจงกับอามอนว่า ฐานทั้งหมดต้องถูกรื้อและเทปูนใหม่ไม่อย่างนั้น ตรง

ส่วนท้ายของค่ายจะทรุดลงมา และถล่ม อามอนจึงถามว่าเป็นวิศวกรหรือ เธอตอบรับ และแนะน าตัว

ว่า ชื่อดิอาน่า ไฮเตอร์ จบวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยมิลาน อามอนกล่าวว่า ชาวยิวที่มีการศึกษา 
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เหมือนคาร์ล มาร์กซ์ เขาจึงสั่งให้ทหารยิงหล่อน โดยให้เหตุผลว่า เราจะไม่มานั่งเถียงกับคนพวกนี้ 

จากนั้นก็สั่งให้รื้อทุกอย่างลงมา และเทปูนใหม่ อย่างที่เธอบอก 

ตัดภาพมาที่ทหารก าลังชุมนุมกัน และอามอนได้กล่าวปราศัยว่าวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ 

วันนี้จะเป็นวันที่ต้องจดจ า อีกหลายปีต่อจากนี้ไป คนรุ่นหลังจะถามถึงวันนี้ด้วยความสงสัย วันนี้คือวัน

ประวัติศาสตร์ และพวกคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของมัน 600 ปีที่แล้ว ผู้คนได้ประณามโรคกาฬโรค คาซิ

เมียซ์ผู้ยิ่งใหญ่ คนเรียกเขาอย่างนั้น บอกชาวยิวว่า พวกมันมาที่คราโคว์ได้ พวกมันจึงมา พวกมันขน

ข้าวของเข้ามาในเมือง พวกมันตั้งรกราก พวกมันปักหลัก พวกมันเจริญรุ่งเรีอง ทั้งในด้านธุรกิจ 

วิทยาศาสตร์ การศึกษา ศิลปะ พวกมันมาที่นี่ตัวเปล่า ไม่มีอะไรเลย แต่พวกมันก็เจริญรุ่งเรือง เป็น

เวลา 6 ศตวรรษ ที่คราโคว์เป็นเมืองของชาวยิว คิดดูให้ดี ในเย็นวันนี้ 6 ศตวรรษนั้นจะเป็นเพียงค า

เล่าลือ มันไม่เคยเกิดขึ้น วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ 

ระหว่างที่เสียงพูดของอามอนก าลังด าเนินไป ภาพก็ตัดมาที่ชาวยิวในสลัม ก าลังรับประทาน

อาหารกันในบ้าน บ้างก็นอน สเติร์นมองไปนอกหน้าต่าง เห็นทหารเยอรมันก าลังจัดแจงอะไร

บางอย่าง จากนั้นเป็นภาพชินด์เลอร์ก าลังขี่ม้า อยู่กับเลขาของเขา และ ภาพกองทัพทหาร ขับรถเข้า

มา ค าบรรยายขึ้นมาว่า 

“การกวาดล้างสลัม วันที่ 13 มีนาคม ปี 1943” 

ทหารรายล้อมรอบเมือง ชินด์เลอร์มองบรรยากาศในเมืองอยู่บนเนินเขาไกลๆ ครอบครัวหนึ่ง

เมื่อเห็นทหารเริ่มเข้ามาในเมืองมากข้ึน จึงน าเครื่องประดับมีค่ายัดใส่ขนมปัง และกินเข้าไป ชาวยิวถูก

กวาดต้อนออกไปอย่างโหดร้าย คนเฒ่าคนแก่บางคนถูกยิงตายทันที โพลเด็ควิ่งเข้ามาบอกภรรยาของ

เขา มีล่า ว่าจะหนีไปทางท่อระบายน้ า และจะไปตรวจเช็คดูว่ามันปลอดภัย แต่ภรรยาเขาปฏิเสธ ทาง

ด้านสเติร์นลงมาจากบ้าน ถูกตะคอกให้เอาบัตรมาดู เขาหามันอยู่สักพัก พร้อมๆกับถูกตะคอกไป

เรื่อยๆ จนเจอเขาจึงถูกบอกให้ไปต่อแถวได้ ระหว่างนั้นมีเด็กคนหนึ่งวิ่งหนีไป ทหารจะยิงแต่พ่อเขายื้อ

แย่งปืนไว้ ทหารจึงหันมายิงเสียชีวิตทันที จากนั้นเด็กชายก็โดนจับมาและยิงทิ้งทันที ในโรงพยาบาล 

หมอและพยาบาลน ายาพิษให้คนไข้ดื่ม ทหารขึ้นมาตรวจดูยิงคนไข้ซ้ าอีกที มีชายคนหนึ่งพยุงคนรักมา

และขอพาเธอเข้าไปข้างในทหารจึงยิงเข้าที่หัวของผู้หญิงทันที และบอกว่าจะไปอยู่กับเธอ หรือจะไป

อยู่ในแถว ทหารจับ ชายหญิงเข้าแถวแยกกัน ผู้หญิงอยู่ซ้าย ผู้ชายอยู่ขวา 

ระหว่างนั้นโพลเด็คที่เข้าไปส ารวจในท่อระบายน้ า ได้พบว่ามีทหารดักรออยู่แล้ว และกราดยิง

คนอ่ืนที่มีด้วยกันกับเขา โชคดีท่ีเขาหลบทัน และข้ึนมาจากท่อระบายน้ า พบศพกองเกลื่อนกลาด เขา

วิ่งกลับไปที่บ้านเพ่ือพบภรรยา แต่เธอไม่อยู่แล้ว ขณะนั้น มีคู่แม่ลูกคู่หนึ่งแอบหนีออกจากแถวไปยังที่
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หลบภัย แต่แม่ไม่สามารถเข้าไปหลบด้วยได้ เนื่องจากเจ้าของที่หลบภัยบอกว่าที่เต็มแล้ว ขณะที่โพล

เด็คตามหาภรรยาอยู่นั้น เขาได้ยินเสียงทหารเยอรมันไล่มา จึงแสร้งว่าตนเป็นต ารวจยิวได้รับค าสั่งให้

เก็บของออกจากถนนเพ่ือไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร และท าท่าท าความเคารพทหารเยอรมัน 

ทหารเยอรมันหัวเราะใส่หน้าเขาและพูดว่า ท าเสร็จแล้วไปเข้าแถว ไอ้ทหารโปเเลนด์  

ชินด์เลอร์ที่มองดูสถานการณ์อย่างสะเทือนใจ เขาจ้องมองอย่างตาไม่กระพริบ เขามองเห็น

เด็กหญิงตัวเล็กๆ ในชุดสีแดงเดินไปมา ท่ามกลางความโกลาหล กลืนไปกับแถว อีกทั้งมีชาวยิวถูกจับ

มาเรียงแถวและยิงให้ตายพร้อมกันทีเดียว เลขาทนดูไม่ได้จึงขอร้องให้เขากลับ ภาพจึงตัดมาที่

เด็กหญิงชุดแดงเดินเปิดประตูเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง พร้อมกับขึ้นบันได ไปหลบอยู่ใต้เตียง กลางดึก

วันนั้น ทหารเยอรมันได้มาตรวจตราอีกครั้งหนึ่ง พบชาวยิวหลบซ่อนอยู่จ านวนไม่น้อย จึงเข้ากวาด

ล้าง พวกเขายิงเข้าทุกท่ีไม่ให้ใครเหลือรอด ยิงเพดานเป็นรูพรุนถี่ ยิงเข้าท่ีเตียงนอนซ้ าๆ จากนั้นน าศพ

มากองกันและปลดทรัพย์สินออก อามอนนั่งลงล้างหน้า และกล่าวว่าอยากให้คืนนี้จบเสียที จากนั้น

ภาพตัดมาที่ชินด์เลอร์ยืนมองโรงงานอันว่างเปล่าของเขา ที่เหลือเพียงแค่ภาชนะ แต่ไร้วี่แววของ

คนงาน 

เช้ามาในค่ายกักกัน ต ารวจยิวก าลังเช็คชื่อของชาวยิวในกลุ่ม แน่นอนว่ามีสเติร์นและโพลเด็ค

อยู่ด้วย อามอนที่ยืนดูบรรยากาศคนงานอยู่ไกลๆ หยิบปืนขึ้นมาเล็ง เขาเริ่มยิงคนที่ดูไม่มีความ

กระตือรือร้นในการท างานไปเรื่อยๆ จากนั้นภาพตัดมาที่ คนงานก าลังท างาน และชินด์เลอร์ ก าลังนั่ง

รถเข้ามา คนขับรถ อธิบายให้เขาฟังคร่าวๆว่า กองทัพจะบริหารอุตสาหกรรม บางประเภทในพลาส

ซอว์เอง งานด้านโลหะ โรงงานผลิตเเปรง อีกประเภทคือการน าเสื้อผ้าของพวกยิวจากสลัมไปให้

ครอบครัวที่ไร้ที่อยู่ในประเทศเรา เเต่อุตสาหกรรมส่วนตัวเช่นของชินด์เลอร์ ที่ก าไรส่วนมากมาจาก

การใช้เเรงงานของคนในค่าย 

ชินด์เลอร์เข้ามาทักทายนายทหารที่นั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกันอยู่ รวมถึงอามอนด้วย 

ชินด์เลอร์เข้ามาคุยส่วนตัวกับอามอน โดยบอกว่า วันก่อนเขาไปท างานและไม่มีใครอยู่ที่นั่น เขาจึง

ต้องหาค าตอบเองเพราะไม่มีใครบอกเขาเรื่องนี้ อามอนจึงบอกว่า พวกนั้นไม่ได้หายไปไหน แต่อยู่ที่นี่ 

ชินด์เลอร์เสียงแข็งว่าคนงานเป็นของเขา เขาสูญเงินไปทุกวัน คนงานที่ถูกยิงท าให้เขาเสียเงิน และต้อง

หาคนมาฝึกใหม่อามอนเสนอว่า เราจะหาเงินได้มากมาย จนเรื่องนี้กระจอกไปเลย เนื่องจากมันเป็น

ธุรกิจที่ขาดทุน อามอนเสนอ การมีค่ายย่อยเป็นของตนเองให้กับชินด์เลอร์ แต่ค่ายนั้นยุ่งยากมาก 

ชินด์เลอร์จึงขอให้อามอนท าให้มันง่ายขึ้น 
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วันต่อมาชายชาวยิวเดินเรียงแถวกันเข้ามา ชินด์เลอร์ที่ยืนมองอยู่ถามหาสเติร์น จากนั้นภาพ

ตัดมาที่ อามอนเดินเข้ามาในห้องหนึ่งกับสเติร์นและโกลด์เบิร์กกล่าวว่าโกลด์เบิร์กกับฮิโลวิคซ์จะคอย

ปกป้องผลประโยชน์ของเขาจากเจ้าของโรงงานในค่ายนี้ และปล่อยให้สเติร์นดูแลบัญชีหลัก บัญชีชินด์

เลอร์ เมื่อชินด์เลอร์ต้องการความเป็นเอกเทศ ก็ต้องแลกมาด้วยเงิน พร้อมก าชับสเติร์นว่าอย่าลื มว่า

ตอนนี้ท างานให้ใคร 

ค่ าวันนั้นพวกเขาจัดปาร์ตี้รื่นเริงกัน อามอนมึนเมาและมีความสุขกับหญิงสาวที่รายล้อม 

ในขณะที่เหล่าทหารสังสรรค์กัน เขาเรียกสเติร์นเข้ามาพบ สเติร์นเดินไป เกาหัวไป เมื่อมาถึง ชินด์

เลอร์ถามว่าท าอะไร สเติร์น กล่าวว่า ท าให้พวกทหารคิดว่าเขามีเหา จะได้อยู่ห่างๆ สเติร์นเริ่มแจก

แจงรายละเอียดทั้งหมดที่เขาจะสามารถให้ข้อมูลได้ แต่ชินด์เลอร์จดตามไม่ทัน จึงขอให้ช่างมันไปก่อน 

เขามองสเติร์นพร้อมกับพูดอย่างผิดหวังว่า ไม่สามารถพาสเติร์นออกไปได้ แต่เขาจะมาที่นี่เกือบทุกวัน 

เพ่ือมาคอยดูว่าสเติร์นเป็นอย่างไรบ้าง จากนั้นจึงแอบเอาจานอาหารขึ้นมาให้สเติร์นเก็บใส่กระเป๋าไว้ 

สเติร์นก าชับชินด์เลอร์ว่าอย่าท าเสียเรื่อง เพราะเขาท างานหนักมาก 

วันหนึ่งในค่ายแรงงาน ทหารเดินเข้ามาตรวจตรา มีค าบรรยายขึ้นมาระหว่างนั้นว่า 

“โรงงานผลิตเครื่องใช้โลหะ ในค่ายกักกันพลาสซอว์” 

ทหารเดินมาส ารวจคนงานที่ท าบานพับอยู่ โดยขอให้เขาท าบานพับให้หนึ่งอัน โดยเริ่มจับ

เวลา เมื่อท าเสร็จ ทหารบอกชายชาวยิวว่า ท าได้รวดเร็วดีมาก แต่สับสนว่า ท างานมาตั้งแต่ 6 โมงเช้า

ท าไมจึงมีบานพับกองเล็กนิดเดียว จึงลากออกมายิง แต่ปืนยิงไม่ออก ระหว่างนั้น ชายชาวยิวเริ่ม

ร้องไห้ และกล่าวว่า ที่ท าได้ช้า เพราะเครื่องพ่ึงถูกติดตั้ง และเขาถูกใช้ให้ไปกวาดหิมะ เมื่อปืนยิงไม่

ออกสักที ทหารจึงโมโหและฟาดไปที่หัวของเขาและเดินจากไป 

ชินด์เลอร์เข้ามาในค่ายกักกันพร้อมกับน าของเล็กๆน้อยๆมาให้ทหารคนหนึ่งด้วย สเติร์นเห็น

ดังนั้นจึงรีบวิ่งมาหาและแจ้งเกี่ยวกับเรื่องชายที่ประกอบบานพับได้น้อยกว่า 1 นาที ชินด์เลอร์ท าทีว่า

เรื่องแค่นี้ท าไมต้องเล่าให้ยืดยาวด้วย แต่ยื่นไฟแช็คอย่างดีให้สเติร์น ภาพตัดมาที่ ไฟแช็คนั้นไปอยู่ที่

โกลด์เบิร์ก และเขาก็ได้เขียนชื่อ เลวาร์ทอฟ ลงไป จากนั้น ชายคนนั้นจึงได้เข้ามาท างานในโรงงาน

ของชินด์เลอร์ 

อามอนเดินเข้ามาถามหาคนขโมยไก่แต่ไม่มีใครยอมรับ คนงานก้มหน้าก้มตา เขาจึงหยิบปืน

ออกมายิงคนงาน 1 คน เด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินก้าวออกมาแล้วร้องไห้ อามอนจึงถามว่า เป็นคนท าหรือ 

เด็กปฏิเสธ และบอกว่าคนท าคือคนที่ถูกยิง สเติร์นน าไปเล่าให้ชินด์เลอร์ฟัง ชินด์เลอร์มองว่าเด็กมี

พรสวรรค์มาก จึงควรน าไปท างานที่โรงงาน เขาจึงยืนกล่องบุหรี่ให้สเติร์นน าไปให้โกลเบิร์กอีกครั้ง 
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ผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางมาพบชินด์เลอร์แต่แต่งตัวธรรมดามา เขาจึงไม่ให้เข้าพบ เธอจึงแต่งตัว

แต่งหน้าใหม่ และมาขอเข้าพบอีกครั้ง เธอมาบอกว่าผู้คนว่ากันว่า ไม่มีใครตายที่นี่ ว่าโรงงานของชินด์

เลอร์คือสวรรค์ จึงขอให้ช่วยพ่อแม่ของเธอ คาน่ากับยาค็อบ เพิร์ลแมน ที่อยู่ในพลาสชอว์มาท างานที่

โรงงานของเขา ชินด์เลอร์ไม่ยินดีนักที่ได้ยินแบบนั้น จึงตะเพิดหล่อนออกไป เขาเข้ามาระบายอารมณ์

กับสเติร์นที่ก าลังท างานอยู่อย่างหัวเสีย เขาไม่ชอบใจที่คนมองว่าโรงงานของเขาคือสวรรค์ เพราะมัน

อันตรายต่อเขา และบอกให้สเติร์นนึกถึงภาระหน้าที่ ที่อามอนเกิธ ต้องรับผิดชอบบ้าง ชินด์เลอร์มอง

ว่า อามอนเป็นคนดี แต่ถูกสถานการณ์บังคับให้ดึงความชั่วออกมา แต่สเติร์นบอกว่าเขาชอบในการฆ่า

คน มีใครบางคนหลบหนีไปตอนไปท างานนอกค่าย เกิธให้ทุกคนจากโรงนอนของคนที่หายตัวไป เขา

ยิงผู้ชายที่อยู่ด้านซ้ายของบีเจสกี้และผู้ชายที่อยู่ด้านขวาของเขา เขาเดินไปตามเเถวเเล้วยิงคนเว้นคน

ด้วยปีนพก 25 คนจากนั้นชินด์เลอร์จึงให้สเติร์นน า สามีเเละภรรยา ยาค็อบและคาน่า เพิร์ลแมน ให้

โกลด์เบิร์กพาพวกเขามาท่ีนี่ 

ชินด์เลอร์ลงมาที่ห้องเก็บไวน์พบ เฮเลนอยู่ เฮเลนเล่าเรื่อง โดนซ้อมเพราะเอากระดูกที่เหลือ

จากมื้อค่ าไปทิ้ง เฮเลนเชื่อว่าสักวันเธอจะถูกยิงทิ้ง เพราะยิ่งเห็นพฤติกรรมของเกิธ ยิ่งเห็นได้ชัดว่า ไม่

มีกฎตายตัวที่จะรักษาชีวิตเราเอาไว้ได้ แต่ชินด์เลอร์บอกว่า เกิธจะไม่ยิงเธอเพราะดูชอบเธอมากจนไม่

ยอมให้ติดรูปดาว  

คืนนั้นชินด์เลอร์ดื่มกับอามอนซึ่งเมาแทบไม่ได้สติ อามอนบอกว่าชินด์เลอร์ไม่เคยเมา การ

ควบคุมได้คืออ านาจ แต่ชินด์เลอร์กลับบอกว่าการให้อภัยคืออ านาจ 

วันถัดมามีเด็กชายท าอานม้าของอามอนกองลงกับพ้ืน เขาตวาดว่ารู้หรือไม่ว่ามันมีมูลค่า

เท่าใด เด็กชายขอโทษขอโพย แต่เขากลับบอกว่าไม่เป็นอะไร ระหว่างนั้นเขาขี่ม้าอยู่ในค่ายแรงงาน 

ทหารกระชากหัวผู้หญิงคนหนึ่งแล้วรายงานว่า เธอสูบบุหรี่ขณะท างาน อามอนตอบกลับว่า บอกมัน

ว่าอย่าท าอย่างนั้นอีก และข่ีม้าจากไป เมื่อกลับมาที่ห้อง ลีเช็ค ก าลังขัดอ่างในห้องน้ าของเขา รายงาน

ว่า ขัดคราบไม่ออก เขาจึงถามว่าใช้อะไรขัด ลีเช็คจึงบอกว่าสบู่ เขาจึงถามว่าท าไมไม่ใช้น้ าด่าง 

จากนั้นจึงให้ลีเช็คออกไป และบอกว่าให้อภัย อามอนครุ่นคิดในกระจก และรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง

เท่าใดนัก เขาจึงหยิบปืนออกมายิงลีเช็คตามหลัง  

ภาพตัดมาที่ในค่ายแรงงานมีคนท าพิธีแต่งงานกัน และในห้องอาหารชินด์เลอร์ก าลังนั่งชม

การร้องเพลงอยู่ จากนั้น อามอนได้เข้ามาในห้องเก็บไวน์ พบว่าเฮเลนอยู่ในเสื้อกล้าม ตัวเปียกเห็นไป

ถึงข้างใน อามอนดูสับสน เขาเข้ามาชื่นชมเฮเลนตอนแรก แต่แล้วก็บอกว่ าเฮเลนคือแพศยาชาวยิว 

และตบเธอ ซ้อมเธอ 
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ต่อมาในวันเกิดชินด์เลอร์ในขณะที่ทุกคนก าลังเฉลิมฉลองกัน สาวคนงานชาวยิว กับ

เด็กผู้หญิงน าเค้กมามอบให้ชินด์เลอร์ ชินด์เลอร์ปฏิบัติต่อพวกเธอไม่ต่างอะไรจากคนอ่ืนในงาน เหล่า

ทหารต่างท าท่าทีไม่พึงพอใจเท่าใดนัก 

ภาพตัดไปที่โรงนอนของผู้หญิงชาวยิว มีล่า ภรรยาของโพลเด็คก าลังเล่าเรื่องสถานการณ์ที่

นักโทษต้องพบเจอให้ทุกคนฟังว่า นักโทษจะถูกต้อนออกมาด้วยกระบอง เเล้วให้ไปยืนเข้าเเถวอยู่หน้า

โกดังใหญ่ 2 หลัง หลังหนึ่งเขียนว่า "ที่เก็บเสื้อผ้า" กับ "ที่เก็บของมีค่า" และนักโทษจะถูกสั่งให้ถอด

เสื้อผ้า เด็กผู้ชายจะส่งเส้นลวดให้ เพ่ือมัดรองเท้าเข้าด้วยกัน พวกเขาถูกจับโกนหัว ทหารบอกว่ามัน

เป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้ลูกเรือ เรือด าน้ าเป็นพิเศษ จากนั้นนักโทษจะถูกต้อน ให้เดินไปตามระเบียง ไปสู่

ห้องใต้ดิน ที่มีรูปสัญลักษณ์ดาว 6 แฉก กับป้ายเขียนว่า "ห้องอาบน้ าและสูดอากาศ" ทหารส่งสบู่ให้

พวกเขา เเละบอกให้หายใจเข้าตลอดเวลา เพราะมันดีส าหรับการฆ่าเชื้อโรค จากนั้นพวกเขาก็โดนรม

ก๊าซพิษ ผู้หญิงคนหนึ่งถามเธอว่า งั้นสบู่ที่ว่า เอามาท าอะไร มีล่าจึงตอบว่า นักโทษจะได้ยอมเข้าไป

อย่างไรล่ะ มีคนบอกให้มีล่าพอ บางคนบอกว่าไม่เชื่อสิ่งที่เธอเล่า เธอจึงบอกว่าไม่ได้เชื่อ เพียงแต่ได้

ยินมา เหล่าคนงานหญิงเชื่อว่า พวกนาซีไม่มีวันฆ่าคนงาน เพราะเหล่าคนงานส าคัญต่อพวกเขา 

วันถัดมามีการเรียกคนงานไปแสดงตัวว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีการคัดเลือก โดยมีแพทย์ทหาร

เดินเข้ามา และแน่นอนว่า อามอนได้รับการตรวจร่างกายอยู่บนบ้านของเขา คู่นอนของเขาถามว่านี่

คืออะไร อามอนกล่าวว่าเป็นการตรวจร่างกายทุกครึ่งปี แต่เธอหมายถึงกลุ่มคนที่มาใหม่ นั่นคือชาวฮัง

กาเรียน และต้องแยกพวกป่วยเป็นโรคจากพวกท่ีสุขภาพดี เพ่ือขยายที่ 

ชาวยิวทั้งหมดทั้งถอดเสื้อผ้าออกหมด และวิ่งไปตรวจร่างกาย คนงานหญิงหลายคน เจาะ

เลือดที่นิ้วเพ่ือทาแก้มทาปากให้ดูสุขภาพดี ภาพยนตร์แสดงให้เห็นทั้งคนแก่ คนหนุ่มสาว เห็นความ

ผอมแห้ง ความทรุดโทรมของร่างกายเชลยในค่าย คนไหนวิ่งช้าจะถูกฟาดด้วยกระบอง เด็กๆถูกพาขึ้น

รถบรรทุก แต่จัดการล าบากเล็กน้อยเพราะเด็กวิ่งวุ่น ทหารต้องวิ่ งตามจับ จากนั้นคนที่ไม่ถูกเลือกให้

โยกย้ายถูกสั่งให้กลับไปที่โรงนอน พวกเขาหันมาเห็นเด็กๆอยู่บนรถบรรทุก ท าให้เกิดความโกลาหล 

พ่อแม่ชาวยิวไล่ตามลูกๆไปแต่ถูกขัดขวางไว้ เด็กหลายคนมีที่ซ่อนเป็นของตัวเอง แต่บางคนถูกผลักไส 

ไม่ให้เข้าซ่อนด้วย 

ชินด์เลอร์เดินเข้ามาดูบรรยากาศการต้อนคนขึ้นรถไฟ เขาดูกระอักกระอ่วนอยู่พอสมควร กับ

บรรยากาศตรงหน้า ผู้คนเหมือนจะขาดอากาศหายใจ เขาจึงถามอามอนว่า จะว่าอย่างไรหากเอาสาย

ยางดับเพลิงมาฉีดน้ าใส่ตู้รถไฟ ทหารมองดูอย่างชอบใจ อามอนกล่าวว่าคุณโหดร้ายมาก ออสการ์ คุณ

ให้ความหวังพวกมัน ชินด์เลอร์ท าเป็นตลกด้วย และกล่าวว่าที่บริษัทของเขามีสายยาง 200 เมตร จะ
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ได้ฉีดถึงตู้ด้านหลัง ทหารต่างหัวเราะชอบใจ สเติร์นมองดูอยู่ข้างหลังด้วยสีหน้ากังวลใจ ทหารเริ่มหยุด

ร่าเริงและนั่งมองสิ่งที่ชินด์เลอร์ท าอย่างพินิจ เขายกตะกร้าเครื่องดื่มออกมา และก าชับทหารว่าทุก

ครั้งที่รถหยุด ให้น้ าพวกเขาด้วย อามอนเริ่มมองอย่างไม่พึงใจเท่าใดนัก 

ต่อมาชินด์เลอร์ถูกน าตัวไปที่ห้องขังเนื่องจากฝ่าฝืนกฏการเเบ่งชนชาติ คือการจูบผู้หญิงยิว 

เขาได้พบและพูดคุยกับทหารนาซีที่ถูกจับมาก่อนหน้าเล็กน้อย อีกด้าน อามอนพยายามพูดแก้ตัวกับ

นายทหารคนหนึ่งว่าชินด์เลอร์ชอบผู้หญิง และเวลาเห็นผู้หญิงสวยมักลืมตัว และกล่าวว่าผู้หญิงยิวสา

มาถสะกดจิตคุณได้ หากได้ท างานใกล้ชิดกับมัน พวกเขาควรได้รับความเห็นใจ ไม่ใช่ท าโทษ สุดท้าย 

ชินด์เลอร์ได้รับการปล่อยตัว และได้รับค าต าหนิจากนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กล่าวว่าพวกทหารส่งผู้หญิง

ให้ชินด์เลอร์ในราคา 5 มาร์คต่อวัน ควรจูบพวกเขา ไม่ใช่ยิว ถ้าไปมีอะไรกับมันยิ่งไปกันใหญ่ มันเป็น

เรื่องสิ้นคิด พวกมันไม่มีอนาคต ไม่ได้กล่าวด้วยความเกลียดชัง แต่มันเป็นนโยบาย 

ภาพตัดมาที่บรรยากาศในเมือง เด็กๆ ก าลังเล่นกัน ชินด์เลอร์ออกมาจากบ้าน มีเถ้าถ่านโปย

ปราย มคี าบรรยายภาพว่า 

“ชูโจว่า กอร์ก้า เมษายน ปี 1944 กรมต ารวจลับสั่งให้เกิธขุดศพชาวยิว กว่า 10,000 คนที่

ถูกฆ่าในพลาสซอว์ และถูกสังหารหมู่ในสลัมคราโคว์ มาเผาให้เป็นเถ้าถ่าน ” 

พ้ืนหลังค าบรรยายเป็นบรรยากาศควันไฟพวยพุ่งด าทะมึน ทหารเยอรมันสั่งให้นักโทษชาวยิว

ขุดเพ่ือเคลื่อนย้ายศพไปเผา ทหารเยอรมันบางคนยิงเข้าไปในกองไฟด้วยความบ้าคลั่ง อามอนบ่นกับ

ชินด์เลอร์ท่ามกลางการเผาศพว่า ทางการคิดว่าเขายุ่งไม่พอ จึงหางานมาเพ่ิมโดยการเอาศพทุกศพมา

เผาแล้วฝัง ทางการสั่งปิดค่าย และให้ส่งทุกคนไปเอาท์ชวิทซ์ ทันทีท่ีมีเวลาล าเลียงนักโทษอาจจะ 30-

40วัน ระหว่างนั้นศพที่ถูกล าเลียงไป มีศพเด็กหญิงชุดแดงที่ชินด์เลอร์เห็นในคราวนั้นอีกด้วย เขามอง

ตามไปด้วยความสะเทือนใจ 

ชินด์เลอร์มาคุยกับสเติร์น สเติร์นกล่าวว่ารู้ตัวว่าต้องไปช่วยล าเลียงนักโทษ และส่งตัวเองขึ้น

รถไฟเที่ยวสุดท้าย แต่ชินด์เลอร์ไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้น สเติร์นบอกว่าชินด์เลอร์ต้องจ้างงานชาว

โปแลนด์ซึ่งแพงกว่านิดหน่อย ชินด์เลอร์กล่าวว่าเขาจะกลับบ้าน เพราะเขามีเงินพอที่จะใช้สบายไปทั้ง

ชาติ เขาบอกสเติร์นว่าสักวันเรื่องนี้จะต้องจบแล้วมาดื่มกัน สเติร์นน้ าตาไหล บอกเขาว่ามาดื่มตอนนี้

จะดีกว่า 

ชินด์เลอร์ครุ่นคิดอยู่ทั้งคืน ก่อนจะรวบรวมเงินจ านวนมหาศาลที่เขามีใส่กระเป๋า และเดินทาง

ไปพบอามอนที่ค่ายกักกัน อามอนเหน็บว่าเขาเป็นโมเสสหรือ อยากได้คนพวกนี้ไปท าไมกัน แต่ชินด์
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เลอร์บอกว่า คนพวกนี้เป็นของเขา ชินด์เลอร์ถามอามอนว่ามันมีค่าส าหรับเขาเท่าไหร่ อามอนจึงถาม

กลับว่า คนไหนมีค่าส าหรับเขา 

ภาพตัดมาที่สเติร์นก าลังพิมพ์ดีด ชื่อคนที่ชินด์เลอร์ ต้องการ ตอนนี้เขาได้รายชื่อราวๆ 600 

คน จากนั้นเขาได้ไปพูดคุยเจรจากับจูเลียส เพ่ือโน้มน้าวให้จูเลียสท าอย่างเขา โดยกล่าวว่า หาก

ร่วมมือกันอาจช่วยได้ถึง 4,000คน ภาพยนตร์ตัดสลับ การพิมพ์ดีด รายชื่อชาวยิวของสเติร์นกับชินด์

เลอร์ และการเจรจาของชินด์เลอร์กับจูเลียส เมื่อถึงการพิมพ์รายชื่อใบสุดท้ายสเติร์นถามว่าชินด์เลอร์

ใช้เงินซื้อรายชื่อพวกนี้หรือ ชินด์เลอร์บอกว่าเขาสูญเงินไปมหาศาลมาก สเติร์นกล่าวว่าใบรายชื่อนี้

เป็นสิ่งที่ประเสริฐมาก เพราะใบรายชื่อนี้คือชีวิต 

เมื่อไปเจรจากับอามอน ช่องสุดท้ายที่ว่างไว้เป็นชื่อเฮเลน แม่บ้านของอามอน เขาจึงคิดว่า 

น่าจะพิมพ์ชื่อผิด ชินด์เลอร์จึงบอกว่าไม่ผิด เพราะเขาไม่เคยมีคนใช้ที่ถูกฝึกมาดี อามอนไม่ยอมให้เฮ

เลนไปอยู่ในรายชื่อเขา ชินด์เลอร์จึงถามว่าท าไม เพราะยังไงเฮเลนก็ต้องไปเอาท์ชวิทซ์อยู่ดี อามอน

ปฏิเสธ ว่าเขาจะไม่มีวันท าอย่างนั้นกับเธอ เขาจะพาเฮเลนไปเวียนนา ไปท างานกับเขา แต่ความจริง

คือเป็นไปไม่ได้ 

ต่อมามีการเช็ครายชื่อคนงานของชินด์เลอร์ ผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวว่าเรื่องเลวร้ายจบแล้ว พวก

เขาข้ึนรถไฟเดินทางมาถึงท่ีหมาย โดยมีค าบรรยายว่า 

“ซวิทเทา-บรินลิทซ์ เชคโกสโลวาเกีย บ้านเกิดของออสการ์ ชินด์เลอร์” 

เมื่อทุกคนลงมาพร้อมแล้ว ชินด์เลอร์จึงประกาศให้ทุกคนทราบว่า รถไฟของพวกผู้หญิง ออก

จากพลาสซอว์มาเเล้ว และจะมาถึงที่นี่ในไม่ช้า รู้ว่าพวกยิวเดินทางมาไกล แต่โรงงานอยู่อีกไม่ไกลจาก

ที่นี่ มีซุปร้อนๆกับขนมปังรอพวกคุณอยู่ ขอต้อนรับสู่บรินลิทซ์ 

ขณะเดียวกันรถไฟของผู้หญิงกลับถูกส่งมาที่เอาท์ชวิทซ์ ชินด์เลอร์หัวเสียเป็นอย่างมาก 

ผู้หญิงถูกน าไปตัดผม ถอดเสื้อผ้าถูกต้อนไปในห้องอาบน้ า ในตอนแรก ไฟดับลงทุกคนขวัญเสีย คิดว่า

จะเป็นแก๊สพิษออกมา แต่แล้วก็เป็นน้ าไหลออกมา ทุกคนจึงใจชื้นขึ้นมาอีกครั้ง จากนั้น จึงถูกน ามา

เรียงแถว พวกเธอสับสนมาก เพราะคิดว่าไม่ควรมาอยู่ในที่แห่งนี้  

ด้านชินด์เลอร์มาเจรจากับนายทหารชั้นสูงเกี่ยวกับรายชื่อที่ผิดพลาดของคนงาน เขากล่าวว่า

ชินด์เลอร์ไม่ใช่นักอุตสาหกรรมคนเดียว ที่ต้องการคนงาน เมื่อต้นปีนี้ โรงงานอิเกฟาร์มาขอคนงานฮัง

กาเรียน เต็มรถไฟเพ่ือไปผลิตสารเคมี พอรถไฟผ่านประตูเข้าไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายคัดเลือกคนงาน มา

ท างานตามหน้าที่ เเละส่งคนงาน 2,000 คน ไปสังหารทันที มันไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะเข้าไปก้าวก่าย

เรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ ชินด์เลอร์จึงติดสินบน ทหารจึงขู่ว่าเขาสังให้ทหารมาจับชินด์เลอร์ได้ ชินด์เลอร์สวน
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ว่าเขามีเพ่ือนที่ปกป้องเขาได้ นายทหารจึงเสนอคนงานใหม่ให้ แต่ชินด์เลอร์ไม่ยอม สุดท้าย นายทหาร

จึงท าเรื่องปล่อยพวกเธอที่อยู่ในรายชื่อเขา แต่ระหว่างน าตัวคนงานขึ้นไปที่รถไฟ เด็กๆถูกจั บแยก

ออกมาท าให้เกิดความอลหม่านเกิดขึ้น เมื่อชินด์เลอร์เข้ามาเห็นจึงต่อว่า และบอกว่าแรงงานเด็ก

ส าคัญ เนื่องจากใช้นิ้วของพวกเขาขัดด้านในปลอกกระสุนปืน 

ชินด์เลอร์พาบรรดาหญิงสาวกลับเข้ามาถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย จากนั้นได้กล่าวกับทหาร

เยอรมันที่ยืนเรียงรายว่า ภายใต้บทบัญญัติของกระทรวงเเรงงาน การฆ่าคนงานที่ไม่มีความผิด เป็น

เรื่องผิดกฏหมายภายใต้กฏการจ่ายเงินชดเชยต่อกิจการ เขามีสิทธิ์ยื่นค าร้องได้ ถ้ามีการตายเกิดขึ้น 

ถ้าทหารยิงโดยไม่ไตร่ตรองให้ดีก่อน จะติดคุก เขาจะได้เงิน มันจะเป็นอย่างนั้น ดังนั้น ที่นี่จึงจะไม่มี

การใช้ศาลเตี้ย เเละห้ามกีดขวางการผลิต ไม่ว่าจะในแง่ใดก็ตาม และอยากให้มั่นใจว่า ผู้คุมจะไม่

สามารถเข้าไปในโรงงานได้ จนกว่าจะได้รับค าอนุญาตจากเขาก่อน ถ้าให้ความร่วมมือ จะรู้สึกปลี้มปิติ

มาก จากนั้นได้น าเครื่องดื่มมาแจกจ่ายให้กับทหาร ตัวผู้คุมดูไม่ยินดีเท่าใดนัก 

ชินด์เลอร์ไปที่โบสถ์และไปพบกับภรรยาของเขา จากนั้นจึงพามาท าความรู้จักกับสเติร์น โดย

เอมิลี่ ภรรยาของเขาอาสาท างานในคลินิก สเติร์นชี้แจงกับชินด์เลอร์ว่า โรงงานเขาได้รับการต าหนิ

จากกรมสรรพยุทธ เนื่องจาก ปลอกปืนใหญ่ ปลอกกระสุนรถถัง ปลอกจรวด ทั้งหมดไม่ผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพ ชินด์เลอร์พูดอย่างใจเย็นว่าเดี๋ยวก็ท าได้เอง สเติร์นเตือนว่ามีข่าวลือว่าตั้งเครื่องผิด

วิธี โรงงานอาจถูกปิด และส่งพวกเขากลับเอาท์ชวิทซ์ ชินด์เลอร์เสนอว่าเขาจะลองโทรไปถามดูว่าจะ

สามารถซื้อปลอกกระสุนได้ที่ไหน สเติร์นเตือนว่าเขาจะสูญเงินมากมาย ชินด์เลอร์ เลยอธิบายว่า ใน

ตลาดจะมีกระสุนน้อยลง และถ้าโรงงานนี้ผลิตปลอกกระสุนที่ใช้ยิงได้ เขาจะเสียใจมาก 

จากนั้นชินด์เลอร์เดินไปหาเลวาร์ทอฟ และทักทายเขาว่าบาทหลวง วันนี้วันศุกร์ พระอาทิตย์

จะตกแล้ว ควรไปเตรียมพิธีธรรมสวนะได้เเล้ว จากนั้นจึงกล่าวว่ามีไวน์อยู่ที่ห้องท างาน ให้ตามไปเอา 

จากนั้นเป็นภาพบรรยากาศการท าพิธีสวดก็เริ่มขึ้น เสียงดังไปถึงโรงนอนของทหารเยอรมัน พวกเขา

ท าหน้าขุ่นมัวเมื่อได้ยินเสียง ผู้คุมที่พิมพ์ดีดอยู่ก็ไม่ได้พอใจเท่าใดนัก จากนั้น เป็นภาพพ้ืนหลังเชิง

เทียนและค าบรรยายว่า 

“ตลอด 7 เดือน ของการด าเนินงาน โรงงานผลิตอาวุธของชินด์เลอร์ที่ บรินลิทซ์ เป็น

แบบอย่างของโรงงานที่ไม่มีผลผลิต ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ เขายังใช้เงิน หลายล้านมาร์คเพ่ือค้ าจุน

คนงาน และติดสินบนเจ้าหน้าที่” 

สเติร์นวิ่งตาตื่นเข้ามาแจ้งเรื่องเงินของชินด์เลอร์ เขาดูเหมือนจะรู้ตัวอยู่แล้ว ว่าเขาก าลังถัง

แตก ภาพตัดมาที่คนในโรงาน ทหารเยอรมัน ก าลังจดจ่อฟังวิทยุใจความว่า เมื่อเช้าวานนี้ ตอน 2:41 
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น. ที่ศูนย์บัญชาการของนายพลไอเซ่นฮาวร์ นายพลโจโดล เซ็นสนธิสัญญาตกลงวางอาวุธ โดยไม่มี

เงื่อนไข ทั้งบนภาคพ้ืนดินของเยอรมัน ทะเลเเละอากาศในยุโรปต่อฝ่ายพันธมิตร เเละต่อฝ่ายโซเวียต

ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นสงครามเยอรมันจึงได้สิ้นสุดลงแล้ว ชินด์เลอร์จึงเรียกผู้คุมเข้ามาในโรงงาน เพ่ือ

ฟังเขาปราศรัย  

ชินด์เลอร์กล่าวว่า เที่ยงคืนของวันนี้ สงครามจะสิ้นสุดลง โดยพรุ่งนี้ทุกคนจะเริ่มต้นค้นหา

ครอบครัวที่รอดชีวิต ซึ่งส่วนมาก จะไม่พบ หลังจากการฆาตกรรมอันยาวนานถึง 6 ปี ผู้เคราะห์ร้าย

ทั่วโลกได้รับความทุกข์ พวกเรารอดชีวิตมาได้ พวกคุณหลายคนมาขอบคุณผม ขอบคุณตัวคุณเอง

เถอะ ขอบคุณ สเติร์นผู้กล้าหาญ และพวกคุณที่เป็นห่วงคุณ เเละต้องเผชิญหน้า กับความตายอยู่

ตลอดเวลา ผมเป็นสมาชิกกลุ่มนาซี ผมเป็นเจ้าของโรงงานผลิตอาวุธ ผมหาก าไรจากการใช้คนงาน

เยี่ยงทาส ผมเป็นอาชญากร ตอนเที่ยงคืนพวกคุณจะเป็นอิสระ เเต่ผมจะถูกตามล่าผมจะอยู่กับพวก

คุณ จนเลยเที่ยงคืนไป 5 นาที หลังจากนั้น ผมหวังว่าพวกคุณคงจะยกโทษให้ผม ผมต้องหนีไป 

จากนั้น เขาหันไปหาเหล่าทหารนาซี ผมรู้ว่าพวกคุณได้รับค าสั่ง จากผู้บัญชาการ ซึ่งเขาก็ได้รับค าสั่ง 

จากหัวหน้าเขาต่อมาอีกที ให้ก าจัดนักโทษในค่ายนี้ ตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะท าอย่างนั้น พวกเขาอยู่ที่นี่

แล้วทุกคน นี่คือโอกาสของพวกคุณ หรือคุณอาจจากที่นี่ไป กลับไปหาครอบครัวในฐานะชายชาตรี 

แทนที่จะเป็นฆาตกร ทหารเหล่านั้นเมื่อได้ยินดังกล่าวจึงเดินออกไปจากโรงงาน จากนั้นชินด์เลอร์จึง

กลับมาพูดกับยิวอีกครั้งหนึ่งว่า เพ่ือเป็นการร าลึกถึงผู้เคราะห์ร้าย นับไม่ถ้วนในหมู่พวกคุณ ผมขอให้

พวกเราอยู่ในความสงบ เป็นเวลา 3 นาที บาทหลวงเลวาร์ทอฟน าสวดมนต์เสียงดัง ทุกคน ณ ที่นั้นดู

อิดโรยเป็นอย่างมาก หลังจากนั้น มีชายชราชื่อเยอเร็ธ ยอมให้ถอนฟันของเขาออกมา คาดว่าเป็นฟัน

ทอง โดยน ามาหลอมเป็นแหวน  

ขณะเดียวกัน ชินด์เลอร์ก็ได้เก็บข้าวของและเตรียมตัวลี้ภัย ก่อนไปเขายังได้ฝากสเติร์นให้เอา

ผ้าไปแจกจ่ายให้คนงานคนละ 2 เมตรครึ่ง แล้วแต่คนอยากได้ และว้อดก้าอีกคนละขวด และบุหรี่อี

จิพชี สเติร์นตอบรับและเลวาร์ทอฟกล่าวว่าพวกเขาได้เขียนจดหมายเอาไว้ ในกรณีที่ชินด์เลอร์ถูกจับ 

คนงานทุกคนได้เซ็นชื่อเอาไว้แล้ว สเติร์นยื่นแหวนให้ชินด์เลอร์ พร้อมอธิบายว่า มันเป็นภาษาฮิบรูจาก

คัมภีร์ของชาวยิว แปลว่า ใครก็ตามที่ช่วยชีวิตหนึ่งชีวิต ถือว่าได้ช่วยโลกทั้งโลก ชินด์เลอร์มือไม้สั่นท า

แหวนร่วง แต่ก็หยิบขึ้นมาอย่างระมัดระวัง เขาจับมือสเติร์นและกล่าวด้วยน้ าเสียงสั่นเครือว่าเขาอาจ

ช่วยได้อีก อาจช่วยได้มากกว่านี้ สเติร์นเรียกสติ ด้วยการบอกว่า คน1,100คน ยังมีชีวิอยู่ก็เพราะเขา 

ชินด์เลอร์คิดว่าถ้าเขาหาเงินได้มากกว่านั้นต้องช่วยได้เยอะแน่ เพราะเขาผลาญเงินไปเยอะมาก 

สเติร์นปลอบว่าจะมีคนรุ่นหลังเพราะสิ่งที่เขาท าลงไป ชินด์เลอร์กล่าวว่าเขายังท าไม่พอ สเติร์นปลอบ
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อีกว่า เขาท ามามากเหลือเกินแล้ว ชินด์เลอร์จึงบอกว่า ไม่น่าเก็บรถของเขาไว้ มีค่าเท่ากับ 10 คน เข็ม

กลัดทองค าของเขา ได้อีก 2 คน หรืออีก 1 คน แต่เขาไม่ช่วย เขาเริ่มสติแตก ร้องไห้ออกมาด้วยความ

สะเทือนใจ สเติร์นกอดปลอบ ทุกคนเข้ามากอดปลอบเขา จากนั้น ชาวยิวจึงให้เขาและภรรยาใส่ชุด

นักโทษยิวนั่งรถจากไป แววตาของเขาเศร้าหมอง 

เช้าต่อมา มีทหารขี่ม้าเข้ามาบอกชาวยิวกลุ่มนั้นว่าพวกเขาได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ 

โดยกองทัพโซเวียต ทุกคนลุกขึ้นยืน สเติร์นถามทหารว่า ไปโปแลนด์มาหรือยัง เขาตอบว่าพ่ึงมาจาก

โปแลนด์ สเติร์นถามต่อว่า มีชาวยิวหลงเหลือหรือไม่ ทหารหนุ่มเงียบ ชาวยิวอีกคนถามว่า พวกเขา

ควรไปทางไหนดี ทหารจึงตอบว่า ที่แน่ๆ อย่าไปทางทิศตะวันออก คนที่นั่นเกลียดพวกคุณ ถ้าผมเป็น

คุณ ผมก็ไม่ไปทางทิศตะวันตกเหมือนกัน ชาวยิวคนหนึ่งกล่าวว่าต้องการอาหาร ทหารจึงชี้ทางบอกว่า

มีเมืองอยู่แถวนี้ พวกเขาเดินทางกันไปตามทาง บ้างยิ้ม บางท าสีหน้าเรียบเฉย มองหาจุดหมาย

ปลายทาง 

จากนั้นภาพตัดมาที่ อามอนก าลังถูกแขวนคอ เขากล่าวว่า ฮิตเลอร์จงเจริญ หรือ ไฮ ฮิตเลอร์ 

ก่อนที่ทหารรัสเซียจะเตะเก้าอ้ีแขวนคอให้หักลง ค าบรรยายขึ้นมาว่า 

“อามอน เกิธ ถูกจับกุมขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในแบ็ดโทลซ์ เขาถูกแขวนคอ ที่ครา

โคว์ ข้อหาทารุณต่อเพ่ือนมนุษย์” 

จากนั้นเป็นภาพโรงงานของชินด์เลอร์และตัดมาเป็นภาพผู้รอดชีวิตด้วยภาพสีพร้อมค า

บรรยายว่า 

“ออสการ์ ชินด์เลอร์ล้มเหลวในชีวิตสมรส เเละธุรกิจอีกหลายประเภทหลังสงคราม ในปี 

1958 คณะกรรมการยาด วาเช็ม ในเยรูซาเล็มประกาศว่าเขาเป็นคนดี มืศีลธรรมเเละเชิญให้เขาไป

ปลูกต้นไม้ บนถนนเเห่งความดี ต้นไม้ยังคงเจริญงอกงามจนถึงทุกวันนี้ คนงานชาวยิวของชินด์เลอร์ใน

ปัจจุบัน” 

และจบด้วยภาพหลุมศพของ ออสการ์ ชินด์เลอร์ 1908 – 1974 และกลายเป็นภาพสี ขึ้นชื่อ

แต่ละคนที่วางหินไว้อาลัยเขา ประกอบไปด้วย ยาเน็ค เดรสเนอร์ ดังก้า เดรสเนอร์ มอร์เดไค วัลเเคน 

ริสซาร์ด ฮอโรวิทซ์ นุสเซีย ฮอโรวิทซ์ เด็กผู้หญิงที่ชินด์เลอร์จูบในงานวันเกิด โยเซฟเเละรีเบ็คก้า เบา 

โอเล็ค รอสเนอร์ เเมนซี่ รอสเนอร์ เฮนรี่ รอสเนอร์ ลีโอโพลด์ รอสเนอร์เเละภรรยา เฮเลน มีลา เพ็ฟ

เฟอร์เบิร์ก ลีโอโพลด์ เพ็ฟเฟอร์เบิร์ก นางอิทเเซ็ค สเติร์น เฮเลน เฮียช นางเอมิลี่ ชินด์เลอร์ และคน

อ่ืนๆ  

ระหว่างที่ชาวยิวต่อแถวร่วมไว้อาลัยเขานั้น ค าบรรยายภาพก็ข้ึนมาว่า 
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“ปัจจุบันนี้ มืชาวยิวอาศัยอยู่ ในโปเเลนด์ไม่ถึง 4 ,000 คน คนงานชาวยิวของชินด์เลอร์ มี

ลูกหลานกว่า 6,000 คน เพื่อเป็นการร าลึกถึงชาวยิวกว่า 6 ล้านคนที่ถูกฆาตกรรม” 

 

The Grey Zone (2001) 

 ภาพยนตร์เปิดฉากด้วยข้อความที่ให้ความรู้คร่าวๆเกี่ยวกับข้อมูลของตัวละคร โดยมีตัวอักษร

บรรยายว่า หน่วยซอนเดอร์คอมมานโดนั้น เป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือกระบวนการแก้ปัญหาชาวยิวครั้ง

สุดท้ายในค่ายมรณะ ชายชาวยิวเหล่านี้เป็นผู้ที่น าเหยื่อไปยังห้องรมแก๊ส และจัดการกับศพ และเพ่ือ

แลกกับการท างาน พวกเขาจะได้รับสิทธิพิเศษกว่านักโทษกลุ่มอ่ืน พวกเขามีเวลา 4 เดือนในการเป็น

ซอนเดอร์คอมมานโด พวกเขาจะถูกสังหาร และหลังจากนั้นจะมีกลุ่มใหม่เข้ามาแทนที่ ภาพยนตร์

ดังกล่าวอ้างอิงบางส่วนจากหนังสือ Auschwitz: A Doctor's Eyewitness Account โดย นายแพทย์ 

Miklós Nyiszli ชาวยิวฮังกาเรียน ที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยในการทดลองทางการแพทย์กับผู้ต้องขัง

ในค่าย ภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวถึงเหตุการณ์จริงเกี่ยวกับ ชาวฮังกาเรียนกลุ่มใหญ่ ที่เป็น ซอนเดอร์

คอมมานโด ในค่ายเอาท์ชวิทซ์ และ เบอคาเนา 

 ภาพยนตร์มีการบอกสถานที่ และช่วงเวลา โดยมีค าบรรยายภาพขึ้นมาว่า KZ Auschwitz II 

– Birkenau  Brzezinka, Poland ฌาปนสถานหมายเลข 1 ฤดูใบไม้ร่วง, 1944 ก่อนที่ภาพจะขึ้นมา

ที่ ฮอฟแมน ซอนเดอร์คอมมานโดคนหนึ่งก าลังถูกทหารเยอรมันไต่สวนว่าเขาดื่มเหล้ามาหรือเปล่า 

เมื่อเข้ามาดมแล้วไม่ได้กลิ่นอะไรทหารจึงเดินออกไป ชายหนุ่มจึงรีบเดินสวนทุกคนออกไป ทุกคนในที่

นั้นเป็นผู้ชาย สวมชุดนักโทษลายทาง โดยมีผู้คุมเป็นทหารเยอรมันคอยจับตาดูอยู่ 

 ฮอฟแมนเข้าไปเคาะประตูเพ่ือเรียกนายแพทย์ไมคลอสให้มาช่วยดูอาการของชายชราคนหนึ่ง

ที่นอนซมอยู่ในห้องพักของซอนเดอร์คอมมานโด เมื่อหมอเข้ามาพยายามช่วยยื้อชีวิตชายชราคน

ดังกล่าวไว้ กลับถูก แม็กซ์ และไซมอน หนึ่งในซอนเดอร์คอมมานโดที่อยู่ตรงนั้นขัดขวางไว้ และตวาด

ฮอฟแมนอย่างหัวเสียว่า ใครสั่งให้ตามหมอมา จากนั้นแม็กซ์จึงเอาหมอนกดหน้าให้ชายชราขาด

อากาศหายใจตาย ต่อหน้าต่อตาหมอไมคลอส หมอตกใจและสะเทือนใจเป็นอย่างมาก เขาจึงกล่าวกับ

เหล่าซอนเดอร์คอมมานโดว่า อย่ามาเรียกหาเขาอีก 

 ภาพตัดมาที่ฌาปนสถานหมายเลข 3 คนงานก าลังท างานขนถ่านกันอยู่ ฮอฟแมน มาพบกับ

เฮช ซอนเดอร์คอมมานโดประจ า ฌาปนสถานหมายเลข 3 พวกเขาใส่ชุดล าลอง ไม่ได้ใส่ชุดนักโทษ

ลายทาง จากนั้นเขาขอบุหรี่กับเฮซและถามเฮซว่าเขาเชื่อพวกโปแลนด์หรือไม่ เฮซไม่คิดว่าเขาต้อง

สนใจพวกโปแลนด์ ฮอฟแมนด์จึงบอกว่า พวกซอนเดอร์คอมมานโดประจ าหมายเลข 1 ไม่เชื่อ
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โปแลนด์ พวกเขาไม่เชื่อใครใน หมายเลข 3 นี้ แต่บอกไม่ได้ว่าใคร จริงอยู่ที่เฮซเป็นฮังกาเรียน แต่เขา

อยู่ที่หมายเลข 3 นี่ เฮซไม่เข้าใจ ว่าเพียงเพราะแค่เขาอยู่กับโปแลนด์หรอ ฮอฟแมนอธิบายต่อว่า 

แม็กซ์เป็นกังวลว่าพวกเขาไม่เหลือเวลาแล้ว เฮซเข้าใจดี ฮอฟแมนดูกังวล เฮซจึงบอกว่านั่นจะไม่เกิด

ขึ้นกับพวกเขา พร้อมให้กลับไปบอกแม็กซ์ว่าอย่ากังวล 

 บรรยากาศฌาปนสถาน ข้างนอกดูผ่อนคลาย มีเก้าอ้ีนวมให้นั่งพักผ่อน ผู้คนเดินไปมาอย่าง

สบายๆ แม็กซ์เข้ามาในห้องอาบน้ ารวมฮอฟแมนเดินตามเข้ามา แม็กซ์บอกว่า ทุกวันมีค่า เขาไม่เข้าใจ

เฮซว่าท าไมไม่ตัดสินใจ ฮอฟแมนมองว่า เขาก็ไม่ได้ต่างไปจากเฮซเท่าใด พร้อมบอกว่า เฮซได้ยินเรื่อง

ชายชราที่แม็กซ์เอาหมอนกดหน้าแล้ว ทุกคนรู้เรื่องนี้ แม็กซ์พูดด้วยความขุ่นเคืองว่า ไม่จ าเป็นต้อง

เรียกหมอไปที่นั่น ชายชรากินยาฆ่าตัวตายเข้าไป 

ไม่ทันจะคุยกันจบ มุสเฟล ทหารนาซีผู้คุมฌาปนสถานได้เข้ามาถามว่าท าไมพวกเขา 2 คนถึง

ยังอยู่ที่นี่ แม็กซ์จึงตอบว่า เมื่อเช้านี้ คนของพวกเขา 3 คนถูกยิง และพวกเขาต้องการรับหน้าที่แทน 

และพูดต่อว่า ผู้คุมจะบอกว่าพวกเขาขี้เกียจ หรือไม่สุภาพ อย่างไรก็ได้ แต่อย่าพรากก าลังคนในการ

ท างาน ทหารนาซียิง คนงานหนึ่งในคนที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขา มุสเฟลไม่ได้ตอบค าถามโดยตรง

แต่กล่าวว่าเขามีแผนจะท าการย้าย แม็กซ์ได้ยินดังนั้นจึงไม่ไว้วางใจ มุสเฟลกล่าวว่า เขาก าลังนึกถึง

เรื่องการบรรเทาโทษ แม็กซ์จึงบอกว่ากลุ่มของเขา มีความสุขดีอยู่แล้วที่นี่ ท าไมถึงจะฆ่าหน่วย

คอมมานโดที่ดีที่สุดที่เขามี มุสเฟลบอกว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องฆ่า แม็กซ์ตอบว่าเขาทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าก าลังพูด

ถึงสิ่งใด มุสเฟลประชดว่า ถ้าอย่างนั้นเขาก็เป็นคนโกหกงั้นหรือ มันไม่ใช่การตัดสินใจของเขา แม็กซ์

เถียง แน่นอนว่ามันเป็นการตัดสินใจของมุสเฟล มุสเฟลตอบว่า ไม่มีใครออกจากพ้ืนที่ของตนได้ แม็กซ์

ค้านว่าหมอท าได้ ซึ่งในที่นี่ผู้เขียนคาดว่า น่าจะหมายถึง นายแพทย์ ไมคลอส มุสเฟลเถียงกลับว่า ไม่

เหมือนกัน พวกเขาโต้เถียงกันอยู่นานก่อนมุสเฟลจะสั่งให้พวกเขาเข้าไปท างาน 

ภาพหน่วยซอนเดอร์คอมมานโด ฉีดน้ าด้วยสายยางอันใหญ่ ในห้องรมแก๊สเพ่ือท าความ

สะอาดคราบเลือด และคราบสกปรกต่างๆ พร้อมทั้งทาสี ให้ดูใหม่อยู่ตลอดเวลา 

นายแพทย์ไมคลอส เชลยชาวยิว เข้ามาพบ นายแพทย์โจเซฟ เมงเกเล ทหารเอสเอส ของนา

ซี และพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลบนโต๊ะของเขา นายแพทย์เมงเกเล ชื่นชม นายแพทย์ไมคลอสว่า เป็นนัก

พยาธิวิทยาที่น่าอัศจรรย์ อาจไม่ง่ายนักที่เขาต้องมาอยู่ที่นี่ แต่บางอย่างในตัวเขามีอะไรที่พิเศษ ใน

ฐานะนักวิทยาศาสตร์ เขาเป็นคนเดียวที่เมงเกเลยอมรับ และนี่จะไม่ใช่สงครามระหว่างพวกเขา เขา

รับรองได้ ไมคลอสเข้าใจ เมงเกเลอธิบายเพ่ิมว่าเขาก าลังจะเพ่ิมปริมาณงานวิจัยของเขา ก่อนที่พวก

เขาจะมองหน้ากันอยู่สักพัก จากนั้น ไมคลอสได้ขอผู้ช่วยเพ่ิม เมงเกเลทวนค าขอ ไมคลอสได้แต่อึกอัก 
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และขออภัย แต่เขาก็พูดขึ้นต่อว่า พวกเขาตกลงกันไว้แล้ว เมงเกเลจึงตกลง และเซนใบอนุญาตให้ไม

คลอสไปไหนก็ได้ในค่าย 

ขบวนรถไฟก าลังแล่นไป บรรยากาศในรถไฟคือเชลยที่ถูกคุมตัวมา ผู้คนในรถไฟท่าทางอิด

โรย ก่อนจะตัดภาพมาที่โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ Brzezinka ข้างในโรงงานผลิตอาวุธมีแต่

นักโทษผู้หญิง ผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาทักทายผู้หญิงที่ผลิตอุปกรณ์อยู่ พร้อมยื่นห่อบางอย่างให้เธออย่าง

ลับๆ พร้อมบอกว่า ไม่เคยเห็นหน้าคนที่น าของสิ่งนี้มาให้ มาก่อน คืนนั้นพวกเธอพูดคุยกันถึงคนส่งดิน

ปืนในห่อนั่นมา หนึ่งในพวกเธอหายไป คาดว่าถูกจับได้หากถูกจับได้พวกเธอจะพลอยเดือดร้อนไปด้วย 

จึงต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น ผู้หญิงคนหนึ่งถามขึ้นมาว่า ถ้าถูกจับได้ จะท าอย่างไรกับที่เหลือ พวกเธอ

เริ่มถกเถียงกัน ว่าก าลังเอาชีวิตไปเสี่ยง จากนั้นก็ตกลงกันได้ว่าจะน าดินปืนใส่ลงไปในศพที่จะถูกเข็น

ไปให้เหล่าซอนเดอร์คอมมานโด 

ในคืนนั้นมีทหารใส่หน้ากากกันแก๊สพิษอยู่ 2 คนก าลังท าการรมแก๊ส ท่ามกลางเสียกรีดร้องที่

ดังอยู่ใต้ดิน เขาเทยาพิษลงไปก่อนที่อีกคนจะรีบปิดช่องนั้น เสียงกรีดร้องดังข้ึนมาอีกระลอก ก่อนพวก

เขาจะเดินจากไป ภาพตัดมาที่ทหารเยอรมันคนหนึ่งก าลังยืนดื่มเหล้าอยู่เงียบๆ จากนั้นมีเสียง

เครื่องจักรท างาน มีคนน าหน้ากากกันแก๊สพิษมาให้เขาสวม เขาเดินเข้าไปในห้องที่มีเสื้อผ้าของชาวยิว

แขวนเรียงรายไว้ ก่อนที่เช้าถัดมาจะมีการเข็นศพออกมา หญิงสาวแสร้งท าเป็นร้องห่มร้องไห้เสียใจ 

ราวกับรู้จักคนที่ตาย ก่อนจะแอบสอดดินปืนเข้าไปในกางเกงของศพ เมื่อศพมาถึงฌาปนสถาน หนึ่งใน

นั้นจึงหยิบออกมาอย่างระมัดระวัง 

มุสเฟลพูดคุยกับนายแพทย์ไมคลอสในห้องท างานของหมอว่า คงรู้สึกเสียใจ หากเยอรมันไม่

ชนะสงคราม ไมคลอสจึงตอบว่า เพราะนั่นคือฐานะของเขา มุสเฟลกล่าวว่าเพราะมนุษย์มีเผ่าพันธุ์ 

เยอรมันจะจบเรื่องนั้น เพราะถ้าหากมีแค่เผ่าเดียว ก็จะไม่มีสงคราม ไมคลอสจึงบอกว่า ก็มีการ

สงครามในเผ่าพันธุ์เขา มุสเฟลบอกว่าไมคลอสรู้วิธีต่อรองกับเยอรมันดี นั่นคือการพยายามชิงอ านาจ 

จากนั้นเขาเริ่มพูดเรื่องข่าวลือว่าฌาปนสถานหมายเลข 3 จะก่อกบฏ ไมคลอสจากที่ก าลังจดจ่ออยู่กับ

งาน จึงหนัมาตั้งใจคุยกับมุสเฟล มุสเฟลพูดต่อว่า นั่นน่าจะเก่ียวข้องกับหมายเลข 4 แต่ต้นตอน่าจะมา

จากพวกโปแลนด์ในหมายเลข 3 ไมคลอสจึงถามว่ารู้ได้อย่างไร มุสเฟลตอบว่า พวกนั้นคิดว่าเขาจะฆ่า 

ไมคลอสสวนว่า ก็ไม่ได้ท าตลอดเวลาหรือ มุสเฟลบอกว่านั่นคือคอมมานโดที่ดีที่สุดที่เขามี และบอกให้

ไมคลอสไปบอกพวกเขา ไมคลอสไม่คิดว่าพวกนั้นจะเชื่อเขา พวกนั้นท างานภายใต้กระบอกปืน ไม

คลอสจะไม่บอกพวกนั้นในสิ่งที่เขาไม่เชื่อ มุสเฟลพยายามพูดให้หมอตอบตกลงที่จะไปเจรจากับซอน

เดอร์คอมมานโด ไมคลอสไม่ได้ตอบรับ แต่ถามมุสเฟลว่า เขามีอาการปวดหัวอะไรท านองนี้บ้างหรือไม่ 
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อาจเป็นเพราะงานที่เขาท า มันท าให้เขารู้สึกไม่ดี มุสเฟลปฏิเสธเสียงแข็งพร้อมบอกว่า เขาอาจรู้สึกไม่

สบาย หรือปวดหัว นั่นเพราะเขาดื่มหนัก ไมคลอสจึงบอกว่า งั้นอย่าดื่มหนัก เขาตอบรับและรู้สึกว่า 

เขาไม่ควรอยู่ด้วยกันมากไป มุสเฟลอารมณ์ครุกรุ่น 

ภาพตัดมาที่นักโทษก าลังเล่นดนตรีเพ่ือกล่อมชาวยิวที่ก าลังเข้าแถวกันไปเพ่ือเผชิญหน้ากับ

ความตาย ผู้คนเดินต่อแถวกันมาใบหน้าเศร้าสร้อย ภาพปล่องควันด าลอยออกมาให้เห็นถึงสิ่งที่พวก

เขาต้องเผชิญ พวกคอมมานโดมองไปที่หน้าต่าง เห็นว่าครึ่งหนึ่งได้เข้ามาแล้ว พวกเขาจึงลงไปจัดการ

ท างานของพวกเขาต่อ รถบรรทุกเทเศษถ่านลงมา ให้พวกเขาตักใส่รถเข็น เพ่ือเตรียมการเผา 

บรรยากาศในห้องรมแก๊สเต็มไปด้วยซากศพ และเลือดของพวกเขา พวกคอมมานโดขนศพไปเผากัน

ตามปกติ บรรยากาศบนโต๊ะอาหารของคอมมานเดอร์ดูหรูหราอย่างมาก หากเทียบกับนักโทษทั่วไป 

โต๊ะอาหารมีครบครันทุกอย่าง แม้กระท่ังไวน์ และ เหล้า แม็กซ์ ยืนมองไปนอกหน้าต่าง ไซมอนกับเขา 

ถกเถียงกันเรื่องกบฏ แม็กซ์บอกว่า พวกโปแลนด์ที่หมายเลข 3 จะต้องตัดสินใจ พวกเขาปิดกั้นมัน

จนกว่ามันจะถูกต้องส าหรับพวกนั้น และนั่นมันคนของพวกเขา ซึ่งหมายถึงชาวฮังกาเรียนที่มาจาก

รถไฟบ้านั่น ไซมอนตอบว่านั่นเป็นเพราะฮังการีเป็นประเทศเดียวที่มียิวเหลืออยู่ ถ้าพวกนั้นเผายิว

โปแลนด์ แม็กซ์จะไม่สนใช่หรือไม่ แม็กซ์ตอบว่า ถ้ายิวโปแลนด์ถูกเผา พวกนั้นคงจะไม่รอ อาทิตย์ที่

ผ่านมา มีชาวฮังกาเรียนอยู่เป็นหมื่น พวกนั้นไม่ได้แคร์พวกเขาด้วยซ้ า 

ต่อมาฮอฟแมนพาเฮซมาพบแม็กซ์ และไซมอน พวกเขาพูดคุยกันถึงเรื่องที่เยอรมันก าลังล็อค

พวกเขาไว้ และก าลังเตรียมพร้อมช าระล้างบางแห่ง เฮซคิดว่าหมายถึง ชาวเชก ตอนนี้พวกเขาก าลัง

อดอยาก แม็กซ์บอกเฮซว่าพวกเขาได้ยินว่าเฮซได้รับปืนกลมากมาย คิดจะบอกเขาหรือไม่ เฮซบอกว่า

แน่นอน ไม่อย่างนั้นจะมาท าไม มีคนถูกทิ้งโดยพวกพ้อง พร้อมระเบิดมืออีก 20 ลูก มันอยู่ที่เขา แม็กซ์

จึงพูดข้ึนว่าดังนั้นทางนี้จะไม่ให้อะไรไปอีกเพราะพวกเฮซดีขึ้นแล้ว เฮซบอกว่าไม่เคยต้องการอะไรจาก

ทางนี้ แม็กซ์จึงบอกว่า ก็สิ่งที่ต้องรอนี่ล่ะ เฮซกล่าวว่า พวกเขาต้องประสานงานใหม่ เฮซกับแม็กซ์เริ่ม

มีปากเสียงกัน จากนั้นไซมอนจึงเปลี่ยนเรื่องให้สงบ เขาถามต่อว่าท าไมต้องประสานงานใหม่ เฮซบอก

ว่า เนื่องจากพวกเขามีปืนเพ่ิม พวกเขาจะหนีโดยใช้ปืน โดยจะฆ่าเหล่าทหาร และท าลายเมรุเผาศพ 3 

แห่ง คุยกันไปมา แม็กซ์รู้สึกว่าเฮซก าลังท าเพ่ือตัวเขาเอง เพราะเขาบอกว่าถ้าหนีไปได้ก็จะไปใช้ชีวิต

ปกติแต่ แม็กซ์และไซมอน อยากให้น าเรื่องในค่ายไปบอกคนอ่ืนให้รับรู้ถึงการกระท าอันเลวร้าย 

คอมมานโดเหลือเวลาแค่ 3 เดือนกับอีก 1 อาทิตย์ แม็กซ์เริ่มพูดเรื่องที่มุสเฟลจะย้ายพวกเขา ซึ่งขอให้

รู้ตรงกันว่าหมายถึงอะไร จะไม่มีกลุ่มไหนอยู่ได้เกิน 4 เดือน เมื่อเฮซเดินออกไป แม็กซ์พูดอย่างหัวเสีย

ว่าเฮซคิดว่าจะไปใช้ชีวิต นั่นท าให้พวกเขาไขว้เขวมาก นี่แหละยิว ไซมอนกล่าว แม็กซ์บอกว่าไซมอน
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มักจะพูดอย่างนั้นเสมอ แล้วจะยังเชื่อใจยิวได้อีกหรือ ฮอฟแมนถามว่า จะไม่มีใครท าใช่หรือไม่ แม็กซ์

ให้คิดซะว่าเขาท า ต้องการเห็นใบหน้าคนในครอบครัวในขณะมีชีวิตหรือไม่ นั่นเป็นอะไรที่ท าเพ่ือต่อ

ชีวิตได้เล็กน้อย 

ซอนเดอร์คอมมานโดคนหนึ่งเดินดื่มเหล้าออกมาจากโรงนอน จากนั้นมีคอมมานโดกลุ่มหนึ่ง

เดินเรียงแถวออกมา เนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยสีเหลือง ทหารเยอรมัน น าสุนัข มาส่งให้ผู้คุมฌาปน

สถาน คอมมานเดอร์กลุ่มดังกล่าว คุกเข่าเข้าหาก าแพงและโดนยิงทีละคน มีคนหนึ่งพยายามหลบหนี 

แต่ก็ถูกยิงไล่หลังตามมาอยู่ดี จนเสียชีวิต อีกฟากหนึ่งเหล่าคอมมานโดกลุ่มของแม็กซ์ ก าลังจัดการเผา

ศพเหยื่อรมแก๊ส โดยโยนศพเข้าไปในกองไฟ  

ภาพตัดมาท่ีชาวยิวบนรถไฟ มีเด็กร้องไห้ คนชรา คนหนุ่มสาว หน้าตาสิ้นหวัง บ้างก็หลับด้วย

ความอ่อนเพลีย เมื่อถึงที่หมาย พวกเขาถูกบังคับให้ลงจากรถไฟท่ามกลางเสียงข่มขู่ของเหล่าทหาร 

และเสียงเห่าของสุนัข หนึ่งในนักโทษหญิงที่ลักลอบน าดินปืนเข้ามาถูกคุมตัว ทหารเยอรมันกลุ่มใหญ่ 

เข้ามาในโรงนอนของนักโทษหญิง คนที่น าดินปืนเข้ามาพูดกับเพ่ือนเธอว่า ไม่ว่ายังไงก็ต้องตาย ไม่ว่า

พวกนั้นจะท าอะไร ห้ามพูดอะไรทั้งสิ้น จากนั้น ทหารไล่ต้อนนักโทษหญิง ออกมายืนเรียงแถวข้างนอก 

พวกเธอกรีดร้องด้วยความตกใจ ก่อนจะเรียงแถวกันอย่างเงียบสงบในเวลาต่อมา 

เหยื่อที่ลงจากรถไฟข้างต้นถูกน ามารวมกันในห้องที่ถูกบอกว่าเป็นห้องอาบน้ า ฮอฟแมนมี

หน้าที่คุมตัวคนเหล่านี้ด้วย พวกเขาคอยตะโกนบอกให้ชาวยิวรีบถอดเสื้อผ้า เพ่ือจะได้รีบไปอาบน้ า 

และกลับมารวมตัวกับครอบครัว และจ าเลขตะขอที่แขวนเสื้อผ้าเอาไว้ด้วย ชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นมา

ว่า เขาโกหก เขาไม่เชื่อยิวที่ท าอะไรแบบนี้ ภรรยาพยายามจะห้ามเขา แต่เขายังตะโกนต่อไปว่า ฮอฟ

แมนโกหก ฮอฟแมนจึงบอกให้เขาควรฟังภรรยา อยากคิดอะไรก็ตามแต่ แต่อย่าสร้างปัญหา ชายผู้นั้น

จึงบอกฮอฟแมนให้มองตาเขาและช่วยบอกทีว่าเขาจะไม่ถูกฆ่าตาย ฮอฟแมนไม่ตอบ และหันไป

ตะโกนบอกให้ยิวแขวนเสื้อผ้าบนตะขอ และเก็บไว้ให้ดี แยกกับของคนข้างๆ ชายคนนั้นตามมาพูด

กับฮอฟแมนว่า ถึงเขาจะต้องตาย แต่เขาอยู่มานานกว่า ฮอฟแมนได้ตายไปแล้ว ในที่นี้ ผู้เขียนคาดว่า

ชายคนดังกล่าวอาจหมายถึงจิตวิญญาณ ฮอฟแมนสั่งให้เขาเงียบ และถามเขาว่าคิดว่าจะเปลี่ยนอะไร

ได้งั้นหรือ เขาตอบว่า อย่างน้อยเขาก็จะตายอย่างมีศักดิ์ศรี เขาเดินตามฮอฟแมนและเกรี้ยวกราด ไม่

หยุด ว่าเขาจะตายอย่างมีศักดิ์ศรี ฮอฟแมนหันมาถามชายผู้นั้นว่า เขาผ่านมาได้อย่างไร ชายผู้นั้น

สงสัยว่าหมายถึงอะไร ฮอฟแมนจึงถามว่า นาฬิกาที่เขาสวมอยู่ และบอกว่า พวกนั้นได้ฆ่าคนบนรถ

ทัง้หมดแน่ พร้อมบอกให้ชายผู้นั้นส่งนาฬิกามา แต่เขาไม่ยอม เขาจึงบอกว่าให้เอามาให้เขา ก่อนที่นา

ซีจะมาพบ ภรรยาเขาบอกให้ส่งให้ฮอฟแมน แต่เขายืนกรานที่จะปฏิเสธ และถ่มน้ าลายใส่หน้าฮอฟ
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แมน ฮอฟแมนเริ่มโกรธ และบอกเขาว่าก าลังเรียกร้องความสนใจ ชายผู้นั้นเร่งเร้าให้ฮอฟแมนบอกว่า 

เขาจะไม่ตาย พร้อมด่าว่าฮอฟแมนเป็นนาซี พร้อมตะโกนให้ทุกคนในห้องนั้นได้ยินว่า ฮอฟแมนโกหก

ทุกคน และเป็นชาวยิวของนาซี ที่ก าลังจะปล้นนาฬิกาของเขา ฮอฟแมนเริ่มตะคอกให้เขาส่งนาฬิกา

มา แต่ชายผู้นั้นไม่ให้ ฮอฟแมนเริ่มต่อยไปที่หน้าของเขาไม่ยั้ง ภรรยาเขากรีดร้องด้ วยความตกใจ 

ทหารเยอรมันจึงเข้ามาดู ฮอฟแมนต่อยเขาจนตาย ภรรยาของเขากรีดร้องจนเสียสติ ทหารเยอรมันจึง

ยิงเธอตายทันที พร้อมเดินเข้ามาปลดนาฬิกายื่นให้ฮอฟแมน ซอนเดอร์คอมมานโดคนหนึ่ง พูดขึ้นมา

ว่าให้แยกย้าย และอย่าลืมเลขตะขอที่แขวนผ้า เนื่องจากต้องกลับมาอีกทีหลังอาบน้ า และผูกรองเท้า

ไว้ด้วยกันด้วย จะได้ไม่หาย ยิ่งอาบน้ าเร็วเท่าไหร่ จะยิ่งได้กลับมาหาครอบครัวเร็วเท่านั้น พร้อมบอก

ให้เดินเข้าไปข้างใน ข้างในเริ่มเบียดเสียด เมื่อเหยื่อเข้าไปในห้องอาบน้ าแล้วพวกเขาจึงจัดการปิด

ประตู ฮอฟแมนนั่งนิ่งอย่างใจเสีย ฟังเสียงคนกรีดร้องดังออกมา 

มุสเฟลก าลังดื่มเหล้า เขาดื่มรวดเดียว 4 แก้ว พร้อมหันไปถามนายแพทย์ไมคลอสว่าอยากดื่ม

ไหม หมอปฏิเสธเนื่องจากท างานอยู่ ฮอฟแมนเดินเข้าไปที่ห้องผ่าตัดของหมอ พร้อมเปิดผ้าคลุมศพ

ออกมา พร้อมบอกว่ามีแต่เด็กๆ หมอจึงบอกว่า ผู้ใหญ่ถูกแยกออกไป มุสเฟลถามต่อว่าเขา ต้องการ

สร้างเด็กแฝด กับผู้หญิงเยอรมันหรือ ไมคลอสตอบว่านั่นแหละคือจุดประสงค์ มุสเฟลเดินส ารวจ

พร้อมยกแก้วใบหนึ่งขึ้นมาแล้วถามด้วยความสงสัย ไมคลอสจึงตอบว่านั่นคือก้อนนิ่ว มุสเฟลถามต่อว่า

จะเก็บไว้ท าอะไร ไมคลอสพูดต่อ ว่านายแพทย์เมงเกเลให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ไมคลอสจึงเก็บไว้

ในเหยือกนี่ เพ่ือให้เขาดู  

มุสเฟล เดินไปมา ก่อนจะถามไมคลอสว่า ได้ยินอะไรมาบ้างหรือไม่ ที่คุยกันค้างไว้ก่อนหน้า

นั้น ไมคลอสบอกว่าพวกนั้นไม่คุยกับเขา มุสเฟลจึงพูดขึ้นมาว่า ไมคลอสตามหาภรรยาและลูกสาวอยู่ 

ไมคลอสชะงักจากการท างาน สงสัยว่าใครบอกมุสเฟส แต่มุสเฟลไม่ได้บอก เขาพูดต่อว่า ไมคลอสไป

หลายครั้งแล้ว ทั้งน ายา น าผ้าห่ม ไปที่ ค่าย C และถามต่อว่า เมงเกเลให้ใบอนุญาตหรือ ไมคลอสตอบ

รับทุกกรณี มุสเฟลบอกว่า พวกเยอรมันก าลังจะกวาดล้างค่าย C ใน 2 อาทิตย์เนื่องจากมีอาหารไม่

เพียงพอและ เขาแน่ใจว่า บัตรผ่านที่ไมคลอสได้รับมานั้น จะไม่ได้รับการอนุมัติ นั่นจะเป็นการปกป้อง

พวกเขา เพราะหากมีจลาจลเกิดขึ้น ในค่ายนี้จะมีการสังหารหมู่ คนเหล่านั้นจะทุกข์ทรมาน ไมคลอส

แปลกใจที่ได้ยิน มุสเฟสบอกว่า ก าลังให้โอกาสพวกคอมมานโด ไมคลอสจึงบอกว่า โอกาสนั้นก็แค่

ชั่วคราว ต่อให้เป็นเขาก็ตาม มุสเฟลบอกว่า บางคนต้องพูดออกมาบ้างล่ะ และ เขาต้องการให้ไม

คลอสช่วยเหลือเขา โดยการบอกทุกอย่างที่ได้ยินมา เพ่ือภรรยาและลูกสาวเขา พวกเขาต้องไปที่ 

ส านักงาน KZ เพ่ือย้ายภรรยาและลูกสาวของเขา โดยหาว่าที่ไหนปลอดภัย ภรรยาและลูกสาวเขา จะ
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ถูกส่งตัวไปยังโรงงานผลิตอาวุธ มุสเฟลพูดต่อว่า ให้พวกเธอเป็นอาสาสมัคร แล้วจะถูกเลือก ไมคลอส

ถามย้ าว่า มันจะปลอดภัยใช่ไหม มุสเฟลจึงตอบว่าเขาบอกเขาจะท าให้ปลอดภัย นั่นคือสิ่งที่เขาท าให้

ไมคลอสได้ตอนนี้ 

ภาพตัดมาที่นักโทษหญิงนั่งร้องไห้อยู่ในห้องขัง และมองเพ่ือนอีกคนที่นอนแน่นิ่งด้วย

บาดแผลที่เต็มไปทั่วร่างกาย ในห้องสอบสวน ทหารเยอรมัน ก าลังไต่สวนเธอว่า เอาดินปืนมาจากที่

ไหน พวกเขาทรมานเธอ ซึ่งคาดว่าจะเป็นการตัดนิ้ว หรือถอดเล็บมือ แต่เธอไม่ยอมปริปากพูดสักค า 

ทหารต่อรองว่าเธอต้องการสิ่งใด เธอร้องไห้ ด้วยความเจ็บปวด และบอกว่ายังไงพวกเขาก็ฆ่าเธออยู่

แล้ว เมื่อต่อรองไม่ส าเร็จ จึงท าการทรมานเธออีกครั้ง เธอหมดสติ ทหารจึงเรียกหมอให้มาต่อชีวิตเธอ 

หน้าห้องรมแก๊ส เหล่าคอมมานเดอร์ก าลังจัดการกับสิ่งของเครื่องใช้ และเสื้อผ้าของชาวยิว มี

เครื่องดื่มและอาหารมากมายอยู่ตรงนั้น ส่วนภายในห้องรมแก๊ส ขณะที่ก าลังเคลื่อนย้ายศพที่นอนตาย

เกลื่อนกลาด ฮอฟแมนได้พบเด็กสาวที่ยังมีลมหายใจอยู่ เธอหายใจหอบด้วยความอ่อนแรง เขาแบก

ร่างเธอออกมาวางไว้ในที่กองรวมศพ ก่อนจะวิ่งขึ้นมาบอกแม็กซ์ว่าเขาพบเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง เธอรอด

จากการรมแก๊ส ฮอฟแมนพาแม็กซ์เข้ามา ในห้องตัดผมของศพ มีคอมมานโดก าลังจัดแจงตัดผมศพอยู่ 

และเธอก็เป็นหนึ่งในนั้น แม็กซ์และฮอฟแมนจึงบอกว่าพวกเขาต้องน าร่างนี้ไปให้หมอ เนื่องจากเธอ

เป็นฝาแฝด มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเจรจาว่าหากเป็นแฝดแล้วคู่เธออยู่ไหน เขาเริ่มซักถามด้วยความ

สงสัย แม็กซ์พยายามโกหกให้แนบเนียนที่สุด พวกเขาปะทะฝีปากกันอยู่สักพัก ก่อนแม็กซ์จะขู่ว่า ถ้า

อยากมีปัญหามาก ก็ลองโกนหัวเด็กสาวแล้วให้เขาน าไปให้หมอตรวจสิ ชายผู้นั่นจึงยอมปล่อยไปได้ 

พวกเขาจึงแบกเธอออกไป  

แม็กซ์กลับมาบอกไซมอน ไซมอนเป็นกังวลว่านั่นเป็นสิ่งที่จะท าให้พวกเขาไขว้เขว และไม่รู้ว่า

จะท าอย่างไรกับเด็กคนนี้ดี ไซมอนบอกว่า พวกเขาต้องซ่อนเธอ ไม่ใช่แค่จากพวกเยอรมัน แต่จาก

พวกคอมมานโดบางคนอีกด้วย พวกเขาไม่มีเวลามากพอที่จะจัดการกับสิ่งนี้ แม็กซ์ ไม่คิดเขาจะไม่ฆ่า

เธอได้ลง  ไซมอนบอกให้คิดว่าถ้าทหารเจอเธอในค่ายจะท าอย่างไร มันเป็นเรื่องเลวร้ายต่อเธอ และ

ต่อพวกเขา แม็กซ์และไซมอนเถียงกันอยู่นาน ก่อนภาพจะตัดไปที่แม็กซ์ไปตามหมอไมคลอสมา ไซ

มอนไม่ยอมพาเด็กหญิงมาจนกว่าจะได้คุยกับหมอ แม็กซ์จึงบอกให้ฮอฟแมนไปตามไซมอนมา ระหว่าง

รอ พวกเขาพูดคุยกัน แม็กซ์ขอโทษหมอ ไมคลอสกล่าวว่าไม่ได้มาที่นี่นานนัก เขาเคยมายับยั้งการฆ่า

ตัวตาย (การฆ่าตัวตายของชายชรา ที่แม็กซ์เอาหมอนกดหน้าในต้นเรื่อง) และก าลังจะท าอีกครั้ง 

ขณะนั้นเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนเพ่ือมาดูการฆาตรกรรม เช่นเดียวกับในตอนนี้ บางทีเขาก็ไม่จ าเป็นต้อง
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ตื่นเพ่ือมาที่นี่ แม็กซ์ได้แต่ขอโทษ ไซมอนเดินเข้ามาในห้องนั้นและบอกว่าไม่มีหวังหรอก หากเธอตาย

แล้ว หมอจึงบอกว่าเขาไม่มีทางรู้จนกว่าจะน าเธอเข้ามา 

ฮอฟแมนพาเธอมา หมอสั่งให้ห่มผ้าให้เธอ และหาอะไรอุ่นๆมาให้เธอดื่ม พร้อมกับฉีดยาถอน

พิษให้ เด็กสาวหายใจด้วยความล าบาก เธอไอออกมา แม็กซ์เข้ามาพร้อมถ้วยซุป และชาร้อน เธอ

อาเจียนออกมา ทุกคนในห้องลุ้นตัวโก่ง หมอเช็ดปากให้เธอ และพยายามป้อนชาให้เธอ และถามว่า

เธอมาจากไหน แม็กซ์บอกว่าฮอฟแมนพบเธอที่ห้องอาบน้ า หมอพยายามให้ความอบอุ่นแก่เด็ก สีหน้า

ของเธองงงวยแต่ก็เต็มไปด้วยความทรมาน เสียงหายใจของเธอราวกับเสียงคนนอนกรน เสียงออกมา

ผ่านช่องคอ อย่างยากล าบาก หมอพยายามถามว่าเธอได้ยินเขาไหม ถามชื่อเธอ แต่เด็กไม่ตอบ เขาจึง

คิดว่าอาจต้องใช้เวลา 

ภาพตัดมาท่ีห้องคุมขังเหล่าหญิงสาว ยังถูกทรมานเพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับดินปืนอยู่ เสียงร้อง

โหยหวนด้วยความทรมานของนักโทษหญิงดังลั่นออกมานอกห้อง ขณะเดียวกัน นักโทษที่ยังไม่ถูก

สอบสวน นั่งท่องว่าห้ามบอกเขาอยู่ซ้ าๆ 

เฮซก าลังเดินเข้ามาที่ที่พวกแม็กซ์อยู่ ทหารยิงสกัดไว้ ก่อนจะบอกเขาว่าเขาไม่ควรมาที่นี่ มี

ผู้หญิง 2 คนถูกจับได้พร้อมกับวัตถุระเบิดของโปแลนด์ เฮซจึงถามว่าคิดว่าเขาเป็นมิตรกับพวกใจง่าย

อย่างนั้นสิ ในที่นี้อาจเหน็บแนมโปแลนด์ ตามความเข้าใจของผู้เขียน พร้อมยื่นสินบนให้ทหาร ทหาร

กล่าวว่า 2 ชิ้นส าหรับขากลับ เฮซต่อรอง เขาถูกตบ จึงยอมให้ไปอีกชิ้น ทหารขู่ว่า เขาจะไม่ถูกตบ

อย่างเดียว แตจ่ะถูกยิงด้วย 

หมอไมคลอสก าลังเช็ดหน้าให้เด็กสาวพร้อมพูดว่าไม่มีใครในนี้ท าร้ายเธอ พวกเขาคือยิว 

และแม็กซ์บอกว่าเธอคือฮังกาเรียน หมอป้อนซุปเธอ พวกเขาพยายามพูดคุยกับเธอ แต่ไร้การ

ตอบสนอง ไซมอนยืนมองอยู่ห่างๆพร้อมกล่าวว่า พวกเขาไม่สามารถย้ายเธอ ไม่รู้ว่าจะย้ายเธอโดยไม่

ผ่านหน่วยคอมมานโดได้อย่างไร หมอถามว่าพวกนั้นไม่รู้เรื่องหรือ พวกเขาจึงหารือกัน ได้ข้อสรุปว่า

จะพาเธอไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของหน่วยคอมมานโด ฮอฟแมนจะอุ้มเธอพาดบ่า แต่หมอบอกว่าเธอ

ยังไม่ตาย เขาจึงเปลี่ยนท่าอุ้ม โดยช้อนตัวเธอขึ้น  

เมื่อพวกเขาออกไป ไมคลอสหันมาถามไซมอนว่าจะซ่อนเธอไว้ที่ไหนได้บ้าง ไซมอนบอกว่าท า

ไม่ได้ มันเป็นปัญหา แต่ก็ช่วยชีวิตมาแล้ว ซึ่งนั่นไม่ใช่ความคิดเขา พวกเขามีเรื่องต้องรับผิดชอบ เขา

จึงขอให้ไมคลอสไปพูดกับมุสเฟล เนื่องจากพวกเขาคงไม่มีใครจะเข้าไปคุยกับมุสเฟล ไมคลอสปฏิเสธ 

เขาบอกว่ามุสเฟลไม่ช่วยเหลือใครหรอก เขาไม่มีวันยอมให้เด็กหญิงมีชีวิตต่อไปแน่ ไซมอนจึงถามต่อ

ว่า แล้วครอบครัวเขาล่ะ ไมคลอสชะงักพร้อมถามว่าใครบอกมา ไซมอนบอกว่าได้ยินมาว่าหมอไปที่
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ค่าย C เพ่ือพบภรรยาและลูก และพาเขาออกมา ไมคลอสจึงถามไซมอนว่า เป็นเขาจะไม่ท าหรือ ไซ

มอนจึงบอกว่าเขาไม่ได้มีโอกาส ไมคลอสยืนยันว่า หากบอกมุสเฟล เด็กหญิงต้องตายแน่ๆ ไซมอน

บอกว่าพวกเขาเหลือเวลาไม่มาก เพียงแค่ 16 สัปดาห์เท่านั้น ไม่อาจรับผิดชอบเด็กคนนี้ไว้ได้ และจะ

มีการจลาจลในฌาปนสถานหมายเลข 1 และ 3 พวกเขาจะท าลายเมรุเผาศพ ไมคลอสเตือนว่าพวก

เขาจะถูกฆ่า ไซมอนบอกว่า ยังไงพวกเขาก็ต้องตาย พวกเขามีเวลาแค่ 4 เดือน แต่มันก าลังจะหมดไป 

พร้อมกล่าวต่อว่าไมคลอสอาสาท างานให้พวกนั้นทั้งที่รู้ว่าจะต้องไปท าอะไร ไมคลอสบอกว่าเขาไม่ได้

ฆ่า ไซมอนถามต่อว่า จะบอกว่าพวกซอนเดอร์คอมมานโดฆ่างั้นหรือ ไมคลอสกล่าวว่า เขาแค่ท ามันไป

ให้ผ่านพ้นแต่ละวัน ไซมอนบอกว่านั่นคือสิ่งที่พวกเขาท าอยู่ ถ้าอยากช่วยพวกเขา ก็จงก าจัดเด็กผู้หญิง

คนนั้น 

บรรยากาศในห้องคุมขังเงียบสนิท เหล่านักโทษหญิงถูกน าตัวออกมา ก่อนภาพจะตัดไปที่

กลุ่มคอมมานโด มีคนมาบอกหมอและเฮซว่า ที่บล็อค 11 กล่าวหาว่าพวกเขาซ่อนผู้หญิงที่รอดชีวิตไว้ 

ไซมอนบอกเฮซกับหมอว่าเขาเป็นคนพูดเอง เด็กหญิงนั่งนิ่งอยู่ในห้อง กับแม็กซ์ที่นั่งเฝ้าเธออยู่ เมื่อ

เห็นเฮซ แม็กซ์ท าท่าไม่พอใจนัก และถามว่าท าไมเขาถึงอยู่ที่นี่ ไซมอนจึงบอกว่าพวกเขาจับผู้หญิง 3 

คน ที่เกี่ยวข้องกับดินปืน และก าลังถูกทรมาน แม็กซ์หัวเสียว่า พวกเธอต้องถูกขโมยดินปืนแน่ๆ  และ 

พวกเขาไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้ ได้แต่รอวันถูกฆ่า แม็กซ์เชื่อว่าเฮซหักหลังพวกเขา เก็บอาวุธไว้ และ

ใช้พวกเขาไว้เบี่ยงความสนใจ และเปลี่ยนแผนในวันที่พวกเขาตัดสินใจจะออกไป เฮซโต้แย้ง และบอก

ว่าพวกเขาจะเริ่มแผนการในวันนี้ จากนั้นพวกเขาก็ถกเถียงกัน เรื่องเด็กผู้หญิงว่าจะท าอย่างไรดี พวก

เยอรมันก าลังสงสัย และจะบุกเข้ามา หากพบเธอ เรื่องก็จบ สิ่งที่พวกเขาวางแผนไว้ จะไม่มีวันเกิดขึ้น 

เฮซบอกให้ฆ่าเธอซะ แม็กซ์ตอบว่าพวกเขาไม่ฆ่าคน เฮซโต้ว่าไม่ฆ่างั้นหรือ แล้วสิ่งที่พวกเขาต้องท าคือ

หลอกล่อให้เหยื่อถอดเสื้อผ้าและเข้าไปในห้องนั้น บอกว่ามันปลอดภัย มันคือไม่ได้ฆ่างั้นหรือ พร้อม

บอกว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เห็นแม็กซ์เป็นฮีโร่ เขาเริ่มมีปากเสียงกันอีกครั้ง ไซมอนจึงกล่าวว่า เขา

ไม่ได้บอกว่าควรเก็บเธอไว้ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ 

ระหว่างที่พวกเขาก าลังเถียงกัน อีกด้าน ฮอฟแมนเห็นว่ามุสเฟลเดินผ่านมา เขาจึงรีบเข้ามา

บอกให้ซ่อนเด็กสาวไว้ เฮซกังวลว่าเขาจะท าอย่างไร ถ้ามุสเฟลเห็นเขา น่าจะล าบาก หมอท าทีจุดบุหรี่ 

มุสเฟลเปิดประตูเข้ามาถามว่า ท าไมประตูห้องนี้ถึงถูกปิดอยู่ พวกเขาจึงบอกว่า ก าลังจัดระเบียบว่า

ใครจะมาท างานแทนที่ซอนเดอร์คอมมานโดที่ตายไป มุสเฟลเดินเข้ามาเรื่อยๆพร้อมบอกว่า เริ่ม

เกลียดโปแลนด์ และทักทายหมอ เขานั่งลง ไมคลอสจึงชวนเขาออกไปดื่ม มุสเฟลบอกว่าไว้คราวหน้า 

พร้อมหันไปสั่งไซมอนว่าพวกเขาต้องไปท าความสะอาดเตาเผา เนื่องจากจะมีเหยื่อมาเพ่ิม จากนั้นมี
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เสียงเครื่องบินรบบินผ่านไป เขาหยุดฟัง ก่อนจะมองไปที่เฮซและถามว่านี่ไม่ใช่ที่ของเขา มาท าอะไร

ที่นี่ เฮซบอกว่าเขาถูกย้ายมาช่วยที่นี่ มุสเฟลไม่เชื่อ จึงยิงเขากระเด็นไปโดนเด็กหญิงที่ถูกซ่อนไว้หลัง

ม่าน เธอกรีดร้องออกมา  

มุสเฟลพูดกับพวกคอมมานโดว่า เยอรมันจะก าจัดยิวให้มากที่สุดก่อนที่พวกนั้นจะท ากับพวก

เขา จากนั้นจึงถามว่าท าไมเฮซจึงมาอยู่ที่นี่ ไซมอนบอกว่าเขาถูกย้าย มุสเฟลเสียงแข็งบอกว่าเขาไม่มี

ทางถูกย้าย แล้วท าไมถึงมีเสียงผู้หญิง ใช่ผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับดินปืนหรือไม่ เขาเปิดม่านออก แล้วหัน

มาถามไมคลอส ไมคลอสจึงบอกให้ทุกคนออกไป มุสเฟลจึงสั่งให้เอาเฮซไปเผาด้วย 

มุสเฟลบอกว่า พวกนั้นจะต้องตายภายในอาทิตย์นี้ และเยอรมันจะแทนที่พวกเขาด้วยคน

กลุ่มใหม่ท่ีไม่ต่างกัน มุสเฟลเดินมาถามเด็กหญิงว่าเธอเป็นใคร ไมคลอสตอบแทนว่า เธอไม่พูดเยอรมัน 

และเขาไม่คิดว่าเธอจะพูด เมื่อรู้ว่าเธอมาจากขบวนรถตอนเช้า มุสเฟลจึงสรุปได้ว่าเธอเป็นฮังกาเรียน 

แต่ก็สงสัยอยู่ดีว่าเธอเกี่ยวข้องกับใคร พร้อมกับใช้กระบองของเขาสะกิดเธอให้ลุกขึ้นนั่ง ไมคลอสจึง

เล่าให้เขาฟังว่าเธอรอดชีวิตจากการรมแก๊ส มุสเฟลชะงัก พร้อมบอกว่ามันฆ่าทุกคนทั้งนั้น ไมคลอสจึง

อยากคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลที่มุสเฟลร้องขอ มุสเฟลจึงเรียกให้ฮอฟแมนมาเฝ้าเด็ก

สาวไว้ พร้อมก าชับว่าหากพาออกไป เธอและเขาจะต้องตาย  

ฮอฟแมนมองเด็กสาวก่อนจะนั่งลงตรงข้าม และกล่าวว่าเขาเคยคิดมากกับสิ่งที่เขาก าลังท า 

ว่าเขาไม่รู้อะไรเลย แต่ในตอนนี้เขารู้แล้ว ส าหรับพวกเขา มันง่ายมากที่จะลืมว่าพวกเขาเป็นใครมา

ก่อน ระหว่างที่เสียงของฮอฟแมนก าลังพูด ภาพตัดไปที่ คอมมานโดก าลังถอนฟันทองของเหยื่อที่ตาย

แล้ว ชายหนุ่มก าลังร้องห่มร้องไห้ และชายชราก าลังเข็นศพเข้าเตาเผา ฮอฟแมนเล่าว่าในครั้งแรกของ

พวกเขา พวกเขาต้องเผาคนในขบวนรถเดียวกัน ภรรยาของชายชราถูกน ามาที่เตาเผา จากนั้นก็ลูก

สาวของเขา และลูกหลานของเขา ฮอฟแมนรู้จักเขาเพราะเป็นเพ่ือนบ้านกัน ในเวลา 20 นาที ทั้ง

ครอบครัวของเขา และอนาคตทั้งหมดหายไปจากโลกใบนี้ 2 สัปดาห์ต่อมา เขากินยาฆ่าตัวตายแต่รอด

มาได้ แม็กซ์เอาหมอนกดหน้าเขาด้วยหมอนที่เขานอน และตอนนี้ฮอฟแมนรู้แล้วว่าท าไม การฆ่าตัว

ตายเป็นทางเลือกเดียวที่มีอยู่ ก่อนจะหันมาพูดกับเด็กหญิงว่า เขาต้องการให้พวกนั้นช่วยเธอมากกว่า

อะไร เขาอธิษฐานให้เธอรอด พร้อมถามว่าเธอได้ยินเขาหรือไม่ เด็กสาวพยักหน้าตอบ 

มุสเฟลไม่เข้าใจ นายแพทย์เมงเกเล บอกว่าไมคลอสเป็นศัลยแพทย์ ที่ดีที่สุดเท่าท่ีเขาเคยเห็น

มา ถึงแม้ว่าจะเป็นยิวแต่เขาก็รับได้ ซึ่งน่าแปลกมาก และยังบอกว่าถ้าหากไม่มีไมคลอส งานวิจัยของ

เขาคงเป็นไปไม่ได้ ความเชี่ยวชาญของไมคลอสท าให้เกิดการทรมานเป็น 5 เท่า ของเด็กในค่ายนี้ และ

นั่นคือความจริง ดังนั้น ไมคลอสสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ ดีกว่ายิวคนอ่ืนๆ ดีกว่าทุกอย่าง ยกเว้น
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เยอรมัน รวมถึงมุสเฟลด้วย มุสเฟลช่วยเหลือครอบครัวเขา แต่เขากลับท าทุกอย่างเพ่ือเด็กผู้หญิงคนนี้

หรือ มุสเฟลดูโกรธมาก เขาถามต่อว่าใครจะตายแทนเธอ ในค่ายนี้ไม่มีใครรอดไปได้ เธอจะได้รับส่วน

แบ่งอาหาร ได้นอนเตียงที่ไม่มีใครได้นอน มันสมควรหรือไม่ เพ่ือช่วยเหลือเธอแล้ว มันเป็นการโกหกที่

ไร้ค่ามาก ไมคลอสเสนอแลกเปลี่ยนเด็กหญิงกับข้อมูลที่เขามีโดยบอกว่ามันจะเกิดการจลาจล แต่เขา

ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เพราะพวกนั้นไม่ยอมรับเขาเป็นส่วนหนึ่ง และบอกว่าคนที่มุสเฟลฆ่าเป็นคนบอกข้อมูล

เขา นอกจากเฮซ คนที่นี่ไม่มีใครคุยกับเขา แต่ไมคลอสไม่ปริปากบอกเรื่องดินปืน และอาวุธใดๆ มุ

สเฟลบอกเป็นข้อมูลที่ไร้ประโยชน์กับเขา แต่ไมคลอสบอกว่านี่ เป็นข้อมูลทั้งหมดที่เขามี มุสเฟลบอก

ว่าไม่คุ้มกับชีวิตเด็กเท่าใดนัก ไมคลอสจึงต่อรองให้เด็กหญิงโกนหัว แบบนักโทษแรงงาน  

ภาพตัดมาที่อีกด้านหนึ่ง นักโทษหญิงยืนเรียงแถวและถูกสุ่มยิงทีละคน เนื่องจากกดดันให้ 

พวกเธอที่เกี่ยวข้องกับดินปืนปริปากออกมา ทหารพูดว่า น ามาจากโปแลนด์หรือเปล่า โปแลนด์ที่

เกลียดยิว ขายยิวให้กับสงครามครั้งนี้ เหล่านักโทษคนอื่นตะโกน กดดันให้พวกเธอบอกเหล่าทหารซะ 

ในขณะที่ปืนเล็งไปที่หัวเด็กคนหนึ่ง หนึ่งในนักโทษหญิงที่เกี่ยวข้องกับดินปืนรู้สึกรับไม่ได้ ทหารคน

หนึ่งตะโกนว่าอย่ายิงเด็ก แต่ก็ไม่ทัน เพราะเธอวิ่งเข้าใส่รั้วไฟฟ้าช็อตตายในทันที เพ่ือนอีกคนที่สมคบ

คิดกรีดร้องด้วยความตกใจก่อนจะคว้าปืนของทหารมายิงตัวตาย 

ภาพตัดมาท่ีฌาปนสถาน ค าบรรยายขึ้นมาว่า ราวๆ บ่าย 3 วันที่ 7 ตุลาคม 1994 มุสเฟลพา

เด็กหญิงมาที่ห้องหนึ่งและพูดกับเธอว่าต้องรออยู่ที่นี่ ก่อนจะเปิดประตูให้ทหารคนหนึ่งเข้ามาเฝ้าเธอ

ไว้ ฮอฟแมนเดินเข้ามาบอกแม็กซ์และไซมอนว่ามุสเฟลช่วยเธอไว้ แม็กซ์โล่งใจ ก่อนที่ไซมอนจะหันมา

บอกว่า ใช่แล้ว พวกเขาช่วยชีวิตเธอไว้ ดังนั้นสิ่งที่ต้องท าคือการจัดการเรื่องที่ต้องท าให้ส าเร็จ อย่าง

เงียบๆ และรอ จากนั้น หันไปบอกฮอฟแมนให้ไปที่ หมายเลข 3 เพ่ือบอกพวกเขาเกี่ยวกับเฮซ ฮอฟ

แมนบอกว่าเขาไม่พูดภาษายิดดิช ไซมอนจึงให้ใช้ภาษากาย บอกเล่าแทน แม็กซ์จับหน้าฮอฟแมน

อย่างอ่อนโยนและบอกว่าอย่าพยายามกลับมา ฮอฟแมนเล่าว่าเขาพูดกับเด็กหญิงนั่น เธอเข้าใจ แม็กซ์

ถามว่าพูดอะไร ฮอฟแมนบอกว่าเล่าทุกอย่าง แม็กซ์เริ่มหงุดหงิด เพราะกลัวว่านั่นจะท าให้เดือดร้อน 

ระหว่างที่พวกเขาเถียงกันนั้น เกิดไฟไหม้ขึ้นที่ฌาปนสถาน หมายเลข 3 ไซมอนบอกว่าไม่มีเวลา

จัดการแล้ว เหล่าคอมมานโด ดูดีอกดีใจเป็นอย่างมาก ไซมอนสั่งให้พวกเขาหยิบปืนและลงไปข้างล่าง

ได้ พวกเขาต่างหยิบอาวุธที่ซ่อนไว้ เสียงไซเรนดังขึ้น นักโทษต่างพากันหยุดเผาศพ ทหารเยอรมัน

ออกมาต าหนิ และสั่งให้ท างานต่อไป พวกนักโทษจึงพากันจับเขายัดใส่เตาเผาทั้งเป็น รถทหารต่างมา

กันที่เกิดเหตุเป็นจ านวนมาก เหล่าคอมมานเดอร์ลอบยิง และปาระเบิดใส่ทหาร ในขณะที่ข้างในชุลมุน

กันอยู่นั้น แม็กซ์วิ่งเข้าไปหาทหาร SS กับเด็กหญิง ไม่มีใครตอบเขาได้ เขาวิ่งตาตื่น และบอกว่า
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เด็กผู้หญิงที่มีชีวิต มีใครเห็นหรือไม่ เหล่านักโทษต่อสู้อย่างดุเดือด ทหารที่มีกองก าลังอาวุธมากกว่า 

ยิงกระหน่ าเข้าใส่อย่างไม่หยุดยั้ง 

หมอไมคลอสนั่งหลบอยู่ใต้เตียงผ่าตัดอย่างหดหู่ ทหารบุกเข้าไปในฌาปนสถาน กราดยิงใส่ 

แต่แม็กซ์พยายามตามหามุสเฟลกับเด็กหญิง เด็กหญิงนั่งนิ่งอยู่กับทหาร ท่ามกลางความอลหม่านข้าง

นอก ด้านไซมอน เมื่อเห็นเหล่าคอมมานเดอร์ออกไปได้มากแล้ว เขาจึงให้จุดระเบิดถังน้ ามันเชื้อเพลิง

ในทันที ระเบิดสร้างความเสียหายเป็นจ านวนมาก แต่สุดท้ายพวกเขาถูกจับอยู่ดี แม็กซ์ และ ฮอฟ

แมน เดินเรียงแถวออกมาพร้อมนักโทษคนอ่ืนๆ แม็กซ์ยังถามหาเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่ ฮอฟแมนก็ไม่พบ

เช่นกัน นักโทษถูกจับมานั่งเรียงแถว ล้อมรั้วกันข้างหน้าฌาปนสถาน เหล่าทหารจัดการดับเพลิง 

ไมคลอสคุยกับมุสเฟลว่า รัสเซียจะเข้ามาก่อนสิ้นปีนี้ เขาจะถูกฆ่าหรือไม่ มุสเฟลบอกว่าเขา

ได้พูดกับนายแพทย์เมงเกเล และรับรองว่าไมคลอสไม่มีส่วนกับเรื่องนี้ ให้เขาท างานต่อไป ไมคลอส

อาเจียนออกมาเนื่องจากความตึงเครียดที่มี มุสเฟลบอกว่าพวกเขาทั้งคู่จะท าหน้าที่ของตนต่อไป 

เพราะนั่นคือสิ่งที่คนมีชีวิตท า และพวกเขาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะไม่ช่วยใครอ่ืนทั้งนั้น 

นักโทษถูกสั่งให้นอนคว่ าลงกับพ้ืน และถูกยิงทีละคน ฮอฟแมนกับแม็กซ์นอนพูดคุยกัน 

ในขณะที่ทหารเยอรมัน จ่อยิงนักโทษตามล าดับฮอฟแมนพูดถึงคนมาจากบูดาเปสเป็นส่วนใหญ่ แม็

กซ์บอกว่าภรรยาเขามาจากในเมือง แต่พวกเขาอาศัยอยู่ทางเหนือ ไม่รู้ว่าท าไม ฮอฟแมนจึงตอบว่า ที่

นั่นสวยงาม แม็กซ์เล่าต่อว่าสุดท้ายพวกเขาก็จะย้ายไปใกล้ๆครอบครัวของภรรยาเขา ฮอฟแมนถามว่า

ที่ไหน แม็กซ์ตอบว่าใกล้ๆตลาด ฮอฟแมนบอกว่า พวกเขาอาจเป็นเพ่ือนบ้านกันและหัวเราะออกมา 

ฮอฟแมนเหลือบไปเห็นเด็กหญิง ยืนอยู่ท่ามกลางทหารนาซี เขาจึงถามแม็กซ์ว่าพวกนั้นจะฆ่าเธอไหม 

แม็กซ์คิดว่าไม่ พวกนั้นจะแสดงให้เธอเห็น จากนั้นจะปล่อยให้เธอมีชีวิตรอดต่อไป แม็กซ์จับแขนฮ

ออฟแมน พร้อมบอกว่า พวกเขาได้ท าสิ่งที่ควรจะท าแล้ว ฮอฟแมนร้องไห้และบอกลา ก่อนที่เขาจะถูก

ยิง แม็กซ์พูดว่า เพ่ือนบ้าน ก่อนที่เขาจะถูกยิงเช่นเดียวกัน เด็กหญิงยืนมองอย่างสงบนิ่ง ไมคลอสเดิน

ออกมาดูบรรยากาศ เด็กหญิงหันไปมองเขาและเดินไปอย่างไร้จุดหมาย ก่อนจะกลายเป็นวิ่ง มุสเฟล

หยิบปืนออกมายิงไปที่เธอ  

เย็นวันนั้น ศพของพวกเขาถูกเคลื่อนย้ายเขาไปในเตาเผา ควันไฟพวยพุ่ง ทหารเยอรมันยืน

คุมเหล่าคอมมานโดที่หน้าเตาเผานั่น ระหว่างนั้นมีเสียงเด็กบรรยายขึ้นมาว่า  

“เตาอีกครึ่งยังคงอยู่ และเราถูกพาไปด้วยกัน ฉันติดไฟอย่างรวดเร็ว ในส่วนแรกของฉัน สร้าง

ควันหนาเพ่ิมขึ้น ปะปนไปกับควันของคนอ่ืนจากนั้นมีกระดูก และสิ่งเหล่านี้ถูกกวาดไปที่แม่น้ า และ

สุดท้าย อัฐิของเราลอยอยู่ตรงนั้น ในอากาศรอบๆที่ท างาน ของกลุ่มใหม่ เศษฝุ่นเหล่านี้เป็นสีเทา เรา
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นั่งลงบนรองเท้าและบนใบหน้าของพวกเขา และในปอดของพวกเขา พวกเขาคุ้นเคยกับเรา พวกเขา

ไม่ได้ไอ และแปรงเราออกไป พวกเขาก าลังเคลื่อนไหว หายใจ และเคลื่อนไหว เหมือนคนอ่ืนๆ ที่ยังคง

มีชีวิตอยู่ในสถานที่นั้น และนี่คือวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง” 

จากนั้นเป็นข้อความขึ้นมาว่า ดร. ไมคลอส นิซาลิ รอดชีวิตจากค่ายกักกัน เขาเสียชีวิตโดย

ธรรมชาติ เพราะ หลังจากออกมาจากค่ายกักกัน หนึ่งทศวรรษ เขาไม่เคยกินยาอีกเลย ภรรยาของเขา

เสียชีวิต ราวๆปี 1970 และไม่พบเบาะแสของลูกสาวเขา อีริค มุสเฟล ถูกจับในคราโคว์ โดยศาลสูงสุด

แห่งชาติ ในปี 1947 ซึ่งเขาถูกตัดสินประหารชีวิต  

จากหน่วยทั้ง13 ของ ซอนเดอร์คอมมานโด ที่เอาท์ชวิทซ์ หน่วยที่ 12 ได้ก่อกบฏ โดยสมาชิก

ได้สร้างความเสียหายให้กับเตาเผาไปกว่าครึ่ง ในอาณาจักร ไรช์ที่ 3 นับว่าเป็นค่ายที่มีผู้ตาย ที่ใหญ่

ที่สุด และมีตัวเลขมากที่สุด เตาเหล่านั้น ไม่เคยถูกสร้างข้ึนมาใหม่อีกเลย 

 

The Pianist (2002)  

  ภาพยนตร์เปิดฉากมาด้วยบรรยากาศวอร์ซอ ในโปแลนด์ วลาดิซสลาฟ สปิลมันเล่นเปียโน

อยู่ในสถานีวิทยุ ระเบิดถูกปาเข้ามาในสถานี เขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ในขณะที่ก าลังชุลมุนกัน เขา

เดินลงมาพบกับหญิงสาวคนหนึ่ง เดินเข้ามาทักเขา และบอกว่ามาเพ่ือพบเขาโดยเฉพาะ เธอชอบเขา

เล่นเปียโนมาก เธอชื่อโดโรต้า เป็นน้องของยูเรก เพ่ือนของเขา เขาค่อนข้างประทับใจเธอเลยทีเดียว 

แต่ด้วยช่วงเวลาที่ไม่เหมาะจะพูดคุยเล่นกันเท่าใดนัก จึงต้องจบบทสนทนาไว้เพียงเท่านั้น 

 เขากลับมาที่บ้านหลังจากนั้น พบว่าครอบครัวของเขา พ่อ แม่ น้องสาว 2 คน และน้องชาย 

1 คน ก าลังเก็บข้าวของเพ่ืออพยพกัน แต่เขาไม่ยอมเก็บของตามที่แม่บอก โดยบอกว่าขอตายอยู่ที่

บ้านเสียดีกว่า น้องชายเขา เฮนริก ก าลังพยายามฟังวิทยุอยู่ ได้ความว่า “จากส านักข่าวบีบีซีใน

ลอนดอน รัฐบาลอังกฤษ ไม่ได้รับค าตอบรับใด ต่อข้อแนะน าที่เสนอรัฐบาลเยอรมัน จึงได้ประกาศ

สงครามต่อนาซีเยอรมัน และเป็นไปที่คาดว่า.. (จากนั้นมีเสียงแทรกขึ้นมา) อีกไม่ก่ีชั่วโมงข้างหน้า ทาง

ฝรั่งเศสก็จะประกาศสงครามเช่นกัน โปแลนด์ไม่ได้โดดเดียวอีกแล้ว” พวกเขารู้สึกปิติยินดีอย่างมาก 

จึงยกเลิกการหลบหนี และเฉลิมฉลองกัน 

 วันต่อมาพบว่าทหารเยอรมันเดินสวนสนามกันเต็มพ้ืนที่ พ่อของเขาน าเงินขึ้นมานับ รวมแล้ว

มีอยู่ 5,003ซวอตี ลูกสาว อีกคนบอกว่า มีเงินเกินไป 3,003 ซวอตี เนื่องจากกฎหมายออกมาว่าคนยิว

เก็บเงินได้ไม่เกิน 2,000ซวอตี ทั้งหมดจึงหาวิธีซ่อนเงิน วลาเดก จึงเสนอให้ซ่อนไว้ในไวโอลิน ตัดภาพ

มาที่เขาโทรศัพท์หายูเรก ยูเรกคิดว่าเขาโทรไปเรื่องสถานีวิทยุ จึงบอกว่าท าอะไรไม่ได้หรอก พวกนั้น
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บอกห้ามเปิดสถานี ห้ามเล่นดนตรี ห้ามเปิดวิทยุในโปแลนด์ วลาเดกเข้าใจได้ จึงกล่าวว่าไม่ได้โทรไป

เรื่องงาน แต่คาดว่าโทรไปเรื่องน้องสาวของเขา โดโรต้า ทั้งคู่ออกมาพบกัน เธออยากเจอเขามาก เขา

ชวนเธอไปร้านกาแฟ แต่พบว่าเจอป้ายห้ามยิวเข้า สวนสาธารณะก็เช่นกัน พวกเขาจึงยืนคุยกันที่หน้า

ร้านกาแฟ 

 หนังสือพิมพ์ประกาศ แจกสัญลักษณ์ฟรีส าหรับคนยิว โดยชาวยิวทุกคนต้องใส่สัญลักษณ์ให้

เด่นชัด มีข้อบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 1939 บังคับใช้กับคนยิว อายุ 12 ปีขึ้นไป เป็นปลอกแขน 

พ้ืนหลังสีขาว มีดาวเดวิดสีน้ าเงินอยู่ตรงกลาง ลูกๆยืนยันจะไม่สวนสัญลักษณ์เหล่านี้ แต่พ่อของพวก

เขาเริ่มใส่ปลอกแขนและเดินอยู่บนถนน เมื่อสวนกับทหารเยอรมัน จึงถูกตบเมื่อไม่กล่าวทักทาย และ

ถูกห้ามไม่ให้เดินบนทางเท้า จากนั้นหนังสือพิมพ์ลงข่าวเกี่ยวกับข้อก าหนดที่พักของชาวยิว ค าสั่งจาก

ผู้ว่าการกรุงวอร์ซอ ดร. ฟิชเชอร์ คนยิวที่อาศัยนอกเขตที่ก าหนดไว้ต้องย้ายเข้าไปในเขตคนยิว ภายใน

วันที่ 31 ตุลาคม 1940 ที่บ้านเหลือเงินเพียง 20 ซวอตี จึงต้องน าเปียโนของวลาเดกไปขาย เมื่อถึง

วันที่ 31 ตุลาคม 1940 เขาได้พบโดโรต้ายืนอยู่ริมถนน เธอบอกไม่อยากมาเห็นภาพเหล่านี้ และญาติ

ของเธอก็โดนจับตัวไป 

 เมื่อมาถึงที่พักใหม่ค่อนข้างโทรมพอสมคร เมื่อมองผ่านหน้าต่างลงไป พบว่ามีการก่อก าแพง

กั้นเขตไว้ แล้วติดป้ายว่าค าเตือน พ้ืนที่เสี่ยงการติดเชื้อ บรรยากาศรอบด้านแย่มาก ผู้คนอดอยาก ล้ม

ตาย ร้านขายอาหารมีแค่ชั้นเล็กๆ ทหารนาซีล้อเลียน ถากถางชาวยิว ระหว่างที่พวกเขารอรถไฟของ

นาซีแล่นผ่านไป เฮนริกน าหนังสือมาขายแต่ขายได้ไม่ดีเท่าใดนัก พวกเขาจึงกลับที่พักกัน พบว่ามี

เพ่ือนมารออยู่ที่บ้าน อิตแซก เฮลเลอร์ มาชักชวนให้เป็นต ารวจยิว เพ่ือมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็น แต่พวกเขา

ปฏิเสธไป วลาเดกมาพบเพ่ือนที่ท าหนังสือพิมพ์ และได้พบกับมาโยเรกเขาพิมพ์หนังสือพิมพ์เพ่ือก่อ

การ โดยการเอาหนังสือพิมพ์ไปไว้ที่ห้องส้วม เนื่องจากคนเยอรมันจะไม่ใช้ส้วมยิว มาโยเรกพูดว่า 

เพราะมันสะอาดเกนิไป 

 มื้อเย็นที่บ้าน เฮนริกรู้สึกว่าที่ท างานของวลาเดกมีแต่กาฝาก เนื่องจากเป็นชาวยิวแต่ไม่สนว่า

คนอ่ืนจะเดือดร้อนกันอย่างไร ทางด้านพ่อมองว่านายธนาคารคนยิวน่าจะเกลี้ยกล่อมให้อเมริกา

ประกาศศึกกับเยอรมนี จากนั้นมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นทุกบ้านต่างปิดไฟ ทหารเยอรมันเข้าไปในตึกฝั่ง

ตรงข้าม และจัดการเปิดไฟ พวกเขาสั่งให้ทุกคนในบ้านหลังนั้นลุกขึ้น แต่บ้านนั้นมีชายชรานั่งรถเข็น

อยู่ จึงไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ เขาจึงถูกโยนออกมานอกระเบียงทั้งรถเข็น คนที่เหลือถูกต้อนออกมา

ข้างนอก ถูกสั่งให้วิ่ง และทหารได้ไล่ยิงตามหลัง ทุกคนในบ้านนั้นเสียชีวิตทั้งหมด 
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 วันถัดมาน้องสาวของเขามาที่ท างานและกล่าวว่าเฮนริกโดนจับตัวไป เขาเดินไปเจออิตแซก 

และขอให้ช่วย อิตแซกบอกว่าไม่เห็นเฮนริก ระหว่างนั้น เขาได้เห็นภาพคนยื้อแย่งอาหารกัน เมื่อ

อาหารตกลงพื้น ก็ลงไปกินกับพื้น ภาพสะเทือนใจเข้ามาอยู่ตรงหน้า ไม่นานเฮนริกถูกผลักออกมา เขา

ต าหนิที่วลาเดกไปขอความช่วยเหลืออิตแซก บอกว่าดูแลตัวเองได้ แต่สุดท้ายก็เป็นลมล้มพับ 

เนื่องจากความหิว วลาเดกพาเขาไปที่ร้านที่เขาท างานอยู่ เฮนริกเล่าเรื่องต้องมีใบอนุญาตท างาน เพ่ือ

ท างานให้กับเยอรมัน จะได้ไม่ถูกเนรเทศ ส่งไปค่ายแรงงานทางตะวันออก 

 วลาเดกเดินสวนกับเพ่ือนที่ท างานเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ และมาโยเรก วลาเดกขอความ

ช่วยเหลือเรื่องใบขออนุญาตท างานให้พ่อเขา เนื่องจาก ทุกคนในบ้านท าได้หมด เหลือเพียงพ่อที่ยัง

ไม่ได้ เมื่อท าเรื่องให้เสร็จแล้ว คนที่ท าใบอนุญาตให้พูดเป็นนัยว่า อาจไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่นัก 

 15 มีนาคม 1942 เริ่มอพยพ ย้ายไปท างานในเขตยิว ซึ่งทุกคนต้องเทของออกมารวมกัน คืน

หนึ่ง ทหารเยอรมันบอกให้ออกไปรวมกันที่สนาม วลาเดกแย้งว่ามีใบอนุญาตท างาน จึงโดนตบอย่าง

รุนแรง น้องสาว และน้องชายถูก เลือกออกไปยืน อีกฝั่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือ ถูกสั่งให้ไปเก็บกระเป๋า มี

ผู้หญิงคนหนึ่งในแถวเดียวกันนั้น ถามทหารว่า จะไปที่ไหน เธอถูกยิงตายทันทีที่ถามจบ 

 16 สิงหาคม 1942 พวกเขาถูกอพยพมาสถานที่แห่งหนึ่ง ต ารวจยิวบอกว่าพวกเขาจะถูก

ส่งไปท างานที่ดีกว่าสลัมเน่าๆแห่งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอึดอัด ผู้คนสบถ ร้องไห้ ซึมเศร้า ชาย

ชรานั่งคุยกันว่าพวกนั้นจะพาชาวยิวไปตาย มีรถบรรทุกคนเข้ามาเพ่ิม น้อง 2 คนของเขาที่ถูกแยกไป 

ได้กลับมาเจอกัน ระหว่างนั่งรอมีคนขาดน้ าตาย มีผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้ฟูมฟายเสียงดัง น้องสาวของ

เขาเกิดความร าคาญ แต่เมื่อรู้เหตุผลว่า เธอฆ่าลูกตัวเอง เพราะลูกร้องเสียงดัง กลัวทหารเข้ามาฆ่า จึง

ปิดปากลูกไว้ ก็เกิดความสะเทือนใจ และไม่แสดงอาการหงุดหงิดอีกเลย ระหว่างนั้นมีเด็กคนหนึ่งมา

เดินขายขนม พ่อจึงรวบรวมเงินจากทุกคนเพ่ือนซื้อขนมชิ้นละ 20 ซวอตี เป็นขนมชิ้นเล็กมาก ตัดแบ่ง

กัน 6 คน เมื่อถึงเวลาอพยพ พวกเขาเดินไปด้วยกัน วลาเดกกล่าวกับน้องสาวของเขาว่า “พ่ีน่าจะสนิท

กับเธอกว่านี้” ระหว่างเดินไป อิตแซก กระชากเขาออกจากแถวที่ข้ึนรถไฟ เพ่ือช่วยชีวิตไว้ 

 เขาเดินร้องไห้ ท่ามกลางข้าวของเกลื่อนกลาด อยู่คนเดียว เมื่อเดินไปถึงบ้านเพ่ือนที่ท า

หนังสือพิมพ์ พบว่าถูกฆ่าตายทั้งครอบครัว จากนั้นจึงเดินไปร้านที่เขาท างาน ข้าวของพังหมด เจอคน

ที่ร้านซ่อนตัวอยู่ จึงชวนเขามาซ่อนด้วย และบอกให้หลบอยู่ 2-3 วัน พวกเขาได้ออกมาเจอโลก

ภายนอก มาเป็นคนงานทุบก าแพง เขาเห็นคนรู้จักที่ฝั่งตรงข้าม และต้องการเข้าไปทักทาย แต่เพ่ือน

เขาบอกว่า พวกนั้นจะแขวนคอคนที่ช่วยยิว เขาจึงตัดสินใจไม่เดินเข้าไปพบ ต่อมาทหารเยอรมันเรียก
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ทุกคนออกมายืนเรียงแถว และเลือกคนออกมายืนข้างหน้า และได้ท าการยิงทิ้ง ซึ่งคนที่มากับเขา ก็

โดนไปด้วย  

 เมื่อได้มาท างานอีกที่หนึ่ง เขาได้พบกับ มาโยเรก มาโยเรกเล่าให้เขาฟังเรื่องรถไฟ ว่ารถไฟ

เหล่านั้นวิ่งไปทีไร กลับมาด้วยขบวนเปล่าๆ ไม่มีอะไร และยังไม่เคยมีอาหารส่งไปอีกด้วย ประชาชน

ถูกบอกไม่ให้ขึ้นรถไฟนั้น ให้ใช้เส้นทางอ่ืน มาโยเรกเชื่อว่านาซีจะกวาดล้างยิว ซึ่งในตอนนี้เหลือเพียง

แค่ 60,000 คน จากครึ่งล้าน เมื่อถึงเวลาท างาน มีเครื่องบินรบบินผ่าน วลาเดกเงยหน้าขึ้นไปมอง

ระหว่างที่แบกอิฐอันหนักอ้ึง ท าให้เขาท าอิฐร่วง จึงโดนเรียกไปท าร้ายจนเป็นลม เขาเลยถูกเปลี่ยน

งาน หลังจากนั้น ทหารเยอรมันเรียกพวกยิวออกมา และบอกว่าจะมี หนึ่งคนได้เข้าเมืองทุกวัน เพ่ือ

เอามันฝรั่งกับขนมปังเข้ามาแจกจ่ายคนที่ท างานตรงนี้ 

 มาโยเรกสั่งมันฝรั่งมาพร้อมกับปืนด้วย โดยบอกให้วลาเดกเป็นคนจัดการเก็บปืนไว้ จากนั้น

เขาจึงขอร้องให้มาโยเรกช่วยเอาข่าวไปบอก จานิน่า ก็อดลิวสก้า กับ อันเดรจ โบกุสกี้ คู่รัก นักร้อง

นักแสดง เพ่ือนเก่าของเขา ว่ารบกวนขอความช่วยเหลือด้วย ไม่นานเขาก็ได้หนีออกมาโดยทิ้งปลอก

แขนไว้ในโถ และเดินออกไปพร้อมกับชาวโปแลนด์ เธอและสามีเดินเข้ามากอดเขา และบอกให้รีบ

อาบน้ า โกนหนวด เนื่องจากเขาต้องถูกย้ายอยู่เรื่อยๆ ในตอนนี้เยอรมันนั้นล่าไม่เลือก ไม่ว่าจะเป็นยิว

หรือไม่ จานิน่าเผาเสื้อผ้าของเขาเพ่ือท าลายหลักฐาน และจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่ โดยกล่าวว่า

เกปซินสกี้จะเป็นคนดูแลในเรื่องของที่พัก เขาไปนอนในที่เก็บอาวุธของ เกปซินสกี้จนถึงบ่าย จากนั้น

จึงเดินทางไปห้องพัก โดยเตรียมเสบียงเป็นมันฝรั่ง หัวหอม และทิ้งท่ีอยู่ฉุกเฉินไว้ให้ 

 19 เมษายน 1943 มีเสียงระเบิด ฝั่งที่เขามาพัก ถูกโจมตีโดยฝั่งเขตสลัมยิว ทั้ง 2 ฝั่งยิงกัน 

ปาระเบิดสลับไปมาจนฝั่งยิว ได้รับความเสียหายมาก 

 16 พฤษภาคม 1943 ทหารเยอรมันรายงานว่า โจมตีฝั่งตรงข้ามได้ส าเร็จ จึงกวาดต้อนชาวยิว

ฝั่งนั้น ออกมายิงหมด 

 จานิน่ามาพบเขาท่ีห้องพัก พูดคุยกันเรื่องคนยิวสู้อย่างมีเกียรติ ไม่มีใครคาดคิดว่าคนยิวจะลุก

ขึ้นสู้ ไม่ใช่เพียงแค่ยิวเท่านั้น โปแลนด์ ก็เริ่มสู้เช่นเดียวกัน ต่อมา เกปซินสกี้ มาบอกว่าให้รีบหนี

เนื่องจากเกสตาโปมาเจออาวุธของเขาเข้า จานิน่ากับอันเดรจถูกจับ และอีกไม่นานพวกนั้นคงได้รู้เรื่อง

การซ่อนตัวของเขา แต่เขาอยากอยู่ต่อ เกปซินสกี้จึงตามใจ แต่เตือนไว้ว่าอย่างให้ทหารจับเป็น เมื่อไม่

มีคนมาส่งอาหารให้ เสบียงจึงหมด เขาค้นหาอาหารจนจานร่วงลงมาแตกเสียงดัง เพ่ือนบ้านเคาะ

ประตูว่าจะแจ้งต ารวจหากไม่ออกไป เขาจึงเก็บของทั้งหมดใส่ถุงเพ่ือเตรียมหนี เมื่อออกมา เธอขอดู

บัตรประจ าตัว แต่เขาไม่มี เธอจึงรู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นยิว เขาวิ่งหนีฝ่าหิมะออกมา หยิบที่อยู่ยามฉุกเฉิน
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ออกมาและเดินทางไปพบว่าเป็นบ้านของของโดโรต้า เขาขอโทษและกล่าวว่า เกปซินสกี้ให้มาพบ มิ

เคล ดิซเควิช นั่นคือสามีของเธอ เขาถามหายูเรก แต่โดโรต้าบอกว่าเขาได้เสียชีวิตลงแล้ว เขาพักอยู่ที่

นั่นคืนหนึ่ง จากนั้น สามีของโดโรต้าจึงพาเขามาที่พัก ที่อยู่ในเขตของพวกเยอรมัน ตึกตรงข้ามเป็น

โรงพยาบาลรักษาคนเจ็บจากรัสเซีย ตึกถัดไปเป็นสถานีต ารวจ เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดท่ามกลางดง

สิงโต มิเคลกล่าวว่าเขาจะขังวลาเดกไว้ จะไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ ดังนั้นต้องพยายามอยู่ให้เงียบที่สุด 

เมื่อมิเคลกลับไป วลาเดกหันมาเจอเปียโนและเปิดมันขึ้นมาและนั่งเล่นแบบใช้จินตนาการ ไม่กดลงไป 

ต่อมา มิเคลมาพร้อมกับอาหาร และผู้ชายหนึ่งคน ชื่อว่าแอทเทก ชาลาสจะมาคอยดูแล มาคอยส่ง

อาหาร และกล่าวว่าเป็นพวกใต้ดินเป็นคนดี ชาลาสเดินเข้ามาทักว่า วลาเดกคงจะจ าเขาไม่ได้ เขาเป็น

ช่างที่สถานีวิทยุประจ าวอร์ซอ  

 มิเคลเล่าว่าฝ่ายพันธมิตรทิ้งระเบิดประเทศเยอรมนี บินมาทิ้งทุกคืน ที่โคโลญจ์ ฮัมบูร์ก 

เบอร์ลิน ชาลาสเสริมว่า ตอนนี้รัสเซียก าลังรุกหนักด้วย สงครามใกล้จะจบแล้ว 

 ผ่านมา 2 อาทิตย์ หนวดเคราวลาเดกเริ่มยาว เขาเห็นรถพยาบาลมาส่งคนเจ็บอยู่ เรื่อยๆ 

อาหารในห้องของเขาเริ่มหมด โชคดีท่ีชาลาสเอาไส้กรอกกับขนมปังมาให้พอดี เขากินขนมปังอย่างหิว

โหย และคิดว่าตนเป็นดีซ่าน แต่ชาลาสบอกว่าไม่ต้องกังวล อาจแค่ตัวเหลืองเฉยๆ เขาจึงถามต่อว่า

เหตุใดจึงมาช้านัก นี่ก็ผ่านมา 2 อาทิตย์แล้ว ชาลาสจึงบอกว่าต้องขายของเพ่ือหาเงิน วลาเดกจึงถอด

นาฬิกาให้เขาเอาไปขาย เนื่องจาก อาหารส าคัญกว่า 

 ภาพตัดมาท่ีมันฝรั่งมีรากงอกออกมาแล้ว ในเวลาปกติเราไม่ควรกินมันเข้าไป แต่วลาเดกหมด

ทางเลือก เขาตัดสินใจเขี่ยรากออกและน ามาประกอบอาหาร เมื่อโดโรต้ากับสามีเข้ามาหาเขาพร้อม

อาหาร แต่พบว่าเขานอนป่วยอยู่บนเตียง เธอจึงต้องการไปตามหมอ แต่สามีรั้งไว้ว่าอันตรายเกินไป โด

โรต้าจึงกล่าวถึงหมอลุกชาก ว่าไว้ใจได้ ถึงแม้เป็นกุมารแพทย์ ก็เป็นหมอเช่นเดียวกัน มิเคลจึงอาสา

ออกไปตามหมอมาให้ โดโรต้าจัดการเช็ดตัวให้เขาและบอกว่ามาบอกลา โดยจะย้ายไปอยู่กับแม่ของ

เธอที่ออตวอกส์ ซึ่งส่งลูกไปก่อนแล้ว ยืนยันว่าที่นั่นปลอดภัย พร้อมต าหนิที่ชาลาสไปเรี่ยรายเงินเพ่ือ

ช่วยเหลือวลาเดก ทั่ววอร์ซอ คนช่วยเยอะมาก แต่เขากลับน าเงินหนีไป เมื่อหมอมาตรวจพบว่า ตับ

เขาโตเหมือนลูกบอล ถุงน้ าดีอักเสบแต่ไม่ถึงตาย อยากให้น้ าตาลฟรุกโตส แต่ในช่วงเวลาแบบนี้  อาจ

หาได้ยากนัก โดโรต้าท าอาหารไว้ให้วลาเดกก่อนออกไป 

 1 สิงหาคม 1944 เขาหายดีและผมยาวขึ้น มีกองหนังสือพิมพ์เต็มพ้ืน เมืองดูเหมือนจะสงบดี 

แต่แล้วมีผู้ชาย 3 คน เดินมานิ่งๆ แล้วกราดยิงทหารที่เฝ้าหน้าสถานีต ารวจ พร้อมปาระเบิดเข้าไป 

ห้องท่ีอยู่ถัดจากเขา ยิงปืนถล่มใส่สถานีต ารวจ พร้อมกับปาระเบิดเข้าไปอีก เมืองเริ่มพังทลาย ไฟไหม้ 
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บ้านเรือนถล่มเสียหาย เขานอนมองเพดานอย่างครุ่นคิดว่าจะท าอย่างไรต่อดี น้ าประปาไม่ไหล และ

เยอรมันก็ได้ล้อมตึกที่เข้าอยู่ คนตะโกนบอกให้หนี แต่เขาติดอยู่ในห้องที่ถูกล็อคจากข้างนอกจึง

ออกไปไม่ได้ รถถังเยอรมันมาจอดเล็งยิงมาตึกที่เขาอยู่ โชคดีในโชคร้าย ที่ก าแพงอีกห้องทะลุมาท าให้

เขาเดินไปอีกห้องหนึ่งเพ่ือเปิดประตูออกไป เขาข้ึนบันไดไปห้องใต้หลังคา เมื่อทหารขึ้นมาตรวจเขาจึง

หลบไปเกาะบริเวณหลังคา แต่ก็โดนทหารด้านนอกยิงไล่มา ข้างนอกค่อนข้างโกลาหล คนวิ่งหนี ไล่ยิง

กันเป็นแถบ เขาจึงหนีไปทางประตูหลัง ตกดึกยังมีเสียงปืนอยู่ เขาเดินออกมากลางถนน แต่ทหาร

ก าลังวิ่งสวนสนามผ่านมา เขาจึงต้องท าเป็นล้มตายอยู่ตรงนั้น เมื่อทหารวิ่งผ่านไป เขาจึงวิ่งเข้ามา

โรงพยาบาลเพื่อหาที่พัก เช้ามา เข้าเดินสอดส่องหาอาหารและน้ า ถึงแม้ว่าน้ าในถังจะสกปรกมาก แต่

ในยามจ าเป็นนี้ เขาจึงไม่คิดอะไรมากแล้ว ยอมดื่มน้ าที่สกปรกได้ จากนั้นจึงเดินเข้าไปที่ครัวเพ่ือหา

อาหาร พบมันฝรั่งกับธัญพืช จึงก่อไฟเพ่ือท าอาหาร 

 วันต่อมาเขาแอบดูทหารเยอรมันลากศพมากองรวมกันและเผากลางถนน จากนั้นจึงเดินมา

กินอาหาร เขาแอบมองผ่านช่องกระจกด้วยความหิวโหย เวลาผ่านไป ทหารรัสเซียถูกต้อนให้เดินเป็น

แถวโดยมีทหารเยอรมันเอาปืนจ่อ เขานั่งจินตนาการเล่นเปียโน ในโรงพยาบาลล าพัง ทหารเริ่มจัดการ

เผาตึกละแวกนั้น รวมถึงโรงพยาบาลที่เขาใช้ซ่อนตัวด้วย เขากระโดดหนีออกมาพร้อมปีนก าแพงข้าม

ไปอีกฝั่งหนึ่งของเมือง และเดินไปอย่างไร้จุดหมาย เขาเดินเข้ามาในบ้านที่มีซากปรักหักพัง เพ่ือค้นหา

อาหาร จนพบกับแตงกวาดองกระป๋อง แต่แล้วก็ได้ยินเสียงคน เขาจึงอุ้มเอาอาหารขึ้นไปจนถึงห้องใต้

หลังคา ตกดึก เขาลงมาส ารวจข้างล่างเพ่ือหาอุปกรณ์เปิดกระป๋อง จากนั้นจึงลงมือใช้เหล็กทุบ

กระป๋องจนร่วงไหลไปอยู่ตรงหน้าทหารเยอรมันนายหนึ่ง ทหารเยอรมันถามว่า เป็นใคร และมาท า

อะไรที่นี่ วลาเดกเงียบ ทหารจึงถามต่อว่าเข้าใจหรือไม่ เขาพยักหน้าตอบรับ ทหารจึงถามต่อไปอีกว่า

ท าอะไรอยู่ เขาตอบว่าแค่พยายามเปิดกระป๋อง ทหารถามว่าเขาท างานอะไร เขาจึงตอบว่าเป็นนัก

เปียโน ทหารจึงบอกให้เล่นให้ฟัง เขาเดินตามเข้ามาพร้อมอุ้มกระป๋องอาหารเข้ามาด้วย เขามองมืออยู่

สักพักก่อนจะเริ่มเล่นเปียโน ทหารเยอรมันมองเขาอย่างสนใจ พร้อมเดินไปนั่งฟังอย่างตั้งใจ เมื่อเล่น

จบ ทหารได้ถามวลาเดกว่าเป็นยิวที่ซ่อนตัวที่นี่หรือ เขาพยักหน้าตอบรับ พร้อมพาไปดูที่ซ่อนห้องใต้

หลังคา เมื่อไปถึงทหารถามเขาว่ามีอะไรกินหรือไม่ เขาชูกระป๋องอาหารขึ้นมา ทหารจึงเดินออกไป 

 จากนั้นบ้านที่เขาซ่อนตัวอยู่ถูกท าให้เป็นส านักงานเล็กๆ ของทหารเยอรมัน ทหารที่เข้ามา

ทักทายวลาเดก ดูแล้วน่าจะเป็นนายทหารชั้นสูงเนื่องจากได้รับความเคารพจากทหารทุกนายในที่นั้น 

เมื่อเขาจัดการธุระเรียบร้อยจึงน าอาหารขึ้นไปให้วลาเดก เขาถามนายทหารว่าเสียงปืนยิงอะไรกัน 
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ทหารจึงกล่าวว่ารัสเซียมาอยู่อีกฟากของแม่น้ าแล้ว ขอให้ทนรออีกสัก 2-3 สัปดาห์ เมื่อเขากลับไปที่

ซ่อนพบว่า ทหารเยอรมัน น าขนมปังกับแยมมาให้ พร้อมที่เปิดกระป๋อง 

 เวลาต่อมา บรรยากาศข้างนอกหนาวเหน็บ หิมะเริ่มตก ทหารเยอรมันมาพบเขาและเอา

อาหารมาให้ชุดใหญ่ เขาตื้นตันมากไม่รู้จะขอบคุณอย่างไร ทหารเห็นว่าอากาศหนาวจึงถอดโค้ทให้ 

ก่อนจากเขาถามวลาเดกว่า ถ้าสงครามจบแล้วจะท าอะไรต่อไป เขาจึงตอบว่าเล่นเปียโนให้สถานีวิทยุ

โปแลนด์ ทหารเยอรมันจึงถามชื่อไว้เผื่อรอฟัง และเดินจากไป 

 เขานอนอยู่พักหนึ่งมีรถของทหารเปิดเพลงเข้ามา เขาใส่โค้ทของทหารเยอรมันออกมา

ทักทายผู้คน แต่ผู้คนตกใจคิดว่าเขาเป็นเยอรมันจึงตะโกนบอกว่ามีเยอรมันอยู่ จากนั้นทหารจึงไล่ยิง

เขา เขาวิ่งหนีพร้อมยืนยันว่าตนเป็นโปแลนด์ 

 จากนั้นภาพตัดมาที่ชาวยิวเดินออกมาจากค่ายกักกันพร้อมชุดลายทางสีน้ าเงินขาวอันคุ้นตา 

และพบกับทหารเยอรมันท่ีถูกจับไว้และล้อมรั้วด้วยลวดหนาม นั่งเรียงกันอยู่ ชาวยิวคนหนึ่งมองเข้าไป

และสบถ ก่นด่าทหารเยอรมันพร้อมเอากระเป๋าฟาดรั้ว ชาวยิวคนหนึ่งพูดว่า เขาไม่เหลืออะไรแล้ว นัก

ดนตรีอย่างเขาถูกพวกเยอรมันชิงไวโอลินและจิตวิญญาณไป พร้อมถ่มน้ าลายใส่ นายทหารที่เคย

ช่วยเหลือวลาเดกได้ยินดังนั้น จึงรีบลุกข้ึนเดินไปตรงที่ชาวยิวยืนอยู่ แต่ก้ันไว้ด้วยลวดหนาม สภาพเขา

ดูย่ าแย่ ใส่เฝือก เป็นแผลตามร่างกาย ทหารเยอรมันถามยิวว่า เป็นนักดนตรี รู้จักสปิลมันจากสถานี

วิทยุโปแลนด์หรือไม่ ชาวยิวนักดนตรีจึงตอบว่าต้องรู้จักอยู่แล้ว ทหารเยอรมันจึงเล่าให้ฟังว่าเขาเคย

ช่วยเหลือสปิลมัน และบอกวลาเดกว่าให้มาช่วยเหลือด้วย ทหารรัสเซียหันมาเห็นเข้าจึงเดินเข้ามา

กระชากให้นั่งลง ชายหนุ่มยิว ลังเล แต่ก็ถามชื่อเขาไว้ แต่ได้ยินไม่ชัดเท่าใดนัก 

 วลาเดก เล่นเปียโนท าผมสะอาดสะอ้านแบบในครั้งแรกที่ปรากฏ ในสถานีวิทยุ ชาวยิวนัก

ไวโอลินเดินเข้ามาชมพร้อมยิ้มทักทายกันอย่างเป็นมิตร จากนั้นเขาจึงพาสปิลมันไปในที่เกิดเหตุ และ

กล่าวว่า เขาได้ตะโกนด่าทหารเยอรมัน ณ ที่นี้ ไม่น่าภูมิใจเท่าใดนัก แต่ก็ท าไปแล้ว เขายืนที่เดียวกับ

ที่วลาเดกอยู่ มีลวดหนามกั้น แล้วเยอรมันคนนั้นก็ลุกมาหาเขา วลาเดกถามว่าจ าชื่อได้ไหม ชายหนุ่ม

ปฏิเสธ แต่อาสาไปถามที่โรงงานให้ เผื่อมีใครรู้  

 ภาพตัดสลับระหว่างการเล่นเปียโนของเขากับวงออเคสตร้า และ ข้อความภาพ ใจความว่า 

วลาดิซสลาฟ สปิลมัน ยังคงอาศัยอยู่ในกรุงวอร์ซอ และเสียชีวิตในวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 อายุ

ได้ 88 ปี ทหารเยอรมันที่เคยช่วยเขาไว้ ชื่อ วิลเฮล์ม โฮเซนเฟด ทราบแค่ว่า เขาเสียชีวิตในค่ายเชลย

สงครามโซเวียตในปี ค.ศ. 1952 
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Fateless (2005) 

 ภาพยนตร์เปิดมาที่ภาพบรรยากาศในเมืองที่เต็มไปด้วยเศษใบไม้ มีคนเดินพลุกพล่าน และ

ทหารเยอรมันเดินไปมา พร้อมกับเสียงบรรยายของตัวละครหลักนั่นคือ Gyurka Koves และภาพตัว

เขาที่ก าลังเดินอยู่ เป็นเด็กวัยรุ่นชาย อายุ 14 ปี ใบหน้าตอบ ผมหยักศก ตากลมโต ลึก จมูกโด่งเป็น

สัน ปากกระจับ พร้อมใส่เสื้อติดดาวสีเหลือง 6 แฉกไว้ที่อกซ้าย เขาบรรยายว่า วันนี้เขาไม่ได้ไป

โรงเรียน เพ่ือขอให้ครูอนุญาตให้กลับบ้าน เขาจึงส่งจดหมายของพ่อให้ ซึ่งกล่าวถึงเหตุผลจ าเป็นของ

ครอบครัว นั่นคือ พ่อเขาถูกเรียกบังคับใช้แรงงาน ขณะนี้เขาก าลังตรงไปที่ร้านของเขา เนื่องจาก พ่อ

บอกว่า เขารออยู่ที่นั่น เมื่อเดินเข้าไป พบกับพ่อของเขา และแม่เลี้ยง กับผู้ชายร่างใหญ่หนึ่งคนชื่อ ซู

โต  

ซูโตกล่าวทักทายเขา และทักว่าการติดดาวสีเหลืองนั้นดูดี แต่เขาไม่ต้องสวมมันนานนัก 

ความชั่วร้ายนี้จะสิ้นสุดลงไม่ในไม่ช้า พ่อถามเขาว่าครูปล่อยเขาไปหรือไม่ เขาตอบรับและอธิบายว่า

บอกเหตุผลไปว่าพ่อถูกเรียกมาส าหรับบังคับใช้แรงงาน ครูจึงปล่อยเขามา จากนั้นพ่อเขาบอกซูโตว่าที่

แห่งนั้นคือคลังสินค้า ซูโตบอกทุกอย่างจะเป็นไปอย่างราบรื่น และแนะน าว่าควรก าจัดของทุกอย่าง

ก่อนที่มันจะไปอยู่ในมือของนาซี พ่อของเขาจึงฝากให้ซูโตน าสินค้าไปขาย ระหว่างนั้น แม่ของ 

Gyurka ได้โทรเข้ามา พ่อเขารับโทรศัพท์และกล่าวว่า ไม่สามารถให้เขาไปเจอได้ในวันนี้ เนื่องจาก

ต้องการให้ลูกอยู่กับเขาในวันสุดท้ายก่อนเขาจากบ้านไป 

 วันต่อมาพวกเขาไปที่บ้านของแม่เขา บ้านดูใหญ่โต หรูหรา เขา พ่อ และแม่ ร่วมโต๊ะอาหาร

กัน ขณะเดียวกัน แม่เขารู้สึกสะเทือนใจ กับการไปจากบ้านเพ่ือไปเป็นแรงงาน ต่อมาเขาได้เจอกับ

เพ่ือนสาวชาวยิว และได้พูดคุยกันถึงการโจมตีทางอากาศในคืนที่ผ่านมา และถามหญิงสาวถึงเสียง

ระเบิด หญิงสาวชวนเขาเล่นไพ่ตอนบ่าย แต่เขาไม่สามารถไปได้ เนื่องจากต้องอยู่กับพ่อก่อนที่เขาจะ

ไปค่ายแรงงาน 

 บรรยากาศในบ้านเขาเต็มไปด้วยญาติพ่ีน้องผู้หลักผู้ใหญ่ของเขา ทุกคนติดดาวเหลืองที่เสื้อ

กันหมด ผู้ใหญ่เริ่มถกกันเรื่องเยอรมันตระหนักถึงความสิ้นหวังตรงหน้า จึงใช้ยิวในบูดาเปสเพ่ือบีบ

สัมปทานออกจากพันธมิตร และมีการสังหารหมู่ในโปแลนด์ และกล่าวถึงสลัมในชนบท พูดกันไป

ในทางที่ว่าเยอรมันกุเรื่องขึ้นมาเพ่ือให้เสียขวัญ พ่อเขาจึงถามว่างั้นก็ไม่ต้องกังวลที่เขาจะต้องไปค่าย

แรงงานใช่หรือไม่ ญาติเขาคนหนึ่งเชื่อว่าเขาจะได้กลับมาบ้านในเร็ววัน และเชื่อว่ายิวถูกใช้เป็นส่วน

หนึ่งของการดัดหลังขนาดใหญ่ในขณะนี้ ระหว่างที่ญาติของเขาประเมินสถานการณ์ในตอนนี้ พ่อของ 

Gyurka ได้เดินมาสะพายกระเป๋า ปู่ของเขามองพ่อเขาด้วยน้ าตาคลอ ท่าทางโศกเศร้า ญาติคนหนึ่ง
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ของเขา เรียกเขามาคุย และบอกว่าวัยเด็กของเขาสิ้นสุดแล้ว และเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของชะตา

กรรมของชาวยิวในตอนนี้ และกล่าวถึงชะตากรรมของชาวยิวว่า การข่มเหงอย่างไม่หยุดยั้งนับพันปี

ที่ยิวต้องแบกรับด้วยความอดทนและการยอมจ านน เพราะพระเจ้าสร้างบาดแผลกับยิว เพราะบาป

ของยิว และมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ยิวสามารถคาดหวังความเมตตาได้ ญาติของเขาถามถึงการ

อธิษฐานอวยพรให้กับพ่อของเขา ถึงแม้เขาจะปฏิเสธ แต่ก็ไปหยิบหมวกมาใส่ และเริ่มท่องบทสวด

ตามญาติของเขา 

 ต่อมาเป็นบรรยากาศบนโต๊ะอาหาร เสียงบรรยายของ Gyurka ขึ้นมาว่าเขากังวลว่าเขาไม่

เข้าใจสิ่งที่พูดกับพระเจ้า เขาปะปนค าเล็กน้อยในตอนท้ายของค าอธิษฐาน เขาคิดว่าก็แค่ต้องการ

จัดการอะไรบางอย่างเพ่ือพ่อของเขาเท่านั้น บรรยากาศบนโต๊ะอาหารค่อนข้างหดหู่และห่อเหี่ยว ญาติ

บางคนของเขา กินข้าวไปร้องไห้ไป บางคนยิ้มอย่างแห้งเหือด จากนั้น เพ่ือนบ้านของเขาได้เข้ามาหา

พวกเขาเพ่ือมาบอกลา และกล่าวให้ก าลังใจว่าอย่าหมดหวัง และจากไป ญาติของเขาที่น าเขาสวด

อธิษฐาน ไม่ยอมทานอาหารเย็น เนื่องจากเป็นหมู หญิงชราคนหนึ่งจึงบอกว่า เป็นสิ่งเดียวที่เธอหาได้

จากตลาดมืด เด็กหนุ่ม สีหน้าเรียบเฉย แต่เต็มไปด้วยความสับสน และไม่เข้าใจ เมื่อถึงเวลาที่ต้องไป 

ทุกคนเข้ามากอดพ่อเขา ก่อนภาพจะตัดไปที่ พ่อของเขา เข้ามาสั่งเสียเขาว่า อาจจะกลับมาสั กวัน 

และบอกว่า แม่เลี้ยงของเขาสร้างบ้านไว้ให้เขาในวันที่แม่ของเขาทิ้งเขากับพ่อไป เขาควรอยู่เคียงข้าง

แม่เลี้ยงของเขา และพ่อจะส่งจดมายมาหาเขา ใบหน้าเขานิ่งเฉย เสียงบรรยายขึ้นมาว่าการกอดโดย

ไม่คาดคิดของพ่อนั้นท าให้เขาไม่แน่ใจว่านั่นเป็นสิ่งที่ท าให้เขาร้องไห้หรือเปล่า หรือเป็นเพราะเหนื่อย 

หรืออาจเป็นเพราะตั้งแต่ที่แม่เลี้ยงเขาบอกเป็นนัย เขาได้เตรียมตัวมาแล้วว่าในช่วงเวลาหนึ่งจะถูก

คาดหวังให้ร้องไห้ เขาดีใจที่มันเกิดขึ้น และคิดว่าพ่อก็พอใจเช่นกัน 

 วันต่อมาเขานั่งเจรจากับแม่ แม่ตัดพ้อกับเขาว่า เกิดสงคราม เธอต้องอยู่คนเดียว เขาตอบว่า

ไม่ใช่ความคิดของเขา แต่เป็นการตัดสินใจของพ่อ ต่อมาเขาและแม่เลี้ยงของเขา ไปที่บ้านของเพ่ือน

บ้านที่มากล่าวลาพ่อของเขาในค่ าคืนสุดท้าย พวกเขานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับบัตรท างานของ Gyurka 

เพ่ือนบ้านคนหนึ่งของเขาถามว่าเขาจะเดินทางไปท างานอย่างไร เพ่ือนบ้านอีกคน จึงกล่าวว่าควรนั่ง

รถไฟท้องถิ่น แต่คนถามกลับบอกว่า ควรไปด้วยรถบัส ทั้งคู่เถียงกันอยู่นาน ก่อนภาพจะตัดมาที่ ซูโต 

เข้ามาคุยกับแม่เลี้ยงเขาเรื่องงานของเขา ซูโตถามเขาว่าจะไปท างานอะไร เขาตอบว่า ผสมปูนและอิฐ 

ก่อนซูโตจะไปแม่เลี้ยงของเขากล่าวขอบคุณอย่างซาบซึ้งในน้ าใจ ซูโตบอกว่าสามีของเธอไว้ใจเขาได้

เสมอ และเขาได้อ่านเกี่ยวกับกฎหมายใหม่มา มันเป็นเรื่องที่น่าอายมาก ซูโตกล่าวแค่นั้นก่อนให้

ของขวัญและจากไป Gyurka บอกแม่เลี้ยงว่าเขาจะไปเล่นไพ่ 
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 เมื่อไปถึง เขาพบว่าไม่มีไพ่ เด็กๆ เพื่อนของเขาดูเคร่งเครียด เขาจึงถามด้วยความสงสัยว่าเกิด

อะไรขึ้น เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวว่าเธอปวดหัว เด็กผู้ชายอีกคนจึงเสริมว่า ดาวเหลืองท าให้เธอปวดหัว 

เด็กสาวอีกคนเสริมว่า ผู้คนเกลียดเธอ เด็กผู้หญิงที่บ่นปวดหัวจึงปฏิเสธเสียงแข็ง ว่าเธอไม่ได้แยแสนัก

หากคนจะเกลียดเธอ Gyurka ไม่เข้าใจเรื่องราว เด็กสาวจึงถามว่า ไม่มีใครเกลียดเขาหรือ เขาจึงสงสัย

ต่อว่าใครจะเกลียดเขา เธอจึงบอกว่าคนจะเกลียดเขาเพราะดาวสีเหลืองที่ติดอยู่บนอกซ้ายของพวก

เขา เขาตอบเธอว่าผู้คนอาจเกลียดเขา แต่เขาไม่คิดว่าคนจะเกลียดเขาเป็นการส่วนตัว แต่เป็นการ

เกลียดโดยกว้าง ไม่ใช่เขา หรือเธอ แต่เป็นความคิดของยิว หญิงสาวตอบว่าทั้งหมดที่เธอรู้คือ มันคือ

ความแตกต่าง ที่แยกพวกเขาออกจากคนอ่ืน เขาสวนว่าราวกับว่าเธอเป็นคนตัดสินใจเรื่องความต่าง 

เธอจึงตอบกลับว่า เธอไม่ได้ภูมิใจกับดาวเหลืองเน่าๆนี้ เขาไม่ได้ตอบอะไรเธอ เธอร้องห่มร้องไห้ 

จากนั้นภาพตัดไปที่เขานั่งอยู่ในอ่างอาบน้ า เล่นเรือของเล่นของเขาอยู่ในนั้น 

 ภาพตัดมาที่ Gyurka โดยสารรถบัสมา จากนั้นมีต ารวจบอกให้หยุดรถและประกาศว่าใครที่

ติดดาวสีเหลืองให้ลงจากรถ พบว่าเจอเด็กๆหลายคนที่ติดดาวเหลืองเช่นเดียวกับเขา ถูกท า

เช่นเดียวกันอยู่ก่อนหน้าแล้ว หลังจากนั้นมีรถผ่านมาอีก เขาก็เรียกคนที่ติดดาวเหลืองลงมาอีก คันนี้มี

เด็กค่อนข้างหลายคน ทั้งตัวเล็กตัวโต เด็กๆต่างสับสนว่าเกิดอะไรขึ้น ในเมื่อพวกเขามีบัตรท างานแล้ว 

เด็กๆ ถูกพาตัวมาสถานที่แห่งหนึ่งคล้ายโรงนา หนึ่งในนั้นถามต ารวจว่าเมื่อไหร่จะปล่อยพวกเขาไป 

ต ารวจบ่ายเบี่ยงและเดินเข้าห้องไปคุยโทรศัพท์ และออกมาบอกว่าต้องรอค าสั่งเพ่ิมเติม ระหว่างนั้น

หัวหน้าคนงานได้เข้ามา เด็กๆกล่าวทักทายเขา หัวหน้าคนงานโกรธมากที่ต ารวจพาเด็กเหล่านี้ออกมา

จากรถบัส ต ารวจบอกว่าได้รับค าสั่งมา หัวหน้าคนงานจึงบอกว่าเด็กชายเหล่านี้อยู่ในความดูแลของ

เขา หากพวกเขาไม่กลับบ้านจะไปบอกแม่พวกเขาว่าอย่างไร ต ารวจสวนว่านี่คือการตรวจสอบ ID 

เอกสารพวกเขาก าลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและเด็กๆจะได้กลับบ้าน หัวหน้าคนงานต่อว่าต ารวจ 

ต ารวจจึงขู่ว่า หากพูดอีกค าเดียวจะกักตัวเขาไว้กับพวกเด็กๆ 

 เมื่อต ารวจและหัวหน้าคนงานเดินออกไปเด็กๆเริ่มพูดคุย และเล่นกัน เด็กชายคนหนึ่งเดินไป

มองที่หน้าต่างพบว่า ต ารวจดักรถบัสและเรียกคนที่ติดดาวเหลืองลงมา เช่นเดียวกับที่ท ากับพวกเขา 

ซึ่ งไม่ได้มีแค่ เด็กแต่ เป็นผู้สู งอายุผู้ชาย มีชายคนหนึ่ งต่อรองกับต ารวจว่าเขามีการประชุม

คณะกรรมการวันนี้ เขาส าคัญกับการผลิตอากาศยานต้องใช้โทรศัพท์ แต่ก็ไม่เป็นผล ต ารวจไม่อนุญาต

ให้เขาใช้ จากนั้น มีชายอีกคนหนึ่งบอกกับทุกคน ณ ตรงนั้นว่าเขาต้องการไปพบแม่ท่ีป่วยของเขา แล้ว

ร้องไห้ออกมา เด็กๆตรงนั้นมองเขาพูดแต่ก็ไม่มีใครตอบรับอะไร มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งสูบบุหรี่อยู่และ
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ยื่นมันให้กับ Gyurka แต่ เขาปฏิเสธ พร้อมส่งขนมปังกลับไปแทน เมื่อรอไปได้สักพัก เสียงโทรศัพท์ดัง

ขึ้น ต ารวจเดินออกมา ทุกคนมองด้วยความคาดหวัง ต ารวจสั่งให้พวกเขาเดินออกไป 

ภาพตัดมาที่ในเมือง ชาวยิวติดดาวเหลืองที่อกซ้ายถูกต้อนออกมาตามถนนเป็นจ านวนมาก

พวกเด็กๆ รวมถึง Gyurka ก็ได้เดินร่วมอยู่กับกลุ่มนั้น พวกเขามาหยุดอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่ง มีทหาร

ฮังการีเดินเข้ามาตะโกนบอกว่า วันถัดไปจะมีการสอบสวนเรื่องของยิว และไม่ต้องคาดหวังว่าจะซ่อน

สินค้าจากตลาดมืดของพวกยิว และสั่งให้ฝูงชนชาวยิวเข้าไปในคอกม้า บรรยากาศตอนกลางคืน ผู้คน

นอนหลับด้วยความอิดโรย แต่ก็ต้องตกใจตื่นเพราะเสียงเครื่องบินรบ มีทหารตะโกนว่า ไอ้พวกยิว

เหม็น พวกเขาเห็นที่ยิวส่งสัญญาณให้เครื่องบินรบของอังกฤษด้วยเทียน พวกเขาจะระเบิดทุกคนให้

เป็นผุยผง ภาพคนยิวก าลังแตกตื่น งุนงง พร้อมมองระเบิดที่อยู่ข้างบนกันอย่างสนอกสนใจ Gyurka ก็

เช่นกัน เข้าจ้องตาไม่กระพริบ และเสียงบรรยายของเขาก็ขึ้นมาว่า มันจะหล่นหรือไม่ นั่นคือค าถาม 

เขาแค่ต้องรับรู้ว่าจะต้องลงเงินเท่าใด เพ่ือให้เขาได้เพลิดเพลินกับเกมนี้ เขาเริ่มเข้าใจความลับใน

จักรวาลของเขา เขาอาจถูกฆ่าได้ทุกที่ ทุกเวลา 

เช้าวันถัดมาชาวยิวยืนต่อแถวเรียงราย มีคนถูกโยนออกมาจากห้องสอบสวน นั่นคือคนที่

ต้องการไปพบแม่ที่ป่วยของเขา Gyurka ได้เข้าไปต่อจากนั้น นายทหารขอดูเอกสารของเขา แต่ก็ไม่ได้

ใยดีเอกสารนั่นเท่าใดนัก ทหารสั่งให้เขาน าของมีค่าออกจากกระเป๋าให้หมด รวมถึงนาฬิกาที่เขาใส่อยู่

ด้วย เขาถามทหารว่าไม่เห็นดูเอกสารของเขา แต่ทหารก็ไม่ได้สนใจ เขาจึงเดินออกไปจากห้อง

สอบสวน  

ต่อมามีการรับสมัครอาสาสมัคร หรือต ารวจชาวยิว เด็กชายคนหนึ่งหันมาถาม Gyurka กับ

เด็กชายที่ชอบสูบบุหรี่ว่า พวกเขาจะท ากันดีไหม เด็กชายที่ชอบสูบบุหรี่ตอบว่า มีอะไรที่ดีกว่าต ารวจ

ท้องถิ่นน่าขยะแขยงนั่นไหม เด็กๆมานั่งรวมกัน ผู้ชายที่มีแม่ป่วยเดินเข้ามาหาพวกเขา และขออยู่ด้วย

เพ่ือให้ก าลังใจตัวเขาเองสักหน่อย พร้อมถามว่าเด็กๆจะไปเป็นอาสาสมัครหรือไม่ เด็กคนหนึ่งตอบว่า 

ยังไม่แน่ใจเท่าใดนัก เขาจึงถามต่อว่า มันจะดีกว่าไหม อยากให้เด็กๆช่วยแนะน า เด็กคนหนึ่งบอกให้

เขาไปรักษาตัวก่อน เนื่องจากแผลที่เขาโดนซ้อมมานั้นยังไม่หายดี เขาจึงเล่าว่า พวกนั้นกล่าวหาว่าเขา

ท าก าไร ระหว่างที่เขาเล่า ผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งก าลังพูดคุยกัน เขาจึงเดินเข้าไป มีคนพูดว่า พวกเยอรมัน

เหยียดเชื้อชาติ มีค่ายกักกันในโปแลนด์ มีคนกล่าวว่า อย่าแพร่กระจายข่าวลือ ชายหนุ่มที่แม่ป่วยได้

แต่สงสัยถึงรายละเอียดนั้น ระหว่างนั้น ก็พบว่าผู้ชายคนหนึ่งก าลังท าสัญญาอาสาสมัคร ชายคนนั้นได้

ยินเสียงซุบซิบนินทา จึงอธิบายตรงนั้นว่าเขาเป็นวิศวกรที่พูดเยอรมันได้อย่างดี เขาไม่ได้มองหาข้อดี 

หรือสิทธิพิเศษ แต่ เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานของเขา และเขาต้องการท างาน และยังกล่าวอีกว่า 
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ชาวยิวในกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่เขาสนใจได้ จากนั้นเป็นภาพทุกคนนั่งเฝ้ารออย่างไร้จุดหมาย

ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย มีชายคนหนึ่งสวดมนต์สร้างความหวังและกล่าวว่าคนที่ลืมพลังของพระ

เจ้าให้กลับใจ และเรียกหาพระเจ้า ก่อนที่ภาพจะตัดไปบนรถไฟ 

บนขบวนรถไฟค่อนข้างเบียดเสียด แต่ไม่แออัดมากนัก ชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า อาจอยู่รอด

ได้ถึงสามสี่วัน แต่ต้องไม่กิน เด็กผู้ชายตัวเล็กใส่แว่นจึงถามว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากหิว ชายคนหนึ่ง

ตอบว่า ต้องเลือกระหว่างหิวกับกระหาย ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเดินทาง หน้าตาของ Gyurka 

เต็มไปด้วยความกังวล หลายคนบนรถไฟต่างนอนหลับด้วยท่านั่ง ด้วยความเหนื่อยล้า ต่อมา เมื่อรถไฟ

จอด เด็กชายใส่แว่นมองเห็นน้ าไหลออกมาจากท่อจึงพูดขึ้นด้วยความสนใจทุกคนมองตาม ทันใด

นั้นเอง มีต ารวจคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกพวกเขาว่า ตอนนี้ได้เดินทางมาถึงชายแดนฮังการีแล้ว เป็นครั้ง

สุดท้ายที่จะได้ยินคนพดูฮังกาเรียน และหากใครมีของมีค่า หรืออย่างอ่ืนให้ส่งไปที่เขาตอนนี้ เนื่องจาก

ไม่จ าเป็นต้องมีของมีค่า เพราะไม่ว่าจะไปไหน ชาวเยอรมันจะเอามันไปจากพวกเขา ของพวกนั้นอยู่

ในมือคนฮังการีน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า เด็กชายที่ชอบสูบบุหรี่จึงตะโกนด่าเขา จากนั้น ชายชราคนหนึ่ง

นึกขึ้นมาได้ จึงขอให้แลกน้ าสองถัง แต่ต ารวจอยากได้ของก่อน ชาวยิวต่อรองว่าเอาน้ ามาให้ก่อน 

ต ารวจหัวเสียอย่างมาก จึงตะโกนด่าชาวยิว และขอให้กระหายน้ าตาย 

4 วันถัดมา บรรยากาศบนรถไฟหดหู่ดังเดิม ผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวว่า เธอนึกถึงสิ่งที่ต ารวจ

ท้องถิ่นพูดว่า พวกเขาไม่ต้องการสิ่งใด จากนั้นรถไฟหยุดลง ผู้คนต่างสงสัยว่าคือที่ไหน Gyurka 

สอดส่องไปข้างนอกตรงหน้าต่างรถไฟ กล่าวว่าเห็น อาคารสถานี ชื่อเอาท์ชวิทซ์ และเบอคาเนา มีคน

พูดขึ้นมาว่าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ ทั้งที่เขาเป็นครูสอนภูมิศาสตร์ เขาบอกว่าจากเส้นทาง 

ผ่านสโลวะเกีย รถไฟไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแน่ใจว่าตอนนี้ พวกเขาอยู่ที่โปแลนด์ แต่ชาว

เยอรมันได้เปลี่ยนชื่อสถานที่ทั้งหมดที่นี่ เมื่อถึงที่หมายชาวยิวจ านวนมากออกมาจากรถไฟ คู่รักกอด

กันไม่ยอมปล่อย จนทหารต้องจับแยก เนื่องจาก ผู้หญิงและผู้ชายต้องแยกกัน มีนักโทษชาวยิวคนหนึ่ง 

เดินมาบอกพวกเด็กๆว่า 16 พวกเขาต้องอายุ 16 รวมถึงเด็กชายตัวเล็กใส่แว่น หรือ Moskovics ด้วย 

แต่แล้วพวกเขากลับได้ไปยืนกันคนละกลุ่ม จากนั้นเป็นภาพตู้รถไฟว่างเปล่า โดยมีกองกระเป๋าชาวยิว

วางอยู่ข้างๆ จากนั้นภาพตัดมาที่บรรยากาศหลังโรงนอน Gyurka กับเด็กชายอีก 3 คนก าลังนั่งอยู่ใน

ชุดลายทาง และผมถูกโกนออกหมด คนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า ไม่แปลกใจเลย ที่มีห้องรมแก๊สอยู่หลังบ้าน

ด้วย อีกคนกล่าวว่า ไม่รู้ว่ามีห้องรมแก๊สอยู่ด้วย แต่ก็สัมผัสได้ตลอด และรู้ว่าพวกนั้นก าลังปิดบังความ

จริง พวกเขาทั้งหมดต้องตาย นี่คือ เอาท์ชวิทซ์ ค่ายแห่งการท าลายล้าง แต่พวกนั้นบอกว่า พวกเขาจะ

ถูกพาไปที่ ค่ายแรงงาน ที่นั่นแตกต่าง จากนั้นเสียงบรรยายของ Gyurka พูดถึง Moskovics ที่น่า
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สงสาร ว่าอาจตัวเล็ก สวมแว่น เป็นยิว แต่เขาก็ชอบ Moskovics เราไม่ควรศึกษาอะไรเลย นอกจาก 

เอาท์ชวิทซ์ พวกเขาสอนเราว่า ถึงเจ้าหนุ่ม เมื่อคุณโตขึ้น คุณจะต้องไปที่เอาท์ชวิทซ์ พวกเขาจะบรรจุ

คุณในห้องรมแก๊ส และเผาพวกคุณอย่างดี และได้ยินมาว่าพวกนั้นจะใจดีต่อยิวจนจบล้อมรอบด้วย

ความระมัดระวังและความเสน่หา และสถานที่ที่ท าให้ยิวหายใจไม่ออก อยู่ในสวนสวย ด้วยหญ้าและ

ดอกไม ้

ต่อมาเป็นภาพของแรงงานชายชาวยิวจ านวนมากในชุดนักโทษ เสียงของ Gyurka บรรยายว่า 

Buchenwald ตั้งอยู่ด้านบนของภูมิภาคที่เป็นเนินเขา อากาศสะอาด สามารถเห็นป่ารอบๆ และ

หลังคาบ้านสีแดงของบ้านในหมู่บ้าน ห้องอาบน้ าอยู่ทางซ้าย พวกนั้นจะเขียนชื่อลงไปในหนังสือเล่ม

ใหญ่ และจะได้รับสามเหลี่ยมสีเหลือง มีตัว U ในรูปสามเหลี่ยม เพ่ือแสดงว่าเป็นชาวฮังการี และ

ตัวเลขบนแถบผ้าใบของ Gyurka คือ 64921 เขาได้รับค าสั่งให้เรียนรู้ที่จะพูดอย่างรวดเร็วและชัดเจน

ในภาษาเยอรมัน คือ Vier-und-sechzig, neun,ein-und-zwanzig ข้อความดังกล่าวคือค าตอบของ

เขาหากมีใครถามว่าเขาเป็นใคร เมื่อเข้ามาในห้องโถงหนึ่ง ทหารคาโปถามถึงคนที่สามารถให้ความ

บันเทิงได้ เด็กชาย 5 คน ขึ้นไป ร้องเพลง และเล่นเปียโน เพลง On a Moonlit Night Gyurka มอง

อย่างตั้งใจ ชาวยิวบางคนตั้งใจฟังด้วยความเพลิดเพลิน บางคนท าสีหน้าเรียบเฉย 

ภาพตัดมาที่พวกเขาถูกย้ายมาโดยรถไฟ บรรยากาศในค่ายกักกันที่เต็มไปด้วยนักโทษชาย

สวมชุดลายทาง ไปพร้อมๆกับเสียงเขาบรรยายว่า ไม่มีอะไรน่าเหนื่อยหน่ายไปกว่ากระบวนการย้าย

ไปค่ายใหม่ จากเอาท์ชวิทซ์ และ Buchenwald มา Zeitz เขารู้ทันทีว่ามันเล็ก และขาดแคลน 

สามารถพูดได้เลยว่ามันเป็นค่ายต่างจังหวัด ห้องอาบน้ าและเมรุเผาศพ อยู่ในค่ายที่ส าคัญกว่าเท่านั้น  

ตัดภาพมาท่ีนักโทษก าลังยืนเรียงแถวกัน เขามองไปรอบๆ เพ่ือมองหาเด็กชายคนอ่ืนๆ เขาถูกรายล้อม

ไปด้วยคนแปลกหน้า ผู้คุมเดินมาเป่านกหวีด ทุกคนยืดตัวตรง นักโทษมีชามโลหะเก่าๆ แขวนอยู่ที่เสื้อ

คนละใบ ขณะที่ผู้คุมเดินตรวจตรา ผู้ชายวัยกลางคนที่ต่อแถวหลัง Gyurka ถามเขาว่า มาจากไหน 

เขาจึงตอบว่า บูดาเปส ชายคนนั้นจึงถามต่อว่า Grand Boulevard ยังอยู่ที่นั่นหรือเปล่า รถราง No.6 

กับถนน Nefelejcs ล่ะ เด็กชายจึงตอบว่าไม่ได้อยู่ที่นั่นนานแล้ว เขาจึงตอบว่า เขาก็เหมือนกัน ไม่ได้

อยู่ที่นั่นมา 4 ปีแล้ว ที่นั่นเป็นบ้านของเขา และในวันหนึ่งเขาจะเดินไปที่ถนนแห่งนั้นอีกครั้ง พร้อม

ถาม Gyurka ว่ามาที่แห่งนี้ได้อย่างไร เด็กชายเล่า เขาจึงแนะน าตัวว่าเขาชื่อ Bandi Citrom ใช้เวลา 

4 ปีในการเป็นแรงงานที่ถูกบังคับในยูเครน ระหว่างที่เขาถามตอบกันอยู่นั้น ผู้คุมเห็นว่าพวกเขายืนคุย

กัน จึงเดินมาตบเข้าที่หน้าของ Gyurka จนเลือดออกจมูก และล้มลงไป Bandi จึงสลับที่กับชายที่อยู่

ซ้ายมือของเด็กชายเมื่อผู้คุมเดินออกไป เขายังถามไถ่ว่าเด็กชายเจ็บหรือไม่ ชายชราร่างใหญ่คนหนึ่ง
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หันมาต าหนิให้ชายหนุ่มหยุดพูด Bandi บอกเด็กชายว่าอย่าไปคุยกับเขา เนื่องจากเขาไม่ใช่พวก

เดียวกัน เขาเป็นลัทเวียร์ออโธด็อกซ์และน่าจะเป็นคนขี้โกง และพวกเขาที่อยู่ในแถวได้พูดคุยถึงผู้คุมที่

เดินเข้ามาตบหน้า Gyurka ว่าเขาเป็นหนึ่งในหัวหน้าค่าย เป็นอาชญากร ไม่ใช่ยิว 

ในเวลาเช้ามืดผู้คุมออกมาเป่านกหวีดเรียกนักโทษออกมารับกาแฟ มีชายชราบางคนยื่นชาม

ห่างจากคนตัก จึงถูกตวาดใส่และสาดกาแฟเลอะเทอะกระจาย คนอ่ืนๆข้างหลังเห็นดังนั้น ถึงกับตัว

สั่นงันงก ท าอะไรไม่ถูกแต่ก็ยื่นถ้วยไปใกล้ๆ ต่อมาพวกเขาถูกน าไปเรียงแถวกัน มีค าสั่งเป็น

ภาษาเยอรมัน นักโทษทุกคนยืดตัว และถอดหมวกออก Gyurka ไม่ถอด Bandi จึงถอดหมวกของ

เด็กชายออกมา ชายชราแถวหน้า ถูกทหารเยอรมันตบหน้าอย่างไร้เหตุผล จากนั้นพวกเขาเดินต่อแถว

กันไปเพ่ือเริ่มท างาน Bandi และเด็กบางคนรวมถึง Gyurka ถอดเสื้อออก และเริ่มท างานเกลี่ยอิฐกัน

อย่างมีชีวิตชีวา Bandi บอกว่า มาแสดงให้พวกนั้นเห็นว่า เด็กๆจากบูดาเปสท าสิ่งเหล่านี้ 

ภาพตัดมาที่ Bandi นั่งบอก Gyurka ว่า การอาบน้ าที่ดี เป็นสิ่งจ าเป็น ใน หิมะ น้ าแข็ง นั่น

จะท าให้เขาไม่อับอาย ควรเก็บขนมปัง 1 ค า ไว้ในกระเป๋าเสมอ ปันส่วนของวันก่อนหน้าไว้ เนื่องจาก 

สัดส่วนไม่แน่นอน กินอาหารเช้า และอย่ามองคนอ่ืน กินมื้อกลางวัน เพ่ือความภาคภูมิใจในตนเอง รับ

ได้หรือไม่ การนับถือตนเองนั้นส าคัญเท่าขนมปังกับซุป หากอยากกลับบ้าน และเดินไปตามถนนของบู

ดาเปสอีกครั้ง และหากปราศจากความนับถือตนเองมันจะเป็นไปไม่ได้ พร้อมให้มองไปที่เด็กชายที่

ชอบสูบบุหรี่ ก าลังพ่นควันออกมา 

พวกเขาท างานกันอย่างขยันขันแข็ง จนชายที่เคยต าหนิ Bandi ในแถว พูดขึ้นมาว่าท าไมไม่

เก็บแรงไว้ท าอย่างอ่ืนบ้าง Gyurka เกลี่ยอิฐ จนมือเป็นแผล เขามองดูที่มือของเขาจนพลั่วหลุดมือไป 

ทหารเดินมาสั่งให้เขาท างานต่อ เขาจึงยื่นมือให้ดู แต่ทหารไม่ได้สนใจ เมื่อเสร็จงาน เขายืนมองมือ

ตัวเองด้วยความเจ็บปวด ใบหน้าของเขาซีดเซียว ขอบตาด าคล้ าดูอิดโรย หลังจากนั้นจึงเป็นเวลา

อาบน้ า และ ระหว่างกลับจากโรงงาน และเวลากลางคืนเข้ามา เป็นช่วงเวลาที่คึกคักและมีอิสระเสรี 

ซึ่งเป็นเวลาที่เขารอ และรักมากที่สุดในค่าย และยังเป็นเวลาของมื้อค่ าอีกด้วย ระหว่างที่รออาหาร มี

ชายคนหนึ่งเข้ามาทักทายเขาและพูดคุยกัน ถึงที่พัก และ ถามเด็กชายว่ารู้หรือไม่ว่าตัว U หมายถึง 

Unschuldig ภาษาเยอรมัน ที่แปลว่าผู้บริสุทธิ์ เด็กชายมองตามอย่างครุ่นคิด เขาเห็น Bandi เดินมา

พร้อมขนมปังก้อนใหญ่ จึงเดินเข้าไปหา Bandi เตือนเขาว่าจะแบ่งมันหลังซุป และจะปันส่วนในวัน

พรุ่งนี้ ต่อมามื้อเย็นมาถึง คนตักอาหารโวยวายว่าหากไม่เข้าแถวเขาจะไม่เริ่ม และเรียกพวกยิวว่าฝูง

สัตว์ จนชายชราคนหนึ่งกล่าวกับคนในแถวว่า คนตักอาหารนั่นน่าจะเป็นคนที่ทางการต้องการตัว

มากกว่าเขา อาหารเย็นของพวกเขาเป็นซุปแครอท ชายชราพบเนื้อชิ้นใหญ่ในชามของเขา ทุกคนที่นั่ง
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อยู่ตรงนั้นต่างมองมาที่เขา แต่เขาเลือกที่จะตักให้เด็กชายซึ่งน่าจะเป็นลูกของเขา เมื่อกินซุปหมด ชาย

ชราเอานิ้วเขี่ยชามและกวาดเศษอาหารขึ้นมาด้วยความเสียดาย เมื่อถึงเวลาเข้านอน Bandi พูดถึง 

ถนนในบูดาเปสอีกครั้งอย่างโหยหา ระหว่างนั้น มีชายชาวยิวกลุ่มหนึ่งบอกว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ พวก

เขาจุดเทียน นั่งล้อมวงร้องเพลงกัน ชายชรากล่าวว่าพวกเขาแบกรับชะตากรรมชาวยิวไว้ชั่วนิรันดร์ ไม่

มีอะไรสร้างความแตกต่างให้กับพวกเขา พวกเขาอยู่ที่นี่บนโลกชั่วคราว แต่พวกเขาอดทนเพราะพวก

เขามีเป้าหมาย ทุกคนต้องการความหลงใหลในชีวิต บางอย่างที่ช่วยให้มีความหวังพอที่จะมีชีวิต ใน

ตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่มีความหวังนั้น แต่เมื่อมองไปที่ลูก เขาจึงฉุกคิดมาได้ว่า เขามีความหวังที่จะ

พาลูกกลับบ้าน 

เช้ามืดถัดมาพวกเขาถูกเรียกมายืนเรียงแถวอยู่นานจนฟ้าสว่าง ก็ยังไม่ได้รับอาหาร มีบางคน

ล้มลงเนื่องจากทนไม่ไหว เวลาผ่านไปเรื่อยๆ ทุกคนมีความอ่อนแรง บางคนทนอยู่นิ่งๆไหว หลายคน

ไม่ไหว ยืนโอนเอน เนื่องจากพวกเขายืนนิ่งๆ อยู่นานมาก ชายที่เคยต าหนิ Bandi ให้หยุดพูดคราวนั้น 

กล่าวกลับ Gyurka ว่า จะขายซุปให้ โดยแลกกับซุปแครอท Bandi พูดขึ้นมาว่า คิดว่ามีบางคนซ่อน

ตัวอีกครั้ง ชาวยิวอีก 2 คนในแถวเสริมว่า หรือตาย หรือก าลังหลับอยู่ที่ใดสักแห่ง และพวกเขามายืน

ตรงที่นี้ตั้งแต่ตอนเช้า เด็กชายคนหนึ่งล้มลงไป พ่อของเขาจึงพยุงขึ้นและขอให้อดทนอีกสักหน่อย 

ชายยิวขายซุป เห็นดังนั้นจึงหันมาเสนอขายขนมปังกับมาการีนอีก Bandi  ได้ยินดังนั้นจึงไม่พอใจ 

และหันมาถามเด็กชายว่าได้ซื้อไปหรือยัง เด็กชายเงียบ ไม่ตอบ จากนั้น มีภาพนักโทษที่อดทนไม่ไหว 

ช็อคตาตั้ง ถูกหามไปโยนทิ้งจากแถว ภาพผู้คนยืนโอนเอนอย่างทรมาน บางคนถึงกับชักเพราะความ

หิวและอากาศที่ร้อน 

จากนั้นพวกเขาเดินแถวมานั่งอยู่ในที่พักกินอาหารกลางวัน Bandi กินขนมปังที่เขาปันส่วนไว้

อย่างช้าๆ Gyurka นั่งมองอย่างหิว กระหาย จากนั้นสายตาของเขา จับจ้องไปที่ทหารนั่งกินอาหาร

อย่างเอร็ดอร่อย โดยลืมค าที่ Bandi พูดไว้ว่า อย่ามองใครกินมื้อกลางวัน ทหารเห็นว่ามีคนจ้องเขาอยู่ 

เขาจึงหันหน้าหนีไปทางอ่ืน เด็กชายผู้หิวโหย น้ าตาคลอเบ้า เย็นวันนั้น ฝนตก Gyurka  รับหน้าที่น า

ขนมปังมาปันส่วนส าหรับเขา Bandi และเด็กชายอีกคน ระหว่างนั้นเขาแอบหยิบขนมปังกินจน

ด้านบนแหว่งไปเล็กน้อย แต่ถือว่ามากมาย ส าหรับนักโทษชาวยิวในค่ายนี้ เมื่อกลับมาถึ ง Bandi เห็น

ว่า ขนมปังถูกกินไป เขาจึงตบหน้า Gyurka ด้วยความโกรธ 

วันถัดมา เด็กชายเดินมาพบ ชายชาวยิวที่เสนอขายซุปก าลังกินมันฝรั่งอยู่ เขาเสนอขายมัน

กับเด็กชายอีกครั้ง ด้วยซุปในมื้อเย็น เด็กชายต่อรองว่า ซุปครึ่งหนึ่ง กับมาการีน ชายผู้นั้นปฏิเสธ 

เด็กชายเริ่มหงุดหงิด แล้วบอกว่า เขาก็เป็นยิวเช่นเดียวกัน แต่ชายผู้นั้นตอบกลับว่า เด็กชายไม่ใช่ยิว 
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แต่เป็นคนขี้เกียจ เด็กชายถามต่อว่า ถ้าอย่างนั้นท าไมเขาจึงมาอยู่ที่นี่ พร้อมกับกระชากถ้วยมันฝรั่ง

นั้นมากินอย่างหิวโหย เย็นวันนั้น เมื่อเขาต่อแถวรับซุป และเดินออกมากินได้ 2 ค า  ชายคนดังกล่าว

เดินเข้ามากระชากถ้วยซุปในมือเขาไป Bandi ตกใจและต่อว่า ห้ามปรามชายผู้นั้น แต่เขาบอกว่า นั่น

คือค่าตอบแทนของเขา Bandi ได้ยินดังนั้นจึงถามเด็กชายว่าซื้ออะไรมา และเดินหนีออกไป เด็กชาย

ยื้อแย่งถ้วยซุปอยู่นาน แต่สุดท้ายชายคนนั้นก็ได้ถ้วยซุปไป 

ต่อมามีเสียงเครื่องบินรบในขณะที่พวกเขาท างานกันอยู่นักโทษทั้งหลายจึงต้องวิ่งออกมา

หลบ ณ ที่ลี้ภัย แต่ Gyurka นอนหลับอยู่อีกฟากหนึ่ง กับนักโทษคนอ่ืนด้วยความเหนื่อยล้า จากนั้น

เมื่อถึงเวลาแบกกระสอบปูน ด้วยความอ่อนเพลียของร่างกาย Gyurka ล้มลงไปพร้อมกระสอบปูนจน

แตกออก ผู้คุมไม่พอใจอย่างมาก จึงเดินเข้ามาด่า และตบหน้าเขา กด กระชาก หัวเขาแนบกับ

กระสอบปูนที่แตก พร้อมฉุดกระชากลากถู เขามา แบกกระสอบใหม่ และกดเข้าไปเต็มแรง และคอย

เดินคุม เด็กชายร้องไห้ออกมา น้ าตาอาบแก้ม กับใบหน้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นผง มือไม้สั่นรอรับกระสอบ 

ต่อมาเป็นภาพที่แขวนคอ พร้อมกับนักโทษ 3 คน หน้าตาสะบักสะบอม นั่งรอความตาย 

พร้อมกับแขวนป้ายว่า Hurrah! Ich bin wieder da! เป็นภาษาเยอรมันที่แปลว่า ไชโย! ฉันกลับมา

แล้ว คาดว่าพวกเขาถูกจับได้ขณะท าการหลบหนี นักโทษทั้งหมดที่เหลือถูกเรียกให้มาจัดแถว หนึ่งใน

นั้นพูดขึ้นมาว่า พวกเขาต้องยืนอยู่จนถึงเช้าเป็นแน่ ชายที่ขายซุปกล่าวว่า 3 คนนั่น เป็นชาวยิว เมือง 

ริกา ที่ควรจะประสบความส าเร็จ เนื่องจากพูดเยอรมันได้เป็นอย่างดี รอบรู้เกี่ยวกับแผนที่ ทุกอย่าง 

แต่คนมีอ านาจกลับไม่ต้องการ Bandi จึงสวนว่า อย่างน้อยพวกเขาก็พยายาม และหันไปถาม Gyurka 

ว่าจิตวิญญาณหายไปไหน คิดถึงสิ่งใดที่ก าลังเกิดขึ้นรอบตัวเขาบ้างไหม เด็กชายจึงตอบว่า คิดว่าไม่มี

มื้อเย็นในคืนนี้ จากนั้นนักโทษทั้ง 3 ก็โดนแขวนคอท่ามกลางสายตานักโทษชาวยิวทั้งหมด บางคนเริ่ม

สวดมนต์ภาวนา เด็กชายหันมองตาม แม้กระทั่งชายขายซุป ก็สวดมนต์ภาวนาเช่นกัน บางคนสวดไป 

ร้องไห้ไป คืนนั้น ฝนตกลงมา Gyurka ออกมาจากโรงนอน เดินตากฝนไปอย่างทุลักทุเล เนื่องจากดิน 

โคลน ท าให้เดินล าบาก แต่ไม่รู้หตุผลว่าเขาเดินออกมาท าอะไร ต่อมาภาพตัดมาที่ นักโทษก าลัง

อาบน้ ากัน เขาไม่ยอมอาบน้ า Bandi จึงเรียกให้เขามาอาบน้ า และโมโหว่า เขาปล่อยตัวเองจนเกินไป 

เขามีเหา และเป็นคนข้ีเกียจ เด็กชายขัดขืนและต่อว่า Bandi กับการมาบงการชีวิตของเขา Bandit จึง

ถามว่าเขาอยากกลับบ้านหรือไม่ เด็กชายร้องไห้ และบอกว่าเขาหนาว Bandi จึงถอดเสื้อของเขา คลุม

ให้เด็กชาย บรรยากาศฝนตกลงมาอีกครั้ง 

ระหว่างที่พวกเขาต่อแถวกันอยู่นั้น Gyurka ล้มลงไป ชายขายซุปกับ Bandi พยุงเขาขึ้นมา 

ให้ยืนตรง เมื่อสั่งเลิกแถว เพ่ือรอรับอาหารเย็น เด็กชายล้มลงอีกครั้ง Bandi จึงเดินมาบอกให้ลุกขึ้น 
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เด็กชายบอกว่าเขาเจ็บหัวเข่า เมื่อ Bandi ถลกกางเกงเขาขึ้น พบว่าหัวเข่าของเขาบวมเป่ง แดงช้ า 

Bandi และเด็กชายอีกคน จึงหามเขาไปที่เตนท์แพทย์สนาม วันถัดมาเขาถูกบรรทุกมาพร้อมกับผู้ป่วย

คนอ่ืนๆ ที่สถานที่แห่งหนึ่ง คาดว่าเป็นโรงพยาบาลในค่าย มีชาย 2 คน สวมชุดนักโทษลายทาง

เช่นเดียวกัน เข้ามาฉีกเสื้อผ้าของคนที่นอนป่วย รวมถึงเด็กชายด้วย และน าน้ ามาฉีดท าความสะอาด

ร่างกายให้ ต่อมาเขาได้เข้ามานอนในโรงนอน และได้รับการรักษาจากแพทย์ที่เป็นนักโทษเช่นเดียวกัน 

ภาพฉายถึงขาเรียวเล็กของเขา ที่เต็มไปด้วยรอยแผล และเข่าขวาที่บวมเป่งออกมา หมอบอกว่าจะผ่า

ออกเพ่ือท าความสะอาด มันเจ็บแน่ แต่รับรองว่าหายไว ภาพตัดไปที่เขานอนนึกถึงตอนที่แม่ถามเขา

ว่าหิวไหม ก่อนที่จะมีเด็กชายคนหนึ่งถูกอุ้มมานอนข้างเขา พบว่าเป็นเด็กชายที่สูบบุหรี่เป็นชีวิตจิตใจ 

เขาถามหาน้ ากับ Gyurka แต่ Gyurka ตอบว่า ต้องการเหมือนกัน จากนั้น ก็ถามหาบุหรี่ ซึ่งแน่นอน

ว่าไม่มี สภาพเด็กคนนั้นดูอ่อนแรงและทรุดโทรมเป็นอย่างมาก วันต่อมา มีกาแฟ กับ ขนมปังมาแจก 

เด็กชายที่มานอนข้างเขาไม่ยอมตื่น คนแจกจึงสั่งให้ Gyurka เอากระป๋องของเขามารับกาแฟด้วย 

พร้อมกับยื่นขนมปังให้ Gyurka ปลุกเด็กชาย แต่พบว่าเขานอนนิ่งไม่ไหวติง เห็นดังนั้น เขาจึงกิน

อาหารส่วนที่ถูกแบ่งไว้ พร้อมกับนอนจ้องมองร่างที่แน่นิ่งของเด็กชายผู้นั้น วันถัดมา เมื่อคนแจก

อาหารมาถึง พบว่าเด็กชายคนนั้นยังนอนอยู่ จึงผิดสังเกต เขามองหน้า Gyurka และบอกว่าเด็กชาย

คนนี้ตายแล้ว เขาจึงจะออกไปบอกคนให้ช่วย แต่ก่อนออกไป เขาได้ให้ซุปอีกส่วนกับ Gyurka ต่อมา 

Gyurka เริ่มคันที่หลัง และหัวของเขา เขาถอดหมวกออกมาและจ้องมองอยู่สักพัก ก่อนจะเปิดผ้าขึ้น 

และพบว่า มีหนอนไชอยู่ที่เข่าของเขา เขาตกใจและนั่งครุ่นคิด 

ต่อมาพวกคนป่วยถูกย้ายออกมาจากโรงนอนโดยถูกเปลือยผ้า และนอนเรียงรายอยู่ รวมถึง

เขาด้วย แต่เขายังได้ใส่เสื้ออยู่ เด็กชายนอนนิ่งมองท้องฟ้าอย่างกังวลใจ ร่างกายของเขาถูกน าไปไว้บน

รถเข็น นอนมองนักโทษที่ท างาน ก าลังขนอาหาร เขาพูดขึ้นมาว่า แครอทซุป อย่างหิวโหย เขาถูกพา

มาในที่แห่งหนึ่ง มีฝักบัวเรียงอยู่เต็มไปหมดด้านบน เขาจ้องมองอย่างหวาดกลัว ว่านั่นอาจจะเป็นการ

รมแก๊ส แต่ผิดถนัด กลายเป็นน้ าออกมาแทน เพ่ือให้ช าระร่างกายของผู้ป่วยในนั้น เมื่อเสร็จเรียบร้อย 

ทุกคนต่างยืนขึ้นและเดินออกไป แต่เขาท าไม่ได้ เนื่องจากเจ็บขา มีคนเข้ามาช่วยแบกเขาออกไป 

ระหว่างทาง เขาเฝ้ามองผู้คนที่ล้มตาย ถูกน ามาวางเรียงกัน ในร่างที่เปลือยเปล่า เด็กชายถูกเปลี่ยน

เสื้อผ้าและน ามานอนที่เตียงขาวสะอาด ภายในห้องนั้นมีผู้ป่วยคนอ่ืน นอนอยู่ และยังมีเตาผิงอีกด้วย 

นักโทษคนหนึ่งเดินเข้ามาถามชื่อเขา แต่สื่อสารกันค่อนข้างล าบาก เพราะเขาไม่พูดฮังกาเรียนในตอน

แรก จนเขาสุ่มพูดแต่ละภาษาไปเรื่อยๆ เมื่อสื่อสารกันรู้เรื่องแล้ว ชายหนุ่มถามชื่อ Gyurka เขาจึงบอก

ไป เมื่อคนซักประวัติออกไป เขาจึงลุกข้ึนนั่งเพื่อหยิบผ้าห่มมาห่ม ก่อนจะหันไปถามเตียงถัดจากเขาว่า 
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พูดฮังกาเรียนได้หรือไม่ ชายชราตอบว่าได้ ด้วยเสียงแผ่ว และพบว่าเขามาจากบูดาเปสเช่นเดียวกัน 

และเข้ามาในค่ายแห่งนี้ เมื่อตอน พฤศจิกายน เด็กชายจึงถามต่อว่า อยู่ที่นี่จะได้รับอาหารหรือไม่ 

จากนั้น ก็มีอาหารเข็นเข้ามา เขาได้รับอาหารเป็นซุป และรีบรับอาหารมากินอย่างหิวโหย พร้อมบอก

ขอบคุณคนที่น าอาหารมาให้ คืนวันนั้น มีแสงไฟเสียงประกาศ และเสียงปืนดังออกมา เด็กชายตกใจ 

และมองไปที่นอกหน้าต่างด้วยความสงสัย 

วันต่อมา เป็นภาพนักโทษชาวยิวเดินกันอย่างอิสระ พร้อมกับเปลี่ยนเสื้อผ้าที่พอใส่ได้ 

เด็กชายเดินออกมาพร้อมกับชุดนักโทษและสะพายกระเป๋าในค่าย พบกับทหารอเมริกันขับรถเข้ามา

และทักทายเขา พร้อมชวนให้สูบบุหรี่ เด็กชายปฏิเสธ เมื่อเห็นว่าเด็กชายพูดภาษาอังกฤษได้ เขาจึง

ชวนคุยและถามว่ามาจากที่ไหน พร้อมหยิบหนังสือพิมพ์ ให้เขาดู ว่าสถานที่แห่งนั้นได้รับความ

เสียหายเป็นอย่างมาก ทหารอเมริกัน เสนอทางเลือกให้เขา ว่าอยากไปเรียนมหาวิทยาลัยที่อเมริกา 

หรือไม่ ให้ลองตัดสินใจดู แต่สุดท้าย เขาเลือกกลับไปที่ฮังการี ระหว่างเดินแถวรวมกันพวกเขาร้อ ง

เพลงปลุกใจ ก่อนที่จะมานั่งกันบนรถและ ทหารอเมริกัน ขึ้นมาพูดคุยบอกว่าเพ่ือให้แน่ใจว่าพวกเขา

จะกลับไปที่ฮังการีอย่างปลอดภัย จะให้น้ าและอาหารแก่พวกเขา และขอให้พวกเขาเดินทางปลอดภัย 

ก่อนจากไป ทหารอเมริกัน หันมาย้ ากับ Gyurka ว่า ไม่อยากเห็นเขาอยู่ตรงนี้ ไปกันเถอะ แต่เด็กชาย

ปฏิเสธ ทหารท าความเข้าใจ เมื่อมาถึงในเมือง พวกเขาได้เข้ามาพักผ่อนที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ระหว่าง

อาบน้ ากัน มีผู้ชายคนหนึ่งไม่ยอมถอดเสื้อ ชาวยิวบางส่วนจึงรุมเขา และบอกว่าเขามีรอยสัก SS อยู่ 

แต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยท าร้ายใคร ชุลมุนกันอยู่สักพัก คนคุมเข้ามาห้าม และบอกให้พาเขาออกไป 

ระหว่างเดินทาง พวกเขาพักกินอาหารอยู่บนซากปรักหักพัง ของสิ่งก่อสร้าง นั่งมองชาวบ้านเก็บกวาด 

คนคุมจึงถามเหล่าชาวยิวว่า สงสารพวกนั้นหรือไม่ แต่พวกนั้นไม่สงสารพวกเขาหรอก พวกนั้นผลักไส

ให้พวกเขา เข้าไปอยู่ในค่ายกักกัน และตอนนี้ ก็มีอิสระ และยังมีชีวิตรอด ขอให้มีความสุขกับชัยชนะ 

ระหว่างที่เขาเดินอยู่ในสถานีรถไฟ ผู้คนต่างตามหา คนในครอบครัวด้วยรูปถ่าย ชายชราคน

หนึ่งเดินเข้ามาถามเขาว่าเคยเห็นที่รมแก๊สหรือไม่ เขาจึงบอกว่ามันถูกท าที่เอาท์ชวิทซ์ แต่เขามาจาก 

Buchenwald ชายชราถามต่อว่า เคยได้ยินเรื่องการรมแก๊สหรือไม่เขาพยักหน้า แต่เขาไม่เคยเห็นด้วย

ตาของตัวเอง ชายชราจากไป พร้อมบอกว่าอยากรู้แค่นี้ รถไฟเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ เมื่อเขามองเห็น

ถนนที่ Bandi เคยพูดถึง เขาจึงแยกออกมาจากกลุ่มผู้รอดชีวต และเดินไปตามซากปรักหักพัง ไปพบ

ถนน Nefelejcs บ้านเรือนตรงนั้นได้รับความเสียหายอย่างมาก เขาเดินไปเรื่อยๆ จนไปหยุดอยู่ที่บ้าน

หลังหนึ่ง เขากดกริ่ง หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเปิดประตูออกมาถามว่ามาพบใคร เขาจึงบอกว่ามาพบ  

Bandi Citrom เธอจึงบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ หญิงชราจึงออกมาย้ าว่าเขาไม่ได้อยู่บ้าน ให้กลับมาใหม่ 
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สักวันหนึ่ง เด็กชายท าหน้าผิดหวัง และเดินจากไป  เขาขึ้นรถมาโดยไม่มีเงิน และตั๋วโดยสาร ชายชรา

คนหนึ่งจึงจ่ายค่าตั๋วให้เขา และพูดเหน็บแนมคนอ่ืนบนรถว่า ควรละอายแก่ใจบ้าง พร้อมถามเด็กชาย

ว่า มาจากเยอรมันใช่หรือไม่ ชายชราสอบถามเขาเกี่ยวกับค่ายกักกัน และพูดถึงความโหดร้ายของมัน 

และกล่าวว่าเขามั่นใจว่า เด็กชายต้องหิวโหย และอาจยอมแพ้ไปกับมัน เด็กชาย เอาแต่ตอบว่า มัน

เป็นเรื่องธรรมชาติ ท าให้ชายชราสงสัยว่าท าไมเอาแต่พูดอย่างนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ธรรมชาติสักนิด 

และสิ่งส าคัญคือ เขารอดชีวิตมา เด็กชายนิ่งเงียบ ชายชราถามว่าเขารู้สึ กยังไง ที่ได้กลับมาบ้านแล้ว 

เขาตอบอย่างไม่คิดว่า มีแต่ความเกลียดชัง ชายชราจึงไม่พูดสิ่งใดต่อ 

เด็กชายเดินเข้ามาในที่ ที่เคยเป็นบ้านของเขาแต่พบว่า มีคนอ่ืนมาอยู่แล้วพร้อมปิดประตูใส่

หน้าเขา เขาจึงกดกริ่งบ้านเพ่ือนบ้านของเขา ทุกคนโล่งใจมาก ที่เห็นเขายังอยู่ เขาจึงถามเกี่ยวกับ

บ้านเขาว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่มีใครตอบ พร้อมกับให้เขาเข้ามานั่งในบ้านก่อน และหาอาหารให้เขา 

เด็กชายเริ่มถามถึงพ่อของเขาว่าเสียชีวิตแล้วหรือ หนึ่งในนั้น บอกเขาว่า พ่อของเขาไม่ต้องทุกข์

ทรมานนานนัก เพ่ือนเขาซื้อข่าวจากค่ายเยอรมัน อีกคนเสริมว่า แต่ตั้งอยู่ใน เขตออสเตรีย ชื่อว่า ค่าย

กักกัน Mauthausen เมื่อถามถึงแม่เขา เพ่ือนบ้านจึงบอกว่า เธอรอด และมาที่นี่ทุกอาทิตย์เพ่ือพบ

เขา ส่วนแม่เลี้ยงของเขา แต่งงานกับ ซูโต เพ่ือนพ่อเขา ระหว่างคุยกัน เพ่ือนบ้านผู้หญิง จึงน าอาหาร

มาให้เขา เขาพูดต่อกับเหล่าชายชราว่า รู้หรือไม่ที่เถียงกันว่า เขาจะได้ขึ้นรถบัสหรือรถไฟ ไปเอาท์ช

วิทซ์ ชายชราส่ายหน้า พร้อมกล่าวว่า จะรู้ได้อย่างไร ว่ามันจะน าพาเขาไปสู่ค่ายนรกนั่น เด็กชายเถียง

ว่า ค่ายไม่ใช่นรก ชายชราพูดต่อว่าท าไมจะไม่ใช่ เขาไม่รู้จะจินตนาการเป็นอย่างอ่ืนไปได้อย่างไร 

เด็กชายจึงบอกว่า นรกน่าจะออกมาไม่ได้ แต่ค่ายกักกันออกมาได้ เพ่ือนบ้านผู้หญิงจึงเสริมว่าโชคดีท่ี

เขาออกมาได้แล้ว เขากลับมาบ้าน และควรนึกถึงอนาคตของเขา ชายชรา 2 คนเสริมต่อว่า ก่อนอ่ืน

เลย คือต้องออกไปใช้ชีวิตด้วยความอิสระ เขาไม่สามารถเริ่มชีวิตใหม่ด้วยภาระ เด็กชายจึงถามถึงชีวิต

เก่าของเขา ชายชราตอบว่ามันจบแล้ว เขาได้รับชะตาที่ต่างกัน ทุกคนยอมรับมัน เพราะไม่มีทางเลือก 

แต่ตอนนี้ทุกคนอิสระ เด็กชายจึงตอบว่าทุกคนก็มีอิสระเสมอมา ทุกคนใช้เวลาทั้งวันรอ ในบ้านของ

พวกเขา ในเอาท์ชวิทซ์ก็รอ อย่างน้อย ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง สิ่งต่างๆ อาจแตกต่างออกไป จากสิ่งที่

พวกเขาท าในเอาท์ชวิตซ์เสมอ เช่นเดียวกับท่ีบ้านในตอนที่เขากล่าวลาพ่อของเขา ทุกคนในบ้านต่างสี

หน้าไม่ค่อยดี จึงพูดตัดบทว่า เขาอาจจะเหนื่อยเกินไป  เพราะเดินทางมานาน และบอกให้กลับบ้าน 

เพราะแม่รออยู่ เมื่อเขาเดินออกมาจากบ้าน ได้พบกับเด็กหญิงที่เคยร้องไห้กับการถูกเกลียด เธอ

ทักทายเขา และถามเขาว่ามันน่ากลัวมากใช่ไหม เขาส่ายหัว และถามเธอกลับว่า ได้เรียนรู้หรือไม่ว่า

การเป็นยิวนั้นหมายถึงสิ่งใด เธอตอบว่า มันจบแล้ว นั่นไม่ใช่เรื่องส าคัญอีกต่อไป เขาจึงถามว่า จ าได้
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ไหมว่าเธอร้องไห้ เขาพยายามปลอบเธอ แต่ท าไม่ได้ เพราะเขาก็เป็นยิวเช่นเดียวกัน เธอจึงถามว่าถ้า

อย่างนั้น ตอนนี้เขาเป็นอะไร เขาจึงกล่าวว่าเขาไม่รู้ ในตอนนี้เขารู้สึกไม่มีตัวตน เขาตายไปแล้วครั้ง

หนึ่ง เขาไม่สามารถโกรธได้อีกต่อไปแล้ว ก่อนจะเดินจากไปท่ามกลางเมืองที่เริ่มสงบ  

เขามองเสื้อนักโทษลายทางของเขา พร้อมกับสัญลักษณ์ สามเหลี่ยมที่มีตัว U อยู่ที่อก พร้อม

กับมีเสียงบรรยายว่า เพ่ือรวบรวมความกล้า เขาหยุดอยู่เป็นนาทีในจัตุรัส เป็นชั่วโมง ถึงแม้จะอยู่ที่นี่ 

แต่เขาจ าได้ว่า ช่วงเวลาที่เขาชอบที่สุดคืออยู่ในค่ายกักกัน ความรู้สึกของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด 

และสิ้นหวัง เขารู้สึกคิดถึงบ้าน ในชีวิตของเขา ความรู้สึกบางอย่างมีความสะอาด เรียบง่าย คนที่

ช่วยชีวิตเขา กลับมาหาเขา เป็นครั้งแรกที่เขานึกถึงพวกเขาด้วยความขุ่นเคือง แต่เป็นความขุ่นเคืองที่

เต็มไปด้วยความรักใคร่ แต่ก็ไม่อยากพูดเกินจริง เขาสามารถยอมรับข้อโต้แย้งที่ตอบแทนด้วยการมี

ชีวิตอยู่ เขามองไปรอบ ๆ ในจัตุรัสที่มืดสลัว เมื่อพายุนั้นซัดถนนที่เต็มไปด้วยค าสัญญามากมายเข้ามา

อยู่ในตัวเขา เขาจะด าเนินชีวิตที่ไม่ต่อเนื่องของเขาเอง เขาจ าได้ว่าแม่ของเขา วางแผนให้เขาเป็น

วิศวกร หรือหมอ และนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ไม่มีสิ่งใดเกินความสามารถในการอดทนของเขา ระหว่าง

ปล่องไฟนั้นมีทั้งเรื่องทรมาน และมีสักสิ่งที่คล้ายคลึงกับความสุข ผู้คนถามถึงแต่เรื่องที่น่าหวาดกลัว 

แต่ทว่า เขา อยากจะเล่าถึงความสุขเกี่ยวกับค่ายกักกันในครั้งหน้า หากพวกเขาถาม และถ้า เขายังไม่

ลืมตัวเองไปซะก่อน 
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