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อันเนอลีส มารี อันเนอ แฟรงค์(Annelies Marie Anne Frank) 

เด็กหญิงชาวเยอรมันเชื้อสายยิว เกิดที่ เมืองแฟรงก ์ เฟิร ์ต 

ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1929  

ครอบครัวของแอนน์นั้นถือว่ามีฐานะ พ่อของแอนน์คือ “อ็อตโต้ 

(Otto Frank)” เป็นนักธุรกิจ ส่วนแม่ของแอนน์คือ “อีดิท (Edith 

Frank)” เป็นแม่บ้าน คอยดูแลงานในบ้าน และแอนน์ยังมีพ่ีสาวอีก

หนึ่งคนชื่อว่า “มาร์โกต์ (Margot)” 

ครอบครัวแฟรงค์นั้นเป็นชาวยิว พวกเขาท าพิธีต่าง ๆ ของชาวยิว 

ไปสุเหร่า และเฉลิมฉลองในวันหยุดของชาวยิวอย่างสม ่าเสมอ

ประวัติ
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ภาพบุคคลในครอบครัวของแอนน์ แฟรงค์

อ็อตโต้ (Otto Frank) และอีดิท (Edith Frank)
“พ่อและแม่ของแอนน”์ 

มาร์โกต์ (Margot Frank)
“พ่ีสาวของแอนน์” 

“คุณย่าของแอนน”์ 
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วันเกิดอายุ 13 ปีของแอนน์ นั่นคือเดือนมิถุนายน ค.ศ.1942 

(พ.ศ.2485) ครอบครัวแฟรงค์ก็ยังคงจัดงานวันเกิดให้แอนน์

โดยแอนน์ได้เชิญเพ่ือน ๆ มาในงานวันเกิด และแม่ของแอนน์

ได้อบเค้กให้แอนน์ ส่วนพ่อก็ฉายหนังให้ทุกคนดู ไม่มีใครคาดคิดว่านี่

คืองานวันเกิดสุดท้ายที่ครอบครัวแฟรงค์ได้จัด โดยแอนน์ได้รับ

ของขวัญมากมาย แต่ของขวัญที่ถูกใจแอนน์ที่สุดคือสมุดบันทึกสี

แดงเล่มเล็กๆ และมีตัวล๊อกสีเขียวหุ้มไว้ สองวันหลังจากได้รับ

ไดอารี่ แอนนก์็ได้เริ่มเขียนไดอารี่ โดยแอนนจ์ะขึ้นต้นว่า

“ถึงคติตี ้(Dear Kitty)”

แอนน์ตั้งชื่อไดอารี่ที่ได้รับว่า “คิตตี้ (Kitty)” โดยตั้งตามชื่อของ

เพ่ือนเก่าของเธอ

บันทึกแอนน์ แฟรงค์
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แอนน ์ได้ เขียนทุกอย่างลงในไดอารี่  เ ล่าทุกอย่างให้คิตตี้ฟัง 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายที่ชอบ หนังสือที่ชอบ ทุกเรื่อง

เดือนกรกฎาคม ค.ศ.1942 (พ.ศ.2485) ได้มีจดหมายมาถึง

ครอบครัวแฟรงค์ คือหมายเรียกให้มาร์โกต์เข้าไปในค่ายกักกัน

ในเยอรมนี ถูกเรียกให้ไปรายงานตัวที่สถานีรถไฟ และให้เตรียม

สัมภาระและอาหารให้เพียงพอส าหรับการเดินทางเป็นเวลาสามวัน 

แต่อ็อตโต้กับอีดิทไม่ยอมเสียลูกสาวไปเด็ดขาด พวกเขาเหลือ

ทางออกเดียว คือต้องรีบหายไปให้เร็วที่สุด โดยที่ผ่านมา อ็อตโต้

และอีดิทได้สร้างที่หลบซ่อนเอาไว้ อยู่ในออฟฟิศของบริษัทของเขา 

โดยมีบันไดลับซ่ึงน าทางไปสู่ห้องลับต่าง ๆ พวกเขาได้ท าการย้าย

ของเข้ามาในที่ ซ่อนเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว โดยทุกคืน ทั้งคู่

จะค่อย ๆ ย้ายเฟอร์นิเจอร์ และใช้ต่าง ๆ ย้ายเข้ามาทีละอย่าง

เพ่ือไม่ให้เป็นที่น่าสงสัย และยังมีการสร้างห้องน ้าอีกด้วย
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วันกลายเป็นสัปดาห์ สัปดาห์กลายเป็นเดือน จนในที่สุด ฤดูหนาว

ก็มาถึงแอนน์ได้อยู่ในที่ลับนี้เป็นเวลากว่าหกเดือนแล้ว ส่ิงที่พอ

จะท าให้คลายเบื่อได้บ้างคือการพูดคุยเรื่องตลกหรือไม่ก็พูดคุยเรื่อง

หนังสือที่อ่าน คืนหนึ่งแอนน์ได้ฟังวิทยุซ่ึงออกอากาศจากลอนดอน

กล่าวว่าหลังสงคราม ไดอารี่ จดหมายต่าง ๆ จะได้รับการตีพิมพ์

แอนนอ์ยากให้ไดอารี่ของเธอได้รับการตีพิมพ์

“ฉั น ใ ฝ่ ฝั น ม า เ ป็ น เ วล าน าน ว่ า วั น หนึ่ ง  ฉั น จ ะ เ ป็ นนั ก ข่ า ว

และก็เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง ฉันอยากจะตีพิมพ์หนังสือที่มีชื่อเรื่อง

ว่ า “ห้ องลับ ”  หลังจากสงครามสงบ แต่ จ ะท า ได้ หรื อ ไม่ 

ฉันก็ยังตอบไม่ได้”
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ค.ศ.1944 (พ.ศ.2487) แอนน์ได้อยู่ในที่ซ่อนลับนี้มาเป็นเวลาเกือบ

สองปีแล้ว และสงครามก็มาถึงจุดเปล่ียน อิตาลีซ่ึงเคยเป็น

พันธมิตรกับเยอรมนีได้ประกาศยอมแพ้ ท าให้อ็อตโต้เริ่มมีความหวัง 

แอนน์เองก็พลอยดีใจไปด้วย แต่แล้วในวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ.1944

(พ.ศ.2487) ปีเตอร์ได้ยินเสียงโวยวายที่ชั้นล่าง และในที่ สุด 

ทหารนาซีก็ได้บุกเข้ามาในห้องลับและจับทุกคนไป

ภายหลังจากแอนน์และครอบครัวถูกน าตัวไปแล้ว มีป(เพ่ือนของ

ครองครับแฟรงค์) ก็แอบย่องกลับมาในที่ซ่อนเพ่ือเก็บของทุกอย่าง

ไว้ในล้ินชักพร้อมกับล็อกไว้อย่างดี รวมถึงบันทึกของแอนน์และรูป

ครอบครัวของพวกเขา เธอก็ต้องรีบก่อนที่พวกนาซีจะกลับมา 

โดยเธอคาดหวังว่าภายหลังสงครามสงบ เธอจะได้น าส่ิงของเหล่านี้

คืนให้แก่ครอบครัวแฟรงค์
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ทั้งหมดได้ถูกส่งเข้าค่ายกักกันเอาช์วิทซ์ในโปแลนด์ โดยมีการแยก

ผู้ชายและผู้หญิงผู้คนในค่ายกักกันถูกประหาร ส่วนคนที่ไม่โดน

ประหารก็มีชีวิตที่ยากล าบาก ซ่ึงต่อมา แอนน์และมาร์โกต์ก็ถูกแยก

จากแม่ ถูกส่งไปยังค่ายกักกันในเยอรมนีและได้ล้มปว่ยด้วยโรคไข้

รากสาดใหญ่ ก่อนจะเสียชีวิตในเดือนมีนาคม ค.ศ.1945 ต่อมา

เมษายน ค.ศ.1945 ทหารอังกฤษได้บุกค่ายและปลดปล่อยให้ทุกคน

เป็นอิสระ

มีเพียงอ็อตโต้เพียงคนเดียวที่รอดชีวิตมา แต่เมื่อกลับมาถึง เขาก็

ต้องพบว่าครอบครัวของเขาได้จากไปแล้ว ส่ิงที่เหลืออยู่คือบันทึก

ของแอนน์และรูปถ่ายที่มีปได้เก็บไว้ให้ เขาได้ลองพิมพ์ข้อความจาก

บันทึกของแอนน์ให้แม่ของเขา รวมทั้งเพ่ือน ๆ ได้ลองอ่าน ซ่ึงทุก

คนก็ส่งเสริมให้เขาบันทึกนี้ไปให้ส านักพิมพ์เพ่ือตีพิมพ์บันทึกของ

แอนน์ให้โลกได้รับรู้
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ผู้คนที่ได้อ่านบันทึกของแอนน์ต่างรู้สึกเศร้า สะเทือนใจ 

บันทึกเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวของเด็กสาวที่มีความฝัน ความหวัง 

และมีความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่

ประโยคหนึ่งในบันทึกของแอนนน์ั้น แอนนไ์ด้เขียนว่า

“ถึงแมว้า่จะเกดิอะไรขึน้กต็าม ฉันก็ยังเชือ่ว่าผูค้นนัน้มจีติใจทีด่”ี

อีกทั้งบันทึกเล่มนี้ยังมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เป็น

อย่างมากเนื่องจากได้บันทึกเรื่องราวที่เกิดข้ึนในช่วงยุคสมัยนั้นไว้ได้อย่างดี
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