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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษานวนิยายเขมรแนวประจักษ์พยานวรรณกรรม

สมัยเขมรแดง ใน ค.ศ.1975-1979 จ านวน 5 เรื่อง คือ นวนิยายเรื่อง “องค์การนรก (The Leaders 
from Hell)” เรื่อง “ความรู้สึกของลูกควาย (The sentimental Buffalo)” เรื่อง “ระบอบมัจจุราช 
(Death Regime)” เรื่อง “ใต้หยาดน้ าฝน (Under the drops of falling rain)” และเรื่อง“การระลึก
ถึงพ้ืนที ่32 (Memory of Area 32)” ผู้ประพันธ์นวนิยายแต่ละเรื่องล้วนถ่ายทอดเหตุการณ์จากความ
ทรงจ าที่ตนเคยประสบในช่วงเวลาที่เขมรแดงยึดครองประเทศกัมพูชา โดยประชาชนชาวเขมรถูกกลุ่ม
เขมรแดงกักกัน ใช้แรงงาน และทรมานอย่างโหดเหี้ยม นวนิยายเขมรแนวประจักษ์พยานวรรณกรรม
จึงสะท้อนให้เห็นความขมขื่น ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานของประชาชนชาวเขมร และเพ่ือ
เตือนใจประชาชนชาวเขมรไม่ให้หลงลืมเหตุการณ์อันโหดร้าย รวมทั้งช่วยกันปกป้องประเทศไม่ให้เกิด
ประวัติศาสตร์ซ้ ารอยได้อีก 

ผลการศึกษาองค์ประกอบของนวนิยาย พบว่านวนิยาย 3 เรื่องมีเพียงโครงเรื่องหลักและอีก 
2 เรื่องมีการสอดแทรกโครงเรื่องรองเพ่ือสนับสนุนเรื่องราวของตัวละครหลักให้น่าสนใจมากขึ้น  ใน
ด้านของตัวละครแบ่งเป็นตัวละครหลักและตัวละครฝ่ายปฏิปักษ์ พบว่าตัวละครหลักที่เป็นประชาชน
ใหม่คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงพนมเปญและถูกเขมรแดงกวาดต้อนเข้าไปยังพ้ืนที่ชนบท เป็นฝ่าย
ถูกกระท าจากพวกเขมรแดง และตัวละครฝ่ายปฏิปักษ์คือ ตัวละครเขมรแดงและตัวละครประชาชน
เก่า ตัวละครเขมรแดงคือผู้กระท าการโหดเหี้ยมต่อประชาชนชาวเขมรทั้งประชาชนใหม่และประชาชน
เก่า ส่วนตัวละครประชาชนเก่าเป็นผู้อาศัยในพ้ืนที่ชนบท มีส่วนช่วยเขมรแดงในการต่อสู้กับจักรวรรดิ
อเมริกา บางคนจึงมีท่าทีรังเกียจประชาชนใหม่ ฉากในนวนิยายน าเสนอฉากเวลาและสถานที่ แบ่ง
ออก เป็ น  3 ช่ ว ง  คื อ  1) เ ขมรแดง เ ข้ า มายึ ด ครองกรุ งพนม เปญก่ อนวั นที่  17 เ มษายน 
ค.ศ.1975  น าเสนอฉากความสับสนวุ่นวายก่อนที่เขมรแดงยึดอ านาจการปกครองของกัมพูชา 2) สมัย
เขมรแดง (วันที่ 17 เมษายน ค.ศ.1975 – 7 มกราคม ค.ศ.1979) ผู้ประพันธ์ถ่ายทอดฉากในพ้ืนที่
ชนบทเช่น สภาพบ้านเก่าที่ทรุดโทรม สถานที่พักที่คับแคบ โรงเรียนที่กลายเป็นสถานที่รวบรวมเด็ก
เพ่ือไปท างาน รวมถึงโรงพยาบาลที่ไม่ถูกต้องตามหลักทางการแพทย์ 3) ช่วงเวลาที่กองก าลังแนวหน้า
ป้องกันชาติเข้ามาปลดปล่อยประชาชนจากเขมรแดง ผู้ประพันธ์ถ่ายทอด ภาพความวุ่นวายจากการสู้
รบระหว่างทหารเขมรแดงและกองก าลังแนวหน้าป้องกันชาติที่ได้รับการสนับสนุนโดยกองทัพ
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เวียดนาม การหลบหนีจากสมรภูมิสู้รบ และการอพยพกลับถิ่นฐานเดิม ผลการศึกษากลวิธีการใช้
ภาษาพบว่ามีการใช้ศัพท์ที่สะท้อนภาษาสมัยเขมรแดง รวมถึงการพรรณนาเหตุการณ์ในสมัยเขมรแดง
ที่สอดแทรกความสามารถเฉพาะตัวในการใช้ภาษาของผู้ประพันธ์ ผู้ประพันธ์บางท่านมีการใช้ภาษาที่
สวยงามสละสลวย มีการใช้ค ายืมบาลีสันสกฤต ในขณะที่ผู้ประพันธ์บางท่านมีการใช้ภาษาที่เรียบง่าย
แต่สามารถสื่อให้เห็นภาพเหตุการณ์สมัยนั้นได้ชัดเจน 

ผลการศึกษาภาพสะท้อนที่ปรากฏในนวนิยายพบการถ่ายทอดเหตุการณ์  3 ช่วงเวลา ซึ่ง
สัมพันธ์กับการแบ่งฉาก คือ 1) ภาพเหตุการณ์ก่อนวันที่ 17 เมษายน ค.ศ.1975 สะท้อนให้เห็นภาพ
เหตุการณ์ความสับสนวุ่นวายของกองทัพเขมรแดงที่พยายามล้มล้างระบอบสาธารณรัฐ  2) ภาพ
เหตุการณ์วันที่ 17 เมษายน ค.ศ.1975 – 7 มกราคม ค.ศ.1979 สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เขมรแดงกระท า
โหดเหี้ยมต่อประชาชนชาวเขมร เช่น การใช้อาวุธปืนข่มขู่ประชาชน บังคับให้ท างานหนัก บังคับให้
ประชาชนแต่งงานกัน และยิ่งไปกว่านั้น การใช้แส้ฟาดประชาชนเกินกว่าที่มนุษย์จะกระท ากัน และ 3) 
ช่วงเวลาหลังวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.1979 หลายพ้ืนที่ตามชนบทในประเทศกัมพูชายังคงวุ่นวาย 
สถานการณ์ยังไม่สงบเนื่องจากเขมรแดงยังคงยึดครองและมีอิทธิพลในพ้ืนที่ชนบทอยู่ แม้ว่าเวียดนาม
เข้าปลดปล่อยกรุงพนมเปญได้ในวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.1979 ก็ตาม 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

60114211 : Major (EPIGRAPHIC IN THAI AND ORIENTAL LANGUAGES) 
Keyword : Khmer literature, testimonial literature, Khmer rouge period 

MISS PEARL POMIL : A STUDY OF TESTIMONIAL KHMER NOVELS IN THE KHMER 
ROUGE PERIOD THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR ORAWAN BUNYARITH, Ph.D. 

The purpose of this thesis was to study 5 Khmer testimonial literatures in the 
Khmer Rouge regime (1975-1979) which were “Ongkar Noreak (The Leaders from Hell)”, 
“kounkrabey manosancettana (The sentimental Buffalo)”, “robob maccuriec (Death 
Regime)”, “kroaom damnaoq tuek plieng (Under the drops of falling rain)”, and 
“qanusawarey nonduel 32 (Memory of Area 32)”. Each writer has conveyed his or her 
experiences during the Khmer rouge arrogated Cambodia. Khmer people were 
confined, laboured, and brutally tortured by the Khmer rouge. The Khmer testimonial 
literatures have reflected the bitterness, the torment, and the agony of Khmer people. 
In addition, it has also reminded Khmer people not to forget this cruel incident and 
help each other to protect this incident to happen again.    

The analysis of the components of the Khmer novels reveals that have 3 
novels have only main plot whereas 2 novels also insert the sub-plot for intensifying 
the story of main characters to get more interesting. The characters can be separated 
into the main characters and the opposing characters. The main characters who were 
the new people living in Phnom Penh and being moved forcibly to the rural areas are 
demeaned by the Khmer rouge. The opposing characters are the Khmer rouge and 
base people. The Khmer rouge characters commit brutal acts against both new and 
base Khmer people, and the base people are the villagers in rural areas supporting 
Khmer rouge to battle with United States of America. Some of them disdained the 
new people. The scenery in the novels presents can be divided into 3 parts based on 
time and place; which are 1) the Khmer rouge had arrogated Phnom Penh before April 
17th, 1975, presenting the turbulent situation when the Khmer rouge seized power in 
Cambodia. 2) the Khmer rouge regime (April 17th 1975 – January 7th 1979), the writers 
demonstrated the scene in rural areas such as decadent old houses, narrow shelters, 
schools as the place to whip the children to work, and the unhygienic hospitals. 3) 
Kampuchean United Front for National Salvation (KUFNS), supported by the 
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Vietnamese army invaded Cambodia and liberated people in the rural areas. The 
writers showed turbulent scenes of fights between the Khmer rouge and the 
Vietnamese army, people escaping from the battlefield and evacuating back to their 
homeland. As for the language usage, there were some terminologies reflecting the 
Khmer Rouge regime, depiction the situations in the Khmer rouge regime which reflects 
the writer’s ability of language usage. In addition, some writers used the elegant 
language, Pali-Sanskrit loan words, meanwhile another used the simple language but 
illustrated the situation in that period clearly. 

The reflection in the Khmer novels studied are divided into 3 periods which 
is related to the scenery; 1) the situation before April 17th, 1975 reflected the turbulent 
situation when the Khmer rouge seized power in Cambodia.   as the Khmer rouge 
military trying to overthrow the republican regime; 2) the Khmer rouge regime (from 
April 17th 1975 – January 7th 1979) mirrored the Khmer rouge brutally assaulted Khmer 
people, for instance, using a firearm to intimidate people, forcing the people to work 
hard and forcing arrange marriage on citizens. Moreover, the Khmer Rouge tortured 
Khmer people with whip, the cruelty of such act was beyond humanly possible. and 
3) After January 7th 1979, many rural areas in Cambodia was still tempestuous because 
the Khmer rouge had still arrogated and influenced in rural areas even Vietnamese 
army had already invaded to liberate  Phnom Penh on January 7th 1979. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะส าเร็จลุล่วงไปไม่ได้ หากข้าพเจ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือ และความ
อนุเคราะห์จากบุคคล  และหน่วยงานต่างๆ  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ ง  จึง
ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี ้

ขอบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็น
อย่างสูง ที่สละเวลามาเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ข้าพเจ้า และคอยให้การช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และชี้จุดบกพร่องในการท าวิทยานิพนธ์ คอยถามไถ่ความคืบหน้าอยู่เสมอ และตรวจแก้
เนื้อหาวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์จนส าเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม ที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคอยให้ค าปรึกษา อีกทั้งยังแนะแนวทางในการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้
สมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา ที่รับเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ และ
ให้ค าแนะน าในการแก้ไข และขอขอบพระคุณอาจารย์ ณัฐพล จันทร์งาม ผู้ที่ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความ
สนใจและชื่นชอบในภาษาเขมร รวมทั้งขอขอบพระคุณภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่ถ่ายทอดความรู้วิชาในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าพเจ้า 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ และพ่ีๆ สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออกร่วมคลาสเรียนของ
ข้าพเจ้า ที่คอยให้ค าปรึกษา และมุ่งมั่นฝ่าฟันในการเรียนจนจบหลักสูตรไปพร้อมกัน และขอขอบคุณ
เพ่ือนๆ พ่ี ๆ อีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงท่ีได้ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ 

ยิ่งไปกว่านั้น ขอขอบคุณครอบครัว บิดา มารดา พ่ีสาว ที่คอยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
แก่ข้าพเจ้าคอยให้ก าลังใจข้าพเจ้าตลอดช่วงการท าวิทยานิพนธ์ และขอบคุณแมวทั้ง 3 ตัว ของขา้พเจ้าที่
เป็นเหมือนก าลังใจน้อยๆ และเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ข้าพเจ้ามีความสุขกับการท าวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากรที่คอยให้ค าแนะน าในการลงระบบวิทยานิพนธ์
ของข้าพเจ้าจนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 

ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี ้
  
  

นางสาว เพิร์ล  โปมิล 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

นวนิยำยจัดเป็นบันเทิงคดีที่ผู้แต่งจินตนำกำรสร้ำงสรรค์ขึ้นมำ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้เกิด
ควำมสนุกสนำน เพลิดเพลิน ในขณะเดียวกันนวนิยำยก็เปรียบเสมือนเรื่องเล่ำที่แสดงควำมรู้สึกของผู้
แต่ง ซึ่งผู้แต่งย่อมถ่ำยทอดอำรมณ์ ควำมรู้สึก จินตนำกำร และสภำพแวดล้อมตำมทัศนะ  ควำมรู้ 
รวมถึงประสบกำรณ์ของผู้แต่งด้วย นอกจำกนี้นวนิยำยยังเป็นกระจกเงำบำนใหญ่ที่สะท้อนให้รู้จักชีวิต 
รู้จักสังคมในแง่มุมต่ำงๆ ผ่ำนงำนเขียนที่ผู้แต่งสำมำรถใช้อักษรเป็นสื่อกลำงในกำรสื่อเรื่องรำวต่ำงๆ 
ผ่ำนมำยังผู้อ่ำน อำจมีเค้ำโครงจำกเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นทั้งหมดก็ได้  หรืออำจเกี่ยวข้องกับ
บุคคลทั้งที่ไม่มีตัวตนจริงหรือมีตัวตนจริงก็ได้ ดังที่ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ได้กล่ำวว่ำ ตัวละครในนวนิยำย
เป็นที่ยอมรับว่ำเป็นแบบฉบับของบุคคลที่มีชีวิตจริง และพฤติกรรมที่แสดงออกของตัวละครก็
สอดคล้องกับลักษณะควำมเป็นไปที่ปรำกฏขึ้นจริงในสถำนที่และยุคสมัยนั้นๆ 1 นวนิยำยจึงสำมำรถ
สะท้อนเหตุกำรณ์ แนวคิด และสภำพสังคมให้แก่ผู้อ่ำนได้ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ขึ้นอยู่กับกลวิธีของผู้แต่งในกำร
สื่อมำยังผู้อ่ำนผ่ำนตัวอักษรเพื่อให้เกิดภำพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

“ปฺรโลมโลก ប្រលោមលោក” ในภำษำเขมร เทียบเท่ำกับค ำว่ำ “นวนิยำย” ในภำษำไทย 
พจนำนุกรมเขมรฉบับพุทธศำสนบัณฑิตย์ให้ควำมหมำย ប្រលោមលោក ว่ำ เรื่องประโลมใจคน เป็น
เรื่องที่ผู้แต่งจินตนำกำร โดยไม่มีข้อก ำหนดหรือกฎเกณฑ์ในกำรเขียนอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้พจนำนุกรม
เขมรฉบับพุทธศำสนบัณฑิตย์พิจำรณำว่ำ “เรืองลแบฺง ល ឿងល្បែង” หรือ ศำสฺตฺรำลแบฺง นับเป็น 
นวนิยำยหรือ ប្រលោមលោក ประเภทหนึ่ง เพียงแต่ศำสตรำลแบฺง เช่น เรื่องสังข์ศิลป์ชัย ลักษณวงศ์ 
หงส์ยนต์ ซึ่งเป็นวรรณกรรมโบรำณ มีรูปแบบกำรประพันธ์แบบร้อยกรอง นอกจำกนี้วรรณกรรม
ศำสนำประเภทชำดก เช่น ลฺเบิกชูชก (กัณฑ์ชูชก) លបែើកជូជក ลฺเบิกมหำรำช (กัณฑ์มหำรำช)លបែើក
មហារាជ ก็จัดเป็น ប្រលោមលោក  ได้เช่นกัน เพรำะเป็นเรื่องแต่งเพ่ือประโลมใจคน ส่วน ប្រលោមលោក 

ปัจจุบัน ที่นับเป็นนวนิยำยจะเป็นเรื่องแต่งประโลมใจคนแบบร้อยแก้ว2  

                                                           
1 รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ, วรรณกรรมปัจจุบัน (กรุงเทพฯ: กรำฟิคอำร์ต, 2526), 49. 
2 อรวรรณ บุญยฤทธิ์, ลักษณะภำษำของชื่อตัวละครในนวนิยำยเขมร (กรุงเทพฯ: ภำควิชำภำษำ

ตะวันออก คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2562), 1. 
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ฆีง หุก ฑี ឃីង ហុក ឌី ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนอักษรศำสตร์เขมรที่ได้รับกำรยกย่องและเป็นที่
เชื่อถือในแวดวงนักวิชำกำรชำวเขมร ให้ค ำจ ำกัดควำมค ำว่ำ ប្រលោមលោក ไว้ว่ำ เป็นค ำใช้เรียกค ำ
จ ำกัดควำมของวรรณกรรมที่เพ่ิงเกิดขึ้นในสมัยอำณำนิคมฝรั่งเศส ค.ศ. 1863-1953 ซึ่งเป็นเรื่อง
ประโลมจิตใจมนุษย์3  แม้ว่ำ ប្រលោមលោក ตำมพจนำนุกรมของเขมรจะครอบคลุมประเภท
วรรณกรรมหลำกหลำย แต่นักวิชำกำรเขมรส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่ำ นวนิยำยเขมรเป็นงำนเขียนร้อยแก้ว
ที่ได้รับอิทธิพลวรรณกรรมต่ำงชำติ โดยปรำกฏในช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ำมำปกครองประเทศกัมพูชำ แปล
จำกค ำว่ำ roman ของฝรั่งเศส4  

ฆีง หุก ฑี ได้ปรับปรุงกำรแบ่งสมัยของนวนิยำย ออกเป็น 6 สมัยเพ่ิมเติมจำกกำรแบ่งสมัย 
นวนิยำยของนักวิชำกำรเดิมที่แบ่งถึง ค.ศ. 1973 เท่ำนั้น กำรแบ่งนวนิยำยตำมสมัยของ ฆีง หุก ฑี มี
ดังนี้ 

1. นวนิยำยเขมรสมัยอำณำนิคมฝรั่งเศส ค.ศ. 1863-1953 
2. นวนิยำยเขมรสมัยสังคมรำษฎร์นิยม ค.ศ. 1953-1970 
3. นวนิยำยเขมรสมัยสำธำรณรัฐ ค.ศ. 1970-1975 
4. นวนิยำยเขมรสมัยกัมพูชำประชำธิปไตย(เขมรแดง)ตั้งแต่ ค.ศ. 1975-1979 
5. นวนิยำยเขมรสมัยสำธำรณรัฐประชำมำนิตกัมพูชำตั้งแต่ ค.ศ. 1979-1991 
6. นวนิยำยเขมรสมัยปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1991 เป็นต้นมำ5 

หลังจำกได้รับเอกรำชจำกฝรั่งเศสแล้ว ประเทศกัมพูชำเข้ำสู่ยุคสังคมรำษฎร์นิยมภำยใต้กำร
น ำของสมเด็จนโรดมสีหนุ เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1953 พระองค์ทรงตั้งพรรคกำรเมืองที่พระองค์ไม่ประสงค์
จะให้เรียกว่ำพรรคกำรเมืองคือ พรรคสังคมรำษฎร์นิยม เพ่ือร่วมลงเลือกตั้งในเดือนสิงหำคม ค.ศ. 
1955 สมเด็จนโรดมสีหนุใช้พระองค์เองและกลไกของรัฐสลำยพรรคกำรเมืองคู่แข่งของพระองค์จนสิ้น
ก ำลัง ผลกำรเลือกตั้งในครั้งนั้นปรำกฏว่ำ พรรคของพระองค์ได้รับเสียงเลือกตั้งทั้งหมดในสภำ
ผู้แทนรำษฎร โดยพระองค์ทรงด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี  ช่วงเวลำที่ทรงด ำรงต ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรีแบบผูกขำดทำงอ ำนำจ ประเทศต้องประสบปัญหำต่ำงๆ มำกมำย เช่น ปัญหำกำร
คอรัปชั่นในระบบบริหำร ภำวะเงินเฟ้อ ผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่ ำ แม้ว่ำประเทศต้องพ่ึงพำควำม
ช่วยเหลือจำกภำยนอก แต่พระองค์กลับทรงประกำศไม่รับควำมช่วยเหลือทำงกำ รทหำรจำก

                                                           
3 ឃីង ហុក ឌី, មាបីអកស សិបែសតវតសទី20 (ភុ្ុំលេញ: រណ្ណា គា អងគ , 2002), 37. 
4 อรวรรณ บุญยฤทธิ์, ลักษณะภำษำของชื่อตัวละครในนวนิยำยเขมร, 1. 
5 ឃីង ហុក ឌី,  ទិដ្ឋភាេទូលៅនៃអកស សាស្តសរល្មែ  (ភុ្ុំលេញ : លរាងេុមពល្មែ , 2003), 189. 
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สหรัฐอเมริกำเลย ทั้งนี้เพ่ือเอำใจคอมมิวนิสต์จีน เป็นผลให้กองทัพอ่อนแอลงมำก6 พระองค์ทรงท ำที
ฝักใฝ่ประเทศคอมมิวนิสต์ แต่แท้จริงแล้วทรงรังเกียจกลุ่มฝ่ำยซ้ำยที่อยู่ในประเทศ และทรงพยำยำม
ก ำจัดให้สิ้นไป กำรกระท ำที่ไม่เป็นกลำงของพระองค์ท ำให้ทั้งฝ่ำยซ้ำยภำยในประเทศและกลุ่มฝ่ำย
ขวำที่นิยมสหรัฐอเมริกำไม่พอใจ และด ำเนินกำรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระองค์7 

ผลกำรเลือกตั้งใน ค.ศ. 1955 ชี้ให้เห็นว่ำขบวนกำรคอมมิวนิสต์ในกัมพูชำไม่สำมำรถต่อสู้โดย
ใช้วิถีทำงกำรเมืองต่อไปได้ สมำชิกหลำยคนตัดสินใจจับอำวุธขึ้นสู้โดยมีฐำนที่มั่นอยู่ในชนบท ใน ค.ศ.
1956 กระแสกำรปรำบปรำมกลุ่มฝ่ำยซ้ำยผ่อนคลำยลง ปัญญำชนฝ่ำยซ้ำยที่เพ่ิงเดินทำงกลับจำก
ฝรั่งเศสได้เข้ำสอนหนังสือในโรงเรียนและวิทยำลัย โดยปกปิดควำมสัมพันธ์ของตนกับขบวนกำรพรรค
คอมมิวนิสต์ไว้ และใช้โอกำสนี้เผยแพร่แนวคิดสังคมนิยมในกรุงพนมเปญ จนกระทั่งเข้ำถึงกลุ่มชนชั้น
กลำงในเมืองได้ ท ำให้เกิดกระแสต่อต้ำนสมเด็จนโรดมสีหนุอย่ำงรุนแรงมำก  ใน  ค.ศ 1959 กลุ่ม
คอมมิวนิสต์ก็ต้องย้ำยฐำนที่มั่นไปอยู่ชนบทเนื่องจำกไม่สำมำรถต้ำนทำนกำรปรำบปรำมจำก
ฝ่ำยรัฐบำลได้8  คนพวกนี้หลำยคนเคยเข้ำร่วมขบวนกำรคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสมำก่อน และต่อมำมี
บทบำทส ำคัญในขบวนกำรคอมมิวนิสต์กัมพูชำ ซึ่งมีชื่อว่ำ พรรคประชำชนปฏิวัติกัมพูชำ อำทิ  
พอล พต9 រ ុប េត  หรือ ซำลต ซอร์ សាឡុត ស, เอียง ซำรี លអៀង សា ,ី ซอน เซน សុៃ លសៃ, เขียว 
สัมพัน លមៀវ សុំផៃ, ฮู ยวน ហ ូ យៃ ់และ ฮู นึม ហ ូ ៃឹម  

ใน ค.ศ. 1960 พรรคประชำชนปฏิวัติกัมพูชำเริ่มปรับตัวเพ่ือให้รอดพ้นจำกกำรกวำดล้ำงของ
รัฐบำล    และใน ค.ศ.1963 พรรคประชำชนปฏิวัติกัมพูชำได้เปลี่ยนชื่อเป็น “พรรคแรงงำนกัมพูชำ” 
มีกำรปรับเปลี่ยนต ำแหน่งกำรบริหำรพรรคโดยให้กลุ่มปัญญำชนที่ได้ไปศึกษำที่ประเทศฝรั่งเศสด ำรง
ต ำแหน่งส ำคัญภำยในพรรคร่วมกับกลุ่มเขมรอิสระในอดีต และสมำชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในขบวนกำร
คอมมิวนิสต์กัมพูชำซึ่งมีอยู่แต่เดิม เช่น ซำลต ซอร์ សាឡុត ស หรือ พอล พต រ ុប េត ด ำรงต ำแหน่ง
                                                           

6 ธิบดี บัวค ำศรี, ประวัติศำสตร์กัมพูชำ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์เมืองโบรำณ, 2555), 96-
103. 

7 วัชรินทร์ ยงศิริ, “ประชำธิปไตยแบบกัมพูชำ,” ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระบวนกำรกำรเป็น
ประชำธิปไตยและกำรเมืองสมัยใหม่ , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: พิมพ์สวย, 2547), 159-160. อ้ำงถึงใน ชำญชัย  
คงเพียรธรรม, “กำรศึกษำวิเครำะห์กวีนิพนธ์เขมรเกี่ยวกับกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตร
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเขมร ภำควิชำภำษำตะวันออก บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2553), 33-34. 

8 ชำญชัย คงเพียรธรรม, “กำรศึกษำวิเครำะห์กวีนิพนธ์เขมรเกี่ยวกับกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์” (วิทยำนิพนธ์
ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเขมร ภำควิชำภำษำตะวันออก บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร, 2553), 34. 

9 ช่ือบุคคลที่เป็นท่ีรู้จักกันทั่วไปในกลุ่มนี้ ถ่ำยถอดตำมควำมนยิมที่ใช้ในงำนวิชำกำรของไทย (ดูข้อตกลง
เบื้องต้น) 
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เลขำธิกำรพรรค เอียง ซำรี លអៀង សា  ីด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรฝ่ำยนโยบำย10 หลังจำกนั้น พรรค
แรงงำนกัมพูชำหรือพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชำก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนโยบำย ใน ค.ศ.  1970 พรรค
คอมมิวนิสต์กัมพูชำได้เปลี่ยนจำกกำรด ำเนินกำรทำงเมืองมำเป็นกำรใช้ก ำลังเข้ำต่อสู้ มีกำรจัดตั้ง
หน่วยป้องกันลับในทุกเขตพ้ืนที่เพ่ือขโมยอำวุธจำกทำงรำชกำร และมีกำรต่อสู้กันระหว่ำ งฝ่ำย
คอมมิวนิสต์กับทหำรฝ่ำยรัฐบำลอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ทำงพรรคยังจัดตั้งกองก ำลังยุวชนปฏิวัติแห่ง
กัมพูชำขึ้น ในบริเวณพ้ืนที่ที่ประชำชนมีควำมขัดแย้งกับฝ่ำยรัฐบำล11  เคียร์แนน มองว่ำขบวนกำร
คอมมิวนิสต์กัมพูชำประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มเขมรแดงหรือกลุ่มปัญญำชนปำรีส กลุ่มเขมร
เวียดมินห์ และกลุ่มเขมรคอมมิวนิสต์ โดยกลุ่มหลักคือกลุ่มเขมรแดงน ำโดย พอล พต และ เอียง สำรี  
ซึ่งให้ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงกัมพูชำให้เป็นประเทศที่พัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม พร้อมกับมีควำม
แข็งแกร่งยิ่งใหญ่ในกำรป้องกันประเทศ12 

ช่วงเวลำนี้เป็นช่วงเวลำที่พรรคแรงงำนกัมพูชำหรือพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชำได้พัฒนำมำเป็น
คอมมิวนิสต์อย่ำงสมบูรณ์ บรรดำผู้น ำเขมรแดงเริ่มเข้ำมำมีบทบำททำงกำรเมือง และพยำยำมแสดง
ให้เห็นว่ำประเทศกัมพูชำไม่พร้อมที่จะปกครองในระบอบประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริง เนื่องจำกกำร
ถ่ำยเทอ ำนำจของสมเด็จนโรดมสีหนุในระบอบรำชำธิปไตยมำไว้ในระบอบประชำธิปไตยนั้น ทรง
ผูกขำดอ ำนำจในกำรบริหำรประเทศ ทั้งๆ ที่ยังทรงขำดภำวะควำมเป็นผู้น ำ ท ำให้บ้ำนเมืองแตกเป็น
ฝ่ำยต่ำงๆ กลุ่มที่นิยมสมเด็จนโรดมสีหนุ (ฝ่ำยน้ ำเงิน) กลุ่มที่นิยมสหรัฐอเมริกำ (เขมรขำว) และ
คอมมิวนิสต์ (เขมรแดง) ต่ำงแย่งชิงอ ำนำจทำงกำรเมืองกัน 

ในสมัยสำธำรณรัฐ ค.ศ. 1970-1975 ภำยใต้กำรน ำของจอมพล ลอน นอล បៃ់ ៃប់ พวก
ฝ่ำยขวำที่นิยมสำธำรณรัฐอเมริกำและเคยรับใช้ใกล้ชิดสมเด็จนโรดมสีหนุในกำรปรำบปรำม
คอมมิวนิสต์ในตอนนั้นอย่ำงจอมพล ลอน นอล และเจ้ำสิริมตะ ฉวยโอกำสรัฐประหำรยึดครองอ ำนำจ
กำรปกครองจำกสมเด็จนโรดมสีหนุในขณะที่พระองค์เสด็จเยือนบรรดำประเทศในแถบยุโรป กำรยึด
ครองอ ำนำจได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรปกครองประเทศมำเป็นสำธำรณรัฐโดยได้เปลี่ยนชื่อประเทศ
จำกเดิม “พระรำชอำณำจักรกัมพูชำ” เป็น “สำธำรณรัฐกัมพูชำ” และให้นำย เจง เฮง លេង លហង 

รักษำกำรในต ำแหน่งประมุขของรัฐ แต่งตั้งจอมพล ลอน นอล ด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี ส่วน
สมเด็จนโรดมสีหนุได้ขอลี้ภัยทำงกำรเมืองไปพ ำนักอยู่  ณ กรุงปักกิ่ง จัดตั้งรัฐบำลพลัดถิ่นขึ้น และตัด

                                                           
10 Steve Header, Cambodian Communism and Vietnamese Model, (Bangkok: White 

Lotus, 2004), 64-70. 
11 กัญจน์วลัย นำชัยสิทธิ์ , “ขบวนกำรคอมมิวนิสต์กัมพูชำ ค.ศ. 1963-1979” (สำรนิพนธ์ปริญญำ

มหำบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2547), 50. 
12 Kiernan, Ben. How Pol Pot Come to Power, (London: Thelford Press, 1986) 336. 
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ควำมสัมพันธ์กับรัฐบำลของจอมพล ลอน นอล ทันที โดยมีประเทศในกลุ่มคอมมิวนิสต์ต่ำงๆ รับรอง
รัฐบำลพลัดถิ่นของสมเด็จนโรดมสีหนุหลำยประเทศ13 สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในสมัยสำธำรณรัฐ
กัมพูชำนี้ไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจำกปัจจัยภำยนอกคือ อิทธิพลจำกสงครำมเวียดนำมและสงครำมเย็นใน
ภูมิภำคอินโดจีน และปัจจัยภำยใน คือปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม ปัญหำกำรคอรัปชั่น 

รัฐบำลจอมพล ลอน นอล ประสบปัญหำในกำรบริหำรประเทศ เนื่องจำกรัฐบำลขำด
เสถียรภำพ ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำหลำยอย่ำงภำยในประเทศ เช่น ปัญหำเศรษฐกิจอันเนื่องจำกภำวะ
เงินเฟ้อ กำรขำดแคลนสินค้ำ เครื่องอุปโภค บริโภค เรื่องระบบเงินตรำ และรำคำสินค้ำที่เพ่ิมสูงขึ้น 
รวมไปถึงปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงผู้น ำฝ่ำยทหำรและกำรเมือง เกิดกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวงในวงกำร
ทหำร ท ำให้ผู้สนับสนุนหลักอย่ำงสหรัฐอเมริกำตัดขำดควำมช่วยเหลือแก่รัฐบำลจอมพล ลอน นอล 
ยุติกำรสกัดกั้นกลุ่มคอมมิวนิสต์ไม่ให้รุกล้ ำเข้ำมำยังกรุงพนมเปญ สุดท้ำยสหรัฐอเมริกำและเจ้ำหน้ำที่
ทั้งหมดได้อพยพออกจำกกรุงพนมเปญในวันที่ 12 เมษำยน  ค.ศ.197514 ท ำให้รัฐบำลจอมพล ลอน 
นอล ขำดกำรสนับสนุนหลัก เหตุกำรณ์ยิ่งเลวร้ำยยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ  

วันที่ 17 เมษำยน ค.ศ. 1975 สมัยกัมพูชำประชำธิปไตย เขมรแดงโค่นล้มรัฐบำลจอมพล 
ลอน นอลได้ส ำเร็จ โดยได้ร่วมมือกับสมเด็จนโรดมสีหนุ15 ประชำชนส่วนใหญ่สนับสนุนกำรโค่นล้ม
รัฐบำลจอมพล ลอน นอล อำจเนื่องมำจำกสำเหตุที่ว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ที่ยังคงมีควำมจงรักภักดีต่อ
สถำบันพระมหำกษัตริย์ไม่พอใจที่รัฐบำลจอมพล ลอน นอล ปลดสมเด็จนโรดมสีหนุออกจำกต ำแหน่ง  

สิ่งแรกที่เขมรแดงท ำคือ ให้ประชำชนอพยพออกจำกกรุงพนมเปญเป็นเวลำ 3 วัน โดยรัฐบำล
เขมรแดงให้เหตุผลกับประชำชนว่ำ สหรัฐอเมริกำจะมำทิ้งระเบิด เมื่อเข้ำสู่ภำวะปกติ รัฐบำลจะให้
ประชำชนกลับเข้ำบ้ำนมำดังเดิม กำรที่เขมรแดงบังคับประชำชนให้ออกจำกกรุงพนมเปญอำจเป็น
เพรำะปัญหำกำรขำดแคลนอำหำร เนื่องจำกประชำชนชนบทเข้ำมำอำศัยในกรุงพนมเปญจ ำนวนมำก 
ท ำให้เกิดกำรขำดแคลนอำหำรและเครื่องอุปโภคบริโภคต่ำงๆ และก่อนที่เขมรแดงจะเข้ำมำมีอ ำนำจ
ไม่นำนนัก ได้เกิดโรคอหิวำตกโรค และโรคไข้รำกสำดที่กรุงพนมเปญ หมอชำวฝรั่งเศสได้ประเมิน
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวว่ำประเทศกัมพูชำอยู่ในสภำพที่น่ำเป็นห่วงอย่ำงยิ่ง 16 นอกจำกนี้กำรอพยพ

                                                           
13 จินดำ ดวงจินดำ, รัฐธรรมนูญกัมพูชำประชำธิปไตยและบทวิเครำะห์ (กรุงเทพฯ: แสงรุ้งกำรพิมพ์, 

2521), 79. 
14 ៃៃួ សុធិមៃរ, សស្តរគ មអាលម កិលៅកមពុជា បៃ ់ៃប់ ៃិង ល្មែ ប្កហម, (ភុ្ុំលេញ: អងគ ធុំ, 2005), 190. 

15 ชำญชัย คงเพียรธรรม, “กำรศึกษำวิเครำะห์กวีนิพนธ์เขมรเกี่ยวกับกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์”, 38. 
16 George Hildebrand and Gareth Porter, Cambodia Starvation and Revolution (New York 

and London: Monthly Review Press, 1976), 39-146 



 
6 

 

ประชำชนนี้เป็นกำรกระท ำที่มีฐำนทำงอุดมกำรณ์รองรับเพรำะเขมรแดงต้องกำรเปลี่ยนสังคมให้
กลับไปเป็นสังคมเกษตรดั้งเดิม  ในทรรศนะของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชำเห็นว่ำ  

“เมืองเป็นที่ๆ เลวร้ายเพราะมีเงินอยู่ ในเมือง ประชาชนสามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงประเทศกัมพูชาได้แต่ไม่ใช่ในเมืองกรุง ประชาชนต้องท างานด้วยหยาด
เหงื่อที่เกิดจากการถากถางที่ดิน ไถ และเก็บเกี่ยวพืชผล คนจะได้เรียนรู้คุณค่าที่
แท้จริงของสรรพสิ่ง คนจะได้รู้ว่าเขาเกิดจากเมล็ดข้าว และในกรุงพนมเปญ คุณกิน
ข้าวแต่คุณไม่ได้ปลูกข้าวเอง คุณต้องออกไปอยู่ในชนบทซึ่งเป็นที่ๆ คุณปลูกเอง”17 

เขมรแดงถือว่ำเดิมระบบชนชั้นทำงสังคมมีอยู่ 5 ชนชั้น คือ 1. ชนชั้นศักดินำ វណ្ា :សកដិភូមិ 
แบ่งออกเป็นศักดินำอภิสิทธิ์ชน และศักดินำเจ้ำของที่ดิน 2. ชนชั้นนำยทุน វណ្ា :នាយទុៃ คือพวก
นำยทุน นำยหน้ำที่เอำผลประโยชน์ไปให้ต่ำงชำติ 3. ชนชั้นอนุธน វណ្ា :អៃៃុធៃ หรือกลุ่มชนชั้นกลำง
ที่มีฐำนะดีพอสมควร เช่น พ่อค้ำแม่ค้ำรำยย่อย 4. ชนชั้นกรรมกร វណ្ា :កមែក  5. ชนชั้นกสิกร វណ្ា :

កសិក 18 ต่อมำเขมรแดงได้จัดแบ่งชนชั้นใหม่เป็น 2 ชนชั้น คือ 1. ประชำชนเก่ำ ប្រជាជៃចាស់ หรือ 

ประชำชนมูลฐำน ប្រជាជៃមូបដ្ឋឋ ៃ  คือกลุ่มประชำชนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทก่อนที่เขมรแดงจะเข้ำ
ยึดครองประเทศกัมพูชำ ประชำชนกลุ่มนี้เป็นเกษตรกรหรือกรรมกรที่ท ำกำรเกษตรเป็น และ 
เขมรแดงมองว่ำประชำชนเก่ำเหล่ำนี้จะช่วยสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตรต่ำงๆ ให้กับตนได้อย่ำงดี  
2. ประชำชนใหม่ ប្រជាជៃថ្ែី  หรือประชำชนมูลธน ប្រជាជៃមូបធៃ เป็นกลุ่มชนชั้นกลำง นำยทุนที่
เขมรแดงมองว่ำท ำกำรเกษตรไม่เป็นและมีควำมคิดเข้ำร่วมกับพวกจักรวรรดิอเมริกำ  เขมรแดงมัก
เรียกประชำชนกลุ่มนี้ว่ำ “พวกกำฝำก រល ញ្ ើល្កែក”  

เมื่อเขมรแดงเข้ำปกครองประเทศกัมพูชำ ประชำชนทั้ง 2 ชนชั้นคือประชำชนเก่ำและ
ประชำชนใหม่ ถูกเขมรแดงบังคับให้ท ำงำนหนัก ได้รับอำหำรเพียงเล็กน้อย เมื่อเจ็บป่วยก็ไม่ได้รับกำร
บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุขที่ดีพอ ถูกลงโทษด้วยวิธีทำรุณ  และเขมรแดงยังพยำยำมกวำดล้ำงฆ่ำคน
เขมรด้วยกันเอง รวมทั้งชนกลุ่มน้อยที่อำศัยอยู่ในกัมพูชำ เช่น เวียดนำม จำม อย่ำงโหดเหี้ยม ท ำให้
ประชำชนจ ำนวนมหำศำลต้องจบชีวิตลงอย่ำงเวทนำ จนกลำยเป็นโศกนำฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่ถูก
บันทึกไว้ในหน้ำประวัติศำสตร์ 

                                                           
17 ธิบดี บัวค ำศรี, ประวัติศำสตร์กัมพูชำ, 116. 
18 ณัฐพร ไทยจงรักษ์, “สภำพกำรด ำรงชีวิตของชำวเขมรระหว่ำง พ.ศ.2518-2522: ศึกษำ “ภูมิภำค” 

ตะวันอออก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ” (กรุงเทพมหำนคร : จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2548), 69-
70.  
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เขียน ธีรวิทย์และสุนัย ผำสุก กล่ำวว่ำ สำเหตุหลักๆ ในกำรเสียชีวิตของคนเขมรในช่วงกำร
ปกครองของเขมรแดงมีอยู่ 5 ประกำร คือ  

1. กำรสังหำรกันเองในบรรดำกองก ำลังติดอำวุธคอมมิวนิสต์เพื่อแย่งชิงอ ำนำจกัน 
2. กำรฆ่ำล้ำงแค้นที่แอบแฝงอยู่กับขบวนกำรปฏิวัติสังคม ผู้ที่ตกเป็นเป้ำส ำคัญคือ ผู้ที่เคย

รับใช้สหรัฐอเมริกำ และรัฐบำลจอมพล ลอน นอล 
3. กำรอดอำหำรและขำดยำรักษำโรค ตำยเพรำะภัยสงครำม กำรอพยพคนเมืองกว่ำ 3 

ล้ำนคนออกสู่ชนบทโดยปรำศจำกสิ่งของจ ำเป็นในกำรยังชีพ 
4. กำรถูกประหำรเพรำะต้องสงสัยว่ำท ำงำนให้กับศัตรูทำงกำรเมืองทั้งภำยในและภำยนอก

ประเทศ 
5. กำรเสียชีวิตของคนเขมรเพรำะทหำรและพลเรือนตำมชำยแดนที่ติดต่อกับเวียดนำม ต้อง

ท ำสงครำมชิงดินแดนกับเวียดนำมหลำยครั้ง19 

ธิบดี บัวค ำศรี กล่ำวว่ำ กำรน ำประชำชนในเมืองออกไปสู่ชนบทของ พอล พต เป็นควำม
ต้องกำรเปลี่ยนผู้คนเหล่ำนั้นจำกกลุ่มคนที่ไม่ผลิต ผู้ที่เอำเปรียบทั้งในทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง มำ
เป็นคนที่ผลิตด้วยตัวเองและอำศัยอยู่ในสังคมแบบเดิม โดยระบอบนี้ให้ควำมส ำคัญกับบทบำท
เกษตรกรรมเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจของกัมพูชำเป็นอย่ำงมำก ประชำชนถูกบังคับให้ท ำกำรเกษตรใน
พ้ืนที่ชนบท เช่น ขุดท ำนบ ยกสันเขื่อน เพ่ือกักน้ ำมำใช้ผลิตผลิตผลทำงกำรเกษตรไปบ ำรุงกองทัพ 
เก็บเป็นเสบียง และส่งออก พอล พต เชื่อว่ำควำมเป็นชนบทนี้สำมำรถท ำให้ประเทศกัมพูชำ
เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้เหมือนในสมัยนครวัด ที่สำมำรถสร้ำงสิ่งก่อสร้ำง สถำปัตยกรรมที่งดงำมได้ โดยไม่
ต้องพ่ึงควำมเจริญสมัยใหม่เลย20 ระยะเวลำกว่ำ 3 ปี 8 เดือน 20 วัน ภำยใต้กำรปกครองในรูปแบบ
รัฐคอมมิวนิสต์โดยพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชำหรือเขมรแดง น ำโดย พอล พต นั้น รัฐบำลกัมพูชำ
ประชำธิปไตยได้ท ำลำยระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่เดิม เช่น ระบบเงินตรำ ตลำด ร้ำนค้ำ 
กำรแพทย์สมัยใหม่ กำรศึกษำ ศำสนำ กำรใช้ภำษำ กำรแต่งกำย และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลใน
ครอบครัว โดยมีจุดประสงค์เพ่ือที่จะสร้ำงสังคมใหม่ที่มีลักษณะควำมเป็นชนบทอย่ำงแท้จริงตำม
ทรรศนะของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชำ21 

                                                           
19 เขียน ธีรวิทย์ และ สุนัย ผำสุก, กัมพูชำ: ประวัติ สังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองและกำรต่ำงประเทศ 

(กรุงเทพมหำนคร: สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2543), 193-194. 
20 ธิบดี บัวค ำศรี, ประวัติศำสตร์กัมพูชำ, 120. 
21 ธีระ นุชเปี่ยม, อินโดจีนภำยใต้ระบบคอมมิวนิสต์: ควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองต้ังแต่ ค.ศ. 1975-

1991 (กรุงเทพมหำนคร: สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2534), 114. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
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ในสมัยกัมพูชำประชำธิปไตยหรือยุคเขมรแดง จัดเป็นยุคมืดหรือยุคเสื่อมของวงกำร
วรรณกรรมเขมรก็ว่ำได้ เพรำะกำรอ่ำนและกำรเขียนเป็นสิ่งต้องห้ำมในสังคมสมัยนั้น ผู้ประพันธ์เขมร
หลำยท่ำนเสียชีวิตเนื่องจำกถูกกลุ่มเขมรแดงฆ่ำ กวีและผู้ประพันธ์ไม่มีสิทธิเขียนหรือแสดงควำมเห็น
ต่ำงๆ นวนิยำยเขมรจึงเสื่อมลงภำยใต้กำรปกครองของเขมรแดง นวนิยำยเขมรในยุคนี้จึงมีจ ำนวน
น้อยมำก22 เมื่อกองทัพเวียดนำมเข้ำมำปลดแอกเขมรแดงในวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ. 1979 สถำนกำรณ์
ตำมพ้ืนที่ชนบทในอีกหลำยพ้ืนที่ยังไม่ได้รับกำรปลดปล่อย ยังคงมีกำรสู้รบในหลำยพ้ืนที่ซึ่งในบันทึก
ทำงประวัติศำสตร์ส่วนใหญ่จะฉำยภำพเพียงแค่กรุงพนมเปญเท่ำนั้นที่ได้รับกำรปลดปล่อย  ต่อมำเมื่อ
สถำนกำรณ์เริ่มสงบได้มีกำรจัดตั้งรัฐบำลสำธำรณรัฐสังคมนิยมกัมพูชำภำยใต้กำรอุปถัมภ์ของรัฐบำล
เวียดนำมน ำโดย นำยเฮง ส ำริน รัฐบำลใหม่มีภำรกิจส ำคัญคือ กำรฟ้ืนฟูวิถีชีวิตของประชำชน สังคม 
เศรษฐกิจของกัมพูชำให้กลับเป็นปกติอย่ำงเร่งด่วน มีควำมพยำยำมฟ้ืนฟูศิลปะของชำติในทุกๆ แขนง 
โดยเฉพำะด้ำนหนังสือและกำรอ่ำน23  

หลังเหตุกำรณ์สมัยเขมรแดง นวนิยำยค่อยๆ พัฒนำขึ้น นวนิยำยแนวหนึ่งที่ผู้แต่งสร้ำงสรรค์
ขึ้น คือนวนิยำยแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรม โดยผู้ประพันธ์ถ่ำยทอดอำรมณ์ ควำมคิด และ
ควำมรู้สึกผ่ำนเรื่องรำวของตนเองที่รอดชีวิตจำกเหตุกำรณ์สมัยเขมรแดง หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่ง  
นวนิยำยประเภทนี้เปรียบได้กับ “บันทึกทำงประวัติศำสตร์” ที่มิอำจลืมได้ลง 

นวนิยำยแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมมีกำรผลิตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้อ่ำน สะท้อนควำมขมขื่น ควำมเจ็บปวด ควำมทุกข์ทรมำนที่ประชำชนถูกเขมรแดง
ทำรุณอย่ำงโหดเหี้ยม ที่ตนเองประสบในสมัยที่เขมรแดงขึ้นมีอ ำนำจเด็ดขำดในประเทศ และเพ่ือ
พยำยำมเตือนใจชำวเขมรไม่ให้หลงลืมเหตุกำรณ์อันโหดร้ำยและช่วยกันปกป้องประเทศไม่ให้เกิด
ประวัติศำสตร์ซ้ ำรอยได้อีก ผู้ประพันธ์นวนิยำยเหล่ำนี้เป็นผู้ที่เคยถูกกลุ่มเขมรแดงกักกัน ถูกทรมำน 
รอดชีวิตมำจำกเหตุกำรณ์สมัยเขมรแดง และต้องกำรถ่ำยทอดบอกเล่ำเรื่องรำวที่ตนประสบในสมัยนั้น
จำกควำมทรงจ ำ โดยเน้นบันทึกเหตุกำรณ์ช่วงต่ำงๆ นับตั้งแต่ก่อนเหตุกำรณ์วันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.
1975 จนถึง 7 มกรำคม ค.ศ.1979 ที่เป็นช่วงสมัยที่เขมรแดงเข้ำยึดครองประเทศกัมพูชำ รวมทั้งยังมี
กำรถ่ำยทอดภำพเหตุกำรณ์หลังสมัยเขมรแดงที่หลำยพ้ืนที่ในประเทศกัมพูชำยังไม่ได้รับควำมสงบ  

ผู้วิจัยเลือกศึกษำนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรม 5 เรื่อง จำกผู้ประพันธ์ที่
ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ท่ีตนประสบสมัยเขมรแดงหลำยมุมมอง เช่นจำกผู้ที่มีควำมรู้ จำกผู้ที่เคยเป็นทหำร

                                                           
22 ឃីង ហុក ឌី, មាបីអកស សិបែសតវតសទី20, 39. 
23 เยำวลักษณ์ อยู่เจริญสุข. “วรรณกรรมโฆษณำชวนเชื่อของกัมพูชำ: กรณีศึกษำนวนิยำยของคงฺค  

บุนเฌือน.” วำรสำรศิลปศำสตร์ ปีท่ี 5, ฉบับท่ี 2 (กรกฎำคม-ธันวำคม 2548): 247-248. 
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ในสมัยจอมพล ลอน นอล จำกมุมมองของผู้หญิงและจำกมุมมองของเด็ก และหลำยพ้ืนที่ที่มีควำม
เป็นอยู่แตกต่ำงกัน นวนิยำยเหล่ำนี้เป็นบันทึกทำงประวัติศำสตร์จำกมุมมองคนที่สำมำรถรอดชีวิตใน
ช่วงเวลำนั้นมำได้ เป็นภำพสะท้อนควำมทุกข์ทรมำนของประชำชนชำวเขมรทุกกลุ่มที่ถูกเขมรแดงใช้
ควำมรุนแรงทุกประเภทกระท ำย่ ำยีต่อพวกเขำ นับตั้งแต่ 17 เมษำยน ค.ศ. 1975 ที่กองทัพเขมรแดง
บุกยึดกรุงพนมเปญได้ส ำเร็จ และบังคับข่มขู่ให้ประชำชนออกจำกพ้ืนที่ไปอยู่ตำมชนบท เขมรแดง
บังคับให้ประชำชนทุกคนท ำงำนอย่ำงหนัก ทั้งวันทั้งคืน  ได้รับอำหำรเพียงเล็กน้อยเช่น น้ ำแกงใสๆ 
เพียง 1 ถ้วยเล็ก ส ำหรับกินกันในวง 4 - 10 คน เป็นต้น และเขมรแดงยังลงโทษประชำชนอย่ำง
โหดเหี้ยมทำรุณรวมทั้งฆ่ำประชำชนด้วย  
 นวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมที่เลือกศึกษำ 5 เรื่อง คือ 1. นวนิยำยเรื่อง 

“องค์กำรนรก អងគកា ៃ ក” เป็นนวนิยำยที่ ตฺรึง บญฺจำรุณ ប្តឹង រញ្ចា  ុណ្ ลูกชำยของ ตฺรึง งำ ប្តឹង រ 

และฬำย หุนคี ឡាយ ហ ុៃគី เป็นผู้เล่ำ ตฺรึง งำ และฬำย หุนคี เป็นนักวิชำกำรที่ส ำคัญของกัมพูชำ ตฺรึง 

งำ เขียนหนังสือ “ประวัติศำสตร์เขมร”และฬำย หุนคี เขียนหนังสือ “อำรยธรรมเขมร” ตรึง  

บญฺจำรุณถ่ำยทอดให้เห็นว่ำ ฬำย หุนคี ผู้เป็นแม่ มีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินเรื่อง คอยแก้ไขปัญหำ

ต่ำงๆ และปรับตัวให้เข้ำกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัว สะท้อนให้เห็นถึงสภำพควำมเป็นอยู่

ตั้งแต่ที่ครอบครัวถูกบังคับให้ออกจำกกรุงพนมเปญ กำรถูกบังคับให้คนทุกเพศทุกวัยท ำงำน กำร

ก ำจัดประชำชนที่มีควำมรู้ และควำมพยำยำมดิ้นรนของผู้เป็นแม่ในกำรดูแลคนในครอบครัวที่เหลืออยู่

จนมีชีวิตรอดพ้นจำกสมัยเขมรแดง 2. นวนิยำยเรื่อง “ระบอบมัจจุรำช  ររមេាុរាជ  โดย ฬุง แกม ឡុង 

ល្កម ” ในสมัยสำธำรณรัฐของจอมพล ลอน นอล เขำเป็นทหำรท ำงำนในกองวิศวกรรมกัมพูชำ  และ

ถูกหัวหน้ำสั่งให้ไปดูแลป้อมปรำกำรช่วงที่เขมรแดงเริ่มเข้ำมำยึดครองกรุงพนมเปญ เมื่อสถำนกำรณ์

แย่ลง เขำและเพ่ือนทหำรจึงแตกทัพ ต่ำงคนต่ำงเอำชีวิตรอดกลับบ้ำนมำหำครอบครัว นวนิยำยเรื่องนี้

ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ชีวิตของ ฬุง แกม ตั้งแต่กำรถูกบังคับให้อพยพออกจำกกรุงพนมเปญ และเน้นกำร

ถูกเขมรแดงบังคับให้ท ำงำนที่ไม่เคยท ำอย่ำงปฏิเสธไม่ได้ เช่น กำรเก็บสังกะสีจำกหลังคำบ้ำนเก่ำเอำ

มำท ำเป็นถังเพียงล ำพัง โดยไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือให้ กำรเก็บอุจจำระตำมบ้ำนประชำชนเพ่ือ

น ำมำท ำปุ๋ย เป็นต้น 3. นวนิยำยเรื่อง “ควำมรู้สึกของลูกควำย កូៃប្ករីមលនាសល ា្ តនា โดย ชุต ไข ជុត 

នម” ชุต ไข เป็นคนที่มีกำรศึกษำสูง เมื่อเทียบกับคนทั่วไปในสมัยนั้น เขำต้องกำรน ำเสนอภำพควำม

ทุกข์ทรมำนในกำรใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้สมัยเขมรแดงมำกว่ำ 2 ปี  สะท้อนภำพควำมดิ้นรน พยำยำมท ำสิ่ง

ที่คนมีกำรศึกษำไม่เคยท ำ ฝึกท ำสิ่งที่ควำมรู้ทำงวิชำกำรที่ตนมีติดตัวไม่ได้สอนไว้ เพ่ือให้ตนมีชีวิตรอด

ผ่ำนไปได้ในแต่ละวัน ถึงแม้ว่ำจะออกมำไม่ดีก็ตำม  
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นวนิยำยเรื่องที่ 4 ที่ศึกษำคือ “ใต้หยำดฝน លប្កាមតុំណ្ក់ទឹកលភលៀង โดย อม สุผำนี  អ្កប្សី អ ុំ  

សុផាៃី” นวนิยำยเรื่องนี้ได้รับรำงวัลที่ 3 พำนรำงวัล 7 มกรำคม ครั้งที่ 10 ผู้ประพันธ์เป็นผู้หญิงบอก

เล่ำเรื่องรำวขณะที่ตนอยู่ในค่ำยยุวชนยุวนำรีซึ่งเป็นสถำนที่ปิด ถูกสั่งให้ท ำงำนอย่ำงหนัก และถูก  

เขมรแดงบังคับให้จับคู่แต่งงำนกับชำยที่ไม่รู้จัก นอกจำกนี้ อม สุผำนี หรือฆุน ฆุนยังถ่ำยทอด

เหตุกำรณ์กำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชนบทเพ่ือให้ประชำชนเชื่อมั่นระบอบใหม่หลังจำกที่เวียดนำมเข้ำมำ

ปลดปล่อยประเทศกัมพูชำ นวนิยำยเรื่องที่ 5 คือ นวนิยำยเรื่อง “กำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 អៃុសាវ យី៍

មណ្ឌ ប ៣២  โดย คง่ ธีตำ គង ់ធីតា” ถ่ำยทอดภำพเหตุกำรณ์จำกควำมทรงจ ำที่ผ่ำนมำ 38 ปี แต่เป็น

เหตุกำรณ์ที่เธอไม่เคยลืม เมื่อสมัยที่ตนเองเป็นเด็กผู้หญิง ถูกส่งตัวเข้ำไปในค่ำยร่วมกับยุวชนยุวนำรี 

คง่ ธีตำน ำเสนอภำพควำมโหดร้ำยของเขมรแดงที่กระท ำต่อตนเองและประชำชนภำยในค่ำยยุวชน  

ยุวนำรีอย่ำงโหดเหี้ยม 

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบของนวนิยำย คือ โครงเรื่อง สำรัตถะ ตัวละคร ฉำก รวมไปถึงกล
วิธีกำรใช้ภำษำมีควำมส ำคัญในกำรศึกษำนวนิยำย เนื่องจำกองค์ประกอบของนวนิยำยเป็นข้อมูล
พ้ืนฐำนที่ท ำให้เห็นภำพรวมของนวนิยำย และมีส่วนช่วยให้เข้ำใจภำพสะท้อนของนวนิยำย ไม่ว่ำจะ
เป็นภำพสะท้อนกำรด ำรงชีวิต สภำพควำมเป็นอยู่ หรือควำมโหดร้ำยของตัวละครเขมรแดงที่
ประชำชนชำวเขมรพบเจอ ที่ผู้ประพันธ์ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ผ่ำนนวนิยำย  และสำมำรถสะท้อนภำพ
ควำมคิด ควำมรู้สึกของประชำชนในสมัยเขมรแดงได้เช่นกัน ตัวอย่ำงองค์ประกอบที่โดดเด่นของ  
นวนิยำยแต่ละเรื่อง ดังเช่น นวนิยำยเรื่ององค์กำรนรก ตฺรึง บญฺจำรุณ ผู้ประพันธ์ท ำหน้ำที่เป็นผู้
ถ่ำยทอดเรื่องรำวควำมทุกข์ของคนภำยในครอบครัว โดยมุ่งเน้นถ่ำยทอดเรื่องรำวผู้เป็นแม่อย่ำง ฬำย 
หุนคี เหตุกำรณ์หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมทุกข์ทรมำนของผู้เป็นแม่คือ กำรไม่รู้ข่ำวครำวของสำมี 
ยิ่งไปกว่ำนั้นลูกชำยและลูกสำวอันเป็นที่รัก เสียชีวิตลงในเหตุกำรณ์สมัยเขมรแดง 

មា ក់ម្ុ ុំ តឹល្តប្េួយបា មភៃិងមាៃទុកខលសាកកាៃ់ល្តធងៃ់ធង លឡើង លដ្ឋយខ្លល េបាត់រង់កូៃប្រុសេែងម្ាក់
លៃេះលទៀត។ មា ក់ម្ុ ុំសថិតលៅក្ុងសភាេដូ្េភ្ុំសងកត់េីលបើ ណ្ណមយួកូៃប្សីជាទីប្សឡាញ់លទើរល្តសាល រ់ ណ្ណមួយ
កូៃប្រុសេែងមាៃជមងឺល្ររលៃេះលទៀត ណ្ណមួយមា ក់ម្ុ ុំមិៃល្ដ្បបាៃទទួបដ្ុំណឹ្ងអវីល្ដ្បទាក់ទងៃឹងបា ម្ុ ុំមក
ប្បារគ់ាតល់ឡើយ។ 

แม่ผมยิ่งมีความกังวลและมีความทุกข์มากขึ้น เพราะกลัวจะสูญเสียลูกชายคนโตไปอีกคน แม่
ผมเหมือนถูกภูเขากดทับแน่นอก ไหนลูกสาวที่รักเพ่ิงจะตายไป ไหนลูกชายคนโตก็มาป่วยเช่นนี้อีก 
ไหนจะเรื่องท่ีแม่ผมไม่เคยได้รับรู้ข่าวอะไรเกี่ยวกับพ่อผมเลย (องค์การนรก: 101-102) 
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ในนวนิยำยเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำย ชุต ไข ผู้ประพันธ์สะท้อนให้เห็นควำมยำกล ำบำกใน
กำรใช้ชีวิตของตนเองที่เป็นคนมีควำมรู้ทำงวิชำกำร แต่เมื่อมำใช้ชีวิตในสมัยเขมรแดง ควำมรู้ทำงด้ำน
วิชำกำรที่ติดตัวไม่สำมำรถช่วยให้เขำด ำรงชีวิตในสมัยเขมรแดงได้ดีอย่ำงคนที่ไม่มีควำมรู้ทำงวิชำกำร 
แต่มีควำมรู้ในกำรเอำชีวิตรอดในชนบท 

 លេបមលេះ ម្ុ ុំអងគុយគិតម្ាកឯ់ង លរើសិៃជាអញលធវើល្ប្សេីលដ្ើមមក ប្រល្ហបមៃិេិបាកដ្ប់ថ្្នកល់ៃេះ
លទលមើបលៅ។ មៃិសមលៅល ៀៃ ២០ ៣០ ឆ្្ុំ នាុំឲ្យខ្លតលេបលសាេះ។ បែីកម៏ៃិលេេះលធវើ កល្ស្ត ា្ ងកម៏ៃិជលេេះ
តាញ ល្មសកម៏ៃិលេេះលវញ។ អីកល៏វទនាលម លេះអញអីយ!។ 

 บางเวลาผมก็นั่งคิดคนเดียว “ถ้าหากกูท านาตั้งแต่แรก น่าจะไม่ล าบากถึงขั้นนี้ ไม่น่าไป
เรียน 20-3- ปีท าให้เสียเวลาเลย กระบุงก็ท าไม่เป็น ตะแกรงก็สานไม่เป็น เชือกก็ไม่รู้จักฟ่ัน อะไรมัน
จะน่าเวทนาเช่นนี้ กูเอ๋ย” (ความรู้สึกของลูกควาย:  หน้า 13-14) 

นอกจำกนี้ นวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำช ฬุง แกม ผู้ประพันธ์ได้ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ควำม
ทุกข์ทรมำนของประชำชนในกำรท ำงำนสมัยเขมรแดง คือประชำชนทุกคนจะต้องจับผิดและถูกเฝ้ำ
มองกำรกระท ำ กำรพูดจำจำกประชำชนด้วยกันเอง เพ่ือน ำไปรำยงำนต่อองค์กำรเขมรแดง 

លប្ៅេីលធវើកា  អ្កទទួបមុសប្តូវកងទាុំងអស់មាៃភា កិេាេិៃិតយឃ្ល ុំលមើបសមាជិកក្ុងប្កុមជាប្រចាុំអុំេី
អតរេ តិេីអាករែកិ យិា េីកា លធវើកា រ  ៃិងេីកា ៃិយាយសរីលដ្ើមែរីាយកា ណ៍្ជូៃអងគកា  លៃេះគឺជាប្រកា ដ្៏
លប្គាេះថ្្នករ់ុំផុតសប្មារស់មាជិកប្គរ ូ់រ។ 

นอกจากท างานแล้ว คนที่รับผิดชอบกองทั้งหมดมีหน้าที่ตรวจสอบสมาชิกในกลุ่มเป็นประจ า 
เกี่ยวกับพฤติกรรม ทั้งจากการท างานและการพูดจา เพ่ือน าไปรายงานต่อองค์การ นี่เป็นสิ่งที่น่ากลัว
ทีสุ่ดส าหรับสมาชิกทุกคน (ระบอบมัจจุราช: 62) 

ตัวอย่ำงกำรใช้ภำษำที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมโหดร้ำยของเขมรแดงที่กระท ำต่อประชำชนใน
ค่ำยยุวชนยุวนำรี ในนวนิยำยเรื่อง “กำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32” และนวนิยำยเรื่อง “ใต้หยำดฝน” ที่
ผู้ประพันธ์ยังเป็นเด็กและเป็นผู้หญิงในสมัยนั้น อำศัยอยู่ในค่ำยยุวชนยุวนำรีหรือสถำนที่ปิด ต่ำงถูก
เขมรแดงบังคับให้ท ำงำนอย่ำงหนักทั้งวันทั้งคืนเกินกว่ำที่ผู้หญิงคนหนึ่งควรได้รับ  
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រ ុល្ៃរល្មមលេះេួកលយើងប្តូវ ស់លៅលប្កាមលដ្ើមល ើលដ្កផាា ប់ៃឹងដ្ី សមាភ  េះលប្រើប្បាស់ផាា ប់មលួៃល្ដ្បមាៃ
ល្តសាក់កាដូ្ម្ាក់មួយ ប្តូវដ្ឋក់លប្កាមលដ្ើមល ើល្ដ្បកត់សមាគ ប់ថ្នជាកងឬប្កុមណ្ណមួយល្ដ្បលយើង ស់លៅ
ជាមយួ េួកលយើងលធវើកា ទាុំងយរ់ទាុំងនថ្ង លដ្ឋយលេបយរ់លគមាៃរល ឆ្ េះមា សីៃដ្ឋកអ់ុំេូបលភលើងឲ្យលធវើកា ដូ្េជា
លបើកភលលឺ្ប្ស លបាកប្សូវ ឬដ្កសុំណ្ណរលេបយរ ់លរើេុុំលនាេះលទប្តូវលដ្ើ យាមសតវកណ្រុ  លេបយរ់។ លៅ ដូ្វប្បាុំង 

លេបនថ្ងប្េូតប្សូវ លេបយរល់បាកប្សូវ ផុត ដូ្វប្េូតកាតគ់ឺសប្មុកលបើកភលលឺ្ប្ស ឬជីកប្រឡាយទាុំងយរទ់ាុំងនថ្ង24
 

แต่บางเดือน พวกเราต้องอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้นอนบนดิน สัมภาระข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว ที่แต่
ละคนมีเพียงกระเป๋าใบเดียวต้องวางใต้ต้นไม้ที่เป็นเครื่องหมายว่าอยู่กลุ่มหรือกองไหน พวกเราท างาน
ทั้งวันทั้งคืน ในตอนกลางคืนมีเครื่องปั่นไฟให้แสงสว่างเพ่ือขุดดิน ฝัดข้าว หรือถอนต้นกล้า ไม่อย่างนั้น
ต้องไปเดินยามไล่หนู ในฤดูแล้ง ตอนกลางวันให้ท างาน เช่น เกี่ยวข้าว ตอนกลางคืนฝัดข้าว เมื่อผ่าน
ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวก็ต้องลงแรงขุดคันนา หรือขุดล าห้วยทั้งวันทั้งคืน (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 1) 

លសេករីភ័យខ្លល េបាៃជុំ ុញលយើងឲ្យលធវើកា រៃរ។ មតិរម្ុ ុំការដ់្ីលសើមលហើយសែិតដ្ឋកល់េញរងគី ម្ុ ុំលបើកល្ ក
សឹងល្តេុំ ួេ លប្រេះដ្ីល្ដ្បប្ជារទឹកមាៃទមងៃ់លទវមួយជាេី ….ជារីដ្ង សមម្ុ ុំមាៃទុេវបភាេៃឹងកា អត់
ងងុយ…ៃិងជុំងឺដ្ុំលៅលជើង…ៃិងអាហា ឥតជីវជាតិ លធវើឲ្យម្ុ ុំល្ កលឡើងបាៃល្តរក់កណ្ណដ បទុំៃរ់ មលួៃម្ុ ុំក៏ លមៀប
ធ្លល កេុ់េះមកលប្កាមឯបាតទុំៃរវ់ញិ  េួលហើយអវីៗកង៏ងឹតសូៃយសុងក្ុងេិភេអៃធកា ។25 

ความกลัวได้เข้ามาผลักดันท าให้เราต้องท างานต่อ เพ่ือนฉันตักดินที่ เปียกและเหนียวใส่จน

เต็มบุ้งกี๋ ฉันแทบจะหาบไม่ไหวเพราะดินที่อุ้มน้ ามีน้ าหนักเป็น 2-3 เท่า อีกอย่างฉันมีสภาพที่อดหลับ

อดนอนและเจ็บแผล ที่ขาและได้รับสารอาหารไม่พอ ท าให้ฉันขนดินขึ้นไปได้ถึงแค่กลางเขื่อน และตัว

ฉันก็กลิ้งตกลงมาอยู่ฐานเขื่อน หลังจากนั้น อะไรๆ ก็มืดดับหายไป (เป็นลม) (ใต้หยาดน้ าฝน: 12) 

ดวงมน จิตร์จ ำนงค์ ให้ค ำจ ำกัดควำมเกี่ยวกับภำพสะท้อนไว้ว่ำ วรรณกรรมย่อมสะท้อนให้
เห็นภำพของสังคม ควำมคิดเห็นของผู้ประพันธ์อำจเป็นตัวแทนที่สะท้อนควำมคิดของคนกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งของสังคมทั้งหมดในสมัยนั้น26 สอดคล้องกับที่ สมพร มันตะสูตร กล่ำวว่ำวรรณกรรมย่อมมี
ควำมสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ผู้ประพันธ์เกี่ยวพันอยู่ในสมัยนั้นๆ เพรำะสิ่งแวดล้อมย่อมมี
อิทธิพลต่อควำมรู้สึกนึกคิดที่ผู้ประพันธ์แสดงออกในวรรณกรรม 27 ดังที่ผู้ประพันธ์นวนิยำยสมัย 

                                                           
24 គង ់ធីតា, អៃុសាវ យីម៍ណ្ឌ ប ៣២ (ม.ป.ท), 2018, 1. 
25 អុុំ សុផាៃី, លប្កាមតុំណ្កទឹ់កលភលៀង (ភុ្ុំលេញ: រឹងទលៃលសារ, 2009), 12. 
26 ดวงมน จิตร์จ ำนงค์, หลังม่ำนวรรณกรรม (กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ, 2528), 56-58. 
27 สมพร มันตะสตูร, วรรณกรรมสังคมและกำรเมือง (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร,์ 2524), 11-17. 
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เขมรแดงทั้ง 5 เรื่อง นี้ได้ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์จริง รวมถึงควำมคิดควำมรู้สึกของตนเองที่ต้องพบเจอใน
สมัยเขมรแดงที่ถ่ำยทอดออกมำผ่ำนนวนิยำยนั้น จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสภำพสังคม สภำพควำม
เป็นอยู่และควำมรู้สึกที่แสนทุกข์ทรมำนท่ำมกลำงควำมโหดร้ำยของเขมรแดงที่ผู้ประพันธ์และ
ประชำชนชำวเขมรพบเจอได้เป็นอย่ำงดี  

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำองค์ประกอบได้แก่ โครงเรื่อง สำรัตถะ ตัวละคร  ฉำก และกลวิธีกำรใช้
ภำษำรวมทั้งศึกษำภำพสะท้อนของนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดง 
งำนวิจัยชิ้นนี้สำมำรถเติมเต็มควำมรู้ในวงกำรวรรณกรรมเขมรที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์สมัยเขมรแดงได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ควำมมุ่งหมำย และวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือศึกษำองค์ประกอบของนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดง

จ ำนวน 5 เรื่อง   

2. เพ่ือศึกษำภำพสะท้อนของนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดง  

ขั้นตอนของกำรวิจัย 

1. รวบรวมและทบทวนเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งรูปแบบหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์ 

2. คัดเลือกและอ่ำนนวนิยำยที่ศึกษำ  

3. วิเครำะห์ข้อมูล 

4. เรียบเรียงผลกำรวิจัย สรุปผลกำรวิจัย และข้อเสนอแนะ 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

1. ในกำรระบุเวลำ ผู้วิจัยยึดปีคริสต์ศักรำชเป็นหลัก เพรำะประเทศกัมพูชำนิยมใช้ปี

คริสต์ศักรำชมำกกว่ำพุทธศักรำช  

2. ชื่อบุคคล ชื่อสถำนที่ต่ำงๆ ที่เป็นที่รู้จักทั่วไป จะเขียนตำมที่นิยมและคุ้นเคยในประเทศ

ไทย เช่น រ ុប េត จะถ่ำยถอดเป็น พล พต ប្កុងភ្ុំលេញ จะถ่ำยถอดเป็น กรุงพนมเปญ 

หรือ បាត់ដ្ុំរង ถ่ำยถอดเป็น พระตะบอง  แต่ถ้ำเป็นชื่อบุคคล  ชื่อสถำนที่อ่ืนๆ ที่ยังไม่มี

กำรเขียนตำมควำมนิยมในภำษำไทย ผู้วิจัยจะถ่ำยถอดตำมรูปเขียนภำษำเขมรมำเป็น

ภำษำไทย โดยยึดตำมพจนำนุกรมภำษำเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยำอนุมำนรำชธนเล่มที่ 

1-5 เช่น ชื่อคน ប្តឹង រ ถ่ำยถอดเป็น ตฺรึง งำ ทั้งนี้กำรเขียนชื่อภำษำเขมร จะเขียนต่อ

จำกชื่อไทยในที่แรกเท่ำนั้น 

3. ชื่อนวนิยำย ผู้วิจัยจะแปลควำมหมำยโดยไม่ทับศัพท์ชื่อ 
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4. ในกำรแปลตัวอย่ำงข้อมูลจำกนวนิยำย ผู้วิจัยจะไม่แปลค ำต่อค ำแต่จะแปลโดยสรุปรวม

ควำมเพ่ือให้เข้ำใจได้ง่ำย และจะอ้ำงอิงโดยแสดงชื่อนวนิยำยพร้อมหมำยเลขหน้ำไว้ท้ำย

ข้อควำมที่แปล 

5. กำรแปลค ำศัพท์บำลีสันสกฤตในภำษำเขมรจะแปลตรงตัวตำมภำษำเขมร เช่น  

កមាែ ភបិាប จะแปลเป็น กรรมำภิบำล  

ขอบเขตกำรศึกษำ 

ผู้วิจัยเลือกศึกษำนวนิยำยเขมรจำกผู้ประพันธ์ที่ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์จริงที่ตนประสบใน

ช่วงเวลำสมัยเขมรแดง ค.ศ.1975-1979 ตีพิมพ์ในระหว่ำง ค.ศ.1989-2018 จ ำนวน 5 เรื่อง โดยจะ

เรียงล ำดับตำมปีที่ตีพิมพ์ในนวนิยำย ได้แก่ 

1. นวนิยำยเรื่อง “ใต้หยำดน้ ำฝน លប្កាមតុំណ្ក់ទឹកលភលៀង โดย อม สุผำนี អ្កប្សី អ ុំ សុផាៃី” 

ตีพิมพ์ใน ค.ศ.1989 

2. นวนิยำยเรื่อง “องค์กำรนรก អងគកា ៃ ក โดย ตฺรึง บญฺจำรุณ ប្តឹង រញ្ចា  ុណ្” ตีพิมพ์ใน 

ค.ศ.2007 
3. นวนิยำยเรื่อง “ระบอบมัจจุรำช  ររមេាុរាជ โดย ฬุง แกม ឡុង  ល្កម” ตีพิมพ์ใน ค.ศ.

2013 
4. นวนิยำยเรื่อง “กำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 អៃុសាវ យី៍មណ្ឌ ប ៣២ โดย คง่ ธีตำ គង់ ធីតា” 

ตีพิมพ์ใน ค.ศ.2018 
5. นวนิยำยเรื่อง “ควำมรู้สึกของลูกควำย កូៃប្ករីមលនាសល ា្ តនា โดย ชุต ไข ជុត នម” ไม่

ระบุปีที่พิมพ์ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เข้ำใจองค์ประกอบของนวนิยำยเขมรสมัยเขมรแดง 

2. เข้ำใจภำพสะท้อนเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยเขมรแดง  

3. เป็นกำรเติมเต็มควำมรู้ใหม่ด้ำนนวนิยำยเขมรที่เก่ียวกับกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ 
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บทที่ 2 

ปริทรรศน์งำนวรรณกรรม 

กำรศึกษำเรื่องนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดง จ ำเป็นที่จะต้อง
ศึกษำประวัติศำสตร์กัมพูชำในภำพรวมก่อน เพ่ือให้เข้ำใจถึงสภำพกำรณ์สมัยเขมรแดงได้อย่ำงชัดเจน
ขึ้น ดังกับค ำกล่ำวที่ว่ำ โศกนำฏกรรมกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์จะไม่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชำเลยถ้ำไม่มี
พวก “เขมรแดง”28 บทนี้จะน ำเสนอประวัติศำสตร์กัมพูชำที่เก่ียวข้องกับสมัยเขมรแดง และงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์สมัยเขมรแดง 

 

ประวัติศำสตร์กัมพูชำที่เกี่ยวข้องกับสมัยเขมรแดง 

กำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ในประเทศกัมพูชำซึ่งถือเป็นยุคมืด เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1975 – 1979 โดย
กลุ่ม “เขมรแดง” ที่พัฒนำมำจำกกระบวนกำรคอมมิวนิสต์กัมพูชำ ซึ่งมีต้นก ำเนิดมำจำกกระบวนกำร
ชำตินิยมในสมัยอำณำนิคมที่ฝรั่งเศสเข้ำมำปกครอง29 จึงจ ำเป็นต้องศึกษำประวัติศำสตร์กัมพูชำช่วง
ก่อนเขมรแดงเข้ำมำด้วย ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

ก่อนสมัยเขมรแดง 

เมื่อกัมพูชำเริ่มตกเป็นรัฐในอำรักขำของฝรั่งเศสตั้งแต่ ค.ศ. 1863-1953 ช่วงที่สิ้นสุดกำร
เสด็จขึ้นครองรำชย์ของเจ้ำนโรดมสีหนุใน ค.ศ. 1941 ซึ่งสืบเนื่องต่อจำกรัชสมัยของเจ้ำสีสวัสดิ์และ
เจ้ำมณีวงศ์ใน ค.ศ.1904-1941 เป็นระยะเวลำที่กัมพูชำอยู่ภำยใต้กำรปกครองแบบอำณำนิคมของ
ฝรั่งเศส เพรำะในช่วงระยะเวลำหลังจำกนั้นใน ค.ศ.1941-1953 ฝรั่งเศสค ำนึงแต่จะยึดครองกัมพูชำ
ไว้ให้ได้มำกที่สุด มำกกว่ำที่จะมุ่งกำรปกครองให้เป็นระบบ จึงก่อให้เกิดกำรเรียกร้องเอกรำชจำกชำว
เขมรขึ้น30 

                                                           
28 ชำญชัย คงเพียรธรรม, “กำรศึกษำวิเครำะห์กวีนิพนธ์เขมรเกี่ยวกับกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์” (วิทยำนิพนธ์

ปริญญำ   ศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเขมร ภำควิชำภำษำตะวันออก บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร, 2553). 

29 กัญจน์วลัย นำชัยสิทธ์ิ, “ขบวนกำรคอมมิวนิสต์กัมพูชำค.ศ. 1963-1979” (สำรนิพนธ์ปริญญำอักษร

ศำสตร  มหำบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภำควิชำประวัติศำสตร์ บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2547). 

30  เดวิด แชนด์เลอร์, ประวัติศำสตร์กัมพูชำ, พิมพ์ครั้งที่ 3, แปลจำก A History Of Cambodia, แปล
โดย พรรณงำม เง่ำธรรมสำร สดใส ขันติวรพงศ์ และ วงเดือน นำรำสัจจ์ (กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ , 
2546), 213. 
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ควำมรู้สึกชำตินิยมได้เริ่มก่อตัวขึ้นในหมู่ชำวเขมรใน ค.ศ. 1936 กัมพูชำได้ออกหนังสือพิมพ์
รำยสัปดำห์ชื่อ “นครวัด”ขึ้น ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภำษำเขมรฉบับแรก เพ่ือรำยงำนกิจกรรมควำม
เคลื่อนไหวของกลุ่มชนชั้นสูงของประเทศ แม้ว่ำหนังสือพิมพ์นครวัดจะไม่ได้ท ำให้เกิดกำรชุมนุม
เรียกร้องเอกรำชโดยตรง แต่มีผลท ำให้ท่ำทีของประชำชนเขมรที่มีต่อฝรั่งเศสเปลี่ยนเป็นแข็งกร้ำว
ยิ่งขึ้น  

สงครำมระหว่ำงฝรั่งเศส – ไทยใน ค.ศ. 1940 มีผลให้ฝรั่งเศสต้องยกดินแดนพระตะบองและ
เสียมเรียบทั้งหมดให้แก่ไทย ชำวเขมรรู้สึกเจ็บปวดที่ต้องเสียดินแดนนี้ให้แก่ไทย และรู้สึกคับแค้นใจที่
ฝรั่งเศสไม่ได้พยำยำมปกป้องเขมรเลย ขบวนกำรเขมรอิสระจึงถือก ำเนิดขึ้น โดยประเทศไทยยังได้ให้
กำรสนับสนุนขบวนกำรดังกล่ำวอีกด้วย จนเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครำม ไทยจ ำต้องคืนจังหวัดพระตะบอง
และจังหวัดเสียมเรียบให้แก่กัมพูชำ ไทยจึงประกำศไม่สนับสนุนกลุ่มเขมรอิสระอีกต่อไป กลุ่มเขมร
อิสระจึงต้องย้ำยถิ่นฐำนออกจำกไทย ในขณะเดียวกันยังเกิดกลุ่มเขมรอิสระขึ้นหลำยกลุ่ม ได้พัฒนำ
มำเป็นแกนน ำส ำคัญในกลุ่ม “พรรคประชำชนปฏิวัติกัมพูชำ” 31 

ใน ค.ศ.1941 ฝรั่งเศสสถำปนำสมเด็จนโรดมสีหนุขึ้นเป็นกษัตริย์ของกัมพูชำ และพรรค
ประชำชนปฏิวัติกัมพูชำได้จัดตั้งขึ้นใน ค.ศ.1951 มี เซิง งุนมิญ ซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์สำยเวียดนำมเป็น
หัวหน้ำพรรค พรรคประชำชนปฏิวัติกัมพูชำดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนกำรเรียกร้องเอกรำช
โดยใช้วิธีทำงกำรทูตของ สมเด็จนโรดมสีหนุจนประสบควำมส ำเร็จในที่สุด  

ใน ค.ศ.1953 ฝรั่งเศสได้ให้เอกรำชแก่กัมพูชำอย่ำงสมบูรณ์ หลังจำกปกครองมำเป็นเวลำกว่ำ 
100 ปี สมเด็จนโรดมสีหนุยึดถือนโยบำยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใดเป็นหลัก ทรงด ำรงต ำแหน่งแบบผูกขำดทำง
อ ำนำจ ท ำให้กลุ่มคอมมิวนิสต์น ำโดย ซำลต ซอ หรือ พอล พต  เอียง ซำรี ซอน เซน  เขียว สัมพัน  ฮู 
ยวน และ ฮู นึม ไม่พอใจ คนกลุ่มนี้เข้ำถึงกลุ่มชนชั้นกลำงในเมืองได้เพรำะเข้ำสอนหนังสือในโรงเรียน
และวิทยำลัย โดยปกปิดควำมสัมพันธ์ของตนกับพรรคคอมมิวนิสต์ไว้ จนท ำให้เกิดกระแสต่อต้ำน
สมเด็จนโรดมสีหนุรุนแรง 

ใน ค.ศ. 1970 ท่ำทีของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชำได้เปลี่ยนจำกกำรด ำเนินกำรทำงเมืองมำ
เป็นกำรใช้ก ำลังเข้ำต่อสู้ มีกำรจัดตั้งหน่วยป้องกันลับในทุกเขตพ้ืนที่เพ่ือขโมยอำวุธจำกทำงรำชกำร 
และมีกำรต่อสู้กันระหว่ำงฝ่ำยคอมมิวนิสต์กับทหำรฝ่ำยรัฐบำลอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีกำรจัดตั้งพรรค

                                                           
31 เดวิด แชนด์เลอร,์ ประวัติศำสตร์กัมพูชำ, พิมพ์ครั้งท่ี 3, แปลจำก A History Of Cambodia, แปล

โดย พรรณงำม เง่ำธรรมสำร สดใส ขันติวรพงศ์ และ วงเดือน นำรำสัจจ์, 261. 
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กัมพูชำประชำธิปไตยขึ้น32 ช่วงเวลำนี้กระบวนกำรชำตินิยมได้พัฒนำมำเป็นคอมมิวนิสต์อย่ำงสมบูรณ์ 
บรรดำผู้น ำเขมรแดงเริ่มเข้ำมำมีบทบำททำงกำรเมือง เนื่องจำกสมเด็จนโรดมสีหนุได้ทรงผูกขำด
อ ำนำจในกำรบริหำรประเทศ ท ำให้บ้ำนเมืองแตกเป็นฝ่ำยต่ำงๆ คือ เขมรกลุ่มที่นิยมสมเด็จนโรดม  
สีหนุ พวกฝ่ำยขวำที่นิยมสหรัฐอเมริกำ และคอมมิวนิสต์หรือเขมรแดง ต่ำงแย่งชิงอ ำนำจกัน จนท ำให้
ฝ่ำยขวำที่นิยมสหรัฐอเมริกำสำมำรถยึดอ ำนำจกำรปกครองจำกสมเด็จนโรดมสีหนุได้ส ำเร็จ จอมพล 
ลอน นอล จึงประกำศตนเองขึ้นเป็นประธำนำธิบดี 

 ควำมพยำยำมของพวกฝ่ำยขวำอย่ำงจอมพล ลอน นอล ในกำรปรำบปรำมกำรครอบง ำของ
เวียดนำมและกลุ่มคอมมิวนิสต์เล็กๆ ที่รู้จักกันในนำม “กลุ่มเขมรแดง” (Khmer Rouge) ท ำให้เกิด
กระแสต่อต้ำนและไม่พอใจไปทั่วประเทศ เนื่องจำกสหรัฐอเมริกำที่ให้กำรสนับสนุนจอมพล ลอน นอล 
และได้ท ำกำรทิ้งระเบิดกว่ำแสนตันเพ่ือสกัดกั้นกลุ่มคอมมิวนิสต์ไม่ให้รุกล้ ำจำกฐำนที่มั่นบริเวณ
ชำยแดนเข้ำมำยังกรุงพนมเปญ ท ำให้เกิดควำมเสียหำยทั้งสถำนที่และประชำชนเป็นบริเวณกว้ำง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในประเทศโดยไม่เลือกเป้ำหมำย ท ำให้ประชำชนผู้บริสุทธิ์ต้องบำดเจ็บล้ม
ตำยไปด้วย จึงท ำให้กลุ่มเขมรแดงได้ขยำยอิทธิพลและมีพรรคพวกมำกขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดกลุ่ม  
เขมรแดงก็ได้เข้ำยึดครองกรุงพนมเปญตั้งแต่ 17 เมษำยน ค.ศ. 1975 เป็นต้นมำ และโค่นล้มรัฐบำล 
จอมพล ลอน นอลได้ส ำเร็จ เปลี่ยนชื่อประเทศกัมพูชำเป็น “กัมพูชำประชำธิปไตย” (Democratic 
Kampuchea) มีหัวหน้ำกลุ่มคอมมิวนิสต์คือ ซำลต ซอ หรือ พอล พต ปกครองประเทศในระบอบ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์  

สมัยเขมรแดง  

วันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 เขมรแดงเข้ำยึดกรุงพนมเปญและอพยพประชำชนออกจำก
บ้ำนพักไปใช้แรงงำนตำมชนบท กำรอพยพประชำชนนี้เพ่ือไปท ำไร่ท ำนำตำมนโยบำยปรับเปลี่ยน
ประเทศไปสู่สังคมเกษตรกรรมโดยถือคติว่ำ “ประเทศควรจะอยู่อย่างสันโดษ ไม่ต้องพ่ึงวิทยาการ
เทคโนโลยี ขอให้มีข้าวกิน ก็อยู่ได้” ทั้งนี้ เหตุผลส ำคัญที่ท ำให้กลุ่มเขมรแดงตัดสินใจอพยพประชำชน
ออกจำกเมืองมี 3 ประกำร คือประกำรแรกเนื่องมำจำกเมืองหลวงขำดแคลนอำหำร ประกำรที่ 2 คือ 
เป็นเรื่องยำกที่จะปกครองคนจ ำนวนหลำยล้ำนคน ซึ่งโดยเนื้อแท้ล้วนต่อต้ำนกำรปฏิวัติ ประกำร

                                                           
32 กัญจน์วลัย นำชัยสิทธ์ิ, “ขบวนกำรคอมมิวนิสต์กัมพูชำ ค.ศ. 1963-1979” (สำรนิพนธ์ปริญญำ

มหำบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บัณฑติวิทยำลัย มหำวิทยำลยัศิลปำกร, 2547), 50. 
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สุดท้ำยคือ ผู้น ำพรรคกลัวตัวเองจะไม่ปลอดภัย อย่ำงไรก็ดี เหตุผลที่อยู่เหนือเรื่องอ่ืนน่ำจะเป็นควำม
ต้องกำรของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชำที่จะยืนยันชัยชนะของตน33  

ตลอดระยะเวลำที่กลุ่มเขมรแดงขึ้นมำมีอ ำนำจเหนือประชำชนชำวเขมร กลุ่มเขมรแดงได้ท ำ
กำรทำรุณ เข่นฆ่ำประชำชนกว่ำ 2 ล้ำนคน ประชำชนต้องเสียชีวิตเพรำะถูกใช้แรงงำนอย่ำงหนัก 
ควำมหิวโหยเนื่องจำกอำหำรไม่เพียงพอ และโรคภัยไข้เจ็บ ประชำชนที่ถูกฆ่ำส่วนใหญ่คือ กลุ่มชนชั้น
ปัญญำชนที่มีกำรศึกษำ กลุ่มชนชั้นกลำงที่มีฐำนะควำมเป็นอยู่ที่ดี เนื่องจำกเขมรแดงมองว่ำเป็น
เครื่องกีดขวำงกำรปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ของพวกตน34 และกลุ่มชนชั้นที่เป็นชำวบ้ำนธรรมดำที่เขมรแดง
คิดสงสัยว่ำจะเป็นศัตรูทำงกำรเมืองของตน เปรียบได้กับกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ที่แท้จริง 

“กำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์” เป็นค ำที่น่ำสนใจ เนื่องจำกมีควำมหมำยถึงควำมตำยของผู้คนจ ำนวน
มำก และมีควำมหมำยโดยรวมคือ กำรกระท ำที่กระท ำอย่ำงเป็นระบบและมีกำรไตร่ตรองไว้ก่อน มี
จุดประสงค์เพ่ือท ำลำยล้ำงกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มเชื้อชำติ กลุ่มชนในชำติเดียวกัน หรือกลุ่มชนทำงศำสนำ
ทั้งกลุ่มหรือส่วนใหญ่35 หนังสือ Redefining Genocide : Settler Colonialism, Social Death and 
Ecocide แสดงควำมหมำยของกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ว่ำมีควำมส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกำรท ำลำยชีวิต
และร่ำงกำยโดยตรง รวมถึงกำรท ำลำยล้ำงสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม36 

กำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์จึงไม่ใช่แค่กำรท ำลำยเชื้อชำติหรือชำติพันธุ์ด้วยกำรฆ่ำหมู่เป็นจ ำนวนมำก 

และรวดเร็วเท่ำนั้น หำกรวมถึงกำรมีแบบแผนกำรกระท ำต่ำงๆ หลำยแบบ ที่ต่ำงก็มีเป้ำหมำยในกำร

ท ำลำยกลุ่มนั้น ๆ ด้วยกำรท ำลำยแบบแผนดั้งเดิมของชนเผ่ำที่ถูกกระท ำและสถำปนำแบบแผนใหม่

ของกลุ่มที่เป็นผู้กระท ำ 

อนุสรณ์สถำนกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ของเขมรแดงที่ได้รับกำรกล่ำวขำนถึงควำมโหดร้ำยที่สุดคือ 
คุกตวลสฺแลง แต่เดิมเป็นโรงเรียน จนสมัยเขมรแดงยึดครองอ ำนำจ จึงใช้สถำนที่นี้เป็นสถำนที่

                                                           
33เดวิด แชนด์เลอร์, ประวัติศำสตร์กัมพูชำ, พิมพ์ครั้งท่ี 3, แปลจำก A History Of Cambodia, แปลโดย 

พรรณงำม    เง่ำธรรมสำร สดใส ขันติวรพงศ์ และ วงเดือน นำรำสัจจ์, 331. 
34 ณัฐพร ไทยจงรักษ์, “สภำพกำรด ำรงชีวิตของชำวเขมรระหว่ำง พ.ศ.2518-2522 : ศึกษำ “ภูมิภำค”

ตะวันออก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ประวัติศำสตร์ คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2548), 1. 

35 สมบูรณ์ เสง่ียมบุตร และพรชัย ด่ำนวิวัฒน์ , กฎหมำยอำญำระหว่ำงประเทศ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 
2555), 25. 

36 Damien Short, (2016), Redefining Genocide: Settler Colonialism, Social Death and 
Ecocide. (London: Zed Books). 224 . 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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สอบสวน กักขังและทรมำนนักโทษชั้นปัญญำชน มีนักโทษถูกฆ่ำตำยที่นี่จ ำนวนมหำศำล ด้วยวิธีกำร
ต่ำงๆ อย่ำงโหดเหี้ยม 

สถำนที่ที่มีกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์สมัยเขมรแดงมีหลำยแห่ง เรียกสถำนที่เหล่ำนี้ว่ำ “ทุ่งสังหำร” 
(The Killing field) โดยที่ๆ คนรู้จักและจัดให้เป็นที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศำสตร์ก็คือที่ เจิง แอก ใน
กรุงพนมเปญ เป็นสถำนที่ใช้สังหำรชำวเขมรที่เป็นกลุ่มชำวบ้ำน กรรมกรหรือชำวบ้ำนคนใดที่กลุ่ม
เขมรแดงเห็นว่ำมีควำมผิดหรือถูกกล่ำวหำว่ำเป็นกบฏ คนเหล่ำนี้จะถูกฆ่ำทันทีและผลักลงหลุมที่มี
จ ำนวนกว่ำ 50 หลุม ผู้หญิงหลำยคนถูกข่มขืนก่อนฆ่ำ และเด็กทำรกบำงรำยก็ถูกจับขำฟำดกับต้นไม้
ใหญ่ที่อยู่ข้ำงๆ ก่อนโยนศพลงไปในหลุม  ต่อมำสมัยหลังมีกำรสร้ำงเมรุกรุกระจกที่มีหัวกะโหลกเรียง
ซ้อนกันกว่ำ 10 ชั้น ชั้นล่ำงสุดเป็นชั้นวำงเสื้อผ้ำของผู้เครำะห์ร้ำย เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้หวนระลึกถึง
ภำพเหตุกำรณ์อันน่ำเศร้ำ ซึ่งเป็นภำพที่น่ำสลดใจและมิอำจลืมได้ลง 

หลังสมัยเขมรแดง  

เอกสำรหรือหนังสือทำงประวัติศำสตร์ ส่วนใหญ่จะให้วันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 ซึ่งถือเป็น
วันชำติของประเทศกัมพูชำ เป็นวันที่กองก ำลังเวียดนำมเข้ำมำปลดปล่อยประชำชนออกจำกเขมรแดง
ในพ้ืนที่กรุงพนมเปญเป็นหลัก  

ในปลำย ค.ศ. 1978 ถนนที่มุ่งไปสู่กรุงพนมเปญที่ส ำคัญหลำยสำยตกอยู่ในมือของเวียดนำม 
กองก ำลังเวียดนำมได้เปลี่ยนยุทธศำสตร์ที่จะมุ่งเข้ำยึดครองภำคตะวันออกครึ่งหนึ่งของประเทศ โดย
ตัดสินใจเข้ำยึดกรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวง ในวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ. 1979 กองก ำลังเวียดนำมเข้ำ
มำปลดแอกเขมรแดงที่กรุงพนมเปญและได้ขับไล่กองก ำลังเขมรแดงได้ส ำเร็จ โดยกองก ำลังเวียดนำม
จ ำนวนกว่ำแสนคนท ำกำรบุกรุกแนวรบที่ส ำคัญๆ หลำยแห่ง เนื่องจำกกองก ำลังในระบอบกัมพูชำ
ประชำธิปไตยรวมพลอยู่อย่ำงหนำแน่นในภำคตะวันออกและตะวันตกเฉียงใต้ กำรโจมตีของกองก ำลัง
เวียดนำมทำงตะวันออกเฉียงเหนือจึงพบกำรต่อต้ำนไม่มำกนัก37 กองก ำลังเวียดนำมได้จัดตั้งรัฐบำล 
“สำธำรณรัฐสังคมนิยมกัมพูชำ” ภำยใต้กำรอุปถัมภ์ของรัฐบำลเวียดนำมน ำโดย เฮง ส ำริน โดยเปิด
โอกำสให้ประชำชนที่เคยท ำงำนร่วมกับพวกเขมรแดง เปลี่ยนอุดมกำรณ์มำร่วมงำนกับรัฐบำล

                                                           
37 เดวิด แชนด์เลอร์, ประวัติศำสตร์กัมพูชำ, พิมพ์ครั้งที่ 3, แปลจำก A History Of Cambodia, แปล

โดย พรรณงำม เง่ำธรรมสำร สดใส ขันติวรพงศ์ และ วงเดือน นำรำสัจจ์, 354. 
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สำธำรณรัฐประชำชนกัมพูชำ และมีภำรกิจคือ กำรฟ้ืนฟูวิถีชีวิตของประชำชน สังคม เศรษฐกิจของ
กัมพูชำให้กลับเป็นปกติอย่ำงเร่งด่วน38 

อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ในพื้นที่ต่ำงจังหวัดตำมชนบทต่ำงๆ ยังสับสนวุ่นวำย ประชำชนยัง
ไม่มีควำมสงบ แม้ใน ค.ศ.1983 ประชำชนก็ยังอยู่ภำยใต้อ ำนำจของเขมรแดง และกองก ำลังแนวหน้ำ
ป้องกันชำติกัมพูชำยังไม่ได้เข้ำมำปลดปล่อยและดูแลควำมสงบสุขของประชำชนในพ้ืนที่ตำมชนบท
อย่ำงเต็มที ่

เอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์สมัยเขมรแดง 

กัญจน์วลัย นำชัยสิทธิ์ ได้ศึกษำเรื่อง “ขบวนกำรคอมมิวนิสต์กัมพูชำ ค.ศ. 1963-1979” 39 
มุ่งเน้นศึกษำกำรก่อตัวและพัฒนำกำรของกระบวนกำรคอมมิวนิสต์ของกัมพูชำระหว่ำง ค.ศ.1963-
1979 บทบำทของกลุ่มผู้น ำพรรคที่มีผลต่อกำรจัดกำรภำยในขบวนกำรคอมมิวนิสต์นี้ รวมถึงกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรประเทศใน     ค.ศ.1975-1979 ผลกำรศึกษำพบว่ำขบวนกำรคอมมิวนิสต์
กัมพูชำเป็นขบวนกำรที่มีควำมแตกต่ำงจำกขบวนกำรคอมมิวนิสต์ในประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ลำว ไทย อินโดนีเซีย มำเลเซีย ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรก่อตัวและพัฒนำกำรของ
ขบวนกำรคอมมิวนิสต์กัมพูชำ มำจำกสมัยอำณำนิคมที่ชำวตะวันตกเข้ำมำมีอ ำนำจและจัดกำรภำยใน
รัฐ ส่งผลให้กลุ่มชนชั้นสูงบำงกลุ่มเสียผลประโยชน์ อ ำนำจทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจ ทั้งนี้พัฒนำกำร
ของขบวนกำรคอมมิวนิสต์ยังมีควำมสัมพันธ์ภำยในประเทศกัมพูชำเอง และภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ รวมถึงมหำอ ำนำจและสถำนกำรณ์กำรเมืองโลก  

ใกล้รุ่ง อำมระดิษ ได้เขียนบทควำมทำงวิชำกำรเรื่อง “ประจักษ์พยานนิยายจำกทุ่งสังหาร
กัมพูชำ: ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบและหน้ำที่ของวรรณกรรม”40 โดยเลือกศึกษำนวนิยำย
เขมรแนวรัก เรื่องวิบัติในสมรภูมิรัก (វរិតរក្ុងសម ភូមិលស្ហា) ของ ดวง รฎฺฐำ (ដ្ួង  ដ្ឋធ ) มำศึกษำ
องค์ประกอบและบทบำทหน้ำที่ของบุคคลในเรื่อง ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ นวนิยำยเรื่องนี้เป็นนวนิยำย
รักซึ่งเก่ียวข้องกับกำรทำรุณต่อประชำชนเขมร ฉำกส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดโพธิสัตว์ มีแนวคิดส ำคัญ คือ

                                                           
38 เยำวลักษณ์ อยู่เจริญสุข. “วรรณกรรมโฆษณำชวนเชื่อของกัมพูชำ: กรณีศึกษำนวนิยำยของคงฺค บุน

เฌือน.” วำรสำรศิลปศำสตร์ ปีท่ี 5, ฉบับท่ี 2 (กรกฎำคม-ธันวำคม 2548): 247-248. 
39 กัญจน์วลัย นำชัยสิทธิ์, “ขบวนกำรคอมมิวนิสต์กัมพูชำค.ศ. 1963-1979” (สำรนิพนธ์ปริญญำอักษร

ศำสตร  มหำบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภำควิชำประวัติศำสตร์ บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2547). 

40 ใกล้รุ่ง อำมระดิษ, “ประจักษ์พยำนนิยำยจำกทุ่งสังหำรกัมพูชำ: ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบ
และหน้ำท่ีของวรรณกรรม” (อักษรศำสตร์ ฉบับวรรณกรรมระอำสังคม 35, 1 (มกรำคม-มิถุนำยน, 2549), 1-24. 
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ควำมรักเป็นพลังส ำคัญท ำให้ผู้คนดิ้นรนเอำชีวิตรอด หน้ำที่ประจักษ์พยำนนวนิยำยเรื่องนี้ คือ หน้ำที่
ต่อเหยื่อผู้เสียชีวิต ผู้ประพันธ์เสนอว่ำนวนิยำยเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพ่ือยืนยันควำมบริสุทธิ์ และร ำลึก
ถึงเพ่ือน ครู ที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุกำรณ์กำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ และมี หน้ำที่ต่ออนุชนรุ่นหลัง   
ผู้ประพันธ์กล่ำวว่ำต้องกำรสร้ำงวรรณกรรมเขมรที่ใกล้จะสูญสิ้นไปนั้นให้กลับมำเป็นรูปเป็นร่ำงขึ้นมำ
ใหม่เพ่ือเตือนสติคนรุ่นหลังให้จดจ ำเรื่องรำวกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ที่มิอำจลืมได้เลย 

ศิริวรรณ ประสพสุข ศึกษำเรื่อง “กำรวิเครำะห์นวนิยำยเขมรเรื่อง ภำระสุดท้ำย”41 มุ่งเน้น
ศึกษำองค์ประกอบของนวนิยำย ได้แก่ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ฉำก ตัวละคร บทสนทนำ และท่วงท ำนอง
กำรแต่ง รวมถึงศึกษำภำพสะท้อนที่ปรำกฏในนวนิยำยเขมรเรื่องภำระสุดท้ำย ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
โครงเรื่องมีควำมน่ำสนใจโดยกำรใช้ควำมขัดแย้งระหว่ำงตัวละครและควำมขัดแย้งภำยในจิตใจของตัว
ละครมำเป็นอุปสรรค กำรด ำเนินเรื่องตำมล ำดับปฏิทิน แต่มีช่วงเวลำหนึ่งที่เล่ำย้อนถึงสมัยเหตุกำรณ์
สงครำมฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ และมีกำรเพ่ิมตัวละครเพ่ือสร้ำงปัญหำให้รุนแรงชวนน่ำติดตำม ผู้ประพันธ์ใช้
บทสนทนำเพ่ือให้กำรด ำเนินเรื่องรวดเร็ว และน ำเสนอกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศโดยใช้ค ำศัพท์ที่ชำว
กัมพูชำใช้ในชีวิตประจ ำวันเพ่ือให้เกิดควำมสมจริงมำกขึ้น ในด้ำนภำพสะท้อน ได้สะท้อนสภำพชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของชำวกัมพูชำ และผู้ประพันธ์ได้สอดแทรกเหตุกำรณ์สงครำมฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ที่เกิดขึ้น
จริงในประเทศกัมพูชำเข้ำมำ เพ่ือให้ผู้อ่ำนเห็นควำมทุกข์ยำกของประชำชนในประเทศกัมพูชำที่ถูกกด
ขี่จำกเขมรแดง รวมถึง และกระตุ้นให้ผู้อ่ำนส ำนึกถึงวันที่ 7 มกรำคม ซึ่งเป็นวันชำติของชำวกัมพูชำที่
สำมำรถโค่นล้มระบอบเขมรแดงได้ 

ชำญชัย คงเพียรธรรม ได้วิจัยเรื่อง “กำรศึกษำวิเครำะห์กวีนิพนธ์เขมรเกี่ยวกับกำรฆ่ำล้ำง
เผ่ำพันธุ์” 42 ซึ่งเปรียบเสมือนบันทึกทำงประวัติศำสตร์รูปแบบหนึ่ง โดยมุ่งเน้นศึกษำกวีนิพนธ์ จ ำนวน 
6 เรื่อง ในด้ำนวรรณศิลป์ เช่น แนวคิด และกลวิธีกำรน ำเสนอ ฉันทลักษณ์ รวมไปถึงกำรวิเครำะห์
ภำพแทนที่ปรำกฏในกวีนิพนธ์ที่เกี่ยวกับกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ กวีนิพนธ์
เปรียบเสมือนบันทึกทำงประวัติศำสตร์ที่น ำเสนอภำพแทนกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ
กัมพูชำใน ค.ศ.1975-1979 ลักษณะเด่นของกวีนิพนธ์กำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ประกอบด้วยอลังกำร
ทำงด้ำนวรรณศิลป์ที่งดงำม แนวคิดส ำคัญเพ่ือประณำมกลุ่มเขมรแดง ซึ่งแนวคิดนี้เป็นตัวก ำหนด

                                                           
41 ศิริวรรณ ประสพสุข , “กำรวิเครำะห์นวนิยำยเขมรเร่ือง ภำระสุดท้ำย” (สำรนิพนธ์ปริญญำ 

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเขมรศึกษำ ภำควิชำภำษำตะวันออก บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 
2549). 

42 ชำญชัย คงเพียรธรรม, “กำรศึกษำวิเครำะห์กวีนิพนธ์เขมรเกี่ยวกับกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์” (วิทยำนิพนธ์
ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเขมร ภำควิชำภำษำตะวันออก บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร, 2553). 
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องค์ประกอบต่ำงๆ กวีใช้กลวิธีทำงด้ำนวรรณศิลป์ทั้งกำรใช้ฉันทลักษณ์ต่ำงๆ กำรใช้ภำพเพ่ื อ
ประกอบกำรบรรยำย รวมไปถึงภำพพจน์และกำรใช้สัญลักษณ์ เพ่ือให้ผู้อ่ำนเกิดควำมสะเทือนใจไป
กับควำมโหดเหี้ยมต่อเหตุกำรณ์กำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ในกัมพูชำ 

ดวง เขียว ได้ศึกษำเรื่อง “ชำตินิยมกัมพูชำและควำมสัมพันธ์กับกำรสังหำรมวลชนและกำร
ฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ (1975-1979)”43 โดยมุ่งเน้นน ำเสนอภูมิหลังประวัติศำสตร์ควำมเป็นชำตินิยมของ
กัมพูชำ และพิจำรณำควำมเป็นชำตินิยมต่อต้ำนเวียดนำมในสมัยกัมพูชำประชำธิปไตย และวิเครำะห์
ผลที่ตำมมำจำกควำมคิดชำตินิยมแบบนี้ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำมเป็นเป็นชำตินิยมของ พอล พต ใน
สมัยกัมพูชำประชำธิปไตยเป็นรูปแบบที่รุนแรงสุดขั้ว ซึ่งเป็นผลมำจำกควำมเชื่อผิดๆ ที่ว่ำ กำรเข่นฆ่ำ
ผู้ที่ถูกพิจำรณำว่ำเป็นศัตรูเป็นสิ่งจ ำเป็นเพ่ือปกป้องประเทศชำติ โดยกำรศึกษำเรื่องนี้เสนอว่ำรูปแบบ
ของชำตินิยมสมัยกัมพูชำประชำธิปไตยเป็นอันตรำยต่อมนุษยชำติ จึงสำมำรถใช้เป็นบทเรียนเพ่ือ
หลีกเลี่ยงเหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์อันโหดร้ำยนี้ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ ำซำกอีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 ดวง เขียว, “ชำตินิยมกัมพูชำและควำมสัมพันธ์กับกำรสังหำรมวลชนและกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ 

(1975-1979)” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิชำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ(สหสำขำวิชำ) 
บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2556). 
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บทที่ 3 

องค์ประกอบนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดง 

องค์ประกอบของนวนิยำยสำมำรถแบ่งได้หลำยส่วน โดยองค์ประกอบหลักของนวนิยำย คือ 
โครงเรื่อง สำรัตถะ ตัวละคร ฉำก และ กลวิธีกำรใช้ภำษำ องค์ประกอบเหล่ำนี้จัดว่ำเป็นองค์ประกอบ
ส ำคัญที่จะน ำมำวิเครำะห์นวนิยำยเขมรที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์กำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ 5 เรื่องในกำรวิจัยนี้ 
คือ “เรื่ององค์กำรนรก អងគកា ៃ ក”  “เรื่องระบอบมัจจุรำช  ររមេាុរាជ” “เรื่องควำมรู้สึกของลูก
ควำย កូៃប្ករីមលនាសល ា្ តនា”  “เรื่องใต้หยำดน้ ำฝน លប្កាមតុំណ្ក់ទឹកលភលៀង” และ “เรื่องกำรระลึกถึง
มณฑล 32 អៃុសាវ យី៍មណ្ឌ ប ៣២”44 นวนิยำยเหล่ำนี้ล้วนเป็นนวนิยำยที่แสดงเหตุกำรณ์อันแสน
ทุกข์ทรมำนที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ประพันธ์ทั้งสิ้น เป็นเสมือนบันทึกของเหยื่อผู้รอดชีวิตในช่วงเวลำกำร
ปกครองของเขมรแดง เพ่ือให้เข้ำใจและเห็นภำพเหตุกำรณ์ควำมทุกข์ทรมำนเหล่ำนี้ได้ชัดเจนมำกขึ้น 
จึงจ ำเป็นต้องศึกษำองค์ประกอบของนวนิยำยเสียก่อน โดยผู้อ่ ำนสำมำรถอ่ำนเนื้อเรื่องย่อได้ใน
ภำคผนวก ในบทนี้ผู้วิจัยขอน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของนวนิยำย ตำมล ำดับดังต่อไปนี้  

โครงเรื่อง 

กุหลำบ มัลลิกะมำส ให้ค ำจ ำกัดควำมของโครงเรื่องไว้ว่ำ โครงเรื่องที่ดี คือโครงเรื่องที่มี
ปัญหำหรือควำมขัดแย้งที่ส ำคัญเกิดขึ้นกับตัวเอกหรือตัวผู้เล่ำเรื่อง ปัญหำหรือควำมขัดแย้งที่มีควำม
เข้มข้นรุนแรง มีอิทธิพลที่ท ำให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของตัวเอกของ
เรื่อง45  ซึ่งคล้ำยคลึงกับที่ สมพร มันตะสูตร ได้ให้ควำมหมำยของโครงเรื่องไว้ว่ำ เป็นเค้ำโครงที่
ผู้ประพันธ์วำงไว้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินเรื่อง ก ำหนดจุดมุ่งหมำย เหตุกำรณ์และปัญหำข้อขัดแย้ง
ต่ำงๆ ของเนื้อเรื่องและตัวละคร โครงเรื่องที่ดีต้องประกอบด้วยพฤติกรรมและข้อขัดแย้งอัน
สมเหตุสมผล มีกำรดิ้นรนต่อสู้ และอุปสรรคตำมสมควร46 ทั้งนี้ จิตรลดำ สุวัตถิกุล แบ่งโครงเรื่องเป็น 
2 ประเภท คือ โครงเรื่องใหญ่หรือโครงเรื่องหลัก (main plot) เป็นแนวที่ผู้ประพันธ์ต้องกำรให้เรื่อง
ด ำเนินไป มีกำรผูกปมเรื่องให้ซับซ้อน คลี่คลำยเงื่อนปมในตอนจบ และโครงเรื่องรองหรือโครงเรื่อง
ย่อย (Sub plot) เป็นเรื่องย่อยๆ ที่แทรกอยู่ในโครงเรื่องใหญ่ เพ่ือช่วยให้เรื่องสนุกยิ่งขึ้น47  

                                                           
44 ผู้วิจัยจะน ำเสนอช่ือภำษำเขมรเฉพำะที่แรกที่พบเท่ำนั้น 
45 กุหลำบ มัลลิกะมำส, “วรรณคดีวิจำรณ์” (กรุงเทพมหำนคร:  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2522), 101. 
46 สมพร มันตะสตูร, “วรรณกรรมไทยปัจจุบัน” (กรุงเทพมหำนคร:  โอเดียนสโตร,์ 2533), 96. 
47 จิตรลดำ สุวัตถิกลุ, “วรรณกรรมไทยร่วมสมัย” (นครปฐม:  ภำควชิำหลักสูตรและวิธีสอน 

มหำวิทยำลยัศิลปำกร, 2526), 56. 
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นวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดงทั้ง 5 เรื่องท่ีศึกษำ มีท้ังนวนิยำยที่
มีเพียงโครงเรื่องหลักและที่มีทั้งโครงเรื่องหลักและโครงเรื่องรอง โครงเรื่องหลักมักเป็นโครงเรื่องที่
แสดงให้เห็นควำมขัดแย้งระหว่ำงตัวละครหลักหรือผู้เล่ำเรื่องกับตัวละครฝ่ำยปฏิปักษ์ซึ่งเน้นพวก 
เขมรแดง  ส่วนโครงเรื่องรอง เป็นโครงเรื่องเกี่ยวกับตัวละครประกอบในเรื่องที่ช่วยสนับสนุนให้
เรื่องรำวด ำเนินต่อไปอย่ำงน่ำสนใจและสมจริงมำกขึ้น  ผลกำรวิเครำะห์ พบนวนิยำยที่มีเพียง 
โครงเรื่องหลัก 3 เรื่อง คือ เรื่อง“องค์กำรนรก” เรื่อง “ระบอบมัจจุรำช” และเรื่อง “กำรระลึกถึง
พ้ืนที ่32” ซึ่งถ่ำยทอดเรื่องรำวของตัวละครหลักเป็นส่วนใหญ่ และพบนวนิยำยที่สอดแทรกโครงเรื่อง
รองหรือโครงเรื่องย่อยไว้ 2 เรื่อง คือ เรื่อง“ควำมรู้สึกของลูกควำย” และเรื่อง “ใต้หยำดน้ ำฝน”  

วิภำ กงกะนันทน์ กล่ำวว่ำ กำรเรียงล ำดับเหตุกำรณ์ในเรื่องก็เป็นส่วนประกอบส ำคัญของ
โครงเรื่อง ซึ่งมีวิธีกำรเรียงล ำดับเหตุกำรณ์เป็นโครงเรื่องที่มีเรื่องรำวประกอบด้วยเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 48  
ในนวนิยำยที่ศึกษำพบกำรเรียงล ำดับเหตุกำรณ์ 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นกำรเรียงล ำดับ
เหตุกำรณ์ตำมกำรเดินของเข็มนำฬิกำหรือตำมปฏิทิน จ ำนวน 4 เรื่องคือ เรื่ององค์กำรนรก เรื่อง
ระบอบมัจจุรำช เรื่องควำมรู้สึกของลูกควำย เรื่องกำรระลึกมณฑล 32 และอีกประเภทหนึ่งเป็นกำร
เรียงล ำดับเหตุกำรณ์แบบเล่ำเรื่องย้อนสลับไปมำ (flash back) คือ เล่ำเหตุกำรณ์เริ่มขึ้นที่ตอนใด
ของเรื่องก็ได้ แล้วเล่ำสลับกันไปมำระหว่ำงอดีตกับปัจจุบัน จ ำนวน 1 เรื่อง คือเรื่องใต้หยำดน้ ำฝน  

กุหลำบ มัลลิกะมำส ได้กล่ำวถึงส่วนประกอบของโครงเรื่องและวิธีหนึ่งในกำรวิเครำะห์โครง
เรื่อง ในหนังสือ “วรรณคดีวิจำรณ์” ว่ำวรรณกรรมประเภทเรื่องเล่ำ นิทำน นวนิยำย เรื่องสั้น และบท
ละคร มักมีล ำดับของส่วนต่ำงๆ ที่ส ำคัญ คือ ส่วนแรก กำรเปิดเรื่อง ส่วนที่ 2 ปัญหำเริ่มปรำกฏ ส่วน
ที่ 3 กำรด ำเนินเรื่อง ส่วนที่ 4 กำรเปลี่ยนแปลงของเรื่องไปในทำงใดทำงหนึ่งหรือจุดสูงสุด ส่วนที่ 5 
กำรคลี่คลำยเข้ำสู่จุดจบ ส่วนที่ 6 กำรปิดเรื่อง ทั้งนี้ ไม่จ ำเป็นต้องมีส่วนประกอบครบทุกข้อ49 โดย
กำรวิเครำะห์โครงเรื่องของนวนิยำยที่ศึกษำจะน ำเสนอ โครงเรื่องแต่ละเรื่องเพ่ือให้เข้ำใจเนื้อหำ
ของนวนิยำยได้ชัดเจนขึ้น ดังนี้ 

โครงเรื่องนวนิยำยเรื่อง “องค์กำรนรก” 

นวนิยำยเรื่ององค์กำรนรก มีผู้ประพันธ์ชื่อ ตฺรึง บญฺจำรุณ ប្តឹង រញ្ចា  ុណ្ เป็นลูกชำยของ 
ฬำย หุนคี ឡាយ ហុៃគី และ ตฺรึง งำ ប្តឹង រ  นวนิยำยเรื่องนี้มีโครงเรื่องหลักเพียงโครงเรื่องเดียว เขำ
ได้ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ตั้งแต่วันที่ 16 เมษำยน ค.ศ.1975 เมื่อเขำอำยุได้ 8 ขวบ ไปจนถึงช่วงเวลำที่
                                                           

48 วิภำ กงกะนันทน์, “วรรณคดีวิจำรณ์” (กรุงเทพมหำนคร : ไทยวัฒนำพำนิช, 2533), 85. 
49 กุหลำบ มัลลิกะมำส, “วรรณคดีวิจำรณ์” (กรุงเทพมหำนคร : มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2548), 103. 
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ครอบครัวเดินทำงอพยพจำกกรุงพนมเปญผ่ำนสถำนที่ต่ำงๆ ตำมค ำสั่งของเขมรแดงและถูกใช้แรงงำน
อย่ำงหนักจนสมำชิกในครอบครัวต้องสังเวยชีวิตลง โดยตฺรึง บญฺจำรุณ ถ่ำยทอดให้เห็นควำมส ำคัญ
ของ ตฺรึง งำ และ ฬำย หุนคี โดยเฉพำะฬำย หุนคี ที่พยำยำมดิ้นรนให้ตนและครอบครัวรอดชีวิตจำก
เหตุกำรณ์ฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์สมัยเขมรแดงไปได้ โดยวัตถุประสงค์ของนวนิยำยเรื่องนี้มีหลำยประกำรคือ 
เพ่ือหวังให้ผลงำนชิ้นนี้เปรียบเสมือนภำพบันทึกเหตุกำรณ์อันเลวร้ำยหน้ำหนึ่งในประวัติศำสตร์
กัมพูชำ เพ่ือร ำลึกถึงวิญญำณของบิดำที่เสียชีวิตไปอย่ำงไร้ซึ่งควำมยุติธรรมจำกพวกเขมรแดง และ
ระลึกถึงมำรดำที่ได้ดูแลลูกๆ มำจวบชั่วชีวิตจะหำไม่ รวมถึงวิญญำณสมำชิกภำยในครอบครัวและ
ประชำชนชำวเขมรทั้งหมดที่ได้สังเวยชีวิตให้แก่พวกเขมรแดง และเพ่ือระลึกถึงผู้คนทั้งหญิงและชำย
ชำวเขมรที่รักชำติทุกคนที่ยอมพลีชีพเพ่ือปกป้องแผ่นดินเขมร50 

 กำรตั้งชื่อนวนิยำยเรื่อง “องค์กำรนรก” เป็นกำรถ่ำยทอดถึงเหตุกำรณ์ที่ครอบครัวถูกอพยพ
ออกจำกกรุงพนมเปญ และถูกเขมรแดงข่มขู่ยึดสิ่งของที่มันต้องกำร โดยกล่ำวอ้ำงว่ำ “องค์กำร” เป็น
คนสั่งและประชำชนทุกคนต้องท ำตำม ถ้ำไม่ท ำตำม ทหำรเขมรแดงจะลงโทษหรือฆ่ำทิ้งทันที โดย  
 ตฺรึง บญฺจำรุณ เปรียบชื่อนวนิยำยเช่นนี้ เพรำะเมื่อได้ยินค ำว่ำองค์กำรเป็นครั้งแรก เขำไม่รู้ว่ำ
องค์กำรที่ทหำรเขมรแดงอ้ำงถึงนั้นเป็นใคร แต่ในช่วงเวลำที่เขมรแดงปกครอง เขำรับรู้ ว่ำ องค์กำรนี้
โหดร้ำยเหมือนมำจำกนรก และมำท ำให้ชีวิตประชำชนชำวเขมรเหมือนตกอยู่ในนรกทั้งเป็น  
ดังปรำกฏข้อควำมในนวนิยำยว่ำ  

 លៅលេបល្ដ្បេួកវាេង់បាៃ រស់អវីេីលយើង វាថ្នអរគ  លស្ើសុុំ។ លៅលេបល្ដ្បវាេង់យកលយើងលៅ
សមាល រវ់ាថ្នអរគ  ឪ្យលយើងលៅល ៀៃសូប្ត… ប្រជាជៃល្មែ ភាគលប្េើៃឆ្ងប់ណ្ណស់ថ្នលតើអរគ  អ្កណ្ណ?  

เวลาที่พวกมันอยากให้เราท าอะไร มันจะบอกว่าองค์การสั่งให้ท า เวลาที่พวกมันต้องการ
สิ่งของ มันก็บอกว่าองค์การเสนอขอ เวลาที่พวกมันอยากเอาเราไปฆ่า มันก็บอกว่าองค์การให้ไปเรียน
สูตร … ประชาชนเขมรส่วนใหญ่สงสัยว่าองค์การคือใคร”51  ดังที่จะน ำเสนอให้เห็นในโครงเรื่องเป็น
ล ำดับต่อไป 

ตารางท่ี 1 โครงเรื่องหลักของนวนิยำยเรื่อง “องค์กำรนรก” 

กำรเปิดเรื่อง ในวันที่ 16 เมษำยน ค.ศ.1975 เขมรแดงเริ่มบุกกรุงพนมเปญได้และสั่งให้
ครอบครัว ตฺรึง บญฺจำรุณ อพยพออกจำกบ้ำนโดยเร็ว โดยอ้ำงว่ำให้อพยพ
ออกจำกภูมิล ำเนำเพียงแค่ 3 วันเท่ำนั้น  

                                                           
50 ស្តតរឹង រញ្ចា  ុណ្, អងគកា ៃ ក (ភុ្ុំលេញ: អងគ , 2007) 
51 ស្តតរឹង រញ្ចា  ុណ្, អងគកា ៃ ក, 91-92. 
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โครงเรื่องหลักของนวนิยำยเรื่อง “องค์กำรนรก” (ต่อ) 

ปัญหำเริ่มปรำกฏ เมื่อครอบครัว ตฺรึง บญฺจำรุณ อพยพเข้ำไปในพ้ืนที่ชนบท ต้องแยกเป็น
กลุ่มกองตำมอำยุเพ่ือท ำงำนอย่ำงหนักทุกเพศทุกวัย เช่น ไถนำ ยกสัน
เขื่อน ถำงหญ้ำตำมที่เขมรแดงสั่ง ตฺรึง งำ ผู้เป็นพ่อได้ตัดสินใจยอมให้
เอกสำรประวัติส่วนตัวแก่เขมรแดง เนื่องจำกกรรมำภิบำลเขมรแดงสืบรู้ว่ำ
เขำเป็นใคร และถูกเขมรแดงเรียกตัวให้ไปช่วยรับใช้งำนที่กรุงพนมเปญ 

กำรด ำเนินเรื่อง 

ตำมล ำดับปฏิทิน 

ฬำย หุนคี ต้องรับหน้ำที่เป็นหัวหน้ำครอบครัว ทุกคนในครอบครัวถูกใช้
งำนอย่ำงหนัก ปู่และย่ำถูกสั่งให้ท ำตะกร้ำ บุ้งกี๋  ฬำย หุนคี ถูกให้ท ำงำน
เกี่ยวข้ำวอย่ำงหนัก ส่วนลูกๆ ที่เขมรแดงจัดเป็นยุวชนหลักอย่ำง ริทฺธิและ
รี ถูกสั่งให้ขุดล ำห้วยและถูกใช้แรงงำนหนักเช่นกัน ฬำย หุนคีพยำยำมถัก
หมวกใบตำลทั้งวันทั้งคืนเพื่อน ำไปแลกอำหำรเพ่ิมให้ครอบครัว  

จุดสูงสุดของเรื่อง ฬำย หุนคี รู้สึกเหมือนถูกภูเขำกดทับแน่นอก เพรำะริทฺธิและรี ลูกชำย
และลูกสำวของเธอได้เสียชีวิตลงเพรำะท ำงำนหนักอย่ำงน่ำเวทนำ เพรำะ
อำหำรที่ได้รับไม่พอต่อแรงกำยที่ใช้ไป รวมทั้งไม่มียำรักษำและกำรดูแลที่
ถูกหลักทำงกำรแพทย์ ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ข่ำวของสำมีเลย 

จุดคลี่ คลำยปัญหำ
ของเรื่อง 

ในวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 ตรึง บญฺจำรุณ ได้ทรำบว่ำแนวหน้ำกอง
ก ำลังเวียดนำมได้เข้ำมำยึดครองกรุงพนมเปญได้แล้ว ผ่ำนเสียงวิทยุของ
พวกเขมรแดง ครอบครัวถูกสั่งให้อพยพมุ่งหน้ำไปยังทำงหลวงหมำยเลข 
5 ฬำย หุนคี ผู้เป็นแม่ได้พำครอบครัวอพยพมำอยู่ที่อ ำเภอมงคลบุรีกับ
พ่ีสำวและได้รับจดหมำยจำกน้องสำวที่อำศัยอยู่กรุงพนมเปญว่ำ เห็นชื่อ 
ตฺรึง งำ อยู่สถำนที่คุมขังตวลแสฺลง 

กำรปิดเรื่อง เมื่อทรำบว่ำ ตฺรึง งำ เสียชีวิตแน่แล้ว  ฬำย หุนคีตัดสินใจอพยพครอบครัว
ไปจังหวัดบันทำยมีชัย 
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โครงเรื่องนวนิยำยเรื่อง “ระบอบมัจจุรำช”  

นวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำช มีผู้ประพันธ์ชื่อ ฬุง แกม ឡុង ល្កម  นวนิยำยเรื่องนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือรักษำไว้ซึ่งเหตุกำรณ์หนึ่งที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัว สะท้อนให้เห็นถึงภำพควำมจริง
ของครอบครัว และเป็นมรดกที่ยังคงเหลือไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ฬุง แกม ขอให้เรื่องนี้เป็นแรงผลักดันใน
กำรรักชำติ ปกป้องแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ของกัมพูชำให้คงอยู่ตรำบนำนเท่ำนำนและป้องกันไม่ให้เงำแห่ง
อดีตกำลของระบอบมัจจุรำชนี้เกิดข้ึนอีกเด็ดขำด52 

นวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำช มีเพียงโครงเรื่องหลักเพียงโครงเรื่องเดียว เล่ำถึงชีวิตของตัว 
ฬุง แกม เองในสมัยที่ถูกเขมรแดงขับไล่ให้ออกจำกกรุงพนมเปญไปพ้ืนที่ชนบทพร้อมกับครอบครัว
เช่นเดียวกับประชำชนใหม่คนอ่ืนๆ และเมื่อไปยังพ้ืนที่ชนบท ถูกเขมรแดงมอบหมำยงำนหลำย
รูปแบบที่ต้องท ำให้เสร็จภำยในเวลำก ำหนดอย่ำงทุกข์ทรมำน และถูกเฝ้ำมองทุกเวลำจำกเขมรแดง
รวมถึงประชำชนด้วยกันเอง เช่น กำรท ำงำน ค ำพูด ถ้ำใครมีควำมคิดแบบสมัยสำธำรณรัฐเขมรหรือ
พวกจักรวรรดิ จะถูกน ำไปรำยงำนต่อองค์กำรและถูกเขมรแดงลงโทษสถำนเดียว 

กำรตั้งชื่อเรื่องนวนิยำยเรื่อง “ระบอบมัจจุรำช” ไม่ต่ำงจำกนวนิยำยเรื่ององค์กำรนรกเท่ำไร
นัก คือเมื่อ ฬุง แกม ได้กลำยเป็นเหยื่อผู้เครำะห์ร้ำยของเขมรแดง กำรใช้ชีวิตของเขำล้วนเจอแต่ควำม
ทุกข์ทรมำนที่ไม่เคยเจอมำก่อนภำยใต้อ ำนำจของเขมรแดงทั้งสิ้น เขำจึงเปรียบช่วงเวลำสมัยเขมรแดง
นี้ว่ำเป็น “ระบอบมัจจุรำช” และจดจ ำช่วงเวลำเหล่ำนั้นอย่ำงไม่มีวันลืม ดังที่ปรำกฏในนวนิยำยว่ำ 

អា មែណ្ល្សៃករុកកដួបលៅលេបល្ដ្បសាែ ជិកប្គួសា បាៃសា ស័េាេីកា ទទួប ងទុកខបុំបាក លសេកដី
លវទនាឥតលប្តើយប្តាណ្ក្ុងលេប ស់លៅលប្កាម ររមេាុរាជល្មែ ប្កហម រ ុប េត។ លទាេះរីជាលយើងេុំណ្ណយ
លេបៃិយាយរារឆ្់្ុំ កម៏ៃិអាេរ ា្រល់ ឿងរា វេីអុំលេើដ្ស៏ាហាវលឃ្ លៅ រស់ ររលៃេះល្ដ្ ។ 

ผมแสนเศร้าเมื่อสมาชิกครอบครัวได้รับความทุกข์ ความยากล าบากอย่างน่าเวทนา ไม่มี
ความแน่นอนในเวลาที่อยู่ภายใต้ระบอบมัจจุราชเขมรแดงของ พอล พต ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาพูดนับปี ก็
ไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของความโหดเหี้ยมของระบอบนี้จบได้”53 

ตารางท่ี 2 โครงเรื่องหลักของนวนิยำยเรื่อง “ระบอบมัจจุรำช”  

กำรเปิดเรื่อง ในสมัยสำธำรณรัฐเขมร ฬุง แกม เป็นทหำรในกองวิศวกรรมที่ต้องไปสู้รบ
กับเขมรแดงช่วงเวลำก่อนที่เขมรแดงเข้ำยึดครองกรุงพนมเปญไม่นำน  

                                                           
52 ឡុង ល្កម,  ររមេាុរាជ (ភុ្ុំលេញ: SIPAR, 2017), 6. 
53 ឡុង ល្កម,  ររមេាុរាជ, 137. 
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โครงเรื่องหลักของนวนิยำยเรื่อง “ระบอบมัจจุรำช”  (ต่อ)  

 เมื่อทหำรของ จอมพล ลอน นอล เริ่มพ่ำยแพ้ ฬุง แกม ตัดสินใจถอด
เครื่องแบบทหำรออกและกลับบ้ำนไปหำครอบครัวที่กรุงพนมเปญ เมื่อ
เขมรแดงเข้ำยึดครองกรุงพนมเปญได้ เขำและครอบครัวถูกขับไล่ให้อพยพ
ออกจำกกรุงพนมเปญตำมค ำสั่งของพวกเขมรแดงทันที 

 ปัญหำเริ่มปรำกฏ ฬุง แกม และครอบครัว เดินทำงไปจนถึงหมู่บ้ำนผฺลูวถฺมี เขมรแดงแบ่ง
งำนให้ประชำชนใหม่ทุกคนท ำ 

กำรด ำเนินเรื่อง 

ตำมล ำดับปฏิทิน 

ฬุง แกม ได้รับมอบหมำยงำนหลำยประเภทเริ่มตั้งแต่ ท ำนำ และดูแล
ควำย ท ำงำนเป็นช่ำงท ำถังและท ำปี๊บ โดยไม่มีเครื่องมือและไม่มีคนสอน
วิธีกำรใช้ให้ และถูกสั่งให้ไปตัดไผ่ จับปลำจนหมดฤดูร้อน ยิ่งไปกว่ำนั้น 
เขำถูกมอบหมำยงำนที่แปลกที่สุดในชีวิต คือเก็บอุจจำระตำมบ้ำน
ประชำชน ไปท ำปุ๋ยธรรมชำติเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้ำว งำนทุกประเภทต้องท ำ
ให้เสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

จุดสูงสุดของเรื่อง ใน ค.ศ.1978 เขมรแดงได้เปลี่ยนกลุ่มกรรมำภิบำลที่ดูแลพ้ืนที่ของ
หมู่บ้ำน เขมรแดง ฆ่ำประชำชนมำกขึ้น รวมถึงประชำชนเก่ำที่จงรักภักดี
ต่อองค์กำรมำยำวนำน  

จุดคลี่ คลำยปัญหำ
ของเรื่อง 

ในเดือนธันวำคม ค.ศ.1978 มีข่ำวลือว่ำกองก ำลังแนวหน้ำป้องกันชำติ
เวียดนำม เริ่มมีกำรปลดปล่อยประชำชน ฬุง แกม เห็นทหำรเขมรแดง
แตกทัพหนีกระจดักระจำย 

กำรปิดเรื่อง 

 

หลังเหตุกำรณ์กองก ำลังเวียดนำมเริ่มเข้ำมำปลดปล่อยประชำชน ฬุง 
แกม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของชุมชนเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้กับ
ชุมชน แต่ก็ยังไม่มีทหำรเวียดนำมเข้ำมำดูแลอย่ำงจริงจัง  เดือน
กุมภำพันธ์ ค.ศ.1979 ฬุง แกม ตัดสินใจพำครอบครัวของตนเองออกจำก
หมู่บ้ำนเพ่ือกลับบ้ำนเกิดที่จังหวัดก ำปงจำม เพรำะสถำนกำรณ์ในหมู่บ้ำน
ยังไม่สงบอย่ำงท่ีเขำคำดหวังไว้ 
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โครงเรื่องนวนิยำยเรื่อง “กำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32” 

นวนิยำยเรื่องกำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 ผู้ประพันธ์ชื่อ คง่ ธีตำ គង់ ធីតា มีวัตถุประสงค์ในกำร
ประพันธ์ เพ่ือร ำลึกถึงเยำวชนเขมรทั้งหมดที่ได้เสียชีวิตในระบอบฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์นี้ และคนที่ยังมีชีวิต
อยู่ ขอให้ผลบุญที่ได้ท ำในทุกวันส่งไปถึงผู้เสียชีวิต ขอให้วิญญำณของประชำชนทั้งหมดนั้นไปสู่ภพภูมิ
ที่ดีทุกประกำร นวนิยำยเรื่องนี้มีโครงเรื่องหลักเพียงโครงเรื่องเดียว ถ่ำยทอดชีวิตของเด็กสำวที่ต้อง
พลัดพรำกจำกครอบครัว ถูกใช้แรงงำนอย่ำงหนักและถ่ำยทอดควำมเป็นอยู่ที่เธอถูกส่งตัวไปใช้
แรงงำนที่สถำนที่ต่ำงๆ ซึ่งเป็นสถำนที่ปิดของยุวชนยุวนำรีในสมัยเขมรแดง ตั้งแต่ ค.ศ.  1977 จำก
ควำมทรงจ ำที่ผ่ำนมำกว่ำ 38 ปี และเธอไม่มีวันลืม54 

พ้ืนที่ 32 เป็นหนึ่งในสถำนที่ที่ คง่ ธีตำ ถูกย้ำยไปท ำงำนตำมค ำสั่งของเขมรแดง สถำนที่นี้มี
กฎระเบียบที่โหดเหี้ยมเกินกว่ำมนุษย์จะอยู่ได้ เช่น กำรไปท ำงำนต้องฟังเสียงนกหวีดเพ่ือเป็นสัญญำณ 
ถ้ำไม่สำมำรถท ำตำมได้ จะถูกลงโทษอย่ำงหนักด้วยแส้ ยิ่งไปกว่ำนั้น ผู้คุมเขมรแดงในพ้ืนที่ 32 นี้ ใช้
แส้เฆี่ยนตีประชำชนตำมควำมต้องกำรอย่ำงไม่สมเหตุผล สถำนที่นี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ “คุก 32” 
เธอได้น ำค ำว่ำคุก 32 มำตั้งเป็นชื่อตอนเพ่ือเปรียบควำมโหดร้ำยในพ้ืนที่แห่งนี้เหมือนคุก สถำนที่นี้จึง
เป็นสถำนที่ท่ีฝังลึกอยู่ในควำมทรงจ ำของ คง่ ธีตำ  

ตารางท่ี 3 โครงเรื่องหลักนวนิยายเรื่อง “การระลึกถึงพื้นที่ 32” 

กำรเปิดเรื่อง คง่ ธีตำเปิดเรื่องใน ค.ศ.1977 ที่เธอถูกส่งเข้ำไปในกองลำดตระเวน
ร่วมกับยุวชนยุวนำรีที่มีอำยุมำกกว่ำ เพรำะพ้ืนที่ที่เธออยู่มีเด็กจ ำนวน
น้อยจึงไม่จัดตั้งกองกุมำร คง่ ธีตำ ต้องท ำงำนอย่ำงหนักเช่น ยกสันเขื่อน 
ขุดดินทั้งวันทั้งคืนเช่นเดียวกับยุวชนยุวนำรีที่อำยุมำกกว่ำในกอง
ลำดตระเวน และถูกโยกย้ำยที่ท ำงำนไปตำมเขมรแดงก ำหนด  

ปมปัญหำเริ่มปรำกฏ คง่ ธีตำ ถูกย้ำยไปท ำงำนที่พ้ืนที่หรือคุก 32 และถูกสั่งให้ท ำงำนหนักตำม
กลุ่มตำมกองของเธอ เช่น ถอนกล้ำ ถำงป่ำ ท ำลำยจอมปลวก ขุดตอไม้
ทิ้ง เป็นต้น 

กำรด ำเนินเรื่อง 

ตำมล ำดับปฏิทิน 

ในพ้ืนที่ 32 ผู้คุมเขมรแดงมีอำวุธเป็นแส้ มีกฎระเบียบที่โหดเหี้ยมคือ มี
กำรก ำหนดเสียงนกหวีดในกำรท ำงำน ถ้ำไม่สำมำรถท ำตำมเสียงนกหวีด
ที่ก ำหนดไว้ได้ จะถูกลงโทษอย่ำงหนัก ยิ่งไปกว่ำนั้น ผู้คุมเขมรแดงใน 

                                                           
54 គង ់ធីតា, អៃុសាវ យីម៍ណ្ឌ ប ៣២ (2018) 
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โครงเรื่องหลักนวนิยำยเรื่อง “กำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32” (ต่อ)   

 พ้ืนที่ 32 นี้ ใช้แส้เฆี่ยนตีประชำชนตำมควำมต้องกำรอย่ำงไม่สมเหตุผล 
อำหำรที่ได้รับที่นี่มีเพียงข้ำวต้มแห้งๆ งำนที่ท ำเช่น ยกสันเขื่อน ขุดดิน ขุด
คันนำตำมระยะทำงที่ก ำหนดให้ โดยระยะทำงที่ต้องขุดในแต่ละวัน
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ถ้ำใครไม่ตั้งใจท ำงำนหรือู้งำนจะถูกผู้คุมใช้แส้ตีทันที คง่  
ธีตำ ต้องอำศัยอยู่ด้วยควำมกลัวและบนบำนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือให้มีชีวิต
รอดจำกพ้ืนที่นี้ 

จุดสูงสุดของเรื่อง คง่ ธีตำ ได้ยินข่ำวว่ำ เขมรแดงฝ่ำยนิรดีจะมำฆ่ำคนในพื้นที่ 32 ช่วงปลำย
เดือนเมษำยน ค.ศ.1979 ในเวลำเดียวกันนั้น เธอเก็บใบปลิวที่มีข้อควำม
เกี่ยวกับกำรปลดปล่อยประเทศกัมพูชำจำกเขมรแดงตั้งแต่วันที่  7 
มกรำคม ค.ศ.1979 เธอสงสัยว่ำท ำไมพ้ืนที่ที่ เธออยู่ยังไม่ได้รับกำร
ปลดปล่อย ต่อมำมีคนประกำศว่ำ ทหำรเวียดนำมเข้ำมำแล้ว คง่ ธีตำและ
พวก ตกใจวิ่งหนีไปและพบหลุมหลบภัย เธอและพวกจึงหลบภัยอยู่ใน
หลุมด้วยควำมกลัว และพยำยำมมองดูสถำนกำรณ์ภำยนอก 

จุดคลี่คลำยปัญหำ
ของเรื่อง 

คง่ ธีตำและพวกพบว่ำมีรถถังเวียดนำมจ ำนวนมำก และทหำรเวียดนำม
เดินลำดตระเวนอยู่ในพ้ืนที่  มีผู้ชำยเขมรคนหนึ่งมำพร้อมกับทหำร
เวียดนำม เดินประกำศให้คนที่หลบอยู่แสดงตัวออกมำพร้อมบอกว่ำจะ
ช่วยเหลือให้หลุดพ้นจำกพวกเขมรแดง ประชำชนจึงพำกันทยอยแสดงตัว 
คง่ ธีตำและพวกตัดสินใจออกไปหำทหำรเวียดนำม  

กำรปิดเรื่อง คง่ ธีตำและพวกเดินทำงต่อไปเรื่อยๆ จนพบพ่ีชำยของเธอ พ่ีชำยได้พำ
เธอกลับบ้ำนเพ่ือไปพบครอบครัว ครอบครัวของ คง่ ธีตำตัดสินใจเดินทำง
กลับบ้ำนที่อ ำเภอโมงฤสฺสี จังหวัดพระตะบอง  

 

โครงเรื่องนวนิยำยเรื่อง “ควำมรู้สึกของลูกควำย 

นวนิยำยควำมรู้สึกของลูกควำยมีผู้ประพันธ์ชื่อ ชุต ไข ជុត នម เป็นเรื่องต่อจำกนวนิยำย 2 
เรื่องคือ “โรงเรียนฝรั่งเศส សាោបារាុំង”และเรื่อง “เด็กวัดสมัยฝรั่งเศส លកែងវតរសម័យបារាុំង” ซึ่งกำร
อพยพตั้งแต่วันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 ที่เป็นช่วงเวลำประวัติศำสตร์เขมรแดงเข้ำยึดครองกรุง
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พนมเปญได้นั้น ผู้ประพันธ์ได้เล่ำไว้ในนวนิยำยเรื่อง “เด็กวัดสมัยฝรั่งเศส លកែងវតរសម័យបារាុំង” ซึ่งเป็น
ภำคก่อนหน้ำนวนิยำยเรื่องนี้ โดยเนื้อหำในตอนท้ำยของเรื่อง “เด็กวัดสมัยฝรั่งเศส” ดังนี้ 

ภาพที่ 1 นวนิยายเรื่องเด็กวัดสมัยฝรั่งเศส 
แปลควำมได้ดังนี้ 

“ในวันที่ 17 เมษายน ค.ศ.1975 พวกทมิฬเข้าถึงกรุงพนมเปญ มันไล่ประชาชนออกจากเมือง 
ไอ้ไฉและครอบครัวขับรถมาหาผม ครอบครัวเราทั้งสองพากันเดินทางออกจากกรุงพนมเปญ เรา
เดินทางตามเส้นทางริมแม่น้ ามุ่งหน้าไปจังหวัดก าปงจาม ใช้เวลา 2 เดือน จึงถึงอ าเภอสวง เมื่อมาถึง
อ าเภอสวง พวกทมิฬก็ให้ครอบครัวเราทั้งสองพักอยู่ที่หมู่บ้านถฺนอล่ อ าเภอฎ แบร จังหวัดก าปงจาม” 

55   

นวนิยำยเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำย มีทั้งโครงเรื่องหลักและโครงเรื่องรอง โครงเรื่องหลักเป็น
กำรถ่ำยทอดชีวิตของ ชุต ไข ตั้งแต่ ค.ศ.1977 ที่ครอบครัวอยู่ภำยใต้อ ำนำจเขมรแดงและขัดแย้ง
ระหว่ำงเขมรแดงฝ่ำยนิรดีกับฝ่ำยบูรพำที่ฆ่ำกันเองมำกว่ำ 2 ปี ด้วยควำมทุกข์ทรมำน และถ่ำยทอด
กำรเดินทำงหำสถำนที่พักท่ีเป็นหลักแหล่งให้ตนเองและครอบครัว  ชุต ไข ไม่อยำกกลับภูมิล ำเนำของ
ตนเพรำะยังไม่ไว้ใจเขมรแดงและสถำนกำรณ์ในอนำคตเนื่องจำกเขำเป็นคนมีกำรศึกษำ (เขมรแดง
มักจะก ำจัดคนที่มีกำรศึกษำ) ส่วนโครงเรื่องรอง เป็นเรื่องรำวของควำย “ไอ้ญิ” ที่ผูกพันกับครอบครัว 
ชุต ไข แต่กลับถูก ชุต ไข ทิ้งถึง 2 ครั้งอย่ำงน่ำเศร้ำ  

นวนิยำยเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำย มีกำรตั้งชื่อเรื่องให้สัมพันธ์กับ “ไอ้ญิ” ที่ถูกทอดทิ้งโดย
ไม่สำมำรถพูดหรือโต้เถียงอะไรได้ เมื่อสถำนกำรณ์บีบบังคับ ชุต ไข จ ำเป็นต้องให้ตนเองและ
ครอบครัวมีชีวิตรอด จึงต้องขำย ไอ้ญิ โดยไม่สนใจควำมรู้สึกหรือควำมรักของไอ้ญิที่มีต่อครอบครัว

                                                           
55 ជុត នម, លកែងវតរសមយ័បារាុំង (ភុ្ុំលេញ: SIPAR, 2005), 65. 
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ของเขำ ชื่อนวนิยำยเรื่องนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงควำมรู้สึกเศร้ำสลดของสิ่งมีชีวิต “ไอ้ญิ” ควำยผู้น่ำ
สงสำรที่ถูกขำยทิ้ง แม้ว่ำมันจะจงรักภักดีกับครอบครัว ชุต ไข มำกแค่ไหนก็ตำม โดยจะน ำเสนอ  
โครงเรื่องหลักและโครงเรื่องรองแยกกันเพ่ือให้ชัดเจนมำกข้ึน 

ตารางท่ี 4 โครงเรื่องหลักของนวนิยำยเรื่อง “ควำมรู้สึกของลูกควำย” 

กำรเปิดเรื่อง เปิดเรื่องใน ค.ศ. 1977 ที่ถ่ำยทอดให้เห็นถึงควำมแห้งแล้งของพ้ืนที่ชนบท
ในสมัยเขมรแดง ชุต ไข และประชำชนชำวเขมรในหมู่บ้ำนถนอล่เฝ้ำรอ
ผู้คนเข้ำมำปลดปล่อยกว่ำ 2 ปี แล้ว  

ปมปัญหำเริ่มปรำกฏ 
 

เขมรแดง 2 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยนิรดี (ตะวันตก) และฝ่ำยบูรพำ (ตะวันออก) เริ่ม
สู้รบกัน เอง พวกทหำรนิรดีบอกให้ประชำชนใหม่สำมำรถอพยพกลับ
ภูมิล ำเนำเดิมได้ ชุต ไขและครอบครัวจึงเดินทำงออกจำกหมู่บ้ำนถนอล่ 
แต่ไม่อยำกกลับภูมิล ำเนำของตน 

กำรด ำเนินเรื่อง ชุต ไข และครอบครัวตั้งหลักแหล่งที่หมู่บ้ำนจุงสมรำก่ เป็นเวลำนำน ชุต 
ไข ถูกสั่งให้ท ำงำนเกษตรกรรม เขำพยำยำมเรียนรู้กำรท ำสิ่งใหม่ๆ เช่น 
อุปกรณ์ดักปลำเพ่ือหำอำหำรเพ่ิมให้ครอบครัว 

ทหำรทั้งฝ่ำยบูรพำ และนิรดี อพยพประชำชนที่อยู่ในพ้ืนที่ตรงข้ำมกับ
ตัวเอง 

จุดสูงสุดของเรื่อง กองก ำลังแนวหน้ำป้องกันชำติเวียดนำมเข้ำมำปลดปล่อยประชำชนชำว
เขมร และยึดครองประเทศเขมรได้อย่ำงเต็มตัวจำกพวกเขมรแดง   

จุดคลี่ คลำยปัญหำ
ของเรื่อง 

ชุต ไข ตัดสินใจพำลูกและภรรยำไปยังก ำปงจำม เพรำะได้ยินว่ำที่ 
ก ำปงจำมจำมมีกำรเปิดตลำดค้ำขำยปกติแล้ว 

กำรปิดเรื่อง ชุต ไข ตัดสินใจเสี่ยงเป็นครั้งสุดท้ำย พำลูกและภรรยำกลับกรุงพนมเปญ 
เพรำะเสบียงอำหำรก็เริ่มหมดและได้ยินข่ำวลือว่ำกรุงพนมเปญในช่วงนี้ 
อำจโชคดีได้พบทอง เพชร จ ำนวนมำก 

โครงเรื่องรองของนวนิยำยเรื่องนี้ เปิดเรื่องในช่วงกำรด ำเนินเรื่องของโครงเรื่องหลัก เมื่อ  
ชุต ไข และครอบครัวอพยพมำอยู่ที่หมุ่บ้ำนจุงสมรำก่ นีนีตำ ลูกสำวคนโตของ ชุต ไข ถูกเขมรแดงสั่ง
ให้ดูแลลูกควำยตัวหนึ่ง เธอตั้งชื่อมันว่ำ “ไอ้ญิ” เธอรักและดูแลมันเป็นอย่ำงดี ปมปัญหำเริ่มปรำกฏ
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เมื่อประชำชนที่ถูกเขมรแดงอพยพกลับภูมิล ำเนำ ต้องทิ้งควำยของตนเอำไว้ ชุต ไข ได้ไปเลือกเอำ
ควำยที่โตแล้วมำเลี้ยง 2 คู่ โดยให้นีนีตำเป็นคนดูแลและสั่งให้นีนีตำปล่อยไอ้ญิไป นีนีตำยอมท ำตำม
ทั้งน้ ำตำ แต่ไอ้ญิก็กลับมำหำนีนีตำและสำมำรถอยู่กับควำย 2 คู่นั้นได้อย่ำงดี จุดสูงสุดของโครงเรื่อง
รองนี้ เกิดเมื่อ ชุต ไข ต้องพำครอบครัวอพยพออกจำกหมู่บ้ำนจุงสมรำก่ไปจังหวัดก ำปงจำม ชุต ไข 
จึงตัดสินใจขำย ไอ้ญิ แต่ไอ้ญิก็หนีกลับมำหำนีนีตำอีก นีนีตำเสียใจมำก ไม่อยำกคืนไอ้ญิให้เจ้ำของ
ใหม่ หลังจำกนั้นนีนีตำและไอ้ญิก็ไม่ได้พบกันอีกเลย 

โครงเรื่องนวนิยำยเรื่อง “ใต้หยำดน้ ำฝน” 

ฆุน ឃុៃ หรือชื่อจริง อ  สุผำนี  អ ុ៊ុំ សុផាៃី ผู้ประพันธ์นวนิยำยเรื่องใต้หยำดฝน มีวัตถุประสงค์
ในกำรประพันธ์เพ่ือบอกเล่ำเหตุกำรณ์ควำมเจ็บปวดที่ประชำชนได้เสียชีวิตและสละชีวิตลงเพรำะกำร
ปฏิวัติของเขมรแดง ให้พวกเขำได้รับรู้ว่ำ แสงแห่งสันติภำพควำมยุติธรรมที่ได้มำจำกควำมอดทน
พยำยำมเริ่มเป็นรูปเป็นร่ำงแล้ว และผู้ประพันธ์ยังขอให้ประชำชนทุกคนดับไฟสงครำมนี้ให้เหยื่อ
ผู้เครำะห์ร้ำยด้วย56 

นวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝนมีทั้งโครงเรื่องหลักและโครงเรื่องรอง โครงเรื่องหลักถ่ำยทอด
ชีวิตของฆุน ตัวละครหลักท่ีถูกส่งเข้ำไปท ำงำนสถำนที่ปิดในค่ำยยุวชนยุวนำรี ถูกใช้แรงงำนอย่ำงหนัก 
ยิ่งไปกว่ำนั้น ฆุนถูกเขมรแดงบังคับให้แต่งงำนกับชำยที่ไม่รู้จักในค่ำยยุวชนยุวนำรี  ท ำให้เธอทุกข์
ทรมำนใจมำก ส่วนโครงเรื่องรองนั้น ฆุนได้ถ่ำยทอดให้เห็นถึงระบบสำธำรณสุขที่ไม่ดี ไม่ถูกหลักทำง
กำรแพทย์ผ่ำนตัวละครพี่สำว จนท ำให้พี่สำวของเธอเสียชีวิตลงอย่ำงน่ำเวทนำ  

  “ใต้หยำดน้ ำฝน” สัมพันธ์กับค ำพูดของพ่ีสำวฆุนและพิจิตฺต ชำยที่เธอถูกบังคับให้แต่ งงำน
ด้วย ทั้ง 2 คน พูดว่ำ “ฝนเอยอย่ำหยุด” เหมือนกันโดยบังเอิญ พี่สำวฆุนซึ่งนอนป่วยอยู่ที่โรงพยำบำล
พูดข้อควำมนี้ เพรำะรู้ว่ำ เมื่อฝนหยุดตก ฆุนจะต้องกลับไปท ำงำนและตนจะไม่ได้พบน้องสำวอีก 
ส่วนพิจิตฺตพูดข้อควำมนี้ ในตอนที่ทั้ง 2 เข้ำพิธีแต่งงำนเรียบร้อยแล้วและอยู่บ้ำนที่เขมรแดงจัดไว้
เพ่ือให้มีกำรร่วมรักกัน ฆุนซึ่งไม่พอใจกับพิธีนี้ได้คิดหนี แต่ขณะนั้นฝนตกอยู่ เธอจึงไม่สำมำรถหนี
ออกไปได้ เมื่อฆุนได้ยินพิจิตฺตพูดข้อควำมเดียวกับพ่ีสำวเธอ เธอจึงได้คิดและล้มเลิกควำมคิดที่จะหนี 
ซึ่งท ำให้เธอและพิจิตฺตมีชีวิตรอดในวันนั้น 

เหตุกำรณ์ที่กล่ำวข้ำงต้นทั้ง 2 นี้ สะท้อนให้เห็นควำมทุกข์ทรมำนภำยใต้อ ำนำจของเขมรแดง 
โดยทั่วไปแล้ว มนุษย์ทุกคนอยำกให้ฝนหยุดตกเพรำะฟ้ำหลังฝนมักสวยงำมเสมอ แต่ในนวนิยำยเรื่อง
นี้กลับตรงกันข้ำม เพรำะสมัยเขมรแดงนั้นทุกคนล้วนเจอแต่ควำมโหดร้ำย เจอสิ่งที่โหดเหี้ยม

                                                           
56 អុុំ សុផាៃី, លប្កាមតុំណ្កទឹ់កលភលៀង (ភុ្ុំលេញ: រឹងទលៃលសារ, 2009) 
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ตลอดเวลำ ค ำว่ำ “ฝนเอยอย่ำหยุด” อำจเป็นเพรำะตัวละครไม่ทรำบอนำคตและโชคชะตำของตัวเอง 
เกิดควำมกลัว จึงไม่อยำกให้ฝนหยุดตกและมีควำมหมำยอีกนัยหนึ่งว่ำ ให้อยู่กับปัจจุบัน ณ ช่วงเวลำนี้
เก็บไว้เป็นควำมทรงจ ำที่ดีที่สุด 

ตารางท่ี 5 โครงเรื่องหลักของนวนิยำยเรื่อง “ใต้หยำดน้ ำฝน” 

กำรเปิดเรื่อง เปิดเรื่องใน ค.ศ.1983 ฆุน เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่จะต้องเดินทำงไปพัฒนำ
พ้ืนที่ชนบทของประเทศกัมพูชำ เพ่ือให้ประชำชนมีควำมมั่นใจและเชื่อมั่น
ในระบอบใหม่  

หลังกำรยึดครองของเขมรแดงสิ้นสุดลง ถนนหนทำงในสมัยนั้นขรุขระ 
สิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ ถูกท ำลำยไม่เหลือ 

ปมปัญหำเริ่มปรำกฏ เมื่อฆุนผ่ำนสถำนที่แห่งหนึ่งและได้ยินเสียงเคำะระฆัง ท ำให้เธอหวนร ำลึก
ถึงเหตุกำรณ์ช่วงที่เธออยู่ภำยใต้ระบอบกัมพูชำประชำธิปไตย 

ก ำ ร ด ำ เ นิ น เ รื่ อ ง 
สลับอดีตกับปัจจุบัน 
(Flash back)  

เสียงระฆังดังขึ้นเป็นสัญญำณปลุกให้ไปท ำงำน ขณะขนดินที่อุ้มน้ ำก ำลังลง
จำกสันเขื่อน เธอจึงเป็นลมตกลงมำที่ฐำนเขื่อน ถูกส่งตัวไปโรงพยำบำล
อ ำเภอ คนป่วยไม่หนักอย่ำงฆุน ต้องช่วยท ำควำมสะอำดสถำนที่และเย็บ
เสื้อผ้ำคนป่วยตำมที่พวกเขมรแดงสั่ง 
เมื่อหำยป่วยและกลับมำถึงกองยุวชน ยุวนำรี ฆุนพบว่ำเธอถูกจับคู่ให้
แต่งงำนกับชำยที่ไม่รู้จัก ชื่อ พิจิตฺต เขมรแดงจัดบ้ำนพักให้คู่แต่งงำนใหม่
อยู่และต้องร่วมรักกัน  
พวกลำดตระเวนจะสอดส่องตำมบ้ำนตลอดเวลำ ถ้ำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งหนี
หรือไม่ร่วมรักกันจะถูกฆ่ำทั้งคู่  
พิจิตฺตดูแลเธอเวลำที่ป่วย จึงเริ่มรู้สึกดีกับเขำ  

จุดสูงสุดของเรื่อง ในช่วง ค.ศ.1983 พิจิตฺตถูกเขมรแดงสั่งให้ไปป้องกันเขตแดนจำกกองก ำลัง
เวียดนำม ฆุนได้แต่เฝ้ำรอพิจิตฺตตลอดเวลำ วันหนึ่งฆุนและพวกได้พบว่ำ
กองก ำลังแนวหน้ำป้องกันชำติเวียดนำมคือผู้มำปลดปล่อยประชำชนชำว
เขมร 

จุดคลี่คลำยปัญหำ
ของเรื่อง 

เธอสะดุ้งตื่นจำกภวังค์จนมำถึงอีกหมู่บ้ำนหนึ่งเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ กลุ่ม 
ฆุนแบ่งกันไปพบประชำชน ได้เห็นชำวบ้ำนสร้ำงบ้ำนกันอย่ำงมั่นคง ใน  
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โครงเรื่องหลักของนวนิยำยเรื่อง “ใต้หยำดน้ ำฝน” (ต่อ)   

 หมู่บ้ำนมีกำรจัดกิจกรรมยกย่องสรรเสริญควำมกล้ำหำญและกำร
ปลดปล่อยของคนสำรภำพ ชื่อ พิจิตฺต เธอสงสัย จนเป็นลมไป กลำงดึกนั้น
ฆุนได้ปลุกเพ่ือนชื่อภวงที่นอนอยู่ข้ำงๆ แต่กลับเป็นพิจิตฺตที่เธอเฝ้ำรอมำ
นำน 

กำรปิดเรื่อง เขำทั้งสองคนได้เล่ำเหตุกำรณ์ที่ตนเองเจอ เมื่อฆุนท ำงำนลงพัฒนำพ้ืนที่
ตำมหมู่บ้ำนเสร็จ ฆุนและพิจิตฺตก็กลับกรุงพนมเปญ และจัดพิธีแต่งงำนกัน 

กำรเปิดเรื่องของโครงเรื่องรองเริ่มเมื่อฆุนพักฟ้ืนอยู่ที่โรงพยำบำล และพ่ีสำวของเธอถูกส่งตัว
มำเนื่องจำกมีอำกำรป่วยจำกกำรท ำงำนหนักตำมค ำสั่งของเขมรแดง ฆุนดูแลพ่ีสำวขณะที่อยู่
โรงพยำบำลและในช่วงที่ได้พักจำกกำรแต่งงำน  จุดสูงสุดของเรื่อง เกิดเมื่อพ่ีสำวของฆุนไม่ได้รับกำร
ดูแลที่ถูกต้องในโรงพยำบำลท ำให้พ่ีสำวเธอมีอำกำรหนักขึ้น กำรปิดเรื่องคือเขมรแดงได้น ำตัวพ่ีสำว
ของฆุนไปทิ้งโดยยังไม่เสียชีวิต 

จำกกำรศึกษำนวนิยำย 2 เรื่อง ที่มีท้ังโครงเรื่องหลักและโครงเรื่องรอง คือเรื่องควำมรู้สึกของ

ลูกควำยและเรื่องใต้หยำดน้ ำฝน พบว่ำ นวนิยำยเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำยมีโครงเรื่องหลักที่ ชุต ไข 

ถ่ำยทอดเรื่องรำวของตนเองและครอบครัวที่รอผู้คนมำปลดปล่อยจำกสถำนกำรณ์อันเลวร้ำยสมัย

เขมรแดงที่พวกเขำอยู่มำกว่ำ 2 ปี และกำรด ำรงชีวิตที่ล ำบำก หำที่พักหลักแหล่งให้ตนเองและ

ครอบครัวอยู่ด้วยควำมล ำบำกท่ำมกลำงกำรสู้รบของเขมรแดง 2 ฝ่ำย ส่วนโครงเรื่องรองเป็นเรื่องรำว

ของควำยชื่อ “ไอ้ญิ” ที่ถูก ชุต ไข ทิ้งเพรำะควำมจ ำเป็น โดยไม่นึกถึงควำมรู้สึกของควำยซึ่งถือเป็น

สิ่งมีชีวิตที่มีหัวใจเหมือนมนุษย์ทั่วไปเช่นกัน 

ส่วนนวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝน มีโครงเรื่องหลักถ่ำยทอดให้เห็นชีวิตของหญิงสำวอย่ำงฆุน 

ถูกเขมรแดงบังคับให้แต่งงำนกับพิจิตฺตชำยที่ไม่รู้จักด้วยควำมทุกข์ทรมำน เธอเศร้ำและนึกถึง

ครอบครัวตลอดเวลำ หลังจำกเหตุกำรณ์เขมรแดงเริ่มคลี่คลำย เธอก็ได้รับหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่พัฒนำ

พ้ืนที่ชนบทโดยเฉพำะเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง ส่วนโครงเรื่องรอง ฆุนได้ถ่ำยทอดให้เห็นถึงระบบ

สำธำรณสุข โดยเฉพำะสถำนที่ที่เรียกว่ำโรงพยำบำลแต่กลับไม่มีกำรดูแลอย่ำงถูกต้อง จนท ำให้พ่ีสำว

ของเธอเสียชีวิตลง และกลับถูกน ำตัวไปฝังทั้งๆ ที่ยังหำยใจรวยริน  
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ทั้งนี้ จำกกำรศึกษำนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดงที่ศึกษำทั้ง 5 

เรื่อง พบนวนิยำยที่มีเพียงโครงเรื่องหลักเพียงโครงเรื่องเดียว 3 เรื่อง คือ เรื่ององค์กำรนรก ระบอบ

มัจจุรำช และกำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 และโครงเรื่องรอง 2 รอง คือ เรื่องควำมรู้สึกของลูกควำย และ

เรื่องใต้หยำดน้ ำฝน  นวนิยำยทั้ง 5 เรื่องที่ศึกษำล้วนเป็นกำรถ่ำยทอดกำรด ำรงชีวิตที่แสนล ำบำกและ

แสนทุกข์ทรมำนของผู้ประพันธ์และประชำชนชำวเขมรภำยใต้ควำมอ ำมหิตของพวกเขมรแดงทั้งสิ้น 

แต่จะมีรำยละเอียดที่ต่ำงกันเนื่องจำกผู้ประพันธ์ถูกอพยพไปต่ำงพ้ืนที่ต่ำงชนบทกัน เรื่องรำวและกำร

ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ที่ผู้ประพันธ์ประสบจึงแตกต่ำงกันออกไป 

สำรัตถะ 

สำรัตถะคือจุดมุ่งหมำยอันเป็นแก่นกลำงของเรื่องหรือเป็นควำมคิดส ำคัญในเรื่อง สำรัตถะ

แสดงจุดมุ่งหมำยที่ผู้ประพันธ์เจตนำจะเปิดเผยถึงลักษณะของชีวิตมนุษย์ในเรื่อง สำรัตถะที่ดีควรมี

ควำมสมจริงเพ่ือให้ผู้อ่ำนเข้ำใจมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ได้ลึกซึ้ง และผู้แต่งควรแสดงลักษณะ

อันเป็นธรรมชำติของมนุษย์ให้ชัดเจน นอกจำกนี้สำรัตถะควรมีลักษณะสร้ำงสรรค์ ส่งเสริมยกระดับ

จิตใจ ช่วยให้ผู้อ่ำนตระหนักในอุดมกำรณ์ของมนุษย์ หรือช่วยให้บังเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจชีวิตและ

โลก57  

สำรัตถะของนวนิยำยเขมรทั้ง 5 เรื่องที่ศึกษำ คือ “กำรดิ้นรนเอำชีวิตรอด ท่ำมกลำงควำม

น่ำกลัวของเหตุกำรณ์ฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์” สะท้อนให้เห็นถึงกำรด ำเนินชีวิตสมัยเขมรแดงที่ผู้ประพันธ์

และครอบครัวประสบ ควำมเป็นอยู่ภำยใต้กฎระเบียบและค ำสั่งของเขมรแดงที่ท ำให้ผู้ประพันธ์ต้อง

พบเจอกับควำมทุกข์ทรมำนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ทั้งทำงกำยและทำงใจ โดยผู้ประพันธ์และ

ครอบครัวต้องพยำยำมปรับตัวและเรียนรู้กำรท ำงำนในสมัยเขมรแดงที่ต้องพบเจออย่ำงปฏิเสธไม่ได้  

ตัวละคร  

ตัวละครคือผู้มีบทบำทหรือเป็นผู้แสดงพฤติกรรมต่ำงๆ ในเรื่อง เป็นองค์ประกอบส ำคัญส่วน

หนึ่งของ  นวนิยำย เพรำะตัวละครท ำให้เรื่องด ำเนินไปสู่จุดหมำยปลำยทำง ถ้ำไม่มีตัวละครแล้ว 

เรื่องรำวต่ำง ๆ ในนวนิยำยก็จะเกิดขึ้นไม่ได้58  โดยปกติแล้ว เนื้อหำของนวนิยำยมักประกอบขึ้นด้วย

                                                           
57 กุหลำบ มัลลิกะมำส, “วรรณคดีวิจำรณ์”, 107. 
58 สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย,์ “กำรอ่ำนและพิจำรณำหนังสือ”, (กรุงเทพ:  ไทยวัฒนำพำณิช, 2520), 97. 
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ควำมขัดแย้งของตัวละคร ซึ่งอำจเป็นควำมขัดแย้งของตัวละคร 2 ฝ่ำย หรืออำจจะเป็นกำรต่อสู้

ระหว่ำงควำมคิดภำยในของตัวละคร ตลอดจนกำรต่อสู้กับระบบค่ำนิยมของสังคมก็ได้59 ควำมขัดแย้ง

ของตัวละคร 2 ฝ่ำยนี่เอง ท ำให้นวนิยำยมีตัวละครส ำคัญแยกออกได้เป็น ตัวละครหลักและตัวละคร

ฝ่ำยปฏิปักษ ์โดยทั่วไปในนวนิยำยเรียกตัวละครหลักว่ำพระเอก นำงเอก และตัวละครฝ่ำยปฏิปักษ์คือ

ตัวละครที่อยู่ตรงกันข้ำมกับพระเอกหรือนำงเอก ซึ่งตำมควำมเข้ำใจของคนทั่วไปแล้วคือผู้ร้ำย 60 กำร

วิเครำะห์ตัวละครเช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิดคู่ตรงข้ำม (Binary Opposition) ของนักวิชำกำรหลำย

ท่ำนเช่น โคลด เลวี สโทรส (Claude Lévi Strauss) และ โรลอง บำร์ธส์ (Roland Barthess) ค ำว่ำ 

“คู่ตรงข้ำม” มีควำมหมำยถึง 2  สิ่งที่มีลักษณะตรงกันข้ำมในแบบต่ำงฝ่ำยต่ำงพวกกัน แต่มี

ควำมสัมพันธ์กันในเชิงโครงสร้ำง เนื้อหำ หรือแนวคิด เป็นค ำที่มักใช้สื่อถึงคู่แห่งค ำพูดหรือแนวคิดที่มี

ควำมหมำยตรงกันข้ำม61 

 นวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดงทั้ง 5 เรื่องนี้ เป็นกำรถ่ำยทอด
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในเรื่องตำมมุมมองที่ผู้ประพันธ์เห็น สะท้อนควำมขัดแย้งและควำมตรงข้ำมกันแห่ง
แนวคิดระหว่ำงตัวละครหลักที่เป็นประชำชนใหม่ผู้ถูกกระท ำและตัวละครฝ่ำยปฏิปักษ์ซึ่งเน้นพวก
เขมรแดงและในบำงเรื่องมีกำรแสดงควำมเป็นปฏิปักษ์ของประชำชนเก่ำที่มีต่อประชำชนใหม่ ควำมมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตัวละครหลัก 

ตัวละครหลักคือตัวละครที่มบีทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินเรื่อง ในที่นี่หมำยถึง ประชำชนใหม่ที่
ได้รับควำมทุกข์ทรมำนจำกกำรกระท ำอันโหดร้ำยของเขมรแดง ผู้ประพันธ์นวนิยำยเขมรแนว
ประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดงที่ศึกษำทั้ง 5 เรื่อง เป็นประชำชนใหม่ที่ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์
สะท้อนควำมทุกข์ทรมำนที่ตนประสบทั้งสิ้น ผู้ประพันธ์มักใช้ค ำว่ำ “ฉัน ម្ុ ុំ” ในกำรเล่ำเรื่อง และไม่
เน้นกำรบรรยำยภำพของตัวละคร จึงไม่ได้บรรยำยลักษณะรูปร่ำงหน้ำตำตัวละครแต่ละตัวให้ชัดเจน
เหมือนในนวนิยำยแต่งประเภทนวนิยำยรัก  

                                                           
59  Dukore Rohrberger, Woods, “An Introduction to Literature”, ( Random House: Second 

Printing edition, 1968), 968. 
60 วนิดำ มูสิโก, “วิเครำะห์ตัวละครในนวนิยำยของ "ศรีฟ้ำ ลดำวัลย์” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตร 

มหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี, 2545), 2. 
61 อภิญวัฒน์ โพธิ์สำน, “แนวคิดคู่ตรงข้ำมในยมกวรรคแห่งอรรถกถำธรรมบท” , มหำจุฬำนำครทรรศน์ 

2561, (พฤศจิกำยน – ธันวำคม 2561): 596. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Dukore+Rohrberger%2C+Woods&text=Dukore+Rohrberger%2C+Woods&sort=relevancerank&search-alias=books
https://kb.psu.ac.th/psukb/browse?type=author&value=%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2+%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81
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 ในนวนิยำยที่ศึกษำ 4 เรื่อง คือเรื่อง “ควำมรู้สึกของลูกควำย កូៃប្ករីមលនាសល ា្ តនា” 
“ระบอบมัจจุรำช  ររមេាុរាជ”  “ใต้หยำดน้ ำฝน លប្កាមតុំណ្ក់ទឹកលភលៀង” และ “กำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 
អៃុសាវ យី៍មណ្ឌ ប ៣២” ผู้ประพันธ์เป็นผู้เล่ำเรื่องและถ่ำยทอดเรื่องรำวที่ตัวเองประสบตลอดเรื่อง 
ส่วนเรื่อง “องค์กำรนรก អងគកា ៃ ក” ตฺรึง บญฺจำรุน ผู้ประพันธ์ เป็นผู้เล่ำเรื่องตัวละครที่เป็น
ประชำชนใหม่ในเรื่องหลำยคน โดยมีเรื่องรำวของตัวเองประกอบ 

 นวนิยำยเรื่ององค์กำรนรกบันทึกเหตุกำรณ์ที่ครอบครัวของ ตฺรึง บญฺจำรุณ ប្តឹង រញ្ចា  ុណ្ 
ประสบ โดยเน้นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับ ฬำย หุนคี ឡាយ ហ ុៃគី   ผู้เป็นแม่และ ตฺรึง งำ ប្តឹង រ ผู้เป็น
พ่อ ครอบครัวนี้เป็นประชำชนใหม่ที่ถูกบังคับให้อพยพออกจำกกรุงพนมเปญไปพ้ืนที่ชนบทเพ่ือท ำงำน
หนักอย่ำงปฏิเสธไม่ได้ 

ตฺรึ ง งำ เป็นพ่อของ ตฺรึ ง  บญฺจำรุณ ผู้ประพันธ์  ใน ค.ศ.1973 เขำได้แต่งหนังสือ
“ประวัติศำสตร์เขมร” 2 เล่ม ซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษำธิกำรยังคงใช้เป็นหนังสืออ้ำงอิงที่ส ำคัญใน
กำรศึกษำประวัติศำสตร์กัมพูชำ และในช่วงเวลำก่อนเกิดเหตุกำรณ์เขมรแดงเข้ำยึดครองกรุงพนมเปญ
ใน ค.ศ.1975 ตฺรึง งำ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบันเขมร-มอญ  

ตฺรึง งำ ถูกเขมรแดงให้ไปรับใช้งำนฝ่ำยนิตยสำร ให้รัฐบำลกัมพูชำประชำธิปไตยในกรุง
พนมเปญ เขำไม่สำมำรถปฏิเสธพวกเขมรแดงได้ ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ภาพที่ 2 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 73 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 กรรมาภิบาลหมู่บ้านและคณะต าบลได้มาพบพ่อผมอีกโดยเอานิตยสาร “กัมพูชา” ที่พิมพ์ในระบอบ
กัมพูชาประชาธิปไตยมาให้เขาดูด้วย ในนิตยสารนั้นมีรูปภาพและบทความท่ีแสดงถึงการฟื้นฟูประเทศขึ้นอีกครั้งหลงั
สงคราม แนวนโยบายของพรรค เป็นต้น คณะต าบลนั้นได้บอกพ่อผมว่า “องค์การต้องการให้มิตรไปช่วยเขียน
นิตยสารนี้เพราะองค์การขาดคนมีความรู้” (องค์การนรก: 73) 
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เมื่อ ตฺรึง งำ ถูกเขมรแดงเรียกตัวให้ไปรับใช้งำน ตฺรึง งำ ก็หำยตัวไป เช่นเดียวกับประชำชน
คนอ่ืนๆ ที่ถูกเขมรแดงเรียกตัวไป ค ำตอบที่ ฬำย หุนคี ภรรยำได้รับจำกเขมรแดงแสดงควำมโอ้อวด 
แต่อีกทำงหนึ่งดูเหมือนว่ำ ตฺรึง งำ น่ำจะถูกเขมรแดงหลอกไปฆ่ำ โดยใช้ค ำพูดว่ำให้ไปท ำง ำนให้
รัฐบำลกัมพูชำประชำธิปไตย และดูเหมือนว่ำเขมรแดงโกหกเช่นนี้กับคนที่ถูกเรียกตัวไปท ำงำนทุกคน  

 

ภาพที่ 3 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 77 
แปลควำมได้ดังนี้ 

แม่ผมได้พยายามถามถึงพ่อผมว่า แล้วเขาอยู่ท่ีไหน ? ท าอะไร ? เขมรแดงคนนั้นตอบว่า “ขอมิตรอย่าห่วง
เลย องค์การดูแลคนดีมาก โดยเฉพาะคนมีความรู้มาก มิตรงาสุขสบายดี” แม่ผมยังถามอีกว่า เวลาที่เราย้ายที่อยู่ 
แล้วสามีฉันจะหาฉันเจอได้อย่างไร ? กรรมการหมู่บ้านตอบแบบส่งๆ ว่า “มิตรอย่าห่วงเลย ในสมัยปฏิวัตินี้ แม้ว่า
มิตรจะอยู่ห่างกันนับ 1000 กิโลเมตร องค์การก็สามารถให้มิตรหากันจนเจอได้เพียงแค่อยู่ในแผ่นดินปลดปล่อยนี้”
(องค์การนรก:  77) 

หลังจำกสมัยกัมพูชำประชำธิปไตย (เขมรแดง) ครอบครัวเขำได้ไปตรวจสอบบัญชีรำยชื่อ
ผู้เครำะห์ร้ำยที่ถูกส่งตัวไปที่คุกตวลแสฺลง ซึ่งเป็นสถำนที่ทำรุณกรรมประชำชนชำวเขมรจนเสียชีวิต
จ ำนวนมำก พบว่ำชื่อ ตฺรึง งำ อยู่ในล ำดับที่ 1 ของบัญชีรำยชื่อคนที่เป็นครู อำจำรย์ แต่ไม่พบรูปถ่ำย
และวันที่เขมรแดงฆ่ำเขำ นอกจำกนี้ยังพบจดหมำยที่ ตฺรึง งำ เขียนสำรภำพกำรกระท ำผิดต่อองค์กำร 
ซึ่งครอบครัวสันนิษฐำนว่ำ เขมรแดงน่ำจะบังคับให้เขำเขียน 
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ภาพที่ 4  นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 135 
แปลควำมได้ดังนี้ 

พวกเราได้พยายามหาวันท่ีเขมรแดงฆ่าเขาและรูปถ่ายเขาท่ีคุกตวลแสฺลงแต่หาไม่พบ ในกลุม่คนเคราะห์

ร้ายที่เป็นครู พ่อผมเป็นล าดับที ่1 ในบัญชีรายชื่อ ภายใต้การทารุณกรรมที่โหดเหีย้มและการบังคับจากผู้คุมคุกของ

เขมรแดง พ่อผมไดเ้ขียนค าสารภาพท่ีมี 8 หน้า ท่ีผมขอเล่าโดยสังเขปข้างล่างนี้ (องค์การนรก: 135) 

ภาพที่ 5 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 136 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ฎ.ว.น ให้ ตฺรึง งา จัดหาคนช่วยสนับสนุนแผนการกบฏ และหาจุดอ่อนของเขมรแดงเพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนเกลียด ตฺรึง งา ได้สนับสนุนแผนการ  3 ข้อนี ้
 1. ใช้การสนับสนุนด้วยวิธีการโฆษณา 
 2. น าเสนอจุดอ่อนของเขมรแดง เช่น ให้กินข้าวดิบ (เมล็ดข้าวที่ฟาดมาแล้ว) ให้กินไม่เพียงพอ บังคับใช้
แรงงานเหมือนวัวควาย ไม่ให้มีสิทธิเสรีภาพ 
 3. ให้ท างานหนักที่ทุ่งนา ด านา ถอนกล้า เป็นต้น 
ตฺรึง งา ยอมรับว่าได้ชักชวนคนจ านวนหนึ่งให้ต่อต้านเขมรแดง (องค์การนรก: 136) 
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 จดหมำยสำรภำพควำมผิดของ ตฺรึง งำ มีเนื้อหำโดยรวมว่ำ “ตฺรึง งา ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
สังคมนิยมใน ค.ศ.1959 และรู้จักกับจอมพล ลอน นอล ใน ค.ศ.1962 เวลาต่อมา ตฺรึง งา ได้เข้าร่วม
ต่อสู้กัมพูชาใต้โดยมีจอมพล ลอน นอล เป็นประธาน หลังจากนั้น ตฺรึง งา ได้ขอเงินจ านวน 6 แสน
เรียล เพ่ือจัดพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์เขมร จากจอมพล ลอน นอล และได้รับค าสั่งให้เข้าร่วม
แผนการกบฏต่อสู้กับเขมรแดง  ไม่ว่ารัฐบาลสาธารณรัฐแพ้เขมรแดงหรือไม่ก็ตาม สาธารณรัฐเขมรก็
จะไม่ยอมแพ้เขมรแดงเด็ดขาด” ตฺรึง บญฺจำรุณและครอบครัวเชื่อว่ำ ข้อควำมนี้ไม่เป็นควำมจริง แต่
น่ำจะเขียนขึ้นเพ่ือไม่ให้ถูกท ำร้ำยเท่ำนั้น แต่ในที่สุดเขมรแดงก็ยังคงกระท ำควำมชั่วร้ำยโดยก ำจัด  
ตฺรึง งำ ทิ้งอยู่ดี 

 ฬำย หุนคี เป็นแม่ของ ตฺรึง บญฺจำรุณ ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์นวนิยำยเรื่องนี้  ในสมัยสำธำรณรัฐ
เขมร ฬำย หุนคี เป็นที่รู้จักของคนจ ำนวนมำกในนำม คุณผู้หญิง ตฺรึง งำ เพรำะในสมัยนั้นนิยมใช้ชื่อ
สำมีตำมแบบแผนชำวฝรั่งเศส ท่ำนยังเป็นที่รู้จักในนำมครูสอนประวัติศำสตร์เขมรที่วิทยำลัยพนม
โดนปึญ (ปัจจุบัน วิทยำลัยพระสีสุวัตถ์) และเป็นผู้เขียนหนังสือ “อำรยธรรมเขมร” ที่ยังใช้เป็นสื่อกำร
สอนในระดับมหำวิทยำลัย เมื่อเขมรแดงเข้ำยึดครองกรุงพนมเปญ ครอบครัวของ ตฺรึง บญฺจำรุณ ถูก
ขับไล่ให้อพยพไปยังชนบท และท ำงำนตำมค ำสั่งของพวกเขมรแดงอย่ำงปฏิเสธไม่ได้ ฬำย หุนคี ใน
ฐำนะแม่ของลูก มีบทบำทส ำคัญ ในกำรด ำเนินเรื่อง คอยแก้ไขปัญหำต่ำงๆ และปรับตัวให้เข้ำกับ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเท่ำท่ีเธอท ำได้  

 ระหว่ำงกำรอพยพประชำชนของเขมรแดง ด้วยควำมเป็นห่วงครอบครัว ฬำย หุนคี ที่อยำก
ทรำบเรื่องต่ำงๆ ในระบอบปฏิวัติของพวกเขมรแดงนี้ ได้หลอกถำมเรื่องที่อยำกรู้ ค ำตอบที่เขมรแดง
ให้เป็นกำรอวดอ้ำงว่ำระบอบนี้จะมีควำมเป็นอยู่ที่สุขสบำย 
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ภาพที่ 6 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 44-45 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ประมาณ 4 โมงเย็น หมอคนหนึ่งของเขมรแดงเป็นผู้หญิงวัยกว่า  20 ปี สวมเสื้อผ้าสี เป็นด าเป็น
มัน ผ้าขาวม้าพันคอสีแดงเข้มเดินมาพูดคุยกับแม่ผม 

- เมื่อสมัยสังคม มิตรท างานอะไร ? (หญิงน้ันถามแม่ผม)  
- ค่ะ ! ฉันท างานเล็กๆ น้อยๆ มิตร! (แม่ผมตอบ)  
- มิตรโชคดีแล้วท่ีองค์การเราได้ปลดปล่อยทันเวลา ! ไม่อย่างน้ันพวกจักรพรรดิและพวกนายทุนจะกดขี่

ย่ ายีมิตรไม่หยุดไม่หย่อนแน่  
- ด้วยความที่แม่ผมเป็นคนพูดก่ง จึงหลอกถามหมอคนนั้นว่า  
- แล้วในระบอบใหม่นี้มีอะไรแปลกบ้าง(มีอะไรใหม่บ้าง) ?  
- มิตรรอดูเถอะ ! ในระบอบใหม่เรานี้ไม่มีคนรวย ไม่มีคนจนหรอก ! เรามีสถานภาพเท่าเทียมกัน

หมด ! ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศและก าหนดชะตาชีวิตตัวเอง ! ประชาชนเป็นเจ้าของน้ า เจ้าของ
ดิน เจ้าของป่า และเจ้าของหมู่บ้าน ประเทศเราจะสุขสบายแล้ว  

- แล้วเด็กๆมีโรงเรียนด้วยใช่ไหมมิตร ?  
- ไม่ขาดแคลนอะไรเลย ! ในระบอบใหม่นี้เรามีโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับทฤษฎีปฏิวัติที่แท้จริง ไม่เหมือน

พวกข้าราชการสมัยลอน นอล ทีส่อนเกี่ยวกับวัฒนธรรมป่าเถื่อนนั่นหรอก !  
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ได้ยินค าพูดนี้ แม่ผมเหมือนจะระคายหูมากเพราะอะไรที่เขาด่าล้วนเป็นพวก “ข้าราชการลอน นอล” แต่
เพราะเธออยากรู้ แม่ผมจึงถามต่ออีกว่า 

- แล้วในระบอบนี้มีโรงพยาบาลรักษาคนเจ็บป่วยไหมมิตร ?  
หมอผู้หญิงเขมรแดงน้ันตอบอย่างไม่คิดอะไร  
- เรื่องหมอ มิตรอย่าห่วงอะไรเลย  ! แม้ว่าไส้จะขาด 5 ท่อน หมอเราก็สามารถต่อติดกลับคืน

ได้!  (องค์การนรก: 44-45)  

เมื่อประชำชนใหม่เข้ำไปในพ้ืนที่ชนบทแล้ว กลับถูกใช้แรงงำนอย่ำงหนัก ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ที่
ทุกคนในครอบครัวเขำถูกเขมรแดงสั่งให้ท ำงำนหนัก 

ภาพที่ 7 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 52-53 

แปลควำมได้ดังนี้ 

 ในช่วงต้น ค.ศ.1975 พ่อผม แม่ผม พ่ีหวง พี่ริทฺธิ และพี่รี ถูก “องค์การ” สั่งให้ยกสันเขื่อน ขุดล าห้วย อยู่
ใกล้ๆ หมู่บ้านเพื่อเตรียมท านาในฤดูฝนที่จะมาถึง ส่วนผมและราถูกพวกเขมรแดงให้ไปเรียนท่ีโรงเรียนแห่งหนึ่งใกล้
วัดโพธิบาน (องค์การนรก: 52-53) 

ต่อมำคนแก่อย่ำงปู่ย่ำก็ต้องท ำงำนด้วยเช่นกัน ส่วน ฬำย หุนคี ต้องท ำงำนหนักมำกขึ้น 
รวมทั้งเด็กๆ อย่ำงตฺรึง บญฺจำรุณก็ต้องท ำงำนด้วย 

ภาพที่ 8 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 87 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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ปู่ย่าผมถูกองค์การสั่งให้ไปปลูกผักใกล้หมู่บ้านกับกลุ่มคนแก่คนอื่นๆ ส่วนแม่ผมถูกองค์การสั่งให้ไปถอน
กล้า กลุ่มกุมารเหมือนผมและราถูกให้ไปขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าจากฤดูฝนถึงฤดูแล้งและ และท าปุ๋ย (องค์การนรก: 
87) 

 แม้ต้องท ำงำนหนักและไม่คุ้นเคย ฬำย หุนคี ก็พยำยำมที่จะท ำให้ตัวเองมีชีวิตรอดเพ่ือดูแล
ปกป้องคนในครอบครัวต่อไป เช่นเดียวกับประชำชนใหม่ที่ต้องท ำงำนอย่ำงหนักตำมค ำสั่งของ 
เขมรแดง และได้รับอำหำรเพียงเล็กน้อย ฬำย หุนคี ต้องปรับตัว โดยน ำสิ่งของไปแลกอุปกรณ์จับปลำ
เพ่ือให้ไดอ้ำหำรเพิ่มเติมมำประทังชีวิตของคนในครอบครัว 

ภาพที่ 9 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 55 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 เพื่อไม่ให้ครอบครัวขาดแคลนอาหาร แม่ผมได้หานาฬิกาข้อมือและเสื้อผ้าจ านวนหนึ่งไปแลกเอาอวนและ
ข้องจากประชาชนเก่าเพื่อเอามาจับปลา (องค์การนรก: 55) 

ในเวลำที่ ฬำย หุนคี ถูกเขมรแดงสั่งให้ท ำงำนเกี่ยวข้ำว เธอต้องคอยแอบขโมยข้ำวมำให้
ครอบครัวเพ่ือเพ่ิมปริมำณอำหำร เพรำะส่วนแบ่งอำหำรที่ได้มำนั้นไม่เพียงพอส ำหรับครอบครัว  

ภำพที่ 10 นวนิยำยเรื่ององค์กำรนรก หน้ำ 82 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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แม่ผมที่ถูกองค์การสั่งให้เกี่ยวข้าวนั้นมักจะแอบเอาข้าวบางส่วนกลับบ้านมาเพื่อหุงกินกัน ผมขอขยาย
ความว่า ใน ค.ศ.1976 พวกองค์การยังให้เรากินข้าวตามครอบครัวอยู่ ครอบครัวเราแอบต าข้าวเงียบๆ โดยใช้ครก
วางบนเท้าแล้วหนุนกระสอบด้านบนอีก 1 ช้ัน เพื่อไม่ให้มีเสียงดัง เพราะถ้าองค์การรู้ว่าเราขโมยข้าวมาหุงหาอาหาร
เอง เราจะมีโทษหนักโดยถูกกล่าวหาว่า “กบฏส่วนรวม” แน่ (องค์การนรก: 82) 

 จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น ในช่วงเวลำนั้น เขมรแดงยังคงให้ประชำชนทุกคนกินข้ำวกันเองที่บ้ำน 
ฬำย หุนคี จึงแอบขโมยข้ำวมำที่บ้ำนแล้ว ครอบครัวต้องหุงหำอำหำรเพ่ิมกันเองอย่ำงลับๆ ไม่ให้ 
เขมรแดงจับได้ แต่ต่อมำ เขมรแดงก็ปรับวิธีกินข้ำว โดยให้ทุกคนมำกินข้ำวรวมกันที่สหกรณ์ หรือที่
เรียกว่ำระบอบกินข้ำวรวม 

งำนหนักอีกชิ้นหนึ่งที่ ฬำย หุนคี ต้องท ำคือกำรเย็บหมวกใบตำล เธอต้องใช้เวลำในช่วง
กลำงคืนหลังจำกท ำงำนที่เขมรแดงสั่ง เธอเย็บหมวกใบตำลเพ่ือใช้แลกข้ำวปลำอำหำรให้ลูกมีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หมวกใบตำลนี้ทหำรเขมรแดงระดับกรรมำธิกำรเขต หรือผู้บริหำรระดับเขตนิยม
สวมใส่กัน 

ภำพที่ 11 นวนิยำยเรื่ององค์กำรนรก หน้ำ 95 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 โดยทั่วไปแล้ว หมวก 1 ใบ สามารถแลกข้าวได้ 3 กระป๋อง หรือน้ าตาล 1 จานเล็ก แม่ผม
สามารถเย็บหมวก 1 ใบ ใช้เวลา 1 ถึง 2 วัน แม่ผมได้เจียดเวลาหลังจากการท างานให้องค์การเพื่อเย็บหมวก 
บางครั้งแม่ผมพยายามเย็บหมวกจนถึงเที่ยงคืนภายใต้แสงตะเกียงสลัวๆ บางครั้งเขาก็ลุกตั้งแต่รุ่งเช้าเพื่อท างานนี้ 
เขาพยายามใช้แรงกายและแรงใจเพื่อแลกเอาข้าวเพิ่มเติมจากระบอบกินข้าวรวมเพื่อให้ลูกๆ ที่กินไม่อิ่ม ต่อมาฝีมือ
แม่ก็เป็นที่รู้จักไปถึงกรรมาภิบาลส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้ ท าให้กรรมาภิบาลส่วนใหญ่อยากได้หมวกใบตาลนี้กันทุกคน
(องค์การนรก: 95) 
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 จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น แม้ว่ำหมวกใบตำล 1 ใบใช้เวลำเย็บถึง 1-2 วัน สำมำรถแลกข้ำวได้เพียง 
3 กระป๋องเล็กหรือน้ ำตำล 1 จำนเล็กเท่ำนั้น แต่เธอก็พยำยำมอดทนเย็บหมวกนี้เพ่ือน ำไปแลกอำหำร
ให้ครอบครัวเพ่ิมเพรำะระบอบกินข้ำวรวมที่เขมรแดงก ำหนดขึ้นไม่เพียงพอต่อร่ำงกำยในแต่ละวัน  

เมื่อฬำย หุนคี ป่วย เธอต้องรักษำตัวเอง และเมื่อเธออำกำรทุเลำขึ้น หัวหน้ำเขมรแดงสั่งให้
เธอกลับไปท ำงำนทันที โดยไม่สอบถำมเก่ียวกับอำกำรเจ็บป่วยของเธอเลย 

ภาพที่ 12 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 102 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นมา แม่ผมป่วยเป็นไข้จับสั่น มีอาการหนาวและเป็นไข้แทบทุกวัน เธอได้น าข้าวสาร
และเสื้อผ้าที่ยังเหลืออยู่น้อยนิดไปแลกยามารักษาตัวแต่ก็ไม่ดีขึ้น เวลาที่ไข้ข้ึนตัวร้อนแต่ละครั้ง เธอกินยาน้ าที่เคี่ยว
จากเปลือกสะเดาเพื่อลดความร้อนในตัว วันไหนที่ เธอหายไข้ หัวหน้ากองก็มาเรียกเธอให้ไปท างานทันทีโดยไม่
สอบถามอะไรเลย (องค์การนรก: 102) 

ฬำย หุนคี ได้เสียลูกสำวไปเพรำะถูกเขมรแดงใช้งำนหนัก และลูกชำยก็ป่วยหนักอีกคน 
รวมถึงข่ำวครำวของ ตฺรึง งำ สำมี ที่ไม่เคยได้รับรู้ถึงควำมเป็นอยู่อีกเลย  ฬำย หุนคี เกิดควำมทุก ข์
ทรมำนทำงใจเปรียบเหมือนถูกภูเขำกดทับแน่น  
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ภาพที่ 13 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 101 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ผ่านมาหลายเดือน แม้ว่าแม่จะพยายามแค่ไหนก็ตาม ความเจ็บป่วยของพี่รีก็ไม่ดีขึ้นเลย ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆ 
ในที่สุด พ่ีรีก็ได้เสียชีวิตลงอย่างน่าสงสารอยู่ในกระท่อม เวลา 5 โมงเย็นในปลาย ค.ศ.1977 สมาชิกครอบครัวทุกคน
มีความโศกเศร้าต่อการเสียชีวิตของพี่รีที่อาภัพมาก องค์การให้เราพักแค่  1 วันเท่านั้นเพื่อจัดเตรียมศพของพี่รี  
(องค์การนรก: 101) 

ภาพที่ 14 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 101-102 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ประมาณ 1 เดือนหลังจากนั้นมา พี่ริทฺธิผู้น่าสงสารก็ถูกองค์การส่งกลับบ้านเพราะมีอาการป่วยเหมือนพ่ีรี 
แม่ผมยิ่งเป็นห่วงและเศร้ามากขึ้นกลัวจะเสียลูกคนโตไปอีกคน แม่ผมอยู่ในสภาพถูกภูเขากดทับแน่น ไหนจะลูกสาว
ที่รักพึ่งจะเสียชีวิต ไหนจะลูกชายคนโตมาป่วยหนักแบบนี้ ไหนจะไม่เคยได้รับข่าวอะไรสักนิดเกี่ยวกับพ่อผม เพราะ
องค์การไม่เคยส่งข่าวพ่อมาให้เธอเลย (องค์การนรก: 101-102)  

แม้ว่ำเรื่องรำวของ ฬำย หุนคี ไม่ปรำกฏกำรถูกกระท ำทำงกำยที่โหดร้ำยจำกเขมรแดง เนื่อง
จำกฬำย หุนคี เป็นคนที่มีควำมพยำยำมและอดทนท ำงำนอย่ำงหนักเพ่ือครอบครัว แต่กำรกระท ำของ
เขมรแดงในช่วงสมัยนั้นกลับส่งผลต่อจิตใจของ ฬำย หุนคี เป็นอย่ำงมำก เธอต้องท ำงำนหนักและน ำ
สิ่งของต่ำงๆ ไปแลกอำหำรเพ่ิมให้ลูกๆ แต่สุดท้ำยเขมรแดงก็ใช้งำนลูกๆ ของเธออย่ำงโหดร้ำยจน
เสียชีวิต รวมถึงกำรพลัดพรำกจำกสำมีไปตลอดชีวิตเช่นกัน 

 ฬุง แกม ឡុង ល្កម เป็นผู้ประพันธ์และเป็นตัวละครหนึ่งในเป็นประชำชนใหม่ที่ถูกกระท ำ
ในนวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำช ในสมัยสำธำรณรัฐของจอมพล ลอน นอล เขำเป็นทหำรท ำงำนใน
กองวิศวกรรมกัมพูชำ  และถูกหัวหน้ำสั่งให้ไปดูแลป้อมปรำกำรช่วงที่เขมรแดงเริ่มเข้ำมำยึดครองกรุง
พนมเปญ เมื่อสถำนกำรณ์แย่ลง ทหำรของจอมพล ลอน นอล จึงแตกทัพ ต่ำงคนต่ำงเอำชีวิตรอด ฬุง 
แกม ตัดสินใจถอดเครื่องแบบทหำร กลับบ้ำนมำหำครอบครัวและอพยพตำมค ำสั่งของพวกเขมรแดง
ออกจำกกรุงพนมเปญไปพื้นที่ชนบทเหมือนนวนิยำยเรื่ององค์กำรนรก ฬุง แกม ท ำงำนตำมค ำสั่งพวก
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เขมรแดงโดยปกปิดข้อมูลในอดีตที่ตนเองเคยเป็นทหำรในระบอบสำธำรณรัฐมำก่อน ตัวอย่ำงที่แสดง
กำรถูกกระท ำจำกเขมรแดง มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 เมื่อเขมรแดงเข้ำยึดครองกรุงพนมเปญได้ ฬุง แกม และครอบครัวถูกสั่งให้อพยพไปพ้ืนที่
ชนบท ระหว่ำงกำรอพยพ เขำและประชำชนใหม่คนอ่ืนๆ ถูกเขมรแดงยึดสิ่งของตำมที่ตนต้องกำร 
ดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 15 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 27 
แปลควำมได้ดังนี้ 

กองทัพท่ีสถานที่น้ันได้เฝ้ารอยึดเอาจักรยานยนต์ รถยนต์ทั้งหมดจากผู้เดินทาง โดยรวบรวมไว้ในวัด พวก
เขาอนุญาตให้ผู้เดินทางมีแค่จักรยานติดตัวไปเท่านั้น เราได้มอบจักรยานยนต์และรถเวสปาที่เป็นสิ่งที่ช่วยขนของ
หนักๆ ให้พวกเขาด้วยความเศร้าเสียดาย (ระบอบมัจจุราช: 27) 

 ตัวอย่ำงข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ  ครอบครัว ฬุง แกม และประชำชนใหม่ ถูกกระท ำจำก
เขมรแดงโดยกำรยึดรถยนต์ จักรยำนยนต์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้กำรเดินทำงสะดวกขึ้น ส่งผลให้กำร
อพยพของประชำชนใหม่ยำกล ำบำกมำกข้ึน 

 นอกจำกกำรท ำนำ ภำระงำนเฉพำะตัวที่เขมรแดงมอบหมำยให้ประชำชนใหม่อย่ำง ฬุง 
แกม ท ำมีหลำยอย่ำง เริ่มจำกกำรมอบหมำยให้ท ำงำนเป็นช่ำงท ำปี๊บ  ทั้งๆ ที่ไม่เคยท ำมำก่อนและ
เขมรแดงไม่ได้สอนวิธีกำรท ำเลย โดยเขมรแดงสั่งให้เขำต้องปีนไปหำสังกะสีจำกบ้ำนเก่ำๆ มำตีเป็นปี๊บ
ด้วยตัวเอง  
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ภาพที่ 16 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 78 

แปลควำมได้ดังนี้ 

 ผมได้ตอบว่า “ถ้าเพื่อนจัดตั้งผมแล้ว ผมก็ไม่กล้าถกเถียงอะไร แต่เมตตาผมด้วยเพราะผมไม่เคยท าถัง
ท าป๊ีบเลย” เมื่อได้ยินค าตอบเช่นนี้ เพื่อนตูก็พอใจและเขาได้พาผมออกไปที่ทุ่ง ช้ีบ้านท่ีมุงสังกะสี 1 หลังที่ไม่มี
ใครอยู่ เพื่อนตูได้สั่งให้ผมไปรื้อสังกะสีที่มุงบ้านนั้นมาตัดท าเป็นถังตามความต้องการของผม ก่อนที่เขาจะไป
จากผม เขาได้สั่งให้ผมท าถังใส่ข้าวต้มในโรงครัวแล้วท าปี๊บส าหรับใช้สอยในสหกรณ์ (ระบอบมัจจุราช: 78) 

 ภำระงำนที่ 2 ที่ประชำชนใหม่ถูกเขมรแดงมอบหมำย คือ ฬุง แกม ถูกสั่งให้ไปเก็บ
อุจจำระตำมบ้ำนประชำชนมำท ำเป็นปุ๋ย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้ำวให้มำกขึ้น ซึ่งเป็นงำนที่เขำไม่คำดคิดว่ำ
จะต้องท ำหน้ำที่นี้มำก่อน อย่ำงไรก็ตำมเขำก็ตั้งใจท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยโดยไม่เคยบ่น ดังตัวอย่ำง 

ภาพที่ 17 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 99 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 คนท่ีเดินเก็บอุจจาระทุกคนต้องเอาอุจจาระหรือปุ๋ยธรรมชาติไปเทท่ีโรงปุ๋ย เพื่อให้กลุ่มอื่นน าไปใช้ต่อ 
ครั้งแรกผมทนแทบไม่ได้ แต่นานๆ ไป กลับคุ้นชินกับงานนี้ งานอะไรก็ตามเราต้องรับผิดชอบทั้งหมดตามความ
ต้องการขององค์การ เราไม่เคยกล้าบ่นอะไรเลย (ระบอบมัจจุราช: 99) 
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 เมื่อมำอยู่ในระบอบฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ภำยใต้กำรยึดครองของเขมรแดงระยะเวลำหนึ่ง 
ประชำชนใหม่ มีควำมเป็นอยู่ที่ล ำบำกมำกขึ้นอีก เนื่องจำกถูกกระท ำจำกเขมรแดงทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม ในทำงตรง เขมรแดงจะคอยจับผิดประชำชนที่กระท ำผิดต่อองค์กำรเพ่ือน ำมำลงโทษ ใน
ทำงอ้อม เขมรแดงยังก ำหนดให้ประชำชนทุกคนจับผิด หำเรื่องต ำหนิกันเอง และน ำมำรำยงำนต่อ
องค์กำรเขมรแดงเพ่ือน ำไปอบรมให้เคำรพรักในระบอบปฏิวัติมำกขึ้น ท ำให้กำรวำงตัวของประชำชน
แต่ละคนยิ่งล ำบำกมำกขึ้น เป็นควำมทุกข์ทรมำนภำยในจิตใจของประชำชนใหม่ ดังที่ ฬุง แกม ได้
ถ่ำยทอดดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 18 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 62 
 

แปลควำมได้ดังนี้ 

 สมาชิกแต่ละคนต้องหาเรื่องต าหนิสมาชิกในกลุ่มของตนเองเกี่ยวกับความคิด (จุดยืน) ส่วนตนท่ีมีต่อ
องค์การปฏิวัติ โดยต้องเฝ้าดูการกระท าระหว่างท างานด้วยกันอยู่ตลอดทุกวัน แต่ละคนไม่ใช่ต าหนิแต่คนอื่น ตัวเองก็
ต้องต าหนิต่อสิ่งที่ตนคิดว่ายังไม่ดีพอ ทั้งจุดยืนและความรู้สึกท่ีตนเคยได้รับในสังคมเก่าที่ยังไม่สลัดออกไปหมด แล้ว
ต้องพยายามสร้างตัวเองอยู่ตลอดให้เป็นคนปฏิวัติ รักองค์การ ตามแนวทางที่พรรคได้ก าหนด (ระบอบมัจจุราช: 62) 
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ภาพที่ 19 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 25-26 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 ตั้งแต่ค่ าคืนนั้นมา ความทุกขเวทนาของประชาชนเขมรที่ซื่อตรงก็เริ่มขึ้น ไม่มีประชาชนเขมรคนไหน
นึกว่าตัวเองจะอยู่ในสภาพที่มืดมนเช่นนี้ ในตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเองจะต้องมาเจอกับความเจ็บปวดและทารุณ
กรรมจากคนที่ได้รับชัยชนะจากสงครามเช่นนี้ ประชาชนคิดว่าพวกเขาจะได้กลับบ้านพบพี่น้องของตนเองในไม่ช้า 
แล้วประเทศจะดีขึ้น (ระบอบมัจจุราช: 25-26) 

 ตัวอย่ำงข้ำงต้น ฬุง แกม ได้ถ่ำยทอดให้เห็นถึงควำมทุกข์ทรมำนภำยในจิตใจของ
ประชำชนใหม่ที่มืดมน มองไม่เห็นทำงรอดเพรำะไม่มีใครรู้เลยว่ำเขมรแดงจะกระท ำอย่ำงไรกับตน
ต่อไป สิ่งที่ประชำชนใหม่พบเจอคือควำมเจ็บปวดและกำรทำรุณกรรมจำกเขมรแดง ซึ่งประชำชนใหม่
ทุกคนไม่คิดว่ำจะเกิดเหตุกำรณ์ที่เขมรแดงกระท ำต่อชำวเขมรด้วยกันเองเช่นนี้  

 ฬุง แกม ได้ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ของตนเองในฐำนะประชำชนใหม่ นับตั้งแต่กำรถูก 
เขมรแดงสั่งให้อพยพออกจำกกรุงพนมเปญ ถูกเขมรแดงสั่งให้ท ำงำน กำรท ำงำนที่ ฬุง แกม ต้องท ำ
นอกจำกท ำนำแล้ว ยังต้องท ำปี๊บที่ไม่ได้มีอุปกรณ์เครื่องมือให้ และเก็บอุจจำระเพ่ือน ำไปท ำปุ๋ย ซึ่ง
เป็นสิ่งที่หนักเพรำะเขำไม่เคยท ำมำก่อน แต่เขำก็ท ำอย่ำงไม่เคยบ่นหรือถกเถียงอะไรเพียงเพ่ือให้มี
ชีวิตรอดเท่ำนั้น นอกจำกนี้กำรอพยพเข้ำไปในพ้ืนที่ชนบทยังพบว่ำประชำชนใหม่ถูกประชำชนเก่ำดู
ถูกตลอดในด้ำนกำรท ำงำนจึงเกิดเป็นควำมกดดันหลำยอย่ำงส่งผลให้ประชำชนใหม่อย่ำง ฬุง แกม 
ตัดพ้อถึงควำมเป็นประชำชนใหม่และสิ่งที่ตนเองต้องเจออย่ำงทุกข์ทรมำน  

 ตัวละครประชำชนใหม่ ชุต ไข  ជុត នម ในเรื่อง “ควำมรู้สึกของลูกควำย កូៃប្ករីមលនាស
ល ា្ តនា”  ข้อมูลจำกเว็ป kramapost (ប្កមារ ុសរិ៍) ท ำให้ทรำบว่ำ ใน ค.ศ.1966 ชุต ไข ด ำรงต ำแหน่ง
อำจำรย์ในวิทยำลัยฌูก (អៃុវទិាប័យ ូក) จังหวัดก ำปอด หลังจำกจอมพล ลอน นอล นำยกรัฐมนตรี



 
52 

 

ของกัมพูชำถูกโค่น ชุต ไข ท ำงำนเป็นทหำรมียศร้อยเอก (អៃុលសៃីយ៍ឯក) และใน ค.ศ.1971  ด ำรง
ต ำแหน่งประธำนตุลำกำรศำลทหำร (ប្រធ្លៃ ដ្ឋបាបលៅក្ុងតុោកា សឹក) ใน ค.ศ.1973-1975 ได้รับ
กำรแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะนิติศำสตร์และวิทยำศำสตร์เศรษฐกิจ (ប្េឹទធរុ សសដីទីនៃមហាវទិាប័យៃីតិ
សាស្តសរៃិងវទិាសាស្តសរលសដ្ឋកិេា) ชุต ไข เป็นคนที่มีกำรศึกษำสูง และประพันธ์หนังสือ นวนิยำย จ ำนวน
มำก ปัจจุบันนี้อำศัยอยู่ท่ีประเทศฝรั่งเศสและได้รับสัญชำติฝรั่งเศสในชื่อ Khay Chance62 

 นวนิยำยเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำยเล่ำถึงเหตุกำรณ์ช่วงกลำงหลังจำกที่เขมรแดง
ประกำศให้ประชำชนใหม่กลับบ้ำนเกิดของตนได้ใน ค.ศ.1977 แต่ชุต ไข ไม่อยำกกลับไปบ้ำนเกิดของ
ตนเพรำะต้องกำรปกปิดหน้ำที่กำรงำนและยังไม่ไว้วำงใจสถำนกำรณ์ในเวลำนั้น ในนวนิยำยเรื่องนี้ ชุต 
ไข และประชำชนใหม่ไม่ได้ถูกกระท ำจำกเขมรแดงที่ชัดเจนเท่ำกับนวนิยำยเรื่องอ่ืน จะเป็นกำร
ถ่ำยทอดให้เห็นกำรอพยพหำที่ตั้งหลักแหล่งตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ และเล่ำเรื่องรำวควำมเป็นอยู่ กำรใช้
ชีวิตที่ต้องพยำยำมเรียนรู้ท ำสิ่งใหม่ๆ ของคนที่มีกำรศึกษำและไม่มีควำมรู้พื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิตของ
ผู้ชำยเขมรในสมัยนั้น เช่น กำรท ำนำ กำรเลี้ยงควำย กำรสำนไซ กำรสร้ำงบ้ำน เป็นต้น 

ชุต ไข เป็นประชำชนใหม่ที่มีกำรศึกษำสู งและมีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรโลก
สมัยใหม่ หนึ่งในควำมรู้ควำมสำมำรถของ ชุต ไข ที่ปรำกฏในนวนิยำยเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำย คือ
เขำสำมำรถอ่ำนภำษำฝรั่งเศสได้ เป็นควำมรู้ทำงวิชำกำรเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่ควำมรู้พ้ืนฐำนในกำร
ด ำรงชีวิต  

 

 

 

                                                           

62sengthy, ជីវតិអ្កៃិេៃធ ជុត នម ឆ្លងកាតល់ប្េើៃសមយ័ មាា ស់ស្ានដ្ «លកែងវតរ សមយ័បារាុំង», เข้ำถึงเมื่อ 18 สิงหำคม 

2564, เข้ำถึงได้จำก https://kramapost.com/education/ 

https://kramapost.com/profile/sengthy
https://kramapost.com/education/%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%96%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92-%E1%9E%87%E1%9E%BB%E1%9E%8F-%E1%9E%81%E1%9F%83-%E1%9E%86%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%84%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9F%8B%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BE%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%90%E1%9E%99-%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%8A%E1%9F%83-%C2%AB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%84%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F-%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84%C2%BB
https://kramapost.com/education/
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ภาพที่ 20 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 26 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 วันหน่ึงไม่รู้เป็นเรื่องบังเอิญหรืออะไร ผมเก็บหนังสือภาษาฝรั่งเศสได้ 1 เล่มชื่อ A lécole ที่เขียนโดย
ชาวฝรั่งเศส 2 คนเป็นอดีตอธิการโรงเรียนประถมศึกษาที่อินโดจีน ท่านทั้งสองช่ือ Henri Russier และ Imbert 
Carré การที่ผมผมที่เก็บหนังสือเล่มนี้ได้ เปรียบเหมือนได้ทอง 1 กระสอบ เพราะหนังสือเล่มนี้ ผมเคยเรียนใน
หลักสูตรชั้นกลางและ (ความรู้สึกของลูกควาย: 26) 

 เหตุกำรณ์ท่ีดูเหมือน ชุต ไข จะถูกเขมรแดงกระท ำ มีเพียงเหตุกำรณ์เดียว เมื่อครั้งที่ ชุต 
ไข ถูกเขมรแดงสั่งให้ไปเฝ้ำไร่อ้อย เขำกลัวมำก เพรำะเกรงจะถูกส่งตัวไปฆ่ำทิ้งเหมือนประชำชนคน
อ่ืนที่ได้หำยตัวไปจำกหมู่บ้ำน 

ภาพที่ 21 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควายหน้า 15 
แปลควำมได้ดังนี้  

 ตาบุหรี่ (ตามนพูด) ตอนนี้องค์การสั่งให้เราไปเฝ้าไร่อ้อยท่ีถนนหลวง 
 ได้ยินองค์การสั่งให้เราไปเฝ้าไร่อ้อย ผมก็เสียวสันหลัง เพราะกลัวจะให้เราเรียนสตูร (ฆ่า) 
 -ให้ผมไปเฝ้าไร่อ้อยหรืออา? (ผมถามกลับ)  
 -ใช่แล้ว องค์การต้องการก าลังคนจากหมู่บ้านต่างๆ  (ความรูส้ึกของลูกควาย: 15) 
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 ตัวอย่ำงข้ำงต้นสะท้อนให้เห็นว่ำ ประชำชนเขมรมักถูกเขมรแดงหลอกให้ไปเรียนสูตร 
และไม่มีวันได้กลับมำอีกเลย สันนิษฐำนว่ำถูกน ำตัวไปฆ่ำท้ิง 

 เมื่อเขมรแดงเข้ำยึดครองประเทศในสมัยกัมพูชำประชำธิปไตย ชุต ไข ซึ่งเป็นคนมี
กำรศึกษำสูง มีแต่ควำมรู้ทำงวิชำกำร ต้องพยำยำมเรียนรู้และลงมือท ำสิ่งต่ำงๆ เพ่ือให้ตนเองและ
ครอบครัวมีกิน เริ่มจำกกำรท ำไซดักปลำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชำยเขมรทั่วไปควรท ำได้ แต่ไซดักปลำของเขำมี
สภำพไม่ดี ใช้ได้เพียงครั้งเดียว  

ภาพที่ 22 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 14 
แปลความได้ดังนี้  

 วันรุ่งขึ้นตอนพัก ผมก็ไปเรียนท าไซกับพวกตาๆ จะบอกให้ทราบว่า ที่หมู่บ้านจุงสม่ราก่ คนที่ดูแล
หมู่บ้านไม่เข้มงวดเหมือนหมู่บ้านถฺนอล่ 1 อาทิตย์หลังจากนั้น ผมก็ท าไซได้ แต่ยังไม่ค่อยสวยไม่ค่อยดีเท่าไรนัก ถ้าดู
ไปนานๆ ก็น่าข า หัวมันบิดเบี้ยว ตรงกลางก็พองป่องเหมือนท้องเด็กมีพยาธิ (ท้องมาน) (ความรู้สึกของลูกควาย: 14) 

นอกจำกนี้ ชุต ไข ต้องสร้ำงบ้ำนเอง โดยที่เขำไม่มีควำมรู้ในเรื่องกำรสร้ำงบ้ำนเลย (ในขณะที่

พ่อและน้องเขยของเขำสำมำรถสร้ำงบ้ำนได้เอง) ผลคือ บ้ำนที่สร้ำงมีสภำพไม่แข็งแรง จนภรรยำและ

ลูกกลัวกำรอยู่บ้ำนที่เขำสร้ำง ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ภำพที่ 23 นวนิยำยเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำย หน้ำ 30 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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 หลังจากสร้างบ้านเสร็จ ผมก็เรียกภรรยาให้มาช่วยกันดูบ้าน 
- เป็นอย่างไรล่ะแม่ บ้านพักประตูนาคของเรา 
- ฉันกลัว (ภรรยาตอบ) เวลาที่ลมพดัมาแรงๆ เราน่าจะพาลูกไปนอนใต้บ้านของทฺราหุย (ช่ือของ

อาภรรยาผม) นะ 
 แม่เอ็ง อย่าดูถูกข้าเกิน แม้แต่พระวิษณุก็สรา้งบ้านไมด่ีและทนเท่าฉันหรอก (ความรูส้ึกของลูกควาย: 
30)  
 ตัวอย่ำงข้ำงต้นที่กล่ำวมำนี้ แสดงให้เห็นถึงกำรพยำยำมเอำชีวิตรอดในสมัยเขมรแดง ชุต ไข 
ต้องพยำยำมท ำอุปกรณ์ดักปลำหรือสร้ำงบ้ำนเอง จะเห็นว่ำควำมรู้ที่ ชุต ไข มีในโลกสมัยใหม่หรือ
ควำมรู้ในหน้ำที่กำรงำนสมัยก่อนเขมรแดงเข้ำมำยึดครองนั้นไม่สำมำรถช่วยเขำได้ เขำจึงต้องหำทำง
เรียนรู้และลงมือท ำสิ่งต่ำงๆ ที่เรียกว่ำเป็นควำมรู้พ้ืนฐำนส ำหรับผู้ชำยเขมรทั่วไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ควำมยำกล ำบำกท่ีประชำชนใหม่ที่มีควำมรู้แบบ ชุต ไข ต้องพบเจอในสมัยเขมรแดง 

 ตัวละครหลักที่เป็นประชำชนใหม่ซึ่งถูกเขมรแดงกระท ำในสถำนที่กักกันหรือเรียกว่ำ 
“ค่ำยยุวชนยุวนำรี” พบจ ำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่องใต้หยำดน้ ำฝน และ กำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32  

 អ ុ៊ុំ សុផាៃី อม สุผำนี ถ่ำยทอดชีวิตในระบอบเขมรแดงของเธอผ่ำนนวนิยำยเรื่อง ใต้หยำด
น้ ำฝน โดยอ้ำงถึงตนเองว่ำ ฆุน ឃុៃ นอกจำกเธอเป็นหนึ่งในจ ำนวนผู้หญิงที่ถูกเขมรแดงบังคับให้
ท ำงำนหนักในค่ำยยุวชน ยุวนำรี ซึ่งเป็นสถำนที่ที่มีเฉพำะประชำชนผู้อพยพอำศัยเป็นกลุ่ม เป็นกอง 
ตำมกำรแบ่งงำนของเขมรแดงแล้ว เธอยังถูกบังคับให้เข้ำร่วมพิธีแต่งงำนกับผู้ชำยที่ไม่รู้จัก เรียกพิธีนี้
ว่ำ “กำรแต่งงำนเผด็จกำร លររជ្ា ផាដ េ់កា 63”  สิ่งที่เธอถูกเขมรแดงบังคับให้กระท ำนี้ส่งผลให้เกิดควำม
ทุกข์ทรมำนทำงจิตใจของเธอมำก  

 ฆุน และยุวนำรีคนอ่ืนๆ ในค่ำย ถูกเขมรแดงสั่งให้ท ำงำนอย่ำงหนักเช่นเดียวกับที่ตัวละคร
หลักในเรื่องอ่ืนๆ ต้องท ำ 

 

                                                           
63 “លររជ្ា เบฺฎชฺญำ” มำกจำกค ำว่ำ “ប្រតិជ្ា บฺรติชฺญำ หรือ រដិ្ញ្ចញ  บฎิญฺญำ” แปลว่ำ กำรตกลงกัน กำร

ร่วมกัน และค ำว่ำ “ផាដ េក់ា  ผฺฎำจ่กำร” แปลว่ำ เผด็จกำร ในที่นี้ค ำว่ำ លររជ្ា ផាដ េក់ា  จึงมีควำมหมำยแฝงว่ำ “กำร
แต่งงำนเผด็จกำร”  
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ภำพที่ 24 นวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝน หน้ำ 12 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 ความกลัวได้เข้ามาผลักดันท าให้ฉันต้องท างานต่อ เพื่อนฉันตักดินที่ช้ืนและเหนียวใส่จนเต็มบุ้งกี๋ ฉัน
แทบจะแบกไม่ไหวเพราะดินท่ีอุ้มน้ ามีน้ าหนักเป็น 2 ถึง 3 เท่า อีกท้ังฉันมีสภาพท่ีอดหลับอดนอนและเจ็บแผล 
รวมถึงอาหารที่ไม่มีคุณค่าที่จะท าให้ฉันแบกขึ้นมาได้ถึงแค่กลางเขื่อน ตัวฉันก็กลิ้งตกลงมาอยู่ฐานเขื่อน แล้ว
อะไรๆ ก็มืดดับหายไป (เป็นลม) (ใต้หยาดน้ าฝน: 12) 

 ตัวอย่ำงข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ เขมรแดงสั่งให้ประชำชนท ำงำนหนัก แม้แต่ผู้หญิงก็ถูกสั่ง
ให้ท ำงำนแบกดินแม้จะบำดเจ็บ อำหำรที่ควรจะได้รับก็ไม่มีคุณค่ำพอถ้ำเทียบกับแรงกำยที่ใช้ไป แต่
ด้วยประชำชนใหม่อย่ำงฆุนหวำดกลัวเขมรแดง จึงท ำได้เพียงลงมือท ำงำนอย่ำงไม่กล้ำถกเถียงอะไรจน
ไม่สบำย 

 รูปแบบหนึ่งของควำมทุกข์ทรมำนทำงจิตใจที่ประชำชนใหม่ถูกเขมรแดงกระท ำคือ กำร
บังคับให้เข้ำร่วมพิธีจับคู่เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนประชำชำกร เขมรแดงจะจัดพิธีจับคู่ระหว่ำงผู้หญิงที่มีอำยุ 25 
ปีขึ้นไป กับผู้ชำยซึ่งไม่ก ำหนดอำยุ โดยคู่ของตัวเองต้องมีลักษณะที่ตรงข้ำมกัน เช่น ผู้หญิงสวยผู้ชำย
ต้องขี้เหร่ ผู้หญิงสูงผู้ชำยต้องเตี้ย ผู้หญิงสำวผู้ชำยต้องแก่ เพรำะเขมรแดงมองว่ำประชำชนทุกคนเท่ำ
เทียมกัน ยุวชนชำยและยุวนำรีหญิงที่ถูกคัดเลือกต้องเข้ำร่วมพิธีจับคู่ของเขมรแดงโดยไม่รู้จักกันมำ
ก่อนเลย โดยทั่วไปแล้วอำหำรที่ประชำชนได้รับมีเพียงน้อยนิด แต่เมื่อเขมรแดงจัดพิธีจับคู่ข้ึน ก่อนจะ
ถึงวันเข้ำพิธี เขมรแดงจะมีอำหำรให้กินดีกว่ำวันอ่ืนๆ เพ่ือให้ยุวชนยุวนำรีมีน้ ำมีนวลและมีร่ำงกำยที่
สมบูรณ์ขึ้น คู่แต่งงำนใหม่ต้องอำศัยอยู่บ้ำนที่เขมรแดงจัดให้เป็นเวลำ 3 วัน และต้องแสดงควำมรักซ่ึง
กันและกันไม่ว่ำจะรู้สึกอย่ำงไรก็ตำม 
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ภำพที่ 25 นวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝน หน้ำ 24-25 
แปลควำมได้ดังนี้ 

น่าแปลกมาก ในสมัยเขมรแดงยึดครองนี้ เขาไม่ให้คู่แต่งงานที่ก าหนดให้ถูกใจกัน ตรงกันข้าม คู่แต่งงาน
ทุกคู่นั้นล้วนแต่มีลักษณะที่ตรงข้ามกันสิ้นเชิง เช่น ถ้าชายหล่อ หญิงต้องไม่สวย ถ้าชายแก่ หญิงต้องเด็ก ถ้าชายเตี้ย 
หญิงต้องสูง ถ้าคู่รักไหนไม่ทะเลาะกัน เขาจะจัดว่าเป็นคู่แต่งงานที่เคารพกฎระเบียบ เขาว่าอย่างไรก็ต้องเป็นอย่าง
นั้น ตัวฉันก็อยู่ในลักษณะนี้ ชายเด็กหญิงแก่ คือคู่ของฉันมีอายุน้อยกว่าฉัน 5 ปี ซึ่งฉันไม่เคยต้องการเช่นนี้เลย เรื่อง
นี้ไม่เพียงแต่คู่ฉันที่อายุน้อยกว่าฉันเท่าน้ัน แถมฉันยังไม่เคยรู้จักหน้าตาเขาอีกด้วย (ใต้หยาดน้ าฝน: 24-25) 

 ฆุน ตกเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ถูกเขมรแดงบังคับจับคู่ให้เข้ำร่วมพิธีจับคู่กัน กำรแต่งงำนใน
สมัยเขมรแดงมีรูปแบบต่ำงจำกขนบธรรมเนียมแบบเขมรเดิมอย่ำงสิ้นเชิง เพรำะพ่อแม่ พ่ี น้อง และ
ญำติไม่สำมำรถมำร่วมจัดพิธีแต่งงำนของเธอได้ และไม่มีโอกำสเลือกคู่ของตน กำรถูกกระท ำนี้ ท ำให้
เธอเกิดควำมเศร้ำเสียใจและทุกข์ทรมำนจนไม่อยำกมีชีวิตอยู่ และควำมทุกข์ทรมำนอีกอย่ำงหนึ่งคือ 
กำรรักษำควำมบริสุทธิ์ของผู้หญิงเขมร ที่จะต้องแต่งงำนตำมระเบียบพิธีกำรแต่งงำนจริงตำม
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของกัมพูชำเท่ำนั้น ไม่ใช่พิธีแต่งงำนที่เขมรแดงจัดขึ้น ตั วอย่ำงที่ ฆุน 
พรรณนำควำมทุกข์ทรมำนในเรื่องนี้ มีดังเช่น 
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ภาพที่ 26 นวนิยายใต้หยาดน้ าฝน หน้า 22 

แปลควำมได้ดังนี้ 

ฉันหนีไปแอบร้องไห้ในป่าละเมาะ นึกสงสารตัวเองเพราะมีพี่สาวกับเขา แต่พี่ก็นอนป่วยอยู่ ไม่มีแม่ ไม่มี
พ่อ ไม่มีญาติ แล้วอีกอย่างไม่ได้ปรารถนาจะแต่งงานนี้เลย โดยเฉพาะก าลังกายท่ีมีในตัวแห้งเหี่ยวเหมือนดอกไม้ขาด
น้ าค้าง แล้วจะมีจิตใจยินดีปรีดาได้อย่างไร ถ้าผู้ชายที่ต้องแต่งงานด้วยเป็นคนไม่เคยรู้จักหน้าตากันมาก่อน ไม่รู้ว่า
เป็นคนอย่างไร  โอ้ ท าไมพวกมันมาบังคับใจกูเช่นนี้ ? ฉันรู้สึกโกรธอยู่คนเดียว ก็ตัดสินใจว่า กูน่าจะยอมตายดีกว่า
ได้สามีที่มาจากการถูกบังคับ นึกอย่างนี้ น้ าตาก็แย่งกันไหล ฉันเช็ดจนเปียกชายผ้าขาวม้า ท า ให้สีที่ย้อมผ้า แดง
ออกมาเหมือนเลือดเปื้อนแก้มและมือของฉัน (ใต้หยาดน้ าฝน: 22) 

ภำพที่ 27 นวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝน หน้ำ 21 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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 องค์การให้อาหารยุวชนยุวนารีเพิ่มขึ้น เพราะใกล้ถึงวันแต่งงานแล้ว 2-3 วันหลังจากนั้นมา เวลาพัก 
ฉันแอบเอากระจกที่ฉันเก็บได้ตามทางมาส่องใบหน้า เห็นแก้มที่เมื่อก่อนตอบ กลวง แต่ตอนนี้มีเนื้อมีหนังกว่าแต่
ก่อน ตอนกลางคืนฉันมักจะบนบานนึกถึงคุณของพ่อแม่ ขอให้ช่วยฉันให้หลุดพ้นจากการแต่งงาน เพราะฉันไม่มี
ความคิดอยากมีครอบครัวเลย (ใต้หยาดฝน: 21) 

 

ภาพที่ 28 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 24 
แปลควำมได้ดังนี้ 

โอ้ !พุทโธ่เอ๋ย ฉันไม่รู้จะแก้ไขด้วยวิธีไหน ถ้าฉันไมเ่คยรูจ้ักยุวชนท่ีตอ้งมาแต่งงานกับฉันเลย แม้แต่ชื่อ ฉันก็ไม่
เคยได้ยิน ฉันมีความกังวลอยู่ตลอด เอาแต่นึกซ้ าๆ ว่า แม่เอ๋ย ช่วยลกูสาวด้วย ขอให้ลูกพ้นจากคนพาลช่ัวร้าย
ด้วย (ใต้หยาดน้ าฝน: 24) 

 ฆุน แต่งเพลงถ่ำยทอดควำมรู้สึกของเธอที่ถูกเขมรแดงกระท ำอย่ำงไร้ซึ่งมนุษยธรรม ท ำ
ให้เธอและประชำชนเกิดควำมทุกข์ทั้งใจและกำย ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ภาพที่ 29 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 52 
 

แปลควำมได้ดังนี้ 
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  “ความทารุณทีไ่ร้ซึ่งมนุษยธรรม” 
ออกไปๆ พนมเปญเอ๋ย ฉันลาแล้วทุกข์ท่ีไม่มีความสุขในอุรา 
ฉันรู้ว่า เราไม่มเีสรีภาพตั้งแต่ออกมาได้วันแรกแล้ว 
ทนๆ ขุดท านบและขดุล าห้วย ขะมักเขม้นกับความรู้นี้มาก 
คณะนี้ เรียนฟัน เรยีนแบก จ าเปน็อะไรมาเรยีนในห้องเรียน 
ฉันยืน บนทุ่งนาเหมือนอารมณ์ผ่อนคลายจากความทุกข์โศก แต่กลบัตรงกันข้าม 
ฉันแสนรันทดใจ เพราะพลดัพรากจากพ่อแม่และญาติทั้งหลาย 
ขอๆๆ ฝากไว้ท่ีสหกรณ์ ตั้งอกตั้งใจ ถ้าหายตัวไปอย่าสงสยั 
น่าจะตายไป อนิจจา โชคชะตาเขมรเอย (ใต้หยาดน้ าฝน: 52) 

 ในนวนิยำยเรื่อง กำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 คง่ ธีตำ ซึ่งเป็นหนึ่งในหญิงสำวที่ถูกเขมรแดง
อพยพเข้ำมำในค่ำยหรือสถำนที่ปิดเช่นเดียวกับ ฆุน ในนวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝน คง่ ธีตำ ได้เล่ำถึง
เหตุกำรณ์ในสมัยเขมรแดงที่เธอมีอำยุได้ 8 ปี ด้วยในพื้นที่ท่ีเธออยู่นั้นมีเด็กเพียงไม่ก่ีคน ไม่มีกำรจัดตั้ง
กองกุมำร เธอจึงถูกส่งตัวไปท ำงำนร่วมกับกลุ่มยุวชน ยุวนำรีที่มีอำยุมำกกว่ำ ซึ่งเป็นประชำชนใหม่ที่
ถูกเขมรแดงกระท ำเช่นกัน ดังนั้นงำนที่ คง่ ธีตำ ต้องท ำจึงหนักกว่ำพวกยุวนำรี แต่ด้วยควำมเป็นเด็ก 
คง่ ธีตำ จึงไม่คิดอะไรมำกไปกว่ำกำรท ำงำนตำมค ำสั่งของพวกเขมรแดงให้ผ่ำนไปได้ในแต่ละวัน และ
นอนพักเอำแรงในเวลำที่ได้หยุดพัก ไม่สนใจว่ำเป็น วันเดือนปี อะไร ขอเพียงแค่ให้มีชีวิตรอดถึงวัน
พรุ่งนี้  

ภาพที่ 30 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 12 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ฉันไม่เคยสนใจกับความวุ่นวายเช่นนี้เลย คิดแต่เช้ามากไ็ปท างาน ค่ ามาก็นอนเท่านั้น (การระลึกถึงพืน้ท่ี 

32: 12) 
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ภาพที่ 31 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 64-65 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 อยู่ท่ีนี่ฉันไม่รู้ว่าวันไหนหรือเดือนไหนเลย ขอเพียงแค่ให้มีชีวิตรอดไปถึงวันพรุ่งนี้ แล้ววันพรุ่งนี้ก็คิด
แบบน้ีอีก (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 64-65) 

 คง่ ธีตำ ถูกบังคับให้ท ำงำนหลำยที่ แต่พ้ืนที่ที่แสดงให้เห็นถึงกำรถูกกระท ำจำกเขมรแดง
ที่เด่นชัดคือ กองลำดตระเวนและพ้ืนที่ 32 กำรท ำงำนในแต่ละวันต้องพบเจอกับควำมยำกล ำบำกและ
ไม่สำมำรถปฏิเสธหรือถกเถียงอะไรได้  งำนที่เขมรแดงสั่งให้ คง่ ธีตำ ที่เป็นเด็กและพวกยุวนำรีท ำใน
กองลำดตระเวนทั้งวันทั้งคืน มีดังเช่น ยกคันนำ ถอนกล้ำ เกี่ยวข้ำวฟำดเอำเมล็ดออกจำกต้นข้ำว และ
ขุดล ำห้วย ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ภาพที่ 32 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 1 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 พวกเราท างานท้ังวันท้ังคืน ตอนกลางคืนเขามีเครื่องปั่นไฟให้ท างาน เช่น ยกคันนา ฟาดข้าวออกจาก
ต้น หรือถอนต้นกล้า ถ้าไม่อย่างนั้นจะต้องเดินยามไปไล่หนูในเวลากลางคืน ในฤดูแล้ง ตอนกลางวันเกี่ยวข้าว ตอน
กลางคืนฟาดข้าว เมื่อหมดฤดูเกี่ยวข้าวก็ยกคันนา หรือขุดล าห้วยทั้งวันท้ังคืน ข้อดีของกองลาดตระเวนฝั่งน้ีคือมีข้าว
กินอ่ิม 2 มื้อต่อวัน ในขณะที่บางสถานท่ีคนต้องเสียชีวิตลงเพราะอดอาหาร (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 1) 
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 จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น งำนที่เขมรแดงสั่งให้ท ำทั้งวันทั้งคืนค่อนข้ำงหนักเกินกว่ำที่
เด็กผู้หญิงอย่ำง คง่ ธีตำ ควรท ำในช่วงอำยุนั้น ยิ่งไปกว่ำนั้นในช่วงเวลำกลำงคืนซึ่งเป็นเวลำที่
ประชำชนควรได้พักผ่อน เขมรแดงยังมีเครื่องปั่นไฟเพ่ือควำมสว่ำงให้ประชำชนท ำงำน  

ต่อมำ คง่ ธีตำ และกองยุวนำรีซึ่งเป็นประชำชนใหม่ ถูกย้ำยให้มำพ้ืนที่  32 ซึ่งเรียกว่ำ  

“คุก 32”  สถำนที่นี้จะมีคนคอยเดินลำดตระเวนอยู่ตลอดเวลำ ท ำให้ควำมเป็นอยู่ของ  คง่ ธีตำ และ

กองยุวนำรี มีควำมยำกล ำบำกมำกขึ้น ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ภาพที่ 33 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 31 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 <<สถานที่เราอยู่นี้เรียกว่า คุก 32 และทางฝั่งตะวันตกเขามีไว้ส าหรับให้คนมีครอบครัว เอ! โรงนี้พึ่ง
จะท า คือน่าจะท าตอนท่ีเราพึ่งจะมาถึงอย่างนั้นแหละ>> ฉันนึกในใจว่าพวกพี่ๆ ช่างกล้าซุบซิบกันไม่กลัวเขาได้ยิน
เหรอ! ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคน กระแอม อยู่ใกล้เราประมาณ 3 เมตร ฉันกลัวตัวสั่นท าเป็นนอนหลับ ฉันนอนใกล้
ทางเดิน ส่วนพี่ๆ ที่ก าลังซุบซิบกันนั้นนอนกลางโรง ได้ยินเสียง (กระแอม) ทุกคนก็ทิ้งตัวลงนอน เงียบกริบ ! คนที่
กระแอมนั้นนั้นก็เดินเลยไป (ฉันรู้จากฝีเท้า) (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 31) 

 งำนหนักอย่ำงหนึ่งที่เขมรแดงสั่งให้กลุ่ม คง่ ธีตำ ท ำคือ กำรยกคันนำให้ได้ตำมระยะทำง
ที่ก ำหนด โดยพวกเธอต้องขุดให้ได้ระยะทำงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน และถ้ำท ำไม่ได้ตำมก ำหนดก็
จะไม่ได้กินอำหำร 

 



 
63 

 

ภาพที่ 34 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 63 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 ตอนนี้ถึงเวลายกคันนาอีกครั้ง ครั้งแรกเขาก าหนดให้ยกคันนาคนละ 10 เมตร ต่อวัน พวกเราทุกคน
พยายามท าจนเสร็จตามที่ก าหนด 10 เมตรนี้ ไม่กี่วันต่อมา มีการเปลี่ยนก าหนดจ านวนคือ ให้ยกคันนาคนละ 15 
เมตร เราก็ท าได้ตามที่ก าหนดอีก และไม่กี่วันต่อมาก็ให้ยกถึง 20 เมตร ต่อมา 25 เมตร ต่อจากนั้นอีกคือแต่ละคน 
ต้องยกคันนา 30 เมตรต่อวัน โดยเขาบอกว่า ถ้ายกคันนาไม่ได้ตามที่ก าหนดจะไม่ให้กินข้าว วันน้ันฉันยกได้ 28 เมตร 
ในใจคิดว่าครั้งนี้น่าจะถูกส่งเข้ากองพิเศษอะไรนั่นแล้ว ปล่อยไปตามยถากรรมเถอะ แม้ว่าจะตีให้ตายฉันก็ยกไม่ไหว 
(การระลึกถึงพื้นที่ 32: 63) 

 ตัวอย่ำงข้ำงต้น แสดงให้เห็นถึงกำรกระท ำที่กลุ่ม คง่ ธีตำ ไม่ควรได้รับจำกคนที่เรียกว่ำ
เป็นมนุษย์ด้วยกันเอง กำรที่เขมรแดงก ำหนดให้ท ำงำนตำมระยะทำงมำกขึ้นเรื่อยๆ นับเป็นสิ่งที่
โหดร้ำยแล้ว ถ้ำท ำงำนไม่ได้ตำมที่ก ำหนด เขมรแดงก็ไม่ให้อำหำรซึ่งเป็นสิ่งที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำยอีก ยิ่ง
ตอกย้ ำกำรกระท ำที่โหดร้ำยมำกขึ้น เพรำะถ้ำไม่ได้รับอำหำร ประชำชนก็ไม่มีแรงที่จะท ำงำน กำร
กระท ำของเขมรแดงเช่นนี้เป็นกำรข่มขู่และกดขี่ประชำชนให้เกิดควำมกลัวและทุกข์ทรมำนภำยใน
จิตใจ ประชำชนท ำได้เพียงท ำตำมค ำสั่งของเขมรแดง เพ่ือให้มีชีวิตรอดต่อไปเท่ำนั้น 
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สถำนที่พ้ืนที่ 32 นอกจำกกลุ่ม คง่ ธีตำ ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยควำมยำกล ำบำกแล้ว เขมรแดงยัง

ก ำหนดกฎระเบียบที่โหดเหี้ยมมำกขึ้นอีก  กลุ่ม คง่ ธีตำ เปรียบกับผู้ถูกกระท ำที่ต้องท ำตำมสิ่งที่  

เขมรแดงก ำหนดเท่ำนั้น ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ภาพที่ 35 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 30 
แปลควำมได้ดังนี้ 

- ห้ามคุยกัน 
- ลุกข้ึนมาประชุมแถวตอนตี 2 มีเสียงนกหวีดดัง 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ปลุกให้ตื่น ครั้งที่ 2 ต้องวิ่งมาตั้งแถว

โดยมีจอบมาด้วย ดังนั้นเวลานอนต้องวางจอบใกล้ตัวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เสียงนกหวีดครั้งที่ 3 คือ
ต้องมาถึงสถานท่ีประชุมแถว คือสถานท่ีที่เราก าลังนั้นประชุมนี้ ต้องไม่ละเมิดข้อบังคับนี้ 

- หลังจากประชุมแถวเสร็จต้องออกไปท างาน ไม่ใช่เดินคือต้องวิ่ง เขาพูดอีกว่า ตอนเขาเป่านกหวีดครั้ง
ที ่1 คนข้างหน้าต้องวิ่งทันที ตอนหยุดท างานก็เหมือนกัน เสียงนกหวีดครั้งที่ 1 คือหยุดท างาน เสียง
นกหวีดครั้งที่ 2 ต้องวิ่งมาประชุมแถว เสียงนกหวีดครั้งท่ี 3 คนข้างหน้าวิ่งกลับมาที่พัก 

- การล้างหน้าและอาบน้ า องค์การจะก าหนดให้ท าภายหลัง 
- กลางคืน องค์การให้นอนพัก (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 30) 
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 จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น กลุ่ม คง่ ธีตำ ที่พ้ืนที่ 32 มีควำมเป็นอยู่ที่ยำกล ำบำกมำก เขมรแดง
กระท ำต่อคนที่พ้ืนที่ 32 โดยกำรก ำหนดกฎระเบียบในด้ำนควำมเป็นอยู่ที่ไม่ควรน ำมำใช้กับมนุษย์
ด้วยกันเอง ประชำชนอยู่ด้วยควำมหวำดระแวงและหวำดกลัวเพรำะต้องรอฟังเสียงนกหวีดตลอดเวลำ 
เป็นควำมทุกข์ทรมำนที่สุดที่กลุ่ม คง่ ธีตำ ถูกกระท ำอย่ำงไม่สำมำรถปฏิเสธได้เลย 

คง่ ธีตำ ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ที่ผู้คุมเขมรแดงใช้แส้เป็นอำวุธเพ่ือข่มขู่ประชำชน เมื่อมีคนท ำไม่

ถูกใจเช่น หยุดพักโดยไม่ได้รับอนุญำต ผู้คุมก็จะใช้แส้ฟำดทันที แสดงให้เห็นถึงกำรกระท ำที่ไร้ซึ่ง

ควำมเป็นมนุษย์ที่เขมรแดงกระท ำกับประชำชน 

ภาพที่ 36 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 64 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ฉันแอบมองบนต้นไม้เตี้ยๆ ที่อยู่ใกล้นั้นก็ไมเ่ห็นใครนั่งเฝ้า ฉันจึงตัดสินใจว่า แอบยืน (พัก) เหมือนคนอ่ืนก็

ไม่เห็นเป็นอะไร เพราะผู้คมุหลังๆ มานี้ ได้ยินเขาพูดกันว่าใจดี ฉันหยุดสักพักแล้วขุดดินต่อ ไม่นานหลงัจากนั้นฉันก็

หยุดพักอีก  ทันใดนั้น ขวับ! ฉันถูกแส้ตี ตกใจกลัวเอามือคล าก้นแลว้ขุดดินต่อ ชายที่ฟาดฉันพูดว่า 

 <<ท างานไป อย่าหยุด>> (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 64) 

 สิ่งที่ผู้คุมเขมรแดงกระท ำต่อคนที่อยู่ในพ้ืนที่ 32 ส่งผลให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนภำยใน
จิตใจ ท ำให้ คง่ ธีตำ ที่อำยุยังน้อย ท ำได้เพียงสวดมนต์ บนบำนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ช่วยเธอผ่ำนพ้น
เหตุกำรณ์อันโหดร้ำยเหล่ำนี้ไปให้ได้ สิ่งที่ คง่ ธีตำ บนบำน สะท้อนให้เห็นถึงควำมทุกข์ทรมำนอย่ำง
มำก เนื่องจำกเธอบนบำนว่ำหำกรอดพ้นจำกน้ ำมือของเขมรแดง เธอจะโกนผมถวำย ทั้งๆ ที่สิ่งที่เธอ
เกลียดมำกที่สุดคือ กำรโกนผม 
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ภาพที่ 37 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 39 

แปลควำมได้ดังนี้ 

ฉันบนบานและสวดมนต์เป็นภาษาบาลีเหมือนครั้งก่อน แต่ครั้งนี้เพิ่มบางค าเช่น ขอให้มีชีวิตรอดพบกับพ่อ

แม่ ฉันจะโกนผมถวาย ไม่รู้ว่าคิดอย่างไรในเวลานั้น ฉันถึงนึกบนบานแบบนี้ ฉันเป็นคนที่รักผมมาก แล้วเกลียดที่สุด

เรื่องการโกนผม หลังจากบนบานแล้ว ฉันก็นอนหลับไปโดยบอกตัวเองว่า ขอให้ได้ยินเสียงนกหวีดตั้งแต่ครั้งแรก  

(การระลึกถึงพื้นที ่32: 39) 

ภาพที่ 38 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 31 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 ฉันกลัวมาก คืนนั้นฉันบนบานทุกสิ่ง เทวดาอารักษ์ บรรพบุรุษ พ่อแม่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย แถมยัง
สวดมนต์เป็นภาษาบาลีอีกด้วย  เรื่องเหล่านี้พ่อแม่ฉันบังคับก่อนที่จะแยกกัน (ตอนนี้บทสวดมนต์บาลีสักค าฉันก็จ า
ไม่ได้ ชีวิตในตอนนั้นน่าสงสารและน่าเศร้ามาก ภาพความกลัวและความกังวลมีมาก หาค ามาเปรียบไม่ได้) (การ
ระลึกถึงพื้นที่ 32: 31) 
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 จำกกำรศึกษำตัวละครหลัก ซึ่งเป็นประชำชนใหม่ผู้ถูกกระท ำจำกเขมรแดง พบว่ำ 
ประชำชนใหม่ทุกคน มีควำมเป็นอยู่ที่ล ำบำก ต้องท ำงำนอย่ำงหนัก ทุกเพศ ทุกวัย โดยกำรควบคุม
ของเขมรแดงอย่ำงไม่สำมำรถถกเถียงอะไรได้ ถูกกระท ำทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ จนประสบควำม
ทุกข์ทรมำนอย่ำงไม่สำมำรถบรรยำยได้ ยิ่งไปกว่ำนั้นกำรที่ผู้หญิงถูกบังคับให้แต่งงำนกับชำยที่ไม่รู้จัก 
ยิ่งเพ่ิมควำมทุกข์ทรมำนทำงจิตใจอย่ำงหำที่เปรียบไม่ได้เพ่ือให้ตนเองมีชีวิตรอดท่ำมกลำงควำมทุกข์
ทรมำนนี้ ประชำชนใหม่ต้องอดทน พยำยำมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น  

ตัวละครฝ่ำยปฏิปักษ์  

โดยทั่วไป ตัวละครฝ่ำยปฏิปักษ์คือ ตัวละครฝ่ำยตรงข้ำมกับตัวละครเอก เป็นตัวละครที่มี
พฤติกรรมขัดขวำงไม่ให้สบำย ประสบควำมล ำบำกยุ่งยำก นันท์ทยำ ล ำดวน กล่ำวว่ำ ตัวละครฝ่ำย
ปฏิปักษ์คือตัวละครฝ่ำยตรงข้ำมกับตัวละครวีรบุรุษหรือตัวเอก โดยทั่วไปภำพลักษณ์ของตัวละคร
ปฏิปักษ์มีลักษณะและบทบำทเป็นตัวร้ำย ขำดคุณธรรม ไม่ปฏิบัติตำมหลักศีลธรรม64 

แม้ว่ำตัวละครฝ่ำยปฏิปักษ์ในนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดง
หลำยเรื่องที่ศึกษำ จะมีทั้งเขมรแดงและประชำชนเก่ำ แต่เขมรแดงเป็นตัวละครปฏิปักษ์ที่มีบทบำท
มำกที่สุดในนวนิยำยทุกเรื่อง คือ เขมรแดงจะเป็นผู้กดขี่ ออกค ำสั่งให้ตัวละครหลักซึ่งเป็นประชำชน
ใหม่ท ำตำม เริ่มตั้งแต่กำรบังคับให้ประชำชนใหม่อพยพไปสถำนที่ต่ำงๆ โดยไม่อำจทรำบได้ว่ำ
จุดหมำยคือที่ใด กำรบังคับขอสิ่งของต่ำงๆ ที่ต้องกำร ที่ส ำคัญคือกำรท ำร้ำยประชำชนเขมรอย่ำงไร้
มนุษยธรรมและไม่มีเหตุผล เช่นกำรใช้อำวุธปืนข่มขู่ กำรใช้แส้ตี  เป็นต้น ตัวละครฝ่ำยปฏิปักษ์ที่เป็น
เขมรแดงส่วนใหญ่ไม่ระบุชื่อของตัวละครไว้ชัดเจนแต่ใช้วิธีกำรบอกบทบำท หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของตัวละคร เช่น ทหำรเขมรแดง ประธำนหมู่บ้ำน พวกลำดตระเวน โดยผู้ประพันธ์มักจะ
บรรยำยถึงบทบำทหน้ำที่ และลักษณะท่ำทำง รวมถึงควำมประพฤติที่ผู้ประพันธ์ประสบคล้ำยคลึงกัน
ทุกเรื่อง ส่วนพฤติกรรมของตัวละครประชำชนเก่ำที่แสดงควำมเป็นปฏิปักษ์พบเพียงบำงเรื่องเท่ำนั้น 
คือเรื่อง “องค์กำรนรก” “ควำมรู้สึกของลูกควำย” และ “ระบอบมัจจุรำช” แต่ก็ไม่ใช่ภำพกำรกระท ำ
ที่รุนแรงของประชำชนเก่ำที่กระท ำต่อประชำชนใหม่ชัดเจน ส่วนเรื่อง “ใต้หยำดน้ ำฝน” และ “กำร
ระลึกถึงพ้ืนที่ 32” ไม่พบตัวละครปฏิปักษ์ท่ีเป็นประชำชนเก่ำ เพรำะผู้ประพันธ์ท ำงำนอยู่ภำยในกลุ่ม 
กอง ที่เป็นสถำนที่ปิดที่เขมรแดงจัดให้เท่ำนั้น 

 

                                                           
64 นันท์ทยำ ล ำดวน, “วรรณคดีกำรละคร” (กรุงเทพมหำนคร:  โอเดยีนสโตร,์ 2531), 140. 
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เขมรแดง 

จำกนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดง ทั้ง 5 เรื่อง พบว่ำในนวนิยำย
เพียง 3 เรื่อง คือเรื่อง “องค์กำรนรก” และเรื่อง “ระบอบมัจจุรำช” และเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำย 
อธิบำยภำพลักษณ์ของเขมรแดงไว้คล้ำยคลึงกัน โดยทั่วไป เขมรแดงมักจะสวมเสื้อผ้ำชุดด ำ มี
ผ้ำขำวม้ำสีแดงพันคอ ส่วนทหำรเขมรแดงนอกจำกจะสวมเสื้อผ้ำชุดด ำและมีผ้ำขำวม้ำสีแดงพันคอ
แล้ว ยังสะพำยปืนและมีลูกกระสุนห้อยเต็มล ำตัว โดยมักจะบรรยำยภำพลักษณ์ของทหำรเขมรแดงใน
ช่วงเวลำที่เขมรแดงขับไล่ประชำชนใหม่ให้อพยพออกจำกกรุงพนมเปญและเมื่อเกิดกำรสู้รบ แต่  
นวนิยำยอีก 2 เรื่อง คือเรื่อง “ใต้หยำดน้ ำฝน” และ “กำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32” ไม่ได้แสดงภำพลักษณ์
กำรแต่งกำยของเขมรแดงเช่นนี้ชัดเจน โดยจะแสดงเพียงอำวุธ เช่น แส้ และควำมโหดร้ำยที่กระท ำต่อ
ประชำชนใหม่เท่ำนั้น ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ภาพที่ 39 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 11 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ประมาณเที่ยงตรง พวกเขมรแดงกว่า 10 คน ทุกคนถือปืนในมือและสะพายระเบิด (แผงกระสุน) ห้อยเต็ม
ตัว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีด า ผ้าขาวม้าพันคอสีแดง สวมหมวกแบบจีน บางคนมีอายุเพียงแค่ 15 ถึง 16 ปีเท่านั้น เดิน
ตัดผ่านตามทางไปยังตลาดกาบ่โค แล้วเลี้ยวมาตามทางเล็กๆ ที่อยู่หน้าบ้านผม (องค์การนรก: 11)  

ภาพที่ 40 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 30 
แปลควำมได้ดังนี้  
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ทันใดนั้น พวกทหารปลดปล่อยท่ีสวมเครื่องแบบสีด า และสวมหมวกแบบจีน ถือปืนมีแผงลูกกระสุนเต็มตัว 
ได้มาขับไล่ประชาชนท่ีก าลังพักอยู่ที่นั้น ให้รีบออกเดินทางไปข้างหน้าอีก ไม่สามารถอยู่ที่นั้นได้ (ระบอบมัจจุราช: 
30) 

ภาพที่ 41 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 6 
แปลควำมได้ดังนี้ 

บางครั้ง ทหารเขมรแดงที่หมู่บ้านถฺนอล่ อนุญาตให้เรากลับภูมิล าเนา เมื่อเดินมาพบอีกกลุ่มในต่างสถานท่ี 
พวกมันก็ขู่จะยิงเรา อ้างว่าเราคิดแต่จะเดิน ไม่พยายามท านา (ความรู้สึกของลูกควาย: 6) 

จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น ภำพลักษณ์กำรแต่งกำยของทหำรเขมรแดงในนวนิยำยทั้ง  3 เรื่อง จะมี
ลักษณะคล้ำยคลึงกัน คือมีกำรแต่งกำยชุดด ำ มีกระสุนปืนเต็มตัวและใช้อำวุธปืนข่มขู่ประชำชน ให้
ประชำชนกลัวและปฏิบัติตำมค ำสั่งของเขมรแดง ซึ่งในนวนิยำยที่เก่ียวกับเหตุกำรณ์ฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ทั้ง 
5 เรื่องพบกำรกระท ำของเขมรแดง ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

ตฺรึง บญฺจำรุณ ถ่ำยทอดลักษณะของเขมรแดงทั่วไปภำยในหมู่บ้ำน ที่สวมเสื้อผ้ำสีด ำ และพัน
คอด้วยผ้ำขำวม้ำสีแดง แม้สีหน้ำของกรรมำภิบำลเขมรแดงดูเหมือนเป็นคนซื่อ แต่ก็แฝงไปด้วยควำม
ร้ำยกำจ  

ภาพที่ 42 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 67 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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2-3 วันต่อมา พวกกรรมาภิบาลหมู่บ้านได้พากรรมาภิบาลเขมรแดงอีกคนหนึ่งมาพบพ่อผมถึงที่บ้าน คน
ทีม่าใหม่นี้น่าจะเป็นหัวหน้าระดับสูงของเขมรแดง มันสวมเสื้อผ้าสีด าสนิทเป็นมัน พันคอด้วยผ้าขาวม้าสีแดงเข้ม สี
หน้าซ่อนความร้ายกาจอยู่ แต่ตอนอยู่ต่อหน้าพ่อผม มันท าท่าทางเป็นคนซื่อ (องค์การนรก: 67)  

เขมรแดงใช้ปืนในกำรข่มขู่ให้คนท ำตำมค ำสั่ง หำกประชำชนคนไหนไม่ท ำตำม พวกมันจะฆ่ำ
ทันที ดังตัวอย่ำงที่ ตฺรึง บญฺจำรุณ และครอบครัวได้ยินคนที่อพยพพูดกันถึงกำรฆ่ำประชำชนในที่
สำธำรณะ เพรำะประชำชนเดินทำงไปเส้นทำงอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีเขมรแดงสั่ง  

ภาพที่ 43 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 18 
แปลควำมได้ดังนี้ 

แต่ละคนมีความผิดหวังในใจว่าพวกเราต้องเดินทางต่อไปอีกไกล ไม่ใช่แค่ที่วัดประยูรวงศ์ตามที่ประกาศ
ของพวกเขมรแดงก่อนหน้านี้ บางคนอยากเลี้ยวรถกลับแต่พวกเขมรแดงไม่อนุญาต จนบางครั้งพวกมันยิงปืนขึ้นฟ้า 
2-3 นัดเพื่อขู่อีกด้วย ถ้าใครขัดขืนที่จะเดินทางกลับจะถูกทหารเขมรแดงยิงฆ่าทิ้งสถานเดียว พวกเรายิ่งกลัวจนตัวสั่น
ในเวลาที่เห็นพวกเขมรแดงฆ่าประชาชนเป็นครั้งแรก (องค์การนรก: 18) 
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ภาพที่ 44 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 39 
แปลควำมได้ดังนี้ 

บางครั้งพ่อแม่ผมก็พบคนรู้จักที่กันมาจากพนมเปญและพักอยู่ใกล้ๆนั้น เวลาพบกัน พวกเขามักจะพูดคุย
หารือกันตามประสาปัญญาชนเกี่ยวกับปัญหาอนาคตของประเทศชาติและครอบครัวว่า เราจะเป็นอย่างไรในระบอบ
นี้ ? แต่ละคนท าได้แค่ถอนหายใจและบอกว่า “ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร ?” บางคนบอกเขาว่าเห็นทหารเขมรแดงยิงคน
ในที่สาธารณะเลย ในเวลาที่คนพวกนั้นพยายามท าการเดินทางย้อนเส้นทางที่พวกมันสั่ง (องค์การนรก: 39) 

ฬุง แกม ในนวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำชก็ได้ถ่ำยทอดกำรกระท ำที่โหดร้ำยของพวก 
เขมรแดงต่อประชำชนในขณะอพยพออกจำกกรุงพนมเปญ คือ เขมรแดงยึดสิ่งของจำกประชำชนผู้
อพยพตำมควำมต้องกำรของตน เช่น รถจักรยำนยนต์ ซึ่งเป็นยำนพำหนะที่จ ำเป็นในกำรเดินทำง ดัง
ตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ภาพที่ 45 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 29 
แปลควำมได้ดังนี้ 

พวกเราสงสัยด้วย เสียดายด้วยและโกรธกองทัพปลดปล่อย เพราะว่า ท าไมถึงได้ขู่ยึดรถจักรยานยนต์ 
วิทยุ เครื่องเสียงของเรา ถ้าจะให้เราออกจากบ้านเพียงแค่ 3 วัน ? (ระบอบมัจจุราช: 29) 

 จำกตัวอย่ำงที่กล่ำวมำข้ำงต้น สิ่งที่เขมรแดงกระท ำต่อประชำชนนอกจำกกำรข่มขู่ให้
ประชำชนท ำตำมที่ต้องกำรแล้ว เขมรแดงยังฆ่ำประชำชนที่ขัดขืนค ำสั่งอย่ำงโหดเหี้ยมในที่สำธำรณะ
เพียงเพ่ือต้องกำรให้ประชำชนคนอ่ืนๆ เห็นและไม่กระท ำตำม ซึ่งเป็นกำรกระท ำที่โหดร้ำยต่อ
ประชำชนใหม่  

เมื่อไปถึงพ้ืนที่ชนบทที่เขมรแดงน ำประชำชนอพยพไปแล้ว เขมรแดงจะคอยสอบถำมประวัติ
ของประชำชนใหม่ทุกคน ประชำชนใหม่ที่ให้ข้อมูลประวัติตนเองว่ำเป็นเกษตรกร หรือกรรมกร จะถูก
เขมรแดงเฝ้ำมองทุกกำรกระท ำในแต่ละวัน ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้  
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ภาพที่ 46 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 57 

แปลควำมได้ดังนี้ 

ส าหรับประชาชนใหม่ที่ได้ปกปิดประวัติส่วนตัวว่าเป็นกรรมกร เป็นเกษตรกร ต้องอยู่ภายใต้การเฝ้ามอง
และต้องแสดงให้เห็นความสามารถในการท างานและการพูดจา เป็นต้น พวกเขาถูกเฝ้ามองทุกอิริยาบถ ส่วนตัวผมได้
ปกปิดมิดชิดเกี่ยวกับหน้าที่การงานของตนในระบอบ ลอน นอล ผมได้บอกว่าผมเป็นกรรมกรก่อสร้างและเขาก็เช่ือ 
(ระบอบมัจจุราช: 57) 

จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น เขมรแดงจะเฝ้ำมองประชำชน โดยเฉพำะประชำชนใหม่ที่ให้ข้อมูลว่ำ
เป็นกรรมกรก่อสร้ำงหรือเกษตรกร ว่ำสำมำรถท ำงำนมีประสิทธิภำพแค่ไหน รวมถึงจะคอยสังเกต
ค ำพูดและกำรพูดคุยของประชำชนใหม่ หำกใช้ค ำพูดระดับชนชั้นกลำงหรือสมัยใหม่ น่ำจะถูกน ำตัวไป
ลงโทษ  

 ฬุง แกม ยังถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ที่เขมรแดงเรียกประชำชนเข้ำประชุม ซึ่งในกำรเรียกประชุม
แต่ละครั้งประชำชนแต่ละคนจะต้องรำยงำนควำมผิดของคนที่เขำพบเห็นว่ำกระท ำกำรกบฏต่อ
องค์กำรเขมรแดงเช่น กำรอู้งำน หรือกำรใช้ค ำพูดแบบสมัยใหม่  ยิ่งไปกว่ำนั้น นอกจำกประชำชนจะ
ต ำหนิกันเองแล้ว แต่ละคนยังต้องต ำหนิพฤติกรรมของตนเองในเรื่องที่ไม่ดี ที่เคยรับมำในสังคมเก่ำอีก
ด้วยด้วยดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 47 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 62 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ในปี 1976 อะไรๆ ก็ยิ่งตึงเครียดขึ้น กฎการท างานและวิธีการอยู่อาศัยต้องระวังมากขึ้น เวลาประชุมเขา
มักจะต าหนิติเตียนกัน โดยต าหนิรวมๆ บ้าง และต าหนิตรงตัวบ้าง เกี่ยวกับการท างานไม่มีประสิทธิภาพ ท่าทางและ
การพูดจาที่ท าเจ้าตัวเกิดความกลัว และกังวลว่าเขาจะพูดอะไรมาถึงตนเอง(ระบอบมัจจุราช: 62) 

ภาพที่ 48 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 62 
แปลควำมได้ดังนี้ 

สมาชิกแตล่ะคนไม่เพียงต าหนิคนอื่นเท่านั้น ตัวเองก็ต้องหาต าหนิตวัเองต่อสิ่งที่คิดว่ายังท าไมด่ีพอ 
ทั้งจุดยืนและความรูส้ึกท่ีตนเคยไดร้ับจากสังคมเก่า ที่ยังไมล่ะทิ้งให้หมด และต้องพยายามสร้างตัวเองทีละนิดๆ
(ระบอบมัจจรุาช: 61) 

ตัวอย่ำงข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ ใน ค.ศ.1976 เขมรแดงก ำหนดกฎระเบียบในกำรใช้ชีวิต
และกำรท ำงำนของประชำชนให้มีควำมล ำบำกมำกยิ่งขึ้น ประชำชนใหม่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่ำง
ระมัดระวังตัวและหวำดกลัวตลอดเวลำ ไม่เพียงแต่ประชำชนใหม่ต้องระวังตัวหรือหวำดระแวงกับ
เขมรแดงเท่ำนั้น ประชำชนใหม่ยังต้องระวังตัวและหวำดระแวงกับประชำชนด้วยกันในทุกเรื่อง
โดยเฉพำะกำรท ำงำน เป็นกำรกระท ำทำงอ้อมที่ส่งผลให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนภำยในจิตใจของ
ประชำชน 

ฬุง แกม เล่ำถึงกำรกระท ำท่ีโหดเหี้ยมของเขมรแดงในเวลำที่ฆ่ำประชำชนที่เขำรับรู้มำจำกคน

อ่ืน เริ่มจำกกำรจูงคนเดินไปที่ปำกหลุมทีละคน โดยปิดตำและถอดเสื้อผ้ ำออก แล้วใช้เหล็กตีศีรษะ

จำกด้ำนหลังให้ตกลงในหลุมเรียงกันทับๆ กันจนตำย ถ้ำยังไม่ตำย ก็ต้องทนอยู่ในหลุมโดยโดนทับไป

เรื่อยๆ และน ำดินกลบฝังหลุมทันที ดังตัวอย่ำง 
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ภาพที่ 49 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 124 

แปลควำมได้ดังนี้ 

มิตรยนที่เคยน าประชาชนไปฆ่าได้เล่าให้ผมฟังว่า เวลาที่ตีคน (ฆ่าคน) เขาจะจูงคนเดินไปที่ปากหลุมทีละ
คน โดยปิดตาและถอดเสื้อผ้าออกหมด แล้วเขาให้นั่งหันหน้าไปที่หลุมรวมกัน ต่อมา พวกเพชฌฆาตจะตีหัวด้วยท่อน
เหล็กจากข้างหลังให้ตกลงไปท่ีหลุมเลย เขาตีต่อๆ กันให้ตกลงไปในหลุมให้สิ้นใจหรือถ้าไม่ทันหมดลม ก็ให้ตายจาก
การถูกทับๆ กัน เมื่อคนตกไปเต็มหลุม ก็จะขุดดินกลบบางๆ เท่านั้น (ระบอบมัจจุราช: 124)   

เรื่องกำรฆ่ำคนเขมรด้วยกันเองที่ ฬุง แกม ได้ทรำบจำกเพ่ือนนี้ แสดงให้เห็นถึงกำรทำรุณ
กรรมที่เขมรแดงกระท ำต่อประชำชนเขมรด้วยกันอย่ำงโหดเหี้ยมไร้ซึ่งควำมเป็นมนุษย์ 

ใน ค.ศ. 1978-1979 เกิดกำรสู้รบระหว่ำงเขมรแดง 2 ฝ่ำยคือ ฝ่ำยนิรดีและฝ่ำยบูรพำ มีกำร
สู้รบและฆ่ำกันเองแล้วส่งผลกระทบที่โหดร้ำยต่อประชำชนชำวเขมรทั่วไปด้วย 

ภาพที่ 50 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 119 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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เริ่มตั้งแต่กลางปี 1978 ถึงต้นปี 1979 ประชาชนเขมรเห็นการเคลื่อนไหวของพวกกรรมาภิบาลมาจากฝั่งนิ
รดี (ตะวันตก) ที่ก าจัดกรรมาภิบาลฝั่งบูรพา (ตะวันออก) อย่างโหดเหี้ยม การฆ่ากันเองนี้พวกมันท าต่อหน้า
ประชาชนเลย บางครั้งเราเห็นพวกนิรดีจับพวกบูรพาในที่ท างาน ที่โรงครัว ท่ีบ้านเป็นต้น พวกนิรดีอ้างว่าพวกบูรพา
เป็นพวกกบฏองค์การ ร่วมมือกับศัตรูท าร้ายประชาชน ดังนั้นองค์การจึงต้องก าจัดทิ้ง 

 ตอนแรกประชาชนเขมรดีใจ นึกว่าพวกนิรดีมาช่วยประชาชนเขมรให้ดีขึ้นจากการปกครองนรกโลกีย์แบบ
นี้ แต่อะไรๆ กลับกลายเป็นสิ้นหวัง เพราะกรรมาภิบาลที่มาจากนิรดีโหดเหี้ยมกว่าบูรพาเสียอีก พวกมันจับ
ประชาชนชาวเขมรเอาไปฆ่าต่อหน้าเราโดยกล่าวว่าเป็นศัตรูในกลุ่ม CIA หรือ KJB (องค์การนรก:  หน้า 119) 

ในเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำย ชุต ไข ก็เน้นให้เห็นภำพกำรทะเลำะเบำะแว้งกันของกลุ่มย่อย
ของเขมรแดงฝ่ำยบูรพำและฝ่ำยนิรดีเช่นกัน โดยพวกนิรดีพูดให้ร้ำยฝ่ำยบู รพำ รวมถึงสะท้อนภำพ
เขมรแดงฝ่ำยนิรดีที่โหดร้ำยกว่ำเขมรแดงฝ่ำยบูรพำ ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ภาพที่ 51 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 4 
แปลควำมได้ดังนี้ 

-พ่อ แม่ รู้หรือไม่ พวกบูรพาล้วนกบฏต่อองค์การ เข้าร่วมกับญวน พวกมันให้พี่น้องอดข้าว ให้กินแต่
ข้าวต้มเหลวๆ ท าให้พี่น้องเราตายจ านวนมาก ตอนนี้องค์การไม่ให้พ่อแม่กินข้าวต้มอีกแล้ว เรามากินข้าวสวยกันอีก
ครั้ง(ความรู้สึกของลูกควาย: 4) 

ภาพที่ 52 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 9 
แปลควำมได้ดังนี้ 



 
76 

 

ขอช้ีแจงว่า ในเวลาที่พวกนิรดีหรือพวกตะวันตก เข้ามากวาดล้างหมู่บ้านฝั่งบูรพา ตั้งแต่เดือนเมษา ค.ศ.
1977 จนเวียดนามเข้าเมืองในเดือนธันวาคม ค.ศ.1978 ทหารฝั่งบูรพาจ านวนหนึ่งพากันหนีเข้าป่า อีกจ านวนหนึ่ง 
(ฮุน เซน เฮง ส าริน เจีย สิม) หนีเข้าประเทศเวียดนาม ส่วนทหารฝั่งบูรพาอีกจ านวนหนึ่งที่ถูกพวกเดียวกันหลอก ถูก

พวกนิรดีเอาไปฆ่าหลายคันรถ อย่างนี้แหละที่เรียกว่า เลือดร้องหนังเรียก65 อนิจจา ! เขมรฆ่าเขมรด้วยกันเอง !!

(ความรู้สึกของลูกควาย: 9) 

กำรสู้รบกันระหว่ำงเขมรแดงฝ่ำยบูรพำและฝ่ำยนิรดี ส่งผลให้ประชำชนถูกท ำร้ำยไปด้วย 
ประชำชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่ของเขมรแดงแต่ละฝ่ำยนั้น จะถูกเขมรแดงฝ่ำยตรงข้ำมฆ่ำอย่ำง
โหดเหี้ยม โดยเขมรแดงจะอ้ำงองค์กำรเพ่ือแสดงควำมชอบธรรมในกำรท ำร้ำยพวกกันเองหรือ
ประชำชน 

ภาพที่ 53 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 19 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ในระยะเวลาเกือบ 1 ปีที่พวกนิรดีเข้ามายึดครองพื้นที่แถบบูรพา พวกมันได้ฆ่าชาวเขมรทั้งประชาชนเก่า
และประชาชนใหม่จ านวนมากนับไม่ถ้วน พวกนิรดีโหดร้ายกว่าพวกบูรพามาก (ความรู้สึกของลูกควาย: 19) 

แม้ว่ำ  ชุต ไข ไม่ได้ถูกเขมรแดงกระท ำอย่ำงโหดร้ำย แต่เขำถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ท่ีญำติพ่ีน้อง

เขำถูกกระท ำจำกเขมรแดงอย่ำงโหดเหี้ยม ดังตัวอย่ำง 

                                                           

65 ឈាមល្ប្សក ល្សែកលៅ เป็นสุภำษิตที่ใช้กล่ำวถึงผู้ที่ท ำบำปว่ำ ผู้ใดสร้ำงกรรมไว้ กรรมนั้นก็จะกลำยเป็น
เงำตำมตัวไปทุกย่ำงก้ำว ไมส่ำมำรถหลีกหนีพ้นได้.เข้ำถึงเมื่อ 4 กันยำยน 2564.เข้ำถึงได้จำก
http://khmerproverb.blogspot.com/2011/06/blog-post_10.html?m=1 



 
77 

 

ภาพที่ 54 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 31 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ข่าวการมาถึงบ้านของผมกระจายไปท่ัวทั้งหมู่บ้าน พ่ีน้อง น้า ลูกหลาน วิ่งมาห้อมล้อมผมกันเต็มบ้าน สิ่งที่
ท าให้ผมตกใจคือ ท่าทางของน้าชายผมคนหนึ่งช่ือ หีน เขาเป็นคนใบ้แต่มีสติปัญญาดี เมื่อเขาเห็นผม เขาร้องไห้
สะอึกสะอื้น แล้วท าท่าเอามือขวามาปาดคอเขา ซึ่งมีความหมายว่าพวกเขมรแดงฆ่าพี่น้องผมแทบจะหมดหมู่บ้าน 
พี่สาวของผม 2 คนที่รอดชีวิต (ผมมีพี่น้อง 11 คน ผมเป็นคนสุดท้อง) ได้พูดบอกผมทั้งน้ าตาถึงการที่เขมรแดงฆ่า
พี่ชายทั้ง 2 คน และลูกหลานของผมอีกเป็นจ านวนมาก ไอ้พวกปีศาจจับมัดมือคนเหล่านั้นใส่ในเรือ ตีหัวด้วยปลาย
จอบ แล้วผลักท้ิงลงแม่น้ า (ความรู้สึกของลูกควาย: 31) 

ในนวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝนนี้ ฆุน แสดงให้เห็นควำมโหดร้ำยของเขมรแดงที่พยำยำมตำม
หำเรื่องประชำชน แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เพื่อจะกล่ำวโทษและน ำตัวไปฆ่ำให้ได้มำกที่สุด 

ภาพที่ 55 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 59 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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ฉันนึกมาถึงตรงนี้ น้ าตาก็แข่งกันไหลท าให้ท างานไม่ได้ ฉันเกี่ยวข้าวช้ามาก เพราะเอาแต่เศร้าเสียใจ ส่วน
เพื่อนฉันก็ช่วยเก็บเกี่ยวข้างหน้าฉันเพื่อให้ทันคนอ่ืน แล้วพูดปลอบฉันไม่ให้ร้องไห้มากเกินไป เพราะพวกปีศาจนี้มัน
คอยตามสอดส่องหาเรื่องตั้งแต่เล็กๆ น้อยๆ เลย เพื่อหาเรื่องกล่าวโทษและน าไปฆ่าให้หมดไม่มีเหลือ  (ใต้หยาด
น้ าฝน:  59) 

นอกจำกนี้ ฆุน ยังได้ถ่ำยทอดตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ที่เพ่ือนของเธอหำยตัวไปและน่ำจะถูก 
เขมรแดงฆ่ำ เพียงเพรำะเอำสิ่งของไปให้ผู้ชำย ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ภาพที่ 56 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 13 
แปลควำมได้ดังนี้ 

- ไม่เห็นกลับมาเลย น่าจะหายไปตลอดแล้ว เพราะตอนกลางวัน ฉันเห็นเพื่อนฎาเอาห่อเล็กๆ อะไรสัก
อย่างไปให้เพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านเรา องค์การกล่าวโทษหนักว่า คนทั้ง 2 ผิดศีลธรรม 

ได้ยินค าว่าผิดศีลธรรม ฉันก็หลุดปากว่า 

- พุทโธ่เอ๋ย ท าไมถึงโหดร้ายเช่นนี้ 
เราทุกคนรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเขาเอาฎาไปฆ่า เพียงเพราะเรื่องติดต่อกับเพื่อนผู้ชายในตอนกลางวัน (ใต้หยาด
น้ าฝน: 13) 

จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น คนที่อยู่ในกองยุวนำรีหรือค่ำยนี้ต้องใช้ชีวิตอย่ำงระมัดระวัง เพรำะ  
เขมรแดงจะคอยตำมจับผิดพฤติกรรมของคนท่ีอยู่ในกอง ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตำม เขมรแดงจะ
ท ำให้เป็นเรื่องใหญ่จนสำมำรถกล่ำวโทษและน ำตัวประชำชนไปฆ่ำได้ ประชำชนเป็นผู้ถูกกระท ำที่ไม่
สำมำรถรับรู้ถึงโชคชะตำตัวเองได้เลย  
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นอกจำกกำรถูกบังคับให้เข้ำพิธีจับคู่แล้ว ถ้ำคู่รักใหม่คู่ไหนไม่ยอมร่วมรักกัน66 ก็จะถูกน ำตัว
ไปฆ่ำทันที ดังตัวอย่ำงที่ฆุนได้ยินเสียงฝีเท้ำของพวกลำดตระเวนที่พยำยำมคอยสอดส่องคู่รักใหม่ใน
เวลำกลำงคืนตำมบ้ำน  

ภาพที่ 57 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 31 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ฉันไม่พูดอะไรทั้งนั้น แม้ค าพูดของพิจิตฺตจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตาม ฉันเอาแต่เงียบแล้วนอนหดตัวเหมือน
ดักแด้ เพียงแต่คิดในใจว่า 
 -โอ้ พวกปีศาจนี้ มันเดินสอดส่องพฤติกรรมคู่รักใหม่ ถ้าคู่ไหนไม่ร่วมรักกัน มันจะลากเอาไปฆ่า
เหมือนสัตว์เดรัจฉาน 
 ฉันนอนถอนหายใจใหญ่ครู่หนึ่ง ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินผ่านบ้านฉัน ฉันลุกนั่งเห็นเขาแบกห่อผ้า
สีด า ข้างหน้ามีคนเดินถือตะเกียง จึงรู้ว่า เขาแบกศพไปฝัง (ใต้หยาดน้ าฝน: 31) 

ตัวอย่ำงข้ำงต้น แสดงให้เห็นถึงกำรถูกกระท ำของผู้หญิงในกองยุวชนยุวนำรีจำกเขมรแดงที่
ถูกบังคับให้เข้ำพิธีจับคู่กับชำยที่ไม่รู้จัก ผู้หญิงไม่สำมำรถปฏิเสธพิธีนี้ได้เลย เขมรแดงจะจับคู่
ประชำชนที่มีลักษณะตรงกันข้ำมกันให้ได้เสียกัน เพรำะเขมรแดงมองว่ำทุกคนเท่ำเทียมกันและไม่มี
กำรแบ่งแยกชนชั้นแต่จะท ำให้ทุกอย่ำงตรงข้ำมกับค่ำนิยมเดิมของสังคมเขมรทั้งสิ้น คือ กำรแต่งงำน
แบบถูกบังคับโดยไม่มีครอบครัวมำร่วมพิธีด้วย ไม่มีกำรท ำพิธีบำยศรีสู่ขวัญและที่ส ำคัญเรื่องกำรเลือก
คู่ครอง ไม่มีพ่อแม่ผู้ใหญ่ฝ่ำยชำยและหญิงจะเป็นคนช่วยดูและแนะน ำผู้ที่มีควำมเหมำะสม เช่น ผู้ชำย
ต้องรักลูกรักภรรยำ สำมำรถสอนได้ ขยันรู้จักท ำมำหำกิน มีอวัยวะครบ 32 ส่วนผู้หญิง ต้องรักลูกรัก

                                                           
66 ค ำว่ำ “ร่วมรัก” มีควำมหมำยว่ำ ต้องแสดงควำมรักให้เขมรแดงท่ีคอยเดินลำดตระเวนตรวจสอบคู่รักเห็น

หรือไดย้ิน เช่น พูดจำแสดงค ำหวำนกัน เป็นต้น 
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สำมีเป็นแม่ศรีเรือน 67 นอกจำกเขมรแดงบังคับให้ประชำชนแต่งงำนโดยไม่มีสิทธิ์เลือกแล้ว ยัง
สอดส่องพฤติกรรมของคู่แต่งงำนใหม่ ถ้ำคู่ไหนไม่แสดงควำมรักกันเขมรแดงจะน ำตัวไปฆ่ำ กำรกระท ำ
ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงควำมชั่วร้ำยของเขมรแดงที่บังคับจิตใจมนุษย์ด้วยกัน ท ำให้เกิดควำมทุกข์
ทรมำนภำยในจิตใจอย่ำงหำอะไรมำเปรียบไม่ได้ 

กำรกระท ำของเขมรแดงต่อผู้หญิงชำวเขมร ยังพบในนวนิยำยเรื่องกำรระลึกถึงพ้ืนที่  32 
ที่ คง่ ธีตำและพวกอำศัยอยู่ในกองลำดตระเวน ซึ่งเป็นพ้ืนที่จ ำกัดหรือเรียกว่ำค่ำยเช่นเดียวกับ  
นวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝน คง่ ธีตำ ได้ถ่ำยทอดลักษณะของผู้คุมเขมรแดงในพ้ืนที่ 32 ที่มีอำวุธเป็น
แส้ ซึ่งโดยทั่วไป แส้นั้นมีไว้ตีวัวหรือม้ำ แต่ผู้คุมกลับน ำมำใช้ฟำดหรือใช้สะบัดข่มขู่ผู้หญิงในค่ำย ผู้คุม
ที่เป็นเขมรแดงในพ้ืนที่ 32 จะใช้แส้ฟำดประชำชนที่กระท ำผิด กำรฟำดนี้แรงมำก หำกใครโดนฟำดไป 
1 ครั้ง ก็ยำกที่จะมีชีวิตรอด ในขณะที่ผู้คุมท ำร้ำยประชำชนนั้น พวกเขำจะหัวเรำะไปอย่ำงมีควำมสุข
และไม่มีจิตส ำนึกในควำมเป็นมนุษย์ที่กระท ำต่อมนุษย์ด้วยกันเองอย่ำงสิ้นเชิง รวมทั้งไม่คิดถึงผู้ถูก
ฟำดว่ำจะเจ็บปวดแค่ไหน  ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ภาพที่ 58 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 31 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ฉันพยายามท างานอย่างระมัดระวังและไม่กล้าหยุดเพราะกลัวเขาฟาด แม้ว่าฉันจะมีความรู้สึกว่าพวกเขา
ไม่ได้ยืนอยู่หลังฉันก็ตาม ก็ไม่กล้าท างานอย่างเลินเล่อเลยเพราะว่าอาจมีคนท่ีอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆ นั้นมองอยู่ก็ได้ ถ้า

                                                           
67 พิพัช สอนใย, “กำรศึกษำวิเครำะห์ดนตรีพิธีแซนกำร์ในฐำนะที่เป็นมรดกร่วมระหว่ำงประเทศไทย

กับประเทศกัมพูชำ” (โครงกำรวิจัยได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม , 
2561), 24. 
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เราท าอะไรผิดจนเขาจับได้ แล้วถ้าโดนฟาดด้วยแส้สักครั้งแล้ว คนนั้นก็ยากจะมีชีวิตรอด แล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะ
สบายใจกับการฟาดคนมากคือ ฟาดไปหัวเราะไปด้วย (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 42) 

ตัวอย่ำงข้ำงต้น ผู้คุมกระท ำต่อประชำชนอย่ำงโหดเหี้ยมโดยกำรใช้แส้เป็นอำวุธฟำดประชำ
ชนที่เขำเห็นว่ำกระท ำควำมผิด อีกทั้งยังฟำดไปหัวเรำะไปอย่ำงไม่มีจิตส ำนึกในควำมเป็นมนุษย์ที่
กระท ำต่อมนุษย์ด้วยกันเองอย่ำงสิ้นเชิง 

นอกจำกนี้ คง่ ธีตำ ยังถ่ำยทอดให้เห็นถึงกำรกระท ำที่แปลกๆ ของผู้คุมเขมรแดงที่โหดเหี้ยม
เกินกว่ำเป็นกำรควบคุมประชำชนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเอง  

ภาพที่ 59 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 30 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ห้ามคุยกัน 

- ลุกข้ึนมาประชุมแถวตอนตี 2 มีเสียงนกหวีดดัง 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ปลุกให้ตื่น ครั้งที่ 2 ต้องวิ่งมาตั้งแถว
โดยมีจอบมาด้วย ดังนั้นเวลานอนต้องวางจอบใกล้ตัวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เสียงนกหวีดครั้งที่  3 คือ
ต้องมาถึงสถานท่ีประชุมแถว คือสถานท่ีที่เราก าลังนั้นประชุมนี้ ต้องไม่ละเมิดข้อบังคับนี้ 

- หลังจากประชุมแถวเสร็จต้องออกไปท างาน ไม่ใช่เดินคือต้องวิ่ง เขาพูดอีกว่า ตอนเขาเป่านกหวีดครั้ง
ที่ 1 คนข้างหน้าต้องวิ่งทันที ตอนเริ่มท างานก็เหมือนกัน เสียงนกหวีดครั้งที่ 1 คือหยุดท างาน เสียง
นกหวีดครั้งที่ 2 ต้องวิ่งมาประชุมแถว เสียงนกหวีดครั้งที่ 3 คนข้างหน้าวิ่งกลับมาที่พัก (การระลึกถึง
พื้นที่ 32: 30) 
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ผู้คุมเรียกประชุมตอนตี   2 และบอกกฎระเบียบในกำรท ำงำน เช่น กำรไปท ำงำนของคนใน
กองยุวนำรี จะต้องวิ่งไปท ำงำนตำมเสียงนกหวีดในแต่ละครั้ง ไม่ให้เดิน ถ้ำมีคนล้ม ผู้คุมจะใช้แส้เฆี่ยน
ให้ลุกวิ่งต่อ และถ้ำใครลุกไม่ไหว จะโดนเฆี่ยนจนตำยอยู่ตรงนั้น  

ภาพที่ 60 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 41 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ฉันพยายามวิ่งโดยไม่กลัวเหนื่อย กลัวอย่างเดียวคือล้ม ถ้าว่ิงล้มคือน่าจะไม่มีชีวิตรอด เพราะถ้าเขาเห็นใคร
ล้ม เขาจะตีให้ลุกขึ้น ถ้าเจ็บลุกไมไ่หว เขาจะตีให้ตายอยูต่รงนั้นแน่ๆ  (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 41) 

นอกจำกนี้ คง่ธีตำและพวกถูกผู้คุมเขมรแดงสั่งให้หัวเรำะและร้องไห้ตำมค ำสั่ง ทุกคนท ำได้
เพียงต้องท ำตำมสิ่งที่พวกเขมรแดงสั่ง 

ภาพที่ 61 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 61 
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แปลควำมได้ดังนี้ 

 
เช้าวันหนึ่งตอนประชุมแถว เขาให้พวกเราทุกคนร้องไห้ มิตรเนือนเป็นคนนับ 1-2-3 เขาให้พวกเราร้องไห้

พร้อมกัน ไม่มีใครไม่กล้าร้องไห้ ถ้าน้ าตาไม่ไหลพากันเอามือเช็ดตาแล้วร้อง ฮือๆ มิตรเนือนหัวเราะตัวโยนและ
ตะโกนว่า 

<<หยุด ! หยุดร้อง ตอนนี้ให้หัวเราะ ฉันนับ 1 2 3 ทุกคนต้องหัวเราะพร้อมกัน คนที่ไม่หัวเราะน่าจะรู้ว่า
จะเป็นอย่างไร ตอนนี้เตรียมตัว 1 2 3>>  ทั้งฉันและคนอื่นแม้จะอยากร้องไห้ก็พยายามหัวเราะแทบปากฉีก มิตร
เนือนหัวเราะสบายใจตัวโยนแล้วก็ตะโกนว่า 

<<หยุด! หยุด! วันนี้เราเล่นเท่านี้พอแล้ว ตอนนี้ไปท างานกันได้แล้ว>> พูดจบก็เป่านกหวีด (การระลึกถึง
พื้นที่ 32: 61) 

กฎระเบียบและพฤติกรรมแปลกๆ ของผู้คุมล้วนสะท้อนให้เห็นควำมโหดเหี้ยมของผู้คุม 
เขมรแดงที่ก ำหนดให้คนในกองลำดตระเวนท ำตำม โดยประชำชนห้ำมละเมิดข้อบังคับหรือท ำผิดกฎ
โดยเด็ดขำด กำรแกล้งประชำชนให้หัวเรำะหรือร้องไห้ แสดงให้เห็นว่ำประชำชนเปรียบเหมือนสิ่งของ
สนองอำรมณ์ของผู้คุมเขมรแดงที่สั่งให้ประชำชนท ำอะไรก็ต้องท ำ กำรกระท ำเหล่ำนี้สะท้อนควำมเป็น
ปฏิปักษ์ที่โหดเหี้ยมเกินกว่ำที่มนุษย์จะกระท ำกับมนุษย์ด้วยกันเอง  

 จำกกำรศึกษำตัวละครฝ่ำยปฏิปักษ์ที่เป็นเขมรแดง พบว่ำส่วนใหญ่เขมรแดงมีภำพลักษณ์ที่
คล้ำยคลึงกัน คือ สวมเสื้อผ้ำชุดด ำ และพันคอด้วยผ้ำขำวม้ำสีแดง ส่วนทหำรเขมรแดงจะสวมเสื้อผ้ำ
ชุดด ำ พันคอด้วยผ้ำขำวม้ำสีแดง แต่จะถือปืนและห้อยกระสุนเต็มตัว โดยเขมรแดงจะมีพฤติกรรม
ข่มขู่ประชำชนให้ท ำตำมค ำสั่งของตน โดยสั่งให้ประชำชนท ำงำนอย่ำงหนักทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่
คนแก่หรือเด็กผู้หญิง ถ้ำใครไม่ท ำตำม พวกมันจะลงโทษโดยกำรท ำร้ำยร่ำงกำย เช่น ใช้แส้ฟำด หรือ
กำรน ำตัวไปฆ่ำท้ิงอย่ำงไม่มีวันกลับ 

ประชำชนเก่ำ 

นอกจำกเขมรแดงท่ีแสดงควำมเป็นปฏิปักษ์ต่อประชำชนอย่ำงชัดเจนแล้ว ตัวละครประชำชน
เก่ำบำงคนก็แสดงพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชำชนใหม่ โดยผู้ประพันธ์นวนิยำย 3 เรื่อง คือ 
“องค์กำรนรก” “ควำมรู้สึกของลูกควำย” และ “ระบอบมัจจุรำช” ได้ถ่ำยทอดเรื่องรำวเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของประชำชนเก่ำท่ีตนประสบ 

 อย่ำงไรก็ตำม ตัวละครประชำชนเก่ำในนวนิยำย ไม่ได้แสดงควำมเป็นปฏิปักษ์ต่อประชำชน
ใหม่ชัดเจน เพียงแต่แสดงท่ำทีเพิกเฉย หรือพูดจำดูถูกเยำะเย้ยประชำชนใหม่ รวมถึงแสดงควำมเป็น
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เจ้ำของและมองประชำชนใหม่เป็นพวกกำฝำกตลอดเวลำ นอกจำกนี้ประชำชนเก่ำยังมีพฤติกรรมอ่ืนๆ 
ด้วย เช่น ประชำชนเก่ำมีน้ ำใจ คอยช่วยเหลือประชำชนใหม่ ยิ่งไปกว่ำนั้นประชำชนเก่ำก็ถูกเขมรแดง
บังคับในทุกๆ เรื่อง และถูกฆ่ำท้ิงเช่นเดียวกับประชำชนใหม่ด้วย  

ตัวละครที่เป็นประชำชนเก่ำเป็นผู้ที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่เดิมของตนในชนบท และเป็นพ้ืนที่ที่
ประชำชนใหม่ถูกกวำดต้อนมำ ประชำชนเก่ำมีควำมคิดว่ำตนเองจะได้รับสันติภำพ เสรีภำพ และมี
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหำกช่วยเขมรแดงสู้กับพวกจักรวรรดิ ในขณะเดียวกันเขมรแดงได้ยกย่องประชำชน
เก่ำว่ำมีควำมซื่อตรง ท ำกำรเกษตรเป็น และท ำให้เขมรแดงเป็นผู้ชนะจำกกำรสู้รบ และบอกว่ำ
ประชำชนใหม่เป็นผู้เข้ำร่วมกับจักรวรรดิอเมริกำ ประชำชนเก่ำจึงไม่พอใจประชำชนใหม่ที่เป็นพวก
เดียวกับจักรวรรดิอเมริกำที่มำทิ้งระเบิดใส่พื้นที่ชนบทของพวกเขำ 

ภาพที่ 62 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 48-49 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ครอบครัวนี้มักจะเล่าถึงเรื่องการกระท าอันโหดร้ายของพวกอเมริกาที่วางระเบิด  B 52 ลงในหมู่บ้านของ
ประชาชนผู้บริสุทธิ์ในท้องที่นั้น พวกเขามักจะเล่าถึงประสบการณ์ที่วิ่งไปซ่อนในหลุมหลบภัยตอนที่เครื่องบิน
อเมริกามาถึง และเล่าถึงเสียงตะโกนของคนที่โดนระเบิดร้องให้คนช่วย พวกเขาซึ่งเป็นประชาชนเก่ามีความเช่ือว่า 
หลังจากปลดปล่อย ประเทศกัมพูชาจะมีแต่สันติภาพ เอกราช และความเจริญก้าวหน้า (องค์การนรก: 48-49) 
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ภาพที่ 63 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 48 
แปลควำมได้ดังนี้ 

พวกเขาแสดงความคดิเห็นตามการอบรมของพวกเขมรแดงว่า ระบอบสาธารณรัฐเขมรเป็นหุ่นเชิดท่ีไร้ค่า
ของจักรวรรดิอเมริกา พวกข้าราชการล้วนแตเ่ป็นพวกชนช้ันนายทุน มียศศักดิ์ ท่ีระบอบคอมมิวนสิต์จดัว่าเป็นพวก
กดขี่ (องค์การนรก: 48) 

นวนิยำยแสดงให้เห็นแนวคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันระหว่ำงตัวละครประชำชนเก่ำ และ
ประชำชนใหม่ที่ถูกกวำดต้อนเข้ำในพ้ืนที่ กล่ำวคือ ประชำชนเก่ำเห็นว่ำประชำชนใหม่เป็นพวก
เดียวกับพวกจักรวรรดิอเมริกำที่เข้ำมำทิ้งระเบิดลงในพ้ืนที่ของตน ไม่รู้จักท ำกำรเกษตรและไม่
สำมำรถท ำมำหำกินให้ตนเองมีชีวิตรอด ประชำชนเก่ำจึงมีท่ำทีเป็นปฏิปักษ์ต่อประชำชนใหม่ด้วย
วำจำและกำรกระท ำที่ไม่เป็นมิตร ดูถูกว่ำประชำชนใหม่ไม่น่ำสำมำรถมำอำศัยในชนบทและท ำงำน
เกษตรกรรมได้ ดังปรำกฏในนวนิยำยเรื่ององค์กำรนรก  

ภาพที่ 64 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 48 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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พวกเขมรแดงได้จัดว่าประชาชนเก่าเป็นคนที่ซื่อตรงกับพวกเขา (เขมรแดง) แล้วมีส่วนช่วยพวกเขาให้ต่อสู้
ชนะรัฐบาลนายพล ลอน นอล ส่วนคน   17 เมษายน พวกมันกลับคิดว่าเป็นคนไม่ซื่อตรง เป็นพวกนายทุนช้ันสูง 
และมีข้าราชการจ านวนมากในนั้น โดยทั่วไปประชาชนเก่ามักจะไม่พอใจกับผู้อพยพที่เป็นคนเมืองซึ่งไม่เคยท าสวน
ท าไร่ หรือคิดว่าเป็นพวกกดขี ่ดังนั้นพวกนี้มักจะพูดดูถูกประชาชนใหม่อยู่บ่อยครั้ง (องค์การนรก: 48) 

 

ภาพที่ 65 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 54 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ด้วยเหตุนี้ประชาชนเก่าจึงใช้ค าเยาะเย้ยและกล่าวหาประชาชน 17 เมษายนว่า “เป็นพวกนายทุน เอาแต่
เหยียบย่ าเขา ท างานไม่เป็น เอาแต่กินไปวันๆ” แม้จะมีการดูถูกของประชาชนเก่าด้วยค าพูดหยาบคายแค่ไหนก็ตาม 
พ่อแม่ผมก็อดทนไม่ตอบโต้อะไร เพราะเราเป็นประชาชนใหม่เปรียบได้กับเชลยสงครามของเขมรแดงอย่างนั้นแหละ 
เราไม่มีสิทธิ์พูดหรือต่อว่าอะไรทั้งสิ้น พี่น้องผมทั้งสี่คนมักร าพันถึงความเหนื่อยล้าในการท างานและการดู ถูกของ
ประชาชนเก่าให้พ่อแม่ฟัง เขาท าได้เพียงสงสารลูกๆ เท่านั้น เพราะไม่รู้จะท าอย่างไร (องค์การนรก: 54) 

ในนวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำชนี้ ฬุง แกม ได้ถ่ำยทอดให้เห็นว่ำประชำชนเก่ำบำงคนไม่
สนใจและมีท่ำทีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชำชนใหม่ที่เพ่ิงอพยพเข้ำมำในหมู่บ้ำนของตน นอกจำกนี้เขำยัง
แสดงให้เห็นถึงควำมเหลื่อมล้ ำและเกลียดชังประชำชนใหม่ที่อพยพมำจำกเมืองกรุงเพรำะประชำชน
เก่ำคิดว่ำประชำชนใหม่เข้ำร่วมกับอเมริกำและทิ้งระเบิดมำใส่บ้ำนพวกเขำ ประชำชนเก่ำเปรียบ
ประชำชนใหม่เป็นผู้ใช้แรงงำน โดยลืมคิดไปว่ำตัวเองก็เป็นผู้รับเครำะห์จำกกำรกระท ำของเขมรแดง
เช่นเดียวกัน 
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ภาพที่ 66 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 55 
แปลควำมได้ดังนี้ 

โดยได้ทราบเกี่ยวกับนโยบายของเขมรแดง ประชาชนเก่าจ านวนหนึ่งดูเหมือนจะมีอารมณ์ความรู้สึกไม่
สนใจประชาชนใหม่ที่พ่ึงจะเข้ามาถึงหมู่บ้านของพวกเขา (ระบอบมัจจุราช: 55) 

ภาพที่ 67 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 63-64 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ประชาชนใหม่เปรียบกับผู้ใช้แรงงานของประชาชนเก่า จริงๆแล้วพวกเขาได้รับเคราะห์เหมือนเรา เพราะ
พวกเขาต้องท างานเหมือนเรา แต่สิ่งที่เขาได้เปรียบนั้นคือ ความรู้สึกของพวกเขาเหมือนจะเป็นเจ้าของพวกคนอพยพ
หรือพวก 17 เมษายน หรือพวกกาฝากเช่นพวกเรา ความรู้สึกของพวกเขาบางคนดูเหมือนจะซ่อนความแบ่งแยกและ
ความเกลียดชังต่อคนอพยพที่มาจากเมืองกรุง เพราะพวกเขาเห็นว่า ประชาชนใหม่เคยอาศัยอย่างหรูหราในเมืองกับ
พวกจักรวรรดิที่ต่อต้านการปฏิวัติ และได้ทิ้งระเบิดที่พวกเขา ท าให้พวกเขาต้องพบกับความทุกข์ ความล าบากอย่าง
มากในสมัยสงคราม หลังจากพวกเขาชนะแล้ว บางคนก็คอยดูน้ าหน้าพวก 17 เมษายนว่ามาอาศัยอยู่บนพ้ืนที่ไร่นา
นั้นได้อย่างไร (ระบอบมัจจุราช: 63-64) 

ตัวอย่ำงข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำประชำชนเก่ำรู้สึกไม่พอใจต่อประชำชนใหม่  แสดงท่ำที 
เฉยเมยหรือไม่สนใจ อำจเพรำะเขมรแดงยกย่องประชำชนเก่ำและให้ข้อมูลกับประชำชนเก่ำว่ำ 
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ประชำชนใหม่เป็นคนที่ต่อต้ำนกำรปฏิวัติ แต่ไม่ว่ำประชำชนเก่ำหรือประชำชนใหม่ ก็ต้องท ำงำนและ
อยู่ภำยใต้ค ำสั่งของเขมรแดงด้วยกันทั้งสิ้น 

ในนวนิยำยเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำยที่ ชุต ไข ผู้ประพันธ์ได้ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ช่วงหนึ่ง 
เมื่อประชำชนใหม่อย่ำงครอบครัวเขำไปใช้บ่อน้ ำของยำยหินที่เป็นประชำชนเก่ำ ยำยหินไม่พอใจ น ำ
รั้วมำล้อมรอบบ่อน้ ำของตนไว้ ยำยหินเปรียบได้กับตัวแทนของประชำชนเก่ำ ที่เป็นธรรมดำเมื่อมีคน
มำใช้ของของตน ผู้ที่เป็นเจ้ำของก็จะรู้สึกเสียประโยชน์  ควำมคิดของ ชุต ไข ยังแสดงให้เห็นเพ่ิมเติม
ด้วยว่ำ แม้ว่ำ พอล พต หรือผู้น ำเขมรแดง จะพยำยำมก ำจัดควำมเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตน แต่ประชำชน
เก่ำบำงคนยังยึดมั่นในควำมเป็นเจ้ำข้ำวเจ้ำของของตนอยู่  

ภาพที่ 68 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 28 
แปลควำมได้ดังนี้ 

พวกเรามักจะใช้สอยบ่อน้ านี้ โดยเฉพาะตอนเช้าหลังจากตื่นนอน ภรรยาผมมักจะพาลูกไปล้างหน้าริมบ่อ
น้ า ในขณะนั้นเห็นบ่อน้ าล้อมรอบด้วยไม้ไผ่เสียแล้ว เวลานั้นผมจึงรู้ว่านี่เป็นฝีมือยายหินที่เขาอยากไล่พวกเราออก
จากยุ้งข้าว ภรรยาผมบ่นสาปแช่งยายหิน ความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของหนักมาก แม้ว่าไอ้พตจะก าจัดอย่างไร แกก็ยัง
สลัดไม่หมด (ความรู้สึกของลูกควาย: 28)  

นอกจำกนี้ ประชำชนเก่ำไม่ได้มีพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับประชำชนใหม่ทุกคน คือไม่ได้มี
พฤติกรรมที่รังเกียจหรือไม่พอใจประชำชนใหม่เสมอไป ตฺรึง บญฺจำรุณ ผู้ประพันธ์นวนิยำยเรื่อง
องค์กำรนรก ได้ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ที่ประชำชนเก่ำมีน้ ำใจต่อประชำชนใหม่ เมื่อ ฬำย หุนคี ผู้เป็นแม่ 
น ำสิ่งของไปแลกเครื่องมือท ำมำหำกินจำกประชำชนเก่ำ ซึ่งช่วยแนะน ำวิธีกำรใช้เครื่องมือ เพรำะถ้ำ
ประชำชนใหม่ได้เครื่องมือท ำมำหำกินมำ แต่ไม่รู้จักวิธีกำรใช้งำนก็ไม่เกิดประโยชน์ นอกจำกนั้น
ประชำชนเก่ำบำงกลุ่มก็ไม่เคยดูถูกครอบครัวประชำชนใหม่อย่ำงครอบครัวเขำเลย ดังนี้ 
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ภาพที่ 69 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 55 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เพื่อเพิ่มปริมาณอาหาร แม่ผมได้เอานาฬิกาข้อมือและเสื้อผ้าจ านวนหนึ่งไปแลกแหและชนาง (เครื่องมือ
จับปลาในน้ าตื้น) จากประชาชนเก่าเพื่อเอามาจับปลา น่านับถือจิตใจของตายายเจ้าของบ้านและลูกๆ ของเขามาก 
เพราะพวกเขาไม่เคยด่าว่าครอบครัวผมที่เป็นประชาชนใหม่เลย พวกเขากลับแนะน าการท างาน วิธีการจั บปลาให้
สมาชิกครอบครัวผม ไม่เคยมองครอบครัวผมว่าแตกต่างเหมือนกับท่ีพวกประชาชนเก่าจ านวนหนึ่งมองเลย (องค์การ
นรก: 55) 

นอกจำกนี้ในนวนิยำยเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำยยังพบว่ำ ชุต ไข น ำเสนอควำมมีน้ ำใจของ
ประชำชนเก่ำในหลำยๆ หมู่บ้ำนที่เขำเดินทำงผ่ำน โดยน ำอำหำรมำให้อำหำรประชำชนใหม่ติดตัว
ก่อนเดินทำงออกจำกแต่ละหมู่บ้ำนหรือบริเวณพ้ืนที่ของประชำชนเก่ำและให้ข้อมูลกำรเดินทำงเพ่ือ
หลีกเลี่ยงพวกทหำรฝ่ำยนิรดี เป็นกำรแสดงถึงควำมมีน้ ำใจต่อเพ่ือนมนุษย์ที่เป็นฝ่ำยถูกกระท ำจำก
เขมรแดงด้วยกัน  

ภาพที่ 70 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 10 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เช้าวันรุ่งขึ้น เราเตรียมตัวออกเดินทาง คนในหมู่บ้านได้ให้ข้าว ปลาร้า ปลาส้ม ปลาฝอย แล้วได้เตือนเรา
ว่า ไม่ให้เดินไปตามถนนหลวงเด็ดขาด เพราะมีพวกนิรดี (ความรู้สึกของลูกควาย  : 10) 

อย่ำงไรก็ดี ฬุง แกม ผู้ประพันธ์นวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำช ได้ถ่ำยทอดให้เห็นเหตุกำรณ์ที่
ประชำชนเก่ำก็ถูกเขมรแดงบังคับให้ท ำงำนหนักเช่นเดียวกับประชำชนใหม่ และประชำชนเก่ำบำง
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ครอบครัวที่ถูกเขมรแดงกระท ำอย่ำงโหดร้ำยเช่นเดียวกับประชำชนใหม่ ดังเช่นครอบครัวทูจและสำน 
แม้ว่ำจะเป็นครอบครัวที่เคำรพและท ำงำนต่อองค์กำรปฏิวัติของเขมรแดงมำอย่ำงยำวนำน แต่เมื่อ
เขมรแดงเข้ำใจว่ำคนในครอบครัวเพียงคนเดียวเป็นไส้ศึกกบฏต่อองค์กำรเขมรแดง จะถูกเขมรแดงฆ่ำ
ทิ้งไม่ต่ำงจำกประชำชนใหม่ 

ภาพที่ 71 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 118 
แปลควำมได้ดังนี้ 

มีครอบครัวหนึ่งที่ได้ช่ือว่าเป็นคนปฏิวัติ ช่ือ มิตรสาน มิตรสานเป็นลูกตาทูจซึ่งเป็นคนปฏิวัติต่อสู้ตั้งแต่ยัง
เด็กจนถึงช่วงสงคราม ใน ค.ศ.1970-1975 จบ  เขาอยู่ในแถวหน้าของนักปฏิวัติในพ้ืนท่ีนี้ ตาทูจมีลูกชายและลูกสาว
จ านวนมาก ซึ่งล้วนแต่เข้าร่วมกับระบอบปฏิวัติ ลูกๆ ของเขาได้รับการยอมรับและให้ค่าในความกล้าหาญของพวก
เขาในการปฏิวัติ แล้วได้จัดตั้งให้ท างานช้ินใหญ่ๆ ในพื้นที่หมู่บ้าน มิตรสานถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานพื้นที่สฺพืตฺบูง 
ส่วนลูกเขยอีกคนของตาทูจช่ือ โสมเป็นประธานสหกรณ์ทวลแบน ในช่วง ค.ศ.1977 มิตรสานก็หายตัวไปโดยไม่มีใคร
รู้ ส่วนคนในครอบครัวมิตรสานที่ก าลังท างานก็ถูกสั่งให้หยุดจากการท างานส าคัญๆ มิตรโสมถูกปลดจากการเป็น
ประธานสหกรณ์ให้มาเป็นประชาชนธรรมดา ไม่มีหน้าที่ในหมู่บ้านอีกเลย นอกจากนี้บางครอบครัวถูกสืบเกี่ยวกับ
การเป็นกบฏของพวกเขา ไม่มีใครรู้ว่าตาทูจท่ีเป็นนักต่อสู้ในการขับเคลื่อนการปฏิวัติมานานนั้นเป็นสายการกบฏของ
ใครที่องค์การเห็นว่า กบฏปฏิวัติ (ระบอบมัจจุราช: 118) 

ถึงแม้ว่ำครอบครัวของประชำชนเก่ำที่เป็นคนเคำรพต่อองค์กำรปฏิวัติมำนำน ได้รับกำร
แต่งตั้งจำกเขมรแดงให้เป็นประธำนหมู่บ้ำน หรือประธำนกลุ่มต่ำงๆ รวมถึงกำรได้รับมอบหมำยให้
ท ำงำนส ำคัญก็ตำม หำกเขมรแดงเข้ำใจว่ำคนในครอบครัวเพียงคนเดียวเป็นไส้ศึกที่แสดงให้เขมรแดง
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เห็นว่ำกบฏ ก็จะถูกเขมรแดงลงโทษทันทีทั้งครอบครัว กำรหำยตัวไปของประชำชนเก่ำสันนิษฐำนได้
ว่ำถูกน ำตัวไปฆ่ำเช่นเดียวกับประชำชนใหม่ เพรำะไม่มีใครรู้หรือทรำบข่ำวของคนท่ีหำยตัวไปได้เลย 

เมื่อประชำชนเก่ำถูกเขมรแดงกดขี่อย่ำงหนัก ก็เริ่มหมดควำมอดทนกับเขมรแดง จนกล้ำ
แสดงควำมรู้สึกเกลียดเขมรแดงและกล้ำด่ำเขมรแดงให้ประชำชนใหม่ฟัง  

ภาพที่ 72 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 17 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เวลากินข้าวกลางวัน พวกตาๆ เขาช่ืนชมผมไม่หยุดว่าผมท าอาหารเก่งจริงๆ เป็น “พ่อครัวที่ช านาญ” 
นอกจากช่ืนชมผม เขาก็พากันด่าองค์การไม่หยุดเช่นกัน ผมนึกในใจว่า พวกตาๆ คงเกลียดไอ้พวกปีศาจเขมรแดง
จริงๆ (ความรู้สึกของลูกควาย: 17) 

ในช่วงท้ำยของสมัยเขมรแดง เมื่อสถำนกำรณ์เริ่มสับสนวุ่นวำย ประชำชนเก่ำเริ่มรู้ว่ำ  
เขมรแดงเป็นพวกโหดร้ำย ประชำชนเก่ำจึงน ำข้ำวไปซ่อนในป่ำให้พ้นจำกทหำรเขมรแดง แสดงให้เห็น
ถึงกำรไม่ไว้วำงใจและไม่สนับสนุนเขมรแดงอีกต่อไป รวมทั้งเป็นกำรเตรียมกำรของตนเอง เพรำะไม่รู้
ว่ำอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนำคต 

ภาพที่ 73 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 8 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เวลาที่ผมก าลังสับสนวุ่นวาย ผมได้ยินเสียงเกวียนเทียมควายขับช้าๆ เข้าไปในหมู่บ้าน ต่อมาด้วยแสง
จันทร์ท าให้ผมเห็นชาวบ้าน 3-4 คนพากันโกยข้าวจากยุ้งข้าวใส่เกวียนอย่างรวดเร็ว เกวียนก็ขับออกจากหมู่บ้าน
หายไปในความมืด ผมจึงเข้าใจสถานการณ์ทันทีว่า ชาวบ้านเอาข้าวไปซ่อนในป่า เพราะไม่ไว้ใจพวกนิรดี  (ความรู้สึก
ของลูกควาย: 8) 
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กำรศึกษำตัวละครในนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมทั้ง 5 เรื่อง ซึ่งแบ่งตัว
ละครออกเป็น 2 ประเภท คือ ตัวละครหลักเป็นประชำชนใหม่ที่ล้วนถูกกระท ำจำกเขมรแดงทั้งสิ้น
และตัวละครปฏิปักษ์ที่เป็นเขมรแดงและประชำชนเก่ำ โดยตัวละครหลักเป็นประชำชนใหม่จะ
ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ท่ีตนเองถูกกระท ำทุกรูแบบจำกเขมรแดง ทั้งนี้ จะเห็นว่ำผู้ประพันธ์นวนิยำยเขมร
แนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดง ซึ่งเป็นประชำชนใหม่ แม้ว่ำจะพบเจอกับกำรถูกกระท ำ
ที่โหดร้ำยต่อตนเอง แต่ผู้ประพันธ์เหล่ำนี้ก็พยำยำมปรับตัวให้อยู่ในสถำนกำรณ์อันเลวร้ำยนั้นให้ได้ 
พยำยำมตั้งใจท ำงำน เรียนรู้และลงมือท ำสิ่งใหม่ๆ อย่ำงไม่ถกเถียงอะไรเลย สิ่งที่กล่ำวข้ำงต้นนี้ท ำให้
ผู้ประพันธ์ทั้ง 5 เรื่องมีชีวิตรอดจำกกำรถูกฆ่ำด้วยกันทั้งสิ้น 

จำกกำรศึกษำตัวละครฝ่ำยปฏิปักษ์คือ เขมรแดง และประชำชนเก่ำ พบว่ำผู้ประพันธ์จะเน้น
บทบำทกำรกระท ำที่โหดร้ำยของเขมรแดง เป็นฝ่ำยกระท ำต่อประชำชน กระท ำกำรข่มขู่และฆ่ำ
ประชำชนได้ทุกเมื่อ ส่วนตัวละครประชำชนเก่ำที่เป็นปฏิปักษ์ เรำจะพบประชำชนเก่ำที่ขัดแย้งต่อ
ประชำชนใหม่เพียง 3 เรื่อง คือ เรื่อง “องค์กำรนรก” “ควำมรู้สึกของลูกควำย” “ระบอบมัจจุรำช” 
กำรที่เขมรแดงยกย่องประชำชนเก่ำว่ำเป็นประชำชนที่ซื่อตรงต่อระบอบปฏิวัติ ท ำกำรเกษตรเป็น แต่
ประชำชนใหม่เขมรแดงกลับบอกว่ำเป็นคนไม่ซื่อตรง เข้ำร่วมกับจักรวรรดิอเมริกำ ต่อต้ำนระบอบ
ปฏิวัติ เป็นต้น สิ่งที่เขมรแดงกระท ำขึ้นนั้นมีส่วนให้ประชำชนเก่ำถูกล้ำงสมองและเกิดควำมขัดแย้งต่อ
ประชำชนใหม่  อย่ำงไรก็ตำม ไม่ได้พบพฤติกรรมของประชำชนเก่ำท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อประชำชนใหม่ทุก
คน ในกำรศึกษำยังพบพฤติกรรมควำมมีน้ ำใจของประชำชนเก่ำที่มีต่อประชำชนใหม่ ยิ่งไปกว่ำนั้น ถ้ำ
เขมรแดงเข้ำใจว่ำมีคนในครอบครัวประชำชนเก่ำเป็นกบฏต่อองค์กำรเขมรแดง ก็ถูกน ำตัวไปลงโทษ
หรือฆ่ำเช่นเดียวกับประชำชนใหม่ ประชำชนเก่ำได้แสดงพฤติกรรมต่อต้ำนพวกเขมรแดง รวมถึง
ประชำชนเก่ำยังแสดงควำมรู้สึกเกลียดเขมรแดงและกล้ำด่ำเขมรแดงต่อหน้ำประชำชนใหม่ 

ฉำก (Setting)  

ฉำก คือสถำนที่และเวลำที่เรื่องนั้นๆ เกิดขึ้น18 เป็นเครื่องสนับสนุนกำรด ำเนินเรื่องเพ่ือท ำให้
เห็นภำพ หรือยุคสมัยที่เหตุกำรณ์เกิดขึ้นในเรื่องชัดเจนขึ้น ผู้ประพันธ์อำจะบอกถึงฉำกด้วยกำร
บรรยำย หรือพรรณนำสถำนที่ในยำมต่ำงๆ กัน19   

นวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดงทั้ง 5 เรื่อง ส่วนใหญ่แสดงเวลำ
และสถำนที่ในกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนเขมรในสมัยเขมรแดงที่ผู้ประพันธ์ถ่ำยทอดจำกควำมทรง
จ ำ เพ่ือให้ผู้อ่ำนเข้ำใจเรื่องฉำกได้ชัดเจน ผู้วิจัยจะแบ่งฉำกออกเป็น 3 ช่วงเวลำ คือ 1) เขมรแดงเข้ำ
มำยึดครองกรุงพนมเปญก่อนวันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 2) สมัยเขมรแดงวันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.
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1975 – 7 มกรำคม ค.ศ.1979 3) ช่วงเวลำที่กองก ำลังแนวหน้ำป้องกันชำติเข้ำมำปลดปล่อย
ประชำชนจำกพ้ืนที่ชนบท 

เขมรแดงเข้ำมำยึดครองกรุงพนมเปญก่อนวันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 

ก่อนพวกเขมรแดงเข้ำมำยึดครองกรุงพนมเปญในวันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 ได้นั้น 
กรุงพนมเปญมีควำมสับสนวุ่นวำย มีกำรทิ้งระเบิดสู้รบกันระหว่ำงทหำรจอมพล ลอน นอล กับทหำร
เขมรแดง พบนวนิยำยที่ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ช่วงนี้ จ ำนวน 2 เรื่อง คือ นวนิยำยเรื่ององค์กำรนรกและ
ระบอบมัจจุรำช 

ภาพที่ 74 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 1 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ตามสถานที่ต่างๆ ผมได้ยินเสียงระเบิดอย่างต่อเนื่อง เป็นระเบิดที่แอบปลดชนวนแล้ว  เสียงระเบิด
เหล่านั้นท าให้เกิดความสับสนวุ่นวาย และเป็นโอกาสหนึ่งที่จะท าสงครามจิตวิทยาในหมู่มหาชน โดยพวกเขาเลิกที่
จะเช่ือและมีความหวังกับรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรของจอมพล ลอน นอล ต่อไปแล้ว (ระบอบมัจจุราช: 1) 
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ภาพที่ 75 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 3 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เนื่องจากสงครามในประเทศกัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของสงครามอินโดจีน (กัมพูชา เวียดนาม ลาว) ต่อสู้กับ
อาณานิคมจักรวรรดิอเมริกา กองทัพเวียดนามจึงได้ช่วยสนับสนุนเขมรแดงและต่อต้านกองก าลังสมเด็จนโรดม สีหนุ 
ที่แน่ชัดคือ ในเดือนมกราคม ค.ศ.1971 หน่วยคอมมอนโดของกองทัพเวียดนามได้บุกยึดสนามบินโพธิจินตุง 
(สนามบินนานาชาติพนมเปญ) เพื่อก าจัดกองทัพอากาศของ ลอน นอล ที่อเมริกาสนับสนุน ในขณะนั้นเครื่องบิน 10  
ล า และเฮลิคอปเตอร์ 4 ล า สู้รบกันนั้น มีคนตาย 40 คน บาดเจ็บประมาณ 200 คน (ระบอบมัจจุราช: 3)  

 ตฺรึง บญฺจำรุณ ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ก่อนถูกเขมรแดงอพยพ และในวันที่  16 เมษำยน 
ค.ศ.1975 เขมรแดงบุกเข้ำมำในย่ำนที่อยู่อำศัยของเขำที่กรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นบ้ำนสร้ำงแบบสมัยใหม่ 
บ้ำนของเขำมีที่หลบภัยในเวลำที่เขมรแดงทิ้งระเบิด 

ภาพที่ 76 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 12 
แปลควำมได้ดังนี้ 

บ้านพักอาศัยที่อยู่รอบๆ บ้านผม ส่วนใหญ่เป็นบ้านตามแบบสมัยใหม่ (วิลล่า) จึงท าให้พวกชนะสงคราม
คิดว่าพวกเราเป็นคนมีเงิน เป็นพวกนายทุน แต่ความจริงแล้วพวกนี้ไม่รู้ว่าท าไมถึงเรียกว่า “พวกนายทุน” หรอก 

 พ่อแม่ผมเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีจึงน าลูกหลานและปู่ย่าเข้าไปซ่อนในห้องหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางบ้านที่คิดว่า
เป็นห้องที่ปลอดภัยที่สุด ในสมัยสงครามกว่า 5 ปี ห้องนี้ถูกใช้เป็นที่หลบภัยระเบิดที่โหดร้ายของพวกเขมรแดง ใน
เวลาที่มีระเบิดลงบ่อยๆ ในกรุงพนมเปญ ครอบครัวผมมักจะพากันมาซ่อนตัวในห้องนี้ สมาชิกครอบครัวของผมล้วน
แต่มีความช านาญในการคลานหมอบระเบิดของพวกเขมรแดงที่กระท าต่อประชาชนอย่างไม่เลือกหน้าในกรุง
พนมเปญ  (องค์การนรก: 12)  
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สมัยเขมรแดง วันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 – 7 มกรำคม ค.ศ.1979 

นวนิยำยทั้ง 5 เรื่องถ่ำยทอดฉำกที่เกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในสมัยเขมรแดงวันที่  17 เมษำยน 
ค.ศ.1975 -7 มกรำคม ค.ศ.197 โดยแบ่งออกเป็น ฉำกกำรอพยพประชำชนออกจำกกรุงพนมเปญ 
และฉำกในพื้นที่ชนบท  

ฉำกกำรอพยพประชำชนออกจำกกรุงพนมเปญ 

17 เมษำยน ค.ศ.1975 เขมรแดงสั่งให้ประชำชนอพยพออกจำกกรุงพนมเปญ 3 วัน โดยบอก
ว่ำให้ไปพักที่วัดประยูรวงศ์ก่อน แต่เมื่อไปถึงแล้ว ทหำรเขมรแดงกลับสั่งให้เดินทำงต่อ ดังตัวอย่ำงใน
เรื่ององค์กำรนรก   

ภาพที่ 77 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 17 
แปลควำมได้ดังนี้ 

รถยนต์ OPEL ของแม่ผมขับอยู่คันแรก ถัดไปคือรถยนต์ SUZUKI และคันสุดท้ายคือรถ WOLVAGEN ของ

ครอบครัวคุณไถ เสง รถยนต์ทั้ง 3 คันท าการเดินทางตามทางข้างหลังของโรงเรียนเขต 6 มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ตรงไป

ยังวัดประยูรวงศ์ เมื่อพวกเรามาถึงหน้าประตูวัดก็เห็นทหารเขมรแดงคนหนึ่งยกมือห้ามไม่ให้เข้า ท ามือให้เราเลี้ยวรถ

ไปทางทิศตะวันตกมุ่งหน้าไปยังเส้นทางถนนหลวงพระนโรดม  (องค์การนรก: 17)  
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ภาพที่ 78 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 32 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เมื่อพลบค่ า รถยนต์ทั้งสามคันของครอบครัวผมและครอบครัวคุณ ไถ เซง ยังคงท าการเดินทางเหมือนเดิม 
รถทั้งสามคันไม่กล้าขับเร็วเพราะกลัวหลงแยกทางกัน พวกเราผ่านจุดตรวจเป็นจ านวนมากกว่าจะถึงวัดเกาะแขลที่ 
พวกเขมรแดงให้พวกเราและผู้อพยพคนอื่นเข้ากินข้าวและพักช่วงค่ านี้  วัดนี้ตั้งอยู่ ในจังหวัดเมืองสฺอาง  
จังหวัดกณฺฎาล (องค์การนรก:  32)  

ฬุง แกม ในนวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำช ถ่ำยทอดฉำกให้เห็นควำมสับสนวุ่นวำยและควำม

ยำกล ำบำกของประชำชนในช่วงกำรอพยพ  

ภาพที่ 79 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 19 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 ทุกบ้านล้วนปิดประตูบ้าน ในเวลาประมาณ 8 โมงเช้าของวันที่ 18 เมษายน ประชาชนเดินกระจัด

กระจายตามทาง มุ่งหน้าออกจากกรุงพนมเปญเพื่อหนีการทิ้งระเบิดของอเมริกา (ระบอบมัจจุราช: 19) 
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ภาพที่ 80 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 31 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ภาพความวุ่นตามทางและทุ่งนาแถววัดฆฺมวญ เห็นคนหนาแน่นทั้งคนเขมร ไม่ว่าคนจีน คนแก่ ท้ังเด็ก คน
ป่วย หญิงมีครรภ์ ล้วนถูกกองทัพปลดปล่อยบังคับให้ออกจากบ้านมาอยู่กลางทุ่ง ตากแดด ตากฝน คนแก่บางคน
เดินไม่ไหว ต้องมีลูกหลานช่วยพยุง ช่วยหามก็มี เห็นภาพเช่นนี้แล้วน่าสงสารมาก (ระบอบมัจจุราช: 31) 

ฉำกพื้นที่ชนบท 

ในนวนิยำยเรื่ององค์กำรนรก เมื่อเขมรแดงอพยพประชำชนเข้ำมำอยู่ในหมู่บ้ำนบึงจฺร ำงแล้ว 
ตฺรึง บญฺจำรุณ ถ่ำยทอดให้เห็นสภำพบ้ำนเก่ำ ขนำดคับแคบ มีแค่หลังคำและไม่มีผนัง ที่ครอบครัวเขำ
ต้องอำศัยอยู่กับครอบครัวอ่ืนถึง 10 ครอบครัว  

ภาพที่ 81 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 85 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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เราเดินทางด้วยเท้า (สิ่งของใส่เกวียนเทียมวัว) จนเที่ยงเราจึงมาถึงหมู่บ้าน “บึงจฺร าง” ตั้งอยู่อ าเภอกอ
เกาะ จังหวัดพระตะบอง องค์การสั่งให้คนอพยพ 10 ครอบครัวพักช่ัวคราวในโรงแห่งหนึ่งที่มีแค่หลังคาแต่ไม่มีผนัง 
ยาวประมาน 8 เมตร กว้าง 5 เมตร เมื่ออยู่ที่นั่นได้ 1 สัปดาห์ องค์การก็เริ่มให้คนอพยพไปอยู่ตามบ้านที่เพิ่งสร้าง 
คือ 1 หรือ  2 ครอบครัวอยู่หลังหนึ่ง ตามขนาดของครอบครัว ครอบครัวผมถูกจัดให้พักในบ้านบ้านท่ีมุงหลังคาใบไม้ 
สูงจากดิน ยาวประมาน 3 เมตร กว้าง 3 เมตร (องค์การนรก: 85)  

ประชำชนชำวเขมรถูกเขมรแดงอพยพไปเรื่อยๆ ตฺรึง บญฺจำรุณ ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์กำร
เดินทำงของครอบครัวเขำผ่ำนกรุงพนมเปญ ที่ในเวลำนั้นกรุงพนมเปญมีสภำพเปรียบเหมือน “กรุงผี” 
ที่เงียบสงัดไร้ซึง่ผู้คน 

ภาพที่ 82 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 84 
แปลควำมได้ดังนี้ 

รถยนต์พาพวกเราผ่านทางขรุขระภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องแสงเวลา ตี 2 จนมาถึงชายกรุงพนมเปญ คนใน
รถจ านวนหนึ่งพูดขึ้นว่า “เรามาถึงกรุงพนมเปญแล้ว” รถยนต์ไม่เข้าในกรุง แต่กลับเลี้ยวไปอีกทางหนึ่ง พวกเราเห็น
กรุงพนมเปญในสภาพเงียบสงัดเหมือน “กรุงผี” เราคิดว่ากรุงพนมเปญน่าจะไม่มีคนเลย (องค์การนรก: 84) 

 ตฺรึง บญฺจำรุณ ได้ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ในสมัยเขมรแดง ขณะเขำเดินไปเรียนหนังสือ
และผ่ำนสถำนที่เรียนสูตรหรือสถำนที่ฆ่ำประชำชน ว่ำเปรียบเหมือนคุก เพรำะมีรั้วไม้ไผ่อย่ำงหนำ
ล้อมรอบ ไม่มีใครสำมำรถมองเห็นสภำพแวดล้อมด้ำนใน และไม่น่ำจะมีใครหนีออกมำได้ ดังตัวอย่ำง   
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ภาพที่ 83 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 58-59 
แปลควำมได้ดังนี้ 

พ่อผมเขาไม่ห่วงอะไรมากเพราะเขาท างานเป็นนายกสมาคมเขมร – มอญเท่านั้น ดังนั้นเขาสามารถรอด
จากการไปเรียนสูตรของพวกองค์การได้ ในสมัยนั้น ผมและรารู้จักสถานที่เรียนสูตรของพวกเขมรแดง โดยสถานที่
นั้นตั้งอยู่ตามทางที่เราทั้ง 2 คน เดินไปเรียนหนังสือ ผมยังจ าได้ว่าสถานท่ีนั้นเปรียบเหมือนคุก เพราะมีรั้วไม้ไผ่อย่าง
หนาล้อมรอบ ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถหนีออกมาได้ อีกอย่างเพราะรั้วไม้ไผ่ที่หนานี้ไม่มีใครสามารถมองเห็น
สภาพแวดล้อมด้านในได้เลย สถานที่เรียนนี้ยาวประมาณ 300 เมตร และกว้างประมาณ 200 เมตร เด็กๆ ที่เป็น
ลูกหลานของประชาชนเก่าได้พูดลือกันว่าสถานที่น้ีเป็นคุกส าหรับพวกทหาร ต ารวจ ของระบอบสาธารณรัฐเขมร ค า
ร่ าลือน้ีท าให้ผมหวาดกลัวสถานท่ีนี้อย่างมากตามนิสัยของเด็ก (องค์การนรก: 58-59)  

ฬุง แกม ในนวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำชได้ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ใน ค.ศ.1975 เขำและ
ครอบครัวเดินทำงด้วยควำมยำกล ำบำกเพ่ือไปอำศัยอยู่กับน้ำที่หมู่บ้ำนพฺลูวถฺมี ต ำบลตำอุง จังหวัด 
ก ำปงจำม โดยเขำถ่ำยทอดสภำพแวดล้อมบริเวณหมู่บ้ำนพฺลูวถฺมี ที่มีทำงเข้ำหลำยเส้นทำง ดังนี้ 
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ภาพที่ 84 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 42 

แปลควำมได้ดังนี้ 

ในการเดินทางจากหมู่บ้านสฺพือไปถึงหมู่บ้านพฺลูถฺมี ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร พวกเราใช้เวลาประมาณ 
3 ช่ัวโมงจึงจะถึงบ้านน้าที่หมู่บ้านพฺลูวถฺมี ต าบลตาอุง อ าเภอจมฺการเลอ จังหวัดก าปงจามอย่างเรียบร้อย พฺลูวถฺมี
เป็นช่ือหมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างจากถนนหลวงหมายเลข 7 ประมาณ 10 กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าหมู่บ้านนี้ได้ 2 
ทาง ทางที่ 1 เข้าทางหมู่บ้านตาอุงโดยลัดสวนยางตาอุง ข้ามหมู่บ้านทวลมาส ทวลปฺรากและหมู่บ้านส บูรณ์ อีกทาง
หนึ่งเข้าทางหมู่บ้านสฺพือ ตัดหมู่บ้านชโย ตัดทุ่งนากว้างใหญ่ และข้ามคลองไปจนถึงหมู่บ้านทวลแบน  (ระบอบ
มัจจุราช: 42) 

นอกจำกนี้ ในหมู่บ้ำนพฺลูวถฺมีที่ติดกับหมู่บ้ำนทวลแบนนั้น มีโรงเรียนภำยในหมู่บ้ำน 
หลังคำมุงด้วยใบไม้ และไม่มีอุปกรณ์กำรเรียนเลย แต่กลับเป็นสถำนที่รวบรวมเด็กเพ่ือน ำไปใช้
แรงงำนเท่ำนั้น ดังนี้  

ภาพที่ 85 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 68 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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ในหมู่บ้านทั้ง 2 มีโรงเรียนท าจากไม้อ่อนๆ มุงด้วยใบไม้ 1 หลังมี 3 ห้อง โรงเรียนนี้เป็นเพียงสถานที่
รวบรวมเด็กส าหรับพาไปท างานเท่านั้น เด็กท่ีอยู่ในหมู่บ้านไม่เคยได้เรียน และมีอุปกรณ์การศึกษา เช่น หนังสือ และ
สมุดจดเลย ส่วนใหญ่เด็กจะถูกหัวหน้ากลุ่มพาไปใช้แรงงานในทุ่งนาและเก็บปุ๋ยธรรมชาติ เป็นต้น (ระบอบมัจจุราช: 
68) 

หนึ่งในภำระงำนที่เขมรแดงสั่งให้ ฬุง แกม ท ำคือ กำรเก็บสังกะสีบนหลังคำบ้ำนของประชำ
ชน เพ่ือท ำถัง ท ำปี๊บ ให้องค์กำรเขมรแดงใช้ บ้ำนที่เขำขึ้นไปเก็บสังกะสีจำกหลังคำนั้นมีสภำพที่เก่ำ 
ทรุดโทรม น่ำจะถูกละทิ้งและไม่มีคนอยู่มำนำน ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ภาพที่ 86 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 81 
แปลควำมได้ดังนี้ 

บ้านมุงสังกะสีหลังนั้นตั้งอยู่บริเวณเดียวกับกระท่อม (บ้าน) ผม แต่อยู่ชายหมู่บ้าน รอบบ้านมีป่าทึบ 
เพราะถูกละทิ้งมาหลายเดือนแล้ว ผมไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านเป็นใคร ผมได้ขึ้นบันไดไม้ที่มีสภาพผุพังบางส่วนไปบนบ้าน
ด้วยความระมัดระวัง บ้านหลังนั้นไม่มีประตู ผนังท าจากไม้ไผ่ขัดแตะกับใบตาล มีสภาพผุพังมีรูแทบจะทั่วพื้นที่ บน
บ้านไม่เห็นอะไรนอกจากเศษสิ่งของและซากเสื้อผ้าเก่าๆ อยู่บนแคร่ที่สกปรก (ระบอบมัจจุราช: 81) 

เมื่อ ฬุง แกม ถูกเขมรแดงสั่งให้ไปจับปลำที่บึงเรียล เขำได้ถ่ำยทอดบรรยำกำศระหว่ำงกำร
เดินทำงไปบึงเรียลที่เต็มไปด้วยควำมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชำติ และปลำจ ำนวนมหำศำล 
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ภาพที่ 87 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 94 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เกวียนเทียมวัวเต็มไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับท าปลาเจ่า ขับผ่านจังหวัดจมฺการ
เลอ แถวหมู่บ้านฆ ตาบฺรุก ไปยังจังหวัดบารายณ์ โดยข้ามทุ่งกว้างในพื้นที่แสฺรเกฺราม จนไปถึงริมบึงเรียล ในพื้นที่แสฺร
เกฺรามมีต้นรัง ขึ้นห่างๆ กันเท่านั้น และมีป่าหญ้าขึ้นเป็นพุ่มในฤดูแล้ง กลุ่มพวกเราได้ตั้งที่พักไม่ไกลจากริมบึง 
บึงเรียลมีขนาดใหญ่มากอยู่ติดกับโตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) มีแม่น้ าหลายสายล้อมรอบ เช่น แม่น้ าชีนิต และแม่น้ า
แสน เป็นต้น เนื่องจากบึงเรียลมีพื้นท่ีติดกับโตนเลสาบ ท าให้บึงเรียลมีปลามากมายมหาศาล สัตว์น้ าได้ออกลูกและ
อาศัยอยู่ในป่าชายเลนท่ีห้อมล้อมบึงขนาดใหญ่ (ระบอบมัจจุราช: 94) 

ในนวนิยำยเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำยมีกำรเปิดเรื่องในช่วงเวลำ ค.ศ.1977 ที่ประชำชนอยู่
ภำยใต้อ ำนำจของเขมรแดงมำกว่ำ  2 ปี ชุต ไข ได้พรรณนำฉำกสภำพควำมเป็นอยู่ในหมู่บ้ำนที่ 
แห้งแล้ง ร้อนระอุ ฝุ่นผงปลิวฟุ้งไปทั่วพื้นที่ 

ภาพที่ 88 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 1 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ตามทางเกวียนท่ีตดัผ่านหมู่บ้านถนฺอล่ (อ าเภอฎ แบ จังหวัดก าปงจาม) ฝุ่นฟุ้งกระจัดกระจายตอนที่ลมพัด

มาแต่ละครั้ง (ความรูส้ึกของลูกควาย: 1) 
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 ชุต ไข และครอบครัวเดินทำงร่วมกับประชำชนใหม่ไปเรื่อยๆ แวะพักหมู่บ้ำนเวียลอณฺเฎีก 
โดย ชุต ไข ได้พรรณนำสภำพบ้ำนในหมู่บ้ำนเวียลอณฺเฎีก ที่มีหลังคำท ำจำกใบตำลห้อยระเกะระกะ 
ไม่มีต้นไม้ และมีหมูรูปร่ำงผอมโซเหมือนไม่ได้กินข้ำว สะท้อนให้เห็นว่ำหมู่บ้ำนนี้น่ำจะไม่มีคนอำศัย
อยู่ ประชำชนถูกเขมรแดงอพยพออกจำกบ้ำนเกิดและทิ้งบ้ำนของตนไว้ ดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 89 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 7 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า “มหาขบวน” ของเรา (La grande march) ได้มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งช่ือ 
“เวียลอณฺเฎีก” หมู่บ้านนี้สร้างอยู่กลางทุ่งนา มีบ้านประมาณ 20 หลังสร้างสูงจากพ้ืนดิน หลังคามุงหญ้าคา ผนังท า
จากใบตาลห้อยระเกะระกะจนจะถึงพื้นดิน หมูรูปร่างผอมโซก าลังใช้จมูกขุดโคลนใกล้กับควาย 1 คู่ทีีีนอนเคี้ยวเอื้อง
ในโคลน และห่าน 1 คู่ได้ไล่จิกไก่ 2 ตัวที่อยู่ใกล้ๆ กันหมู่บ้านน้ีไม่มีต้นไม้ใหญ่สักต้นเลย เขาสังเกตเห็นต้นกล้วยเล็กๆ 
อย่าง 3-4 ต้นอยู่หลังบ้าน บ่อน้ าแห่งหนึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้านประมาณ 100 เมตร ใกล้บ่อน้ านั้นคือโรงครัวรวมแห่ง
หนึ่งสร้างด้วยไม้ไผ่ประมาณ 20 เมตร (ความรู้สึกของลูกควาย: 7) 

ใน ค.ศ.1978 ชุต ไข ได้ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์กำรเดินทำงที่ล ำบำกไปยังหมู่บ้ำนจุงสมฺรำก่ 
บรรยำกำศโดยรอบของเขำเต็มไปด้วยทุ่งนำเหลืองอร่ำม บนท้องถนนมีเกวียนเทียมวัว ควำย และ
ประชำชนผู้อพยพจ ำนวนมหำศำลทั่วทุกทิศทุกทำง 
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ภาพที่ 90 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 19 
แปลควำมได้ดังนี้ 

2 ข้างทางไปหมู่บ้านจุมสมฺราก่ มีหมู่บ้านเล็กๆ หลังหมู่บ้านคือทุ่งนาอันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยรวงข้าวสุกสี
เหลืองอร่าม เมื่อลมพัดมาแต่ละครั้ง ข้าวก็เอนคล้อยไปตามลม เหมือนมหาสมุทรที่มีคลื่นเบาๆ ตามเนินดินเต็มไป
ด้วยต้นไม้นานาชนิด มีเกวียนเทียมวัว ควาย และประชาชนผู้อพยพจ านวนมาก บ้างก็นอนอยู่ใต้เกวียน บ้างก็นอน
ในเปล เด็กๆ ไม่สวมเสื้อผ้าวิ่งกันไปมา ท่ัวทุกทิศทุกทางเห็นฝูงคน ฝูงสัตว์ บ้างก็หยุดตามทาง บ้างก็พักตามหมู่บ้าน 
แต่ละคนหน้าตาแห้งเหี่ยว (ความรู้สึกของลูกควาย: 19) 

นวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝนเป็นนวนิยำยที่มีกำรด ำเนินเรื่องเล่ำอดีตสลับกับปัจจุบัน ฉำก
ของนวนิยำยเรื่องนี้เริ่มช่วงเวลำ ค.ศ.1983 ฆุนและคณะต้องเดินทำงไปพัฒนำพ้ืนที่ชนบทหลัง
ประชำชนได้รับกำรปลดปล่อย ฆุนได้ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ที่แม้จะอยู่ใน ค.ศ.1983 แต่ถนนที่ไปในพื้นที่
ชนบทยังขรุขระ ไม่ได้รับกำรพัฒนำเลย ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ภาพที่ 91 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝนหน้า 7 
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แปลควำมได้ดังนี้ 

คนเดินทางเหล่านั้นท่ีเพิ่งจะขึ้นรถในตอนแรก ดีใจ หัวเราะสบายใจ หยอกล้อกันไปมา ท าให้มีเสียงหัวเราะ
เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ แต่เมื่อรถยนต์ขับมาพื้นที่ชนบท เสียงหัวเราะก็ค่อยๆ เบาลง จนเงียบสงัด แต่ละคนพยายาม
เกร็งตัว เพราะถ้าไม่ท าอย่างนั้น จะตกจากเก้าอี้มาที่พื้นแน่ๆ บางครั้งตัวของแต่ละคนก็แกว่ง กระเด้งข้ึนข้างบนบ้าง 
ข้างๆ บ้าง บ้างก็หงายหลัง บ้างก็หัวชนคนข้างหน้า หน้าตาเหยเก ฉันก็นั่งอย่างระมัดระวังเหมือนทุกคน (ใต้หยาด
น้ าฝน: 7) 

ฆุนได้ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์กำรเดินทำงไปพัฒนำพื้นที่ชนบทใน ค.ศ.1983 ระหว่ำงทำง เธอเห็น
คนตีระฆังเป็นสัญญำณให้ไปรวมกันที่ประชุม เสียงระฆังนั้น ท ำให้ฆุนหวนร ำลึกถึงเหตุกำรณ์ในสมั ย
เขมรแดงที่เธอไม่เคยลืม 

ภาพที่ 92 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝนหน้า 8-9 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ความรู้สึกที่ได้ยินเสียงระฆัง ตอนนั้นมียุวชนคนหนึ่งก าลังยืนตีระฆังเป็นสัญญาณบอกเพื่อนที่อยู่บริเวณ

ใกล้ไกลมาประชุมกัน น่าจะมีเรื่องส าคัญที่ฉันไม่อาจรู้ได้ เพราะฉันอยู่บนรถ เสียงระฆังได้ลอยมาเขย่าจิตใจฉันให้

หวนร าลึกถึงเสียงระฆังในสมัยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ท่ีท าให้ฉันกลัวจนไม่สามารถบรรยายได้ (ใต้หยาดน้ าฝน: 8-9) 

เสียงระฆังนั้นได้เชื่อมโยงเหตุกำรณ์กลับไปในอดีตสมัยเขมรแดง หลังจำกกลุ่มยุวชนยุวนำรี
ถูกเขมรแดงบังคับให้ท ำงำนหนัก เมื่อท ำงำนเสร็จแล้ว ทุกคนต้องเข้ำที่พักที่เขมรแดงจัดไว้ให้ ฆุน ได้
ถ่ำยทอดสภำพที่พักที่สร้ำงอยู่ตำมทำงขรุขระ มีขนำดคับแคบต้องนอนเท้ำชนกัน เพรำะมีคนนอนพัก
จ ำนวนมำก สะท้อนควำมยำกล ำบำกและทุกข์ทรมำนของประชำชนในสมัยเขมรแดง 
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ภาพที่ 93 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝนหน้า 9 
แปลควำมได้ดังนี้ 

5 ทุ่มแล้ว เสียงระฆังดังขึ้นเพื่อประกาศให้รู้ว่าถึงเวลาพัก ยุวชน ยุวนารีที่ก าลังตั้งใจท างานยกสันเขื่อน 

โคกกรวดที่อยู่ในจังหวัดตาแก้ว ได้วางหาบบนบ่าลงแล้วพากันเดินกลับที่พักท่ีเป็นโรงยาวๆ หลายแถว สร้างตามทาง

ขรุขระที่ปูด้วยกรวด 

โรงนอนนั้นมีขนาดความยาว 20 เมตร กว้าง 4 เมตร ส าหรับคน 100 คน เวลานอนต้องนอนเท้าชนกัน 

โดยเว้นช่องเดินไว้ครึ่งเมตร ส่วนความสูงของโรงนอนจากพ้ืนถึงหลังคา ก็สูงครึ่งเมตร (ใต้หยาดน้ าฝน: 9) 

ตัวอย่ำงของฉำกท่ีฆุนบรรยำยข้ำงต้น แสดงให้เห็นถึงควำมคับแคบของโรงนอนสมัยเขมรแดง 
ประชำชนแทบจะไม่สำมำรถขยับตัวได้เลย  

 ฆุนเป็นหญิงสำวคนหนึ่งที่ถูกเขมรแดงบังคับให้แต่งงำนกับชำยในกองยุวชนยุวนำรีด้วยกันเอง 
เธอได้ถ่ำยทอดสภำพบ้ำนที่เขมรแดงจัดไว้ให้คู่รักใหม่อำศัยอยู่ ที่มีช่องหรือมีรู สำมำรถมองจำกพ้ืนดิน
เห็นกิจกรรมของคนข้ำงบนบ้ำนได้ ดังนี้  
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ภาพที่ 94 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝนหน้า 27 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ตามพื้นบ้าน บางที่มีช่องเท่านิ้วโป้ง ท าให้ฉันสามารถเห็นกิจกรรมของพิจิตฺต ตอนแรกเขาเอาไต้ไปจุด
ตะเกียงน้ ามันก๊าดเล็กๆ ที่วางอยู่บนช้ันให้ไฟติด แล้วจึงดับไต้นั้น หลังจากนั้นเขาก็ปูเสื่อใบตาล สิ่งที่ฉันคิดคือเขา
น่าจะเห็นฉันอยู่ใต้ถุนบ้าน เมื่อเขาถือไต้เข้ามา ฉันจึงได้ยินเขาเรียกช่ือฉันด้วยน้ าเสียงนุ่มนวล (ใต้หยาดน้ าฝน: 27) 

สภำพบ้ำนเช่นนี้ช่วยให้พวกลำดตระเวนสำมำรถสืบว่ำคู่รักใหม่เข้ำกันได้ในกำรจัดงำน
แต่งงำนนี้หรือไม่ ถ้ำคู่ไหนไม่ลงรอยกัน พวกลำดตระเวนจะน ำตัวไปฆ่ำทันที 

 ฆุนได้ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ขณะที่พ่ีสำวเธอถูกส่งตัวเขำมำในโรงพยำบำลที่เธออยู่ สภำพของ
โรงพยำบำลนั้น ไม่มีคนดูแลท ำควำมสะอำดเลย ใต้แคร่ที่พ่ีสำวเธอนอนเต็มไปด้วยอุจจำระที่คนไข้คน
ก่อนทิ้งไว้ ท ำให้ควำมเป็นอยู่ของคนป่วยมีควำมยำกล ำบำก ไม่มีคนดูแลต้องอยู่ด้วยตัวเอง ดังตัวอย่ำง 

ภาพที่ 95 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝนหน้า 17 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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พี่สาวฉันไม่พูด เขาล้มตัวนอนอย่างเงียบๆ โดยมีฉันเป็นคนช่วยจับวางอย่างทะนุถนอม เตียงที่พี่สาวนอน
เป็นเตียงผู้ป่วยโรคบิด (คนที่พักก่อน) จึงส่งกลิ่นเหม็นอบอวล ท าให้คนท่ีป่วยใหม่นี้ได้กลิ่นเหม็นแทบจะกลั้นใจตาย
ในทันที เมื่อเห็นพี่สาวนอน ฉันก็ไปเอาขี้เถ้ามาโรยตามช่องของแผ่นไม้และท าความสะอาดใต้แคร่ เก็บอุจจาระที่
เหลือเอาไปทิ้ง ต่อมาฉันก็เอาเสื้อพี่ฉันที่พับอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าไปซัก ไม่นาน เตียงที่พี่สาวนอนก็ได้สะอาดขึ้น (ใต้
หยาดน้ าฝน :17) 

นวนิยำยเรื่องกำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 คง่ ธีตำ ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ขณะก ำลังถูกเขมรแดงสั่งให้
อพยพไปคุก 32  และสภำพโรงนอนในคุกนี้ ที่มีคนอำศัยอยู่อย่ำงเบียดเสียด กองนี้น่ำจะมีคน
ประมำณ 400 คน คุกนี้ถูกบดบังด้วยป่ำละเมำะ ท ำให้ไม่สำมำรถมองเห็นภำยในได้ง่ำย ดังนี้ 

ภาพที่ 96 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 22 
แปลควำมได้ดังนี้  

<<ใกล้ถึงแล้ว ดูข้างหน้านั่นสิ ! มีแสงไฟ น่าจะที่น่ันแหละ !>> ฉันพยายามมองตามที่เขาบอกแต่ก็ไม่เห็น

อะไรเลย ! ครู่หนึ่งเราก็มาถึงสถานที่หน่ึงที่เรามองจากที่ไกลๆ เห็นแสงสว่างที่ฉันเข้าใจว่าเป็นแสงไฟฟ้า น่าจะเป็นที่

นั่นที่เป็นจุดหมาย ! ฝนก็เริ่มตกเบาๆ ! เมื่อมาถึงสถานที่ที่มีแสงไฟ มีทางน้ าที่บานออกและลึก เราต้องเดินข้าม

สะพานไม้กว่า 5-6 เมตร เพื่อข้ามไปอีกฝั่ง เมื่อข้ามพ้นสะพานก็จะมี 3 โรง โรงแรกอยู่ติดทางท่ีเราก าลังเดินไป อีก 2 

โรง อยู่ขนาบข้างทางเข้า (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 22) 
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ภาพที ่97 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 31 
แปลควำมได้ดังนี้ 

สถานท่ีที่เราอยู่นีเ้รียกว่า คุก 32 แล้วฝั่งตะวันตกไวส้ าหรบัคนมีครอบครัว แน่ะ! โรงนี้พ่ึงจะสร้างใหม ่คือ

น่าจะท าตอนท่ีเราพึ่งจะมาถึง  (การระลึกถึงพื้นที ่32: 31) 

ภาพที่ 98 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 32 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ในกองยุวนารีกลุ่มของฉัน มีแค่โรงยาว   2 โรงติดกัน ถ้าตามที่ฉันลองคิดดูแล้ว น่าจะมีคนไม่ถึง 400 คน 

(หรือน่าจะมีโรงนารีที่อื่นอีกก็ไม่รู้ ? ที่ถูกบังด้วยป่าละเมาะที่เราไม่กล้ามองเข้าไป และไม่กล้าหันซ้ายหันขวาด้วย) 

เพราะ 1 โรง มีประมาณ 6 แถว และ 1 แถวนั้น นับเป็น 1 กอง มีกว่า 30 คน (การระลึกถึงพื้นที่: 32) 
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นวนิยำยเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำยถ่ำยทอดควำมสับสนวุ่นวำยเพรำะกำรสู้รบกันของ 
เขมรแดง 2 ฝ่ำยในเดือนพฤศจิกำยน ค.ศ.1978 ประชำชนนับพันคนเดินกันเต็มถนนหลวงไม่ต่ำงจำก
วันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 และเขมรแดงขนประชำชนฝ่ำยตรงข้ำมไปฆ่ำทิ้งอย่ำงโหดเหี้ยม ดัง
ตัวอย่ำง 

ภาพที่ 99 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 19 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1978 ผมกลับจากเฝ้าไร่อ้อยกลับไปยังหมู่บ้านจุงสมฺราก่ มาถึงถนนหลวง เห็น
เกวียนเทียมวัว เกวียนเทียมควายเต็มถนนหลวง พร้อมท้ังประชาชนนับพัน บ้างก็แบก บ้างก็ทูน บรรยากาศนี้ไม่ต่าง
จากวันท่ี 17 เมษายน ค.ศ.1975 ที่พวกเขมรแดงขับไล่ประชาชนออกจากกรุงพนมเปญ ต่างกันคือ คนอพยพตอนนี้
ล้วนเป็นประชาชนเก่าที่อาศัยอยู่ชายป่าใกล้ป่าภฺน  และประชาชนที่อยู่ติดพรมแดนเวียดนาม ตามระยะทางถนน
หลวง ผมเห็นพวกฎ แบร และพวกหมู่บ้านถฺนอล่เดินกันทั่ว พวกมันเหมือนจะกลัวประชาชนใหม่ เพียงแค่เห็ นพวก
คนพนมเปญที่เคยรู้จัก มันก็หลบหน้าพวกเราตลอด พวกนิรดีขนพวกบูรพาไปฝั่งตะวันตก บางคนไปถึงก าปงธม ส่วน
ใหญ่ถูกพวกมันฆ่าทิ้งอย่างป่าเถื่อนที่สุด (ความรู้สึกของลูกควาย: 19)  

 ในช่วงเวลำสมัยเขมรแดงที่ผู้ประพันธ์และประชำชนชำวเขมรถูกอพยพเข้ำมำในพ้ืนที่ชนบท
ตำมจังหวัดต่ำงๆ ผู้ประพันธ์ได้ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ของสถำนที่หรือบริเวณโดยรอบ พ้ืนที่ในชนบทตำม
หมู่บ้ำนส่วนใหญ่ในช่วงเวลำนี้มักถูกทิ้งร้ำง ไม่มีคนอำศัย ในโรงพยำบำลไม่มีคนดูแลท ำควำมสะอำด 
พ้ืนที่ที่กองยุวชนยุวนำรีต้องอำศัยนั้นก็มีขนำดคับแคบ ไม่เหมำะสมกับจ ำนวนคนหลำยร้อยคน ยิ่งไป
กว่ำนั้นบ้ำนที่เขมรแดงจัดให้คู่รักใหม่อำศัยอยู่ ก็มีช่อง มีรู ไว้ให้พวกลำดตระเวนคอยสอดส่องด้วย 
สะท้อนให้เห็นถึงควำมยำกล ำบำกและควำมทุกข์ทรมำนของประชำชนในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงไม่
สำมำรถบรรยำยได้ 
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กองก ำลังแนวหน้ำป้องกันชำติเข้ำมำปลดปล่อยประชำชนจำกเขมรแดง 

ในช่วงเวลำหลังวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 เหตุกำรณ์ในประเทศกัมพูชำเริ่มสับสนวุ่นวำย 
เพรำะกองทัพเวียดนำมได้เข้ำมำปลดปล่อยประชำชนจำกพ้ืนที่ชนบท ประชำชนชำวเขมรเมื่อรู้ว่ำ
กองทัพเวียดนำมเข้ำมำต่อสู้กับกองทัพเขมรแดง จึงได้หนีกำรสู้รบไปตำมๆ กัน เพียงแค่ขอให้รอดพ้น
จำกน้ ำมือของเขมรแดง  

นวนิยำยเรื่ององค์กำรนรกและระบอบมัจจุรำช ไม่ได้พรรณนำฉำกกำรต่อสู้ระหว่ำงเขมรแดง
และกองก ำลังแนวหน้ำป้องกันชำติเวียดนำมที่ชัดเจนนัก ตฺรึง บญฺจำรุณได้ถ่ำยทอดเพียงเหตุกำรณ์ที่
ครอบครัวอพยพหนีพวกเขมรแดงและไปพบกับกองก ำลังเวียดนำม ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ภาพที่ 100 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 124 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เวลานั้น พวกเราทั้ง 3-4 ครอบครัวพากันเดินย้อนกลับไปทางถนนหลวงหมายที่ 5 พวกเราหวังว่าจะพบ

กองทัพปลดปล่อยที่เป็นเขมรอิสระจริงๆ  

เมื่อเรามาถึงถนนหลวง พวกเราได้พบกองทัพเวียดนามเดินทั่วพื้นที่ พวกเราผิดหวังมาก ความจริงแล้วครั้ง

นี้เขมรแดงไม่โกหกเรา แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เราคิดว่าเรายังมีชีวิตรอดมาได้อีกครั้งหนึ่ง เราเดินทางไปจนถึงที่ตัว

อ าเภอโมงฤสฺสี จังหวัดพระตะบอง และพักอยู่ที่นั่นช่ัวคราว (องค์การนรก: 124) 
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ฬุง แกม ในนวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำช ได้ถ่ำยทอดฉำกที่เขำเห็นกองทัพเขมรแดงหนี

กองทัพเวียดนำมและกองก ำลังแนวหน้ำป้องกันชำติกันอย่ำงกระจัดกระจำย  

ภาพที่ 101 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 127 
แปลควำมได้ดังนี้ 

10 โมงเช้า พวกเราตกใจ เพราะเห็นพวกทหารพอล พต วิ่งหนีกันเป็นกลุ่มๆ 2 คนก็มี 3 คนก็มี เลาะไป
ตามป่าละเมาะ หนีกันอย่างตื่นตระหนกและระวังตัว เพื่อให้พ้นจากการบุกตีของกองทัพเวียดนามและกองก าลังแนว
หน้าป้องกันชาติ  (ระบอบมัจจุราช: 127)  

หลังจำก 7 มกรำคม ค.ศ.1979 เวียดนำมเริ่มเข้ำมำปลดปล่อยประชำชนในแต่ละพ้ืนที่ แต่
สถำนกำรณ์ยังไม่สงบดี ชุต ไข จึงตัดสินใจพำครอบครัวเดินทำงไป ก ำปงจำม และได้พักอยู่ในห้องพัก
ของบ้ำน ที่มีสภำพเหมือนโรงแรม คือมีหลำยครอบครัวอำศัยอยู่ ชุต ไข ได้ถ่ำยทอดไว้ดังนี้ 

ภาพที่ 102 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 33 
แปลควำมได้ดังนี้ 

วันรุ่งขึ้นเราก็ข้ามไปอีกฝั่ง ผมพาภรรยาลูกไปอยู่บ้านพักใหญ่หน้าวัดองฺคร นอกจากครอบครัวผมก็มีอีก

หลายครอบครัวพากันมาอยู่บ้านพักนี้ บ้านหลังใหญ่นี้มีลักษณะไม่ต่างจากโรงแรมเลย ผมอยู่ห้องหนึ่งบนช้ัน 3 หลัง
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บ้านเป็นทุ่งนาและป่าละเมาะ ข้างหน้าเป็นถนนหลวง ก าปงจาม-พนมเปญ มาถึงยังไม่ทันพักดี ลูกผมก็เป็นไข้เพราะ

โดนฝนหนักตอนอยู่แม่น้ าบิท ต่อมาภรรยาผมก็ป่วย แม่และลูกนอนหันหน้าหากัน (ความรู้สึกของลูกควาย: 33)  

ฆุน ในนวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝน ได้ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์เมื่อกองก ำลังเวียดนำมเข้ำมำ
ปลดปล่อยประชำชนออกจำกพ้ืนที่ ประชำชนเชื่อตำมเขมรแดงว่ำกองก ำลังเวียดนำมจะเข้ำมำบุกยึด
และฆ่ำประชำชน ฆุนและประชำชนคนอ่ืนๆ ยังไม่รู้ว่ำเวียดนำมคือผู้มำปลดปล่อย จึงตัดสินใจหนีไป
กับครอบครัวประชำชนใหม่ที่สนิทกัน กำรหนีครั้งนี้ฆุนคิดแค่ว่ำไปให้พ้นจำกพวกเขมรแดงก็พอ ดังนี้
  

ภาพที่ 103 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 82 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เรายังไม่ทันได้ท างานเลย ฉันก็เห็นผู้คนจ านวนมากลงมาจากพื้นท่ีข้างบนแล้วพูดด้วยความตกใจว่า 

- พวกญวนตีสกัดกั้นอยู่ข้างหน้า ถอย พวกเราถอยกลับหลังไป ท้ังเขา ท้ังเรา จัดเตรียมสิ่งของใส่เกวียน

หันหลังกลับ ขับเร็วจนดินฟุ้งกระจาย แต่ฉันรู้ว่า เราไม่ได้ถอยกลับทางเดิม ในการเดินทางที่ยาวนาน

เช่นนี้ ฉันได้เดินลัดป่าในประเทศกัมพูชา ช่ืนชมบรรยากาศป่าเขา ตั้งแต่ฤดูหนาวไปจนถึงฤดูร้อน (ใต้

หยาดน้ าฝน: 82) 

นวนิยำยเรื่องกำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 ได้ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์สู้รบของเขมรแดงกับกองก ำลัง
เวียดนำม คง่ ธีตำ และพวกได้หนีขึ้นไปยังท ำนบและได้ไปซ่อนตัวที่หลุมหลบภัย  คง่ ธีตำ สะท้อนให้
เห็นว่ำหลุมหลบภัยนี้เป็นสถำนที่ปลอดภัยในกำรซ่อนตัวช่วงสงครำม ดังนี้ 
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ภาพที่ 104 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 106 
แปลควำมได้ดังนี้ 

- <<ใกล้สถานท่ีฉันมีหลุมหลบภยั (หลุมหลบภยัส าหรับซ่อนตัว>> 

-  พอลฺลีพูดว่า <<ไป! เราไปซ่อนในหลุมนั้นไป !>> ฉันคิดในใจว่าสถานท่ีนี้อาจเป็น

สถานท่ีที่เคยผา่นการสู้รบ ถ้าเคยเป็นสถานท่ีสู้รบก็อาจจะไม่ค่อยดี พวกเราทั้ง 3 คนเข้าไป

หลบในหลมุหลบภัยนั้นมคีวามรูส้กึอุ่นใจกว่าอยู่ในกระท่อม ฉันคิดในใจว่า คืนนี้เราน่าจะ

นอนในหลุมนี้แหละ  (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 106) 

ฉำกของนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดงทั้ง 5 เรื่อง แบ่งออกเป็น 
3 ช่วงเวลำ 1) เขมรแดงเข้ำมำยึดครองกรุงพนมเปญก่อนวันที่  17 เมษำยน ค.ศ.1975 2) สมัย 
เขมรแดงวันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 – 7 มกรำคม ค.ศ.1979 3) ช่วงเวลำที่กองก ำลังแนวหน้ำ
ป้องกันชำติเข้ำมำปลดปล่อยประชำชนจำกพ้ืนที่ชนบท เพ่ือให้เห็นภำพของเหตุกำรณ์ช่วงเวลำกำรยึด
ครองภำยใต้อ ำนำจของเขมรแดงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

กลวิธีกำรใช้ภำษำ 

ผู้ประพันธ์งำนวรรณกรรมแต่ละชนิดมักมีศิลปะในกำรใช้ภำษำ โดยสรรหำถ้อยค ำที่แสดง
ควำมรู้สึกนึกคิด เพ่ือให้ผู้อ่ำนได้เห็นภำพอย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะผู้ประพันธ์นวนิยำยที่ต้องกำร
ถ่ำยทอดเรื่องรำวต่ำงๆ ให้เข้ำถึงอำรมณ์ควำมรู้สึกและกระทบจิตใจของผู้อ่ำน ผู้ประพันธ์จะต้องมี  
กลวิธีกำรใช้ภำษำที่ดี ดังที่เปลื้อง ณ นคร ได้แสดงทรรศนะไว้ว่ำ “กำรที่จะท ำให้ข้อเขียนเกิดพลัง
ควำมประทับใจนั้นอยู่ที่ควำมสำมำรถในกำรเลือกสรรค ำ”68  ซึ่งย่อมแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะกำร
เขียนว่ำผู้ประพันธ์เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำรมำกแค่ไหน ดังที่ ยุรฉัตร  

                                                           
68 เปลื้อง ณ นคร, “ภำษำวรรณนำ : วิวัฒน์และวิบัติของภำษำไทย” (กรุงเทพมหำนคร: ข้ำวฟ่ำง, 

2540), 85. 
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บุญสนิท กล่ำวว่ำ งำนวรรณกรรมที่ดีย่อมมีควำมประณีต กำรใช้ภำษำซึ่งเป็นกำรแสดงฝีมือของ
ผู้ประพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้งำนวรรณกรรมมีควำมประณีตและมีคุณค่ำยิ่งขึ้น69 

ผู้ประพันธ์นวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดงที่ศึกษำล้วนถ่ำยทอด
เรื่องรำวจำกควำมทรงจ ำที่ตนเคยประสบจริงในสมัยเขมรแดง โดยมีกำรใช้ศัพท์ที่สะท้อน
ลักษณะเฉพำะของสมัยเขมรแดง รวมถึงกำรพรรณนำเหตุกำรณ์ในสมัยเขมรแดงที่สอดแทรก
ควำมสำมำรถเฉพำะตัวในกำรใช้ภำษำของผู้ประพันธ์ด้วย  ผู้ประพันธ์บำงท่ำนมีกำรใช้ภำษำที่
สวยงำมสละสลวย มีกำรใช้ค ำยืมบำลีสันสกฤต ในขณะที่ผู้ประพันธ์บำงท่ำนมีกำรใช้ภำษำที่เรียบง่ำย
แต่สำมำรถสื่อให้เห็นภำพเหตุกำรณ์สมัยนั้นได้ชัดเจน  

ผู้วิจัยจึงแบ่งกำรน ำเสนอกลวิธีกำรใช้ภำษำออกเป็น 1) กำรใช้ภำษำในสมัยเขมรแดง 2) กำร
ใช้ภำษำเฉพำะตัวผู้ประพันธ์ ดังต่อไปนี้  

กำรใช้ภำษำในสมัยเขมรแดง  

นวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนสมัยเขมรแดง มีกำรใช้ภำษำที่บ่งบอกยุคสมัย เช่น กำรใช้
ค ำศัพท์ต่ำงๆ และกำรพรรณนำภำพให้ผู้อ่ำนรับรู้ถึงเหตุกำรณ์ในสมัยเขมรแดงอย่ำงสมจริง 

กำรใช้ค ำศัพท์ 

ค ำศัพท์ที่พบในนวนิยำยสมัยเขมรแดงนี้ ส่วนใหญ่เป็นค ำศัพท์ที่ถูกสร้ำงขึ้นเพ่ือใช้สื่อ
ควำมหมำยเฉพำะสมัย ดังเช่น  

ค ำศัพท์เรียกประชำชน 

 ค ำที่เป็นพ้ืนฐำนเรียกประชำชนที่ใช้กันทั่วไปคือค ำว่ำ “มิตร មតិរ” ที่แปลว่ำ เพ่ือน โดยไม่
แบ่งแยกกลุ่มคนคือ เขมรแดงใช้ค ำว่ำ “មតិរ” แทนตัวเองและประชำชนชำวเขมรทั่วไป ดังตัวอย่ำงกำร
ใช้ค ำว่ำ “มิตร” ในบทสนทนำระหว่ำงหมอเขมรแดงกับฬำย หุนคี ในขณะที่ครอบครัว ตฺรึง บญฺจำรุณ 
อพยพออกจำกกรุงพนมเปญ  

 

                                                           
69 ยุรฉัตร บุญสนิท , “วรรณวิจำรณ์” (สงขลำ :  ภำควิชำภำษำไทยและภำษำตะวันออก คณะ

มนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภำคใต้, 2544), 122. 
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ภาพที่ 105 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 44 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ประมาณ 4 โมงเย็น หมอคนหนึ่งของเขมรแดงเป็นผูห้ญิงวัยกว่า 20 ปี สวมเสื้อผา้สดี าเป็นมัน ผ้าขาวม้าสี

แดงเข้มเดินมาคุยกับแม่ผมฉันมิตร 

- เมื่อสมยัสาธารณรัฐเขมร มิตรท างานอะไร ? (หญิงน้ันถามแม่ผม) 

- ค่ะ ! ฉันท างานเล็กๆ น้อยๆ มติร! (แม่ผมตอบ) 

- มิตรโชคดีแล้วท่ีองค์การเราได้ปลดปล่อยทันเวลา ! ไม่อย่างน้ันพวกจักรวรรดิและพวกชนช้ันกลางจะกดขี่

ย่ ายีมิตรไม่หยุดไม่หย่อนแน ่(องค์การนรก: 44) 

“มิตร” ยังใช้น ำหน้ำชื่อคนทั้งประชำชนทั่วไปและพวกเขมรแดง เช่น “มิตรฎำ មតិរដ្ឋ” ซึ่งเป็นชื่อ
ของประชำชนใหม่คนหนึ่ง และ “มิตรเนือน មតិរលៃឿៃ” หรือ “มิตรเมต មតិរលម ត”  ซึ่งเป็นชื่อของผู้คุม
เขมรแดง ทั้งนี้เพ่ือแสดงควำมเท่ำเทียมกันของประชำชนทุกคน ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ภาพที่ 106 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 13 
แปลควำมได้ดังนี้ 

- มิตรฎากลับมาหรือยัง ? 
มิตรทั้ง 2  คนมองหน้ากันอย่างลังเล ไม่อยากตอบฉัน... สักครู่หนึ่งเขาจึงตัดสินใจพูดออกมาว่า 
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- ไม่เห็นกลับมา... เขาน่าจะหายไปตลอดแล้ว เพราะตอนเที่ยง ฉันเห็นมิตรฎาเอาห่อเล็กๆ อะไรสัก
อย่างไปให้ผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านเรา องค์การกล่าวหาอย่างหนักว่า ทั้ง 2 คนผิดศีลธรรม (ใต้
หยาดน้ าฝน: 13) 

ภาพที่ 107 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 41 
แปลควำมได้ดังนี้ 

พวกเขายังรู้อีกว่า ชายที่ดูแลกองของเราช่ือ มิตรเนือน เขาพูดอีกว่า มิตรเนือนไม่ค่อยโหดร้ายเท่า มิตรเมต 
มิตรเมตคือเปรียบเหมือนฆาตกรที่มือโหดเลือดเย็น ฆ่าคนอย่างสบายใจ  (การระลึกถึงพื้นที่ 32:  41) 

นอกจำกนี้ เขมรแดงยังบังคับให้เด็กทุกคนเรียกพ่อและแม่ของตนเองโดยมีค ำขึ้นต้นว่ำ“มิตร 
មតិរ”  และเปลี่ยนมำใช้ค ำว่ำ មា ក เป็น ល្ម  (แปลว่ำแม่) และค ำว่ำ បា  เป็น េុក  (แปลว่ำพ่อ) เพ่ือลบล้ำง
ควำมคิดในแบบเดิม 

ภาพที่ 108 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 105 
แปลควำมได้ดังนี้ 

องค์การบังคับเด็กทุกคนเรียกพ่อแม่ตัวเองว่า “มิตร” ดังนั้นเด็กจ านวนหนึ่งที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากก็เรียก
พ่อแม่ตัวเองว่า “มิตรแม่” “มิตรพ่อ”  เป็นต้น พ่อแม่จ านวนหนึ่งเสียใจกับการใช้ค าเช่นนี้แต่ไม่กล้าต่อว่าลูกเพราะ

กลัวองค์การลงโทษ ส่วนผมและราไม่เรียก มิตรพ่อ มิตรแม่ เหมือนคนอ่ืน เพียงแค่เปลี่ยนค าจาก มาก មា ក เป็น แม 
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ល្ម  เท่านั้น เพราะการใช้ค าว่า มาก (แม่) หรือปา (พ่อ) จะถูกองค์การจัดพวกเราว่ามีความคิดแบบพวกนายทุน
จักรวรรดินิยมอยู่  (องค์การนรก: 105) 

นวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝนซึ่งถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ในช่วง ค.ศ.1983 ซึ่งเป็นสมัยหลังเขมรแดง
หรือสมัยสำธำรณรัฐประชำชนกัมพูชำ พบว่ำมีกำรใช้ค ำน ำหน้ำชื่อต่ำงไปจำกเดิม โดยใช้ค ำว่ำ “สม
มิตร សមមិតរ” ที่อำจแปลได้ว่ำ “สหำย” น ำหน้ำชื่อหรือต ำแหน่ง มีควำมหมำยเทียบเท่ำกับค ำว่ำ 
“มิตร មតិរ” ที่แปลว่ำเพ่ือน 

ภาพที่ 109 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 5 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ฉันพบว่าเพื่อนบางคนได้มาถึงก่อนหน้าฉันเสียอีก  (ใต้หยาดน้ าฝน: 5) 

ภาพที่ 110 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 5 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เมื่อรถยนต์ดับเครื่อง เพื่อนประธานเปิดประตูข้างหน้าลงมาแล้วสั่งให้สมาชิกทั้งหมดเตรียมขึ้นรถ (ใต้
หยาดน้ าฝน:  5) 

เขมรแดงมีกำรแบ่งแยกประชำชนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ประชำชนใหม่คือประชำชนที่ถูก
เขมรแดงขับไล่ให้อพยพออกจำกบ้ำนเกิดที่กรุงพนมเปญไปยังพ้ืนที่ชนบท เป็นประชำชนที่เขมรแดง
มองว่ำเข้ำร่วมกับจักรวรรดิอเมริกำ เป็นพวกนำยทุน ข้ำรำชกำร ชนชั้นกลำง ผู้มียศศักดิ์  และ
ประชำชนเก่ำคือประชำชนที่อยู่ในชนบท เป็นเกษตรกรและเขมรแดงมองว่ำซื่อตรง สำมำรถสร้ำง
ผลผลิตให้ระบอบเขมรแดงได้ รวมทั้งเป็นแนวร่วมที่สนับสนุนท ำให้กำรปฏิวัติของเขมรแดงประสบ
ควำมส ำเร็จใน ค.ศ.1975   

ค ำเรียกประชำชนใหม่ที่ถูกอพยพมำจำกกรุงพนมเปญมีหลำยค ำ เช่น “ប្រជាជៃថ្ែី” แปลว่ำ
ประชำชนใหม่ “ประชำชนมูลธน មូបធៃ” หมำยถึง ประชำชนที่เป็นชนชั้นกลำง พวกนำยทุน 
ข้ำรำชกำร “คนพนมเปญผู้อำภัพ អ្កភ្ុ ុំលេញដ្៏អាភ័េ” เนื่องจำกช่วงเวลำอพยพนั้นใช้เวลำนำน คน
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จำกกรุงพนมเปญซึ่งไม่เคยล ำบำกต้องเดินทำงด้วยควำมยำกล ำบำก “คนมำอยู่ใหม่ អ្កថ្ែី  ” คือ
ประชำชนที่เพ่ิงเข้ำมำใหม่ในพ้ืนที่ชนบท “ประชำชน 17 เมษำยน ប្រជាជៃ ១៧ លមសា” เป็นวันที่
เขมรแดงอพยพประชำชนมำจำกกรุงพนมเปญเข้ำไปพ้ืนที่ชนบท 

ภาพที่ 111 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 54 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ด้วยเหตุนี้ประชาชนมูลฐานมักจะใช้ค าดูถูกและกล่าวโทษประชาชน 17 เมษายนว่า “พวกมูลธนเคยแต่อยู่
ดี เขาไม่เคยท างานอะไรเลยนอกจากกินไปวันๆ”  (องค์การนรก: 54) 

ภาพที่ 112 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 2 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ส าหรับประชาชนใหม่ (nouveau people) มันเป็นลางสังหรณห์นึ่งที่น่าอัศจรรย์ เพราะเขาไมเ่คยเห็น
เครื่องบินเลยในระยะเวลากว่า 2 ปีท่ีอยู่ในแผ่นดินพวกฆาตกร  (ความรู้สึกของลูกควาย: 2) 

ภาพที่ 113 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 36 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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ในคืนนั้นคนพนมเปญผู้อาภัพรวมถึงครอบครัวของผมด้วย ถูกพวกเขมรแดงให้พักอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งใน
อ าเภอสฺอาง (ผมจ าชื่อไม่ได้)  (องค์การนรก: 36) 

ภาพที่ 114 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 79 
แปลควำมได้ดังนี้ 

วันถัดมากรรมาภิบาลหมู่บ้านได้เรยีกคนเข้าใหม่ทั้งหมดไปประชุมเพือ่แบ่งกลุ่ม  (องค์การนรก: 79) 

ภาพที่ 115 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 48 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เจ้าของบ้านหลังนี้แม้ว่าจะเป็นประชาชนมูลฐาน แต่เขาไม่แบ่งแยกหรือเกลียดครอบครัวผมที่เป็น
ประชาชนใหม่หรือ ประชาชน 17 เมษายน เลย (องค์การนรก: 48) 

ส่วนค ำศัพท์เรียกประชำชนเก่ำ มีดังเช่น “ประชำชนเก่ำ ប្រជាជៃចាស់” หมำยควำมถึง
ประชำชนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ก่อนหน้ำที่ประชำชนใหม่จะอพยพเข้ำไป และค ำว่ำ “ประชำชน
มูลฐำน មូបដ្ឋឋ ៃ” หมำยถึงประชำชนเก่ำที่ได้เข้ำร่วมขับเคลื่อนต่อสู้กับองค์กำรปฏิวัติ ต่อต้ำน
จักรวรรดิอเมริกำ 

ภาพที่ 116 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 4 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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พร้อมๆ กับสถานการณ์ที่สับสนวุ่นวายนี้ ผมก็ได้ยินว่าโครงการอนุญาตให้ประชาชนใหม่ที่มีบ้านเกิดอื่นๆ 
สามารถกลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองได้ ส่วนประชาชนเก่าในเวลานั้นก็พากันผลักดันให้ประชาชนใหม่กลับไปยังบ้าน
เกิดของตนเอง (ความรู้สึกของลูกควาย: 4) 

ภาพที่ 117 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 47 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เขาเป็นประชาชนเก่าหรือ “ประชาชนมูลฐาน” ที่ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนต่อสู้กับองค์การปฏิวัติ ต่อต้าน
จักรวรรดิอเมริกา และระบอบ ลอน นอล (ระบอบมัจจุราช: 47) 

เขมรแดงเรียกประชำชนชำวเขมรที่ท ำผิดกฎขององค์กำรปฏิวัติของเขมรแดงว่ำเป็น “ศัตรู
ท ำลำยปฏิวัติ” ไม่ว่ำประชำชนจะท ำผิดมำกหรือน้อยก็ตำม ดังปรำกฏในนวนิยำยเรื่ององค์กำรนรก 

ภาพที่ 118 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 89 
แปลควำมได้ดังนี้ 

มีวันหนึ่งผมไม่รอบคอบมัวแต่ขึ้นเด็ดฝักมะขามอ่อนๆ ท าให้วัวหายทั้ง 6 คู่ เมื่อเจ้าของจะมาเอาวัวไปไถนา
ก็หาวัวไม่พบ หัวหน้ากองได้กล่าวโทษผมอย่างหนักโดยกล่าวว่าผมเป็นศัตรูท าลายการปฏิวัติ  (องค์การนรก: 89) 

ค ำศัพท์เรียกเขมรแดง 

เนื่องจำกเขมรแดงมักมีภำพลักษณ์ที่โดดเด่นคือกำรสวมใส่เสื้อผ้ำชุดด ำ ค ำศัพท์ที่ใช้เรียก
เขมรแดงทั่วไปจึงมีดังเช่น “ทหำรชุดด ำ លយាធ្លអាវលមែ ” “เขมรชุดด ำ ល្មែ អាវលមែ ” และค ำเรียกเขมรแดง
ที่สะท้อนให้เห็นควำมโหดร้ำยของเขมรแดง เช่น “ฆำตกรชุดด ำ ឃ្តកអាវលមែ ” ถึงแม้ว่ำ ค ำว่ำ “អាវ” 
จะแปลว่ำเสื้อ แต่ผู้วิจัยใช้ค ำว่ำ ชุด เนื่องจำกเขมรแดงสวมใส่เสื้อผ้ำสีด ำทั้งชุด  
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ภาพที่ 119 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 43 
แปลควำมได้ดังนี้ 

พวกทหารเสื้อด าสั่งให้คนอพยพโดยสารเกวียนเดินทางต่อไปข้างหน้า  (องค์การนรก: 43) 

ภาพที่ 120 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 39 
แปลควำมได้ดังนี้ 

บางคนซุบซิบบอกพวกเขาว่าเห็นพวกเขมรแดงลากตัวนักองค์ราชวงศ์ สีสุวัตถิ์ สิริมตะ ออกจาก
สถานทูตฝรั่งเศสมาฆ่าทิ้ง ส่วน ฬุง บูเรต ถูกเขมรแดงฆ่าอยู่ใกล้สนามกีฬาโอลิมปิก ส่วนนายทหาร ลอน ณุน 
ที่เป็นน้องชายของจอมพล ลอน นอล ถูกพวกฆาตกรชุดด า จับตัดหัวเอามาแขวนอยู่ในผฺสารถฺมีอย่างโหดเหี้ยม
ที่สุด  (องค์การนรก: 39) 

นอกจำกนี้ ในนวนิยำยยังแสดงชื่อเรียกต ำแหน่งหน้ำที่ของพวกเขมรแดง เช่น “พวก
ลำดตระเวน  លរ” ทั้งนี้ค ำว่ำ “ លរ” ตำมพจนำนุกรมเขมรฉบับทุนพระอนุมำนรำชธน เป็นค ำกริยำ
แปลว่ำพวกลอบมอง แอบฟังอยู่เงียบๆ และ “กรรมำภิบำล កមាែ ភិបាប” หมำยถึงเขมรแดงที่คอย
ควบคุมดูแลแต่ละหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ชนบท ดังที่ คง่ ธีตำ ได้ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์เมื่อเขมรแดงให้พัก
ท ำงำน เธอเดินทำงกลับบ้ำนโดยใช้เส้นทำงลัด และขอให้ไม่เจอพวกเขมรชุดด ำหรือพวกลำดตระเวน   
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ภาพที่ 121 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 5 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ฉันกลัวมาก กลัวเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้น ตอนนี้หันหลังกลับก็ไม่ได้ วิ่งก็ดูจะไม่ดี มีแค่เดินไปข้างหน้าและบน
บานทุกสิ่งอย่าง เพราะใกล้ถึงผฺสารเลอแล้ว เมื่อเดินตัดผู้คนเหล่านั้น ฉันกลัวไม่กล้าหายใจจนกว่าจะพ้นพวกเขา โชค
ดีมากไม่มีเขมรชุดด าและพวกลาดตระเวนสักคน ไม่มีคนคอยเฝ้าคนเหล่านี้เลย และพวกเขาก็มีท่าทีปกติเหมือนไม่ได้
เห็นฉัน (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 5) 

ภาพที่ 122 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 59 
แปลควำมได้ดังนี้ 

นอกจากนั้นประธานในที่ประชุมที่เป็นกรรมาภิบาลได้ก าหนดให้มีระเบียบการจับผิดกันเองในกลุ่ม
ประชาชนใหม่ที่เขาเรียกว่า “ติเตียน” และ “จับผิด” (องค์การนรก: 59) 

ในนวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำช ปรำกฏค ำศัพท์เรียกพวกเขมรแดง 2 ค ำตำมช่วงเวลำ 
ในช่วงแรกท่ีพวกเขมรแดงก ำลังบุกยึดกรุงพนมเปญ ฬุง แกม เรียกพวกเขมรแดงว่ำ “กองทัพไพรหรือ
กองทัพป่ำ ទេ័នប្េ” เนื่องจำกพวกเขมรแดงไม่ได้มีกำรฝึกทหำรอย่ำงเป็นระบบ มักจะอยู่ในป่ำเพ่ือซุ่ม
โจมตี  
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ภาพที่ 123 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 16 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ผมได้แตเ่ดินอยู่ในกลุม่คนจ านวนมากมุ่งหน้าไปเขื่อนแบกกฺอม เพ่ือกลับไปพบครอบครัวที่กรุงพนมเปญ 
เนื่องจากมีกลุ่มคนรีบเข้าไปท่ีกรุงพนมเปญตั้งแตเ่ช้าตรูจ่ านวนมาก พวกกองทัพป่าที่เพ่ิงจะยึดครองกรุงพนมเปญได้ 
จึงยังไม่อนุญาตใหเ้ข้าไปในกรุงพนมเปญเลย (ระบอบมัจจรุาช:  16) 

ภาพที่ 124 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 17 
แปลควำมได้ดังนี้ 

นี่เป็นครั้งแรกท่ีผมได้เห็นกองทัพป่าที่มเีครื่องแต่งกายชุดด าพร้อมดว้ยปืน AK47 ปืน B40 และกระสนุเต็ม
อก  (ระบอบมัจจุราช: 17) 

เมื่อเขมรแดงเข้ำยึดครองกรุงพนมเปญได้ส ำเร็จแล้ว ฬุง แกม เรียกเขมรแดงว่ำ “กองทัพ
ปลดปล่อย” เพรำะประชำชนคิดว่ำเมื่อเขมรแดงเข้ำมำสู้รบกับระบอบลอน นอล และเอำชนะมำได้ 
จะท ำให้สงครำมในประเทศกัมพูชำสิ้นสุดลง แต่สิ่งที่ประชำชนเจอหลังเขมรแดงเข้ำยึดครองนั้นกลับ
ตรงกันข้ำมอย่ำงสิ้นเชิง 

ภาพที่ 125 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 30 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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วันที่ 20 เมษายน เป็นวันแห่งความหวังของประชาชนทุกคนที่เฝ้ารออยู่ในใจ เฝ้ารอจะได้กลับบ้านของ
ตนเอง เพราะครบก าหนด 3 วันแล้ว และในระยะเวลา 3 วัน ก็ไม่มีสัญญาณอะไรที่แสดงถึงการทิ้งระเบิดของ
สหรัฐอเมริกาสักแห่งในกรุงพนมเปญ แต่พวกกองทัพปลดปล่อยเอาแต่ไล่ให้ประชาชนเดินทางไปข้างหน้า โดยไม่ให้
หยุดพักเลย นี่เป็นสิ่งท่ีตรงข้ามกับอะไรๆ ท่ีเป็นความหวังของเราทุกคน  (ระบอบมัจจุราช: 30) 

ค ำศัพท์ท่ีเกี่ยวกับกำรน ำตัวไปฆ่ำ 

เขมรแดงคือผู้ที่กระท ำต่อประชำชนชำวเขมรอย่ำงโหดเหี้ยม กำรน ำประชำชนไปฆ่ำเกิดขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องไม่เว้นวัน ข้อมูลจำกนวนิยำยที่ศึกษำพบค ำศัพท์ที่มีควำมหมำยถึงกำรน ำประชำชนไปฆ่ำ 
2 ค ำ คือค ำว่ำ “เรียนสูตร ល ៀៃសូប្ត” แปลว่ำ เรียนหนังสือ คือเขมรแดงจะน ำประชำชนไปอบรม
เกี่ยวกับระบอบปฏิวัติเพ่ือให้ประชำชนเคำรพรักในระบอบปฏิวัติเขมรแดง และละทิ้งสิ่งเดิมในระบอบ
สำธำรณรัฐเขมรให้หมด เขมรแดงมักเน้นกำรอบรมกับคนที่มีหน้ำที่กำรงำนเป็นข้ำรำชกำร มียศศักดิ์ 
ในสมัยสำธำรณรัฐ อย่ำงไรก็ตำมคนที่ถูกเรียกไปอบรม ไม่เคยกลับมำพบครอบครัวอีกเลย ประชำชน
เขมรในสมัยนั้นรู้กันว่ำ คนที่ถูกส่งไปเรียนหนังสือคือคนนั่นคือคนที่ถูกเขมรแดงน ำตัวไปฆ่ำ  

ภาพที่ 126 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 4 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เมื่อพวกนิรดียังมาไม่ถึงหมู่บ้านถฺนอล่ ประธานคนเก่าที่ชอบพอครอบครัวผม ได้แอบบอกภรรยาผมว่า ให้
ระวังตัวให้ดีเพราะพวกพนมเปญจ านวนมากที่องค์การเอาไปเรียนสูตร (เอาไปฆ่า) ได้บอกองค์การว่า ผมเป็น
ข้าราชการ ถึงคราวท่ีผมจะต้องไปเรียนสูตรในไม่ช้า (ความรู้สึกของลูกควาย: 4) 

ตฺรึง บญฺจำรุณ ได้อธิบำยว่ำ หลังจำกค.ศ.1979 ประชำชนที่ถูกเขมรแดงเรียกไปเรียนสูตร
หรือไปรับใช้งำนนั้น คือถูกเขมรแดงน ำตัวไปฆ่ำท้ิงด้วยกำรกระท ำที่โหดเหี้ยม  
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ภาพที่ 127 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 69 

แปลควำมได้ดังนี้ 

หลังจากพวกเขมรแดงทั้ง 2 คนได้กลับไป พ่อผมได้ปรึกษากันถึงปัญหานี้กับแม่ผม แม่ผมมีความเป็นห่วง
เล็กน้อยเกี่ยวกับปัญหานี้ เพราะมีการกระซิบกระซาบบอกต่อกันในกลุ่มประชาชนใหม่ว่า คนที่องค์การน าไปเรียน
นั้นไม่เคยได้กลับมาอีกเลยคือไปเรียนตลอดชีวิต (หลังจากปี 1975 เรารู้ว่าคนที่องค์การเรียกให้ไปเรียนสูตรทั้งหมด
คือถูกพวกมันเอาไปฆ่าทิ้งโดยการตีกับจอบหรือตอไม้ ถ้าไม่อย่างนั้น พวกมันก็ส่งไปทารุณกรรมถามตอบในคุกตวลสฺ
แลงแล้วจึงฆ่าทิ้ง) (องค์การนรก: 69) 

อีกค ำหนึ่งที่มีควำมหมำยถึงกำรน ำตัวไปฆ่ำพบในนวนิยำยเรื่องกำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 คือ 
“ก่อสร้ำง កសាង” ใช้ในบริบทที่ คง่ ธีตำ กังวลกับกำรที่เธอน ำสมุดเล่มหนึ่งติดตัวมำด้วยเมื่อเข้ำมำอยู่
ในกองลำดตระเวน เมื่อสมุดของเธอหำยไปโดยไม่ทรำบสำเหตุ เธอจึงกลัวถูกฆ่ำ และบันทึกไว้ใน  
นวนิยำยดังนี้ 

ภาพที่ 128 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 3 
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แปลควำมได้ดังนี้ 

ฉันเฝ้ารอเหตุการณ์ที่โหดร้ายที่สามารถเกิดขึ้นกับฉันเป็นเวลากว่าครึ่งเดือน ไม่เห็นเขาเรียกเอาไปก่อสร้าง 

(ค าว่าก่อสร้างนี้บางครั้งมีความหมายว่า เรียกเอาตัวไปสั่งสอน หรือลงโทษ อีกความหมายหนึ่งคือเอาตัวไปฆ่า) 

แม้แต่หัวหน้ากอง หัวหน้ากลุ่ม ก็ไม่มีใครถามฉันสักค าเกี่ยวกับเรื่องสมุดนี้ ฉันคิดว่าฉันรอดแล้ว  (การระลึกถึงพื้น 

32: 3) 

ค ำศัพท์อ่ืนๆ  

ในนวนิยำยสมัยเขมรแดงพบค ำศัพท์อ่ืนๆ ที่ใช้ในสมัยเขมรแดง เช่น ค ำว่ำ “เสนอขอ លស្ើសុុំ” 
เป็นค ำที่ดูเหมือนสุภำพในเวลำที่เขมรแดงขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจำกประชำชน ไม่ว่ำประชำชนจะเต็มใจ
หรือไม่เต็มใจให้ก็ตำม ถ้ำใครไม่ยอมให้สิ่งที่เขมรแดงขอ ก็จะถูกลงโทษหรือน ำตัวไปฆ่ำทิ้ง ค ำนี้จึงเป็น
ค ำท่ีท ำให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนแก่ประชำชนไม่น้อย 

ภาพที่ 129 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 26 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ท าไมพวกทหารเหล่านั้นใช้ค าว่าองค์การมาเป็นค าสั่ง ? พวกเราเห็นพวกนั้นข่มขู่และปล้นนาฬิกาจากพวก

เราอย่างเดียว ดังนั้นค าว่า “เสนอ (ขอ)” ของพวกเขมรแดงไม่ต่างจากปล้นหรอก ถ้าเราให้มันก็เอา ถ้าเราไม่ให้ มันก็

จะเอาอยู่ดี (องค์การนรก:  26) 

ค ำศัพท์ว่ำ “ทำนอำหำรเกียรติยศ ហូរលភាជនាហា កិតរិយស” เป็นค ำศัพท์ที่ใช้ตั้งแต่ก่อนสมัย
เขมรแดง หมำยถึงอำหำรในงำนเฉลิมฉลอง เช่น งำนแต่งงำน งำนบุญ หรืองำนที่เป็นสิริมงคล ซึ่งเป็น
งำนที่มีกำรจัดอำหำรอุดมสมบูรณ์เต็มที่ อย่ำงไรก็ตำมเมื่อมำใช้ในสมัยเขมรแดง อำหำรถูกจ ำกัดมำก
ขึ้นมีเพียงคือก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่ที่เทวัตถุดิบทั้งหมดรวมกัน ปรุงด้วยเกลือเล็กน้อยเท่ำนั้น ดังตัวอย่ำง
ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 130 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 26 
แปลควำมได้ดังนี้ 

พิธีกรรมแต่ละช่วงได้ผ่านพ้นไปอย่างจืดชืด ในตอนจบคือ พิธีกรรมที่ 8 “ทานอาหารเกียรติยศ” วันนี้
องค์การท าก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงคู่แต่งงานใหม่ แต่องค์การไม่ได้ท าทีละจาน คือเขาท าก๋วยเตี๋ยวทีเดียว 2 กระทะ โดยใส่น้ า 
ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยว ใส่หมู 3 ช้ันสับแล้วเอาไปต้มพร้อมกัน ใส่เกลือให้มีรสชาติเล็กน้อย เมื่อเส้นก๋วยเตี๋ยวต้มนานไป ก็
ขึ้นอืดเหมือนข้าวต้ม  (ใต้หยาดน้ าฝน: 26) 

กำรใช้ภำษำในกำรพรรณนำภำพ 

ผู้ประพันธ์แต่ละคนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำเพ่ือพรรณนำภำพเหตุกำรณ์ที่ตนประสบ
ในสมัยเขมรแดงแตกต่ำงกันออกไป แต่สำมำรถสะท้อนให้เห็นภำพควำมยำกล ำบำก ควำมเศร้ำ ควำม
ทุกข์ทรมำนของประชำชนที่อยู่ภำยใต้อ ำนำจเขมรแดงได้เช่นเดียวกัน  ผู้ประพันธ์นวนิยำยเรื่อง
องค์กำรนรกและเรื่องกำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 มีกำรใช้ภำษำที่เรียบง่ำย ตรงไปตรงมำ แต่ยังคงสื่อให้เห็น
ภำพที่ชัดเจน ดังตัวอย่ำงกำรพรรณนำภำพประชำชนผู้อพยพที่ก ำลังเดินทำงอย่ำงไม่รู้จุดหมำย
ท่ำมกลำงพระอำทิตย์ที่สำดส่องลงมำ ในนวนิยำยเรื่ององค์กำรนรก ดังนี้ 
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ภาพที่ 131 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 37 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เพียงแค่ 1 วันกับชัยชนะของพวกเขมรแดง คนพนมเปญและประชาชนท้ังหมดได้รับความยากล าบาก
เช่นนี้ แล้วต่อไปข้างหน้าพวกเราจะเป็นอย่างไร ? 

เสียงไก่ขันท าใหรู้้ว่าฟ้าใกล้สว่างแล้ว พระอาทิตยส์ีแดงสดได้ก าจัดความมืดมัวในคืนวันที่ 17 เมษายนไป 
วันน้ีเป็นวันใหม่ คืนวันที่ 18 เมษายน แล้วผู้คนที่อพยพทั้งหมดนีต้อ้งถูกสั่งให้ไปที่ไหนอีก ? (องค์การนรก: 37) 

ตฺรึง บญฺจำรุณ ใช้ค ำที่ตรงไปตรงมำ แต่ก็สื่อควำมหมำยให้เกิดภำพได้ชัดเจนถึงควำม
ยำกล ำบำกของประชำชนที่ต้องอพยพไปอย่ำงไม่รู้จุดหมำยและไม่รู้โชคชะตำของตนเอง  

คง่ ธีตำ ได้ถ่ำยทอดภำพของประชำชนที่นอนกระจัดกระจำยตำมทำงที่เธอก ำลังเดินทำง
กลับไปยังที่พัก ประชำชนบ้ำงก็ขึ้นอืด บ้ำงก็ยังขยับมือเท้ำ บ้ำงก็เสียชีวิต แสดงให้เห็นถึงควำม
ทุกขเวทนำของประชำชนที่ต้องมำนอนตำยอย่ำงน่ำสงสำร 

ภาพที่ 132 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 36 
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แปลควำมได้ดังนี้ 

เมื่อกลับจากท างานในเวลาเที่ยง ฉันวิ่งตามคนข้างหน้าเหมือนเวลามาท างาน ฉันเห็นคนนอนตามทางคน

แล้วคนเล่า บางที่มีถึง  3 คน ฉันเดาว่าเขาคงได้เวลาพักและนอนบนดินไปเลย บางคนนอนไม่ขยับ บางคนเหมือน

นอนขึ้นอืด บางคนเหมือนยังมีชีวิต มือเท้าขยับ ครั้งแรกฉันสงสัยว่าท าไมเขาถึงมานอนตามทาง หลังจากเห็นคน

นอน คนแล้วคนเล่า ล้วนแต่เป็นผู้ชาย ขณะที่ก าลังสงสัยในใจก็พลางได้ยินคนข้างหลังพูดพอดีว่า ตายหมดแล้ว ตาย

หมดแล้ว ได้ยินแบบน้ีฉันก็เข่าอ่อนแทบจะล้ม ฉันได้แต่บอกตัวเองว่า ฉันก าลังฝันไป (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 36) 

ชุต ไข ถ่ำยทอดภำพควำมหดหู่ของทุ่งนำทีเ่ดิมมีข้ำวสุกเหลืองอร่ำม กลำยเป็นสีเทำด ำเพรำะ
ซำกควำยตำยเต็มท้องทุ่ง อีแร้งได้ลงมำจิกเนื้อควำย และเหตุกำรณ์ท่ีประชำชนตัดชิ้นส่วนเนื้อวัว เนื้อ
ควำยไปตำกเก็บไว้กิน 

ภาพที่ 133 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 21 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ทุ่งนาเวลาข้าวสุกจะมีสีเหลืองสุกนั้น ตอนนี้ได้กลายเป็นสีเทาด าเกือบทุกท่ีเพราะซากศพควาย อีแร้งหลาย
ตัวพากันบินกระจัดกระจาย บ้างก็บินเหินลมอยู่บนฟ้า บ้างก็ลงมาจิกเนื้อควาย บรรยากาศเหล่านี้หดหู่มาก พวก
ปีศาจเขมรแดงมันก าลังเหยียบย่ าประเทศให้ป่นปี้เป็นขุยผง  

ตอนนั้นคนที่ยังไม่ถึงเวนขึ้นรถ พากันตัดเนื้อวัว เนื้อควายมาตากแห้งเต็มลานบ้าน (ความรู้สึกของลูก
ควาย: 21) 
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นวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำชพรรณนำภำพฤดูร้อนที่ประชำชนจ ำนวนมำกเดินทำงออกจำก
กรุงพนมเปญ บ้ำนใครอยู่ทำงทิศไหนให้เดินมุ่งหน้ำไปทำงทิศนั้น ไม่สำมำรถเดินย้อนกลับมำได้ 

 ภาพที่ 134 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 20 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 เดือนเมษายนในฤดูร้อนระอุ ท่ามกลางความร้อน กลุ่มคนจ านวนมากเดินทางออกจากกรุงพนมเปญอย่าง
ไม่มีจุดหมาย คนไหนอยู่ฝั่งตะวันตกก็ต้องเดินทางออกไปทางตะวันตก คนไหนอยู่ตะวันออกก็เดินออกไปทางทิศ
ตะวันออก ไม่มีการให้เดินย้อนกลับเลย (ระบอบมัจจุราช: 20) 

นวนิยำยที่ศึกษำมีกำรใช้ค ำศัพท์ที่สื่อถึงยุคสมัยของเขมรแดงที่ชัดเจนและผู้ประพันธ์แต่ละ
คนก็มีควำมสำมำรถในกำรพรรณนำให้เห็นภำพในสมัยเขมรแดงที่ท ำให้ผู้อ่ำนรับรู้ถึงควำมเศร้ำ ควำม
ยำกล ำบำกของประชำชนชำวเขมรสมัยนั้นได้เป็นอย่ำงดี 

กำรใช้ภำษำเฉพำะตัวผู้ประพันธ์ 

ถึงแม้ว่ำนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดงที่ศึกษำ จะเป็นกำร
ถ่ำยทอดควำมโหดร้ำยของเขมรแดง ควำมทุกข์ทรมำนของประชำชน กำรพยำยำมเอำชีวิตรอดของ
ประชำชน แต่ผู้ประพันธ์นวนิยำยบำงเรื่องก็ยังถ่ำยทอดให้เห็นควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำที่งดงำม
เฉพำะตัว  
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ในนวนิยำยเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำย ชุต ไข เป็นผู้ประพันธ์ที่มีกำรศึกษำในระบอบสมัย
สำธำรณรัฐเขมร และประพันธ์หนังสือนวนิยำยจ ำนวนมำก มีกำรเล่นค ำที่สละสลวย มีกำรพรรณนำ
ให้เห็นภำพควำมยำกล ำบำกของประชำชนที่อำศัยภำยใต้กำรยึดครองของเขมรแดงมำกว่ำ 2 ปีแล้ว มี
กำรใช้ค ำที่ไพเรำะ มีกำรใช้ค ำบำลีสันสกฤตแทนค ำภำษำเขมร เช่น “ฤดูที่ยำวนำน ទីឃៈ ដូ្វ” กำรใช้
ค ำซ้อน เช่น “กระจัดกระจำย សុំលរងសុំរយ” “แม่น้ ำหนองน้ ำ សាឹងរឹងរួ ” “ร้อนรุ่มจนเหงื่อโชกตัว 
លៅដ ប្កហាយល្រកលញើសលជាកមលួៃ” “ดินแตกระแหง ដី្ល្រកប្កល្ហង” และมีกำรเปรียบเทียบควำมร้อนของพระ
อำทิตย์ ที่ไม่ร้อนเท่ำระบอบกำรฆ่ำคนของเขมรแดง ควำมทุกข์ทรมำนของประชำชนที่เฝ้ำรอผู้มำ
ปลดปล่อยเปรียบเหมือนเด็กที่เฝ้ำรอแม่กลับจำกตลำด 

ภาพที่ 135 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 1 

แปลควำมได้ดังนี้ 

ช่วงเวลาที่ยาวนาน ค.ศ.1977  

พระอาทิตย์กระจายด้วยความร้อนอย่างมาก ผู้คนต่างร้อนรุ่มจนเหง่ือโชก น้ าในหนองน้ าแห้งสนิท ดิน
แตกระแหงอยู่ตามทางแม่น้ าและหนองน้ า นกกระทุง นกกระสา ท่ีเคยบินหามัจฉาอยู่ตามแม่น้ าหนองน้ า ก็บินอย่าง
สิ้นหวังอยู่บนท้องฟ้า 

ตามทางเกวียนผ่านหมู่บ้านถฺนอล่ (อ าเภอฎ แบร จังหวัดก าปงจาม ฝุ่นก็ฟุ้งกระจัดกระจายเวลาที่ลมพัดมา
แต่ละครั้ง คนพนมเปญที่อาศัยในหมู่บ้านนี้กว่า 2 ปีนั้น ไม่ร้อนกับความร้อนของพระอาทิตย์ แต่ร้อนรุ่มกับระบอบ
การฆ่าคนของพวกเขมรแดง แต่ละคนเฝ้ารอผู้มีบุญมาปลดปล่อยจนแสบตา ไม่ผิดจากเด็กที่รอแม่กลับจากตลาด 
(ความรู้สึกของลูกควาย: 1) 



 
133 

 

ชุต ไข ใช้ค ำว่ำ “ขบวนพยุหยำตรำ កែួៃេយូហយាប្តា” ที่สื่อควำมหมำยให้เห็นถึงคนจ ำนวนมำก 
เปรียบกำรเดินทำงของกลุ่มครอบครัวเขำและครอบครัวประชำชนใหม่เพียงไม่ก่ีครอบครัว ดังนี้ 

ภาพที่ 136 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 6 

แปลควำมได้ดังนี้ 

พระอาทิตย์โผล่พ้นยอดไม้ ขบวนพยุหยาตราของเราที่มีตาชิน เป็นคนน าทางเพราะเขาเป็นคนรู้จักพื้นที่น้ี 
ก็ได้เดินน าทางอย่างช้าที่สุด เพราะลูกของผม นีนีตา (คนโต) เดินไม่ทัน (ความรู้สึกของลูกควาย:  6) 

นอกจำกนี้ ชุต ไข ยังแสดงควำมรู้ในกำรใช้ค ำภำษำต่ำงประเทศ คือภำษำอังกฤษ ค ำว่ำ 
(Florida ฟลอริดำ) และภำษำบำลีสันสกฤต ค ำว่ำ (កាៃីកា กรรณิกำ) มำใช้ในกำรตั้งชื่อลูก 

ภาพที่ 137 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 5 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 
ส่วนลูกสาวผมคนท่ี 3 ช่ือ ฟอริดา (Florida) นั่งบนเสื้อผ้าในตะกร้า  (ความรู้สึกของลูกควาย: 5) 

ภาพที่ 138 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 14 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ก่อนจะเอาปู หอยไปต้ม กานีกา (ลูกคนท่ี 2) เอาหอยมาวางข้างหนึ่ง แล้วมันพูดคนเดยีวว่า “อันนี้
เนื้อหมู อันนี้เนื้อวัว”  (ความรู้สึกของลูกควาย: 14) 
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นวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำช ฬุง แกมมีกำรพรรณนำภำพโดยใช้ภำษำที่สวยงำม ขณะที่
ครอบครัวเดินทำงผ่ำนสถำนที่ต่ำงๆ และพรรณนำบรรยำกำศโดยรอบของเส้นทำงตำมคันนำ ที่มีน้ ำใส
จนสำมำรถมองเห็นพ้ืนได้ บำงสถำนที่มีต้นไม้ปลูกต่อกันรำวกับเป็นพรมแดนกั้น และมีกำรใช้ค ำว่ำ 
“พระพิรุณ” สื่อถึงฝนที่ได้ตกไปก่อนหน้ำ ดังนี้  

ภาพที่ 139 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 40 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เส้นทางที่ท าการเดินทางมีสภาพคดเคี้ยวไปมา บางครั้งเราเดินตามคันนา บางครั้งเดินเข้าไปในนาข้ามทุ่ง
นา ข้ามล าธารที่มีน้ าไหลเบาๆ และใสจนเห็นพื้นดิน บางสถานท่ีเราเดินเบียดกับต้นตาลที่ปลูกต่อกันเป็นแถวตามคัน
นาราวกับเป็นพรมแดนกั้น เพราะการเดินทางมีความล าบากในบางช่วง ผมได้ช่วยภรรยาอุ้มลูก ตอนที่ทางมีสภาพ
แย่มากเหมือนข้ามโคลนและทางลื่น เป็นต้น ตามทาง แมกไม้นานาชนิดมีความเขียวครึ้ม หลังจากท่ีพระพิรุณได้ตก
ลงมาในแต่ละครั้งช่วงฤดูฝน (ระบอบมัจจุราช: 40) 

ตัวอย่ำงข้ำงต้นเป็นกำรพรรณนำภำพควำมสวยงำมของบรรยำกำศระหว่ำงกำรเดินทำงของ 
ฬุง แกม ที่ในขณะเดียวกันกำรเดินทำงหลังฝนตกที่มีโคลนและทำงลื่นนั้น ก็ส่งผลให้กำรเดินทำงของ
เขำมีควำมล ำบำกมำกขึ้น 
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ฬุง แกม ถูกเขมรแดงสั่งให้ไปท ำงำนที่ภูเขำชีนิตโดยไม่มีเขมรแดงเป็นผู้คุม  คือไปตัดไม้ ล่อง
แพมำตำมล ำน้ ำและจับปลำ เขำได้พรรณนำควำมสวยงำมของธรรมชำติบริเวณริมล ำน้ ำชีนิต ฬุง แกม 
เปรียบธรรมชำติอันสวยงำมกับบทเพลงของสิน ศรีสมุทร สะท้อนให้เห็นว่ำ ควำมสวยงำมของ
ธรรมชำติสำมำรถจรรโลงใจให้เขำดีขึ้น ท่ำมกลำงควำมโหดร้ำยในสมัยเขมรแดง แม้มันจะเป็น
ช่วงเวลำสั้นๆ ก็ตำม  

ภาพที่ 140 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 89 
แปลควำมได้ดังนี้ 

บรรยากาศริมล าน้ าชีนิตในฤดูฝนมีความสวยงามน่าประทับใจมาก ล าน้ าคดเคี้ยวไปตามทาง เปรียบกับ
เส้นทางพญานาคราชเลื้อยไปมา น้ าขึ้นทุกวัน ท าให้น้ าไหลไปกระทบฝั่งและปะทะกับตอไม้ขึ้นอยู่ตามล าน้ า 
ธรรมชาติที่นี่เป็นเหมือนสรวงสวรรค์ของสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ ที่อาศัยอยู่อย่างมีความสุขในสถานที่ร่มรื่นนี้ เสียง
สัตว์ ละมั่ง กวาง และปักษีปักษาทุกชนิดส่งเสียงมาแต่ไกลในเวลาที่พวกมันตกใจก็พากันหนีไปจากพวกเรา ต้นไม้
ใหญ่ที่อายุนับ 100 ปี ข้ึนเบียดเสียดกันท่ัวป่า ทุ่งหญ้าหนาบางเป็นหย่อมๆ (ระบอบมัจจุราช: 89) 
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ภาพที่ 141 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 92 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ผมนั่งอยู่ใต้ร่มเงาไม้ ถือไม้ถ่อติดมือ ตาจ้องมองไปข้างหน้าไกลๆ ตามทางยาวล าน้ าชีนิต ที่เต็มไปด้วย
ความสวยงามตระการตา การเดินทางไกลบนแพ บางวันฝนตกปรอยๆ ยิ่งท าให้อารมณ์ของผมหลงใหลไปกับความ
เศร้านึกสงสารตัวเอง เมื่อมองความงดงามของธรรมชาติที่ตามล าน้ า เปรียบกับการพรรณนาของกวีที่ได้เล่าเรื่อง
ความงามของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีรูปโฉมที่งดงามน่าหลงใหล รากของต้นไม้ใหญ่ห้อยลงมาปกคลุมสายน้ าริมล าน้ า 
เหมือนกับเนื้อเพลงของ สิน ศรีสมุทร ท่ีเปรียบผมยาวแผ่สยายบนบ่าของหญิงสาวรูปงาม (ระบอบมัจจุราช: 92) 

นวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝนได้รับรำงวัลเหรียญทองแดงในพิธีร ำลึก 7 มกรำคม ค.ศ.1989 มี
กำรใช้ภำษำที่สละสลวย เช่น ฆุนมีกำรใช้ควำมเปรียบ เปรียบกำรถูกบังคับให้เธอแต่งงำนนั้นรำวกับ
นรกอเวจี โดยทั่วไปแล้วปรำกฏแต่ในหนังสือ แต่วันนี้กลับมำอยู่ในชีวิตจริงของเธอ ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ภาพที่ 142 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 31 
แปลควำมได้ดังนี้ 



 
137 

 

ฉันล้มตัวลงนอนอีกครั้ง แต่นอนไม่หลับในทันที มัวแต่คิดทบทวนว่า แล้วตัวฉันน้ีก าลังอาศัยอยู่ทีไ่หน? อยู่
ในโลก เป็นคน หรืออยู่ในอเวจี ถ้าอยู่ในอเวจี ฉันก็ไม่เคยเห็น เห็นแต่เขาพรรณนาในหนังสือหรือท่ีเขาแสดงในละคร 
ในภาพยนตร์ ส่วนในชีวิตจริงฉันไม่เคยพบเจอเลย แต่ตอนนี้ วันนี้ ฉันก าลังอยู่ในสถานที่ที่เขาแต่งขึ้น โดยการ
พรรณนาของนักประพันธ์ได้กลายมาเป็นชีวิตจริงของฉัน ฉันฝันไปหรือเปล่า ไม่ ฉันไม่ได้ฝัน ความจริงก็คือตัวฉัน
ก าลังหลับนอนกับผู้ชายที่ฉันไม่มีใจปรารถนาเลย พวกมันจับเรามาสมสู่กันเหมือนสัตว์ดิรัจฉาน (ใต้หยาดน้ าฝน: 31) 

ฆุนได้พรรณนำควำมโหดร้ำยที่เขมรแดงฆ่ำฟันชีวิตคนอย่ำงโหดเหี้ยมทั้งๆ ที่ ทุกคนที่เกิดมำ
ล้วนต้องตำยไปตำมธรรมชำติ ไม่ว่ำคนนั้นจะเป็นใคร มีอ ำนำจ มียศศักดิ์ มีทรัพย์สมบัติแค่ไหน 
สุดท้ำยก็ต้องตำยเหลือเพียงเศษซำกกระดูกอยู่ดี แต่เขมรกลับไม่ปล่อยให้คนตำยไปเองโดยธรรมชำติ 
เลือกที่จะฆ่ำฟันประชำชนทิ้งอย่ำงโหดเหี้ยม 

ภาพที่ 143 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 77-78 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ท าไมมนุษย์จิตใจช่ัวร้ายเช่นนี้ เหยียบย่ ากัน ถ้าตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปแม้แต่นิดเดียว ท าไมถึงฆ่า
กัน กดขี่ข่มเหงกัน ฉันไม่เข้าใจความคิดนี้ เราอาศัยอยู่ใต้ฟ้าเดียวกัน แผ่นดินเดียวกัน ไม่จ าเป็นต้องมีสวรรค์ นรก ให้
จิตใจเศร้าหมองแก่ชีวิตที่มีอยู่ และในที่สุดทุกคนก็ต้องชดใช้หนี้แผ่นดิน หนีก็ไม่รอด ไม่ว่าคนนั้นจะมีอ านาจ มีบุญ 
ยศศักดิ์ ทรัพย์สมบัติมากมาย หรือแม้จะยากจน น่าสงสาร ล าบากเวทนาแค่ไหนก็ตาม ก็ต้องละทิ้งร่างกายให้
แผ่นดินเป็นเนื้อ กระดูก อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ใต้หยาดน้ าฝน: 77-78) 

ฆุน มีกำรใช้ค ำศัพท์ที่แสดงถึงควำมไพเรำะว่ำ “นภำลัย” แทนกำรใช้ค ำว่ำ ท้องฟ้ำ และ

ไดเ้ปรียบเงำของต้นไม้ใหญ่เป็นอสูรกำยท่ีช่วยดูแลผืนป่ำยำมมืดมิด  
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ภาพที่ 144 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 11 

แปลควำมได้ดังนี้ 

บนนภาลัย พระจันทร์ข้างแรม 13 ค่ า ส่องแสงร าไรผ่านเมฆหมอกหนาแน่นแผ่กระจายทั่วท้องฟ้า มองไม่
เห็นทิศทางอะไร นอกจากเงาตะคุ่มของต้นไม้ทั้งหลายที่เปรียบกับเงาของอสูรกายช่วยปกปักรักษาผืนป่า (ใต้หยาด
น้ าฝน: 11) 

ฆุนได้พรรณนำเรื่องรำวในสมัยเขมรแดง เปรียบประชำชนที่ไม่เคยได้รับอำหำรที่เพียงพอจำก
เขมรแดง ท ำให้ร่ำงกำยทรุดโทรมและเดินโอนเอนเหมือนคนเมำเหล้ำ  

ภาพที่ 145 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 12 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ฉันลุกข้ึนอย่างโซเซเหมือนคนเมาเหล้า เพราะอาหารที่ฉันกินในตอนเย็นมีแค่ข้าวต้ม 1 ทัพพีเล็กและแกง
สายบัวน้ าใสแจ๋ว) 1  จานเล็ก กินรวมกัน 4 คน ฉันเอาผ้าขาวม้าที่ห่มตัวมาเช็ดหัว และก้าวเท้าไปด้วยความอิดโรย
และความกลัว เดินตรงไปหยิบไม้คานและบุ้งกี๋เพื่อไปที่ท างาน (ไม่ได้มีแค่ตัวฉันที่มีสภาพร่างกายทรุดโทรมเช่นนี้  
 ยุวนารีส่วนใหญ่ที่สูญเสียความสดใส ถ้ามองผ่านๆ บางครั้ง อาจสับสนว่าเป็นหญิงแก่) (ใต้หยาดน้ าฝน: 12) 
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จำกกำรศึกษำกลวิธีกำรใช้ภำษำในนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัย 
เขมรแดงทั้ง 5 เรื่องนี้ พบค ำศัพท์น่ำสนใจหลำยค ำที่บ่งบอกควำมเป็นลักษณะเฉพำะของนวนิยำย
สมัยเขมรแดง เช่น ค ำเรียกประชำชน  ค ำเรียกเขมรแดง ค ำศัพท์ที่เกี่ยวกับกำรน ำตัวประชำชนไปฆ่ำ 
แต่จะใช้ค ำแตกต่ำงกันออกไป เนื่องจำกผู้ประพันธ์อพยพตำมค ำสั่งของเขมรแดงลงไปพ้ืนที่ชนบทที่
ต่ำงกัน และกำรใช้ภำษำพรรณนำภำพเพ่ือให้ผู้อ่ำนเห็นภำพได้ชัดเจนขึ้น นอกจำกนี้ ยังมีกำร
พรรณนำเฉพำะตัวผู้ประพันธ์ที่มีกำรใช้ค ำหรือเล่นค ำที่สละสลวย มีกำรยืมค ำจำกบำลีสันสกฤตมำใช้ 
และควำมเปรียบที่สำมำรถท ำให้ผู้อ่ำนเกิดภำพตำมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  กำรใช้ภำษำที่สละสลวยนี้อำจ
เพรำะเพ่ือจรรโลงใจให้ตัวผู้ประพันธ์เองมีจิตใจที่ดีขึ้นชั่วขณะท่ำมกลำงควำมโหดร้ำยสมัยเขมรแดงที่
ต้องเจอ 

ทั้งนี้ผู้ประพันธ์ในนวนิยำยที่ศึกษำทั้ง 5 เรื่อง ล้วนเป็นกำรพรรณนำถ่ำยทอดเรื่องรำวควำม
โหดร้ำยที่ตนประสบในเขมรแดงทั้งสิ้น และผู้ประพันธ์ต้องกำรถ่ำยทอดออกมำให้ประชำชนชำวเขมร
หรือผู้ที่ได้อ่ำนสำมำรถรับรู้ถึงเรื่องรำวควำมทุกข์ทรมำนที่เกิดขึ้นสมัยเขมรแดง 
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บทที่ 4 

ภำพสะท้อนที่ปรำกฏในนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดง 

นวนิยำยแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดงที่น ำมำศึกษำทั้ง 5 เรื่อง ล้วนแต่เป็น
เรื่องจริงที่ผู้ประพันธ์ประสบในเหตุกำรณ์สมัยเขมรแดงยึดครองประเทศกัมพูชำ เรื่องรำวในนวนิยำย
จึงมีควำมเชื่อมโยงกับบริบททำงสังคมและสะท้อนสภำพสังคมในสมัยเขมรแดง ดังที่ นภำภรณ์ หะวำ
นนท์ กล่ำวว่ำเรื่องเล่ำแต่ละเรื่องมีควำมเชื่อมโยงกับบริบททำงสังคม กำรให้ควำมหมำยกับกำรกระท ำ 
อำรมณ์ควำมรู้สึก รวมทั้งทัศนะต่ำงๆ ของผู้เล่ำและของบุคคลอ่ืนในสังคมหรือในวัฒนธรรมนั้นๆ 70 
สอดคล้องกับที่ ไพโรจน์ บุญประกอบ กล่ำวว่ำ วรรณกรรมเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนควำมเป็นไป
ของสังคมแต่ละยุคสมัย เพรำะผู้ประพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของสังคม อยู่ในสภำพแวดล้อมของสังคม เมื่อ
ผู้ประพันธ์สร้ำงวรรณกรรมออกมำ ก็จะสะท้อนภำพสังคมออกมำทั้งโดยเจตนำและไม่เจตนำ 71   
นวนิยำยแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดงก็เปรียบเสมือนบันทึกทำงประวัติศำสตร์ที่
สะท้อนให้เห็นภำพกำรด ำรงชีวิตของผู้ประพันธ์และประชำชนชำวเขมรภำยใต้กำรยึดครองของ  
เขมรแดงสมัยกัมพูชำประชำธิปไตย 

กำรวิเครำะห์ภำพสะท้อนของนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดง 
แบ่งตำมช่วงเวลำเป็น 3 ช่วงเวลำตำมล ำดับเหตุกำรณ์ คือ 1) ภำพสะท้อนเหตุกำรณ์ก่อนวันที่ 17 
เมษำยน ค.ศ.1975 2) ภำพสะท้อนเหตุกำรณ์วันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 – 7 มกรำคม ค.ศ.1979  
3) ภำพสะท้อนเหตุกำรณ์หลังวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 เนื่องจำกแต่ละช่วงสะท้อนให้เห็นเหตุกำรณ์
ที่เกิดขึ้นของประชำชนชำวเขมรได้อย่ำงชัดเจน คือ ช่วงเวลำก่อนวันที่  17 เมษำยน ค.ศ.1975 
สะท้อนให้เห็นภำพเหตุกำรณ์ควำมสับสนวุ่นวำยของกรุงพนมเปญ ในเวลำที่กองทัพเขมรแดงพยำยำม
ล้มล้ำงระบอบสำธำรณรัฐ ภำพเหตุกำรณ์วันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 – 7 มกรำคม ค.ศ.1979 
สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เขมรแดงกระท ำอย่ำงโหดเหี้ยมต่อประชำชนชำวเขมร ตั้งแต่บังคับให้เดินทำง
ออกจำกกรุงพนมเปญไปยังพ้ืนที่ชนบท ไม่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำรงชีวิตไปจนถึงกำรถูกใช้
แรงงำนอย่ำงหนักทุกเพศทุกวัย และช่วงเวลำหลังวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 หลำยพ้ืนที่ตำมชนบท

                                                           
70 นภำภรณ์ หะวำนนท์, “วิธีกำรศึกษำเร่ืองเล่ำ: จุดเปลี่ยนของกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์,” สังคมลุ่มน้ ำ

โขง 5,2 (พฤษภำคม – สิงหำคม 2552): 7. 
71 ไพโรจน์ บุญประกอบ, “ วิเครำะห์เร่ืองสั้นแนวกำรเมืองและสังคมในช่วง  14 ตุลำคม 2516 – 

6 ตุลำคม 2519” (ปริญญำนิพนธ์กำรศึกษำมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร, 2526), 56. 
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ในประเทศกัมพูชำยังคงวุ่นวำย สถำนกำรณ์ยังไม่สงบเนื่องจำกเขมรแดงยังคงยึดครองและมีอิทธิพล
ในพ้ืนที่ชนบทอยู่ แม้ว่ำเวียดนำมเข้ำปลดปล่อยกรุงพนมเปญได้ในวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 ก็ตำม  

ภำพสะท้อนเหตุกำรณ์ก่อนวันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 

ภำพสะท้อนเหตุกำรณ์ก่อนวันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 แสดงให้เห็นกำรสู้รบระหว่ำงทหำร
เขมรแดงและทหำรในสมัยสำธำรณรัฐเขมร ควำมเป็นอยู่ของประชำชนที่อำศัยอยู่อย่ำงล ำบำก 
ควำมรู้สึกดีใจของประชำชนที่คิดว่ำสงครำมได้สงบลงโดยที่ไม่สนใจว่ำฝ่ำยไหนจะชนะเมื่อเขมรแดง
เข้ำมำในพ้ืนที่กรุงพนมเปญ รวมทั้งควำมคิดควำมคำดคะเนของผู้มีควำมรู้เกี่ยวเหตุกำรณ์ชนะสงครำม
ของเขมรแดง โดยเหตุกำรณ์ก่อนวันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 กองทัพเขมรแดงใกล้เข้ำมำบุกยึดกรุง
พนมเปญ และได้ล้มล้ำงระบอบสำธำรณรัฐที่ต่อสู้กันมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 5 ปี ภำพสะท้อนเหล่ำนี้
พบในนวนิยำย 2 เรื่อง คือนวนิยำยเรื่ององค์กำรนรก ระบอบมัจจุรำช  

ประชำชนที่ไม่พอใจกำรรัฐประหำรของจอมพลลอน นอล ที่ถอดถอนสมเด็จนโรดมสีหนุให้
พ้นจำกต ำแหน่งทำงกำรเมือง จึงสนับสนุนกำรขับเคลื่อนอุดมกำรณ์ของสมเด็จนโรดมสีหนุที่เข้ำ
ร่วมกับเขมรแดงในกำรต่อสู้กับระบอบสำธำรณรัฐของจอมพล ลอน นอล    

ภาพที่ 146 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 3 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ประชาชนเขมรส่วนใหญ่ที่เคยเช่ือในความเป็นผู้น าของผู้น าสมเด็จนโรดมสีหนุ ในสมัยสังคมราษฎร์นิยม

ก่อนวันรัฐประหาร 18 มีนาคม ค.ศ.1970 ได้สนับสนุนอย่างแรงกล้าต่อการขับเคลื่อนของพระองค์ที่ร่วมมือกับเขมร

แดง และเข้าร่วมต่อต้านอย่างแข็งขันกับรัฐบาลจอมพล ลอน นอล  (ระบอบมัจจุราช: 3) 
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ในนวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำช ฬุง แกม ได้สะท้อนภำพกำรสู้รบของตนเองที่เป็นทหำรของ
จอมพล ลอน นอล ในสมัยสำธำรณรัฐเขมร และภำพของประชำชนชำวเขมรที่ต้องอำศัยอยู่ท่ำมกลำง
อันตรำยระหว่ำงสงครำมอย่ำงยำกล ำบำก 

ภาพที่ 147 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 1-2 
แปลควำมได้ดังนี้ 

บ่อยครั้งรอบๆ กรุงพนมเปญ เสียงปืนใหญ่ดังสนั่นกึกก้องทั่วพสุธาอย่างน่ากลัว โดยเฉพาะในเขต 
กบ่สฺรูว ตฺมาตพง และภฺน บาสิทฺธ เป็นสถานที่สู้รบกันระหว่างกองทัพเขมรแดงและกองทัพของระบอบสาธารณรัฐ
เขมรของประธานาธิบดี ลอน นอล ทั้ง 2 ฝ่ายสู้รบกันเพื่อแย่งชิงชัยชนะเป็นครั้งสุดท้าย เสียงปืนทุกประเภทได้ดัง
ปะทุขึ้นทุกทิศทุกทางเหมือนข้าวตอก ท าให้ผู้คนล้มตายและได้รับบาดเจ็บ ส่งผลให้คนที่อาศัยในกรุงพนมเปญมี
ความหวาดกลัวมาก แต่อย่างไรก็ตาม ตามถนนหนทางยังมีผู้คนเดินไปมาเพื่อหาเลี้ยงชีวิตทั้งๆ ที่มีความเสี่ยงมาก ใน
เวลาที่เดินทาง พวกเขาต้องเง่ียหูฟังอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวว่าจะมีเสียงอะไรแปลกๆ และถ้าเป็นอย่างนั้น พวกเขา
ต้องรีบหาที่ปลอดภัยหรือคลานหมอบลงเพื่อป้องกันตัวเอง เพราะพวกเขาหวาดกลัวกับระเบิดประเภท มม 122 คน
ส่วนใหญ่มักจะบนบานขอให้สงครามจบโดยเร็ว ไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะก็ตาม  (ระบอบมัจจุราช: 1-2) 
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ภาพที่ 148 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 10 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เวลานั้น ทหารทั้งหมดแตกทัพกระจัดกระจาย แต่ละคนวิ่งหนีเอาชีวิตรอด ผมได้ทิ้งปืนและทิ้งทุกอย่าง 
เหลือแต่ตัวเปล่าๆ ส่วนทหารคนอ่ืนๆ ก็เช่นกัน แต่ละคนกลัวมากเพราะกองทัพได้แพ้แล้ว น่ีเป็นลมหายใจสุดท้ายใน
ระบอบสาธารณรัฐเขมร ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน ผมได้รู้ถึงแนวโน้มที่จะพ่ายแพ้อย่างไม่สามารถหลีกหนีได้ สหรัฐอเมริกา
ได้น าจอมพล ลอน นอล ออกจากประเทศกัมพูชาตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ค.ศ.1975 แล้ววันที่ 12 เมษายน มี
เครื่องบินจากกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาจ านวน 12 ล า ได้มารับนาย John Gunther Dean เอกอัครทูต
สหรัฐอเมริกาประจ ากัมพูชาออกจากกรุงพนมเปญ (ระบอบมัจจุราช:  10) 

เมื่อเขมรแดงได้รับชัยชนะสำมำรถยึดอ ำนำจกำรปกครองจำกจอมพล ลอน นอล ได้ส ำเร็จ 
นวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำชสะท้อนภำพควำมคำดหวังของประชำชนชำวเขมรต่อกำรสู้รบกันเองถึง 
5 ปี คือ ขอให้สถำนกำรณ์กำรสู้รบสงบลงโดยเร็ว ไม่ว่ำใครจะเป็นฝ่ำยชนะก็ตำม และสะท้อนภำพ
ควำมดีใจของประชำชนเขมร ที่จะได้กลับไปพบกับญำติพ่ีน้องที่พลัดพรำกจำกกันมำนำน  นอกจำกนี้ 
ตฺรึง บญฺจำรุณ ในนวนิยำยเรื่ององค์กำรนรก ได้สะท้อนให้เห็นภำพประชำชนในกรุงพนมเปญ  
ส่วนใหญ่รวมทั้งครอบครัวเขำท่ีแสดงกำรยอมแพ้ โดยกำรเย็บธงขำวเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ยอมแพ้ต่อกำร
ยึดกรุงพนมเปญ และประชำชนส่วนใหญ่คำดหวังจะได้พบเจอสันติภำพ ต่ำงพำกันดีใจที่สงครำมได้
สิ้นสุดลง 
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ภาพที่ 149 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 2 

แปลควำมได้ดังนี้ 

ประมาณ 10 โมงครึ่ง วิทยุรัฐบาลเขมรได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการวางอาวุธของกองทัพรัฐบาล และอนุญาต

ให้พวกเขมรแดงเข้ามายังกรุงพนมเปญ ข่าวนี้ได้ท าให้ประชาชนจ านวนมากเกิดความดีใจต่อสันติภาพท่ีจะเกิดขึ้นใน

เร็วๆ นี้ เป็นสันติภาพท่ีพวกเขาเฝ้ารอมาแสนนาน  (องค์การนรก:  2) 

ภาพที่ 150 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 19 

แปลควำมได้ดังนี้ 

ความจริงแล้ว พวกเราก็ดีใจมาก เพราะสงคราม  5 ปี ได้จบลงแล้ว เราไม่ได้สนใจว่ากลุ่มไหนจะชนะ กลุ่ม
ไหนจะแพ้ ขอแค่สงครามจบลง ไม่ว่าใครจะชนะเราก็ยอมรับได้ เราคิดว่าประเทศจะได้รับสันติภาพ แล้วเราสามารถ
เดินทางไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องที่ได้แยกจากกันมาหลายปีแล้ว  (ระบอบมัจจุราช:  19) 

ภาพที่ 151 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 2 
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แปลควำมได้ดังนี้ 

ในเวลานั้นน้องชายผมชื่อ รา ท่ีมีอายุ 6 ปี ก็ได้วิ่งมาดูแม่จัดเตรียมธงขาว ในบรรดาลูกท้ัง 4 คน ราเป็นลูก
คนสุดท้องของครอบครัว เมื่อเย็บธงเสร็จ พ่ีฤทธิ์ได้เอาเสามุ้งเสาหนึ่งท าเป็นด้ามธง แล้วพวกเขาก็พากันเอาธงขาวไป
ผูกกับประตูรั้วหน้าบ้าน (องค์การนรก:  2) 

อย่ำงไรก็ตำม คนที่มีกำรศึกษำอย่ำง ตฺรึง งำ พ่อของ ตฺรึง บญฺจำรุณในเรื่ององค์กำรนรก เริ่ม
กังวลใจต่ออนำคตของครอบครัว เพรำะเขำได้เคยอ่ำนหนังสือเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ประเทศจีนเรื่อง
คอมมิวนิสต์แบบเหมำ เจ๋อตุง ที่ใช้นโยบำยชื่อว่ำ “กำรก้ำวกระโดดไกลไปข้ำงหน้ำ The Great Leap 
Forward” ในกำรบริหำรประเทศจีนเขำจึงกลัวว่ำในอนำคต เขมรแดงจะกระท ำต่อประชำชนอย่ำง
เดียวกับท่ีคอมมิวนิสต์จีนเคยท ำ72 

ภาพที่ 152 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 11 

แปลควำมได้ดังนี้ 

เห็นแบบนี้แล้ว พ่อผมยิ่งมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับชัยชนะของพวกเขมรแดงในเวลานั้นมากขึ้น จากข้อมูลที่
ได้อ่านหนังสือ พ่อแม่ของผมจึงรู้พอมีความรู้เรื่องลัทธิคอมมิวนิสต์แบบ เหมา เจ๋อตุง ในประเทศจีนท่ีท าให้ประชาชน
จีนอาศัยอยู่อย่างล าบาก ช่วงเวลาของการปฏิวัติของ  เหมา เจ๋อตุง จีนคอมมิวนิสต์ได้ฆ่าประชาชนประเทศตน 40 
ถึง 78 ล้านคน (องค์การนรก:  11) 

ตัวอย่ำงข้ำงต้นสะท้อนให้เห็นถึงควำมคิด ควำมคำดคะเนของ ตฺรึง งำ ผู้เป็นพ่อที่มีควำมรู้สึก
ว่ำประเทศชำติจะเป็นเหมือนประเทศจีนที่ใช้ลัทธิคอมมิวนิสต์ในกำรบริหำรประเทศ  

แม้ภำพสะท้อนประเทศกัมพูชำในช่วงเวลำก่อนวันที่  17 เมษำยน ค.ศ.1975 ปรำกฏใน 
นวนิยำยเขมรเรื่อง “องค์กำรนรก” และเรื่อง “ระบอบมัจจุรำช”เท่ำนั้น แต่ก็ช่วยท ำให้ผู้อ่ำน 

                                                           
72 ตฺรึง งำที่กังวลกับเรื่องนี้ในช่วงเวลำนั้น ก็ได้พบกับเหตุกำรณด์ังเช่นท่ีเขำคำดคะเนไว ้
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เข้ำใจและเห็นภำพสะท้อนสถำนกำรณ์กำรสู้รบของเขมร 2 ฝ่ำยที่จะยึดกรุงพนมเปญ ควำม
เป็นอยู่ของประชำชน และสะท้อนควำมคำดหวัง ควำมดีใจของประชำชนที่ต้องกำรให้สงครำมสงบลง
ไม่ว่ำฝ่ำยไหนจะชนะก็ตำม รวมถึงกำรคำดคะเนของผู้มีควำมรู้  

ภำพสะท้อนเหตุกำรณ์วันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 – 7 มกรำคม ค.ศ.1979 

17 เมษำยน ค.ศ.1975 เป็นวันที่เขมรแดงเข้ำยึดครองกรุงพนมเปญได้เด็ดขำด เขมรแดงเริ่ม
แสดงกำรกระท ำที่โหดร้ำย บังคับขู่เข็ญประชำชนชำวเขมรด้วยกันเอง โดยภำพสะท้อนควำมโหดร้ำย
ของเขมรแดงมีหลำยลักษณะเริ่มจำกกำรโกหกและบังคับขับไล่ประชำชนให้ออกจำกที่พักอำศัยของ
ตนเอง ไปอยู่ในพ้ืนที่ชนบท และถูกใช้แรงงำนอย่ำงหนัก รวมทั้งถูกเขมรแดงลงโทษและท ำร้ำยอย่ำง
โหดเหี้ยม ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

กำรโกหกของเขมรแดง 

หลังจำกวันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 เมื่อเขมรแดงเข้ำยึดครองกรุงพนมเปญได้ส ำเร็จ เขมร
แดงบังคับให้ประชำชนเดินทำงอพยพออกจำกกรุงพนมเปญ นับตั้งแต่นั้น เขมรแดงได้โกหกประชำชน
หลำยเรื่อง นวนิยำยเรื่ององค์กำรนรกและเรื่องระบอบมัจจุรำชสะท้อนภำพกำรโกหกของเขมรแดง ดัง
มีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

กำรโกหกให้ประชำชนอพยพออกจำกกรุงพนมเปญเพียง 3 วัน 

หลังจำกยึดกรุงพนมเปญได้ เขมรแดงสั่งประชำชนให้ออกจำกกรุงพนมเปญเป็นเวลำ  3 วัน โดย
โกหกประชำชนว่ำสหรัฐอเมริกำจะมำทิ้งระเบิด เมื่อเหตุกำรณ์สงบลงจะให้กลับบ้ำนทันที และ
ประชำชนไม่จ ำเป็นต้องเอำสิ่งของอะไรไปมำก นวนิยำยเรื่ององค์กำรนรกและเรื่องระบอบมัจจุรำช 
สะท้อนให้เห็นว่ำเมื่อครบก ำหนดตำมที่เขมรแดงได้แจ้งไว้ เขมรแดงไม่ได้ท ำตำมที่ตนพูด แต่กลับให้
ประชำชนเดินทำงต่อไปอย่ำงไม่มีจุดหมำย ประชำชนไม่ได้น ำสิ่งของไปมำก บำงคนน ำแค่เงินติดตัวมำ 
แต่กลับรับรู้ว่ำไม่สำมำรถใช้เงินซื้อของหรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ได้เลย 

ภาพที่ 153 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 11 
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แปลควำมได้ดังนี้ 
ทหารเขมรแดงคนหนึ่งถือเครื่องกระจำยเสียงพูดว่ำ 
- ขอให้พ่ีน้องพ่อแม่ทั้งหมดออกจากบ้านช่วงเวลาหนึ่ง เพราะพวกอเมริกาจะทิ้งระเบิดในอีกไม่ช้าน้ีแล้ว 

ขอให้พ่ีน้องเข้าไปพักในวัดประยูรวงศ์ก่อน แล้วพี่น้องไม่จ าเป็นต้องน าสิ่งของอะไรไป องค์การจะให้พ่ี

น้องกลับบ้านในไม่ช้า  (องค์การนรก:  11) 

ภาพที่ 154 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 29 

แปลควำมได้ดังนี้ 
พ่อแม่ผมมักจะถามพวกเขมรแดงที่ยืนเฝ้ายามตามทางบ่อยครั้งเพื่อต้องการทราบถึงจุดหมายที่พวกเรา

ต้องเดินทางไป แต่พวกนั้นมักจะตอบกลับว่าไปอีก 4 หรือ 5 กิโลเมตรจะถึงจุดหมายแล้ว ครอบครัวผมเหมือนคน
อพยพท่ัวไปที่ต้องเดินทางตามค าสั่งของพวกเขมรแดง เพื่อท่ีจะให้ถึงจุดหมายโดยเร็ว แต่พวกเราเหมือนจะหมดหวัง 
เพราะแม้ว่าพวกเราเดินทางมาไกลจากกรุงพนมเปญมากแล้ว ก็ยังไม่ถึงจุดหมายดังค าที่พวกเขมรแดงบอก
เลย (องค์การนรก:  29)  

ภาพที่ 155 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 30 
แปลควำมได้ดังนี้ 

วันที่ 20 เมษายน วันแห่งความหวังของประชาชนทุกคนที่เฝ้ารอการกลับบ้านของตนเอง เพราะพ้น

ก าหนด 3 วันแล้ว แต่ช่วงเวลา 3  วันนี้ไม่มีสัญญาณอะไรเกี่ยวกับการทิ้งระเบิดของอเมริกาในกรุงพนมเปญเลย แต่
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กองทัพปลดปล่อยเอาแต่ขับไล่ประชาชนให้เดินทางไปข้างหน้าโดยไม่ให้หยุดพัก นี่เป็นสิ่งตรงข้ามจากความหวังของ

ประชาชนทุกคน ความหวังนี้สลายหายไปเหมือนเกลือต้องน้ า (ระบอบมัจจุราช: 30) 

เขมรแดงยกเลิกระบบเงินตรำของระบอบสำธำรณรัฐ เมื่อผู้อพยพบำงคนเชื่อตำมเขมรแดง 
ไม่ได้เอำสิ่งของอะไรติดตัวมำนอกจำกเงิน พวกเขำจึงไม่สำมำรถใช้จ่ำยซื้อสิ่งของได้ ท ำให้ควำม
ยำกล ำบำกมำกยิ่งข้ึน และประชำชนบำงคนตัดสินใจจบชีวิตลงในเวลำนี้ 

ภาพที่ 156 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 34 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เราได้เข้าไปสอบถามเพื่อหาซื้อผักมาท าอาหาร ตอนนั้นจึงรู้ว่าเงินไม่สามารถใช้ได้ น่าสงสารคนอพยพที่

หวังแต่จะใช้เงินท่ีเอามาซื้อของเพื่อแก้ปัญหาความเป็นอยู่ระหว่างทาง แต่ตอนนี้เงินไม่สามารถใช้ได้ แล้วพวกเขาจะ

มีอะไรให้เป็นที่พ่ึง (ระบอบมัจจุราช 34) 

ภาพที่ 157 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 38 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ยายผมพูดอีกว่า 

- มีบางคนถือว่าตัวเองมีเงิน ก็เอาแต่เงินติดตัวมา ไม่ยอมเอาข้าวของเครื่องใช้และอาหารติดตัวมา

เลย ! ถึงตอนนี้จึงรู้ว่าไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้ ก็กระโดดน้ าฆ่าตัวตาย  (องค์การนรก: 38)  
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กำรโกหกเรื่องควำมเป็นอยู่ที่สุขสบำย ระบอบใหม่ที่ดีกว่ำเดิม 

ในช่วงเวลำที่เขมรแดงให้ประชำชนอพยพนั้น เขมรแดงมักโกหกประชำชนว่ำระบอบปฏิวัติ
ของตนนั้นเป็นระบอบที่ดีกว่ำระบอบนำยทุนในสมัยก่อน ประชำชนชำวเขมรจะมีควำมเป็นอยู่ที่สุข
สบำย มีข้ำวกินอย่ำงอุดมสมบูรณ์   

ภาพที่ 158 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 37-38 
แปลควำมได้ดังนี้ 

มิตรเอ็งรู้ไหม ! องค์การเราต้องการปลดปล่อยมิตรจากพวกจักรวรรดิอเมริกามานานแล้ว แต่เพราะ
องค์การยังไม่มีข้าวสารเพียงพอ ! แต่ตอนนี้องค์การมีพร้อมหมดแล้ว! มิตรรอดูเถอะ ประเทศเราจะต้องสุขสบายแน่ ! 
มิตรจะมีข้าวกินไม่ขาดเลย ! (องค์การนรก: 37-38) 

ภาพที่ 159 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 41-42 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ประมาณ 2 ทุ่ม พวกกรรมาภิบาลเขมรแดง 2 ถึง 3 คน ได้เรียกผู้อพยพทั้งหมดเข้าประชุมในวิหาร  กรร
มาภิบาลได้พูดอวดอ้างว่า “ตอนนี้เราได้ล้มล้างระบอบยศศักดิ์ นายทุน  และพวกจักรพรรดินิยมหมดแล้ว” ระบอบ
ใหม่นี้เป็นระบอบกัมพูชาประชาธิปไตยที่เป็นระบอบหนึ่งที่บริสุทธ์ิ มั่นคง มหาก้าวกระโดด มหาอัศจรรย์! พ่อ แม่ พ่ี 
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น้อง และเพื่อนๆ ทุกคนจะอยู่ในระบอบที่สุขสบายที่สุดในโลก พ่อแม่ พี่น้องจะได้อยู่อย่างเสมอภาคกัน เพราะ
องค์การที่ดีของเรา  (องค์การนรก :  41-42) 

แม้เขมรแดงจะโกหกว่ำในสมัยของตน ประชำชนจะมีควำมเป็นอยู่ที่สุขสบำย แต่ ฬุง แกม ได้
สะท้อนควำมเป็นอยู่ที่ยำกล ำบำกของประชำชนนับตั้งแต่กำรอพยพ ประชำชนต้องอพยพไปอย่ำงไม่รู้
จุดหมำย ไม่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ไม่มีที่พักระหว่ำงทำง ไม่มียำนพำหนะในกำรเดินทำง ท ำให้
ประชำชนตำยระหว่ำงทำง เพรำะกำรอพยพที่ยำวนำน ไม่มีกำรรักษำ ประชำชนที่ตำยก็ถูกฝังโดยไม่มี
พิธีกรรมที่เหมำะสม และเม่ือประชำชนเข้ำไปอยู่ในพื้นที่ชนบท ก็ยังได้รับควำมล ำบำกมำกยิ่งข้ึนอีก 

ภาพที่ 160 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 34-35 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ระหว่างทาง ภาพความน่าสงสารเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในบรรดากลุ่มคนอพยพ โดยโรคภัยไข้เจ็บ ขาด

แคลนที่พัก ยารักษา ไม่มีหมอ บางคนได้ตายระหว่างทาง สมาชิกในครอบครัวน าศพไปฝังโดยไม่ได้มีพิธีตามประเพณี

เลย เหมือนสัตว์ตาย ระหว่างทางก็ยังเห็นหลุมศพใหม่ๆ เต็มไปหมด  (ระบอบมัจจุราช: 34-35) 

นอกจำกนี้เมื่อประชำชนอพยพเข้ำไปอยู่ในพ้ืนที่ชนบท สิ่งที่เขมรแดงโกหกว่ำประชำชนจะ
อยู่กันอย่ำงสุขสบำย แต่ในควำมเป็นจริงนั้น ประชำชนที่อยู่ในพ้ืนที่ชนบทต้องคอยจับผิดกันเองและ
จับผิดตนเองอยู่ตลอดเวลำ เพ่ือน ำสิ่งที่ไม่ดีของตนเองและคนอ่ืนมำกล่ำวรำยงำนต่อองค์กำรเขมรแดง 
เพรำะเขมรแดงต้องกำรให้ประชำชนทุกคนละทิ้งสิ่งที่เคยได้รับมำและก่อสร้ำงตนเองให้เคำรพรักแต่
องค์กำร สะท้อนให้เห็นว่ำควำมเป็นอยู่ของประชำชนนั้นมีควำมยำกล ำบำกมำกขึ้น ไม่มีสิทธิเสรีภำพ
ในกำรด ำรงชีวิต 
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ภาพที่ 161 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 61-62 
แปลควำมได้ดังนี้ 

สมาชิกแต่ละคนต้องจับผิดสมาชิกในกลุ่มของตนเกี่ยวกับจุดยืนของตนท่ีมีต่อองค์การปฏิวัติ โดยต้องคอย
มองทุกกิจกรรมระว่างการท างานด้วยกันอยู่ทุกวัน สมาชิกแต่ละคนไม่ใช่จับผิดแต่คนอื่น ตนเองก็ต้องจับผิดในสิ่งที่
ตนคิดว่ายังไม่ดี ทั้งเรื่องจุดยืนและความคิดที่เคยได้รับในสังคมเก่าท่ียังละทิ้งไม่หมด และต้องพยายามก่อสร้างตนเอง
ขึ้นทีละนิดให้เป็นคนปฏิวัติ รักองค์การตามทิศทางของที่พรรคได้ก าหนดไว้  (ระบอบมัจจุราช: 61-62) 

ควำมโหดร้ำยของเขมรแดง 

ควำมโหดร้ำยของเขมรแดงที่กระท ำต่อประชำชนเขมรมีกำรถ่ำยทอดผ่ำนนวนิยำยทั้ง 5 เรื่อง
ที่ศึกษำจ ำนวนมำก ประชำชนต่ำงต้องพบเจอกับกำรกระท ำที่โหดเหี้ยม เช่น กำรลงโทษ กำรข่มขู่ 
กำรถูกบังคับให้ท ำงำนอย่ำงหนัก อำหำรที่ได้รับไม่เพียงพอ ก ำจัดระบบกำรศึกษำ ระบบสำธำรณสุขที่
ไม่ถูกต้อง สิ่งที่เลวร้ำยที่สุดคือประชำชนชำวเขมรถูกเขมรแดงซึ่งเป็นชำวเขมรด้ วยกันเองฆ่ำทิ้งอย่ำง
ไม่ใยดี ประชำชนต้องสังเวยชีวิตลงให้จำกกำรกระท ำที่โหดร้ำยของเขมรแดงในช่วงระยะเวลำนี้เป็น
จ ำนวนมำก  

กำรฆ่ำประชำชนอย่ำงโหดเหี้ยม 

กำรฆ่ำประชำชนอย่ำงโหดเหี้ยมเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลำกำรอพยพ เขมรแดงจะบอกให้ประชำชน
เดินทำงไปในทิศทำงที่พวกมันต้องกำร ถ้ำประชำชนใหม่คนไหนไม่ท ำตำมค ำสั่ง เขมรแดงจะฆ่ำทันที 
สะท้อนให้เห็นถึงควำมโหดร้ำยของเขมรแดงผู้ที่ได้รับชัยชนะจำกสงครำมเพียงไม่ก่ีวันเท่ำนั้น  
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ภาพที่ 162 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 18 
แปลควำมได้ดังนี้ 

แต่ละคนมีความผิดหวังเพราะพวกเราต้องเดินทางต่อไปอีกไกล ไม่ใช่แค่ท่ีวัดประยูรวงศต์ามการประกาศ
ของพวกเขมรแดงก่อนหน้านี้ บางคนอยากเลี้ยวรถกลับแต่พวกเขมรแดงไม่อนุญาต บางครั้งพวกมันยิงปืนข้ึนฟ้า 2 
ถึง 3 นัดเพื่อขู่อีกด้วย ถ้าใครขัดขนื แล้วจะเดินทางกลับจะถูกทหารเขมรแดงยิงฆา่ทิ้งทันที พวกเรายิ่งกลัวจนตัวสั่น
ในเวลาที่เห็นพวกเขมรแดงฆ่าชีวิตประชาชนเป็นครั้งแรก  (องค์การนรก: 18) 

ภาพที่ 163 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 27 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ทุกสถานที่ที่พัก จะมีกองทัพปลดปล่อยมาขับไล่ให้ผู้คนรีบเดินทางไปข้างหน้าอีก พวกมันพูดเป็นอยู่อย่าง

เดียวคือ ถ้าใครไม่ท าตามจะถูกยิงทิ้งทันที ตอนนั้นมีคนถูกยิงตายมาแล้ว เพียงแค่พูดต่อปากต่อค ากับพวกมันนิด

หน่อยเท่าน้ัน  (ระบอบมัจจุราช: 27) 

 ในนวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝน เมำ ល   เป็นหนึ่งในประชำชนใหม่ที่ท ำงำนอยู่ในกอง 
ยุวนำรีกับฆุน เธอพูดคุยกับฆุนอย่ำงสนิทสนมในทุกเรื่องเช่น ควำมรัก กำรใช้ชีวิตต่ำงๆ  ควำมทุกข์
ทรมำนที่เมำได้เจอจำกกำรใช้ชีวิตอยู่ในระบอบฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ภำยใต้เขมรแดงยึดครองคือ สำมีเธอ
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เป็นผู้ถูกเขมรแดงกระท ำโดยน ำไปเรียนหนังสือ เพียงเพรำะสำมีของเธอท ำคันไถหัก หลังจำกนั้นเธอก็
ไม่พบสำมีของเธออีกเลย 

ภาพที่ 164 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 41 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 ฉันเดินกลับบ้านกับเพื่อนบ้าน ที่มอีายุมากคนหนึ่งช่ือ “เมา” เขาเปน็ประชาชนใหม่เหมือนฉัน ก่อน
ฉันจะแต่งงาน  
1 วัน องค์การได้เอาสามีน้าเมาไปเรียนหนังสือ เพราะแคเ่รื่องที่สามเีขาท าคันไถหัก หันมาเห็นฉัน น้าเมารีบพูดว่า 

 -อีหนูเอ็งอย่าขัดใจเขา (พิจิตฺต) เลยนะ ผ่านไป 3 วันแล้ว น้าเอ็ง (น้า คือสามีของเขา) ไม่เห็นกลับมา
อีกเลย น้าก็เฝ้ารอเขาอย่างใจจดใจจ่อ (จนแสบตาแล้ว)  (ใต้หยาดน้ าฝน: 41) 

จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น แม้จะเป็นควำมผิดเล็กน้อยเท่ำนั้น เขมรแดงก็กระท ำกับประชำชนอย่ำง
โหดร้ำย ในแต่ละวัน ประชำชนไม่สำมำรถรู้โชคชะตำของสมำชิกในครอบครัวได้เลยว่ำ วันนี้ พรุ่งนี้ 
หรือวันไหน จะเป็นวันสุดท้ำยที่จะได้พบหน้ำกัน  

นวนิยำยเรื่องกำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 ผู้ประพันธ์นวนิยำยเรื่องนี้ที่ถูกเขมรแดงกระท ำแล้ว 
ประชำชนใหม่คนอ่ืนๆ ก็ถูกกระท ำเช่นกัน ไม่มีใครรู้โชคชะตำของตัวเองว่ำเขมรแดงจะกระท ำหรือท ำ
ร้ำยตนในรูปแบบใดเลย ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้  
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ภาพที่ 165 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 45 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ฉันจ าได้ว่า วันหนึ่งที่เขาให้ด านา ฉันได้ยินเสียงแส้สะบัดขวับๆ และได้ยินเสียงมิตรเนือนหัวเราะ พ่ีสาวคน
หนึ่งที่ด านาห่างจากฉันประมาณ 5 ถึง 6 เมตร ถูกมิตรเนือนตี เพียงเพราะเขาปักกล้าไม่แน่น (ไม่ติดกับดิน) ไม่รู้ว่า
โชคชะตาของเขาจะเป็นอย่างไร ไม่มีใครกล้าหันไปดูเลย  (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 45) 

ภาพที่ 166 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 32-33 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 ฉันมาถึงสถานท่ีเข้าแถวก่อนเสียงนกหวีดครั้งที่ 2 เมื่อเสียงนกหวีดครั้งที่ 2 ดังข้ึน พึ่งจะเห็นคนอ่ืนๆ 
มาถึงที่ประชุมแถวพร้อมๆ กัน คืนมืดสนิทมองเห็นแค่เงารางๆ พวกพี่ๆ ซุบซิบกันอีกแล้ว ได้ยินเขาพูดว่า 

<<ได้ยินเสียงเขาตีไหม? >> ซี่โครงหัก 2-3 คนแล้ว เพราะลุกช้านั้นน่ะ!  (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 32-33) 

ภาพที่ 167 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 42-43 
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แปลควำมได้ดังนี้ 

 วันหน่ึงที่สถานท่ีท างาน ฉันได้ยินเสียงแส้ฟาด ขวับๆ 2-3 ที ต่อมาก็ได้ยินเสียงพวกพี่ๆ ท่ีอยู่ใกล้ฉัน
พูดว่า  

 <<ล้มแล้ว (ตาย)>> ได้ยินเช่นนี้ฉันยิ่งกลัวจนขวัญเสีย พยายามอดทนท างานโดยบนบานในใจอยู่
เสมอ ได้ยินพวกพี่ๆ ซุบซิบกันอีกว่า คนที่เขาฟาดนั้นเป็นผู้ชาย ความผิดที่เขาถูกตีนั้นคือ เขาเก็บสิ่งของที่ลอยจาก
น้ ามากิน บางคนบอกว่าเขาเก็บหนอนกิน เช่น หนอนด้วงอ้วนๆ ถ้าตามที่ได้ยิน ผู้ชายคนนั้นน่าจะไม่รอด  (การระลึก
ถึงพื้นที่ 32: 42-43) 

 จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น เขมรแดงสำมำรถลงโทษประชำชนใหม่ในพ้ืนที่ 32 ได้ทุกเวลำ ไม่
ว่ำจะท ำควำมผิดน้อยหรือมำกก็ตำม เช่น กำรปักกล้ำไม่แน่น กำรตื่นสำย เก็บของที่ลอยน้ ำมำกิน กำร
ลงโทษของเขมรแดงส่งผลให้ประชำชนใหม่เกิดควำมกลัวและไม่กล้ำแม้แต่จะหันมำมองหรือให้ควำม
ช่วยเหลือคนที่ถูกท ำโทษ เพรำะกลัวเขมรแดงจะลงโทษตนด้วย เขมรแดงได้ท ำลำยศักดิ์ศรีควำมเป็น
มนุษย์ของประชำชนด้วยกันเอง ค ำว่ำ “ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์” คือ กำรยอมรับบุคคลในสังคมโดย
ไม่เลือกว่ำจะเป็นชนชำติใด ซึ่งสิทธิเสรีภำพถือเป็นศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน ดังนั้น กำร
ท ำลำยศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์อำจหมำยถึง กำรลงโทษทำรุณกรรมโหดร้ำย กำรบั่นทอนสิทธิเสรีภำพ
ในสิ่งที่มนุษย์ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่ำงไม่มีข้อยกเว้นใดๆ 73 

ในนวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำชสะท้อนให้เห็นควำมโหดเหี้ยมของเขมรแดงคือ กำรที่
ประชำชนเก่ำถูกสั่งหยุดให้ท ำหน้ำที่ในองค์กำรเขมรแดง เมื่อเขมรแดงจับได้ว่ำมีคนหนึ่งในครอบครัว
กบฏต่อองค์กำร และบำงคนในครอบครัวก็ได้หำยตัวไปอย่ำงไม่ทรำบสำเหตุ สันนิษฐำนว่ำถูก 
เขมรแดงน ำตัวไปฆ่ำท้ิง 

 

                                                           
73 ควำมหมำยของศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ , เข้ำถึง เมื่อ  19 ตุลำคม พ.ศ.2564, เข้ำถึงได้จำก

http://www.thailaws.com/aboutthailaw/general_33.htm 
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ภาพที่ 168 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 118 
แปลควำมได้ดังนี้ 

มีครอบครัวหนึ่งที่ได้ช่ือว่าเป็นคนปฏิวัติ ช่ือ มิตรสาน มิตรสานเป็นลูกตาทูจซึ่งเป็นคนปฏิวัติต่อสู้ตั้งแต่ยัง
เด็กจนถึงช่วงสงคราม ใน ค.ศ.1970-1975 จบ  เขาอยู่ในแถวหน้าของนักปฏิวัติในพ้ืนท่ีนี้ ตาทูจมีลูกชายและลูกสาว
จ านวนมาก ซึ่งล้วนแต่เข้าร่วมกับระบอบปฏิวัติ ลูกๆ ของเขาได้รับการยอมรับและให้ค่าในความกล้าหาญของพวก
เขาในการปฏิวัติ แล้วได้จัดตั้งให้ท างานช้ินใหญ่ๆ ในพื้นที่หมู่บ้าน มิตรสานถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานพื้นที่สฺพืตฺบูง 
ส่วนลูกเขยอีกคนของตาทูจช่ือ โสมเป็นประธานสหกรณ์ทวลแบน ในช่วง ค.ศ.1977 มิตรสานก็หายตัวไปโดยไม่มีใคร
รู้ ส่วนคนในครอบครัวมิตรสานที่ก าลังท างานก็ถูกสั่งให้หยุดจากการท างานส าคัญๆ มิตรโสมถูกปลดจากการเป็น
ประธานสหกรณ์ให้มาเป็นประชาชนธรรมดา ไม่มีหน้าที่ในหมู่บ้านอีกเลย นอกจากนี้บางครอบครัวถูกสืบเกี่ยวกับ
การเป็นกบฏของพวกเขา ไม่มีใครรู้ว่าตาทูจท่ีเป็นนักต่อสู้ในการขับเคลื่อนการปฏิวัติมานานนั้นเป็นสายการกบฏของ
ใครที่องค์การเห็นว่า กบฏปฏิวัติ  (ระบอบมัจจุราช: 118) 

ตัวอย่ำงข้ำงต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของควำมโหดเหี้ยมของเขมรแดง นอกจำกนี้ยังพบกำร
สะท้อนควำมโหดเหี้ยมในสถำนกำรณ์เรื่องต่ำงๆ อีกมำกมำย 
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กำรยึดสิ่งของ 

ประชำชนใหม่ที่อพยพมำจำกกรุงพนมเปญ ส่วนหนึ่งเป็นคนที่มีฐำนะ แม้จะได้รับค ำบอกเล่ำ
ว่ำ ไม่ต้องเอำสิ่งของต่ำงๆ ติดตัวมำ แต่ประชำชนบำงคนก็มีกำรเตรียมตัวเอำสิ่งของจ ำเป็นติดตัวมำ 
หำกพวกเขมรแดงต้องกำรสิ่งของที่ประชำชนใหม่น ำติดตัวมำ เช่น รถยนต์ วิทยุ นำฬิกำ เสื้อผ้ำต่ำงๆ 
และของมีค่ำต่ำงๆ พวกมันมักจะยึดสิ่งของโดยใช้ส ำนวนว่ำ “องค์กำรเสนอขอ អរក  លស្ើសុុំ” โดยไม่
สนใจว่ำประชำชนจะยอมหรือไม่ยอมให้ก็ตำม 

ภาพที่ 169 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 118 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 กองทัพสถานท่ีนั้นได้เฝ้ารอยึดจักรยานยนต์ รถยนต์ทั้งหมดจากผู้เดินทาง โดยรวบรวมไว้ในวัด พวก

เขาอนุญาตให้ผู้เดินทางใช้แค่จักรยานเท่านั้น เราได้มอบจักรยานยนต์และรถเวสปาที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกใน

การขนของหนักๆ ให้พวกเขาด้วยความเศร้าเสียดาย  (ระบอบมัจจุราช: 27) 

ภาพที่ 170 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 29 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ระหว่างทาง ครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวอื่นที่ถูกพวกเขมรแดงค้นอยู่บ่อยครั้ง แล้วพวกมันมักจะยึด

เอาสิ่งของมีค่าหรือข้าวของเครื่องใช้ดีๆ เช่น วิทยุ เสื้อผ้าเป็นต้น โดยพูดว่า “องค์การเสนอขอ” แม่ผมพยายามเอา
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สิ่งของมีค่าจ านวนหนึ่งซ่อนให้พ้นสายตาของพวกหิวกระหายพวกนี้ เพราะถ้าไม่ท าเช่นนี้จะถูกพวกนี้ยึดเอาไปหมด

แน่ๆ  (องค์การนรก:  29) 

ภาพที่ 171 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 26 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ท าไมพวกทหารเหล่านั้นใช้ค าว่าองค์การมาเป็นค าสั่ง ? พวกเราเห็นพวกนั้นข่มขู่และปล้นนาฬิกาจากพวก

เราอย่างเดียว ดังนั้นค าว่า “เสนอ (ขอ)” ของพวกเขมรแดงไม่ต่างจากปล้นหรอกถ้าเราให้มัน ถ้าเราไม่ให้ มันก็จะ

เอาอยู่ดี (องค์การนรก:  26) 

กำรยึดสิ่งของและสืบค้นสิ่งของจำกประชำชนนั้น พบในช่วงที่ประชำชนใหม่อพยพออกจำก
กรุงพนมเปญเท่ำนั้น ตัวอย่ำงข้ำงต้นสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมควำมโหดร้ำยของเขมรแดงที่ข่มขู่
ประชำชนเพื่อเอำสิ่งของที่ตนต้องกำรจำกประชำชน แม้ประชำชนจะไม่เต็มใจก็ตำม 

กำรสืบข้อมูลประชำชนใหม่ 

เขมรแดงสืบค้นข้อมูลของประชำชนใหม่โดยเฉพำะผู้ชำยว่ำมีอำชีพ มีต ำแหน่ง มียศในสมัย
สำธำรณรัฐเขมรตั้งแต่ขับไล่ออกมำจำกกรุงพนมเปญ และเชิญชวนให้กลับไปท ำงำนที่กรุงพนมเปญ 
นอกจำกนี้ประชำชนที่เข้ำไปอยู่ในพ้ืนที่ชนบทแล้ว ก็ยังถูกเขมรแดงตำมสืบค้นประวัติอยู่ตลอดเวลำ 
ใครโกหกว่ำท ำเกษตรเป็น ก็ต้องท ำให้แนบเนียน ไม่ให้เขมรแดงจับได้ว่ำไม่รู้จักท ำกำรเกษตร  

เขมรแดงสอบถำมข้อมูลประวัติของประชำชนใหม่ โดยอ้ำงว่ำจะน ำประชำชนที่มีต ำแหน่ง มี
ยศเช่น ครู ต ำรวจ ทหำร และคนชนชั้นกลำง กลับไปช่วยพัฒนำประเทศที่กรุงพนมเปญ แต่ข้อมูล
ในนวนิยำยเรื่ององค์กำรนรกและเรื่องระบอบมัจจุรำช สะท้อนให้เห็นว่ำ คนที่บอกประวัติจริงของตน
และลงชื่อกับเขมรแดงเพ่ือกลับกรุงพนมเปญนั้น ไม่ได้กลับมำที่หมู่บ้ำนอีกเลย รวมถึงในนวนิยำยเรื่อง
ระบอบมัจจุรำช เมื่อเขมรแดงสืบรู้ว่ำคนไหนท ำงำนมีต ำแหน่ง มียศ ในสมัยสำธำรณรัฐเขมรนั้น จะมี
เล่ห์กลอุบำยน ำตัวประชำชนเหล่ำนี้ไปฆ่ำ เพรำะเขมรแดงมองว่ำประชำชนเหล่ำนี้เข้ำร่วมกับ
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จักรวรรดิอเมริกำ ท ำกำรเกษตรไม่เป็น ซึ่งกำรเกษตรเป็นนโยบำยหลักของระบอบเขมรแดง สะท้อน
ให้เห็นถึงควำมโหดร้ำยของเขมรแดงที่หลอกคนมีควำมรู้ให้ไปท ำงำนที่กรุงพนมเปญ และน ำไปฆ่ำ 

ภาพที่ 172 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 34 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ระหว่างทาง พวกเขมรแดงได้รวบรวมคนเดินทางที่พวกมันคิดว่าเป็นผู้อพยพให้ไปพักตามวัด เพื่อสอบถาม

ข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคน หาข้าราชการใหญ่ๆ นายทหาร ต ารวจใหญ่ๆ เพื่อรวบรวมกลับไปท างานท่ีกรุงพนมเปญ  

(ระบอบมัจจุราช: 34) 

ภาพที่ 173 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 42 
แปลควำมได้ดังนี้ 

วันท่ี 19 เมษายน พวกทหารเขมรแดงได้เดินสอบถามผู้อพยพหาข้าราชการ ทหาร ต ารวจ เพื่อน ากลับเข้า
ไปที่กรุงพนมเปญรับใช้ประเทศเหมือนกับวันก่อน วันนี้ก็เหมือนเมื่อวาน คนพนมเปญจ านวนหนึ่งบอกประวัติจริง
และลงช่ือกับพวกเขมรแดงเพื่อกลับกรุงพนมเปญ พวกเขมรแดงได้ขนคนเหล่านั้นขึ้นรถคัน ใหญ่มุ่งหน้าออกไป
ท่ามกลางความแปลกใจของคนนับร้อยท่ียังไม่ได้บอกประวัติตนเอง  (องค์การนรก: 42) 
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ภาพที่ 174 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 34 
แปลควำมได้ดังนี้ 

คนไหนที่บอกข้อมูลของตนเองว่า ท างานนี้ ท างานนั้น โดยเฉพาะทหารและต ารวจช้ันสูง หรือหัวหน้า
ใหญ่ๆ สายลับ หรือข้าราชการช้ันสูง พวกมันจะแยกตัวไปไว้ในห้องรวม หลังจากนั้นจะน าตัวไปเรียนหนังสือหรือให้
กลับไปท างาน ที่จริงแล้วเป็นเพียงกลอุบายของเขมรแดงเพื่อจะรวบรวมคนเอาไปฆ่าทิ้งเท่านั้น (ระบอบมัจจุราช : 
34) 

ตัวอย่ำงข้ำงต้นสะท้อนให้เห็นว่ำช่วงเวลำที่ประชำชนใหม่อพยพมำจำกกรุงพนมเปญนั้น 
ประชำชนต่ำงถูกเขมรแดงสอบถำมและสืบประวัติ บำงคนถูกเขมรแดงหลอกไปรับใช้ที่กรุงพนมเปญ 
แต่ไม่เคยพบว่ำได้กลับมำเลย 

ประชำชนที่อยู่ชนบทซึ่งเห็นเหตุกำรณ์ที่ประชำชนใหม่ถูกเขมรแดงน ำตัวไป ต้องระวังตัว
ตลอดเวลำ พวกเขำจึงต้องโกหกและปิดบังหน้ำที่กำรงำนของตนเอง เช่นในนวนิยำยเรื่องระบอบ
มัจจุรำช ฬุง แกม ได้ปกปิดหน้ำที่กำรงำนที่ตนเคยเป็นทหำรในสมัยจอมพลลอน นอล เขำบอก 
เขมรแดงว่ำ ตนท ำงำนเป็นกรรกรก่อสร้ำง 
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ภาพที่ 175 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 57 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ส าหรับประชาชนใหม่ที่ปกปิดประวัติส่วนตนว่าเป็นกรรมกร เกษตรกร จะอยู่ภายใต้การเฝ้ามอง และต้อง
แสดงให้เห็นในการท างานและค าพูด เป็นต้น พวกเขาจะเฝ้ามองทุกกิจกรรม ส่วนตัวผมได้ปกปิดหน้าที่การงานของ
ตนเองในระบอบ ลอน นอล ผมได้บอกว่าตนเองเป็นกรรมกรก่อสร้าง แล้วเขาก็เชื่อ เพราะผมท างานได้ดี ไม่ค่อยท า
อะไรพลาดเหมือนคนอื่นที่ไม่มีความเป็นเกษตรกรกรรมกรเลย ในกลุ่มประชาชนเก่าก็ไม่มีใครรู้จักผมและครอบครัว
ผม ด้วยเหตุนี้ท าให้ผมมีความเป็นส่วนตัว เพราะได้ยินมาว่าในหมู่บ้านมีการตามสืบหาคนที่เคยท างานในสังคมเก่า 
สมัยสีหนุ และคนท่ีเป็นทหาร ต ารวจในสมัย ลอน นอล  (ระบอบมัจจุราช: 57) 

กำรบังคับให้ประชำชนท ำงำนอย่ำงหนัก 

ฑี ข ำบูลี ได้กล่ำวในหนังสือประวัติศำสตร์กัมพูชำประชำธิปไตย ค.ศ.1975-1979 ไว้ว่ำ 
“ประชาชนทุกคนท างานหนักถึง 12 ชั่วโมงต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่มีวันหยุดพักเลย และ
ได้รับอาหารเพียงน้อยนิดเท่านั้น บางครั้งต้องท างานตั้งแต่เช้ามืดจนถึงกลางดึก ถ้าวันไหนไม่มีแสง
จันทร์ เขมรแดงจะจุดไฟส่องสว่างกลางทุ่งนาเพ่ือให้ท างานต่อ”74 เนื้อหำส่วนนี้สะท้อนให้เห็นใน 
นวนิยำยที่ศึกษำด้วย เมื่อประชำชนใหม่ถูกเขมรแดงอพยพเข้ำมำในพ้ืนที่ชนบท ควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนยำกล ำบำกมำก เพรำะเขมรแดงบังคับให้ประชำชนทุกเพศทุกวัยท ำงำนอย่ำงหนักไม่เว้น
แม้แต่เด็กหรือคนแก่ ซึ่งนอกจำกจะสะท้อนให้เห็นถึงควำมขัดแย้งกับสิ่งที่เขมรแดงพูดอวดอ้ำงไว้อย่ำง
สิ้นเชิงแล้ว กำรถูกบังคับให้ท ำงำนอย่ำงหนักทุกเพศทุกวัย ยังสะท้อนให้เห็นถึงควำมโหดร้ำยที่เขมร
แดงกระท ำต่อประชำชนทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่เด็กหรือคนแก่  

เขมรแดงจะแบ่งกลุ่มประชำชนออกเป็นกลุ่มๆ คือ ยุวชนยุวนำรีอำยุ  15 ปีขึ้นไปเป็นก ำลัง
หลักกลุ่มที่ 1 คนที่มีอำยุ 35 ปีขึ้นไปเป็นก ำลังหลักกลุ่มที่ 2 ส่วนเด็กที่มีอำยุต่ ำว่ำ 15 เป็นก ำลังหลัก
กลุ่มที่ 3 และกลุ่มคนแก่ที่เรียกว่ำ ตำๆ ยำยๆ เขมรแดงจะใช้แรงงำนกลุ่มเยำวชนที่เป็นก ำลังหลัก
ท ำงำนทั้งวันทั้งคืน รวมถึงกลุ่มเด็กที่เมื่อเรียนทฤษฎีกำรปฏิวัติแล้วต้องไปท ำงำนหนักเช่นกันอย่ำงไม่
มีเวลำพักเลย สะท้อนให้เห็นถึงควำมโหดร้ำยที่เด็กในวัยนี้ควรได้รับกำรศึกษำอย่ำงเต็มที่และถูกต้อง 
แต่เขมรแดงกลับบังคับให้เด็กเหล่ำนี้เรียนแต่เรื่องกำรปฏิวัติและท ำแต่งำน ในนวนิยำยเรื่อง “องค์กำร
นรก” ทหำรเขมรแดงได้บอกกับ ฬำย หุนคี แม่ของ ตฺรึง บญฺจำรุณ เรื่องกำรศึกษำว่ำเด็กๆ จะได้รับ
กำรศึกษำ มีโรงเรียนให้เด็กเรียน  

                                                           
74 ឌី ខ្លុំរូបី, ប្រវតរសិាស្តសរកមពុជាប្រជាធិរលតយយ (๑๙๗๕-๑๙๗๙), 46. 
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ภาพที่ 176 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 45 
แปลควำมได้ดังนี้ 

แล้วเด็กๆ มีโรงเรียนด้วยใช่ไหมมิตร ?  

ไม่ขาดแคลนอะไรเลย ! ในระบอบใหม่นี้เรามีโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับทฤษฎีปฏิวัติที่แท้จริง ไม่เหมือนพวก

รัฐบาลลอน นอล ทีส่อนเกี่ยวกับวัฒนธรรมป่าเถื่อนนั่นหรอก !  (องค์การนรก: 45)  

ในควำมเป็นจริง สิ่งที่ลูกของ ฬำย หุนคี ที่อยู่ในวัยเรียนนั้นได้รับกลับไม่ได้เรียนหนังสือ
แต่ถูกใช้ให้ท ำงำนอย่ำงหนักเพรำะเขมรแดงมองว่ำเด็กเหล่ำนี้เป็นก ำลังหลัก อีกทั้งโรงเรียนในสมัย
เขมรแดงนั้นเป็นเพียงสถำนที่รวบรวมเด็กเพ่ือไปท ำงำนเท่ำนั้น  

ภาพที่ 177 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 53 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ส่วนพ่ีริทฺธิและพี่รี องค์การไม่ให้เรียนหนังสือเพราะพวกเขาเป็นกลุ่มเยาวชนอันเป็นก าลังหลัก ดังนั้น พวก
เขาถูกสั่งให้ท างานอย่างหนักท้ังวันท้ังคืน ส่วนเด็กๆ เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีปฏิวัติในตอนเช้า ตอนบ่ายเด็กๆ ทุกคนทั้ง
ผมและราต้องไปช่วยกลุ่มพ่อๆ แม่ๆ ยุวชน ยุวนารี ในการยกสันเขื่อน ขุดล าห้วย ไม่มีเวลาพักเลย (องค์การนรก: 
53) 

 

 



 
163 

 

ภาพที่ 178 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 68 

แปลควำมได้ดังนี้ 

ในหมู่บ้านทั้ง 2 แห่ง มีโรงเรียนท าจากไม้มุงจาก  1  หลัง มี  3 ห้อง โรงเรียนแห่งนี้ดูเหมือนจะเป็นเพียง

สถานที่รวบรวมเด็กเพื่อน าไปท างานเท่านั้น เด็กในหมู่บ้านไม่เคยได้เรียน ไม่มีอุปกรณ์การเรียน เช่น หนังสือและ

กระดานชนวนเลย ส่วนใหญ่เด็กถูกหัวหน้ากลุ่มพาไปท างานในทุ่งนาและเก็บปุ๋ย เป็นต้น  (ระบอบมัจจุราช:  68) 

ในนวนิยำยเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำย ชุต ไข สะท้อนให้เห็นว่ำลูกของเขำเปรียบเหมือนคน
ตำบอด เพรำะอยู่ในวัยเรียนแต่กลับไม่ได้เรียนหนังสือ  นอกจำกนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงควำมโหดร้ำย
ของเขมรแดงที่ไม่ให้ประชำชนเก็บหนังสือภำษำต่ำงประเทศไว้เลย เพรำะเขมรแดงมองว่ำเป็นภำษำ
ของพวกจักรวรรดิ 

ภาพที่ 179 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 27 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ได้ยินลูกถามแบบนี้ ผมก็สงสารลูกแทบขาดใจ เพราะว่านับตั้งแต่วันนี้ไป คนที่ต้องสืบเผ่าพันธุ์ต่อจากรุ่น
ผมคือรุ่นลูกเป็น เหมือนคนตาบอด (ไม่ได้เรียน ไม่รู้อะไร ไม่สามารถเอาความรู้ไปพัฒนาได้) ผมเอาหนังสือนี้มาวาง
บนหัวนอน ดูแลมันยิ่งกว่าแก้วเจียระไนเสียอีก เพราะกลัวมันขาด เพราะหนังสือเล่มนี้เก่ามาก ตัวหนังสือบางที่ลบ
เลือนแทบไม่เหลือ 
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เอ็งอยากตายเหรอ (ภรรยาผมพูด) ถึงได้เอาหนังสือภาษาฝรั่งเศสมาเก็บไว้อย่างนี ้? เดี๋ยวเขาก็ว่าว่าเรารู้ภาษา

จักรวรรดินิยมหรอก อย่าเพิ่งไว้ใจอะไรเลย (ความรู้สึกของลูกควาย: 27) 

ฑี ข ำบูลี กล่ำวในหนังสือ “ប្រវតរិសាស្តសរកមពុជាប្រជាធិរលតយយ (๑๙๗๕-๑๙๗๙) ประวัติศำสตร์
กัมพูชำประชำธิปไตย ค.ศ. 1975-1979 ” เกี่ยวกับกำรศึกษำของเด็กในสมัยนั้นว่ำ ไม่มีโรงเรียนอย่ำง
เป็นทำงกำร เด็กต้องเรียนอ่ำนเขียนใต้ต้นไม้หรือใต้ถุนบ้ำนของประชำชนที่เป็นเกษตรกร อ่ำนเขียน
หนังสือได้เล็กน้อยเท่ำนั้น เขมรแดงมักพูดว่ำ “องค์การไม่มีใบปริญญาบัตร มีแต่การกระท าให้เห็น ถ้า
อยากเรียนสูงๆ ต้องไปท างานที่ท านบ ล าห้วย”และบอกอีกว่ำ “การรู้อักษรรู้เลขไม่ส าคัญ สิ่งส าคัญ
คือการท างานที่ขับเคลื่อนระบอบปฏิวัติ”75  ในนวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำช ปรำกฏภำพสะท้อน
ควำมคิดของเขมรแดงที่ลดคุณค่ำระบบกำรศึกษำและมุ่งเน้นแต่กำรใช้แรงงำนคนเท่ำนั้น ดังนี้ 

ภาพที่ 180 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 69 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 ในช่วงเวลานั้น กรรมาภิบาลทุกระดับช้ันไม่พูดเกี่ยวกับการศึกษาและการสร้างโรงเรียนตามหมู่บ้านตาม
ต าบลเลย ทฤษฎีหนึ่งที่เราเคยได้ยินเขาพูดเป็นประจ า “ปริญญาบัตร ไม่เท่าการกระท าให้เห็น” ค านี้ดูเหมือนเป็น
ค าพูดตลก แต่มีความหมายลดคุณค่าของการศึกษาเล่าเรียนและความรู้ พวกกรรมาภิบาลพูดอีกว่า การท าการ
ปฏิวัติไม่จ าเป็นต้องเรียนหนังสือหรือมีปริญญาอะไรเลย คือมีแค่ก าลังแรงกายในการท าไร่ท านาก็พอแล้ว  (ระบอบ
มัจจุราช:  69) 

ตัวอย่ำงข้ำงต้นสะท้อนให้เห็นว่ำ เด็กในสมัยเขมรแดงนั้นไม่ได้รับกำรศึกษำที่ถูกต้อง ใน
หนังสือประวัติศำสตร์กัมพูชำได้กล่ำวว่ำ เด็กได้ควำมรู้จำกผู้ใหญ่ที่เป็นเกษตรกรในพ้ืนที่หรือหมู่บ้ำน
นั้นๆ เท่ำนั้น ยิ่งไปกว่ำนั้น โรงเรียนที่ควรเป็นสถำนที่ให้ควำมรู้แก่เด็กก็กลับเป็นสถำนที่รวบรวมเด็ก
เพ่ือน ำไปใช้แรงงำนเท่ำนั้น ท ำให้เด็กที่เป็นก ำลังหลักของประเทศถูกปิดกั้นและไม่ได้รับควำมรู้ 

                                                           
75 ឌី ខ្លុំរូបី, ប្រវតរសិាស្តសរកមពុជាប្រជាធិរលតយយ (๑๙๗๕-๑๙๗๙) (ភ្ុំលេញ: មជឈុមណ្ឌ បឯកសា កមពុជា, 

2011), 43. 
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นอกจำกนี้ในนวนิยำยเรื่ององค์กำรนรกและเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำย เด็กๆ ถูกสั่งให้ไป

ท ำงำนต่ำงๆ เช่น เลี้ยงควำย เก็บใบไม้ ขี้วัว ฟำง ไปท ำปุ๋ย 

ภาพที่ 181 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 13 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ฝนตกจนดินชุ่มฉ่ า พวกเราก็ยังพากันไถนาอย่างขะมักเขม้น ลูกผมคนโตถูกองค์การหมู่บ้านสั่งให้ไปเลี้ยง

ลูกควาย 1 ตัว ลูกควายนี้ผมให้ช่ือไอ้ญิ  (ความรู้สึกของลูกควาย: 13) 

ภาพที่ 182 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 89 
แปลควำมได้ดังนี้ 

กลุ่มเด็กๆ อย่างผมและรา ถูกสั่งให้ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าในหน้าฝน ไว้ใช้ในหน้าแล้งและท าปุ๋ย กลุ่มเดก็ท่ี

ท าปุ๋ยนั้น ต้องเดินเก็บใบลาบเสือหรือใบสะแก ขี้วัว ฟาง เพื่อผสมท าเป็นปุ๋ยธรรมชาติ  (องค์การนรก: 89) 

ในนวนิยำยเรื่องกำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 คง่ ธีตำ ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ที่เธอเป็นเด็กผู้หญิงอำยุ
เพียง 8 ขวบ ที่ถูกเขมรแดงส่งตัวเข้ำไปในกองยุวชนยุวนำรี และถูกบังคับให้เธอท ำงำนอย่ำงหนักทั้ง
วันทั้งคืนเช่นเดียวกับพวกยุวนำรี แม้กระทั่งตอนกลำงคืนเขมรแดงก็ยังมีเครื่องปั่นไฟให้ท ำงำน และ
กำรยกคันนำที่มีระยะทำงที่ยำวถึง 30 เมตรที่มีกำรเพ่ิมระยะทำงกำรขุดขึ้นเรื่อยๆและต้องขุดให้ได้ใน 
1 วัน รวมทั้งกำรขุดต้นไม้ที่มีขนำดใหญ่ที่ใช้เวลำกว่ำ 7 วันถึงจะขุดเสร็จ กำรท ำงำนเหล่ำนี้ค่อนข้ำง
หนัก ถ้ำเทียบกับแรงกำยของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงควำมโหดร้ำยที่เขมรแดงบังคับใช้
แรงงำนทั้งเด็กผู้หญิงและผู้หญิงท ำงำนอย่ำงหนักโดยไม่มีวันได้หยุดพัก 
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ภาพที่ 183 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 1 
แปลควำมได้ดังนี้ 

พวกเราท างานทั้งวันทั้งคืน ตอนกลางคืนเขามีเครื่องปั่นไฟใส่หลอดไฟให้เราท างาน เช่น ยกคันนา ฟาด

ข้าว หรือถอนกล้า ถ้าไม่อย่างนั้น ต้องเดินไล่หนูตอนกลางคืน ในฤดูแล้ง ตอนกลางวันเราเกี่ยวข้าว ตอนกลางคืน

ฟาดข้าวออกจากเมล็ด เมื่อพ้นฤดูแล้งไปก็ขุดคันนา หรือขุดร่องน้ าท้ังวันท้ังคืน (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 1) 

ภาพที่ 184 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 63 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ตอนนี้ถึงเวลายกคันนาอีกครั้ง ครั้งแรกเขาก าหนดให้ยก 10 เมตรใน 1 วัน พวกเราทุกคนพยายามท าจน

เสร็จตามที่ก าหนดนี้ ไม่กี่วันต่อมาก็เปลี่ยนแผนให้แต่ละคนยก 15 เมตร พวกเราก็ท าได้อีก และไม่กี่วันก็เพิ่มเป็น 20 

เมตร ต่อมาก็เป็น 25 เมตร และหลังจากนั้นก็สั่งให้ยกคันนา 30 เมตร ใน 1 วัน (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 63) 
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ภาพที่ 185 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 70 
แปลควำมได้ดังนี้ 

การท างานของเราที่นี่คือ ขุดถอนรากต้นไม้ใหญ่ๆ ก่อนหน้านี้เขาน่าจะเคยขุดแล้วเพราะมีร่องรอยการขุด

เสร็จและทุ่งที่กว้างระหว่างป่าโปร่ง 2 ข้างทาง ไกลจนสุดสายตา ความกว้างคือกว้างจนไม่สามารถเดาได้ว่ากี่เมตร ดู

แล้วถ้าไม่ท าถนนก็ท าท านบ สองข้างที่เขาขุดเสร็จแล้วนั้นคือป่าโปร่งท่ีมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆ  บางต้นยืนโอบมือกัน 5 คน

ยังไม่รอบต้นเลย พวกเราขุดถอนรากต้นไม้ตามกลุ่ม ต้นไม้บางต้นใหญ่ต้องขุด 6 -7 วัน จึงจะล้ม  (การระลึกถึงพื้นที่ 

32: 70) 

ในนวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำช ฬุง แกม ที่มีอำยุ  28 ปี จัดเป็นกลุ่มก ำลังหลักที่ 1 ได้
ถ่ำยทอดให้เห็นถึงกำรท ำงำนของประชำชนใหม่ที่ไม่มีวัวควำย ต้องท ำงำนด้วยมือเปล่ำ สะท้อนให้เห็น
ถึงควำมยำกล ำบำกจำกกำรท ำงำนตำมค ำสั่งของเขมรแดง ที่ไม่ให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อ ำนวยควำม
สะดวกในกำรท ำงำน เพียงแค่ใช้แรงกำยของคนก็พอ สอดคล้องกับทฤษฎี “มหำก้ำวกระโดด มหำ
อัศจรรย์” ที่เขมรแดงมองเห็นว่ำ ในสมัยนครวัด ประเทศกัมพูชำสำมำรถสร้ำงโบรำณสถำนหรือ
สิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องมือหรือเครื่องจักรกลใดๆ 
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ภาพที่ 186 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 57 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ประชาชนใหม่ไม่มีวัวควายหรือเครื่องมือในการท างานเลย พวกเราไปท างานด้วยมือเปล่า เมื่อไปถึงไร่นา 

พวกเราก็ถูกสั่งจากหัวหน้ากลุ่มไปท างานตามที่สั่ง โดยเฉพาะงานในไร่นาคือมีแต่ ขุดดิน ยกคันนา ขุดต้นไม้เป็นต้น 

(ระบอบมัจจุราช: 57) 

กำรที่เขมรแดงบังคับใช้แรงงำนประชำชน ส่งผลให้ประชำชนเกิดควำมเจ็บป่วยและเสียชีวิต
ลงในที่สุด อย่ำงในนวนิยำยเรื่ององค์กำรนรก ริทฺธิและรี พ่ีของ ตฺรึง บญฺจำรุณ ที่จัดเป็นก ำลังหลักนั้น 
ถูกเขมรแดงใช้แรงงำนอย่ำงหนักจนล้มป่วยและเสียชีวิตลง 

ภาพที่ 187 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 108 
แปลควำมได้ดังนี้ 

หลังจากยุวชนทั้ง 2 คนเดินออกไป แม่ผมก็จัดเตรียมสถานท่ีให้พี่ริทฺธิพักอย่างดี แล้วเขาได้ถามลูกชายคน

โตว่า 

- ท าไมลูกถึงร่างกายทรุดโทรมอย่างน้ี ? 

- ผมก าลังท างานแล้วหน้ามืดล้มลงไป! ! ผมเหนื่อยมาก ไม่มีแรงเลย  (องค์การนรก: 108) 

ภาพที่ 188 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 101 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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จากความพยายามของแม่ที่ใช้เวลาอยู่หลายเดือน อาการพี่รีก็ไม่ดีขึ้น ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆ ในท่ีสุดพี่รีก็เสียชีวิต

ลงอย่างน่าสงสารในบ้านเล็กๆ เวลาตี 5 กว่าๆ ค.ศ. 1977  (องค์การนรก: 101) 

นอกจำกนี้ คนที่ป่วยไม่หนักอยู่ในโรงพยำบำลก็ต้องท ำงำนเช่นกัน เขมรแดงให้คนที่ไม่ป่วย
หนักท ำงำนตำมที่เขมรแดงต้องกำรภำยในโรงพยำบำล และถ้ำอำกำรเริ่มหำยดี เขมรแดงก็จะสั่งให้
กลับไปท ำงำนหนักเช่นเดิมทันที สะท้อนให้เห็นถึงควำมโหดร้ำยของเขมรแดงท่ีส่งผลต่อสภำพร่ำงกำย
ของประชำชนที่ป่วยโดยไม่ได้พักจำกกำรท ำงำนเลย 

ภาพที่ 189 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 14 
แปลควำมได้ดังนี้ 

การพักจากงานที่หนักประมาณ 3 วันนี้ สุขภาพฉันก็ดีขึ้น เมื่อสุขภาพดีขึ้น ฉันก็ไม่ได้ว่างเลย ต้องช่วยท า
ความสะอาดโรงพยาบาล ช่วยเย็บเสื้อผ้าคนป่วย เวลาที่เขาต้องการ ตอนเย็น หมอคนหนึ่งบอกฉันว่า อีก 2 วัน ฉัน
ต้องกลับไปท างานท่ีเดิมแล้ว ได้ยินเช่นนี้ฉันรู้สึกหดหู่ใจ แต่ไม่กล้าถกเถียงอะไร แค่นึกว่า โอ ้! ท างานยังไม่ได้หยุดพัก
เลย ต้องกลับไปใช้แรงกายอีกแล้ว (ใต้หยาดน้ าฝน: 14) 

กำรควบคุมปริมำณอำหำร 

หนึ่งในควำมโหดร้ำยที่เป็นสำเหตุท ำให้ประชำชนต้องล้มป่วยหรือเสียชีวิตลงนั้น มำจำกกำร
ได้รับอำหำรไม่เพียงพอ ซึ่งอำหำรเป็นปัจจัยหลักในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  ในช่วงแรกที่
ประชำชนใหม่เข้ำไปพ้ืนที่ชนบทนั้น เขมรแดงได้แจกข้ำวและอำหำรให้ประชำชนอย่ำงจ ำกัด ไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน อย่ำงไรก็ตำมประชำชนยังพอที่จะหำอำหำรอ่ืนเพ่ิมเติมได้ 
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ภาพที่ 190 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 55 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ตอนนั้นข้าวสารและข้าวโพดที่พวกเขมรแดงแจกให้เราเอามาหุงกินนั้นไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่วน

อาหารที่เขมรแดงแจกให้นั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากเกลือ  (องค์การนรก: 55) 

ภาพที่ 191 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 58 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ส่วนอาหารเช่นปลา เนื้อสัตว์ ผักต่างๆ ต้องหาเก็บในหมู่บ้านหรือตามรั้วบ้านด้วยตัวเอง บางครั้งอาจขอ
ชาวบ้านใกล้เคียงได้บ้าง เนื่องจากการขาดแคลนอาหารเช่นนี้ แต่ละคนมักจะหาปลา ปู กบ ผัก ตามป่า ตามทุ่งนา
มาท าอาหารเพื่อเลี้ยงชีวิตครอบครัว ในทุกๆ วัน ครอบครัวผมมีเพียงข้าวและแกงทานนิดหน่อยเท่านั้น  (ระบอบ
มัจจุราช: 58) 

ในช่วงเวลำต่อมำ ประมำณ ค.ศ.1976 ระบบกำรแจกอำหำรของเขมรแดงได้เปลี่ยนไป 
ประชำชนต้องกินข้ำวรวมกัน คือประชำชนทุกคนไม่มีกรรมสิทธิ์ส่วนตนเลย ทุกอย่ำงต้องตกมำเป็น
กรรมสิทธิ์ส่วนรวมทั้งหมด โดยเขมรแดงไม่ให้ประชำชนทุกคนท ำอำหำรเองภำยในบ้ำน และต้องมำ
กินข้ำวรวมกันแบบนั่งล้อมวง มีอำหำรให้เพียงน้อยนิดเท่ำนั้น กรรมสิทธิ์ส่วนรวมที่สะท้อนให้เห็น
ในนวนิยำยแต่ละเรื่องจะมีควำมแตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับเขมรแดงที่เป็นผู้ควบคุมประชำชนแต่ละพ้ืนที่ 
แต่ไม่ว่ำอย่ำงไรก็ท ำให้เห็นถึงควำมยำกล ำบำกของประชำชนไม่ต่ำงกัน และถ้ำเขมรแดงเห็นว่ำมีกำร
หุงข้ำวหรือมีควันมำจำกบ้ำนไหน จะถูกน ำตัวไปลงโทษหรือน ำตัวไปฆ่ำท้ิง 
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ภาพที่ 192 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 70 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ใน ค.ศ.1976 องค์การได้ประกาศให้สหกรณ์ทั้งหมดท างานรวมกันและกินข้าวรวมกันท่ีพวกเราไม่สามารถ

ท าอะไรที่บ้านได้นอกจากต้มน้ า ในบ้านเขาห้ามไม่ให้มีจานชามช้อนส้อมเด็ดขาด คือองค์การอนุญาตให้มีเพียงหม้อ 

หรือกาต้มน้ าเท่านั้น  (ระบอบมัจจุราช: 70) 

ภาพที่ 193 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 91 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เวลาประชุมแต่ละครั้ง กรรมาภิบาลเขมรแดงมักจะกล่าวว่า เราต้องละทิ้งกรรมสิทธิ์ส่วนตน (กรรมสิทธิ์
บุคคล) และคิดถึงกรรมสิทธิ์ส่วนรวม (กรรมสิทธิ์รวม) โดยกรรมสิทธิ์ส่วนรวมเป็นสิ่งที่ส าคัญในระบอบกัมพูชา
ประชาธิปไตย องค์การไม่ให้มีคนรวยคนจน คือประชาชนทุกคนเท่ากัน กรรมสิทธ์ิที่เท่ากันท่ีองค์การก าหนดให้แต่ละ
คนคือ เสื้อผ้า 2 ชุด เปล 1 ปาก และช้อน 1 คัน เท่านั้น  (องค์การนรก: 91) 

ภาพที่ 194 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 90 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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เมื่อถึงเวลากินข้าวรวมครั้งแรก เรากลืนล าบากมากเพราะข้าวมีทั้งดิบทั้งไหม้ ส่วนอาหารคือมีแค่น้ าปลาร้า 

บางครั้งมีแค่แกงผักบุ้งน้ าด าปี๋ เขาให้เรานั่งกินล้อมวงกัน 4 คนส าหรับแกง 1 จาน เมื่อแม่ครัวตักแกงมาให้ ล าดับ

แรกคือหาปลาแล้วน ามาวางข้างจานแกง แล้วหัวหน้าจะเป็นคนแบ่งปลาออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน คนที่อยู่ในวงจะ

เริ่มเลือกส่วนแบ่งปลาก่อน และหัวหน้าจะได้ปลาช้ินสุดท้าย (องค์การนรก: 90) 

ภาพที่ 195 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 37 
แปลควำมได้ดังนี้ 

<<แกง 1 จาน ส าหรับ 1 กลุ่ม ต้องนั่งล้อมวงกัน>> 

พูดเสร็จเขาก็ถือแส้เดินไปมา น่ากลัวมาก แต่ละคนอยู่กันเงียบๆ ไม่กล้าเงยหน้าเลย หลังจากนั้นเขาก็ตัก

แกงมาวางบนพื้นดิน 1 จาน ตามวงที่พวกเรานั่งกัน แกงนั้นคือน้ าปลาร้าไม่เหลวไม่ข้น แต่เค็มมาก  (การระลึกถึง

พื้นที ่32: 37) 

ภาพที่ 196 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 71 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ตั้งแต่ ค.ศ.1976 เป็นต้นมา มีความเป็นอยู่แบบนี้มาโดยตลอด ประชาชนถูกสั่งห้ามอย่างเคร่งครัดไม่ให้มี

การกินข้าวนอกโรงครัว กองลาดตระเวนและกรรมาภิบาลหมู่บ้านขององค์การมักจะเฝ้ามองคนใน 
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หมู่บ้าน ถ้าบ้านไหนมีควันจากการหุงข้าว หรือมีการก่อไฟจากเตาในตอนกลางคืน แล้วถูกจับได้ว่ามีการ

ท าอาหาร จะถูกน าตัวไปอบรมหรือลงโทษอย่างหนักไปจนถึงถูกก าจัดทิ้ง(ระบอบมัจจุราช: 71) 

ภาพที่ 197 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 99 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ตามเอกสารของ อุง ถุง เหืองที่พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับ เอียง ซารี ได้เล่าถึงแผนการของพอล พต ว่า 
ต้องการเพิ่มจ านวนประชาชนกรเขมรให้ได้ 15 ล้านคน ใน ค.ศ. 2000 เพื่อสร้างและปกป้องประเทศ แต่การปฏิบัติ
ของพอล พต นั้นกลับตรงกันข้ามกับแผนการนี้อย่างสิ้นเชิง การฆ่าฟันโดยตรงและการฆ่าทางอ้อม โดยการท าให้
ประชาชนท างานหนัก อดอาหาร คือไม่สามารถท าให้ประชาชนสร้างและปกป้องประเทศตามแผนการของ พอล พต 
ได้เลย (องค์การนรก: 99) 

กำรบังคับคนให้แต่งงำนกัน  

แนวทำงหนึ่งในกำรเพ่ิมจ ำนวนประชำกรของเขมรแดง คือ กำรบังคับให้คนแต่งงำนกัน กำร
บังคับเรื่องนี้ เด่นในนวนิยำยเรื่อง “ใต้หยำดน้ ำฝน” ฆุน ผู้ประพันธ์ถูกเขมรแดงบังคับให้แต่งงำนกับ
ชำยที่ไม่รู้จักในค่ำยยุวชนยุวนำรี โดย ฑี ข ำบูลี ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในหนังสือประวัติ ศำสตร์กัมพูชำ
ประชำธิปไตย ค.ศ.1975-1979 ว่ำ “พิธีแต่งงานในระบอบกัมพูชาประชาธิปไตยต่างจากธรรมเนียม
ปฏิบัติแบบเขมรเดิมโดยสิ้นเชิง คือคู่แต่งงานไม่ได้รับการอนุญาตให้เลือกคู่ของตนเอง แต่ละคู่ถูกเลือก
โดยองค์การที่อ้างว่าเป็นพ่อแม่ของทุกคน  บางคู่ไม่เคยรู้จักกันแม้กระทั่งเห็นหน้ากันหรือรู้จักชื่อของคู่
ตนเองด้วยซ้ า จนถึงวันเข้าร่วมพิธี”76 กำรบังคับให้ประชำชนแต่งงำนตำมแบบเขมรแดงนี้ ต่ำงจำก
ขนบธรรมเนียมกำรแต่งงำนเขมรแบบเดิมอย่ำงสิ้นเชิง ท ำให้ประชำชนเกิดควำมทุกข์ทรมำนภำยใน

                                                           
76 ឌី ខ្លុំរូបី, ប្រវតរសិាស្តសរកមពុជាប្រជាធិរលតយយ (๑๙๗๕-๑๙๗๙), 75. 

 



 
174 

 

จิตใจ เพรำะไม่มีสิทธิ์เลือกคู่ของตนเอง ไม่มีพิธีกรรมตำมขนบธรรมเนียมเดิม และแม้แต่ญำติพ่ีน้องก็
ไม่มีโอกำสมำเข้ำร่วมได้  

ภาพที่ 198 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 25 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ส่วนฉันอยู่ในกลุ่มที่มีลักษณะ ฝ่ายชายอายุน้อย ฝ่ายหญิงอายุมากกว่า คือคู่ฉันมีอายุน้อยกว่าฉัน 5 ปี 

ที่ฉันไม่เคยต้องการเช่นนี้เลย ไม่เพียงแต่คู่ของฉันอายุน้อยกว่าฉันเท่าน้ัน แถมฉันยังไม่เคยรู้จักหน้าตาเขาด้วยเช่นกัน  

(ใต้หยาดน้ าฝน: 25) 

ภาพที่ 199 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 24 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 โอ้ !พุทโธ่เอ๋ย ฉันไม่รู้จะแก้ไขด้วยวิธีไหน ฉันไมเ่คยรูจ้ักยุวชนท่ีต้องมาแต่งงานกับฉันเลย แม้แต่ช่ือ 

ฉันก็ไม่เคยไดย้ิน ฉันมีความกังวลอยู่ตลอด เอาแต่นึกซ้ าๆ ว่า แมเ่อย๋ ช่วยลูกสาวด้วย ขอให้ลูกพ้นจากคนพาลช่ัวร้าย

ด้วย (ใต้หยาดน้ าฝน: 24) 
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ภาพที่ 200 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 22 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 ฉันหนีไปแอบร้องไห้ในป่าละเมาะ นึกสงสารตัวเองเพราะมีพี่สาวกับเขา แต่พี่ก็นอนป่วยอยู่ ไม่มีแม่ 

ไม่มีพ่อ ไม่มีญาติ แล้วอีกอย่างไม่ได้ปรารถนาจะแต่งงานนี้เลย โดยเฉพาะก าลังกายที่มีในตัวแห้งเหี่ยวเหมือนดอกไม้

ขาดน้ าค้าง แล้วจะมีจิตใจยินดีปรีดาได้อย่างไร ถ้าผู้ชายที่ต้องแต่งงานด้วยเป็นคนไม่เคยรู้จักหน้าตากันมาก่อน ไม่รู้

ว่าเป็นคนอย่างไร  โอ้ ท าไมพวกมันมาบังคับใจกูเช่นนี้ ? ฉันรู้สึกโกรธอยู่คนเดียว ก็ตัดสินใจว่า กูน่าจะยอมตายดีกว่า

ได้สามีที่มาจากการถูกบังคับ นึกอย่างนี้ น้ าตาก็แย่งกันไหล ฉันเช็ดจนเปียกชายผ้าขาวม้า ท าให้สีที่ย้อมผ้า แดง

ออกมาเหมือนเลือดเปื้อนแก้มและมือของฉัน (ใต้หยาดน้ าฝน: 22) 

กำรถูกบังคับจับคู่แต่งงำนของเขมรแดงนั้น ถ้ำใครต่อต้ำนจะถูกน ำตัวไปฆ่ำทันที และเมื่อเข้ำ

ร่วมพิธีแต่งงำนเสร็จแล้ว เขมรแดงจะคอยสอดส่องคู่รักใหม่อยู่ตลอดเวลำ ถ้ำคู่ไหนคิดหนี คู่ไหนไม่

แสดงให้เขมรแดงเห็นว่ำมีควำมสัมพันธ์กัน เขมรแดงก็จะน ำตัวไปฆ่ำเยี่ยงสัตว์เดรัจฉำนเช่นกัน 

สะท้อนให้เห็นในนวนิยำยเรื่ององค์กำรนรกและเรื่องใต้หยำดน้ ำฝนถึงกำรกระท ำที่โหดเหี้ยมของ 

เขมรแดงในกำรบังคับจับคู่ประชำชนให้แต่งงำนกัน 
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ภาพที่ 201 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 98 
แปลควำมได้ดังนี้ 

นานๆ ครั้ง องค์การได้จัดให้มีการแต่งงานเป็นกลุ่มระหว่างยุวชนและยุวนารีจ านวนหลายคู่ในเวลาเดียวกัน 
การแต่งงานในระบอบนรกนี้มีเพียงการตั้งแถวประชันหน้าของชายและหญิง ถ้าชายคนไหนยืนตรงข้ามหญิงคนไหน 
ก็ต้องจับมือกันและเลือกคนนั้นเป็นคู่ ไม่มีใครสามารถถกเถียงค าสั่งนี้ได้เลย ถ้าใครเถียงจะถูกจัดว่าต่อต้านองค์การ 
และถูกน าตัวไปฆ่าทิ้งอย่างเดียว  (องค์การนรก: 98) 
 

ภาพที่ 202 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 31 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 -โอ้ พวกปีศาจนี้ มันเดินสอดส่องพฤติกรรมคู่รักใหม่ ถ้าคู่ไหนไม่ร่วมรักกัน มันจะลากเอาไปฆ่า

เหมือนสัตว์เดรัจฉาน 

 ฉันนอนถอนหายใจใหญ่ครู่หนึ่ง ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินผ่านบ้านฉัน ฉันลุกนั่งเห็นเขาแบกห่อผ้า

สีด า ข้างหน้ามีคนเดินถือตะเกียง จึงรู้ว่า เขาแบกศพไปฝัง  (ใต้หยาดน้ าฝน: 31) 

 

ภาพที่ 203 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 99 
แปลควำมได้ดังนี้ 

กลางคืน พวกลาดตระเวนจะเดินแอบฟังข้างล่างบ้านคนท่ีเพิ่งจะแตง่งานใหม่ ถ้าพวกลาดตระเวนรู้ว่า

คนไหนต่อตา้นไมย่อมร่วมรักกัน จะถูกน าตัวไปฆ่าทิ้งทันที (องค์การนรก: 99) 
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โรงพยำบำลสมัยเขมรแดง 

เขมรแดงได้โกหกประชำชนและยกย่องระบบสำธำรณสุขของระบอบปฏิวัติเขมรแดงว่ำมี

โรงพยำบำล มีหมอพร้อมดูแลรักษำประชำชนชำวเขมร 

ภาพที่ 204 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 56 
แปลควำมได้ดังนี้ 

แล้วในระบอบนี้มีโรงพยาบาลรักษาคนป่วยไหมมิตร ?  
หมอผู้หญิงเขมรแดงน้ันตอบอย่างไม่คิดอะไร  
เรื่องหมอ มิตรอย่าห่วงอะไรเลย ! แม้ว่าไส้จะขาด 5 ส่วน หมอเราก็สามารถต่อให้ติดกันได้!  (องค์การนรก: 

56) 

ตัวอย่ำงที่แสดงกำรโกหกของเขมรแดงข้ำงต้น พบในช่วงกำรอพยพที่ประชำชนมักคอยถำม
ทหำรเขมรแดงเกี่ยวกับเรื่องควำมเป็นอยู่ของตนเองในระบอบปฏิวัตินี้ เพ่ือให้ตนเองทรำบข้อมูล
เรื่องรำวควำมเป็นอยู่ในระบอบใหม่นี้ที่ตนเองจะต้องพบเจอในอนำคต แต่สิ่งที่เขมรแดงกล่ำวบอก
ประชำชนทั้งหมดนี้ เป็นเพียงกำรใช้ค ำพูดโกหก หลอกลวงประชำชนอย่ำงสิ้นเชิง สิ่งที่ประชำชนชำว
เขมรได้รับกลับเป็นควำมโหดร้ำยที่เข้ำมำในชีวิตของพวกเขำอย่ำงไม่มีวันลืม 
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ในควำมจริงแล้ว สิ่งที่ประชำชนได้รับจำกหมอของเขมรแดงนั้น คือโรงพยำบำลของเขมรแดง
นั้นไม่มียำรักษำคนป่วยเลย ยำที่ใช้รักษำโรคของประชำชนในสมัยเขมรแดงนั้นมีเพียงยำลูกกลอน 
และยำฉีดที่มำจำกขวดน้ ำอัดลมซึ่งใช้รักษำทุกโรคเหมือนกัน เข็มฉีดยำก็ไม่สะอำด มีกำรใช้ที่ไม่
ถูกต้องตำมหลักกำรแพทย์ กำรผ่ำตัดไม่มียำชำที่ช่วยบรรเทำอำกำรเจ็บปวดของประชำชนเลยแม้แต่
น้อย ประชำชนต้องยอมโดยหวังว่ำกำรรักษำจะท ำให้ชีวิตดีขึ้น  ซึ่งในนวนิยำยที่ศึกษำสะท้อนภำพ
โรงพยำบำลในสมัยเขมรแดงที่มีลักษณะไม่ถูกต้องตำมหลักทำงกำรแพทย์ที่คนป่วยควรได้รับจำก
สถำนที่ที่เรียกว่ำโรงพยำบำลส่งผลต่อชีวิตประชำชนจนต้องเสียชีวิตลง 

ภาพที่ 205 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 73 
แปลควำมได้ดังนี้ 

แม้ว่าองค์การจะมอบหมายงานเพิ่มผลผลิตให้พวกเราท างานท้ังวันท้ังคืน แต่องค์การก็ไม่เคยสนใจในความ
สะดวกสบายและสุขภาพของพวกเราเลย เมื่อสมาชิกในครอบครัวป่วย ในหมู่บ้านก็ไม่มีสถานที่ส าหรับให้ยาหรือ
ตรวจโรคเลย ตอนพวกเรามีปัญหาแต่ละครั้ง แต่ละคนท าได้เพียงสอบถามพี่น้อง เพื่อนอย่างเงียบๆ เพื่อขอหรือเอา
ของที่มีค่าที่เขาอาจยอมรับได้ไปแลกยา เพื่อน ามารักษาความเจ็บป่วยของตน บางครอบครัวที่เกิดป่วยขึ้น ก็จะมี
ความล าบากในการหายามารักษา เพราะแผ่นดินใหม่ในองค์การปฏิวัติที่มหาก้าวกระโดด มหาอัศจรรย์ กลับไม่มียา
หรือหน่วยสุขภาพส าหรับให้ยารักษาแก่ประชาชนเลย  (ระบอบมัจจุราช: 73) 
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ภาพที่ 206 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 74 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เวลาตรวจโรค ไม่มีเครื่องมือรักษาอะไรเลย เพียงแค่พบหมอแล้วเขาก็ถามถึงอาการนิดๆ หน่อยๆ ก็ให้ยา
หรือไม่ก็อนุญาตให้นอนพักที่โรงพยาบาล ส่วนยาที่เขาให้คนป่วยนั้น เป็นยาที่ผลิตในประเทศ ท าจากเปลือกไม้ผสม
กันก่อนบด และปั้นเป็นเม็ดกลมๆ เรียกว่า “ยาลูกกลอน” ถ้าต้องฉีดยาก็เป็นยาที่ผลิตจากในประเทศเช่นกัน เราไม่รู้
ขั้นตอน (สูตรยา ต ารายา) ว่าเป็นอย่างไร แต่ยานั้นก็สามารถฉีดรักษาคนป่วยได้บ้าง ยานี้เขาใส่ในขวดน้ าเป๊บซี่โคล่า
หรือแฟนต้า ปิดปากขวดด้วยพลาสติก เมื่อใครป่วยด้วยโรคอะไรก็ตาม ก็จะได้รับยาฉีดนี้ทุกคน  (ระบอบมัจจุราช : 
74) 

ภาพที่ 207 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 112 
แปลควำมได้ดังนี้ 

โรงพยาบาลเขมรแดงไม่มียารักษาคนป่วยเลย ถ้าป่วยหนักคือรอวันตายเท่าน้ัน ถ้าพูดถึงการฉีดยาคือ มีคน
ป่วยหลายคนที่เกิดอาการติดเชื้อเพราะเข็มที่ฉีดไม่สะอาดหรือการฉีดไม่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ พวกหมอปฏิวัติ
ผ่าตัดคนเหมือนผ่าหมู ไม่มียาชาเลย พวกเขาผ่ากันสดๆ ท าให้คนที่ถูกผ่าเจ็บมาจนร้อง พากันแตกตื่นกันทั้ง
โรงพยาบาล  (องค์การนรก: 112) 

 

ภาพที่ 208 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 111 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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การดูแลรักษาที่โรงพยาบาลนี้ก็ไม่ต่างจากโรงพยาบาลหมู่บ้านคือ มีแต่ยาลูกกลอนและยาฉีดที่ใส่ในขวด

น้ าหวานเท่านั้น เป็นสาเหตุท าให้อาการป่วยของพี่ริทฺธิยิ่งแย่ลง (องค์การนรก: 111) 

ภาพที่ 209 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 112-113 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ไม่กี่วันหลังจากน้ัน พีร่ิทฺธิก็เสียชีวติลงอย่างน่าสงสารที่สดุ เพราะเพยีงแค่ไม่มยีารักษาโรค พวกหมอปฏิวัติ

ได้เอาศพของพี่ริทฺธิไปฝังที่ทุ่งฝังศพใกล้โรงพยาบาลทันที  (องค์การนรก: 112-113) 

นอกจำนี้นวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำชและเรื่ององค์กำรนรกยังสะท้อนให้เห็นว่ำเมื่อประชำ
ชนล้มป่วยลง เขมรแดงไม่ได้สนใจเรื่องสุขภำพของพวกเขำ ไม่มียำรักษำ ต่ำงจำกกรรมำภิบำลเขมร
แดงท่ีกลับมียำรักษำอำกำรป่วยของตนเอง 

ภาพที่ 210 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 103 
แปลควำมได้ดังนี้ 

พวกเราก็เหมือนคนอื่นๆ ที่ไม่มียาเพื่อรักษาอาการป่วยเลย ต่างจากพวกกรรมาภิบาลที่มียาจาก
คอมมิวนิสต์จีนมารักษาโรคไข้จับสั่นนี้ พวกมันมีข้าวกินอ่ิมและมียารักษาโรค พวกมันมีเนื้อมีหนังต่างจากประชาชน   
17 เมษายนที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกและเสื้อผ้าที่ฉีกขาดเหมือนยาจก พวกเขมรแดงมักจะพูดด้วยความอคติว่า “เราไม่
ต้องการยาของพวกจักรวรรดิอเมริกา” (องค์การนรก: 103) 
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นวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝน ฆุน ผู้ประพันธ์ได้ถ่ำยทอดสภำพของพ่ีสำวที่ป่วยจำกกำรท ำงำน
หนักและไม่สำมำรถช่วยตัวเองได้ เขำถูกส่งตัวมำที่โรงพยำบำลประจ ำอ ำเภอ สภำพของพ่ีสำวเธอ
ย่ ำแย่ ไม่มีคนดูแล อำหำรที่ได้รับไม่เพียงพอ กำรมำพักที่โรงพยำบำลไม่ได้ช่วยให้พ่ีสำวเธออำกำรดีขึ้น  
และสภำพของพ้ืนที่ภำยในสถำนที่ที่เรียกว่ำโรงพยำบำลนั้นก็ไม่มีคนดูแลท ำควำมสะอำดด้วยเช่นกัน 
ประชำชนต้องอยู่ตำมยถำกรรม เป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้ประชำชนต้องเสียชีวิตลง แม้คนป่วยที่ยังไม่ตำย
สนิท เขมรแดงก็ทิ้งอย่ำงไม่สนใจ สะท้อนให้เห็นในถึงระบบสำธำรณสุขที่ไม่ดีและควำมโหดร้ำยของ
เขมรแดงที่กระท ำต่อประชำชน  

ภาพที่ 211 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 14 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ฉันก าลังนั่งสิ้นหวัง ทันใดนั้นเห็นเขาหามพี่สาวฉันจากหมู่บ้านมาโรงพยาบาลอ าเภอที่ฉันก็พักอยู่ เย็นวันนี้
ฉันไม่กินข้าวต้ม (คนตาแก้วเรียก ររ  บบร ว่า “បាយររ  บายบบร”) ที่โรงรวม เพราะฉันแอบเทข้าวต้มของฉันใส่
จานพี่สาวฉัน แล้วรีบกลับทันที (ใต้หยาดน้ าฝน: 14) 

ภาพที ่212 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 35-36 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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 เมื่อฉันพบเธอครั้งก่อน ฉันก็เห็นเธอนั่งพิงหลัง ฉันพบเขาครั้งนี้เขาก็ยังนั่งพิงหลัง ตามที่ฉันคิด เขา
น่าจะไม่ได้นอนพักเลย ฉันเห็นผมเขายุ่ง ส่วนเสื้อที่ฉันสวมให้ครั้งก่อน ก็ยังเห็นใส่ตัวเหมือนเดิม พุทโธ่เอ๋ย ไม่มีใคร
เปลี่ยนให้พี่ฉันเลย ตอนท่ีฉันเดินเข้าไปใกล้เตียง กลิ่นเหม็นก็ลอยมา แมลงวันจ านวนหนึ่งที่ก าลังตอมอุจจาระอยู่ก็
บินขึ้นมาเพราะเห็นมีคนเดินเข้ามาใกล้ แล้วพวกมันก็กลับเข้ามาตอมเหมือนเดิม ฉันพูดไม่ออกเพราะมันจุกที่คอ 
ส่วนน้ าตาก็ไหลหยดลงมาที่แก้มทั้ง 2 ข้างแล้วหยดลงบนขอบเตียง หยดต่อไปยังพื้นดินต่อๆ กันเหมือนดวงตาทั้งคู่
ของฉันเป็นล าธารน้ าตกในสถานท่ีไหนสักแห่ง  (ใต้หยาดน้ าฝน: 35-36) 

ภาพที่ 213 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 118 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 เขาว่า พ่ีสาวฉันเรียกช่ือฉันท้ังวันท้ังคืน ส่วนแผลก็เน่ากินเนื้อไปหมดทั้งเท้าจนหนอนข้ึนผ้าพันแผลที่
เต็มไปด้วยหนอง และเลือด ตอนยังหายใจแผ่วๆ พวกหมอก็จับพ่ีสาวฉันโยนข้ึนไปบนเกวียนรวมกับซากศพคนอ่ืนๆ 
และเอาไปฝังที่ป่าองค์อึม ท้ังๆ ที่ยังหายใจรวยริน พอเขาเอาดินกลบ….มันจะเป็นยังไง ทนได้ยังไง ? (ใต้หยาดน้ าฝน: 
118) 

 ตัวอย่ำงข้ำงต้นสะท้อนให้เห็นถึงกำรดูแลที่ไม่ถูกสุขลักษณะของสถำนที่ที่เรียกว่ำ 
โรงพยำบำล เขมรแดงปล่อยให้ประชำชนที่เจ็บป่วยต้องอยู่ด้วยตัวเองหรือเรียกว่ำ ใช้ชีวิตไปตำม
ยถำกรรมที่โรงพยำบำล ส่วนยำที่เขมรแดงน ำมำให้ประชำชนรักษำโรคทุกโรคที่เกิดขึ้นนั้น มีเพียงยำที่
ท ำจำกเปลือกไม้บดแล้วปั้นเป็นก้อนเรียกว่ำยำลูกกลอนเท่ำนั้นและยำฉีดที่ดูดจำกขวดน้ ำอัดลม
เท่ำนั้น ประชำชนได้แต่หวังว่ำอำกำรของตนเองที่มำรักษำในสถำนที่ที่โรงพยำบำลนั้นจะดีขึ้น แต่สิ่งที่
ประชำชนกลับได้รับคือ ประชำชนกลับมีอำกำรแย่ลงและเสียชีวิตลงในที่สุด ยิ่งไปกว่ำนั้นสิ่งที่สะท้อน
ให้เห็นถึงควำมโหดร้ำยของหมอเขมรแดงคือ กำรที่คนป่วยยังไม่สิ้นลมหำยใจแต่กลับน ำตัวไปฝัง เป็น
สิ่งที่โหดเหี้ยมเกินกว่ำควำมเป็นมนุษย์ 

ควำมคิดควำมรู้สึกของประชำชนเขมรในสมัยเขมรแดง 

ในสมัยกัมพูชำประชำธิปไตยที่เขมรแดงยึดครองอ ำนำจกว่ำ  3 ปี 8 เดือน 20 วันนั้น 
ประชำชนต้องตกอยู่ภำยใต้อ ำนำจของกำรกระท ำเขมรแดงทุกอย่ำง ประชำชนไม่มีสิทธิ์โต้เถียงหรือ
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ปฏิเสธต่อสิ่งที่เขมรแดงสั่งได้ ประชำชนต้องอยู่อย่ำงยำกล ำบำกและทุกข์ทรมำนในช่วงเวลำนี้ ใน
นิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดงที่ศึกษำนั้น ได้ถ่ ำยทอดเหตุกำรณ์ที่ปรำกฏ
ภำพควำมคิดควำมรู้สึกของประชำชนที่แสดงถึงควำมทุกข์ทรมำนในกำรใช้ชีวิตตลอดระยะเวลำ  3 ปี 
8 เดือน 20 วัน อย่ำงน่ำสงสำร 

นวนิยำยเรื่ององค์กำรนรกได้สะท้อนให้เห็นควำมคิดของ ตฺรึง บญฺจำรุณ ต่อระบอบปฏิวัติ
ของเขมรแดงในสมัยนั้นว่ำเป็นสมัยที่ผิดแปลกไปจำกควำมเป็นอยู่ของประเทศต่ำงๆ ในโลกใน
ศตวรรษที่ 20 อย่ำงสิ้นเชิง เศรษฐกิจทุกอย่ำงหยุดชะงัก ประชำชนอยู่อย่ำงยำกล ำบำกมำกขึ้น  
เขมรแดงก ำจัดคนที่มีควำมรู้ที่มองว่ำไม่สำมำรถท ำงำนกำรเกษตรหรือเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตรได้ 
เขมรแดงมองว่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร ประมง กำรเลี้ยงสัตว์ และกำรเพำะปลูก สำมำรถสร้ำงเงินเข้ำ
มำได้ และเขมรแดงมองว่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรจะท ำให้ประเทศกัมพูชำมีควำมเจริญรุ่งเรือง ทั้ง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ และเปลี่ยนประเทศกัมพูชำที่เกษตรกรรมล้ำหลัง ไปเป็นประเทศที่เกษตรกรรม
เจริญรุ่งเรือง77 

ภาพที่ 214 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 51 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ในสมัยนั้นประชาชนกัมพูชาอาศัยอยู่ในโลกท่ีผิดแปลกไปจากโลกในศตวรรษที่ 20 นี้ เป็นโลกที่ไม่มีตลาด 

ไม่มีเงินส าหรับใช้จ่าย ไม่มีโรงเรียน ไม่มีความเช่ือ ไม่มีศาสนา ไม่มีคณะวิชา ไม่มีการค้าขาย ไม่มีเศรษฐกิจ ไม่มี

ข่าวสาร และไม่มีการจัดการสาธารณสุข สิ่งที่ระบอบกัมพูชาประชาธิปไตยท าคือ การปลูกข้าวเท่านั้นที่กลุ่มผู้มี

ความรู้ทุกคนนั้นไม่เข้าใจว่า แล้ว “องค์การ” ก าลังต้องการท าอะไร องค์การได้กล่าวขึ้นว่า “มีข้าวคือมีทุกอย่าง”  

(องค์การนรก:  51) 

ตฺรึง บญฺจำรุณ ได้สอดแทรกควำมคิดเห็นของตนในกำรใช้ชีวิตยำกล ำบำกสมัยเขมรแดงที่
ประชำชนใหม่มักตกเป็นผู้ถูกกระท ำจำกเขมรแดง เช่น ถูกสั่งให้ท ำงำนหนัก แต่กลับได้รับอำหำรเพียง

                                                           
77 ឌី ខ្លុំរូបី, ប្រវតរសិាស្តសរកមពុជាប្រជាធិរលតយយ (๑๙๗๕-๑๙๗๙), 33. 
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น้อยนิดและไม่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของร่ำงกำย เช่น ได้รับเพียงแป้งสำคูแทนที่จะเป็นข้ำว ท ำ
ให้ประชำชนป่วย และไม่มีระบบสำธำรณสุขที่ดีส ำหรับดูแลประชำชน ดังนี้ 

ภาพที่ 215 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 81 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ระบอบกินข้าวรวมที่มีแต่แป้งสาคู ไม่มีข้าวนั้น ไม่สามารถท าให้เรามีก าลังเพียงพอและมีสุขภาพแข็งแรง
เลย เราสงสัยเหลือเกินว่า แล้วข้าวท่ีประชาชนเขมรผลิตได้นั้น องค์การส่งไปไหนหมดถึงไม่มีข้าวให้เรากิน เมื่อไหร่ที่
เราป่วย องค์การส่งเราไปพบหมอปฏิวัติที่เป็นคนไม่รู้หนังสือ รู้เพียงแต่การแจกยาลูกกลอนเท่านั้น บางเวลาหมอ
ปฏิวัติก็ดูดยาอะไรไม่รู้จากขวดน้ าหวาน 2-3 หยด มาฉีดให้คนป่วย อีกอย่าง ไม่ว่าเราจะป่วยเป็นอะไรหมอปฏิวัติก็
ฉีดยาเดียวกัน บางคนได้รับผลหลังจากการฉีดยา เราไม่รู้ว่าแล้วหมอ พยาบาลที่องค์การรวบรวมเอาไปท างานรับใช้
ระบอบปฏิวัตินั้น องค์การเอาไปไหนหมด กลับเอาคนแบบนี้มาท างานแทน (องค์การนรก: 81)  

โดยสรุป ตฺรึง บญฺจำรุณ ได้เปรียบเทียบระบอบกำรปฏิวัติของเขมรแดงว่ำขัดแย้งกับทฤษฎี
ล ำดับขั้นในควำมต้องกำรของมนุษย์ของ Maslow78  

                                                           

78 ทฤษฎีล ำดับขั้นควำมต้องกำรพื้นฐำนของมนุษย์ ของ Maslow (Maslow's Hierarchy of Need) เกิด
จำกแนวควำมคิดของ Maslow ที่มองว่ำมนุษย์แต่ละคนมีควำมต้องกำรที่จะสนองควำมต้องกำรให้กับตนเองเป็น
หลัก ควำมต้องกำรของมนุษย์มีมำกมำยหลำยอย่ำงด้วยกัน ซึ่งต้องได้รับควำมพึงพอใจจำกควำมต้องกำรพื้นฐำนซึ่ง
เป็นล ำดับแรกเสียก่อน จึงจะผ่ำนขึ้นไปยังควำมต้องกำรขั้นสูงตำมล ำดับ ทฤษฎีล ำดับขั้นควำมต้องกำรพื้นฐำนมี 5 
ขั้น คือ 1. Physiological Needs ควำมต้องกำรพื้นฐำน เช่น อำหำร น้ ำ เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อำศัย 2. Safety 
Needs ควำมต้องกำรด้ำนควำมปลอดภัย 3. Love and belonging Needs ควำมต้องกำรเป็นที่รักและเป็นส่วน



 
185 

 

 

ภาพที่ 216 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 106-107 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ตามความจริงในเวลานั้น “กงล้อประวัติศาสตร์” ของกัมพูชาประชาธิปไตย ก าลังหมุนย้อนกลับจาก
วิวัฒนาการโลก และมนุษยชาติ มีลักษณะตรงกันข้ามกับทฤษฎีของ Maslow ที่ได้กล่าวว่า ล าดับแรกของมนุษย์
ต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ก่อนจะคิดเรื่องความปลอดภัยของตนเอง ต่อมามนุษย์จึงค่อยคิดเรื่องความรัก 
ความเช่ือต่อตนเองและเคารพนับถือ แต่องค์การของ พอล พต ไม่ได้ให้อะไรที่เป็นความต้องการของมนุษย์เลย 
แม้แต่ความต้องการพื้นฐาน แล้วจะให้ใครคิดเคารพและรักองค์การเขมรแดงได้ คือมีแต่คนจ านวนหนึ่งขององค์การ
และคนที่องค์การยกย่อง ที่จะท าตามพวกมันเท่านั้น “กงล้อประวัติศาสตร์”ที่หมุนย้อนกลับกระแสโลกนี้ ได้ฆ่า
ท าลายชาวเขมรไปกว่า 2 ล้านคน (องค์การนรก: 106-107) 

ตัวอย่ำงข้ำงต้นนี้ สะท้อนว่ำสิ่งที่ประชำชนได้รับมีเพียงแป้งสำคูแทนข้ำว ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
แรงกำย เมื่อเจ็บป่วยก็ไม่ได้รับกำรดูแลที่ดีและถูกต้อง ซึ่งขัดแย้งกับควำมต้องกำรพ้ืนฐำนของ
ประชำชนที่ Maslow เสนอ คือ ควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำยได้แก่ อำหำร ที่อยู่อำศัยที่เหมำะสม 

                                                           

หนึ่ง 4. Esteem Needs ควำมต้องกำรมีคุณค่ำ และ 5. Self-Actualization Needs ควำมปรำรถนำที่จะสำมำรถ
เ ติ ม เ ต็ ม ภ ำ ย ใ น ต น เ อ ง ไ ด้ อ ย่ ำ ง ส ม บู ร ณ์ .เ ข้ ำ ถึ ง เ มื่ อ  12 กั น ย ำ ย น  2564. เ ข้ ำ ถึ ง ไ ด้ จ ำ ก
https://www.iok2u.com/index.php/article/11-marketing/263-maslow-s-hierarchy-of-need-maslow 
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เขมรแดงคิดแต่ปลูกฝังและบังคับให้ประชำชนเคำรพรักองค์กำรเขมรแดงอย่ำงเดียว เปรียบเป็น “กง
ล้อประวัติศำสตร์ កងប់្រវតរិសាស្តសរ” ที่ก ำลังหมุนย้อนกลับ ไม่ได้กำรพัฒนำไปตำมวิวัฒนำกำรโลก  

 นวนิยำยเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำย ชุต ไข ต้องกำรสะท้อนให้เห็นถึงควำมรู้สึกของ
ตนเองที่เป็นห่วงประเทศชำติ และควำมรู้สึกเศร้ำสลดที่เห็นประชำชนชำวเขมรฆ่ำฟันกันเองใน
ช่วงเวลำนี้ 

ภาพที่ 217 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 8 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ส่วนตัวผมและครอบครัวก็ไมรู่้ว่าจะล าบากแคไ่หนในเวลาข้างหน้านี้ ผมนึกถึงโชคชะตาของประเทศ ไม่
น่าจะตกต่ าถึงขั้นนี้เลย ผมน้ าตาไหล นึกโกรธพวกผู้น าช่ัวช้าอย่างมาก ท าให้ประเทศแตกแยก ท าให้ประชาชนมี
ความยากล าบาก ตายเกือบหมดเผ่าพันธุ์ ท าให้สังคมเขมรแตกแยกกัน ท าให้ประชาชนตามชนบทผูกใจเจ็บ อยาก
กินเลือดกินเนื้อคนเมือง ชาวประมงที่ล้วนแต่เป็นเขมรเหมือนกัน ก็เกลียดกันจนมองเห็นกันเป็นศตัรู แล้วเขมรจะ
หายสาบสูญไปในเวลานี้หรืออย่างไร?  (ความรู้สึกของลูกควาย: 8) 

 นวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝน ฆุน ได้ถ่ำยทอดควำมรู้สึกของตนเองถึงประเทศกัมพูชำ ที่
สะท้อนให้เห็นว่ำประชำชนไม่ได้รับสิทธิและเสรีภำพของตนเองภำยใต้อ ำนำจระบอบเขมรแดงนี้เลย  

ภาพที่ 218 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 57 
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แปลควำมได้ดังนี้ 

 โอ!้ ประเทศอื่นต่างๆ ในสากลโลก ... มีประเทศไหนเหมือนประเทศที่ฉันก าลังอาศัยอยู่ไหม อะไรๆ ก็
แปลกกว่าคนอื่น... ไม่มีสิทธิ... เสรีภาพ... ถูกก าหนดเส้นทางให้เดิน... ตัดความรู้สึกระหว่างพ่อแม่... พ่ีน้อง... ญาติ... 
แล้วอะไรๆ ดูเหมือนจะถูกมัดแน่นด้วยผ้าอัปมงคล...ให้อัดแน่นจนอกแทบแตกตาย  (ใต้หยาดน้ าฝน: 57) 

 ภำพสะท้อนเหตุกำรณ์ในช่วงวันที่   17 เมษำยน ค.ศ.1975 – 7 มกรำคม ค.ศ.1979 นั้น 
ที่น ำเสนอมำนั้น จะเน้นภำพสะท้อนกำรโกหกของเขมรแดงและภำพสะท้อนควำมโหดร้ำยของ 
เขมรแดงที่กระท ำต่อประชำชน ส่งผลให้ประชำชนเกิดควำมทุกข์ทรมำนจนเสียชีวิตลง และสะท้อน
ภำพควำมคิดควำมรู้สึกทุกข์ทรมำนของประชำชนสมัยนั้น เพรำะช่วงเวลำกว่ำ 3 ปี  8 เดือน  20 วัน
นั้น ประชำชนเขมรต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยควำมล ำบำกและทุกข์ทรมำนเป็นอย่ำงมำก  

ภำพสะท้อนเหตุกำรณ์หลังวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 

วันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 ถือว่ำเป็นวันแห่งประวัติศำสตร์ของประเทศกัมพูชำและจัดเป็น
วันส ำคัญของชำติ เพ่ือร ำลึกถึงกองทัพรณศิลป์สงเครำะห์ชำติที่มีกองก ำลังเวียดนำมสนับสนุนได้เข้ำ
มำปลดปล่อยกรุงพนมเปญให้หลุดพ้นจำกอ ำนำจของเขมรแดง79 แต่ในท้องที่ต่ำงๆ ตำมพ้ืนที่ชนบท
ของประเทศกัมพูชำช่วง ค.ศ.1979 นั้น ยังอยู่ภำยใต้อ ำนำจของเขมรแดง  

นวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดงที่ศึกษำ ล้วนถ่ำยทอดเหตุกำรณ์
ในพ้ืนที่ชนบทตำมจังหวัดต่ำงๆ ที่เขมรแดงบังคับให้ประชำชนท ำงำนอย่ำงหนัก ไม่ใช่พ้ืนที่ใกล้กรุง
พนมเปญ จึงปรำกฏภำพสะท้อนเหตุกำรณ์หลังวันที่  7 มกรำคม ค.ศ.1979  3 เรื่อง คือ 1) กำร
ปลดปล่อยพ้ืนที่ชนบทจำกเขมรแดง  2) กำรอพยพออกจำกพ้ืนที่ควบคุมของเขมรแดง 3) กำรสืบหำ
ญำติพ่ีน้อง  

กำรปลดปล่อยพื้นที่ชนบทจำกเขมรแดง 

นวนิยำยที่ศึกษำสะท้อนให้เห็นว่ำ ในช่วงที่กรุงพนมเปญได้รับกำรปลดปล่อย ประชำชนใน
พ้ืนที่ชนบทตำมจังหวัดต่ำงๆ  ยังไม่ได้รับกำรปลดปล่อยจำกกองก ำลังเวียดนำมโดยทันที และยังคงมี
ควำมวุ่นวำย ดังนี้ 

                                                           
79 เขียน ธีรวิทย์ และ สุนัย ผำสุก, กัมพูชำ: ประวัติ สังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองและกำรต่ำงประเทศ 

(กรุงเทพมหำนคร: สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2543), 142. 
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ภาพที่ 219 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 120-121 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ในวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.1979 กองก าลังแนวหน้าป้องกันชาติกัมพูชาที่มีกองก าลังเวียดนามสนับสนุน ได้
เข้าบุกยึดกรุงพนมเปญ ตามที่เราได้แอบฟังวิทยุของกรรมาภิบาลเขมรแดง กองก าลังแนวหน้าป้องกันชาติกัมพูชาได้
ประกาศว่า “กองทัพรณศิลป์สงเคราะห์ชาติกัมพูชาได้ปลดปล่อยกรุงพนมเปญได้แล้ว เราก าลังปลดปล่อยประชาชน
เขมรที่อยู่ภายใต้น้ ามือของระบอบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ พอล พต เอียง ซารี เขียว สัมพัน ขอให้ประชาชนทุกคนมาเข้า
ร่วมกับรณศิลป์สงเคราะห์ชาติกัมพูชาในการปลดปล่อยชาติ” ไม่เพียงเท่านั้นเราได้เก็บใบปลิวที่โปรยจากเครื่องบิน
โดยมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับการประกาศในวิทยุ ในใบปลิวเราเห็นช่ือ เฮง ส าริน ประกาศให้ชาวเขมรลุกฮือต่อสู้กับ
เขมรแดง (องค์การนรก: 120-121) 

ภาพที่ 220 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 84-85 
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แปลควำมได้ดังนี้ 

ฉันจ าได้ถึงสิ่งที่เขาเขียนบ้าง เช่น ประเทศกัมพูชาได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์แล้วในวันที่  7  
มกราคม ค.ศ.1979 และการประกาศขอให้ประชาชนกลับไปพบครอบครัว พร้อมทั้งมีรูปสวัสดีปีใหม่ ด้านล่างมีรูป
นักดนตรีเขมร 1 วง มีคนร า คนร้อง เมื่อดูแล้วฉันก็ขย าทิ้งไป แล้วปิดทับด้วยใบไม้ ตอนเดินกลับมาที่หลุมขนดิน ฉัน
ก็ยังไม่หายสงสัยว่า ท าไมถึงได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น แล้วท าไมพวกเราไม่รู้ ? อยู่บนแผ่นดินเดียวกันแท้ๆ ท าไมถึง
ได้ต่างกันเช่นนี้ ? (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 84-85) 

ภาพที่ 221 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 73 
แปลควำมได้ดังนี้ 

 วันที่ 7 มกราคม ค.ศ.1979 กรุงพนมเปญได้รับการปลดปล่อยแล้ว แต่บางอ าเภอ บางต าบล บาง

หมู่บ้าน ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยเลย (ใต้หยาดน้ าฝน: 73) 

ภาพที่ 222 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 121-123 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1979 กองทัพเวียดนามได้เข้ายึดมาถึงถนนหลวงหมายเลข 5 ในอ าเภอ 
กอเกาะ พวกเรามองจากหมู่บ้านจกตูจเห็นไฟไหม้เต็มทั่วท้องฟ้าและได้ยินเสียงปืนเล็กใหญ่ยิงตอบโต้กันอย่างชัดเจน 
เมื่อเราได้ยินเสียงปืนใกล้เข้ามา เรายิ่งดีใจ เพราะคิดว่าระบอบเขมรแดงที่ช่ัวร้ายนี้ใกล้จะวินาศลงแล้ว (องค์การนรก: 
121-123) 



 
190 

 

ในนวนิยำยเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำย ชุต ไข สะท้อนเหตุกำรณ์กำรปะทะกันระหว่ำง  
เขมรแดงและกองก ำลังเวียดนำม ทหำรเขมรแดงกลุ่มนิรดีพำกันหนีกองก ำลังเวียดนำมที่ก ำลังเริ่มเข้ำ
มำในพ้ืนที่ตำมชนบทอย่ำงกระเจิดกระเจิง นอกจำกนี้ ชุต ไข ยังสะท้อนให้เห็นว่ำเขมรแดงกลัวกอง
ก ำลังเวียดนำม ในขณะที่กล้ำฆ่ำคนเขมรด้วยกันเอง 

ภาพที่ 223 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 23 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ในขณะที่ผมก าลังเอาแต่เหม่อลอย ผมก็ต้องสะดุ้งกับเสียงระเบิดดังขึ้น ผมมองไปทางทิศเหนือ เห็น
เครื่องบิน F111 2 ล า ก าลังทิ้งระเบิดลงไปที่สวนยาง ผมดีใจนึกในใจว่ากองทัพปลดปล่อยก าลังมาถึงในไม่ช้านี้ 
พร้อมกับการทิ้งระเบิด ก็ยังได้ยินเสียงปืนเล็กใหญ่ดังอยู่ทุกทิศทุกทาง  2 3 ช่ัวโมงหลังจากนั้นพวกนิรดีก็หนีกระจัด
กระจายไป บ้างพาคนทีบ่าดเจ็บหนีไปตามทางเกวียนมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตก  (ความรู้สึกของลูกควาย: 23) 

ภาพที่ 224 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 24 
แปลควำมได้ดังนี้ 

วันท่ี 7 มกราคม พวกปีศาจเขมรแดงสลายเหมือนเกลือต้องน้ า พวกฆาตกรนี้เก่งแต่ฆ่าชาวเขมรด้วยกันเอง 

แต่กลับกลัวกองทัพญวนเหมือนหมาที่กลัวเสือ ได้ยินว่าญวนมาถึงตรงไหน พวกมันก็ว่ิงหนีไม่มองหลัง น่าเจ็บใจนัก !! 

(ความรู้สึกของลูกควาย: 24) 
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หลังวันที่ 7  มกรำคม ค.ศ.1979 นวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำช สะท้อนให้เห็นว่ำ ในช่วงแรก
ถึงแม้จะปลดปล่อยกรุงพนมเปญออกจำกอ ำนำจของเขมรแดงได้แล้ว แต่ประชำชนในพ้ืนที่ชนบทยัง
ไม่ได้รับควำมปลอดภัย 

ภาพที่ 225 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 128-129 
แปลควำมได้ดังนี้ 

หลังจากวันที่   7 มกราคม ค.ศ.1979  ประชาชนยังไม่รู้สึกอุ่นใจเลย เพราะไม่เห็นมีใครสักคนที่เป็น
ตัวแทนของกองก าลังแนวหน้าสามัคคีสงเคราะห์ชาติกัมพูชามาดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนเลย (ระบอบ
มัจจุราช: 128-129) 

ในนวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝนยังถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ในช่วงเวลำที่เมื่อประชำชนได้รับกำร
ปลดปล่อยจำกกองทัพเวียดนำม แต่ประชำชนยังอยู่ในควำมควบคุมของพวกเขมรแดง เขมรแดงยัง
ก ำหนดเส้นทำงให้ประชำชนอพยพหนีกองก ำลังเวียดนำม สะท้อนให้เห็นว่ำ ประชำชนยังไม่มีอิสระใน
กำรเดินตำมใจของตนเองแม้ว่ำกองทัพเวียดนำมจะเข้ำมำปลดปล่อยแล้วก็ตำม 

ภาพที่ 226 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 72 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ฉันยังจ าไม่ลืมในเวลาที่กองทัพรณศิลป์เข้าร่วมกับกองทัพเวียดนามมาปลดปล่อยประชาชนกัมพูชาทั่วทั้ง

ประเทศให้รอดพ้นจากน้ ามือปีศาจ ในเวลานั้นฉันยังอยู่ในก ามือของพวกมัน พวกมันก าหนดทางให้ฉันและประชาชน
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คนอื่นเดิน มีความหมายว่า มันไม่ให้เราเดินตามใจตนเอง ด้วยเหตุนี้ฉัน เลยไม่รู้ว่า อะไรๆ ของ พอล พต นั้น มัน

ยิ่งใหญ่แค่ไหน มันแข็งแรงแค่ไหน มันมหัศจรรย์แค่ไหน ท่าทีของพวกมันเก่งแต่อวดอ้าง แต่ความจริงแล้วไม่มีอะไร

เลย (ใต้หยาดน้ าฝน: 72)  

แม้กระทั่ง ใน ค.ศ.1983 พ้ืนที่ชนบทบำงแห่งยังอยู่ภำยใต้อ ำนำจของเขมรแดง นวนิยำยเรื่อง
ใต้หยำดน้ ำฝนสะท้อนให้เห็นว่ำ เขมรแดงยังสั่งให้พิจิตฺตและเพ่ือนไปสู้รบป้องกันชำยแดนจำกกอง
ก ำลังเวียดนำม  

ภาพที่ 227 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 120 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เมื่อพ่ีแยกจากน้องไปรวมกับเพื่อนพี่ท้ัง 9 คนนั้น พวกมันให้เราขึ้นรถทหารขับไปตามอ าเภอคีรีวงษ์ มุ่งไป
ค่ายทหารที่อยู่ติดชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม พี่และพวกถูกพวกมันสั่งให้เรียนแต่วิชาของกองทัพ แต่วิชานี้ไม่มีอะไร
เลย เพียงแค่การสอนยิงปืน ถอดกระสุน ใส่กระสุนเท่านั้น เมื่อพี่ช านาญแล้ว มันก็ให้เพื่อนพี่ทั้ ง 9 คนและยุวชน
จ านวนหนึ่งที่มาจากพ้ืนท่ีต่างๆ เข้าไปสู้รบ (ใต้หยาดน้ าฝน: 120) 

อย่ำงไรก็ตำม นวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝนยังสะท้อนให้เห็นว่ำช่วงเวลำต่อมำ ประชำชนมี
ควำมเชื่อมั่นในระบอบใหม่ของพรรคปฏิวัติกัมพูชำ โดยมีกำรสร้ำงบ้ำนของตนเองขึ้นใหม่อีกครั้ง บ้ำน
มีควำมมั่นคงแข็งแรง สะท้อนให้เห็นว่ำ ประชำชนเชื่อว่ำตนจะได้อยู่บ้ำนของตนเองเป็นระยะ
เวลำนำน  และในนวนิยำยเรื่องกำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 ก็สะท้อนควำมรู้สึกดีใจของประชำชนที่ได้รับ
เสรีภำพใหม่กลับมำอีกครั้ง 
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ภาพที่ 228 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 91 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ช่วงบ่าย เราได้แบ่งกลุ่มกันไปถามสารทุกข์สุขดิบตามบ้านประชาชน ตามที่ฉันสังเกตโดยทั่วไป ประชาชน
ใส่ใจใน การสร้างบ้านเรือน เหมือนการคาดการณ์ของฉันที่กล่าวมาแล้วว่า การสร้างบ้านเป็นความเชื่อใจ เช่ือมั่นใน
ระบอบใหม่ของพรรคประชาชนปฏิวัติกัมพูชาของเรา  (ใต้หยาดน้ าฝน: 91) 

ภาพที่ 229 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 137 
แปลควำมได้ดังนี้ 

นี่เป็นชีวิตใหม่ของพวกเรา ท่ีเฝ้ารออย่างไม่มีความหวัง เราได้รอดพ้นจากน้ ามือขององค์การ และรอดพ้น
จากคุกไร้ก าแพง และรอดพ้นจากความตาย  (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 137) 

กำรอพยพออกจำกพื้นที่ควบคุมของเขมรแดง  

นวนิยำยทุกเรื่องที่ศึกษำแต่ละเรื่อง สะท้อนให้เห็นว่ำ เมื่อกองก ำลังเวียดนำมเข้ำมำ
ปลดปล่อยในแถบพ้ืนที่ชนบท ประชำชนต่ำงพำกันอพยพหนีกำรควบคุมของเขมรแดงเพ่ือกลับถิ่น
ฐำนเดิมโดยไปตำมทิศทำงต่ำงๆ เพ่ือให้ตนเองรอดพ้นจำกพวกเขมรแดง  ในนวนิยำยเรื่องระบอบ
มัจจุรำช ฬุง แกม สะท้อนให้เห็นว่ำ แม้เวียดนำมจะปลดปล่อยประชำชนออกจำกเขมรแดงได้ แต่
สถำนกำรณ์ยังไม่สงบ เขำยังไม่รู้สึกอุ่นใจ เขำจึงต้องกำรอพยพออกจำกหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ชนบท
ท่ำมกลำงป่ำที่ เงียบสงบนี้ให้ เร็วที่สุดเพ่ือควำมปลอดภัยของตนและครอบครัว  ฬุง แกม ได้
เปรียบเทียบกำรเดินทำงอพยพที่สะท้อนให้เห็นว่ำช่วงเวลำหลังวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 ประชำชน
ได้รับอิสระจำกกำรเดินทำง ต่ำงจำกกำรเดินทำงอพยพใน ค.ศ.1975  
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ภาพที่ 230 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 136 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ในการเดินทาง ถ้าเหนื่อยตรงไหน พวกเราก็หยุดพักที่นั่น คือไม่มีใครมาคอยบังคับเหมือนตอนออกจาก

กรุงพนมเปญตอน ค.ศ.1975 เลย (ระบอบมัจจุราช: 136) 

ภาพที่ 231 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 134 
แปลควำมได้ดังนี้ 

แม้ว่าจะปลดปล่อยออกจากระบอบเขมรแดงแล้วก็ตาม สถานการณ์ในหมู่บ้านก็ยังไม่สงบเท่าไหร่ เกิด
ความวุ่นวายอยู่ตลอด ท าให้ผมไม่มีความอุ่นใจเลย และไม่อยากอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางป่าที่เงียบ
สงัดเช่นนี้อีกต่อไป โดยได้พูดคุยกับครอบครัว ผมจึงตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายว่าต้องออกจากพ้ืนที่น้ีโดยเร็วท่ีสุดเท่าที่
จะท าได้  (ระบอบมัจจุราช: 134) 

ภาพที่ 232 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 134 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1979 ผมได้ลาน้าของผมด้วยความเศร้า สีหน้าแห้งเหี่ยวเพราะจากบ้านที่เพิ่งจะ
สร้างเสร็จ แล้วเดินทางอย่างเงียบๆ ตั้งแต่รุ่งสางมุ่งหน้าไปถนนหลวงหมายเลข 7 และเดินทางต่อไปจนถึงจังหวัดก า
ปงจาม (ระบอบมัจจุราช: 134) 

นวนิยำยเรื่ององค์กำรนรก สะท้อนให้เห็นภำพกำรเดินทำงอพยพไปถนนหลวงเพียงเพ่ือให้
รอดพ้นจำกน้ ำมือของเขมรแดง โดยฬำย หุนคี พำครอบครัวเดินทำงไปเรื่อยๆ และแวะพักที่จังหวัด
พระตะบอง ก่อนจะเดินทำงต่อไปพักที่บ้ำนน้องสำวของตน 

ภาพที่ 233 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 124 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ตอนนั้นพวกเราทั้ง  3-4 ครอบครัว พากันเดินย้อนกลับมุ่งไปถนนทางหลวงหมายเลข 5 พวกเราหวังว่าจะ

ได้พบกับกองทัพปลดปล่อยที่เป็นเขมรอิสระจริงๆ (องค์การนรก: 124) 

ภาพที่ 234 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 124 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เมื่อมาถึงถนนหลวง พวกเราเห็นกองทัพเวียดนามเดินกันเต็มทาง พวกเราเอะใจเล็กน้อย ครั้งนี้เขมรแดง
ไม่โกหกเรา แต่ไม่ว่าอย่างก็ตามเราคิดว่าเรามีชีวิตรอดในครั้งนี้แน่ เราเดินทางตลอดจนถึงอ าเภอโมงฤสฺสี จังหวัด
พระตะบอง และพักอยู่ที่นี่ช่ัวคราว (องค์การนรก: 124) 
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ภาพที่ 235 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 125 
แปลควำมได้ดังนี้ 

1 เดือนหลังจากนั้นมา แมผ่มได้ยา้ยที่อยู่ไปอ าเภอมงคลบรูีร่วมกับพี่สาวของเขาช่ือ ฬาย หุนอาย ซึ่งเป็น
แม่ของพี่หวง อยู่ที่นั่นเขาประกอบอาชีพค้าขายของช าโดยมีผมและราเป็นคนช่วยขาย  (องค์การนรก: 125) 

ในนวนิยำยเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำย เมื่อกองก ำลังแนวหน้ำป้องกันชำติเริ่มเข้ำมำ ชุต ไข 
อพยพออกเดินทำงไปเรื่อยๆ ซึ่งเขำยังไม่กล้ำกลับบ้ำนเกิดของตน เพรำะไม่ไว้ใจเขมรแดงและ
สถำนกำรณ์ภำยในประเทศ ชุต ไข จึงตัดสินใจกับภรรยำว่ำจะอพยพไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ ชุต ไข พำ
ครอบครัวอพยพก่อนที่กองก ำลังแนวหน้ำป้องกันชำติจะเข้ำมำก่อนแล้ว 

ภาพที่ 236 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 24 
แปลควำมได้ดังนี้ 

คนในหมู่บ้านจุงสมฺราส่ที่มีบ้านเกิดที่ตลาดสวงก็พากันออกมุ่งหน้ากลับอ าเภอของตนทุกคน เหลือเพียง  

 3-4 ครอบครัวเท่าน้ัน  (ความรู้สึกของลูกควาย: 24) 
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ภาพที่ 237 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 32 
แปลควำมได้ดังนี้ 

เดือนเมษายน ค.ศ.1979… 

 ผมตดัสินใจพาลูกและภรรยาไปก าปงจาม เพราะทราบว่าตอนนี้มีการเปิดตลาด ค้าขายกันเหมือนเมื่อก่อน

แล้ว 

 ภรรยาผมจัดเตรียมสิ่งของเล็กๆ นอ้ยๆ ใส่เกวียน เราพากันเดินทางตั้งแต่รุ่งสาง  

 ลาแล้ว ! ลาแล้ว !  บ้านพักประตนูาค ยุ้งข้าวยายหิน ไอ้โลนั่งเกวียน ส่วนไอ้ญิเดินตามหลังเกวียน 

(ความรู้สึกของลูกควาย: 32) 

ในนวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝน ถ่ำยทอดภำพกำรอพยพขณะเวียดนำมเริ่มเข้ำมำยึดพ้ืนที่ตำม
ชนบท ประชำชนต้องอพยพออกจำกพ้ืนที่ของตนไปเรื่อยๆ เพ่ือหนีสงครำมระหว่ำงเขมรแดงและ
เวียดนำม เพรำะไม่รู้ว่ำอะไรจะเกิดขึ้น ฆุนยังเปรียบเทียบให้เห็นภำพกำรอพยพใน ค.ศ.1975 ที่เธอ
ถูกเขมรแดงบังคับให้อพยพออกจำกบ้ำนตำมที่เขมรแดงสั่ง แต่ในครั้งหลังวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 
นี้ เธอต้องก ำหนดเส้นทำงอพยพของตัวเอง ซึ่งเธอไม่รู้ว่ำควรจะไปไหน เพรำะไม่มีญำติพ่ีน้องเลย 

ภาพที่ 238 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 77 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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ใน ค.ศ.1975 กองทัพ พอล พต มันไล่เราให้ออกจากบ้าน จากภูมิล าเนา จากบ้านเกิด ตอนนั้นฉันต้อง
พลัดพรากจากครอบครัว ระเหเร่ร่อนไปจนถึงอ าเภอตฺรพ างธ โดยบังเอิญ แต่ในเวลานี้ พุทธโธ่เอ๋ย! ฉันต้องไปไหนอีก 
ถ้าตัวฉันไม่อยากไปไหน ไปพนมเปญรึ ? ไปองฺคตาโสมรึ ? ไปพระตะบองรึ ? ไปเสียมเรียบรึ ? ถ้าเป็นเช่นนั้น ฉันต้อง
ก าหนดเส้นทางให้เดินไปทางทิศตะวันตก (ตอนที่อพยพ  ฉันเดินมาทางทิศตะวันตก) ไปหาอะไรที่นั่น ถ้าฉันไม่มีญาติ
พี่น้องที่ไหนเลย ฉันไม่เข้าใจตัวเอง เวลานี้ท่ีฉันเดินทางคือเดินทางลัดป่า ไม่ใช่เดินตามทางหลวง ดังนั้นฉันถือว่าโชค
ดีที่ได้ชืน่ชมบรรยากาศในประเทศท่ีรักของฉัน ในฐานะประชาชนใหม่อีกครั้ง  (ใต้หยาดน้ าฝน: 77) 

ภาพที่ 239 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 62 
แปลควำมได้ดังนี้ 

แม้ว่าสายเลือดของฉันจะถูกพวกกบฏฆ่าทิ้งไม่เหลือแล้วก็ตาม คนอื่นๆ ที่ยังมีชีวิตรอดเหล่านั้นล้วนเป็น
ญาติมิตรของฉันเช่นกัน เพราะเราได้รู้จักชีวิตอันแสนทรหดและร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัน (ใต้หยาดน้ าฝน: 62) 

นวนิยำยเรื่องกำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 ได้สะท้อนภำพกำรหนีออกจำกพ้ืนที่ควบคุมของเขมรแดง 
ประชำชนตัดสินใจหนีเข้ำป่ำกระจัดกระจำยโดยไม่รู้เส้นทำง เพียงเพ่ือเอำชีวิตรอดจำกกำรปะทะกัน
ระหว่ำงเขมรแดงและกองทัพเวียดนำม  
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ภาพที่ 240 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 101-102 
แปลควำมได้ดังนี้ 

หลังจากนั้นมา พวกฉันเห็นผู้คนในแถวตกใจหนีตามๆ กันไป ขณะเดียวกันนั้นเสียงปืนดังขึ้นได้ยินอยู่ไกลๆ 
พวกเราจึงรีบเตรียมสิ่งของโดยเร็วพากันลงจากเขาตามๆ กัน มาถึงเชิงเขาโดยไม่รู้ว่าต้องเดินไปทางไหน ? ไม่รู้ว่า
ต้องเดินขึ้นไปทาง (เดินขึ้นมีความหมายว่า เดินไปพ้ืนท่ีเขาท่ีไม่มีคนอาศัยอยู่ ส่วนเดินลงด้านล่างมีความหมายว่าหัน
หลังกลับไปในหมู่บ้าน) ผู้คนเดินกระจัดกระจายเต็มป่า พวกเรามองหน้ากันลังเลไม่รู้ว่าจะไปทางไหน ฉันตัดสินใจว่า 
ทางไหนท่ีคนเยอะก็ไปทางนั้น ไม่นานเสียงระเบิดก็ดังข้ึนใกล้เข้ามาเรื่อยๆ  (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 101-102) 

เมื่อเวียดนำมเข้ำมำบุกยึดพ้ืนที่ตำมชนบทได้ส ำเร็จ กำรปะทะกันระหว่ำงเขมรแดงและกอง
ก ำลังเวียดนำมก็สงบลง ประชำชนชำวเขมรบ้ำงก็อพยพกลับบ้ำนเกิดของตน บ้ำงก็ย้ำยถิ่นฐำนไป
อำศัยในพ้ืนที่อ่ืนที่ไม่ใช่บ้ำนเกิดของตนเอง ดังนวนิยำยเรื่ององค์กำรนรกสะท้อนให้เห็นว่ำ ครอบครัว  
ตฺรึง บญฺจำรุณ ถูกเขมรแดงบังคับอพยพออกจำกบ้ำนเกิดที่กรุงพนมเปญ จนเหตุกำรณ์เขมรแดง
สิ้นสุดลง ครอบครัวเขำได้อำศัยอยู่ที่จังหวัดบันทำยมีชัยจนถึงปัจจุบัน 

ภาพที่ 241 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 126 

แปลควำมได้ดังนี้ 

แม่ผมได้ยา้ยที่อยู่ไปท่ีหมู่บ้าน ฤสสฺีโกฺรก ต าบลฤสฺสโีกฺรก อ าเภอมงคลบูรี จังหวัดบันทายมีชัยจนถึงทุก

วันน้ี  (องค์การนรก: 126) 

ในนวนิยำยเรื่องควำมรู้สึกของลูกควำย ชุต ไข ได้ยินข่ำวลือว่ำกรุงพนมเปญมีกำรขุดเจอเพชร 

ทอง และมีควำมเป็นอยู่ที่ดีกว่ำจังหวัดอ่ืนๆ ชุต ไข จึงเสี่ยงพำครอบครัวเดินทำงไปกรุงพนมเปญ 
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ภาพที่ 242 นวนิยายเรื่องความรู้สึกของลูกควาย หน้า 33 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ตามที่ได้ยินจากคนที่มาจากกรุงพนมเปญว่า คนที่เข้าไปกรุงพนมเปญส่วนใหญ่จะโชคดี เพราะเดินขุดหา

ทองหาเพชรได้จ านวนมาก แล้วความเป็นอยู่ก็ดี ไม่ล าบากเหมือนพ้ืนท่ีต่างจังหวัด 

ผมตดัสินใจพาลูกและภรรยาไปพนมเปญ ครั้งนี้เสี่ยงดวงเลยผม เพราะต้องขายเกวยีนเทียมควายและไอ้ญิ 

ถ้าขุดแล้วเจอก็ดไีป แต่ถ้าขดุแล้วไม่เจอ … น่าจะกลายเป็นยาจกอยูท่ี่กรุงพนมเปญพร้อมกับลูกและภรรยา  

(ความรู้สึกของลูกควาย: 33) 

นวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุรำช ฬุง แกม ได้สะท้อนภำพควำมรู้สึกดีใจที่เขำและครอบครัว

อพยพมำเรื่อยๆ จนมำพบกับพ่อของตนเอง และพำกันกลับบ้ำนเกิด  

ภาพที่ 243 นวนิยายเรื่องระบอบมัจจุราช หน้า 137 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ผมและภรรยาดีใจและได้กอดพ่อน้ าตาไหลโดยไม่รู้ตัว ด้วยความเศร้าและความรู้สึกที่อัดแน่น นั่งอยู่ครู่

หนึ่ง พ่อผมให้น าสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ และเกวียนลากนั้น ใส่เกวียนเทียมวัว แล้วพวกเราก็ขึ้นไปนั่งด้วยกันมุ่งหน้า

กลับบ้านเกิดในแผ่นดินอมตะของผม  (ระบอบมัจจุราช: 137) 
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ในนวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝน ฆุนได้ให้ภำพใน ค.ศ.1983 หลังจำกกำรลงพ้ืนที่พัฒนำชนบท
เสร็จแล้ว เธอได้กลับกรุงพนมเปญพร้อมกับพิจิตฺต และสะท้อนให้เห็นภำพของประชำชนที่มีควำมสุข 
ยิ้มแย้ม หลังจำกเหตุกำรณ์เขมรแดงสิ้นสุดลง 

ภาพที่ 244 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 130 
แปลควำมได้ดังนี้ 

วันต่อมา เราเดินทางกลับกรุงพนมเปญด้วยรถบรรทุกสีเขียว (เขียวเหลืองๆ) เหมือนเดิม สมาชิกแต่ละคน
มีสีหน้ายิ้มแย้ม พูดคุยตลกขบขันอย่างสนุกสนาน ไม่เงียบ โดยเฉพาะพวกเขาพากันหยอกล้อฉันและพิจิตฺตมากกว่า
คนอ่ืน (ใต้หยาดน้ าฝน: 130) 

ในนวนิยำยเรื่องกำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 คง่ ธีตำ ได้ให้ภำพกำรอพยพไปเรื่อยๆ จนได้พบ
ครอบครัวและพำกันกลับบ้ำนเกิดของตนที่พระตะบอง นอกจำกนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่ำ ถึงแม้ว่ำ
เวียดนำมจะเข้ำมำปลดปล่อยประเทศกัมพูชำแล้ว แต่ยังไม่สำมำรถใช้จ่ำยเงินได้ สมัยนั้นสิ่งที่ใช้แทน
เงินได้นั้นคือข้ำวสำรและทองโดยแม่ของเธอน ำข้ำวสำรไปแลกรองเท้ำเพ่ือน ำมำให้เธอใส่ 

ภาพที่ 245 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 136 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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ประมาณ 10 กว่าวันหลังจากนั้น พ่อฉันและอีก 2 ครอบครัวได้ตัดสินใจกลับพระตะบอง แม่ฉันพยายาม
หารองเท้าท่ีท าจากยางรถมาให้ฉันใส่ เขาเอาข้าวสารไปแลก (รองเท้ายางรถคือรองเท้าท่ีเอายางรถมาท า ในสมัยนั้น
ไม่มีเงินส าหรับใช้จ่าย สิ่งของที่ง่ายในการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ตนอยากได้นั้น มีเพียงข้าวสาวและทองที่ใช้แทนเงินได้)  
(การระลึกถึงพื้นที่ 32: 136)  

กำรสืบหำญำติพี่น้อง 

ในช่วงเวลำที่เขมรแดงยึดครองประเทศกัมพูชำ ประชำชนส่วนใหญ่ต้องพลัดพรำกจำก
ครอบครัวไปอยู่ตำมพ้ืนที่ชนบทต่ำงๆ กันไป หลังจำกกองก ำลังแนวหน้ำป้องกันชำติมำปลดปล่อย 
ประชำชนบำงกลุ่มก็ได้กลับมำพบเจอครอบครัว ประชำชนบำงกลุ่มก็ไม่ได้มีโอกำสพบครอบครัวอีก 
ดังนวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝน ที่ฆุนสะท้อนให้เห็นว่ำ สมัยเขมรแดงท ำให้เธอและครอบครัวพลัด
พรำกจำกกันอย่ำงไม่มีวันได้กลับมำพบกันอีก  

ภาพที่ 246 นวนิยายเรื่องใต้หยาดน้ าฝน หน้า 53-54 
แปลควำมได้ดังนี้ 
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ฉันพูดตอบเหมือนโกรธน้าเมา แต่ความจริงแล้ฉันคิดถึงพ่อ แม่ พี่น้อง ญาติของฉัน ฉันโกรธระบอบ พอล 
พต ท่ีมาพลัดพรากครอบครัวฉันให้แยกจากกันหมด แล้วคิดทันว่า ไม่ควรโกรธน้าเมาที่เขาเพียงแค่ถามเพราะอยากรู้
เท่านั้น ฉันจึงท าน้ าเสียงปกติตอบกลับเขาไป 

-สาเหตุที่ฉันแยกจากกับพ่อแม่พี่น้อง คือฉันมาดูแลพี่สาวคนโตที่โรงพยาบาลกาลแมต่ ตอนฉันมาเอาข้าว
เอาน้ าที่บ้านฉันพ่อแม่และคนรับใช้ รวมทั้งญาติ 2-3 คนที่อาศัยกับครอบครัวฉัน ก็ถูกพวก พอล พต กวาดต้อนไป
หมดแล้ว เหลือแค่พี่สาวคนที่ 2 ที่เขากลับมาบ้านป้าที่บึงท พน่ในเวลาเดียวกัน แล้วเราทั้ง 2 คนพี่น้องพากันเดิน 
โซซัดโซเซตามคนไป จนถึงต าบลตฺรพ างธ  ที่นี่ไม่ใช้บ้านเกิดฉัน ส่วนพ่ีสาวคนโตอยู่โรงพยาบาล ไม่รู้เป็นอย่างไรบ้าง 
(ใต้หยาดน้ าฝน: 53-54) 

ในนวนิยำยเรื่องกำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 พ่ีชำยของ คง่ ธีตำ ได้เล่ำให้ฟังว่ำ พ่อของ คง่ ธีตำ ได้
เฝ้ำรอและคอยสอบถำมคนที่ผ่ำนไปผ่ำนมำเกี่ยวกับเธอ และได้ท ำสัญลักษณ์ไว้รอบบ้ำนเผื่อว่ำเธอจะ
กลับมำ  

ภาพที่ 247 นวนิยายเรื่องการระลึกถึงพ้ืนที่ 32 หน้า 131 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ทุกวัน เขามักจะมายืนที่ถนนเฝ้ามองคนที่เดินไปมาเผื่อจะเห็นเอ็ง และได้สอบถามคนที่เดินไปมาเหล่านั้น 
เขาพักกินข้าว เมื่อเขากินเสร็จ เขาก็กลับมายืนที่ถนนเหมือนเดิม คือท าแบบนี้กว่า 2 เดือนแล้ว เขาพูดว่าเขาจะเฝ้า
รออีก 1 เดือน ถ้าไม่เจอ เขาจะตัดสินใจกลับพระตะบอง เขาได้เขียนไว้บนเสาทั่วบ้าน ที่ก าแพง และที่รั้วบ้านว่า 
“พ่อและแม่ไปพระตะบองแล้ว” เขาคิดว่า ถ้าลูกๆ ยังมีชีวิตอยู่ สิ่งแรกคือน่าจะกลับมาที่บ้านเก่าของตนที่อ าเภอโมง 
ยังไม่กลับพระตะบอง (การระลึกถึงพื้นที่ 32: 131) 
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นอกจำกนี้ในนวนิยำยองค์กำรนรก สะท้อนให้เห็นว่ำหลังจำกเหตุกำรณ์เขมรแดงสิ้นสุดลง 
ฬำย หุนคี และครอบครัวได้พยำยำมสืบหำข้อมูลของ ตฺรึง งำ จนรู้ว่ำเขำถูกเขมรแดงฆ่ำและทรมำน
อยู่ที่คุกตวลแสฺลง 

 

 

ภาพที่ 248 นวนิยายเรื่ององค์การนรก หน้า 133 
แปลควำมได้ดังนี้ 

ตามเอกสารที่ยังหลงเหลืออยู่ที่คุกตวลแสฺลงและได้รับการเก็บรักษาโดยศูนย์ข่าวกัมพูชา พ่อผม (ตฺรึง งา) 
ถูกส่งตัวเข้าไปถึงคุกตวลแสฺลง วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ.1975 พวกเราได้พยายามหาวันที่เขมรแดงฆ่าเขาและรูป
ถ่ายเขาที่คุกตวลแสฺลงก็ไม่พบ กลุ่มในคนรับเคราะห์ที่เป็นอาจารย์ พ่อผมอยู่ล าดับที่  1 ของบัญชีรายช่ือ (องค์การ
นรก: 133) 

นวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดงทั้ง 5 เรื่องที่ศึกษำ ปรำกฏภำพ
สะท้อน 3 ช่วงเวลำคือ ภำพเหตุกำรณ์ก่อนวันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 สะท้อนให้เห็นภำพเหตุกำรณ์
ควำมสับสนวุ่นวำยของกองทัพเขมรแดงที่พยำยำมล้มล้ำงระบอบสำธำรณรัฐ ปรำกฏในนวนิยำยเรื่อง
องค์กำรนรกและระบอบมัจจุรำช 

 ภำพเหตุกำรณ์วันที่17 เมษำยน ค.ศ.1975 – 7 มกรำคม ค.ศ.1979 สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที ่
เขมรแดงกระท ำโหดเหี้ยมต่อประชำชนชำวเขมรตั้งแต่กำรโกหกประชำชนให้ออกจำกกรุงพนมเปญ
และบังคับให้เดินทำงออกจำกกรุงพนมเปญ ระหว่ำงทำงมีกำรยึดสิ่งของของประชำชน ถ้ำใครไม่ให้จะ
ถูกฆ่ำ รวมไปถึงกำรสืบหำข้อมูลประชำชนใหม่ที่อพยพมำเพ่ือหลอกหำคนมีควำมรู้และมีต ำแหน่ง
หน้ำที่กำรงำนไปรับใช้งำนที่กรุงพนมเปญ แต่ในควำมเป็นจริง เมื่อประชำชนอพยพไปพ้ืนที่ชนบท
กลับถูกใช้แรงงำนอย่ำงหนัก ไม่มีข้ำวกิน ไม่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ไม่มีหมอที่ดี ไม่ยำรักษำที่ถูกต้อง
ตำมท่ีเขมรแดงได้พูดอวดอ้ำงไว้   
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ช่วงเวลำหลังวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 แม้ว่ำเวียดนำมเข้ำปลดปล่อยกรุงพนมเปญได้ใน
วันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 หลำยพ้ืนที่ตำมชนบทในประเทศกัมพูชำยังคงวุ่นวำย สถำนกำรณ์ยังไม่
สงบเนื่องจำกเขมรแดงยังคงยึดครองและมีอิทธิพลในพ้ืนที่ชนบทอยู่ ประชำชนต้องอพยพหนีกำรสู้รบ
ระหว่ำงเขมรแดงและกองก ำลังเวียดนำม เมื่อกองก ำลังเวียดนำมปลดปล่อยบำงพ้ืนที่ได้ส ำเร็จ 
ประชำชนที่ยังมีชีวิตอยู่และพลัดพรำกจำกสมำชิกในครอบครัว ต่ำงสืบหำคนในครอบครัวหรือญำติพ่ี
น้องของตน บ้ำงก็ได้กลับมำพบกัน บ้ำงก็ต้องพบกับควำมสูญเสียอย่ำงไม่มีวันหวนกลับคืนมำตลอด
ชีวิต 
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บทที่ 5 

สรุปผลกำรศึกษำ 

 กำรศึกษำนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเครำะห์องค์ประกอบของนวนิยำยและภำพสะท้อนที่ปรำกฏในนวนิยำยสมัยเขมรแดง ผู้ประพันธ์ 
นวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดง เป็นผู้ที่เคยถูกกลุ่มเขมรแดงกักกัน ถูก
เขมรแดงทรมำน รอดชีวิตจำกเหตุกำรณ์สมัยเขมรแดง และต้องกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวผ่ำนควำม 
ทรงจ ำที่ตนประสบในสมัยนั้น นวนิยำยที่เลือกศึกษำมีจ ำนวน 5 เรื่อง คือ 1) นวนิยำยเรื่อง “องค์กำร
นรก អងគកា ៃ ក” 2) นวนิยำยเรื่อง “ระบอบมัจจุรำช  ររមេាុរាជ” 3) นวนิยำยเรื่อง “ควำมรู้สึกของ
ลูกควำย កូៃប្ករីមលនាសល ា្ តនា” 4) นวนิยำยเรื่อง “ใต้หยำดน้ ำฝน លប្កាមតុំណ្ក់ទឹកលភលៀង”  
5) นวนิยำยเรื่อง “กำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 អៃុសាវ យីម៍ណ្ឌ ប ៣២” 

ผู้วิจัยเลือกศึกษำนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดง 5 เรื่อง จำก
ผู้ประพันธ์ที่ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์สมัยเขมรแดงหลำยมุมมอง เช่น ชุต ไข ผู้ที่มีควำมรู้ ฬุง แกม ผู้ที่เคย
เป็นทหำรในสมัยจอมพล ลอน นอล ฆุน หญิงสำวผู้ถูกเขมรแดงบังคับให้เข้ำพิธีแต่งงำน ตฺรึง  
บญฺจำรุณและคง่ ธีตำ ผู้เป็นเด็ก นวนิยำยเหล่ำนี้เป็นบันทึกทำงประวัติศำสตร์จำกมุมมองของคนที่
สำมำรถรอดชีวิตในช่วงเวลำนั้นมำได้ เป็นภำพสะท้อนควำมทุกข์ทรมำนของประชำชนชำวเขมรที่ถูก
เขมรแดงใช้ควำมรุนแรงทุกประเภทกระท ำย่ ำยีต่อพวกเขำกว่ำ 3 ปี 8 เดือน 20 วัน 

ผลกำรศึกษำองค์ประกอบของนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดงทั้ง 
5 เรื่อง ประกอบด้วย โครงเรื่อง สำรัตถะ  ตัวละคร ฉำก และกลวิธีกำรใช้ภำษำ ได้ข้อสรุปดังนี้ 

โครงเรื่อง 

ผลกำรวิเครำะห์นวนิยำยเขมรแแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดงทั้ง  5 เรื่อง 
พบนวนิยำยที่มีเพียงโครงเรื่องหลัก 3 เรื่อง คือ เรื่อง “องค์กำรนรก” เรื่อง “ระบอบมัจจุรำช” และ
เรื่อง “กำรระลึกพ้ืนที่ 32” ซึ่งถ่ำยทอดเรื่องรำวควำมขัดแย้งระหว่ำงตัวละครหลักหรือผู้เล่ำเรื่องกับ
ตัวละครฝ่ำยปฏิปักษ์ซึ่งเน้นพวกเขมรแดงเป็นส่วนใหญ่ และพบนวนิยำยที่สอดแทรกโครงเรื่องรอง
หรือโครงเรื่องย่อยไว้ 2 เรื่อง คือ เรื่อง“ควำมรู้สึกของลูกควำย” และเรื่อง “ใต้หยำดน้ ำฝน”  โดย
โครงเรื่องรอง เป็นโครงเรื่องเกี่ยวกับตัวละครประกอบที่ช่วยสนับสนุนให้เรื่องรำวด ำเนินต่อไปอย่ำง
น่ำสนใจและสมจริงมำกข้ึน  นอกจำกนี้ นวนิยำยแต่ละเรื่องจะมีกำรตั้งชื่อเรื่องที่สัมพันธ์กับเหตุกำรณ์
ในเรื่อง ท ำให้ผู้อ่ำนเข้ำถึงควำมรู้สึกของนวนิยำยได้ทวีคูณมำกขึ้น 
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นวนิยำยเรื่อง “องค์กำรนรก” มีผู้ประพันธ์คือ ตฺรึง บญฺชำรุณ เขำเปรียบชื่อนวนิยำยเช่นนี้ 
เพรำะเมื่อได้ยินค ำว่ำองค์กำรเป็นครั้งแรก เขำไม่รู้ว่ำองค์กำรที่ทหำรเขมรแดงอ้ำงถึงนั้นเป็นใคร แต่
ในช่วงเวลำที่เขมรแดงปกครอง เขำรับรู้ว่ำ องค์กำรนี้โหดร้ำยเหมือนมำจำกนรก และมำท ำให้ชีวิต
ประชำชนชำวเขมรเหมือนตกอยู่ในนรกทั้งเป็น  ตฺรึง บญฺจำรุณเป็นลูกชำยของ ตฺรึง งำและ ฬำย หุนคี  
ตฺรึง บญฺจำรุณเน้นถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ของครอบครัว โดยเปิดเรื่องในช่วงเวลำที่เขำและครอบครัวถูก
ทหำรเขมรแดงขับไล่ให้อพยพออกจำกกรุงพนมเปญในวันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 อย่ำงไม่รู้จุดหมำย 
ตฺรึง บญฺชำรุณ ได้ด ำเนินเรื่องตำมล ำดับเหตุกำรณ์ตั้งแต่อพยพออกจำกกรุงพนมเปญไปพ้ืนที่ชนบท ตฺ
รึง งำ ผู้เป็นพ่อถูกเขมรแดงหลอกไปใช้งำนที่กรุงพนมเปญ เพรำะสืบรู้ว่ำเป็นผู้มีควำมรู้ใ นสมัย
สำธำรณรัฐ ฬำย หุนคี จึงท ำหน้ำที่หัวหน้ำครอบครัวแทน คนในครอบครัวถูกเขมรแดงใช้แรงงำน
อย่ำงหนักไม่เว้นแม้แต่เด็กอย่ำงตฺรึง บญฺจำรุณ และคนแก่อย่ำงปู่ย่ำ  เมื่อกองก ำลังเวียดนำมเข้ำมำซึ่ง
เป็นช่วงเวลำหลังวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 ครอบครัวต้องอพยพหนีกำรสู้รบและรอดชีวิตมำได้เพียง 
4 คน จำกสมำชิกในครอบครัวทั้งหมด 9 คน  

นวนิยำยเรื่อง “ระบอบมัจจุรำช” มีผู้ประพันธ์คือ ฬุง แกม เขำต้องเจอแต่ควำมทุกข์ทรมำน
ที่ไม่เคยเจอมำก่อนภำยใต้อ ำนำจของเขมรแดงทั้งสิ้น เขำจึงเปรียบช่วงเวลำสมัยเขมรแดงนี้ว่ำเป็น 
“ระบอบมัจจุรำช” หรือระบอบแห่งควำมตำย ฬุง แกมเป็นทหำรสมัยสำธำรณรัฐ และถูกสั่งให้ไป
ป้องกันเขตแดนจำกกลุ่มเขมรแดง เมื่อสถำนกำรณ์ไม่ค่อยดี จึงตัดสินใจกลับบ้ำนที่กรุงพนมเปญ เขำ
และครอบครัวต้องอพยพตำมค ำสั่งของพวกเขมรแดงไปพ้ืนที่ชนบท ประชำชนทุกคนถูกเขมรแดงสั่ง
ให้ท ำงำนอย่ำงหนัก โดยฬุง แกม ถูกเขมรแดงมอบหมำยงำนหลำยรูปแบบที่ต้องท ำให้เสร็จภำยใน
เวลำก ำหนด เช่น ท ำนำ ดูแลควำย ท ำถัง ท ำปี๊บ และยังถูกสั่งให้ไปท ำงำนในพ้ืนที่ต่ำงๆ ตำมค ำสั่ง
ของเขมรแดง  ในเดือนธันวำคม ค.ศ.1978 มีข่ำวลือว่ำกองก ำลังแนวหน้ำป้องกันชำติเวียดนำม เริ่มมี
กำรปลดปล่อยประชำชน ฬุง แกม เห็นทหำรเขมรแดงแตกทัพหนีกระจัดกระจำย แต่ก็ยังไม่มีทหำร
เวียดนำมเข้ำมำดูแลอย่ำงจริงจัง ในเดือนกุมภำพันธ์ ค.ศ.1979 ฬุง แกม ตัดสินใจพำครอบครัวของ
ตนเองออกจำกหมู่บ้ำนเพ่ือกลับบ้ำนเกิดที่จังหวัดก ำปงจำม เพรำะสถำนกำรณ์ในหมู่บ้ำนยังไม่สงบ
อย่ำงที่เขำคำดหวังไว้ 

นวนิยำยเรื่อง “กำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32” มีผู้ประพันธ์คือ คง่ ธีตำ เธอได้ตั้งชื่อนวนิยำยให้เห็น
ถึงพ้ืนที่ 32 ซึ่งเป็นหนึ่งในสถำนที่เธอถูกย้ำยไปท ำงำนตำมค ำสั่งของเขมรแดง สถำนที่นี้มีกฎระเบียบ
ที่โหดเหี้ยมเกินกว่ำมนุษย์จะอยู่ได้ ผู้คุมเขมรแดงในพ้ืนที่ 32 นี้ ใช้แส้เฆี่ยนตีประชำชนตำมควำม
ต้องกำร สถำนที่นี้จึงเป็นสถำนที่ที่ฝังลึกอยู่ในควำมทรงจ ำของเธออย่ำงไม่มีวันลืม  ในสมัยเขมรแดง  
คง่ ธีตำ เป็นเด็กผู้หญิงที่มีอำยุเพียง 8 ปี เปิดเรื่องใน ค.ศ.1977  ที่เธอถูกส่งตัวเข้ำไปอยู่ร่วมกับกลุ่ม
ยุวชนยุวนำรีที่มีอำยุมำกกว่ำ ถูกเขมรแดงบังคับให้ท ำงำนอย่ำงหนัก และถูกอพยพไปท ำงำนในที่ต่ำงๆ 
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ที่เป็นสถำนที่ปิด รวมทั้งที่คุก 32 กำรด ำเนินเรื่องตำมล ำดับปฏิทินที่สะท้อนให้เห็นว่ำ แม้เธอเป็น
เด็กผู้หญิง แต่ก็ต้องท ำงำนอย่ำงหนักท้ังวันทั้งคืน ยกสันเขื่อน ขุดดิน บำงวันถูกให้ขุดดินตำมระยะทำง
และเวลำที่ก ำหนด  ปลำยเดือนเมษำยน ค.ศ.1979 มีข่ำวเกี่ยวกับกำรปลดปล่อยประเทศกัมพูชำจำก
เขมรแดงตั้งแต่วันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 พ้ืนที่ที่ เธออยู่ยังไม่ได้รับกำรปลดปล่อย เมื่อทหำร
เวียดนำมเข้ำมำ คง่ ธีตำและพวก ตกใจวิ่งหนีไปหลบที่หลุมหลบภัย และพบว่ำเวียดนำมเข้ำมำ
ช่วยเหลือจำกพวกเขมรแดง ประชำชนจึงตัดสินใจออกไปหำทหำรเวียดนำม  เดินทำงไปเรื่อยๆ จน 
คง่ ธีตำพบพ่ีชำยและได้พำเธอกลับบ้ำนเพ่ือไปพบครอบครัว ครอบครัวของ คง่ ธีตำตัดสินใจเดินทำง
กลับบ้ำนที่อ ำเภอโมงฤสฺสี จังหวัดพระตะบอง 

นวนิยำยเรื่อง “ควำมรู้สึกของลูกควำย” มีกำรตั้งชื่อเรื่องให้สัมพันธ์กับตัวละครในโครงเรื่อง
รองคือ “ไอ้ญิ” ลูกควำยที่ถูกทอดทิ้งโดยไม่สำมำรถพูดหรือโต้เถียงอะไรได้ เมื่อสถำนกำรณ์บีบบังคับ 
ชุต ไข จ ำเป็นต้องให้ตนเองและครอบครัวมีชีวิตรอด จึงต้องขำย ไอ้ญิ โดยไม่สนใจควำมรู้สึกหรือ
ควำมรักของไอ้ญิที่มีต่อครอบครัวของเขำ  นวนิยำยเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อจำกนวนิยำย 2 เรื่องคือ 
“โรงเรียนฝรั่งเศสและเรื่อง “เด็กวัดสมัยฝรั่งเศส  ซึ่งกำรอพยพตั้งแต่วันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 ที่
เป็นช่วงเวลำประวัติศำสตร์เขมรแดงเข้ำยึดครองกรุงพนมเปญได้นั้น ผู้ประพันธ์ได้เล่ำไว้ในนวนิยำย
เรื่อง “เด็กวัดสมัยฝรั่งเศส โครงเรื่องหลักของนวนิยำยเรื่องนี้เป็นกำรถ่ำยทอดชีวิตของ ชุต ไข ตั้งแต่ 
ค.ศ.1977 ที่เขำอยู่ท่ำมกลำงควำมทุกข์ทรมำนจำกเขมรแดงมำกว่ำ 2 ปี ช่วงเวลำนี้เขมรแดง 2 ฝ่ำย 
คือ ฝ่ำยนิรดี (ตะวันตก) และฝ่ำยบูรพำ (ตะวันออก) เริ่มสู้รบกันเอง พวกทหำรนิรดีบอกให้ประชำชน
ใหม่สำมำรถอพยพกลับภูมิล ำเนำเดิมได้แต่เขำไม่อยำกกลับภูมิล ำเนำของตน เพรำะเขำเป็น
ข้ำรำชกำรและไม่ไว้ใจสถำนกำรณ์ในอนำคต ชุต ไข  จึงพำครอบครัวเดินทำงต่อไปเรื่อยๆ ตำม
หมู่บ้ำนต่ำงๆ อย่ำงไม่มีจุดหมำย ในเดือนพฤษภำคม ค.ศ.1979 ตัดสินใจพำครอบครัวเดินทำงไปกรุง
พนมเปญเพรำะได้ยินค ำร่ ำลือจำกประชำชนว่ำกรุงพนมเปญมีกำรขุดทอง ขุดเพชร และมีควำม
เป็นอยู่ที่ดีกว่ำจังหวัดอ่ืน  

นวนิยำยเรื่อง “ใต้หยำดน้ ำฝน” สัมพันธ์กับค ำพูดของพ่ีสำวฆุนและพิจิตฺต ที่พูดว่ำ “ฝนเอย
อย่ำหยุด” เหมือนกันโดยบังเอิญ พี่สำวฆุนซึ่งนอนป่วยอยู่ที่โรงพยำบำลพูดข้อควำมนี้ เพรำะรู้ว่ำ เมื่อ
ฝนหยุดตก ฆุนจะต้องกลับไปท ำงำนและตนจะไม่ได้พบน้องสำวอีก ส่วนพิจิตฺตพูดข้อควำมนี้ ในตอนที่
ทั้ง 2 เข้ำพิธีแต่งงำนเรียบร้อยแล้วและอยู่บ้ำนที่เขมรแดงจัดไว้เพ่ือให้มีกำรร่วมรักกัน ฆุนซึ่งไม่พอใจ
กับพิธีนี้ได้คิดหนี แต่ขณะนั้นฝนตกอยู่ เธอจึงไม่สำมำรถหนีออกไปได้ เมื่อฆุนได้ยินพิจิตฺตพูดข้อควำม
เดียวกับพ่ีสำวเธอ เธอจึงได้คิดและล้มเลิกควำมคิดที่จะหนี ซึ่งท ำให้เธอและพิจิตฺตมีชีวิตรอดในวันนั้น 
นวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝนมีทั้งโครงเรื่องหลักและโครงเรื่องรอง และเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่มีกำร
ล ำดับเหตุกำรณ์แบบเล่ำย้อนอดีตสลับกับปัจจุบัน โครงเรื่องหลักเป็นกำรถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ของฆุนที่
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ถูกเขมรแดงบังคับให้แต่งงำนกับพิจิตฺต ชำยที่ไม่รู้จัก เธอรู้สึกทุกข์ทรมำนในช่วงแรกเพรำะพิธีแต่งงำน
นี้ไม่มีครอบครัวเข้ำร่วมด้วย ต่อมำเธอเริ่มรู้สึกดีกับพิจิตฺตเพรำะเขำเป็นคนดูแลเอำใจใส่เธอ หลังจำก
เหตุกำรณ์เขมรแดงเริ่มคลี่คลำย ใน ค.ศ.1983 เธอท ำงำนเป็นเจ้ำหน้ำที่พัฒนำพ้ืนที่ชนบทเพ่ือให้
ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นหลังเหตุกำรณ์เขมรแดง ส่วนโครงเรื่องรอง ฆุนได้ถ่ำยทอดให้เห็นถึงระบบ
สำธำรณสุข โดยเฉพำะสถำนที่ที่เรียกว่ำโรงพยำบำลแต่กลับไม่มีกำรดูแลอย่ำงถูกต้อง จนท ำให้พ่ีสำว
ของเธอเสียชีวิตลง และถูกน ำตัวไปฝังทั้งๆ ที่ยังหำยใจรวยริน 

สำรัตถะ 

สำรัตถะของนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดง 5 เรื่องที่ศึกษำ 

ถ่ำยทอดให้เห็นถึงกำรด ำเนินชีวิตที่ผู้ประพันธ์แต่ละคนประสบจริงภำยใต้กฎระเบียบและค ำสั่งของ

เขมรแดง  

ตัวละคร 

กำรวิเครำะห์ตัวละครในนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดงใช้ทฤษฎี 
“คู่ตรงข้ำม” เพ่ือให้เห็นผู้ถูกกระท ำคือตัวละครหลัก และผู้กระท ำคือตัวละครฝ่ำยปฏิปักษ์แบ่งเป็น
เขมรแดงและประชำชนเก่ำ โดยตัวละครหลักที่เป็นประชำชนใหม่จะถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ท่ีตนเองและ
ประชำชนคนอ่ืนๆ ที่ถูกกระท ำจำกเขมรแดงอย่ำงโหดร้ำย 

ตัวละครประชำชนใหม่  

ตฺรึง บญฺจำรุณ ผู้ประพันธ์นวนิยำยเรื่อง “องค์กำรนรก” ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์สิ่งที่ตนเองและ
ครอบครัวถูกกระท ำจำกเขมรแดง เขำถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ของ ตฺรึง งำ ผู้เป็นพ่อ ซึ่งเป็นครูในสมัย
สำธำรณรัฐ ถูกเขมรแดงหลอกให้ไปรับใช้งำนที่กรุงพนมเปญ เพรำะเขมรสืบรู้ว่ำเขำเป็นคนมีควำมรู้ 
และ ฬำย หุนคี ผู้เป็นแม่จึงต้องรับภำระดูแลสมำชิกในครอบครัวเพียงล ำพัง ฬำย หุนคี ถูกเขมรแดง
สั่งให้ท ำงำนอย่ำงหนัก แต่เพ่ือเพ่ิมเติมอำหำรให้ลูก เธอต้องน ำสิ่งของต่ำงๆ ไปแลกสิ่งของจำก
ประชำชนเก่ำในพ้ืนที่ชนบท และพยำยำมท ำงำนอย่ำงหนัก เช่น ถักหมวกใบตำลให้กรรมำภิบำล  
เขมรแดง สมำชิกภำยในครอบครัวก็ถูกเขมรแดงสั่งให้ท ำงำนทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนแก่หรือเด็ก ด้วย
ควำมที่ถูกใช้แรงงำนและได้รับอำหำรเพียงน้อยนิดนั้น ท ำให้ลูกชำยและลูกสำวของ ตฺรึง งำ และ ฬำย 
หุนคีเสียชีวิตลง และในตอนท้ำยครอบครัวได้ทรำบว่ำ ตฺรึง งำ ได้ถูกเขมรแดงหลอกมำก ำจัดทิ้งเพรำะ
เป็นคนมีควำมรู้ อยู่ที่คุกตวลแสฺลง 
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ฬุง แกม ในนวนิยำยเรื่อง “ระบอบมัจจุรำช” เป็นประชำชนใหม่ที่ถูกเขมรแดงบังคับให้
ท ำงำนอย่ำงหนักตำมค ำสั่ง เช่น เขมรแดงสั่งให้เขำท ำถัง ท ำปี๊บ ที่ไม่เคยท ำมำก่อนและเขมรแดงไม่ได้
สอนวิธีกำรท ำเลย โดยเขมรแดงสั่งให้เขำต้องปีนไปหำสังกะสีจำกบ้ำนเก่ำๆ มำตีเป็นปี๊บด้วยตัวเ อง 
และถูกสั่งให้ไปท ำงำนอ่ืนๆ เช่น จับปลำ และงำนแปลกๆ เช่น เขมรแดงสั่งให้ ฬุง แกม ไปเก็บ
อุจจำระตำมบ้ำนของประชำชนเพ่ือน ำมำท ำปุ๋ย ประชำชนใหม่ มีควำมเป็นอยู่ที่ล ำบำกมำกขึ้นอีก 
เนื่องจำกเขมรแดงจะคอยจับผิดประชำชนที่กระท ำผิดต่อองค์กำรเพ่ือน ำมำลงโทษ และเขมรแดงยัง
ก ำหนดให้ประชำชนทุกคนจับผิด หำเรื่องต ำหนิกันเอง และน ำมำรำยงำนต่อองค์กำรเขมรแดงเพ่ือ
น ำไปอบรมให้เคำรพรักในระบอบปฏิวัติมำกขึ้น ท ำให้กำรวำงตัวของประชำชนแต่ละคนยิ่งล ำบำก
มำกขึ้น  

ในนวนิยำยเรื่อง “ใต้หยำดฝน” ฆุน เป็นหญิงสำวที่ถูกเขมรแดงบังคับให้ท ำงำนอย่ำงหนักใน
กองยุวชนยุวนำรีที่เป็นสถำนที่ปิด ฆุนเป็นหนึ่งในประชำชนใหม่ที่ถูกจับคู่ให้แต่งงำนกับชำยที่ไม่รู้จัก 
และต้องแสดงควำมรักต่อกันอย่ำงไม่สำมำรถถกเถียงอะไรได้ ส่งผลให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนภำยใน
จิตใจของฆุนอย่ำงยิ่ง เพรำะพิธีแต่งงำนสมัยเขมรแดงไม่มีพ่อแม่หรือญำติพ่ีน้องเข้ ำร่วมพิธีเลย 
นอกจำกนี้ ฆุนยังน ำเสนอภำพระบบสำธำรณสุขที่ไม่มีกำรดูแลรักษำคนป่วยที่ถูกต้องตำมหลักทำงกำร
แพทย์ท ำให้พี่สำวของฆุนต้องเสียชีวิตลงอย่ำงน่ำเวทนำ 

ในนวนิยำยเรื่อง “กำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32” คง่ ธีตำ เป็นเด็กสำวที่ถูกส่งตัวเข้ำไปอยู่ในกอง
ยุวชนยุวนำรีร่วมกับคนอำยุมำกกว่ำ คง่ ธีตำถูกเขมรแดงสั่งให้ท ำงำนหนักท้ังวันทั้งคืน แม้ในช่วงเวลำ
กลำงคืนเขมรแดงยังน ำเครื่องปั่นไฟเพ่ือส่องแสงให้ประชำชนท ำงำน ยิ่งไปกว่ำนั้นเมื่อเธอย้ำยไป
ท ำงำนในพ้ืนที่ 32 หรือเรียกว่ำ คุก32 ประชำชนคนไหนไม่ท ำตำมกฎหรือระเบียบข้อบังคับ จะถูก 
ผู้คุมใช้แส้ฟำดทันที จนถึงขั้นเสียชีวิต  

 ในนวนิยำยเรื่อง “ควำมรู้สึกของลูกควำย” ด้วยควำมที่ ชุต ไข เปิดเรื่องใน ค.ศ.1977 
และอยู่ในพ้ืนที่ชนบทมำระยะเวลำหนึ่งแล้ว จึงไม่ได้ถูกกระท ำจำกเขมรแดงที่ชัดเจนเท่ำกับนวนิยำย
เรื่องอ่ืน จะเป็นกำรถ่ำยทอดให้เห็นกำรอพยพหำที่ตั้งหลักแหล่งตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ และเล่ำเรื่องรำว
ควำมเป็นอยู่ กำรใช้ชีวิตที่ต้องพยำยำมเรียนรู้ท ำสิ่งใหม่ๆ ของคนที่มีกำรศึกษำและไม่มีควำมรู้พื้นฐำน
ในกำรด ำรงชีวิตของผู้ชำยเขมรในสมัยนั้น เช่น กำรท ำนำ กำรเลี้ยงควำย กำรสำนไซ กำรสร้ำงบ้ำน 
เป็นต้น  นอกจำกนี้ ชุต ไข ยังถ่ำยทอดให้เห็นถึงผลกระทบของกำรทะเลำะกันระหว่ำงเขมรแดงฝ่ำย 
นิรดีและฝ่ำยบูรพำ ที่ท ำให้ประชำชนคนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ของแต่ละฝ่ำยถูกฝ่ำยตรงข้ำมน ำตัวไปฆ่ำ  

แม้ว่ำประชำชนใหม่จะพบเจอกับกำรที่ถูกกระท ำจำกเขมรแดงมำกแค่ไหน แต่ผู้ประพันธ์

เหล่ำนี้ก็พยำยำมปรับตัวให้อยู่ในสถำนกำรณ์อันเลวร้ำยนั้นให้ได้ พยำยำมตั้งใจท ำงำน เรียนรู้และลง
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มือท ำสิ่งใหม่ๆ อย่ำงไม่ถกเถียงอะไรเลย ท ำให้ผู้ประพันธ์ทั้ง 5 เรื่องมีชีวิตรอดจำกกำรถูกเขมรแดงฆ่ำ

ด้วยกันทั้งสิ้น 

ตัวละครฝ่ำยปฏิปักษ์ 

จำกกำรศึกษำตัวละครฝ่ำยปฏิปักษ์คือ เขมรแดงและประชำชนเก่ำ พบว่ำผู้ประพันธ์จะเน้น
บทบำทกำรกระท ำที่โหดร้ำยของเขมรแดงท ำต่อประชำชน กระท ำกำรข่มขู่และฆ่ำประชำชนได้ทุก
เมื่อ ตั้งแต่กำรบังคับให้ประชำชนออกจำกกรุงพนมเปญและหลอกให้ประชำชนอพยพไปอย่ำงไม่รู้
จุดหมำย หลอกว่ำระบอบปฏิวัติดีกว่ำระบอบเดิม เมื่อประชำชนใหม่ลงไปยังพ้ืนที่ชนบทที่เขมรแดง
กวำดต้อนไปแล้วนั้น เขมรแดงจะสั่งให้ประชำชนท ำงำนอย่ำงหนัก และเมื่อประชำชนเจ็บป่วย สิ่งที่
ประชำชนได้รับจำกหมอปฏิวัติของเขมรแดง มีเพียงยำลูกกลอนและยำฉีดที่ดู ดจำกขวดน้ ำหวำน
เท่ำนั้น ยิ่งไปกว่ำนั้นยังพบกำรกระท ำที่โหดร้ำยของเขมรแดง ที่กระท ำต่อประชำชนใหม่ เช่น กำร
บังคับขอสิ่งของต่ำงๆ ที่ต้องกำร ที่กำรท ำร้ำยประชำชนเขมรอย่ำงไร้มนุษยธรรมและไม่มีเหตุผล คือ
กำรใช้อำวุธปืนข่มขู่ กำรใช้แส้ฟำดประชำชนที่กระท ำผิด  

ส่วนตัวละครประชำชนเก่ำที่เป็นปฏิปักษ์ พบประชำชนเก่ำที่แสดงควำมขัดแย้งต่อประชำชน
ใหม่เพียง 3 เรื่อง คือ เรื่อง “องค์กำรนรก” “ควำมรู้สึกของลูกควำย” “ระบอบมัจจุรำช” สิ่งที่ท ำให้
ประชำชนเก่ำเกิดควำมรู้สึกไม่ดีต่อประชำชนใหม่คือ กำรที่เขมรแดงยกย่องประชำชนเก่ำว่ำเป็ น
ประชำชนที่ซื่อตรงต่อระบอบปฏิวัติ ท ำกำรเกษตรเป็น แต่ประชำชนใหม่เป็นคนไม่ซื่อตรง เข้ำร่วมกับ
จักรวรรดิอเมริกำ ต่อต้ำนระบอบปฏิวัติ เป็นต้น สิ่งที่เขมรแดงกระท ำขึ้นนั้นมีส่วนให้ประชำชนเก่ำถูก
ล้ำงสมองและเกิดควำมขัดแย้งต่อประชำชนใหม่  เมื่อประชำชนใหม่เข้ำมำในพ้ืนที่ชนบทของ
ประชำชนเก่ำ ประชำชนเก่ำจึงแสดงพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชำชนใหม่ เช่น เพิกเฉย พูดจำดู
ถูกเยำะเย้ย แสดงควำมเป็นเจ้ำของประชำชนใหม่ และมองประชำชนใหม่เป็นพวกกำฝำก อย่ำงไรก็
ตำม ประชำชนเก่ำไม่ได้มีท่ำทีเป็นปฏิปักษ์ต่อประชำชนใหม่ทุกคน พบว่ำ ประชำชนเก่ำบำงคนแสดง
ควำมมีน้ ำใจต่อประชำชนใหม่ เช่น ให้ข้ำวปลำอำหำรแก่ประชำชนใหม่ขณะออกเดินทำงกลับ
ภูมิล ำเนำ และแนะน ำให้หลีกเลี่ยงเส้นทำงที่จะเจอพวกเขมรแดง สอนวิธีกำรใช้เครื่องมือท ำมำหำกิน 
และไม่ได้แสดงกำรดูถูกประชำชนใหม่ทั้งหมด  และในสมัยเขมรแดง ประชำชนเก่ำก็ได้รับควำมทุกข์
จำกกำรอยู่ภำยใต้ค ำสั่งของเขมรแดงไม่ต่ำงจำกประชำชนใหม่ เช่น ประชำชนเก่ำถูกเขมรแดงบังคับ
ให้ท ำงำนหนัก ยิ่งไปกว่ำนั้น ถ้ำเขมรแดงเข้ำใจว่ำมีคนในครอบครัวประชำชนเก่ำเป็นกบฏต่อองค์กำร
เขมรแดง ก็ถูกน ำตัวไปลงโทษหรือฆ่ำเช่นเดียวกับประชำชนใหม่ ถึงแม้ว่ำจะเป็นครอบครัวที่ฝักใฝ่
ระบอบเขมรแดงมำตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ก็ตำม 
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เมื่อประชำชนเก่ำรู้ว่ำตนได้รับทุกข์จำกเขมรแดงไม่ต่ำงจำกประชำชนใหม่ ประชำชนเก่ำได้
แสดงพฤติกรรมต่อต้ำนพวกเขมรแดง เช่น น ำข้ำวสำรซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญให้กำรด ำรงชีวิตไปซ่อนเพรำะ
ไม่ไว้ใจพวกเขมรแดงอีกต่อไป รวมถึงประชำชนเก่ำยังแสดงควำมรู้สึกเกลียดเขมรแดงและกล้ำด่ำ
เขมรแดงต่อหน้ำประชำชนใหม่ 

ฉำก 

ฉำกของนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดงทั้ง 5 เรื่อง แบ่งออกเป็น 
3 ช่วงเวลำ 1) เขมรแดงเข้ำมำยึดครองกรุงพนมเปญก่อนวันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 พบในนวนิยำย 
2 เรื่องคือ เรื่ององค์กำรนรกและระบอบมัจจุรำช โดยผู้ประพันธ์ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ภำพควำมสับสน
วุ่นวำย เกิดกำรสู้รบกันระหว่ำงทหำรสำธำรณรัฐกับเขมรแดง ประชำชนชำวเขมรหลบซ่อนตัวอยู่
ภำยในบ้ำนและจัดเตรียมสิ่งของเพ่ืออพยพออกจำกกรุงพนมเปญตำมค ำสั่งของเขมรแดง และ
รำยละเอียดกำรเดินทำงของประชำชนตำมกำรบังคับให้อพยพของเขมรแดง 2) สมัยเขมรแดงวันที่ 17 
เมษำยน – 7 มกรำคม ค.ศ.1979 เป็นกำรถ่ำยทอดให้เห็นถึงสภำพกำรอพยพที่ยำกล ำบำกของ
ประชำชน เมื่อไปในพ้ืนที่ชนบท บ้ำนที่พวกเขมรแดงจัดไว้ให้ มีสภำพเหมือนถูกทิ้งร้ำง เก่ำ มีช่อง มีรู 
ทรุดโทรม ที่พักในค่ำยหลังจำกท ำงำนก็มีสภำพคับแคบ ต้อนอนเอำเท้ำชนกัน โรงเรียนในสมัยนั้นไม่มี
อุปกำรณ์กำรเรียน เป็นเพียงสถำนที่คุมขังและรวบรวมเด็กไปท ำงำนเท่ำนั้น  3) ช่วงเวลำที่กองก ำลัง
แนวหน้ำป้องกันชำติเข้ำมำปลดปล่อยประชำชนจำกพ้ืนที่ชนบท ผู้ประพันธ์จะถ่ำยทอดฉำกกำร
อพยพของตนและประชำชนเมื่อรู้ว่ำกองก ำลังเวียดนำมหรือผู้ปลดปล่อยเข้ำมำ ประชำชนไมได้คิดว่ำ
ใครจะมำปลดปล่อย เพียงแค่ต้องกำรไปให้พ้นจำกพวกเขมรแดงเท่ำนั้น 

กลวิธีกำรใช้ภำษำ 

ผลกำรศึกษำกลวิธีกำรใช้ภำษำ สำมำรถแบ่งออกเป็น 1) กำรใช้ภำษำในสมัยเขมรแดง 2) 
กำรใช้ภำษำเฉพำะตัวผู้ประพันธ์  

กำรใช้ภำษำในสมัยเขมรแดงสำมำรถบ่งบอกยุคสมัยได้ เช่น กำรใช้ค ำศัพท์ต่ำงๆ และกำร
พรรณนำภำพให้ผู้อ่ำนรับรู้ถึงเหตุกำรณ์ในสมัยเขมรแดงอย่ำงสมจริง ค ำเรียกประชำชน จะมีค ำเรียกที่
น ำหน้ำชื่อคน ทั้งประชำชนทั่วไปและพวกเขมรแดงว่ำ “มิตร មតិរ” เช่น “มิตรฎำ មតិរដ្ឋ” ซึ่งเป็นชื่อ
ของประชำชนใหม่คนหนึ่ง และ “มิตรเนือน មតិរលៃឿៃ” หรือ “มิตรเมต មតិរលម ត”  ซึ่งเป็นชื่อของผู้คุม
เขมรแดง และเขมรแดงจะมีกำรแบ่งประชำชนใหม่และประชำชนเก่ำ เช่นมีค ำว่ำ “ប្រជាជៃថ្ែី” 
แปลว่ำประชำชนใหม่ “ប្រជាជៃចាស់” แปลว่ำประชำชนเก่ำ และค ำศัพท์เรียกเขมรแดง มีทั้งกำร
เรียกโดยมองภำพลักษณ์ที่โดดเด่นของเขมรแดง คือกำรสวมใส่เสื้อผ้ำชุดด ำ ใช้ค ำว่ำ “เขมรชุดด ำ ល្មែ 
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អាវលមែ ” และพบกำรแสดงชื่อเรียกต ำแหน่งหน้ำที่ของพวกเขมรแดง เช่น “พวกลำดตระเวน  លរ” 
รวมทั้งค ำศัพท์ที่เกี่ยวกับกำรน ำตัวประชำชนไปฆ่ำเช่น คือค ำว่ำ “เรียนสูตร ល ៀៃសូប្ត” “ก่อสร้ำง 
កសាង” ทั้งนี้แต่ละค ำท่ีพบในนวนิยำยแต่ละเรื่องมีควำมแตกต่ำงกันออกไปเล็กน้อย  

ผู้ประพันธ์แต่ละคนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำเพ่ือพรรณนำภำพเหตุกำรณ์ที่ตนประสบ 
ซึ่งล้วนถ่ำยทอดเหตุกำรณ์ควำมโหดร้ำยที่ตนประสบในเขมรแดงทั้งสิ้น และผู้ประพันธ์ต้องกำร
ถ่ำยทอดให้ประชำชนชำวเขมรหรือผู้ที่ได้อ่ำนสำมำรถรับรู้ถึงเรื่องรำวควำมทุกข์ทรมำนที่เกิดขึ้นสมัย
เขมรแดง ทั้งนี้มีผู้ประพันธ์ที่มีกำรใช้ภำษำเฉพำะตัวผู้ประพันธ์ ให้เห็นถึงควำมงดงำมของภำษำ
ท่ำมกลำงควำมโหดร้ำยในสมัยเขมรแดง เช่น ในนวนิยำยเรื่องระบอบมัจจุ รำช มีกำรใช้ค ำว่ำ “พระ

พิรุณ” สื่อถึงฝน “แมกไม้นานาชนิดมีความเขียวครึ้ม หลังจากที่พระพิรุณได้ตกลงมาในแต่ละครั้งช่วง
ฤดูฝน”  ในนวนิยำยเรื่องใต้หยำดน้ ำฝนมีกำรใช้ค ำว่ำ “นภำลัย” สื่อถึงท้องฟ้ำ “บนนภาลัย 
พระจันทร์ข้างแรม 13 ค่ า ส่องแสงร าไรผ่านเมฆหมอกหนาแน่นแผ่กระจายทั่วท้องฟ้า” ในนวนิยำย
เรื่องควำมรู้สึกของลูกควำย มีกำรเปรียบควำมร้อนของพระอำทิตย์ที่ไม่ร้อนเท่ำควำมทุกข์ทรมำนของ
ประชำชนในสมัยเขมรแดง “ครั้ง คนพนมเปญที่อาศัยในหมู่บ้านนี้กว่า 2 ปีนั้น ไม่ร้อนกับความร้อน
ของพระอาทิตย ์แต่ร้อนรุ่มกับระบอบการฆ่าคนของพวกเขมรแดง”   

ภำพสะท้อนที่ปรำกฏในนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัยเขมรแดง 

ผลกำรวิเครำะห์ภำพสะท้อนที่ปรำกฏในนวนิยำยเขมรแนวประจักษ์พยำนวรรณกรรมสมัย
เขมรแดง แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลำตำมล ำดับเหตุกำรณ์ คือ 1) ภำพสะท้อนเหตุกำรณ์ก่อนวันที่ 17 
เมษำยน ค.ศ.1975 2) ภำพสะท้อนเหตุกำรณ์วันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 – 7 มกรำคม ค.ศ.1979  
3) ภำพสะท้อนเหตุกำรณ์หลังวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 เนื่องจำกแต่ละช่วงสะท้อนให้เห็นเหตุกำรณ์
ที่เกิดขึ้นของประชำชนชำวเขมรแตกต่ำงกัน 

 ช่วงเวลำก่อนวันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 สะท้อนให้เห็นภำพเหตุกำรณ์ควำมสับสนวุ่นวำย
ภำยในกรุงพนมเปญที่กองทัพเขมรแดงก ำลังพยำยำมล้มล้ำงระบอบสำธำรณรัฐ ประชำชนขอให้
สถำนกำรณ์กำรสู้รบสงบลงโดยเร็ว ไม่ว่ำใครจะเป็นฝ่ำยชนะก็ตำม และสะท้อนภำพควำมดีใจของ
ประชำชนเขมร ที่จะได้กลับไปพบกับญำติพ่ีน้องที่พลัดพรำกจำกกันมำนำน 

ภำพเหตุกำรณ์วันที่17 เมษำยน ค.ศ.1975 – 7 มกรำคม ค.ศ.1979 สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่
เขมรแดงกระท ำโหดเหี้ยมต่อประชำชนชำวเขมร ตั้งแต่กำรโกหกให้ประชำชนอพยพออกจำกกรุง
พนมเปญเป็นเวลำ 3 วัน แต่เมื่อครบก ำหนดตำมที่เขมรแดงได้แจ้งไว้ เขมรแดงไม่ได้ท ำตำมที่ตนพูด 
แต่กลับให้ประชำชนเดินทำงต่อไปอย่ำงไม่มีจุดหมำย เขมรแดงยังโกหกประชำชนเรื่องควำมเป็นอยู่ที่
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สุขสบำย ระบอบใหม่ที่ดีกว่ำเดิม โกหกเรื่องระบบสำธำรณสุข แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว ประชำชน
เขมรทุกคนมีควำมยำกล ำบำกตั้งแต่กำรเดินทำงอพยพ ประชำชนต้องอพยพโดยไม่มีที่พักระหว่ำงทำง 
ไม่มียำนพำหนะที่เหมำะสม คนที่ตำยระหว่ำงทำงก็ต้องถูกฝังข้ำงทำงโดยไม่มีกำรจัดพิธี เมื่อเขมรแดง
อพยพประชำชนใหม่เข้ำไปยังพ้ืนที่ตำมชนบทแล้ว เขมรแดงสอบถำมข้อมูลประวัติของประชำชนใหม่ 
คนที่มีควำมรู้ส่วนใหญ่จะถูกเขมรแดงหลอกน ำตัวไปฆ่ำ ส่วนประชำชนคนอ่ืนๆ ต้องท ำงำนอย่ำงหนัก
ทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่เด็กหรือคนแก่ หรือแม้แต่คนป่วย ถ้ำเขมรแดงเห็นว่ำอำกำรดีขึ้นก็สั่งให้
กลับไปท ำงำนทันที  แม้กระท่ังตอนกลำงคืนเขมรแดงก็ยังมีเครื่องปั่นไฟให้ท ำงำน  

 หนึ่งในควำมโหดร้ำยที่เป็นสำเหตุท ำให้ประชำชนต้องล้มป่วยหรือเสียชีวิตลงนั้น มำจำก
กำรได้รับอำหำรไม่เพียงพอ ในช่วงแรกที่ประชำชนใหม่เข้ำไปพื้นที่ชนบทนั้น เขมรแดงได้แจกข้ำวและ
อำหำรให้ประชำชนอย่ำงจ ำกัด ในช่วงเวลำต่อมำ ประมำณ ค.ศ.1976 ระบบกำรให้อำหำรของ 
เขมรแดงได้เปลี่ยนไป ประชำชนต้องกินข้ำวรวมกัน คือประชำชนทุกคนไม่มีกรรมสิทธิ์ส่วนตนเลย ทุก
อย่ำงต้องตกมำเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนรวมทั้งหมด โดยเขมรแดงไม่ให้ประชำชนทุกคนท ำอำหำรเอง
ภำยในบ้ำน และประชำชนทุกคนต้องมำกินข้ำวรวมกันแบบนั่งล้อมวง มีอำหำรให้เพียงน้อยนิดเท่ำนั้น 
เมื่อประชำชนล้มป่วยลง เขมรแดงก็ไม่ได้สนใจเรื่องสุขภำพของพวกเขำ ไม่มียำรักษำ มีเพียงยำ
ลูกกลอน และยำฉีดที่มำจำกขวดน้ ำอัดลมเท่ำนั้น ยิ่งไปกว่ำนั้นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมโหดร้ำย
ของหมอเขมรแดงคือ กำรที่คนป่วยยังไม่สิ้นลมหำยใจแต่กลับน ำตัวไปฝัง เป็นสิ่งที่โหดเหี้ยมเกินกว่ำ
ควำมเป็นมนุษย ์

ช่วงเวลำหลังวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 หลำยพ้ืนที่ตำมชนบทในประเทศกัมพูชำยังคง
วุ่นวำย สถำนกำรณ์ยังไม่สงบเนื่องจำกเขมรแดงยังคงยึดครองและมีอิทธิพลในพ้ืนที่ชนบทอยู่ แม้ว่ำ
เวียดนำมเข้ำปลดปล่อยกรุงพนมเปญได้ในวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 ก็ตำม ภำพสะท้อนเหตุกำรณ์
หลังวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979  พบ 3 เรื่อง คือ 1) กำรปลดปล่อยพ้ืนที่ชนบทจำกเขมรแดง  2) กำร
อพยพออกจำกพ้ืนที่ควบคุมของเขมรแดง 3) กำรสืบหำญำติพ่ีน้อง  

ในช่วงที่กรุงพนมเปญได้รับกำรปลดปล่อยจำกกองก ำลังแนวหน้ำป้องกันชำติซึ่งมีเวียดนำม
สนับสนุน ประชำชนในพ้ืนที่ชนบทตำมจังหวัดต่ำงๆ ยังไม่ได้รับกำรปลดปล่อยโดยทันที ยังคงมีควำม
วุ่นวำย เนื่องจำกมีกำรปะทะกันระหว่ำงเขมรแดงและกองก ำลังเวียดนำม ทหำรเขมรแดงพำกันหนี
กองก ำลังเวียดนำมที่ก ำลังเริ่มเข้ำมำในพ้ืนที่ตำมชนบท เมื่อกองก ำลังเวียดนำมเข้ำมำปลดปล่อยใน
แถบพ้ืนที่ชนบท ประชำชนต่ำงพำกันอพยพหนีกำรควบคุมของเขมรแดงเพ่ือกลับถิ่นฐำนเดิมโดยไป
ตำมทิศทำงต่ำงๆ เพ่ือให้ตนเองรอดพ้นจำกพวกเขมรแดง บ้ำงก็ได้กลับมำพบเจอครอบครัว บ้ำงก็
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ไม่ได้มีโอกำสพบครอบครัวอีก อย่ำงไรก็ตำม จนถึง ค.ศ.1983 สถำนกำรณ์ในพ้ืนที่ชนบทก็ยังไม่สงบดี 
ยังคงมีกำรอพยพของประชำชนจำกชนบทอย่ำงต่อเนื่อง  



 
216 

 

รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
 

 

Ben, K. ( 1986). How Pol Pot Come to Power. London: Thelford Press. 
Header, S. (2004). Cambodian Communism and Vietnamese Model. Bangkok: White 

Lotus. 
Porter, G. H. G. (1976). Cambodia Starvation and Revolution. London: Monthly Review 

Press. 
Redefining, D. S. (2016). Genocide: Settler Colonialism. Social Death and Ecocide. 

London: Zed Books. 
Rohrberger Woods, D. (1968). An Introduction to Literature. Random House: Second 

Printing edition. 
กัญจน์วลัย นาชัยสิทธิ์. (2547). ขบวนการคอมมิวนิสต์กัมพูชา ค.ศ. 1963-1979.สารนิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

กุหลาบ มัลลิกะมาส. (2522). วรรณคดีวิจารณ์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ใกล้รุ่ง อามระดิษ. (2549). ประจักษ์พยานนิยายจากทุ่งสังหารกัมพูชา: ความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบและหน้าที่ของวรรณกรรม. วารสารอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฉบับวรรณกรรมระอาสังคม 35.  

เขียน ธีรวิทย์, & สุนัย ผาสุก. (2543). กัมพูชา: ประวัติ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการต่างประเทศ. 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

จิตรลดา สุวัตถิกุล. (2526). วรรณกรรมไทยร่วมสมัย. นครปฐม: ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

จินดา ดวงจินดา. (2521). รัฐธรรมนูญกัมพูชาประชาธิปไตยและบทวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร: แสงรุ้ง
การพิมพ์. 

ชาญชัย คงเพียรธรรม. (2553). การศึกษาวิเคราะห์กวีนิพนธ์เขมรที่เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ .  
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, บัณฑิตวิทยาลัย.  

ณัฐพร ไทยจงรักษ์. (2548). สภาพการด ารงชีวิตของชาวเขมรระหว่าง พ.ศ.2518-2522: ศึกษาภูมิภาค
ตะวันออก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ . กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

 



  217 

 

ดวง เขียว. (2556). ชาตินิยมกัมพูชาและความสัมพันธ์กับการสังหารมวลชนและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 
1975-1979. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย.  

ดวงมน จิตร์จ านงค์. (2528). หลังม่านวรรณกรรม. กรุงเทพมหานคร: เทียนวรรณ. 
เดวิด แชนด์เลอร์. (2546). ประวัติศาสตร์กัมพูชา (พ. เง่าธรรมสาร, ส. ขันติวรพงศ์, & ว. นาราสัจจ์, 

Trans.). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ธิบดี บัวค าศรี. (2555). ประวัติศาสตร์กัมพูชา. กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ. 
ธีระ นุชเปี่ยม. (2534). อินโดจีนภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์: ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแต่ ค.ศ. 

1975-1991. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นภาภรณ์ หะวานนท์. (2552). วิธีการศึกษาเรื่องเล่า: จุดเปลี่ยนของการวิจัยทางสังคมศาสตร์. สังคมลุ่ม

น้ าโขง, 52.  
นันท์ทยา ล าดวน. (2531). วรรณคดีการละคร. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 
บรรจบ พันธุ เมธา .  (2517-2528). พจนานุกรมเขมร - ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน . 

กรุงเทพมหานคร: รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์. 
เปลื้อง ณ นคร. (2540). ภาษาวรรณนา : วิวัฒน์และวิบัติของภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: ข้าวฟ่าง. 
พิพัช สอนใย, . (2561). การศึกษาวิเคราะห์ดนตรีพิธีแซนการ์ในฐานะที่เป็นมรดกร่วมระหว่างประเทศ

ไทยกับประเทศกัมพูชา. กระทรวงวัฒนธรรม, โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม.  

ไพโรจน์ บุญประกอบ. (2526). วิเคราะห์เรื่องสั้นแนวการเมืองและสังคมในช่วง 14 ตุลาคม 2516 – 6 
ตุลาคม 2519. (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร,  

ยุรฉัตร บุญสนิท. (2544). วรรณวิจารณ์. สงขลา: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

เยาวลักษณ์ อยู่เจริญสุข. (2548). วรรณกรรมโฆษณาชวนเชื่อของกัมพูชา: กรณีศึกษานวนิยายของคงฺค 
บุนเฌือน. วารสารศิลปศาสตร์, 5(2).  

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. (2526). วรรณกรรมปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: กราฟิคอาร์ต. 
วนิดา มูสิโก. (2545). วิเคราะห์ตัวละครในนวนิยายของศรีฟ้า ลดาวัลย์.  (ปริญญาศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,  
วัชรินทร์ ยงศิริ. (2547). ประชาธิปไตยแบบกัมพูชาใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระบวนการการเป็น

ประชาธิปไตยและการเมืองสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์สวย. 
วิภา กงกะนันทน์. (2533). วรรณคดีวิจารณ์. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 

 



  218 

 

ศิริวรรณ ประสพสุข. (2549). การวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง ภาระสุดท้าย. (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต). สาขาวิชาภาษาเขมรศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
บัณฑิตวิทยาลัย.  

สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร, & พรชัย ด่านวิวัฒน์. (2555). กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร: 
วิญญูชน. 

สมพร มันตะสูตร. (2533). วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 
สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์. (2520). การอ่านและพิจารณาหนังสือ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช. 
อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน. (2561). แนวคิดคู่ตรงข้ามในยมกวรรคแห่งอรรถกถาธรรมบท. มหาจุฬานาครทรรศ์

(5).  
อรวรรณ บุญยฤทธิ์. (2562). ลักษณะภาษาของชื่อตัวละครในนวนิยายเขมร. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ឡុង កែម. (2017). របបមច្ចុរាជ. ភ្ុុំពេញ: SIPAR. 
ឌី ខុំបូលី. (2011). ប្បវត្តិសាស្ត្តែមពុជាប្បជាធិបពត្យ្យ  ๑๙๗๕-๑๙๗๙. ភ្ុំពេញ: មជឈុមណ្ឌ លឯែសារ

ែមពុជា. 

ជុត្ ខៃ. (2005). ពែេងវត្ត្ម័យ្បារាុំង. ភ្ុុំពេញ: SIPAR. 
ឃីង ហុែ ឌី. (2002). មាលីអែសរ្ិលប្ត្វត្សទី 20. ភ្ុុំពេញ: អងគរ. 
ឃីង ហុែ ឌី. (2003 ). ទិដ្ឋភាេទូពៅខៃអែសរសាស្ត្តកៃេរ. ភ្ុុំពេញ: ពរាងេុមពកៃេរ. 
ប្តឹង បញ្ចច រណុ្. (2007). អងគការៃរែ. ភ្ុុំពេញ: អងគរ. 
ៃួៃ ្ុធិមៃត. (2005). ្ង្គ្រគ មអាពមរែិពៅែមពុជា លៃ់ ៃល់ ៃិង កៃេរប្ែហម. ភ្ុុំពេញ: អងគរធុំ. 
អ ុ៊ុំ ្ុផាៃី. (2009). ពប្កាមត្ុំណ្ែ់ទឹែពភលៀង. ភ្ុុំពេញ: បឹងទពៃលសាប. 
 

 

 



 
219 

 

ภำคผนวก 

เนื้อเรื่องย่อของนวนิยำยเรื่อง “องค์กำรนรก អងគកា ៃ ក” 

วันที่ 16 เมษำยน ค.ศ. 1975 ประชำชนในกรุงพนมเปญได้ยินเสียงปืนต่อสู้กัน และเมื่อ
ประมำณ 10 โมงครึ่ง วิทยุได้ประกำศข่ำวเกี่ยวกับกำรยอมแพ้ของรัฐบำลต่อเขมรแดง ข่ำวนี้ท ำให้
ประชำชนต่ำงพำกันดีใจเพรำะคิดว่ำควำมสงบตั้งแต่สงครำม 5 ปี80  จะกลับคืนมำ ฬำย หุนคี มำรดำ
ของ ตฺรึง บญฺจำรุณ ได้ให้ลูกๆ เอำผ้ำขำวมำท ำเป็นธงเพ่ือแสดงถึงกำรขอยอมแพ้ให้กับพวกเขมรแดง 
ตฺรึง งำ และ ฬำย หุนคี ยังคงมีควำมกังวลอยู่ตลอดกับชัยชนะของพวกเขมรแดง  เพรำะไม่รู้ว่ำพวก
เขมรแดงจะท ำอย่ำงไรต่อไป ในวันเดียวกันนั้นพวกทหำรเขมรแดงเข้ำมำขับไล่ครอบครัวของเขำและ
ประชำชนคนอ่ืนๆ ให้ออกจำกกรุงพนมเปญ ครอบครัวต้องอพยพออกจำกกรุงพนมเปญตำมค ำสั่ง 
โดยแม่ได้ให้ลูกๆ จัดเตรียมอำหำรแห้งและของใช้ที่จ ำเป็นติดตัวไปด้วย  

วันที่ 17 เมษำยน ค.ศ.1975 ครอบครัวของ ตฺรึง บญฺจำรุณ เดินทำงด้วยรถยนต์พร้อม
ครอบครัวเพ่ือนบ้ำนคือ ครอบครัว ไถ เสง ไปบนถนนนโรดม โดยเลือกเส้นทำงฝั่งตำเขฺมำ ทุกคนใน
ครอบครัวได้ยินค ำว่ำ “องค์กำร” เป็นครั้งแรกจำกพวกเขมรแดง แต่ไม่รู้ว่ำองค์กำรคือใครคืออะไร ใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เขมรแดงได้สอบถำมข้อมูลคนในครอบครัวและสืบค้นสิ่งของในรถหำสิ่งที่พวกมัน
ต้องกำร ต่อมำครอบครัวของ ตฺรึง บญฺจำรุณ เดินทำงถึงชุมชนตำเขฺมำและได้พักเพียงแค่กินอำหำร
กลำงวันและต้องออกเดินทำงต่ออย่ำงไม่มีจุดมุ่งหมำยจนครบก ำหนด 3 วัน ก็มำถึงวัดเกำะแขล 
อ ำเภอสฺอำง จังหวัดกณฺฎำล 18 เมษำยน ค.ศ. 1975 ครอบครัวอพยพออกจำกวัดเกำะแขลและ

                                                           

80 สงครำมกลำงเมืองกัมพูชำ เป็นควำมขัดแย้งระหว่ำงพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชำหรือเขมรแดง สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยเวียดนำม (เวียดนำมเหนือ) และเวียดกงฝ่ำยหนึ่งกับรัฐบำลสำธำรณรัฐเขมรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
สหรัฐอเมริกำและสำธำรณรัฐเวียดนำม (เวียดนำมใต้) สงครำมนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นจำกอิทธิพลและกำรกระท ำของ
พันธมิตรคู่สงครำม กำรเข้ำมีส่วนเกี่ยวข้องของกองทัพประชำชนเวียดนำม (กองทัพเวียดนำมเหนือ) เป็นไปเพื่อ
ป้องกันฐำนที่มั่นทำงตะวันออกของกัมพูชำ ซึ่งหำกเสียไป กำรด ำเนินควำมพยำยำมทำงทหำรในเวียดนำมใต้จะยำก
ขึ้น รัฐประหำร 18 มีนำคม พ.ศ. 2513 (ค.ศ.1970) ท ำให้รัฐบำลนิยมอเมริกำและต่อต้ำนเวียดนำม และยุติควำม
เป็นกลำงในสงครำมเวียดนำม กองทัพเวียดนำมเหนือจึงถูกคุกคำมจำกทั้งรัฐบำลกัมพูชำ และกองก ำลังสหรัฐ และ
เวียดนำมใต้ในเวียดนำมทำงตะวันออก หลังจำกกำรสู้รบผ่ำนไป 5 ปี รัฐบำลฝ่ำยสำธำรณรัฐเขมรพ่ำยแพ้เมื่อ 17 
เมษำยน พ.ศ. 2518 หรือวันเขมรแดงเข้ำยึดครองกรุงพนมเปญ .เข้ำถึงเมื่อ 10 กันยำยน 2564.เข้ำถึงได้จำก 
https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
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เดินทำงต่อไปทำงทิศใต้จนมำถึงตัวอ ำเภอสฺอำง จังหวัดกณฺฎำล  19 เมษำยน ค.ศ.1975 พวกทหำร
เขมรแดงได้มำสอบถำมข้อมูลของคนในครอบครัวโดย ตฺรึง งำ ได้ปกปิดข้อมูลกับทหำรเขมรแดง บอก
ว่ำท ำงำนเป็นคนขับรถสำมล้อ และ ฬำย หุนคี เป็นแม่บ้ำนท ำงำนบ้ำนเท่ำนั้น ครอบครัวได้เดินทำงไป
ยังแม่น้ ำป่ำสัก  เมื่อถึงท่ำน้ ำ ครอบครัวถูกยึดรถและต้องเดินทำงข้ำมแม่น้ ำด้วยเรือไปยังฝั่งตรงข้ำม
และเดินเท้ำ โดยเอำสิ่งของเครื่องใช้ใส่ เกวียน ต่อไปจนถึงหมู่บ้ำนกฺบำลฎ รี  อ ำเภอเกำะธ   
จังหวัดกณฺฎำล ทหำรเขมรแดงก ำหนดให้ครอบครัว  ตฺรึง บญฺจำรุณ หยุดพักอยู่หมู่บ้ำนนี้ช่วง
ระยะเวลำหนึ่ง โดยให้พักอยู่บ้ำนประชำชนเก่ำ ครอบครัวตฺรึง บญฺจำรุณซึ่งถูกจัดว่ำเป็นประชำชน
ใหม่ ถูกประชำชนเก่ำบำงคนดูถูก ถูกบังคับให้ท ำงำน ในเรื่องอำหำรกำรกิน เขมรแดงได้แจกข้ำวสำร 
ข้ำวโพดแต่ก็ไม่เพียงพอ ฬำย หุนคี จึงได้น ำนำฬิกำข้อมือและเสื้อผ้ำบำงส่วนไปแลกเอำที่ดักปลำจำก
ประชำชนเก่ำเพ่ือหำอำหำรเพ่ิมเติม โชคดีที่เจ้ำของบ้ำนใจดีและให้ค ำแนะน ำในกำรจับปลำท ำให้
ครอบครัวของตฺรึง บญฺจำรุณ รอดพ้นจำกควำมอดอยำก ในช่วงเวลำนี้มีกำรให้ประชำชนใหม่จับผิด
กันเอง81 และมำรำยงำนต่อองค์กำรเขมรแดง   

เดือนกันยำยน ค.ศ.1975 เขมรแดงบอกให้ประชำชนบำงครอบครัวกลับบ้ำนได้ แต่ครอบครัว 
ตฺรึง บญฺจำรุณ ยังไม่มีชื่ออนุญำตให้กลับ ในเวลำเดียวกันนี้ ตฺรึงงำ ผู้เป็นพ่อได้ตัดสินใจยอมให้เอกสำร
ประวัติส่วนตัวแก่เขมรแดงเนื่องจำกกรรมำภิบำลเขมรแดงสืบสำวรำวเรื่องจนรู้ว่ำเขำเป็นใคร  
เขมรแดงพูดชักชวนให้ ตฺรึง งำ ไปช่วยงำนรัฐบำลด้วยท่ำทีที่น่ำไว้ใจ ตฺรึง งำ ตัดสินใจไปช่วยงำน
องค์กำร ส่วนครอบครัวก็ยังอำศัยอยู่หมู่บ้ำนกฺบำลฎ รีและท ำงำนอย่ำงหนักเหมือนเดิม  

หลังจำกที่ ตฺรึง งำ ถูกเรียกตัวไปรับใช้องค์กำร ในเดือนธันวำคม ค.ศ.1975 ครอบครัวของ
เขำถูกให้ย้ำยไปหมู่บ้ำนตวลสฺวำย อ ำเภอเกำะธ  จังหวัดกณฺฎำล ฬำย หุนคี ได้ลงชื่อเป็นหัวหน้ำ
ครอบครัวแทน ตฺรึง งำ ส่วน ริทฺธิ รี และหวง (พ่ีและลูกพ่ีลูกน้องของ ตฺรึง บญฺจำรุณ) ถูกสั่งให้ไป
ท ำงำนกองลำดตระเวนเพื่อขุดล ำห้วย ตฺรึง บญฺจำรุณและ รำ น้องชำยของเขำ ยังเด็กถูกสั่งให้ไปไล่นก
เพ่ือไม่ให้มำกินข้ำวที่ปลูกไว้ ปู่และย่ำถูกสั่งให้สำนตะกร้ำ บุ้งก๋ี ส่วน ฬำย หุนคี ถูกให้ท ำงำนเกี่ยวข้ำว
อย่ำงหนักเช่นกัน ต่อมำมีกำรเปลี่ยนแปลงระบบจำกกำรกินข้ำวในครอบครัวตัวเอง เป็นกำรกินข้ำว
รวม มีเพียงสำคูที่ท ำจำกมันส ำปะหลังแทนข้ำวเท่ำนั้น แต่ครอบครัว  ตฺรึง บญฺจำรุณ สำมำรถใช้แห 
เบ็ดตกปลำได้ จึงแอบหำอำหำรเพื่อประทังชีวิตเพ่ิมเติม  

                                                           
81 กำรจับผิดกันเองในสมัยนั้นเรียกว่ำ “ติเตียน ទិលតៀៃ” เขมรแดงได้สร้ำงระเบียบกำรแสวงหำควำมผิด

ของกันและกันและรำยงำนควำมผิดนั้นต่อหน้ำองค์ประชุม และเรียกมำปรับปรุงตัวให้มีควำมรักต่อองค์กำร ถ้ำถูก
น ำมำรำยงำน 2 ถึง 3 ครั้งจะถูกน ำไปฆ่ำ 
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ใน ค.ศ.1976 เขมรแดงให้กลุ่มยุวชน ยุวนำรีที่ท ำงำนกองลำดตระเวนกลับมำบ้ำนและบอก
ให้กลับภูมิล ำเนำได้ ครอบครัวตฺรึง บญฺจำรุณถูกสั่งให้อพยพออกจำกหมู่บ้ำนตวลสฺวำยโดยด่วนทำง
รถไฟ ระหว่ำงทำง รถไฟขับผ่ำนกรุงพนมเปญแต่ไม่ได้จอดให้ครอบครัวของเขำลง ในที่สุดรถไฟเอำ
ครอบครัวของเขำมำปล่อยที่หมู่บ้ำนบึงจฺร ำง  อ ำเภอกอเกำะ จังหวัดพระตะบอง ครอบครัวของตฺรึง 
บญฺจำรุณ ต้องท ำงำนแยกกัน ปู่และย่ำถูกสั่งให้ปลูกผักและแยกอำศัยอีกสถำนที่หนึ่งที่เขมรแดงจัดให้ 
กำรกินข้ำวระบอบรวมกันไม่เพียงพอ แต่ละเดือนอำหำรก็จะค่อยๆ น้อยลงเรื่อยๆ  ฬำย หุนคี ได้เอำ
เวลำหลังเลิกงำนในช่วงดึกเรียนเย็บหมวกใบตำลเพ่ือน ำไปแลกข้ำวให้กับครอบครัว พวกเขมรแดงชื่น
ชอบและอยำกได้หมวกใบตำลนี้กันทุกคน82  

ช่วงต้น ค.ศ.1977 ปู่และพ่ีสำวเสียชีวิตลงจำกกำรท ำงำนอย่ำงหนักทั้งวันทั้งคืน แต่ได้รับ
อำหำรเพียง 2 ทัพพีเล็กๆ ต่อมื้อ และไม่มียำรักษำที่ถูกต้อง ช่วงปลำย ค.ศ.1977 สมำชิกครอบครัว  
ตฺรึง บญฺจำรุณ ถูกสั่งให้เดินทำงด้วยเกวียนไปยังหมู่บ้ำนจกตูจ หมู่บ้ำนนี้ไม่ต่ำงอะไรจำกหมู่บ้ำนก่อนๆ 
คือองค์กำรเขมรแดงแบ่งกลุ่มให้ท ำงำนตำมกองตำมกลุ่ม โดย ตฺรึง บญฺจำรุณ ได้ถูกแยกจำกครอบครัว
ไปอยู่ที่กลุ่มรวมของเด็ก ใน ค.ศ.1978  กำรที่เขมรแดงบังคับใช้แรงงำนประชำชนทุกกลุ่มอย่ำงหนัก 
ท ำให้พ่ีชำย (พ่ีริทฺธิ) เสียชีวิตเพรำะขำดอำหำรและไม่มียำรักษำ ส่วนย่ำได้เสียชีวิตลงเพรำะอำยุมำก 
และสภำพควำมเป็นอยู่ที่ล ำบำก ไม่ได้รับกำรรักษำท่ีถูกต้อง 

กลำงปี ค.ศ.1978 ถึงต้น ค.ศ.1979 ตรึง บญฺชำรุณ ได้เห็นกำรเคลื่อนไหวที่พวกทหำรฝั่งนิรดี
ฆ่ำทหำรฝั่งบูรพำอย่ำงโหดเหี้ยม ในตอนแรกประชำชนก็นึกดีใจคิดว่ำพวกนิรดีจะมำช่วยประชำชนให้
มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่ำที่พวกกลุ่มบูรพำปกครอง แต่พวกนิรดีกลับโหดเหี้ยมมำกกว่ำพวกบูรพำ ช่วง
ต้น ค.ศ.1979 ครอบครัว ตฺรึง บญฺจำรุณ ได้ยินเสียงปืนใหญ่และเห็นเครื่องบินทิ้งระเบิดลงที่หน่วย
ที่ตั้งของเขมรแดง ต่ำงพำกันกลับมำมีหวังอีกครั้งว่ำจะมีคนมำปลดปล่อยครอบครัวพวกเขำออกจำก
สถำนนรกนี้ ตรึง บญฺชำรุณ ได้ทรำบว่ำกองก ำลังแนวหน้ำป้องกันชำติกัมพูชำที่มีกองก ำลังเวียดนำม
หนุนหลังได้เข้ำมำยึดครองกรุงพนมเปญได้แล้ว ผ่ำนเสียงวิทยุของพวกเขมรแดง โดยกองก ำลังแนว
หน้ำป้องกันชำติ กล่ำวว่ำ “กองก ำลังแนวหน้ำป้องกันชำติได้เข้ำมำช่วยปลดปล่อยประชำชนและยึด
ครองกรุงพนมเปญได้แล้ว และก ำลังเดินหน้ำปลดปล่อยประชำชนออกจำกก ำมือของระบอบฆ่ำล้ำง
เผ่ำพันธุ์ พอล พต เอียง ซำรี เขียว สัมพัน ขอให้ประชำชนมำเข้ำร่วมกับเรำในกำรปลดปล่อยชำติครั้ง
นี้”  

ครอบครัว ตฺรึง บญฺจำรุณ ยังได้ใบปลิวที่โปรยลงมำจำกเครื่องบินซึ่งมีข้อควำมคล้ำยคลึงกับที่
ประกำศในวิทยุด้วย เดือนกุมภำพันธ์ ค.ศ.1979 กองทัพเวียดนำมได้เดินหน้ำตีเขมรแดงเข้ำมำจนถึง

                                                           
82 หมวกใบตำลนี้มสีีขำวและสดี ำ ผกูด้วยชำยผ้ำสีแดง เปรยีบเป็นเครือ่งประดับส่วนตัวในสมัยเขมรแดง 



  222 

ถนนหลวงหมำยเลข 5 ในอ ำเภอกอเกำะ ครอบครัว ตฺรึง บญฺจำรุณ มองจำกหมู่บ้ำนจกตูจเห็นไฟไหม้
ทั่วพ้ืนที่และได้ยินเสียงปืนยิงโต้ตอบกัน ทุกคนในครอบครัวรู้สึกดีใจเมื่อได้ยินเสียงปืนใกล้เข้ำมำที่
หมู่บ้ำนเพรำะคิดว่ำระบอบเขมรแดงที่โหดร้ำยนี้ก ำลังวินำศไป  ครอบครัวตฺรึง บญฺจำรุณ ถูกสั่งให้
อพยพมุ่งหน้ำไปยังทำงหลวงหมำยเลข 5 เพ่ือไปทำงพรมแดนไทยด้วยกำรเดินเท้ำ โดยไม่มีทหำร 
เขมรแดงควบคุม ในขณะที่บำงครอบครัวถูกเขมรแดงกวำดต้อนไปด้วย เมื่อมำถึงทำงหลวงหมำยเลข 
5 ครอบครัวตฺรึง บญฺจำรุณ เห็นทหำรเวียดนำมเต็มไปหมด จนถึงอ ำเภอโมงฤสฺสี จังหวัดพระตะบอง 
ครอบครัว ตฺรึง บญฺจำรุณ ได้เห็นประชำชนจ ำนวนหนึ่งทีม่ีควำมโกรธแค้นระบอบเขมรแดงมำก ได้ลง
มือ แก้แค้นฆ่ำฟันพวกเขมรแดงที่ยังอยู่ในพ้ืนที่และหนีไม่พ้น เพ่ือเป็นกำรปลดปล่อยควำมแค้นของ
ตน หลังจำกได้รับกำรปลดปล่อย ฬำย หุนคี ผู้เป็นแม่ได้พำครอบครัวอพยพมำอยู่ที่อ ำเภอมงคลบุรีกับ
พ่ีสำวของตนชื่อ ฬำย หนุอำย และได้ประกอบอำชีพค้ำขำย โดยมี ตฺรึง บญฺจำรุณเป็นคนช่วยขำยของ  

ฬำย หุนคีได้พยำยำมสืบหำเรื่องรำวของ ตฺรึง งำ ผู้เป็นสำมีอยู่ตลอด และได้รับจดหมำยจำก
น้องสำวที่อำศัยอยู่กรุงพนมเปญว่ำ เขำได้เห็นชื่อ ตฺรึง งำ ว่ำเป็นคนที่ถูกฆ่ำอยู่สถำนที่คุมขังตวลแสฺลง 
ควำมหวังของครอบครัวจำกที่มีน้อยก็หำยไปทันที ฬำย หุนคีตัดสินใจอพยพครอบครัวไปยัง
หมู่บ้ำนฤสฺสีโกฺรก ต ำบลฤสฺสีโกฺรกอ ำเภอมงคลบุรี จังหวัดบันทำยมีชัย 

เนื้อเรื่องย่อของนวนิยำยเรื่อง “ควำมรู้สึกของลูกควำย កូៃប្ករីមលនាសល ា្តនា” 

ใน ค.ศ.1977 ครอบครัวชุต ไข ได้อำศัยอยู่ที่หมู่บ้ำนถฺนอล่ อ ำเภอฎ แบร จังหวัดก ำปงจำม
มำกว่ำ 2 ปีแล้ว วันหนึ่งเฮลิคอปเตอร์ได้บินโปรยใบปลิวท ำให้ประชำชนดีใจ เพรำะคิดว่ำจะมีใครสัก
คนมำปลดปล่อยพวกเขำ แต่เป็นกำรประกำศกำรสู้รบกันระหว่ำงเขมรสองกลุ่มคือ ฝ่ำยนิรดี 
(ตะวันตก) และฝ่ำยบูรพำ (ตะวันออก) 1 วันหลังจำกนั้น พวกทหำรนิรดีจัดประชุมบอกให้ประชำชน
ใหม่สำมำรถอพยพกลับภูมิล ำเนำเดิมได้ ครอบครัวชุต ไข ได้จัดเตรียมข้ำวของเพ่ือท ำกำรอพยพกลับ
บ้ำนเกิด ครอบครัวเขำเดินทำงไปพร้อมกับอีก 3 ครอบครัว มุ่งหน้ำไปทำงทิศตะวันออกจนมำถึง
หมู่บ้ำนเวียลอณฺเฎีก ชุต ไข และครอบครัวขอพักอยู่ที่หมู่บ้ำนเวียลอณฺเฎีก 1 คืน เพรำะตั้งใจจะ
เดินทำงต่อ ชุต ไข สำมำรถเก็บผักท ำอำหำรได้เนื่องจำกหมู่บ้ำนนี้ไม่มีประธำนหมู่บ้ำนและคนดูแล 
เพรำะกลัวพวกทหำรนิรดี  

เขำและครอบครัวเดินทำงต่อ จนถึงหมู่บ้ำนกณฺโฎชรุม ประธำนหมู่บ้ำนกณฺโฎชรุมไม่อนุญำต
ให้ครอบครัวเขำพักที่นี่เนื่องจำกเป็นครอบครัวใหญ่ แต่ให้พักได้เพียง 1 คืน ถึงแม้หมู่บ้ำนนี้จะไม่
อนุญำตให้อยู่ แต่เมื่อครอบครัวจะเดินทำงออกไป ชำวบ้ำนก็เอำข้ำวสำร ปลำร้ำมำให้ และสั่งห้ำม
เดินทำงบนถนนหลวงเพรำะมีพวกนิรดี ครอบครัวเขำจึงเดินทำงต่อไปจนถึงหมู่บ้ำนจุงสมฺรำก่  เมื่อ
เดินทำงถึงหมู่บ้ำนจุงสมฺรำก่ เกิดฝนตกหนัก เลยพักอยู่ใต้ถุนบ้ำนหลังหนึ่ง ปรำกฏว่ำเจ้ำของบ้ำนหลัง
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นั้นเป็นหลำนสำวของแม่ยำย ชุต ไข ชื่อหำง เธอไปขออนุญำตประธำนหมู่บ้ำนให้ครอบครัวเขำพักอยู่
ในหมู่บ้ำนนี้ เขำได้อยู่บ้ำนเก่ำซึ่งมีสภำพทรุดโทรม ชุต ไขต้องท ำงำนไถนำ ส่วนลูกสำวคนโตองค์กำร
สั่งให้เฝ้ำลูกควำย ชุต ไข พยำยำมเรียนรู้กำรท ำอุปกรณ์ดักปลำเพ่ือหำอำหำรเพ่ิมให้ลูกและครอบครัว   

ต่อมำองค์กำรสั่งให้ ชุต ไข ไปเฝ้ำไร่อ้อยกับคนในหมู่บ้ำนอ พิลอีก 7 คนเป็นเวลำ 3 เดือน  ใน
ระยะเวลำเกือบ 1 ปี พวกนิรดี (ตะวันตก) เข้ำมำทำงฝั่งบูรพำ(ตะวันออก) ฆ่ำคนเขมรทั้งประชำชน
เก่ำและประชำชนใหม่อยู่ตลอด เมื่อท ำงำนที่ไร่อ้อยเสร็จ ชุต ไข กลับมำที่หมู่บ้ำนจุงสมฺรำก่ ได้ยิน
เสียงปืนทั่วทุกทิศทุกทำง เขำเห็นประชำชนอพยพ ครำวนี้เป็นประชำชนเก่ำที่อยู่ชำยป่ำและใกล้
พรมแดนเวียดนำม นอกจำกนี้คนในหมู่บ้ำนถฺนอล่เลี่ยงกำรเผชิญหน้ำกับประชำชนใหม่ (เพรำะใน
ครำวนี้พวกเขำต้องอพยพเช่นเดียวกัน) เดือนธันวำคม ค.ศ.1978 พวกนิรดีอพยพประชำชนฝั่งบูรพำ
ไปฝั่งนิรดี โดยอ้ำงว่ำจะมีกำรต่อสู้ ควำยถูกทิ้งให้หำอำหำรกินเองจนบำงตัวท้องแตกตำย ชำวบ้ำนได้
อำศัยเนื้อควำยกินเป็นอำหำรและได้เอำควำยบำงตัวมำเลี้ยง ครอบครัวชุต ไข ได้ ไปเลือกควำยเพ่ือ
น ำมำเทียมเกวียน พวกนิรดียังไม่ได้มำอพยพชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนจุงสมฺรำก่  ชุต ไข เห็นเครื่องบินทิ้ง
ระเบิด และเห็นทหำรนิรดีแตกทัพเพรำะมีกำรต่อสู้กัน  มีทหำรเขมรแดง 2 คน หนีพวกปลดปล่อยเข้ำ
มำขออำหำรและที่พักจำกคนในหมู่บ้ำน ชำวบ้ำนได้ให้อำหำรและท่ีพักกับทหำรเขมรแดง 

 วันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 เวียดนำมได้เข้ำมำยึดครองกรุงพนมเปญและเข้ำสลำยพวกเขมร
แดง เมื่อสถำนกำรณ์กำรสู้รบในจังหวัดก ำปงจำมสงบลง ชุต ไข ตัดสินใจพำครอบครัวอพยพต่อไปยัง
หมู่บ้ำนขฺนำ โดยอำศัยอยู่บริเวณบ้ำนของประชำชนเก่ำคนหนึ่งชื่อ หิน และได้ใช้บ่อน้ ำของยำยหินใน
กำรด ำรงชีวิต ต่อมำยำยหินได้ปิดบ่อน้ ำไม่ให้เขำและครอบครัวใช้ ครอบครัวน้องสะใภ้และแม่ยำยจึง
ได้แยกย้ำยกับครอบครัวเขำไปอยู่หมู่บ้ำนอ่ืน  ส่วนเขำสร้ำงบ้ำนอยู่เองท้ำยหมู่บ้ำนนี้  เมื่ออำหำรของ
ครอบครัวเริ่มหมด ชุต ไข ตัดสินใจกลับไปบ้ำนเกิดเพียงล ำพังเพ่ือไปขออำหำรมำให้ครอบครัว เขำ
ต้องเดินทำงกว่ำ 3 วัน 3 คืน จนถึงบ้ำนเกิดที่เกำะส โรง เขำพบญำติพ่ีน้องที่ยังมีชีวิตอยู่ แวะพักอยู่กับ
พ่ีน้อง 1 คืน วันรุ่งขึ้นญำติพ่ีน้องต่ำงน ำสิ่งของ อำหำร ปลำร้ำ ผลไม้มำใส่เกวียนของเขำจ ำนวนมำก
ชุต ไข เดินทำงกลับมำหำครอบครัวพร้อมทั้งอำหำรจ ำนวนมำก ภรรยำ และลูกได้เล่ำว่ำมีโจรขึ้นบ้ำน
แต่ไม่ได้เอำอะไรไป เขำรู้สึกว่ำที่หมู่บ้ำนนี้ไม่ปลอดภัย และได้ยินว่ำที่ก ำปงจำมจำมมีกำรเปิดตลำด
ค้ำขำยปกติแล้ว 

 ชุต ไข จึงตัดสินใจอพยพครอบครัวไปยังจังหวัดก ำปงจำมในเดือนเมษำยน ค.ศ.1979 ชุต ไข 
ได้น ำบุหรี่ไปแลกเพ่ือเป็นค่ำจ้ำงเรือข้ำมฟำก ลูกและภรรยำป่วย เสบียงอำหำรก็เริ่มหมด ในเดือน
พฤษภำคม ค.ศ.1979 ชุต ไข ได้ยินข่ำวลือว่ำคนที่ไปที่กรุงพนมเปญในช่วงนี้ อำจโชคดีได้พบทอง 
เพชร จ ำนวนมำก และครอบครัวเริ่มขำดแคลนอำหำรลงเรื่อยๆ ไม่มีงำนท ำ เขำจึงตัดสินใจเสี่ยงพำ
ครอบครัวอพยพไปกรุงพนมเปญ โดยนั่งเรือตำมแม่น้ ำโขงไปยังกรุงพนมเปญ 
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เนื้อเรื่องย่อของนวนิยำยเรื่อง “ระบอบมัจจุรำช  ររមេាុរាជ” 

สถำนกำรณ์ก่อนวันที่ 17 เมษำยน ค.ศ. 1975 ฬุง แกม เป็นทหำรสมัยสำธำรณรัฐ และถูก
หัวหน้ำสั่งให้ไปป้องกันเขตแดนจำกเขมรแดง เขำได้ยินเสียงระเบิดทุ่งแบกกฺอม และเห็นท่ำทีของ 
เขมรแดงที่ท ำสงครำมแบบนี้ เป็นกำรท ำสงครำมเชิงจิตวิทยำ ท ำให้ประชำชนหมดควำมเชื่อ ถือ
ระบอบสำธำรณรัฐของนำยพล ลอน นอล ในช่วงเวลำนั้นมีกำรสู้รบกันอย่ำงหนักในเขต กบ่สฺรูว  
ตฺมำตพง และพฺน บำสิทฺธ ฬุง แกม ถูกหัวหน้ำสั่งให้ไปดูแลป้อมประจ ำกำรติดถนนหลวงหมำยเลข 4 
เมื่อสถำนกำรณ์แย่ลง เขำได้รับค ำสั่งให้ถอนทัพ ฬุง แกม ได้ถอดเครื่องแบบทหำร ทิ้งอำวุธ และทิ้ง
เอกสำรส่วนตัว ใส่เพียงเสื้อยืดและผ้ำขำวม้ำเดินกลับบ้ำนที่บึงโพงพำยใกล้ทวลโคก ในกรุงพนมเปญ 
พวกเขมรแดงบอกให้ประชำชนออกจำกบ้ำน 3 วัน เพรำะอเมริกำจะมำท้ิงระเบิด  

17 เมษำยน ค.ศ.1975 ฬุง แกม และครอบครัวพร้อมกับครอบครัวพ่ีน้อง 3 ครอบครัวและ
แม่ตนเองรวม 19 คน ได้จัดเตรียมสิ่งของแต่ไม่ได้จัดเตรียมของอะไรมำมำก เพรำะเขมรแดงกล่ำวว่ำ
ให้ออกจำกบ้ำนแค่ 3 วัน ครอบครัวอพยพออกจำกบ้ำนตำมค ำสั่งของเขมรแดง โดยมีทหำรเขมรแดง
ขับไล่ประชำชนอยู่ตลอดทำง ครอบครัวแวะพักที่บ้ำนหลังหนึ่งเป็นเวลำ 1 คืน เช้ำวันรุ่งขึ้น ฬุง แกม 
และครอบครัวถูกขับไล่ให้เดินทำงต่อจนถึง วัดฆฺมวญ ในต ำบลฆฺมวญ  และถูกขับไล่ให้เดินทำงต่อไป
อีก 19 เมษำยน ค.ศ.1975 ฬุง แกม คิดว่ำคงไม่ได้เดินทำงต่อไปไหนอีก รออีกวันก็จะได้กลับบ้ำน 
(ครบก ำหนด 3 วันที่เขมรแดงบอกให้อพยพออกจำกกรุงพนมเปญ) แต่เขมรแดงก็ยังคงมำไล่ให้
เดินทำงต่อไปอีก จนถึงหมู่บ้ำน แพฺรกตำแทน เขำได้เห็นซำกศพประชำชนตำมทำง ฬุง แกม น ำเงิน
ไปซื้ออำหำรจึงได้รู้ว่ำไม่สำมำรถใช้เงินซื้อของได้อีก 20 เมษำยน ค.ศ.1975 ฬุง แกม และประชำชน
คนอ่ืนๆ รอกำรกลับบ้ำน แต่ไม่มีสัญญำณอะไรที่บ่งบอกให้ประชำชนกลับกรุงพนมเปญเลย พวก  
เขมรแดงมีแต่ให้เดินทำงต่อไปข้ำงหน้ำโดยกล่ำวว่ำ เดินไปตำมจุดหมำยขององค์กำร เขมรแดง
ประกำศหำประชำชนที่มีหน้ำที่กำรงำนในสมัยสำธำรณรัฐให้เข้ำไปรับใช้งำนที่กรุงพนมเปญ  

วันหนึ่ง ครอบครัว ฬุง แกม พักอยู่ที่วัดชำลำ จังหวัดก ำปงจำม 1 คืน เขมรแดงเดินสอบถำม
ประวัติผู้ที่อพยพมำเพ่ือเสนอต่อองค์กำร ฬุง แกม และคนในครอบครัวปิดบังหน้ำที่กำรงำน ฬุง แกม 
บอกว่ำเป็นคนขี่สำมล้อ และกรรมกรก่อสร้ำง เมื่อรู้ว่ำเขมรแดงไม่ให้กลับบ้ำน ครอบครัวจึงตัดสินใจ
เดินทำงต่อให้ถึงจุดหมำยที่เขมรแดงก ำหนด ครอบครัว ฬุง แกม ใช้เวลำเดินทำง 45 วันจนถึงวัดสฺพื 
อ ำเภอจมฺกำรเลอ จังหวัดก ำปงจำม คนในครอบครัวเริ่มป่วยจำกกำรเดินทำง ไม่มีอำหำรเพียงพอ แต่
ไม่มีสิ่งของหรือของมีค่ำไปแลกเปลี่ยนเป็นอำหำรหรือยำรักษำโรคเลย เขมรแดงแบ่งประชำชนไปตำม
ต ำบลและหมู่บ้ำนต่ำงๆ ฬุง แกม และครอบครัวเขำคือ ฬุง แกม ภรรยำและลูกได้พักท่ีหมู่บ้ำนสฺพืตฺบูง 
ซึ่งมีน้ำเป็นผู้รับรองครอบครัวเขำ เขำจึงต้องแยกจำกครอบครัวพ่ีน้องและแม่ยำย 
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 เดือนมิถุนำยน ค.ศ.1975 หลังจำกพักอยู่หมู่บ้ำนสฺพืตฺบูงได้ 10 วัน ฬุง แกม และครอบครัว
ย้ำยไปอยู่บ้ำนน้ำอีกคนที่หมู่บ้ำนพฺลูวถฺมี ต ำบลตำอุง จังหวัดก ำปงจำม เพรำะมีข่ำวลือว่ำมีกำรสืบค้น
ประวัติคนที่อพยพมำใหม่ในหมู่บ้ำนนี้ มีกำรประชุมพูดถึงสิ่งที่ประชำชนต้องท ำ นโยบำยและหลักกำร
ขององค์กำรที่พยำยำมเกลี้ยกล่อมให้ประชำชนใหม่ละทิ้งสิ่งเดิมๆ ชีวิตชำวกรุง และเรียนรู้ควำม
เป็นอยู่และกำรท ำงำนที่เขมรแดงก ำหนดให้ คือ กรรมกร และเกษตรกร องค์กำรแบ่งคนเป็นกลุ่มๆ 
เพ่ือท ำงำนตั้งแต่ 7 โมงเช้ำถึง 11 โมง กลับมำกินข้ำวกลำงวันและไปท ำงำนต่อเวลำบ่ำย 2 ถึง 5 โมง  
ถ้ำที่ท ำงำนอยู่ไกลก็ไม่ได้กลับมำทำนข้ำวที่บ้ำน ต้องเตรียมอำหำรไปกินจนถึงเวลำเลิกงำน ฬุง แกม 
จัดอยู่ในกลุ่มผู้ใหญ่ งำนที่ต้องท ำคือ ท ำนำ ส่วนคนแก่ถูกจัดให้ท ำงำนฝีมือ เช่น สำนตะกร้ำ บุ้งกี๋ บำง
คนถูกจัดให้ดูแลเด็กทำรก องค์กำรมีกำรให้ประชำชนจับผิดกันเองทั้งกำรท ำงำน กำรพูดจำ และน ำมำ
รำยงำนต่อองค์กำร รวมถึงจับผิดตัวเอง และเคำรพรักต่อองค์กำร ฤดูฝนใน ค.ศ.1975 ผลผลิตหลัง
เกี่ยวข้ำวเป็นที่น่ำพอใจ ประชำชนใหม่มีข้ำวเปลือกเป็นของตนเอง ไม่ต้องพ่ึงพำเจ้ำของบ้ำนที่เป็น
ประชำชนเก่ำ ต่อมำก็สำมำรถสร้ำงบ้ำนของตัวเองตำมพ้ืนที่ที่ก ำหนดให้  กำรประชุมแต่ละครั้งเป็น
กำรกล่ำวยกย่ององค์กำรเขมรแดงเพ่ือปลุกระดม ล้ำงสมอง ให้ประชำชนรักระบอบปฏิวัติและเกลียด
ชังระบอบกำรปกครองเก่ำ  

ใน ค.ศ.1976 ควำมเป็นอยู่ล ำบำกมำกขึ้น มีกำรติเตียนหนักขึ้น คอยจับผิดและเฝ้ำมอง
เกี่ยวกับงำนมำกขึ้น และมีกำรเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ของตนเอง ที่ดิน วัวควำย เงินทอง ทุกอย่ำงให้เป็น
กรรมสิทธิ์ส่วนรวมในสหกรณ์รวม ทุกคนมีแค่ถุงใส่เสื้อผ้ำเท่ำนั้น  ประชำชนรับรู้เพียงว่ำตนมีเสื้อผ้ำ
ชุดด ำเก่ำๆ ผ้ำข้ำวม้ำพันคอ ต้องไปท ำงำนในไร่นำ รอเวลำกินข้ำวเช้ำหรือเย็นที่มีกำรตีระฆังเพ่ือเป็น
สัญญำณกำรกินรวมกัน ฬุง แกม ต้องไปท ำงำนในกองไถนำกับเพ่ือนบ้ำน และมีหน้ำที่ดูแลควำย เขำ
ใส่ใจ ดูแลมันเป็นอย่ำงดี เช่นน ำควำยไปล้ำงตัวก่อนที่จะน ำไปไถนำ เพ่ือไม่ให้โคลนที่ติดตัวกระเด็นไป
ถูกคนอ่ืน จำกที่มันดุร้ำยจนเชื่อง เขำได้รับค ำชมจำกหัวหน้ำว่ำเป็นคนอดทนในกำรท ำงำน พยำยำม
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ส่วนภรรยำถูกสั่งให้ท ำนำอยู่ใกล้หมู่บ้ำนเพรำะมีลูกเล็ก กำรกินข้ำวต้องกินข้ำวรวม 
จะมีพวกลำดตระเวนเดินดูว่ำบ้ำนไหนมีควันลอยขึ้นมำจะถูกกล่ำวหำว่ำกบฏส่วนรวมและน ำไปฆ่ำทิ้ง 
คนที่ออกไปท ำงำนมักจะแอบเอำพืชหรือสัตว์ต่ำงๆ น ำกลับมำบ้ำนอย่ำงระมัดระวังเพ่ือเพ่ิมอำหำรให้
ตนเองและครอบครัวในกำรประทังชีวิต  

ฬุง แกม ได้เล่ำถึงภำระงำนต่ำงๆ ที่เขำถูกเขมรแดงมอบหมำยให้ท ำตั้งแต่กลำง ค.ศ.1976 
ฬุง แกม ถูกย้ำยไปท ำงำนในกองเศรษฐกิจ ท ำงำนเป็นช่ำงท ำถังและท ำปี๊บ เขำต้องไปหำสังกะสีที่มุง
หลังคำบ้ำนร้ำงเพ่ือมำท ำถัง ท ำปี๊บเอง  ฬุง แกม ใช้อุปกรณ์ช่ำงได้ช ำนำญเพรำะเคยท ำกองวิศวกรรม
มำก่อน คนที่มำท ำงำนในกองนี้คือคนที่กรรมำภิบำลไว้ใจ เขำพยำยำมท ำถัง ท ำปี๊บ ด้วยควำมตั้งใจจน
มีชื่อเสียง และถูกย้ำยไปท ำงำนที่ต ำบล 42 ฤดูฝน ค.ศ.1977 ฬุง แกม ท ำงำนหน่วยในของกอง
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เศรษฐกิจในต ำบล 42 เป็นช่ำงท ำถัง ท ำปี๊บ ที่หมู่บ้ำนส บูรณ์ ไกลจำกบ้ำนเขำ 5 กิโลเมตร เขำต้อง
เดินทำงออกจำกบ้ำนตั้งแต่ 6 โมงเช้ำ และกลับเวลำ  6 โมงเย็น  กำรย้ำยมำท ำงำนหน่วยในของต ำบล 
42 นี้ ฬุง แกม ไม่สำมำรถกินอำหำรในหมู่บ้ำนถฺมีที่ตนเองอำศัยอยู่ได้ ในกำรท ำงำนที่หน่วยในนี้ ฬุง 
แกม ยังคงท ำงำนได้ดีเป็นที่น่ำพอใจ วันหนึ่งเขำถูกสั่งให้เอำถังเอำปี๊บไปให้หน่วยงำนฝ่ำยคุมขังจึงได้
เห็นสภำพนักโทษที่แสนทุกข์ทรมำน ฬุง แกมและพวก ได้รับมอบหมำยให้ท ำงำนหลำยอย่ำงเขำชีนิต 
งำนชิ้นแรกคือ กำรตัดไผ่ 500 ต้นให้ได้ใน 1 เดือน และน ำไปผูกเป็นแพให้ลอยน้ ำไปจอดที่อ ำเภอบำ
รำยณ์ จังหวัดก ำปงธม  

งำนชิ้นที่ 2 คือกำรจับปลำที่บึงเรียล ในพ้ืนที่แสฺรโกฺรม อ ำเภอบำรำยณ์ จังหวัดก ำปงธม 
หลังจำกท ำงำนเสร็จที่หนึ่งต้องไปจับปลำต่อที่บึงธ  ต ำบลฤสฺสีแกว อ ำเภอแพฺรกปฺรสพฺ จังหวัดกฺรอเจะ 
จนหมดฤดูร้อน ฬุง แกม ได้ท ำงำนที่เขำเห็นว่ำแปลก คือเก็บอุจจำระไปท ำปุ๋ยธรรมชำติเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตข้ำว ก ำหนดให้เก็บอุจจำระตำมบ้ำนประชำชน ตอนแรกเขำไม่ชินกับงำนนี้แต่ก็พยำยำมท ำให้
ดีที่สุด ในเวลำนี้คนที่เคยเห็นหน้ำกันได้หำยไปทีละคน 2 คน ประชำชนส่วนใหญ่มีควำมหวำดกลัว
มำกยิ่งขึ้น ฬุง แกม ถูกองค์กำรต ำบล 42 จัดตั้งให้เดินทำงไปขนสิ่งของและเสบียงที่อ ำเภอสฺทึงตฺรง่ 
เขำจึงแวะที่หมู่บ้ำนฎีโฎะเพ่ือเยี่ยมอำ เขำได้พบอำสะใภ้เพียง 1 ชั่วโมง เพรำะทุกคนต้องท ำงำนตำมที่
องค์กำรมอบหมำย ในสมัยนั้นกำรเยี่ยมเยียนเป็นสิ่งที่ไม่ควรท ำ  

ใน ค.ศ.1977 ฬุง แกม ถูกหำว่ำกบฏเพรำะได้ช่วยเหลือเพ่ือนบ้ำนที่อยู่ในพ้ืนที่คุมขัง เขำจ ำ
ได้ว่ำ วันหนึ่งเขำได้รับมอบหมำยไปส่งของที่ฝ่ำยคุมขัง เขำเดินผ่ำนสถำนที่คุมขังเห็นเพ่ือนบ้ำนชื่อ 
หำง ถูกล่ำมโซ่ขังคุก เพรำะถูกกล่ำวหำว่ำเป็นทหำร หำงได้ฝำก ฬุง แกมไปบอกภรรยำเพ่ือให้น ำ
เสื้อผ้ำมำให้เพ่ิม วันรุ่งขึ้น ฬุง แกม จึงน ำเสื้อผ้ำไปให้หำงที่สถำนที่คุมขังด้วยตนเอง หลังจำกนั้นหำงก็
ถูกฆ่ำ หัวหน้ำเรียกตัว ฬุง แกม ไปสอบสวนเนื่องจำกท ำผิดต่อองค์กำรในกำรช่วยเหลือคนในพ้ืนที่คุม
ขัง และห้ำมไม่ให้ท ำแบบนี้อีก เนื่องจำก ฬุง แกม ท ำงำนดีมำตลอด เขำจึงไม่ถูกฆ่ำ ใน ค.ศ.1977 นี้ 
กรรมำภิบำลเก่ำก็ถูกน ำตัวไปฆ่ำและหำยหน้ำไปจำกพ้ืนที่จ ำนวนมำก ประชำชนใหม่และประชำชน
เก่ำมีควำมหวำดกลัวมำกยิ่งขึ้น  

ใน ค.ศ.1978 ฬุง แกม ถูกสงสัยเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว และมีกำรเรียกประชุม แต่เพ่ือนชื่อสู 
ได้บอกให้เขำไม่ต้องเข้ำร่วมประชุมในครั้งนั้น ท ำให้เขำมีชีวิตรอดไปได้อีกวันกำรน ำคนไปฆ่ำของพวก
เขมรแดงยังมีอย่ำงต่อเนื่อง เดือนธันวำคม ค.ศ.1978 ประชำชนที่หมู่บ้ำนทวลแบนที่อยู่ใกล้กับ
หมู่บ้ำนถฺมีเริ่มได้ยินข่ำวกำรปลดปล่อย แต่ประชำชนทุกคนยังคงท ำงำนกันตำมปกติ วันหนึ่ง ฬุง แกม 
เห็นเขมรแดงวิ่งหนีแตกทัพจำกกำรไล่ล่ำของเวียดนำม ประชำชนเก่ำและประชำชนใหม่ต่ำงพำกันดีใจ 
ฬุง แกม มีควำมรู้สึกเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งประชำชนใหม่เริ่มอพยพกลับภูมิล ำเนำ ท ำให้บรรยำกำศ
กำรเดินทำงเหมือนวันที่  17 เมษำยน ค.ศ.1975   
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หลังวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 ยังไม่มีคนจำกกองก ำลังแนวหน้ำป้องกันชำติเข้ำมำรับรอง
ควำมปลอดภัยประชำชนที่หมู่บ้ำนพฺลูวถฺมีเลย ประชำชนเก่ำผลักดันให้ประชำชนใหม่กลับหมู่บ้ำน
ตนเอง ฬุง แกม ตัดสินใจสร้ำงบ้ำนที่หมู่บ้ำนพฺลูวถฺมีเพรำะหมู่บ้ำนนี้มีควำมอุดมสมบูรณ์ ปลำยเดือน
มกรำคม ค.ศ.1979 พวกเขมรแดงยังมีกำรกวำดต้อนให้ประชำชนกลับไปเป็นพวกมัน มีกำรต่อสู้
ระหว่ำงเขมรแดงและกองทัพเวียดนำม ครอบครัว ฬุง แกม และครอบครัวอำต้องอพยพหนีกำรสู้รบ 
พวกเขำเจอทหำรเขมรแดงระหว่ำงทำงแต่พวกเขมรแดงกลับไม่ท ำร้ำยเขำ แต่บอกไม่ให้พวกเขำเข้ำ
ร่วมกับกองทัพเวียดนำม  

หลังจำกท่ี ฬุง แกม กลับมำหมู่บ้ำนพฺลูวถฺมี สถำนกำรณ์ในหมู่บ้ำนก็ยังไม่สงบดี จนกองก ำลัง
แนวหน้ำป้องกันชำติเริ่มเข้ำมำจัดกำรประชุม  ฬุง แกม เป็นตัวแทนในกำรพูดสนับสนุนกองก ำลังนี้
ด้วย มีกำรจัดตั้งตัวแทนหมู่บ้ำนคอยป้องกันพวกเขมรแดงไม่ให้กลับมำ แต่สถำนกำรณ์ก็ยังไม่สงบ จน
ต้นเดือนกุมภำพันธ์ ค.ศ.1979 ฬุง แกม ตัดสินใจลำครอบครัวอำ และพำครอบครัวของตนเองออก
จำกหมู่บ้ำนเพ่ือกลับบ้ำนเกิดคือ หมู่บ้ำนกฺฎุย ต ำบลทฺรำ อ ำเภอกฺรูจฉฺมำร จังหวัดก ำปงจำม 

เนื้อเรื่องย่อของนวนิยำยเรื่อง “ภำยใต้หยำดน้ ำฝน លប្កាមតុំណ្កទ់ឹកលភលៀង” 

17 เมษำยน ค.ศ.1983 วันขึ้นปีใหม่ได้ผ่ำนไปไม่นำน ประชำชนมีควำมสุข สนุกสนำน เพรำะ
รัฐบำลได้จัดกำรละเล่นขึ้นทุกประเภทในประเทศกัมพูชำ ฆุนก ำลังจัดกระเป๋ำเพ่ือลงพ้ืนที่ไปพัฒนำ
ชนบท ที่ต ำบลฎำ และต ำบลเทียก อ ำเภอเมมด่ จังหวัดก ำปงจำม เป็นเวลำ 3 เดือน โดยมีสมำชิก 10 
คน เธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในกลุ่มฆุนและพวกเดินทำงด้วยรถผ่ำนสถำนที่ต่ำงๆ ถนนขรุขระ เป็น
หลุมเป็นบ่อจนหัวชนกันไปมำ รถขับด้วยควำมเร็วไม่มำก ระหว่ำงทำงยุวชนคนหนึ่งก ำลังตีระฆัง
ประกำศให้ประชำชนที่อยู่ใกล้ไกลมำประชุม ท ำให้ฆุนหวนร ำลึกถึงสมัยฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ที่ท ำให้เธอกลัว
จนหำอะไรมำเปรียบไม่ได้  

เหตุกำรณ์ในสมัยฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ เวลำ 5 ทุ่ม เสียงระฆังดังขึ้นเป็นสัญญำณบอกให้รู้ว่ำถึงเวลำ
พักของยุวชน ยุวนำรีที่ก ำลังท ำงำนยกสันเขื่อน มุ่งหน้ำกลับสถำนที่พัก ฆุน มีแผลที่ส้นเท้ำจำกกำร
ท ำงำน ท ำให้คืนนี้เธอนอนไม่หลับ วันรุ่งขึ้นเสียงระฆังดังขึ้นเป็นสัญญำณปลุกให้ยุวชน ยุวนำรีไป
ท ำงำน ด้วยควำมที่ฆุนนอนไม่หลับจำกกำรเจ็บแผลที่ส้นเท้ำ เมื่อต้องท ำงำนขนดินหนักขึ้นและลงจำก
สันเขื่อน เธอจึงเป็นลมตกลงมำที่ฐำนเขื่อน หลังจำกนั้นเพ่ือนได้แบกเธอไปโรงพยำบำลอ ำเภอ  
ฆุนพักอยู่ที่นี่ 5 วัน อำหำรที่เธอได้รับคือ ข้ำวต้ม 1 จำนและเกลืออีก 5 - 6 เม็ด ตอนอยู่โรงพยำบำล 
ฆุนไม่ได้พักผ่อนอย่ำงเต็มที่เพรำะเธอป่วยไม่หนัก ต้องช่วยท ำควำมสะอำดสถำนที่และเย็บเสื้อผ้ำคน
ป่วยตำมที่พวกเขมรแดงสั่ง ในวันที่ 3 พ่ีสำวของเธอถูกแบกมำที่โรงพยำบำลอ ำเภอที่เธออยู่  เธอได้
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เสียสละข้ำวต้มให้พี่สำวกิน ข้ำวต้ม 2 ถ้วยของคน 2 คนรวมกันยังไม่เต็ม 1 ถ้วย เธอได้ดูแลพ่ีสำวโดย
ท ำควำมสะอำดแคร่นอน เก็บอุจจำระไปทิ้ง เอำเสื้อผ้ำไปซัก และนอนเฝ้ำพ่ีสำวทั้งคืน  

เมื่อเดินทำงกลับมำถึงกองยุวชนยุวนำรี ฆุนพบว่ำมีกำรจัดพิธีจับคู่ให้แต่งงำนกันระหว่ำงหญิง
ชำยในพื้นที่ ผู้หญิงต้องมีอำยุ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งเธอเป็นหนึ่งใน 52 คนที่มีรำยชื่อให้เข้ำร่วมพิธีแต่งงำนนี้  
เขมรแดงมีกำรจัดอำหำรให้ยุวชนยุวนำรีที่มีรำยชื่อได้กินมำกกว่ำปกติ เพ่ือให้ยุวชนยุวนำรีมีร่ำงกำยที่
ดี แข็งแรงข้ึนก่อนเข้ำพิธีแต่งงำน วันที่ 18 พฤศจิกำยน ค.ศ.1977 วันเข้ำพิธีแต่งงำน  ฆุนรู้สึกไม่พอใจ
กับพิธีนี้มำกเพรำะเธอไม่ได้เต็มใจแต่งงำนกับชำยที่ไม่รู้จักเลย พิธีแต่งงำนจัดในหมู่บ้ำน คนที่อำยุไม่
ถึงเกณฑ์ต้องท ำงำนต่อ คนที่เข้ำพิธีต้องเดินทำงกลับไปที่หมู่บ้ำน เขมรแดงมีกำรจัดบ้ำนพักให้คู่
แต่งงำนใหม่อยู่ เธอไม่สำมำรถปฏิเสธพิธีนี้ได้ นึกถึงแต่พ่อแม่ให้ช่วยให้รอดพ้นจำกพิธีแต่งงำนนี้ คือ
เขมรแดงจับคู่ให้ แต่ละคู่ล้วนมีลักษณะตรงกันข้ำม ถ้ำผู้ชำยหล่อ ผู้หญิงต้องไม่สวย ถ้ำคนแก่ต้องคู่กับ
เด็ก ถ้ำผู้ชำยรูปร่ำงเตี้ยคู่กับผู้หญิงรูปร่ำงสูง ถ้ำคู่รักคู่ไหนไม่มีกำรทะเลำะกัน จะถูกจัดว่ำเป็นคู่รักท่ีดี 
คู่ของฆุนคือ พิจิตฺต อำยุน้อยกว่ำเธอ 5 ปี  

คืนแต่งงำนคืนแรก ฆุนและพิจิตฺตอยู่บ้ำนที่เขมรแดงเตรียมไว้ให้ เธอไม่ยอมขึ้นไปนอนเพรำะ
กลัวพิจิตฺต แต่เมื่อเห็นพวกลำดตระเวนมำคอยตำมสอดส่องตำมบ้ำนของคู่รักใหม่ เธอจึงตัดสินใจขึ้น
บ้ำนไป เพรำะถ้ำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งหนีหรือไม่ร่วมรักกันจะถูกฆ่ำทั้งคู่ เธอได้เอำผ้ำขำวม้ำมำกั้นอำณำ
เขตระหว่ำงเธอและพิจิตฺต แต่พิจิตฺตก็ไม่ได้ท ำอะไรเธอเลย อย่ำงไรก็ตำมพิจิตฺตได้หลอกพวก
ลำดตระเวนโดยท ำทีว่ำเธอและพิจิตฺตมีควำมสัมพันธ์กันฉันสำมีภรรยำแล้ว  คู่รักใหม่ได้พักจำกงำน
เวลำ 3 วัน เธอตัดสินใจไปเยี่ยมพ่ีสำวที่โรงพยำบำลอ ำเภอโดยพิจิตฺตไปกับเธอด้วย ฆุนและพิจิตฺต
เดินทำงไปเยี่ยมพ่ีสำว ระหว่ำงทำงเธอได้สอบถำมประวัติของพิจิตฺตและทรำบว่ำเขำเป็นลูกของทหำร 
บ้ำนเกิดอยู่สฺวำยเรียง มีพ่ีสำว 2 คน พิจิตฺตเป็นลูกคนสุดท้องเหมือนกับฆุน ที่ โรงพยำบำล เธอและ 
พิจิตฺตเห็นคนป่วยที่สำยตำหิวโหยมองมำยังเขำทั้ง2 คนเพรำะพวกเขำก ำลังถืออำหำรไปให้พ่ีสำว  
ฆุนพบว่ำพ่ีสำวมีอำกำรแย่ลงมำก ไม่มีคนคอยท ำควำมสะอำดร่ำงกำยให้ ใส่เสื้อผ้ำชุดเดิม แมลงวัน
ตอมอุจจำระ ฆุนท ำควำมสะอำดสถำนที่พักของพ่ีสำวเหมือนครั้งก่อน และพิจิตฺตช่วยดูแลพ่ีสำวเธอ
ด้วย ฆุนเริ่มรู้สึกดีกับพฤติกรรมของพิจิตฺตที่ช่วยเหลือเธอ  

คืนแต่งงำนคืนที่ 2 ระหว่ำงทำงกลับบ้ำน ฆุนหกล้ม พิจิตฺตได้น ำยำมำท ำแผลให้เธอ เมื่อถึง
เวลำประชุม องค์กำรได้ประกำศว่ำคู่ของเธอได้รับกำรชื่นชมว่ำเป็นคู่รักที่ดี ฆุนยังคงคิดถึงพ่ อแม่อยู่
เสมอ ขอให้ช่วยเธอให้พ้นจำกควำมทุกข์นี้ เมื่อถึงเวลำท ำงำน ฆุนท ำงำนแยกจำกพิจิตฺต เมื่อเลิกงำน 
ฆุนได้เดินกลับบ้ำนกับเพ่ือนบ้ำนคนหนึ่งชื่อเมำ พูดคุยถูกคอกัน เมำเป็นประชำชนใหม่เหมือนเธอ 
สำมีของเมำถูกพวกเขมรแดงน ำตัวไปฆ่ำเพียงเพรำะท ำคันไถหักเท่ำนั้น พิจิตฺตดูแลฆุนเป็นอย่ำงดียำม
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เธอเจ็บป่วยท ำให้เธอเริ่มรู้สึกดีต่อเขำมำกขึ้น เพรำะเขำให้เกียรติเธอ พวกลำดตระเวนคอยมำ
สอดส่องตำมบ้ำนอยู่เรื่อยๆ ฆุนและพิจิตฺตแกล้งบอกรักกัน พวกลำดตระเวนจึงเดินออกจำกบ้ำนไป 
พิจิตฺตยังคงดูแลเธอเป็นอย่ำงดีเสมอมำ ท ำให้อำณำเขตในกำรนอนได้พังทลำยลงในคืนนี้    
คืนแต่งงำนคืนที่ 3 พิจิตฺตได้บอกฆุนว่ำ เขมรแดงสั่งให้เขำไปดูแลชำยแดนระหว่ำง กัมพูชำ-เวียดนำม 
เป็นเวลำ 15 วัน  ฆุนได้บอกว่ำไม่อยำกให้เขำไปวันรุ่งขึ้น ฆุนร้องไห้มองตำมทำงที่พิจิตฺตแยกกับเธอ
จนสุดสำยตำ  

ฆุนกลับมำท ำงำนหลังหยุดพักในช่วงพิธีแต่งงำน ฆุน สนิทกับเมำมำกขึ้น ไม่ว่ำจะไปท ำงำน 
กินข้ำว หรือกลับบ้ำน จะเดินกับเมำเสมอ เพรำะมีควำมทุกข์คล้ำยกัน เมำคอยแนะน ำเรื่องต่ำงๆ 
โดยเฉพำะเรื่องควำมรัก ฆุนเฝ้ำรอพิจิตฺตเหมือนเมำเฝ้ำรอสำมีที่ไม่มีวันกลับมำ ฆุนนับเวลำโดยกำรใช้
นิ้ว เพรำะไม่มีวิทยุ ไม่มีปฏิทิน ไม่เคยได้ยินข่ำวอะไรเลยนอกจำกท ำงำนยกสันเขื่อน ขุดล ำห้วย  
ถอนกล้ำ ฆุนเล่ำถึงกำรพลัดพรำกจำกครอบครัวให้เมำฟัง เนื่องจำกเธอต้องไปดูแลพ่ีสำวคนโตที่
โรงพยำบำล เมื่อเธอกลับบ้ำนเพ่ือมำเอำข้ำวเอำน้ ำไปให้พ่ีสำวก็ไม่พบครอบครัวที่ถูกพวกเขมรแดงขับ
ไล่ไปหมดแล้ว พ่ีสำวคนโตไม่รู้เป็นอย่ำงไรบ้ำง เหลือเพียงเธอและพ่ีสำวคนที่ 2 ที่ถูกขับไล่มำจนถึง
ต ำบลตฺรพำงธ  ท ำงำนอยู่กองยุวนำรีด้วยกัน ขณะที่เธอท ำงำน มีคนบอกฆุนว่ำพ่ีสำวของเธอตำยแล้ว 
ฆุนเสียใจมำกจนเหม่อลอยท ำให้เคียวบำดมือ เธอร้องไห้คิดถึงพ่ีสำวที่ต้องตำยบนแคร่ที่โสโครก และ
เขมรแดงก็ไม่ได้บอกข่ำวอะไรให้เธอรู้เลย แม้เธอจะมีพ่ีน้องแค่ 2 คนก็ตำม เธอเสียใจคิดว่ำ ไม่มีพ่อ 
ไม่มีแม่ พ่ีน้อง พิจิตฺตก็มำแยกจำกไป ตอนนี้พ่ีสำวก็มำเสียชีวิตลงอีก ขณะที่ฆุนก ำลังเดินกลับบ้ำนทั้ง
น้ ำตำ คิดถึงแต่พ่ีสำว น้ ำตำไหลไม่หยุดจนเพื่อนคนหนึ่งถำมถึงเธอ เธอจึงมีสติกลับขึ้นมำอีกครั้ง  

ฆุนรู้สึกตัวกลับมำในช่วง ค.ศ.1983 หลังจำกที่หวนร ำลึกถึงอดีต ขณะที่อยู่บนรถ เธอและ
เจ้ำหน้ำที่รวม 11 คน มีหน้ำที่ไปพัฒนำต ำบลฎำ และต ำบลเทียกในอ ำเภอเมมต่ จังหวัดก ำปงจำม  
ฆุนและเจ้ำหน้ำที่เดินทำงไปท่ำเรือแพฺรกกฺฎำม เห็นสิ่งก่อสร้ำงโดยรอบถูกท ำลำยไม่มีเหลือและไปถึง
จังหวัดก ำปงจำมในเวลำ 5 โมง ฆุนคิดว่ำแม้ครอบครัวเธอจะสูญหำยไปหมด แต่ยังมีคนอื่นที่ยังมีชีวิต 
คนเหล่ำนี้นับเป็นญำติมิตรของเธอด้วย เพรำะทุกคนได้ผ่ำนชีวิตที่แสนทุกข์ทรมำนมำด้วยกันและได้
ช่วยเหลือกันมำ ฆุนและเจ้ำหน้ำที่คนอ่ืน พักอยู่ในตัวจังหวัดก ำปงจำม 1  คืน ระหว่ำงกำรเดินทำงไป
อ ำเภอเมมต่ ตำมถนนหลวง ฆุนเห็นประชำชนสร้ำงบ้ำนเรือนที่มั่นคง แข็งแรง แสดงให้เห็นว่ำ
ประชำชนไว้ใจพรรคและรัฐบำล จึงลงทุนสร้ำงบ้ำนอย่ำงดี  ฆุนและคณะต้องไปแสดงตัวที่อ ำเภอก่อน 
ก่อนที่ทำงอ ำเภอจะส่งตัวไปที่ต ำบล โดยเธอท ำงำนเป็นก ำลังเสริมพัฒนำงำนผู้หญิง เดินทำงไปถึง
ต ำบลฎำ อ ำเภอเมมด่ ประธำนต ำบลได้จัดสถำนที่พักส่วนตัวให้เธอพักคนเดียว เพรำะเป็นผู้หญิง 
ช่วงเวลำกลำงคืนมีกำรจัดประชุมเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับระบอบใหม่ว่ำเป็นระบอบที่พรรคและรัฐเอำใจใส่
ต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชน มีกำรรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีชำติ พวกเรำต้องพัฒนำสิ่งต่ำงๆ ที่
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ถูกท ำลำยให้ดีขึ้น ก ำจัดเขมรแดงให้หมดสิ้นไปเพ่ือสันติสุขและควำมเจริญรุ่งเรืองของประเทศ  ฆุน
ยังคงนึกถึงพิจิตฺตตลอดเวลำหลังจำกที่เขำและพวกถูกเขมรแดงสั่งให้ไปป้องกันจำกกองก ำลัง
เวียดนำม ในเวลำที่ประเทศก ำลังดีขึ้นเธอกลับไม่ได้อยู่กับเขำ วันรุ่งขึ้น ประธำนกลุ่มผู้หญิงได้จัดหำ
ประธำนกลุ่มชื่อ ภวง เป็นผู้มำประสำนงำนติดต่อกับฆุน ทั้งสองคนเข้ำกันได้ดี แม่ของภวงมักน ำ
อำหำรมำให้กลุ่มพัฒนำพ้ืนที่ และภวงก็มักเก็บผลไม้มำให้ฆุนกินบ่อยๆ วันต่อมำ ฆุนและคณะต้องไป
ท ำงำนที่หมู่บ้ำนสฺพำน พวกผู้ชำยต้องมีปืนไปด้วย เพรำะสถำนกำรณ์ยังไม่สงบดี พวกเขมรแดงยังคง
อยำกกลับมำยึดครองพ้ืนที่นี้ 

 ย้อนกลับไปอดีต 7 มกรำคม ค.ศ.1979 พนมเปญได้รับกำรปลดปล่อยแล้วแต่หลำยอ ำเภอ 
หลำยหมู่บ้ำนยังไม่ได้รับกำรปลดปล่อย พวกเขมรแดงให้ประชำชนออกจำกหมู่บ้ำน กล่ำวว่ำจะเกิด
กำรสู้รบกัน เมำ ฆุน และอีกครอบครัวหนึ่ง (น้ำผู้ชำยชื่อสอน น้ำผู้หญิงชื่อสวน) พำกันเตรียมของ
อพยพและช่วยเหลือฆุนในกำรอพยพด้วย  วันขึ้น 13 ค่ ำ ฆุนจัดเตรียมสิ่งของใส่เกวียนมุ่งหน้ำไปทิศ
ตะวันออกอย่ำงไม่มีจุดหมำย ขณะนั้นมีเครื่องบินสังเกตกำรณ์ ฆุน เมำและครอบครัวน้ำสอน แวะพัก
ใต้ต้นไม้ 1 คืน แล้วจึงเดินทำงต่อ เดินทำงต่อจนถึง บุสผง่ ซึ่งเป็นชื่อสถำนที่ที่ฆุนอยำกเห็นเพรำะได้
ยินชื่อว่ำสถำนที่นี้เป็นสถำนที่ส ำคัญ พักได้ไม่นำน พวกเขมรแดงก็มำไล่ให้พวกเธอเดินทำงต่อไปอีก  

ฆุนเดินทำงต่อโดยแวะพักตำมป่ำไปเรื่อยๆ เป็นเวลำ 2 เดือนจนถึงวัดองฺคช  จังหวัดก ำปงสพื พักได้ไม่
นำนมีคนร้องว่ำ พวกญวนได้สกัดกั้นอยู่ข้ำงหน้ำ ให้ทุกคนถอยย้อนกลับไปจนถึงจังหวัดตำแกว  
ฆุนและพวกย้อนกลับมำพักในหมู่บ้ำนตฺรพ ำงธ  ซึ่งเป็นสถำนที่ที่เธอเคยอยู่ตอนเขมรแดงยึดครอง 
วันรุ่งขึ้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ ประธำนหมู่บ้ำนท ำขนมจีนต้อนรับคนที่หนีพวกเขมรแดงมำ 

 กลับมำปัจจุบัน ค.ศ.1983 ฆุนสะดุ้งตื่นจำกภวังค์เพรำะภวงเรียก เมื่อเดินทำงมำถึงหมู่บ้ำน 
สฺพำนเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ กลุ่มฆุนแบ่งกันไปพบประชำชน ได้เห็นชำวบ้ำนสร้ำงบ้ำนกันอย่ำงมั่นคง 
กลำงดึกประชำชนน ำเครื่องดนตรีมำเล่นต้อนรับคณะท ำงำนของฆุน มีกำรร ำระบ ำซึ่งเป็นรูปแบบ
ระบ ำสมัยพอล พต แต่เธอได้สอนชำวบ้ำนให้ร ำระเบียบเดิม  กลุ่มผู้หญิงได้ขอให้ฆุนร้องเพลง เธอจึง
ขึ้นไปร้องเพลง “นำรีปฏิวัติ” มีควำมหมำยว่ำผู้หญิงต้องท ำงำน และต้องรู้ทันข้ำศึกศัตรู คืนนี้มี
กิจกรรมให้คนที่กลับใจจำกเขมรแดง “คนสำรภำพ” มำสำรภำพจ ำนวน 5 คน แต่มีเพียง 4 คนที่
ออกมำแสดงตัว โดยมีอำวุธครบมือ 1 ใน 4 คนนั้นคือน้องชำยของภวง ประธำนหมู่บ้ำนให้ผู้กลับใจ
พักท่ีหมู่บ้ำน ฆุนสังสัยว่ำท ำไมถึงมีเพียง 4 คน ภวงบอกกับเธอว่ำอีกคนหนึ่งไม่สบำยนอนพักอยู่  

เช้ำวันรุ่งขึ้น ฆุนมำถึงสถำนที่จัดกิจกรรม ได้ยินคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนยกย่องสรรเสริญควำม
กล้ำหำญและกำรปลดปล่อยของคนสำรภำพ ชื่อ พิจิตฺต ฆุนตกใจเป็นลม ในใจอยำกจะสอบถำม
เกี่ยวกับคนสำรภำพชื่อ พิจิตฺตว่ำเป็นใคร มำจำกไหน หลังกิจกรรมสำรภำพเสร็จก็กลับที่พัก  ฆุนตื่น
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กลำงดึกตัดสินใจปลุกภวงที่นอนอยู่ข้ำงๆ แต่กลับเป็นพิจิตฺตที่เธอเฝ้ำรอมำแสนนำนกว่ำ  2111 คืน 
เขำทั้งสองพูดคุยสอบถำมควำมเป็นไปของกันและกันด้วยควำมอ่ิมเอมใจ เมื่อฆุนและพิจิตฺตพบกัน 
เขำท้ังสองคนได้เล่ำเหตุกำรณ์ที่ตนเองพบเจอ ฆุนได้เล่ำเรื่องพ่ีสำวของเธอที่เสียชีวิตไป สภำพพ่ีสำวยัง
ไม่ทันเสียชีวิต แต่พวกเขมรแดงก็ขนไปฝังอย่ำงน่ำสงสำร ส่วนพิจิตฺตได้เล่ำเรื่องของตนเองและกำรหนี
จำกเขมรแดงมำยังหมู่บ้ำนที่ภิณน้องภวงน ำทำงมำ และกำรปลดปล่อยตนเอง โดยเพ่ือนอีก 9 คน ถูก
เขมรแดงให้ไปป้องกันเขตแดน กัมพูชำ-เวียดนำม มีกำรสู้รบกันจนถูกยิง เมื่อฆุนท ำงำนลงพัฒนำพ้ืนที่
ตำมหมู่บ้ำนเสร็จ ฆุนและพิจิตฺตก็กลับกรุงพนมเปญด้วยกัน และจัดพิธีแต่งงำนกัน 

เนื้อเรื่องย่อของนวนิยำยเรื่อง “กำรระลึกถึงพ้ืนที่ 32 អៃុសាវ យីម៍ណ្ឌ ប ៣២” 

กลำง ค.ศ.1977 คง่  ธีตำ อำยุ  8 ปี  ถูกส่ งตั ว เข้ ำ ไปในกองลำดตระเวนฝั่ งพำยัพ
(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ไปท ำงำนร่วมกับผู้ใหญ่ เนื่องจำกพ้ืนที่นี้มีเด็กไม่มำก จึงไม่ได้จัดตั้งกองกุมำร
ขึ้น กองลำดตระเวนนี้อยู่ใกล้สถำนีวิทยุจ กำรเจก จังหวัดพระตะบอง ใกล้ถนนหลวงหมำยเลข 5 กำร
ท ำงำนแบ่งเป็นกลุ่มๆ คือ ยกคันนำ ฝัดข้ำว ถอนกล้ำและไล่หนู กองลำดตระเวนนี้มีข้ำวกินอ่ิม 2 มื้อ
และมีวันหยุดทุก 10 วัน ต่อมำ คง่ ธีตำ ถูกย้ำยไปท ำงำนที่คุก 32 โดยรถบรรทุก เช้ำวันรุ่งขึ้นมีกำร
แบ่งกลุ่มและกองท ำงำน มีหัวหน้ำกลุ่มและหัวหน้ำกอง แต่ละกลุ่มแต่ละกองต้องจ ำลูกกลุ่มลูกกอง 
ส่วนลูกกลุ่มต้องจ ำหัวหน้ำกลุ่มหัวหน้ำกองให้ได้  

คุก 32 นี้ ผู้คุมแจกจอบให้ คง่ ธีตำและพวกคนละอันเพ่ือขุดดิน ยกคันนำ คง่ ธีตำ ได้พบเด็ก
แฝดชื่อพอลฺลีและพอลฺลำ และมีควำมสนิทสนมชอบพอกัน คง่ ธีตำและกลุ่มถูกย้ำยไปขุดร่องน้ ำทำง
ฝั่งตะวันออก ไม่ต้องท ำงำนตอนกลำงคืน แต่หลังเลิกงำนมีกำรเรียกประชุมอบรมกฎระเบียบ ผู้คุมที่นี่
ถือแส้เป็นอำวุธ มีกำรก ำหนดเสียงนกหวีดในกำรท ำงำน เวลำท ำงำนต้องวิ่งเป็นแถวตำมๆ กัน คง่ ธีตำ 
กลัวมำก เธอพยำยำมสวดมนต์ภำวนำขอให้เธอรอดชีวิตไปในแต่ละวัน อำหำรที่ได้รับที่นี่มีเพียง
ข้ำวต้มแห้งๆ คล้ำยข้ำวเหนียวที่เป็นก้อน และแกง 1 ถ้วยต่อ 1 กลุ่ม กลุ่ม คง่ ธีตำ ถูกสั่งให้เดินเท้ำไป
ท ำงำนที่ต ำบล 4 เธอสังเกตเห็นว่ำระหว่ำงเดินทำงไปนั้นเธอสังเกตว่ำไม่มีผู้คุม แต่เธอก็ไม่คิดหนี กำร
เดิ นทำงของกลุ่ ม  คง่  ธี ตำ  ผ่ ำนฤสฺสี กฺ ร ำ ง  เดิ นทำงจน เย็ นถึ งถนนหลวง  ผ่ ำนสะพำน  
สฺวำยฎูนแกว (ติดจังหวัดพระตะบองและโพธิสัตว์) จนถึงต ำบล  4  และต้องเดินเท้ำต่อไปท ำงำนที่ 
ตำลำส่ อ ำเภอโมงฤสฺสี 

 ต ำบล 4 นี้ไม่มีกำรท ำงำนตอนกลำงคืน ไม่มีผู้คุมถือแส้บังคับให้ท ำงำน มีอำหำรกินอ่ิม 2 มื้อ
ต่อ 1 วัน กำรท ำงำนที่นี่คือ ถำงป่ำ ท ำลำยจอมปลวก ขุดตอไม้ มีคนมำชวนเธอหนีเพรำะพ้ืนที่นี่อยู่
ใกล้ทำงหลวง แต่เธอปฏิเสธ เพรำะหัวหน้ำกองมำขอร้องไม่ให้หนี มิฉะนั้นจะถูกท ำโทษทั้งหมด และ
ถ้ำมีคนหนีเพียงคนเดียว คนทั้งกลุ่มจะถูกฆ่ำทิ้ง คง่ ธีตำ ท ำงำนที่นี่เวลำ 1-2 เดือน คง่ ธีตำและพวก
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ถูกย้ำยไปท ำงำนพ้ืนที่ที่สูงขึ้น พวกเธอต้องเดินเท้ำเป็นระยะเวลำนำนประมำณ 3-4 ชั่วโมงจึงจะถึงที่
ท ำงำนแห่งใหม่นี้ กำรท ำงำนที่นี่ยังคงสบำยกว่ำที่คุก 32 มีกำรก ำหนดจ ำนวนดินที่ขุดและเพ่ิมจ ำนวน
ขึ้นเรื่อยๆ พวกเธอไม่ต้องท ำงำนตอนกลำงคืนและสำมำรถพักได้เพรำะไม่มีกำรประชุม แต่อำหำรกำร
กินล ำบำกกว่ำคุก 32 แต่เธอสำมำรถขโมยฟักทองกินเพื่อแก้หิวได้  

วันหนึ่งพอลฺลีและพอลฺลำมำบอกเธอว่ำ มีคนเดินเข้ำป่ำพบทหำรเวียดนำมและพบใบปลิวให้
ออกจำกป่ำมำแสดงตัว  เธอยังคงลังเลว่ำถ้ำไปแล้ว องค์กำรจับได้จะท ำอย่ำงไร ในเวลำเดียวกันนั้น
เธอเห็นกลุ่มคนนับร้อยเดินทำงอพยพย้อนเส้นทำงเหมือนเปลี่ยนที่ท ำงำนหรือกำรอพยพกลับของ
ประชำชน ปลำยเดือนเมษำยน ค.ศ.1979 คง่ ธีตำ เก็บใบปลิวที่มีข้อควำมเกี่ยวกับกำรปลดปล่อย
ประเทศกัมพูชำจำกเขมรแดงตั้งแต่วันที่ 7 มกรำคม ค.ศ.1979 เธอสงสัยว่ำท ำไมพื้นที่ที่เธออยู่ยังไม่ได้
รับกำรปลดปล่อย ท ำไมแต่ละท้องที่ในประเทศกัมพูชำต่ำงกัน ทั้งๆ ที่ช่วงเวลำนี้น่ำจะเป็นเดือน
เมษำยนแล้ว วันหนึ่งมีคนประกำศว่ำ ทหำรเวียดนำมเข้ำมำแล้ว ให้หนีตำมๆ กันไป คง่ ธีตำและ  
พอลฺลี พอลฺลำ ตกใจวิ่งหนีขึ้นไปทำงท ำนบ ทั้ง 3 คน หนีขึ้นไปจนถึงกลำงภูเขำลูกหนึ่งชื่อภูเขำพิน 
โดยไม่มีกำรหยุดพักเพรำะกลัวถูกฆ่ำ คง่ ธีตำ เห็นประชำชนหนีเป็นจ ำนวนมำก  คง่ ธีตำและพวก
ตัดสินใจเดินทำงขึ้นไปบนภูเขำอีกลูกโดยพอลลี พอลลำบอกว่ำภูเขำนี้ชื่อฉฺมำเขฺมำ ทั้ง 3 คนไปอยู่
ตำมกองรวมกับคนอ่ืนๆ แต่คนในกลุ่มเป็นคนใหม่ ที่นี่ คง่ ธีตำและพวกสำมำรถหำอำหำรกินเองได้ 
เช่น หัวมัน หรือผักต่ำงๆ ได้ คง่ ธีตำ ยังคงแบกจอบลงจำกภูเขำเพ่ือไปท ำงำน เช่น ถำงป่ำ ขุดตอไม้
เล็กๆ  

วันรุ่งขึ้นพอลฺลีและพอลฺลำมำบอกเธอว่ำ วันที่ 28 พฤษภำคม เขมรแดงจะเอำคนในกลุ่มไป
ฆ่ำ คง่ ธีตำและเด็กแฝดพยำยำมบนบำนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เวี ยดนำมเข้ำมำช่วยทัน วันที่  27 
พฤษภำคม ค.ศ.1979 คง่ ธีตำ พอลฺลีและพอลฺลำ หมดหวังเพรำะคิดว่ำเวียดนำมคงเข้ำมำช่วยไม่ทัน 
คืนนี้ทั้ง 3 คนนอนไม่ค่อยหลับ เพรำะคิดว่ำพรุ่งนี้จะถูกน ำตัวไปฆ่ำ วันที่ 28 พฤษภำคม ค.ศ.1979 
เมื่อตื่นมำ ไม่ได้ยินเสียงระเบิด หรือเสียงนกหวีดเรียกให้ท ำงำน เมื่อเข้ำแถวไปท ำงำนพบว่ำ ผู้คุมหนี
ไปแล้ว และเห็นประชำชนบำงกลุ่มพำกันเก็บของเพ่ือหนี คง่ ธีตำและเด็กแฝดตัดสินใจเก็บของและ
หนีไปทำงเดียวกับคนส่วนใหญ่ ขณะที่ก ำลังหนี มีเสียงระเบิดและเสียงปืนดังขึ้น เมื่อเสียงปืนสงบลง 
คง่ ธีตำและพวกเดินทำงไปถึงท ำนบใหญ่แห่งหนึ่ง ทั้ง 3 คน เดินทำงข้ำมมำอีกฝั่งของท ำนบ พบ
โรงเรือน มียุ้งข้ำว มีโรงสีข้ำวและมีที่ต ำข้ำว ทั้ง 3 คนไปขอข้ำวเพ่ือเก็บเป็นเสบียง หลังจำกนั้นมีคน
บอกให้พวกเธอเดินทำงต่อ  

คง่ ธีตำ ตัดสินใจเดินไปทำงเดียวกับที่พอลฺลีและพอลฺลำชักชวน พบกระท่อมเล็กๆ จึงแวะ
เข้ำไปพัก ต่อมำเด็กแฝดบอกว่ำพบหลุมหลบภัย เธอและพอลลีพอลลำจึงย้ำยไปพักท่ีหลุมหลบภัยนั้น 
และพบว่ำมีคนอยู่ที่หลบภัยใกล้ๆ นี้ด้วย พวกเธอพยำยำมมองดูสถำนกำรณ์ภำยนอก  คง่ ธีตำได้ยิน
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เสียงแปลก พอลฺลีและพอลฺลำแอบดูพบว่ำมีรถถังเวียดนำมจ ำนวนมำก และพบทหำรเวียดนำมเดิน
ลำดตระเวนอยู่ มีผู้ชำยเขมรคนหนึ่งมำพร้อมกับทหำรเวียดนำม เดินประกำศให้คนที่หลบอยู่แสดงตัว
ออกมำพร้อมกับบอกว่ำจะช่วยเหลือให้หลุดพ้นจำกพวกเขมรแดง ประชำชนพำกันทยอยแสดงตัว  
เด็กแฝดบอก คง่ ธีตำ ให้ถอดรองเท้ำออก เพรำะรองเท้ำแบบนี้เป็นรองเท้ำที่พวกกรรมำภิบำลฅ 
เขมรแดงใส่ หำกใส่ออกไปแสดงตัว ทหำรเวียดนำมจะเข้ำใจผิดว่ำเป็นเขมรแดง คง่ ธีตำและเด็กแฝด 
ตัดสินใจออกไปพบทหำรเวียดนำม ผู้ชำยเขมรคนนั้นบอกให้เร่งเดินให้พ้นจำกพ้ืนที่โดยทหำร
เวียดนำมจะยิงป้องกันให้และเขำเป็นคนน ำทำง  คง่ ธีตำเจ็บเท้ำมำกเพรำะไม่คุ้นกับกำรเดินเท้ำเปล่ำ 
เธอจ ำไม่ได้ว่ำนอนตำมทำงมำกี่คืนแล้ว กลุ่มของเธอแวะพักอยู่ที่ท ำนบฎ ณำก่โลกก่อนจะเดินทำงต่อ 
คง่ ธีตำและกลุ่มของเธอแวะพักที่ท ำนบตฺรชำก่จิตฺต ซึ่งเป็นสถำนที่ที่พวกลำดตระเวนเสียชีวิตจ ำนวน
มำก หลังจำกนั้นเดินทำงต่อโดยมีคนน ำทำงคนเดิม กำรเดินทำงล ำบำกมำกขึ้น เพรำะ คง่ ธีตำเจ็บเท้ำ
มำกขึ้นเรื่อยๆ เธอพักอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้บริเวณบ่อน้ ำ ล้ำงหน้ำล้ำงตำเหมือนเดิม และกินข้ำว เธอจ ำไม่ได้
ว่ำพักอยู่นำนเท่ำไร คนน ำทำงคนนั้นได้มำบอกให้เธอและพวกเดินทำงต่อประมำณ 4 โมงเย็น  

คง่ ธีตำเริ่มเห็นผู้คนเดินอยู่ไกลๆ ในเส้นทำงฝั่งตรงข้ำม (สวนทำง) มำกขึ้น เธอเดินตำมหลัง
ทุกคน เดินๆ หยุดๆ เพรำะอำกำรเจ็บเท้ำและนั่งพักบ่อยครั้งโดยมีคนน ำทำงคอยช่วยเหลือ เดินทำง
จนถึงคันนำ พักอยู่โรงเรือนเล็กๆ 1 คืน เช้ำวันรุ่งขึ้นจึงรู้ว่ำที่นี่เป็นหมู่บ้ำนจำมชฺรำว ใกล้ถนนหลวง 
เธอดีใจมำกเพรำะพ่อเธอมีโรงสีข้ำวเล็กๆ อยู่ที่นี่ คนแถวนี้น่ำจะรู้จักพ่อเธอและเธอน่ำจะรอดชีวิต คน
น ำทำงตัดสินใจพักที่นี่เป็นเวลำ 3 วันเพ่ือเก็บแรง เด็กแฝดช่วยดูแลเธอเพรำะเธอเจ็บเท้ำมำก ผ่ำนไป 
3 วัน ก็เดินทำงต่อ คง่ ธีตำและประชำชนทุกคนออกเดินทำง กำรเดินทำงล ำบำกมำกเพรำะเธอเจ็บ
เท้ำมำก เธอแวะพักบ่อยครั้งแต่คนน ำทำงยังคงคอยหันมำดูและช่วยเธออยู่ตลอด ครั้งหนึ่งที่ คง่ ธีตำ 
หยุดพัก มีชำยหนุ่มคนหนึ่งมำชวนให้ไปอยู่ด้วย เธอกลัวและพยำยำมเดินทำงต่อเพ่ือให้พ้นจำกชำยผู้
นั้น เธอเดินๆ หยุดๆ ตลอด ทันใดนั้น คง่  ธีตำ เห็นพ่ีชำยของเธอก ำลังเข็นจักรยำนอยู่ในกลุ่ม
ประชำชนผู้อพยพ เธอและพ่ีชำยดีใจมำกที่ได้พบกัน พี่ชำยพำเธอกลับไปหำครอบครัว เมื่อเธอกลับมำ
พบครอบครัว ได้ทรำบว่ำพ่ีชำยเสียชีวิตไป 2 คน ประมำณ 10 โมงเช้ำ พ่อตัดสินใจพำคนที่เหลือใน
ครอบครัวเดินทำงไปอ ำเภอโมงฤสฺสี จังหวัดพระตะบอง 
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ชื่อ-สกุล นางสาวเพิร์ล โปมิล 
วัน เดือน ปี เกิด 18 สิงหาคม 2538 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2559 ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย 

วิชาโทภาษาเขมร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ.2560 ศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 123/24 หมู่บ้านลุมพินีราชพฤกษ์-นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.
นนทบุรี 11130   
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