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ความคิดดูถูกของผู้ อ่ืน และลบล้างค าใส่ร้ายในวัยเด็ก ทั้งยังต้องการที่จะยกย่องสดุดีความสามารถของ
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In this thesis, the researcher aims to study the Thai version of “Little House” (Ban 

Lek) translated by Sukhontharod in terms of 1)  the American history in the age of westward 
expansion through, and (2) the methodology of history writing. 

It is found that the knowledge about the American history in the age of westward 
expansion can be categorized into 9 topics: 1) geographical knowledge on landscape and climate; 
2 ) American lifestyle, namely, housing, food preservation, occupation, education, and natural 
disasters; 3) American custom, festival, religions, and beliefs; 4) American traditions about eating 
and dressing; 5) American native people, with regard to physical characteristics, differences of 
each tribe, languages, and lifestyle; 6)  conflicts with indigenous peoples, namely, the conflict 
between native people and new settlers, the conflict among native people, and the conflict 
between the new settlers and the American government; 7) American Success, with regard to the 
Independence Day, and The Declaration of Independence; 8) the causes of migration to the west 
land; and 9) legal methods as social order, namely, land tenure, land sale, landowner and land 
taxation. 

The methodology of history writing can be divided into 2 methods: 1) recording history 
from the author’s direct experience, and 2) recording history from the author’s indirect 
experience. 
 In addition, there are 2 motivations for the autobiography writing: reasons and emotions. 
The author is necessary to explain the reasons in order to protect himself from being insulted by  
others and to abolish his childhood slander. The author also would like to praise himself and 
hope to support readers. 
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ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนนักบุญเปโตร ที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน
ให้ก าลังใจ ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัย จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สหรัฐอเมริกา เป็นชาติตะวันตกที่ยิ่งใหญ่ มีความน่าสนใจ เพราะเป็นชาติที่พรั่งพร้อมไป
ด้วยความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย์ การทหาร เทคโนโลยี รวมทั้งความ
เจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่สามารถพัฒนาให้ประเทศก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่ไม่
ยาวนานนัก 

ภูมิภาคอันเป็นที่ ต้ังของประเทศสหรัฐอเมริกาในอดีตเป็นเพียงดินแดนที่เป็นป่าดงอันกว้าง
ใหญ่ไพศาล การค้นพบดินแดนแห่งนี้เริ่มต้นจากชาวยุโรปต่ืนตัวในการออกส ารวจดินแดนต่าง ๆ ของ
โลก เพ่ือแสวงหาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ โดยนักส ารวจคนส าคัญ คือ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เป็น
ชาวเจนัว โคลัมบัสได้เดินทางออกส ารวจทวีปอเมริกาถึง 4 ครั้ง แต่ก็ยังคงเข้าใจว่าดินแดนแห่งนี้เป็น
อินเดียจนชั่วชีวิตของเขา นักส ารวจที่พิสูจน์ว่าดินแดนที่โคลัมบัสค้นพบไม่ใช่อินเดีย แต่เป็นทวีปให ม่
คือ อเมริโก เวสปุซซ่ี (Americo Vespucci) นักภูมิศาสตร์จึงให้เกียรติแก่บุคคลผู้นี้และต้ังชื่อดินแดน
ใหม่นี้ว่า “อเมริกา”  

หลั งจา กนั้ น ไม่น านชา วยุโร ปก็อพยพและหลั่ งไหล เข้า ไปสู่ ดิน แดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาไม่ขาดสาย จนในที่สุดประเทศสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นมหาประเทศผู้ยิ่งใหญ่ของโลก
ดังเช่นปัจจุบันนี้ 

อย่างไรก็ตามในราว ค.ศ. 1800 ก็ยังคงมีปัญหาต่าง ๆ ตลอดมาเพราะผู้คนที่เข้ามาอยู่ใน
รัฐต่าง ๆ มีจ านวนมากขึ้น จนต้องอยู่อาศัยกันอย่างแออัด ชาวอเมริกาเริ่มมองหาลู่ทางเพ่ือขยายที่ท า
มาหากินโดยมุ่งไปยังทางตะวันตก และนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเข้าสู่ยุคบุกเบิกตะวันตก 

สาเหตุส าคัญที่ มีส่วนจูงใจท าให้ชาวอเมริกาอพยพไปสู่ตะวันตกมากขึ้น พอสรุปได้ดังนี้ 
(สุรีย์  พงษ์จันทร์, 2526: 115-116) 

1. ที่ดินที่ใช้ท าการเพาะปลูกมีจ านวนน้อยลง จึงต้องไปหาที่อยู่อาศัยและท ามาหากินใหม่ 
2. เกิดวิกฤตกาลเศรษฐกิจตกต่ า คนยากจนไม่มีเงินเสียภาษี จึงพากันอพยพไปเพ่ือสร้าง

สังคมใหม่ 
3. เป็นแรงบันดาลจากการประกาศจุดหมายอันชัดแจ้งของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเกิดจาก

ความรู้สึกชาตินิยมที่ต้องการเห็นประเทศของตนขยายไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิก 
4. อิทธิพลจากนายพรานซ่ึงได้เดินทางเข้าไปล่าสัตว์ในบริเวณตอนในของทวีป เม่ือกลับ

เข้ามาในเมืองเพ่ือขายขนสัตว์ ก็ได้เล่าถึงสิ่งที่ตนพบเห็นในแถบตะวันตกให้คนในเมืองฟัง เช่น ความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ความชื้นของอากาศ ท าให้ชาวอเมริกันต้องการอพยพไปต้ังรกรากใหม่ในบริเวณ
ตะวันตก 

5. บทบาทของพวกหมอสอนศาสนา ซ่ึงต้องการเผยแผ่ศาสนาออกไปยังชาวอเมริกันที่อยู่
ตามชายแดน รวมทั้งอินเดียนแดงเผ่าต่าง ๆ ด้วย 
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การบุกเบิกภาคตะวันตกของนักบุกเบิกรุ่นแรก ๆ คือพวกท าเหมืองแร่ ไม่นานนักผู้คนก็
หันไปสนใจท าไร่นา และปศุสัตว์ หรือไม่ก็ท างานกับบริษัทรถไฟที่ก าลังสร้างทางเข้ามาจากทั้ง
ตะวันออกและตะวันตก ไม่นานการปฏิวัติเกษตรกรรมก็เกิดขึ้น ปัจจัยส าคัญสองประการของ
ความส าเร็จนี้คือ การขยายไร่นาไปทางภาคตะวันตก และการน าเครื่องจักรกลและวิทยาศาสตร์มาใช้
ในการท าไร่นา  

เพียงระยะเวลาไม่นานสหรัฐอเมริกาก็พัฒนาประเทศจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมาก มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง การอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ ความคิดทฤษฎีต่าง ๆ 
รวมถึงวรรณกรรม งานศิลปะซ่ึงถือเป็นความอิสระทางภูมิปัญญา ตามค าประกาศอิสรภาพที่เน้น
ประเด็นเรื่องสิทธิของคนในการจะท าสิ่งต่าง ๆ ได้ตามความคิดของตน ก็เข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก 

ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศที่นับว่าเกิดขึ้นใหม่ ไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
เท่าประเทศทางยุโรป อังกฤษ หรือ กรีก โรมัน ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาเป็นพัน ๆ ปี ก็ตาม แต่ก็
ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว และมีอารยธรรมของตนเอง จึงนับ ว่ามี
ประวัติศาสตร์น่าสนใจศึกษาประเทศหนึ่งทีเดียว  

สหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นมิตรที่ ดีกับประเทศไทย อันเนื่องมาจากความร่วมมือสนับสนุน 
และการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่ประเทศไทยด้วยดีเสมอมา ซ่ึงในฐานะมิตรประเทศที่ดีประเทศหนึ่ง
ของไทย จึ งมีความจ าเป็นที่ เราควรจะศึกษาประวัติศาสตร์ เรื่องราวความเป็ นมาเป็นไปของ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงควรที่จะศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ ของมิตรประเทศที่ดีอย่างสหรัฐอเมริกาด้วย     

มีค ากล่าวไว้ว่า “อนาคตจะเป็นอย่างไรให้มองปัจจุบัน และปัจจุบันเป็นอย่างไรมีผลมา
จากอดีต” การศึกษาประวัติศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่ มีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างมาก เพราะมีผล
โดยตรงกับค ากล่าวข้างต้น ประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ยังถือ
ว่าเป็นเรื่องราวท่ีสามารถบ่งบอกปัจจุบัน และท านายความเป็นไปในอนาคตได้ส่วนหนึ่งทีเดียว  

ประวัติศาสตร์ยังคงมีคุณค่าด้านจิตใจโดยตรงต่อมนุษยชาติ เพราะเกิดจากสามัญส านึก
ของมนุษย์ ซ่ึงเป็นลักษณะที่ท าให้มนุษย์เราแตกต่างจากสัตว์ อ่ืน เม่ือมนุษย์มองย้อนกลับไปอดีต
ประวัติศาสตร์ก็จะให้คุณค่าความทรงจ าเรื่องต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือสานต่อในสิ่งที่ดีงาม ท าให้คนในรุ่น
ลูกรุ่นหลานได้เกิดความภาคภูมิใจ แต่หากว่าประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจดจ า หรือเป็นเรื่องที่
สะเทือนใจ ก็จะยังสามารถน ามาเป็นบทเรียนสอนใจ ให้ข้อคิด คติธรรมแก่คนรุ่นหลัง เพ่ือน ามา
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในปัจจุบันให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีทีเดียว 

ประวัติศาสตร์ของชาติใด ๆ ก็ตาม เป็นที่แน่นอนว่าย่อมท าให้คนในชาตินั้น เกิดความ
ภาคภูมิ ใจในบร รพบุ รุษ  ในความเป็ น ชาติ  ซ่ึงก่อให้เกิ ดความรั กชา ติ บ้ าน เมือง การศึกษา
ประวัติศาสตร์ยังคงมีความส าคัญนอกเหนือจากความภาคภูมิใจของคนในชาติ ยังท าให้มนุษย์รู้จั ก
ตัวเอง รู้จักขอบเขตของตน และขอบเขตของผู้อ่ืน คือเข้าใจสภาพสังคมของมนุษย์ ช่วยให้เกิดความ
เข้าใจในมรดก วัฒนธรรมของชาติ เข้าใจคุณค่าสิ่งต่าง ๆ ในสมัยของตนได้  สามารถน าประวัติศาสตร์
มาเป็นบทเรียน เพ่ือประกอบการตัดสินใจเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาต่าง ๆ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในกระบวนการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม คุณธรรม เพ่ือสันติสุขของสังคมมนุษย์  
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ประวัติศาสตร์ยังช่วยให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจ ความรัก และความภูมิใจในชาติของตน 
เข้าใจลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของสังคมมนุษย์ที่อยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ กัน และที่ส า คัญผู้ ศึกษา
ประวัติศาสตร์จะได้รับการฝึกฝนทักษะการคิดวิ เคราะห์ การแยกแยะข้อเท็จจริงจากข้อมูลหลักฐานที่
หลากหลาย ได้ฝึกฝนการอ่าน การเขียน การเล่าเรื่อง และการน าเสนออย่างมีเหตุผล อันเป็น
กระบวนการสร้างภูมิปัญญาอย่างแท้จริง  

พิชัย   รัตนประทีบ (2508: 2) ได้กล่าวไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ การเมือง 11 วีรบุรุษ
ของสหรัฐ ไว้ว่า “ประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นของชาติใด ๆ ต่างก็มีประโยชน์เพ่ือจรรโลงแนวความคิด
ของเราด้วยกันทั้งสิ้น ความหมายของประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาล มันเหมือนกับประตูของ
อดีต  ซ่ึงเปิดให้เราก้าวเดินออกไปสู่อนาคต” 

กฤตวิทย์ ดวงสร้อยทอง (2521: 2) กล่าวไว้ในหนังสือวรรณกรรมประวัติศาสตร์ เล่มที่ 1 
ว่า “การศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ โดยส่วนมากมักนิยมมุ่งแต่เพียงด้านสุนทรียรส 
ในวรรณกรรมหรือวรรณศิลป์แต่เพียงอย่างเดียว ส่วนประวัติศาสตร์มักจะเป็นผลพลอยได้” จากค า
กล่าวนี้เม่ือลองคิดย้อนกลับก็จะเห็นว่า การจะศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านงานวรรณกรรมจะท าให้ผู้อ่าน 
หรือผู้ ศึกษาได้รับรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้อย่างง่าย และเกิดความเพลิดเพลินในการศึกษา เพราะ
ความงามของภาษาวรรณกรรมช่วยอธิบายข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 

วรรณกรรมไม่ว่าจ ะเป็น ของชาติใดก็ตามย่อมเป็นเสมือนกระจกสะท้ อนให้เห็นถึ ง
วัฒนธรรม ความผูกพันทางสังคม วิถีการด าเนินชีวิตของคนในชาติ รวมถึงสะท้อนให้เห็นภาพในอดีต
ของชาตินั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าวรรณกรรมมีความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องกับประวัติศาสตร์ 
นับว่าเป็นการดี และเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะศึกษาประวัติศาสตร์โดยผ่านงานวรรณกรรม 

“ประวัติศาสตร์” เป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจ หรือเรียกว่าเป็นยาขมหม้อใหญ่เลยก็ว่าได้ หาก
ประวัติศาสตร์นั้นเขียนขึ้นในลักษณะต าราวิชาการ ก็ท าให้คนเราไม่สนใจที่จะศึกษา ซ่ึงต่างจาก
วรรณกรรมอ่ืน เช่น นิทาน เรื่องสั้น หรือนิยาย ผู้คนมักจะสนใจอ่านมากกว่า ในทางกลับกันหาก
ประวัติศาสตร์แฝงมาในรูปแบบงานเขียนที่ให้ความบันเทิง ก็จะท าให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ผู้ อ่าน
สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยค่อย ๆ ซึมซับผ่านกระบวนการอ่านได้อย่างง่าย สนุกสนาน ลึกซ้ึง 
และสามารถจดจ าเรื่องราวได้เป็นอย่างดี 

งานเขียนที่มีเนื้อหาอิงประวัติศาสตร์ของชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกามีหลายเรื่อง แต่
เรื่องที่น่าสนใจศึกษาเรื่องหนึ่งก็คือ หนังสือชุดบ้านเล็ก แต่งโดยลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ เป็นเรื่องราว
ในยุคสมัยของการบุกเบิกอเมริกาหลังจากที่ได้ประกาศอิสรภาพแล้ว เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของชาวนาที่
อพยพย้ายถิ่นฐาน ต่อสู้ กับภัยธรรมชาติเพ่ือความอยู่รอด และแฝงไปด้วยประวัติศาสตร์ ที่สามารถ
อ่านได้เข้าใจง่าย ไม่รู้สึกเหมือนอ่านต าราประวัติศาสตร์ 

หนังสือชุดบ้านเล็ก ของลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ เป็นงานเขียนชีวประวัติที่ให้ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกได้เป็นอย่างดี โดยผู้ เขียนใช้วิธีการน าเสนอเนื้อหาผ่าน
ชีวประวัติของตนเอง จึงเรียกว่า “อัตชีวประวัติ”  

งานเขียนและอัตชีวประวัติมีจุดประสงค์ร่วมกันคือ การบอกเล่าชีวิตของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง งานเขียนเชิงอัตชีวประวัติใช้โครงสร้างของเรื่องเล่าเช่นเดียวกับอัตชีวประวัติ คือ น าเสนอ
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ข้อเท็จจริงในชีวิตของผู้ เขียนซ่ึงเป็นตัวละครเอก โดยเขียนเล่าย้อนหลังต้ังแต่เกิดจนถึงขณะที่เล่าเรื่อง 
เน้นวัยเยาว์หรือวัยแห่งการเรียนรู้ และพรรณนาความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร 

 
บ้านเล็กในป่าใหญ่ เป็นเร่ือง ชีวิตจริง ผู้แต่งได้บรรยายถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวอเมริกัน 

โดยเฉพาะชีวิตของผู้แต่งเอง ต้ังแต่เล็กจนเติบโต อย่างละเอียดลออ ทุกด้านทุกมุม และตรงกับความ
เป็นจริงทุกอย่าง ซ่ึงจะท าให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวอเมริกัน และสภาพทางด้าน
ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ ได้ดีกว่าท่ีจะได้รับจากบทเรียนสังคมศึกษาในห้องเรียน โดยรูปแบบของการ
อ่านท่ีสนุกสนานตามแบบการอ่านนิยาย นอกจากนี้ ยังมีเร่ือง บ้านเล็กในทุ่งกว้าง เด็กชายชาวนา 
และบ้านเล็กริมห้วย จัดเป็นหนังสือชุดบ้านเล็ก ซ่ึงถือว่าเป็นวรรณกรรม “คลาสสิก” ชุดหนึ่งในวง
วรรณกรรมแปลของไทย โดยส านวนของสุคนธรส  

 
หนังสือชุดบ้านเล็ก จ านวน 10 เล่ม ของลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ มีลักษณะเป็นงานเขียน

เชิงอัตชีวประวัติ เป็นการเล่าเรื่องชีวิตในอดีตของผู้เขียน ทั้งให้ภาพของผู้คนที่ต่อสู้ด้ินรนเอาชนะกับ
ธรรมชาติอันโหดร้ายเพ่ือความอยู่รอด เพียรแสวงหาบุกเบิกที่ท ากินใหม่ ๆ  นับว่าเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วน
หนึ่งที่ เป็นพลังในการบุกเบิกสร้างชาติอเมริกาให้มีความเจริญรุ่งเรืองดังเช่นปัจจุบัน และยังแทรก
ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของอเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกไว้เป็นอย่างดี ซ่ึงสามารถท าให้ผู้อ่านเข้าใจ
ประวัติศาสตร์ในยุคนั้นได้อย่างง่าย โดยผ่านงานเขียนเชิงอัตชีวประวัติเรื่องนี้ 

ลอร่าได้รับรางวัลวรรณกรรมแฮรี่ ฮาร์ตแมน (Harry Hartman Award) จากห้องสมุด
แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ จากนั้น ปีทองอันแสนสุข ก็ได้รับรางวัลนิวยอร์กแฮรัลด์ตรีบูน ( New 
York Hereald Tribune Spring Book Festival) ในงานแสดงหนังสือประจ าฤดูใบไม้ผลิ 

ในปีค.ศ. 1954 สมาคมห้องสมุดส าหรับเด็กได้ต้ังรางวัลเรียกว่า “รางวัลลอร่า อิงกัลล์ส 
ไวล์เดอร์” ขึ้นส าหรับมอบให้แก่นักเขียนซ่ึงมีผลงานอันเป็นสาระและมีคุณประโยชน์ทางด้านหนังสือ
ส าหรับเด็ก ๆรางวัลนี้แจกทุก ๆ 5 ปี ทุกวันนี้รถห้องสมุดเคลื่อนที่ของเมืองเซนต์หลุยส์ และห้องสมุด
หลาย ๆ แห่งในเมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน ในเมืองแมนฟีลด์ รัฐมิสซูรี เมืองโปโนมา รัฐแคลิฟอร์เนีย   
ก็ใช้ชื่อว่า “ห้องสมุดลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์” 

ลอร่าถึงแก่กรรมในปีค.ศ. 1957 อายุ 90 ปี บุตรสาวของลอร่า ซ่ึงต่อมาเป็นนักเขียนที่มี
ชื่อเสียงอีกคนหนึ่ง หนังสือชุดบ้านเล็กเป็นที่นิยมอ่านกันอย่างแพร่หลาย ในหมู่เด็กนับล้านตาม เมือง
ต่าง ๆ ทั่วโลก หรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ชื่นชอบในผลงานของลอร่า จนหนังสือชุดบ้านเล็กได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นผลงาน “อมตะ” ที่ดีเด่นชิ้นหนึ่งส าหรับเด็ก (สันติ นามธรรม, 2522: 35-50)  

หนังสือชุดบ้านเล็ก สุคนธรสได้แปลเป็นภาษาไทย เริ่มต้นแปลเพียง 8 เล่มแรกของ
หนังสือชุด “บ้านเล็ก” ส านักพิมพ์รวมสาส์นเป็นผู้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2507 ซ่ึงได้รับความ
นิยมจากผู้ อ่านเป็นอย่างมาก จนต้องพิมพ์ซ้ าหลายครั้ง หลังจากนั้นสุคนธรส ซ่ึงเป็นนามปากกาของ 
ม.ล. รสคนธ์ อิศรเสนา จึงได้แปลหนังสือชุดนี้อีก 2 เล่ม คือ สี่ปีแรก และตามทางสู่เหย้า ลงพิมพ์เป็น
ตอน ๆ ในนิตยสาร “ลลนา” ยุคที่สุวรรณี สุคนธา เป็นบรรณาธิการ จากนั้นก็ได้จัดพิมพ์รวมเล่มอีก
หลายครั้ง 

 



5 
 

 

สุคนธรส ได้กล่าวไว้ในค าน าผู้แปลของหนัง สือชุดบ้านเล็ก เร่ือง “บ้านเล็กในป่าใหญ่” 
ว่าเมื่อข้าพเจ้าศึกษาวิชาประวัติศาสตร์อยู่ในสหรัฐอเมริกานั้นอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้ าแผนก
ประวัติศาสตร์ได้ถามข้าพเจ้าถึงเร่ืองการเรียนประวัติศาสตร์อเมริกันในประเทศไทย และได้แนะน าให้
ข้าพเจ้าแปลหนังสือชุด Little House นี้ให้เด็กนักเรียนของเราอ่านบ้าง เพราะเป็นเร่ืองราวท่ีเขียน
ข้ึนส าหรับเด็ก แต่เป็นความจริงในประวัติศาสตร์ทุกตอน นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนานตามแบบอ่าน
นิยาย แต่ในขณะเดียวกัน จะเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันและสภาพทางด้าน
ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ ได้ดีกว่าท่ีจะได้รับจากบทเรียนสังคมศึกษาในห้องเรียน เมื่อได้อ่านหนังสือ
ชุดนี้ ข้าพเจ้า รู้สึกพอใจท่ีจะแปลออกเป็นภาษาไทย ข้าพเจ้าต้องการจะให้เด็ก ๆ ของเราได้ทราบว่า
ชาวอเมริกันได้ต่อสู้กับธรรมชาติ และความล าบากยากแค้นมาด้วยความมานะอดทนมากมายเพียงไร 
ก่อนท่ีบ้านเมืองของเขาจะเจริญรุ่งเรืองจนเป็นประเทศมหาอ านาจดังในปัจจุบันนี้ (สุคนธรส, ผู้แปล, 
2557: 7) 

 
สุคนธรสมีความสามารถในการเขียน และงานแปลหนังสือภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ

ประเภทนวนิยายที่มีเค้าเรื่องจริงแบบอิงประวัติศาสตร์ นอกจากงานแปลหนังสือชุดบ้านเล็ก ก็ยังแปล
หนังสือชุดการลี้ภัย แต่งโดย เจน เลน (นามแฝง) มี 4 เล่ม คือ การลี้ภัย ค าพิพากษา การลี้ภัยของ
พระเจ้าแผ่นดิน และนิวัตพระนคร และยังได้แปลเรื่องไปโอเรกอน ของออนนอเร วิลล์ ซ่ีโร่ว์ ยังได้
แปลเรื่องแคทเธอรีน ของแอนเนีย ซีตัน เรื่องไม่ระย่อมรสุม ของโรส ไวล์เดอร์ เลน รวมเรื่องแปลเรื่อง
เพ่ือนที่ซ่ือสัตย์ ฯลฯ ซ่ึงนับว่าสุคนธรสเป็นผู้ที่ มีความสามารถในการแปลหนังสือที่ดีเยี่ยมคนหนึ่ง จนมี
นักแปลหลายท่านได้กล่าวชื่นชอบส านวนการแปลของสุคนธรสเช่น 

ไพรัช   แสนสวัสด์ิ (2523 : 98) ผู้แปลเรื่องสิงห์ปืนกลได้ให้สัมภาษณ์ในวารสารโลก
หนังสือเก่ียวกับเรื่องการแปลของตน และตอบค าถามผลงานแปลของนักแปลในอดีตว่านิยมงานแปล
ของใคร เพราะเหตุผลใดซ่ึงหนึ่งในนักแปลที่ไพรัชชื่นชมก็คือสุคนธรส และได้กล่าวถึงสุคนธรสไว้ว่า 
“สุคนธรส ผู้แปลชุดบ้านเล็ก ชอบตรงที่งานแปลของเธอประณีตเรียบร้อยสละสลวยมาก”  

มัทนี   เกษกมล (2522: 75) ผู้แปลเรื่องต้นส้มแสนรัก ก็ได้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับความ
ประทับใจนักแปลในวารสารโลกหนังสือ ซ่ึงก็กล่าวชื่นชอบผลงานการแปลของสุคนธรสเช่นกันว่า “มี
ความประทับใจนักแปลหนังสือชุดบ้านเล็ก ของสุคนธรส โดยเฉพาะการใช้ภาษา” 

ไม่เพียงแต่นักแปลเท่านั้นนักเขียนที่ มีชื่อเสียงอย่าง “ก่ิงฉัตร”  หรือชื่อจริงว่า ปาริฉัตร           
ศาลิคุปต ก็ยอมรับว่าหนังสือชุดบ้านเล็กนั้นเป็นหนังสือที่สร้างความประทับใจให้เธอมาต้ังแต่แรกอ่าน 
เม่ือสมัยที่เธอยังเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ก่ิงฉัตรกล่าวว่า “จ าได้ว่าเล่มแรกที่อ่านเป็นหนังสือ
ชุด พอโตขึ้นก็หามาเป็นของตัวเอง หนังสือเรื่องนี้โดดเด่น และกลายเป็นหนังสือที่ประทับใจ อยู่ในใจ
ของคนอ่านในยุคนั้นจ านวนมาก ซ่ึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมในยุคบุกเบิกของอเมริกาด้วย และส านวนการ
แปลของสุคนธรสที่ละเมียดละไม ยากจะหาใครเหมือน” (นาคินทร์ รัชฏสุวรรณ, 2558)  

แม้ว่าสุคนธรสจะแปลหนังสือชุดนี้มาเป็นเวลา 40 กว่าปีมาแล้ว หนังสือชุดนี้ก็ยังอยู่ใน
ความสนใจของผู้ อ่านเรื่อยมา จึงท าให้นาคินทร์ รัชฏสุวรรณ บรรณาธิการส านักพิมพ์แพรวเยาวชน ได้
จัดพิมพ์หนังสือชุด “บ้านเล็ก” ครบทั้ง 10 เล่ม ในปี พ.ศ. 2548 และได้กล่าวถึงเหตุผลในการจัดพิมพ์
ขึ้นใหม่ว่า  
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เหตุท่ีเราเลือกเร่ืองนี้มาจัดพิมพ์เพราะว่า หนังสือชุดนี้เป็นหนังสือส าหรับเด็กชุดท่ีดีท่ีสุด
ชุดหนึ่งของโลก และก่อนหน้านี้มันจะขาดตลาดมาระยะหนึ่งแล้ว เท่าท่ีมีอยู่ในตลาดจะมีเป็นบาง
เล่ม ไม่ครบทุกเล่มทางบริษัทอมรินทร์ก็เลยคิดว่าน่าจะน ามาจัดพิมพ์ใหม่ เพ่ือให้ผู้อ่านท่ีเคยอ่านมา
ในอดีตแล้วก็ยังอยากจะอ่านอีก จะได้ซ้ือมาเก็บสะสมให้ครบชุด แล้วก็เพ่ือจะให้ผู้อ่านรุ่นใหม่ไ ด้
รู้จักหนังสือชุดนี้ ด้วย จุดส าคัญท่ีอยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้อ่านก็คือ ท ายังไงสหรัฐอเมริกาถึงไ ด้เป็น
ประเทศท่ีย่ิงใหญ่อย่างในปัจจุบัน มันก็มีต้นก าเนิดหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบุกเบิกของชาว
อเมริกันในยุคนั้นด้วย ท่ีต่อสู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อ ซ่ึงการจัดพิมพ์ในคร้ังก่อน ๆ ยังพบว่ามีข้อบกพร่อง 
ไม่ว่าจะเป็นความสวยงาม คุณภาพกระดาษ การพิมพ์ การตรวจปรู๊ฟท่ียังมีจุดผิดอยู่ จึงได้จัดพิมพ์
ข้ึนใหม่เพ่ือให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพย่ิงข้ึน (นาคินทร์ รัชฏสุวรรณ, 2558) 

 
จากส านวนการแปลที่ดี ประณีตสละสลวย และละเมียดละไมของสุคนธรส รวมทั้งด้าน

เนื้อหาของเรื่องก็น่าสนใจ ซ่ึงผู้แต่งก็แต่งไว้ได้ดีมาก เพราะให้ความรู้ในหลายด้าน ให้ข้อคิดและความ
สนุกสนาน ทั้งยังแทรกความรู้ประวัติศาสตร์ผ่านงานเขียนอัตชีวประวัติได้อย่างแนบเนียน รวมทั้งใน
ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้ก าหนดให้หนังสือชุดบ้านเล็ก เรื่องบ้านเล็กในป่าใหญ่ เป็น
หนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะ
ศึกษาวรรณกรรมชุดนี้  เพ่ือจะศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของอเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกที่แทรกอยู่ใน
หนังสือชุดบ้านเล็ก รวมทั้งศึกษาถึงวิธีการบันทึกประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกของผู้เขียน 
โดยอาศัยวิธีการทางวรรณกรรม เพ่ือที่จะหาค าตอบให้ได้ว่าผู้ เขียนสามารถแทรกค วามรู้ท าง
ประวัติศาสตร์ลงไปอย่างไร   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกผ่านงานเขียนแปลชุดบ้านเล็ก 
ของ สุคนธรส 

2. เพ่ือศึกษาวิธีการบันทึกประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกผ่านงานเขียนแปล
ชุดบ้านเล็ก ของ สุคนธรส 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

งานเขียนแปลชุดบ้านเล็กของ สุคนธรส เป็นงานเขียนเชิงอัตชีวประวัติที่ให้ภาพสังคม
อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกอย่างชัดเจน ด้วยวิธีการทางวรรณกรรม 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาหนังสือชุดบ้านเล็ก ของลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ แปล
โดย       สุคนธรส ส านักพิมพ์แพรวเยาวชน ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) ชุดพิมพ์เดือนกรกฎาคม 2548 จ านวน 9 เล่ม คือ 

1. บ้านเล็กในป่าใหญ่  
2. บ้านเล็กในทุ่งกว้าง  
3. เด็กชายชาวนา  
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4. บ้านเล็กริมห้วย  
5. ริมทะเลสาบสีเงิน 
6. ฤดูหนาวอันแสนนาน 
7. เมืองเล็กในทุ่งกว้าง 
8. ปีทองอันแสนสุข 
9. สี่ปีแรก 

 
2. การก าหนดยุคของประวัติศาสตร์อเมริกาในยุคบุกเบิกตะวันตกเริ่มต้นยุคหลังสงคราม

กลางเมืองในปี ค.ศ.1860 – 1865 ซ่ึงจากงานวิจัยนี้จะนับจากช่วงปีที่ผู้แต่งเกิดคือปี ค.ศ. 1867 ไป
จนช่วยต้นศตวรรษที่ 20 

    
ข้อตกลงเบ้ืองต้น 

1. การศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกผ่านงานเขียนแปลชุดบ้านเล็ก ของ   
สุคนธรส ผู้วิจัยไม่ศึกษาเล่มที่ 10 เรื่องตามทางสู่ เหย้า เพราะเป็นเรื่องที่ผู้แต่งเขียนเป็นบันทึกการ
เดินทางไว้และไม่ได้เขียนเองทั้งหมด ในเนื้อหามีส่วนที่โรส ไวล์เดอร์ เลน บุตรสาวของผู้แต่งได้เขียน
เพ่ิมเติมลงไป จึงท าให้มีข้อแตกต่างในส านวนการเขียน ผู้วิจัยจึงไม่น าเล่มนี้มาศึกษา  

2. การยกตัวบทจากหนังสือชุดบ้านเล็กในงานวิจัยนี้ จะใช้วิธีใส่วงเล็บบอกชื่อเรื่องและเลข
หน้าต่อท้ายตัวบทที่ยกมาประกอบ ดังรูปแบบนี้ ตัวบท... (ชื่อเรื่อง: เลขหน้า) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

พ่อกับลุง เฮนร่ีแลกเปล่ียนแรงงานกัน คือเมื่อข้าวในนาสุกควรจะเก็บเก่ียวได้       
ลุงเฮนร่ีก็มาท างานให้พ่อ ป้าปอลล่ีกับพ่ี ๆ น้อง ๆ ท่ีบ้านโน้นก็มาพักอยู่ด้วยท้ังวัน แล้วพ่อก็ไป
ช่วยลุงเฮนร่ีเก่ียวข้าวของลุง เฮนร่ีบ้าง ส่วนแม่ก็พาลอร่า แมร่ี และน้องแคร่ีไปอยู่กับป้าปอลล่ีท้ัง
วัน  

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 128)  
  
ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ประวัติศาสตร์ หมายถึง เหตุการณ์ หรือเรื่องเล่าในอดีตที่เป็นประวัติศาสตร์สังคมอเมริกา

ในดินแดนตะวันตกของอเมริกา จากหนังสือชุดบ้านเล็ก จ านวน 9 เล่ม 1) บ้านเล็กในป่าใหญ่ 2) บ้าน
เล็กในทุ่งกว้าง 3) เด็กชายชาวนา 4) บ้านเล็กริมห้วย 5) ริมทะเลสาบสีเงิน 6) ฤดูหนาวอันแสนนาน 
7) เมืองเล็กในทุ่งกว้าง 8) ปีทองอันแสนสุข 9) สี่ปีแรก ของลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ แปลโดย        
สุคนธรส 

 
อัตชีวประวัติ หมายถึง เรื่องเล่า หรือเรื่องราวของตัวเอกในหนังสือชุดบ้านเล็กที่เป็นการ

ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตนในอดีตจนถึงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ด้วยลีลาร้อยแก้ว  
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตก โดยศึกษาผ่านงานเขียนแปลชุด

บ้านเล็ก ของสุคนธรส จ านวน 9 เล่ม 1) บ้านเล็กในป่าใหญ่ 2) บ้านเล็กในทุ่งกว้าง 3) เด็กชายชาวนา 
4) บ้านเล็กริมห้วย 5) ริมทะเลสาบสีเงิน 6) ฤดูหนาวอันแสนนาน 7) เมืองเล็กในทุ่งกว้าง 8) ปีทองอัน
แสนสุข 9) สี่ปีแรก  

2. ท าให้ทราบถึงวิธีการบันทึกประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตก ในรูปแบบของ
วรรณกรรมจากงานเขียนแปลชุดบ้านเล็ก ของสุคนธรส จ านวน 9 เล่ม 1) บ้านเล็กในป่าใหญ่ 2) บ้าน
เล็กในทุ่งกว้าง 3) เด็กชายชาวนา 4) บ้านเล็กริมห้วย 5) ริมทะเลสาบสีเงิน 6) ฤดูหนาวอันแสนนาน 
7) เมืองเล็กในทุ่งกว้าง 8) ปีทองอันแสนสุข 9) สี่ปีแรก  

3.  เป็น แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์วร รณกรรมเย าวชนประเภทงานเขียน เชิ ง
อัตชีวประวัติ และประเภทอ่ืน ๆ ต่อไป 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงความหมายของอัตชีวประวัติ งานวิจัยที่ เก่ียวข้อง และบทความที่
เก่ียวข้องกับงานวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตร์อ เมริกายุคบุ กเบิ กตะวันตก : มองผ่านงานเขี ยนเชิ ง
อัตชีวประวัติชุด “บ้านเล็ก” ของ สุคนธรส เพ่ือจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลในบท
ต่อ ๆ ไป 
 
อัตชีวประวัติ 

1. ก าเนิดวรรณกรรมอัตชีวประวัติ  
นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าต้นก าเนิดของศัพท์ Autobiographie (อัตชีวประวัติ) นี้อยู่ใน

ประเทศอังกฤษ ปรากฏครั้งแรกในบทความของโรแบรต์ ซูเธย์ พิมพ์ปี 1809 และแพร่หลายไปทั่ว
ยุโรป (พวงคราม พันธ์บูรณะ, 2536ก: 302) 

ในเวลาต่อมาจอร์ช กุสดรอฟ์ (Georges Gusdorf) ได้พบหลักฐานใหม่ที่แสดงว่าศัพท์
เยอรมัน Autobiographie มีอายุมากกว่าศัพท์อังกฤษถึง 11 ปี คือ ได้ถูกน ามาใช้ในผลงานของ      
เฟรเดริค ชเลเกล ต้ังแต่ปี 1798  ถึงแม้จะมีความเห็นเรื่องก าเนิดศัพท์นี้แตกต่างกัน แต่ก็พอจะ
อนุมานได้ว่าในราวปี 1800 ศัพท์นี้ปรากฏในภาษาส าคัญ ๆ ของยุโรปแล้ว  

ในปี 1782 “ค าสารภาพ” ของรุสโซได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว ซ่ึงงาน
เขียนนี้ท าให้เห็นว่าแบบเฉพาะของวรรณกรรมอัตชีวประวัติ จากแต่เดิมจะแฝงตัวเป็นแขนงย่อยของ
วรรณกรรมประเภทอ่ืน ๆ หรืออาจถูกจัดให้เป็นประเภทหนึ่งของอัตชีวประวัติ คือประเภทที่เจ้าของ
ประวัติเป็นผู้ เขียนเอง “ค าสารภาพ” ของรุสโซได้เสนอรูปแบบใหม่ของอัตชีวประวัติซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
การสร้างสรรค์วรรณกรรมแขนงนี้มาจนถึงปัจจุบัน 

นักวิจารณ์จ านวนมากเห็นพ้องต้องกันว่า “ค าสารภาพ” ของรุสโซ คือต้นแบบของ
อัตชีวประวัติยุคปัจจุบัน แต่ยังมีความคิดแตกแยกกันในเรื่องต้นก าเนิดของอัตชีวประวัติ เนื่องจาก
วินิจฉัยวรรณกรรมแขนงนี้ด้วยวิธีการที่ต่างกัน  

วรรณกรรมอัตชีวประวัติถือก าเนิดในก่ึงศตวรรษที่ 18 ซ่ึงไม่ได้จ ากัดอยู่ภายในขอบเขต
ของประเทศฝรั่งเศส แต่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันในยุโรปตะวันตก ได้แก่ อิตาลี เยอรมัน อังกฤษ เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังข้ามทวีปไปถึงสหรัฐอเมริกา (พวงคราม พันธ์บูรณะ, 2536ข: 307-308) 
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2. ความหมายของอัตชีวประวัติ 
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ -ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2545 : 46) ได้ให้

ความหมายของค าว่า Autobiography อัตชีวประวัติ ไว้ว่า “คือ เรื่องราวชีวิตที่เจ้าของประวัติเป็น
ผู้เขียนเอง ถึงแม้ว่าเม่ือใช้อย่างหลวม ๆ ศัพท์นี้จะรวมเอาบันทึกความทรงจ า อนุทิน บันทึกประจ าวัน 
และวรรณกรรมจดหมาย ไว้ในงานเขียนที่เก่ียวกับอัตชีวประวัติด้วย แต่ความแตกต่างระหว่างศัพท์นี้ ก็
มีอยู่ อนุทิน บันทึกประจ าวัน และวรรณกรรม มิใช่เรื่องเล่าที่มีระบบและมิได้มุ่งจะให้สาธารณชนอ่าน 
แต่อัตชีวประวัติและบันทึกความทรงจ ามีความมุ่งหมายที่จะให้คนทั่วไปอ่านได้ และในขณะที่บันทึก
ความทรงจ ากล่าวถึงเหตุการณ์และบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกว่าตัวผู้เขียนเอง อัตชีวประวัติเป็นเรื่องเล่า
เก่ียวกับชีวิตของผู้เขียนที่เขียนติดต่อกันไป โดยเน้นที่จะพินิจและส ารวจตัวเองด้วย”   

ธวัช ปุณโณทก (2527: 66) กล่าวว่า “อัตชีวประวัติ (Autobiography) คือ ผู้ เขียนเล่า
ชีวประวัติของตนเองอาจจะเล่าโดยตรงหรือเขียนในรูปแบบบันทึกเหตุการณ์ และแทรกชีวประวัติของ
ตนเองลงไปด้วย” 

วนิดา บ ารุงไทย (2545: 102-104) ได้ให้ความหมายของค าว่า อัตชีวประวัติโดยสรุปว่า 
“อัตชีวประวัติ คือ เรื่องราวชีวิตที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น โดยมีรูปแบบการเรียบเรียงในลักษณะที่ผู้เขียน
คือเจ้าของประวัติเล่าเรื่องราวของตนสู่ผู้อ่าน ข้อสังเกตเก่ียวกับชีวประวัติประการหนึ่งก็คือ แม้ว่าโดย
ปกติการเขียนอัตชีวประวัติจะเป็นการเขียนโดยบุคคลผู้ เป็นเจ้าของประวัติชีวิต แต่ก็มีงานท านอง
อัตชีวประวัติบางเรื่องที่เจ้าของประวัติเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลแล้วเรียบเรียง โดยนักเขียนอาชีพ เช่น ชีวิต
เหมือนฝัน ของคุณผู้หญิงมณี สิริวรสาร โดยนรุตม์ เป็นผู้เรียบเรียง” 

ฟิลิป เลอเชิน (อ้างถึงใน พวงคราม พันธ์บูรณะ, 2536ค: 328)ได้บัญญัติค าจ ากัดความ
ของวรรณกรรมอัตชีวประวัติ ดังนี้ “อัตชีวประวัติ คือเรื่องเล่าลีลาร้อยแก้วของบุคคลหนึ่งซ่ึงถ่ายทอด
ชีวิตตนเองย้อนหลัง โดยเน้นส่วนตัวเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของบุคลิกภาพ” 

วรรณกรรมอัตชีวประวัติ จึงหมายถึง เรื่องเล่า หรือเรื่องราวท่ีเป็นประวัติชีวิต ซ่ึงเจ้าของ
ประวัติชีวิตจะเป็นผู้เขียนเรื่องเองโดยถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตนในอดีตต้ังแต่วัยเยาว์จนถึงช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง ด้วยลีลาร้อยแก้ว และมุ่งที่จะให้ผู้คนทั่วไปได้อ่าน 

 
3. ผู้แต่งอัตชีวประวัติ 
นักวิชาการวรรณคดี พยายามจ าแนกประเภทผู้แต่งอัตชีวประวัติ  โดยอาศัยหลักเกณฑ์

ต่า ง  ๆ เบอร์ (Burr) นั กวิช า กา รวร รณ คดีผู้ เขี ยน ผลงาน วิจั ย ชื่ อ  “ อัตชี วป ระวั ติ”  (The 
Autobiography) แบ่งแยกผลงานอัตชีวประวัติตามสาขาอาชีพของผู้ประพันธ์ ได้ถึง 24 อาชีพ เช่น 
นักแสดง นักแต่งเพลง พ่อค้า แพทย์ เป็นต้น แต่ก็ยังไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากวิธีการแบ่งกลุ่มไม่ชัดเจน
พอ นอกจากนี้ก็ยังระบุอาชีพของผู้แต่งอัตชีวประวัติผิดพลาด 

ความพยายามที่จะจ าแนกประเภทของผู้แต่งอัตชีวประวัติมักประสบความล้มเหลว ไม่ว่า
จะจัดกลุ่มตามอาชีพ เชื้อชาติ หรืออุปนิสัย ไม่มีผู้ใดสามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์แบ่งแยก
ผู้แต่งอัตชีวประวัตินั้นมีบทบาทในการบ่มเพาะความถนัดในการเขียนวรรณกรรมแขนงนี้มากน้อย
เพียงใด หรือมีผลให้งานเขียนแตกต่างกันประการใด 
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จอร์ช เมย์ (อ้างถึงใน พวงคราม พันธ์บูรณะ, 2536ฆ : 313) นักวิชาการวรรณคดีชาว
อเมริกาจึงเปลี่ยนแนววิเคราะห์ กล่าวคือ แทนที่จะเน้นความแตกต่าง เขาพยายามค้นหาลักษณะที่ผู้
แต่งอัตชีวประวัติทุกคนมีร่วมกัน โดยเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจสองประการคือ ผู้แต่งอัตชีวประวัติเป็น
คนสูงอายุ และผู้แต่งอัตชีวประวัติมักจะเป็นคนมีชื่อเสียง 

 
1. ผู้แต่งอัตชีวประวัติเป็นคนสูงอายุ 
วรรณกรรมอัตชีวประวัติจ านวนไม่น้อยเปิดเรื่องด้วยการบอกวัยของผู้ประพันธ์ เหตุที่ผู้

แต่งอัตชีวประวัติเริ่มการเขียนล่าช้า เพราะจ าเป็นต้องรอคอยสั่งสมประสบการณ์ให้มากพอ จอร์ช 
เมย์ ได้ส ารวจอายุของผู้แต่งอัตชีวประวัติจากผลงานของเขา กว่าร้อยเล่ม พบว่าผู้แต่งอัตชีวประวัติมี
อายุต้ังแต่ 50 ปีขึ้นไป 

วัย 50 จะเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อส าคัญของชีวิต และเป็นสัญญาณเตือนให้ครุ่นคิดถึงความ
ร่วงโรยของสังขาร นักเขียนส่วนใหญ่จึงเริ่มต้นสร้างผลงานอัตชีวประวัติในวัยนี้ 

ผู้แต่งอัตชีวประวัติที่ มีอายุต่ ากว่า 50 ปีหายากมาก มีเพียงไม่ก่ีคนเช่น มาดาม โรลองด์ 
เขียน “ความทรงจ าพิเศษ” เม่ืออายุ 39 ปี ซ่ึงพอจะเข้าใจเหตุผลได้ง่ายเนื่องจากเธอเป็นหญิงสาวท่ีมี
หัวก้าวหน้ารุนแรง เธอเขียนอัตชีวประวัติในคุกระหว่างปี 1793 และถูกประหารชีวิตในปลายปีเดียว
กันเอง 

2. ผู้แต่งอัตชีวประวัติเป็นบุคคลมีชื่อเสียง 
ผู้แต่งอัตชีวประวัติจะต้องเป็นบุคลที่มีชื่อเสียงในทางใดทางหนึ่งก่อนที่จะพิมพ์ผลงานของ

ตน เหตุผลแรกคือ คงไม่มีส านักพิมพ์ใดรับพิมพ์ผลงานอัตชีวประวัติของคนที่ไม่มีใครรู้จักเพราะเสี่ยง
ต่อการขาดทุน ประการต่อมาในแง่ของจิตวิทยา ประชาชนย่อมอยากรู้อยากเห็นชีวิตส่วนตัวของคนที่
โด่งดังในสังคมเท่านั้น  

นักเขียนมักสร้างอัตชีวประวัติในวัยชราหลังจากได้สั่งสมประสบการณ์ทางวรรณศิลป์เป็น
เวลานาน เพราะคาดหวังว่าผลงานชิ้นนี้จะงดงามสมบูรณ์แบบเป็นสุดยอดแห่งงานสร้างสรรค์ของตน 
วรรณกรรมอัตชีวประวัตินี้ต้องประมวลลักษณะของผลงานที่พิมพ์ก่อนทั้งสิ้น พร้อมทั้งให้อรรถาธิบาย
ที่ยืนยันคุณค่า และความหมายแห่งชีวิต และผลงานของผู้แต่ง “ค าสารภาพ” ของรุสโซเป็นตัวอย่างที่
ถูกหยิบมากล่าวอยู่ เสมอ ๆ ผลงานชิ้นนี้เขียนขึ้นตามค าขอร้องของส านักพิมพ์ซ่ึงจัดพิมพ์หนังสือรวม
ผลงานของรุสโซ  

โดยทั่วไปชื่อเสียงของผู้แต่งอัตชีวประวัติเป็นปัจจัยส าคัญที่บันดาลความส าเร็จของผลงาน
อัตชีวประวัติ ในผลงานวิชาการชื่อ “ฉันอีกคน” ฟิลิป เลอเชิน เล่าว่าได้เห็นผลงานอัตชีวประวัติ
จ านวนมากที่ผู้แต่งได้จัดพิมพ์ด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง ถูกกองทิ้งไว้ในส านักพิมพ์ซ่ึงรับจัดท าเป็น
รูปเล่มด้วยราคาต่ า หนังสือเหล่านี้ เป็นตัวอย่างของผลงานที่ไม่สามารถดึงดูดผู้อ่านเพราะขาดชื่อเสียง
ของผู้แต่งค้ าประกัน 

 
4. แรงจูงใจให้เขียนอัตชีวประวัติ 
ผู้แต่งอัตชีวประวัติส่วนมากจะชี้แจงสาเหตุจูงใจให้สร้างผลงาน แต่ค าอธิบายของแต่ละคน

ขาดความสมบูรณ์ทั้ งสิ้น เนื่องจากผู้แต่งไม่ตระหนักถึงสาเหตุลึกซ้ึงที่แฝงในจิตใต้ส านึก หรือมิฉะนั้นก็
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จงใจปิดบังไว้ การวิเคราะห์ค้นหามูลเหตุแห่งการเขียนอัตชีวประวัติจะต้องอาศัยหลักฐานจากค าแถลง
ของผู้แต่งอัตชีวประวัติอย่างเดียวมิได้ จ าเป็นต้องวิเคราะห์งานเขียนทั้งเรื่องอย่างถี่ถ้วนประกอบด้วย 

พวงคราม พันธ์บูรณะ (2536: 319 -327) กล่าวถึงแรงจูงใจให้เขียนอัตชีวประวัติ ไว้ 2 
ประการใหญ่ ๆ คือ 

  
1. แรงกระตุ้นจากเหตุผล 

 
1.1 ค าแก้ตัว (apologie)  
ผู้แต่งมีความจ าเป็นที่จะต้องอธิบายเหตุผลเพ่ือป้องกันความคิดอ่านที่ตนเคยแถลงไว้ 

หรือเพ่ือยืนยันความถูกต้องของสิ่งที่ตนได้กระท าในอดีต ความจ าเป็นดังกล่าวเป็นเรื่องร้อนรนยิ่ง เม่ือ
ผู้แต่งอัตชีวประวัติรู้สึกว่าตนถูกใส่ไคล้ ความจ าเป็นที่จะต้องลบล้างค าใส่ร้ายป้ายสีเพ่ือพิทักษ์สัจจะ
มักควบคู่ไปกับแรงจูงใจแอบแฝงอ่ืน ๆ ประการแรกคือ สดุดีตนเอง ดูเหมือนว่าผู้แต่งอัตชีวประวัติทุก
คนจะเลี่ยงไม่พ้นจุดหมายล่อใจนี้  เราเห็นได้บ่อยครั้งในอัตชีวประวัติของนักการเมือง และผู้น า
ทางการทหารที่ปลดเกษียณหรือถูกเนรเทศ บุคคลเหล่านี้อดไม่ได้ที่จะสรรเสริญนโยบายหรือวีรกรรม
ของตนในอดีต  อนึ่งการสืบสาวความจริงเพ่ือชะล้างโคลนที่ฝ่ายปรปักษ์สาดใส่มักน าไปสู่การล้างแค้น  

 
1.2 พยาน (temoignage)  
ผลงานอัตชีวประวัติใด ๆ ที่ผู้แต่งอธิบายว่าเกิดจากความปรารถนาที่จะเก้ือกูล

ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน อาจจัดไว้ในจ าพวกนี้ได้ ผู้แต่งมีความประพฤติดีงามหรือมีโอกาสได้รู้เห็นในสิ่งที่
ทรงคุณค่า ไม่อยากให้ความทรงจ าเหล่านี้สูญหายไปพร้อมกับความแตกดับแห่งชีวิตของตนจึงถือเป็น
หน้าที่ท่ีจะต้องเขียนอัตชีวประวัติเพ่ือสืบทอดเรื่องราวท่ีเป็นคุณประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง 

ผู้แต่งอัตชีวประวัติจะกล่าวถึงแรงจูงใจประเภทนี้อย่างชัดเจนเปิดเผยในอารัมภบท 
และให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก แทบไม่มีผู้แต่งอัตชีวประวัติคนใดยอมรับว่าเขียนผลงานนี้เพราะรัก
ตนเอง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้แต่งอัตชีวประวัติมอบให้ผู้อ่านก็คือความเป็นไปในอดีตของผู้แต่งเอง ทั้งนี้
เป็นผลสืบเนื่องจากอิทธิพลของลัทธิอัตนิยม ซ่ึงเริ่มหยั่งรากงอกงามต้ังแต่ศตวรรษที่ 16 มนุษย์เกิด
ความเชื่อม่ันว่าตนเองคือศูนย์กลางของโลกมนุษย์ มีความสมบูรณ์แบบ มีอัตลักษณ์ที่ไม่มีใครแทนได้ 

อัตชีวประวัติประเภทพยานมีความหลากหลายทั้งในรูปแบบ และเนื้อหาสาระ จอร์ช 
เมย์ จัดขอบเขตของอัตชีวประวัติประเภทนี้ไว้กว้างขวางมาก เช่น จดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์อยู่
ปลายสุดตกจากขอบของวรรณกรรมอัตชีวประวัติเนื่องจากผู้แต่งไม่กล่าวถึงตนเองเลย ปลายอีกข้าง
หนึ่งได้แก่ อัตชีวประวัติทางศาสนา ผลงานที่อาจจัดอยู่ระหว่างขั้วท้ังสอง ได้แก่ อัตชีวประวัติทางภูมิ
ปัญญา ซ่ึงสาธยายต้นตอของทฤษฎีที่ผู้แต่งบัญญัติขึ้น หรือเล่าประวัติการศึกษาตลอดจนความส าเร็จ
ในอาชีพของผู้แต่ง ผู้แต่งมักโอ้อวดความรู้ และสดุดีคุณวิเศษของตนจะโดยจงใจหรือไม่ก็ตาม 

วรรณกรรมอัตชีวประวัติมักแสดงจุดประสงค์ที่หวังเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืนเป็นอันดับแรก 
โดยทั่วไปการเขียนอัตชีวประวัติเกิดจากการริเริ่มของผู้แต่งเอง แต่ในบางครั้งผู้แต่งก็เขียนตามค า
ขอร้องของลูกหลาน หรือผู้ใกล้ชิดที่สนใจใคร่รู้ชีวิตของผู้แต่ง แน่นอนทีเดียวผู้แต่งมีเป้าหมายอบรมสั่ง
สอน นอกเหนือจากการสนองความอยากรู้อยากเห็นของผู้อ่าน 
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2. แรงกระตุ้นจากอารมณ์และความรู้ สึก 
 

2.1 ความผูกพันในอดีต  
สาเหตุหนึ่งของความผูกพันในอดีตก็คือความส านึกว่าชีวิตถูกบั่นทอนด้วยกาลเวลา 

น่าสังเกตว่าการฟ้ืนความหลังเป็นวิสัยของคนแก่มากกว่าคนหนุ่มสาว  ที่ มุ่งแต่จะก้าวไปสู่อนาคต 
อัตชีวประวัติสะท้อนความปรารถนาที่จะทวนกระแสแห่งเวลาย้อนกลับไปหาจุดต้ังต้น การร าลึกถึง
เหตุการณ์เก่า ๆ และบุคคลอันเป็นที่รักเป็นบ่อเกิดแห่งความปิติโสมนัส เพราะเป็นเสมือนการพบกัน
อีกครั้งหนึ่งหลังจากแยกย้ายเหินห่างกันเป็นเวลานาน ความทรงจ าที่ห่างไกลที่สุด  ได้แก่วัยเยาว์
กลับมาชัดเจนแจ่มใสยิ่งกว่าช่วงวัยอ่ืน ๆ  

ผลงานอัตชีวประวัติจ านวนมากให้ความส าคัญแก่อดีตในปฐมวัย และดรุณวัย เช่น
เรื่อง “ร าลึกวัยเยาว์และวัยหนุ่ม” ของเรอน็อง เรื่อง “นิยายของหนูน้อย” ของปิแอร์ โลตี1 

กุสดอร์ฟ (อ้างถึงใน พวงคราม พันธ์บูรณะ, 2536ง: 323) อธิบายว่า “เด็กคือบุคคล
ที่ยังไม่มีบทบาททางประวัติศาสตร์ ความส าคัญของชีวิตกระจ้อยร่อยจ ากัดอยู่ในขอบเขตส่วนตัว 
นักเขียนที่ทบทวนวัยเยาว์จึงส ารวจอาณาจักรอันรื่นรมย์ ซ่ึงเป็นของเขาเพียงคนเดียว” ประการส าคัญ 
วัยเยาว์และวัยรุ่นเป็นช่วงแห่งการบ่มเพาะอุปนิสัยใจคอซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของ
บุคคลในกาลภายหน้า 

ความขัดข้องในชีวิตก็เป็นสาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่ท าให้มนุษย์ผูกพันเสียดาย
อดีต กรณีของโกเล็ตเป็นตัวอย่างชัดเจน ความผิดหวังในชีวิตสมรสท าให้นักเขียนผู้นี้ถวิลหาความสุข
ในวัยเยาว์ ยิ่งนักเขียนอยู่ในภาวะทุกข์ร้อนมากเท่าใดความปิติที่เกิดจากการรื้อฟ้ืนความหลังก็ยิ่ง
เพ่ิมขึ้นเป็นทวีคูณ การปล่อยอารมณ์ด่ืมด่ าในภาพแห่งความสุขส าราญเก่าก่อนช่วยให้ลืมความบีบค้ัน
ในปัจจุบัน  

ความอภิรมย์ที่ เกิดจากการมองชีวิตย้อนหลังเป็นความรู้สึกที่ทุกคนอาจมีได้ ไม่ได้
ขึ้นอยู่ กับอุปนิสัยของบุคคล แม้นัก เขียนที่ ประกาศว่าเกลียดชังวัย เยา ว์ของตน ก็อดที่จ ะรู้สึ ก
เพลิดเพลินไม่ได้เม่ือทบทวนอดีตต้ังแต่ต้น  

ความผูกพันในอดีตเป็นแรงบันดาลใจส าคัญของนักเขียน อย่างไรก็ตามความสุขจาก
การย้อนอดีตไม่ยั่งยืน ภาพลวงที่เกิดด้วยอ านาจจินตนาการเจิดแจ่มเพียงชั่วครู่ก็เลือนหาย และถูก
แทนที่ด้วยความเป็นจริงแห่งปัจจุบัน การรับรู้สภาวะดังกล่าวเป็นมูลเหตุของความอาลัยอาวรณ์ในสิ่ง
ที่ไม่มีวันหวนคืนกลับมาอีก อัตชีวประวัติจึงมักถ่ายทอดความโทมนัสของผู้แต่ง ซ่ึงมีมากกว่าความปิติ
ยินดี อันเนื่องมาจากการย้อนอดีต ในบางครั้งนักเขียนเกิดความหวังอย่างบ้าบิ่นที่จะขัดขวางวิถี
กาลเวลาและความตาย 

แรงกระตุ้นจากความผูกพันในอดีตน าไปสู่ความคิดค านึงเก่ียวกับกาลเวลา นักเขียน
อาลัยอาวรณ์อดีต ในขณะเดียวกันก็ไม่อาจตัดขาดจากปัจจุบัน และลืมความวิตกเก่ียวกับอนาคต 
จิตส านึกในความคาบเก่ียวของเส้นแบ่งกาลเวลามีอิทธิพลต่อวิธีเขียนอัตชีวประวัติ 
                                        
1 ปิแอร์ โลตี เกิด 14 มกราคม ค.ศ. 1850 เป็นนักเขียนนวนิยายชาวฝร่ังเศส และเป็นนักส ารวจ ปิแอร์จะเขียนนวนิยายแนว exotic 

novels เสียชีวิตเมื่อวันท่ี 10  มิถุนายน ค.ศ. 1923 
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2.2 การแสวงหาความหมายของชีวิต  
ผู้แต่งอัตชีวประวัติต้องการทบทวนชีวิตที่ผ่านมาเพ่ือไตร่ตรองหาความกระจ่างใน

พฤติกรรมของตน และส าคัญที่สุดเพ่ือสร้างความม่ันใจว่า อัตลักษณ์อันประเสริฐของตนคงเดิมอยู่แม้
จะมีอุปสรรค ความขัดแย้ง ความเสื่อมถอย หรือความผันผวน สักเพียงใดก็ตาม ความปรารถนาที่จะ
ค้นหาตนเอง หาเอกภาพของชีวิตที่ผ่านมาเป็นลักษณะของผู้แต่งอัตชีวประวัติทุกคน ไม่เลือกยุคสมัย 
เพศหรืออายุ ต่างคนต่างพยายามจ าแนกแจกแจงเหตุการณ์ที่เกิดแก่ตนเพ่ือพิจารณาต้นสายปลายเหตุ 
เพราะเหตุนี้เนื้อหาอัตชีวประวัติจึงแบ่งแยกเป็นยุค เป็นตอน หรือบ่งชี้เหตุการณ์ที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ
ซ่ึงท า ให้ชี วิตผั นแปรจ ากภาวะหนึ่ง ไปสู่ อี กภาวะหนึ่ ง เช่น  “ ความทรงจ าเหนื อหลุ มศพ”              
ของชาโตบริยองด์ แบ่งออกเป็นตอน ๆ ได้แก่ ยุคนั กเดินทาง ยุคทหาร ยุคนักเขียน และยุ ค
นักการเมือง 

อนึ่งผู้แต่งอัตชีวประวัติพยายามอธิบายความหมายของเหตุการณ์ในอดีต วิเคราะห์
ความรู้สึกนึกคิดย้อนหลัง ซ่ึงผลท่ีได้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริงเสมอไป เพราะในขณะนั้น เวลานั้น ผู้
แต่งอัตชีวประวัติย่อมอยู่ในความสับสน ไม่อาจรู้ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีความส าคัญ หรือมี
ความหมายอย่างไรเม่ือเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ภายหน้า ข้อวินิจฉัยของผู้แต่งอัตชีวประวัติเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นในเวลาต่อมาต่างหาก อองเดร โมรัวส์ เขียนอัตชีวประวัติต่อเนื่องกัน 2 เล่ม ต้ังชื่อเล่มแรกว่า 
“ปีแห่งการเรียนรู้” เล่มที่สองชื่อ “ปีแห่งการงาน” ยี่สิบปีต่อมาเขาเขียนเล่มที่สามชื่อ “ปีแห่งความ
ทุกข์” ก่อนถึงแก่กรรมหนึ่งปีเขาได้เริ่มต้นเขียนเล่มสุดท้ายชื่อ “ปีแห่งสันติ” ชื่อของหนังสือบ่งบอก
ความปรารถนาของผู้ประพันธ์ท่ีจะสร้างดุลยภาพให้แก่ผลงานชุดนี้ คือ สุขย่อมตามหลังทุกข์นั่นเอง  

ด้วยเหตุที่ผู้แต่งอัตชีวประวัติสร้างผลงานเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบันจึงยากที่ จะ
ถ่ายทอดเหตุการณ์ในอดีตโดยไม่แทรกทัศนะในปัจจุบัน เรื่องราวที่น าเสนอย่อมผ่านการเลือกเฟ้นของ
ผู้แต่ง จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ผู้แต่งพยายามวาดภาพตนเองตามที่สังเกตเห็น แต่มักเป็นการสังเกต
ตัวเองตามอ าเภอใจ ตามความโน้มเอียงของจิตใต้ส านึก เพราะผู้แต่งอัตชีวประวัติย่อมรู้ดีว่าภาพของ
ตนเองในอดีตคือแนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน และจะยึดถือสืบไปในอนาคต ผู้แต่งพยายามขัดเกลา
ตกแต่งบุคลิกลักษณะของตนในอดีตใหม่ซ่ึงเข้ามาแทนที่ภาพจริง และเป็นแบอย่างในการด าเนินชีวิต
ของผู้แต่งอัตชีวประวัติ กุสดอร์ฟสรุปว่าอัตชีวประวัติคือ “กระบวนการสร้างสรรค์ตนเองโดยตนเอง” 

 
5. เทคนิคการเขียนอัตชีวประวัติ 

 
5.1 เอกภาพระหว่างผู้ประพันธ์ ผู้เล่า และตัวละครเอก 
ในผลงานอัตชีวประวัติผู้เล่าจะอยู่ในฐานะพยานหรือตัวประกอบไม่ได้ แต่จะต้องเป็น

เรื่องจริงที่น าหลักฐานยืนยันได้จากชีวิตของผู้ประพันธ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ประพันธ์และผู้เล่าเรื่อง
จะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน คือ ผู้ประพันธ์ = ผู้เล่าเรื่อง = ตัวละครเอก 

ฟิลิป  เลอเชิน  (อ้ างถึงใน  พวงคราม พัน ธ์บูรณะ, 2 536 จ : 36 5) อธิบ ายว่ า
อัตชีวประวัติมีวิธีการยืนยันเอกภาพระหว่างผู้ประพันธ์ ผู้เล่า และตัวละครเอก ดังนี้ 

วิธีแรก การอาศัยสัญญาอัตชีวประวัติบ่งชี้ทางอ้อม เนื่องจากสัญญาอัตชีวประวัติเป็น
การสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ประพันธ์และผู้ อ่าน ผู้ อ่านสามารถรับรู้ว่าบุคคลที่ใช้ค าแทนตัวว่า “ฉัน” 
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หมายถึงผู้ประพันธ์ สัญญาอัตชีวประวัติเป็นเพียงภาพลวงใจที่ผู้ประพันธ์สร้างขึ้น กล่าวคือ ขณะ
ผู้ประพันธ์เขียนหนังสือจะสร้างผู้ อ่านขึ้นในมโนภาพซ่ึงเราอาจเรียกว่าผู้ อ่านสมมุติ  ผู้ประพันธ์
พยายามโน้มน้าวให้ผู้ อ่านสมมุตินั้นเชื่อว่าเรื่องที่ตนจะเล่าต่อไปเป็นประสบการณ์ในชีวิตจริง หรืออีก
นัยหนึ่ง เสนอแนวการอ่านตามที่ผู้ประพันธ์ปรารถนา ผู้ประพันธ์สร้างความรู้สึกว่าได้ท าสัญญากับ
ผู้อ่านแล้วแต่เม่ือผลงานชิ้นนี้ตกไปถึงมือผู้อ่านที่มีตัวตนจริง ๆ ผู้อ่านเหล่านี้อาจจะมีแนวการอ่าน
แตกต่างจากที่ผู้ประพันธ์ต้องการก็ได้ 

วิธีที่สอง เป็นการแสดงเอกภาพระหว่างผู้ประพันธ์ ผู้เล่า และตัวละครเอกอย่าง
ชัดเจน ผู้ เล่าและตัวละครเอกใช้ชื่อเดียวกับชื่อของผู้ประพันธ์ท่ีปรากฏบนปกหนังสือ ผู้ประพันธ์ทุกคน
ย่อมหวงแหนปกป้องชื่อของตน  การตีพิมพ์ชื่ อผู้อ่ืนบนปกแทนชื่อผู้ประพันธ์แท้ ๆ เป็นสิ่งที่หายาก
มาก นอกจากพบในกรณีฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางวรรณกรรม เช่นรับจ้างเขียนอัตชีวประวัติในนาม
ผู้ อ่ืน ด้วยเหตุนี้ ฟิลิป เลอเชิ นจึงไม่จัดผลงานของอนาโตล ฟรองซ์  ไว้ในกลุ่มของวรรณกรรม
อัตชีวประวัติ เนื่องด้วยตัวละครเอกของผลงานชุดนี้ชื่อ “ปิแยร์ โนซิแยร์” ซ่ึงแตกต่างจากชื่อ
ผู้ประพันธ์  

ในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติผู้อ่านมักค้นหาหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ว่าตัวละครเอกเป็นคน
เดียวกับผู้ประพันธ์ เช่น เทียบเคียงกับผลงานชิ้นอ่ืน ๆ ของผู้ประพันธ์ หรือศึกษาข้อมูลภายนอก ฟิลิป 
เลอเชิน ย้ าว่าถึงหากผู้ประพันธ์จะสร้างตัวละครให้เหมือนตนเองสักเพียงใด ถ้าไม่ใช้ชื่อเดียวกันแล้วก็
ต้องถือว่าเป็นคนละคน ความเหมือนและความเป็นหนึ่งเดียวกันย่อมต่างระดับกัน การที่ตัวละคร
เหมือนกับผู้ประพันธ์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับการเขียน ผู้ประพันธ์จะแต่งให้ตัวละครเหมือนตนมาก
น้อยเพียงใดก็ได้ แต่ความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างผู้ประพันธ์และตัวละครเอกนั้นอยู่พ้นระดับการเขียน 
เป็นเรื่องของความเป็นจริง เพราะผู้ประพันธ์เป็นบุคคลจริง ๆ ไม่ใช้บุคลสมมุติบนหน้ากระดาษ นว
นิยายเชิงอัตชีวประวัติ และอัตชีวประวัติใช้เทคนิคการเขียนเหมือนกันทุกประการ การจ ากัดขอบเขต
การวิเคราะห์ให้อยู่ในตัวบทเท่านั้นจึงไม่พอ จะต้องขยายไปถึงหน้าปกเพ่ือเปรียบเทียบชื่อผู้ประพันธ์
กับชื่อตัวละครเอก จึงสามารถตัดสินได้ว่าผู้ประพันธ์และตัวละครเอกเป็นคนเดียวกันหรือไม่ 

 
5.2 การใช้บุรุษสรรพนาม 
ในวรรณกรรมที่มีลักษณะเรื่องเล่า ได้แก่ นวนิยาย นิทานเป็นต้น ย่อมมีผู้เล่าอยู่

เสมอไม่ว่าผู้เล่าจะแสดงตนหรือไม่ก็ตาม 
เชรารด์ เชอแนท (อ้างถึงใน พวงคราม พันธ์บูรณะ, 2536ฉ : 367) นักวิชาการ

วรรณคดีผู้มีชื่อเสียงจ าแนกประเภทผู้เล่าดังนี้ 
1. ผู้เล่าซ่ึงไม่มีบทบาทในเรื่องที่เล่า ส่วนใหญ่ผู้เล่าประเภทนี้ไม่แสดงตัว 
2. ผู้เล่า ซ่ึงมีบทบาทอยู่ในเรื่องเล่า ได้แก่ตัวละครซ่ึงท าหน้าที่ เล่าเรื่อง อาจแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทตามฐานะของตัวละครในท้องเรื่อง 
2.1 ผู้เล่าในฐานะตัวละครเอก เช่น จิล บลาส์ เล่าเรื่องผจญภัยของตนเองในนว

นิยายเรื่อง “จิล บลาส์”  เรียกผู้เล่ากลุ่มนี้ว่า ผู้เล่าที่เสนอเรื่องของตนเอง 
2.2 ผู้เล่าในฐานะผู้สังเกตการณ์หรือพยาน  เช่นตัวละครชื่อ ล็อควูด ในเรื่อง 

“วัทเธอริ ง ไฮท์ ” เล่าเรื่องที่ เข าได้ยิน ได้ ฟังระหว่างที่พักแรมในคฤหาสน์ซ่ึงเป็น สถานที่ เกิ ด
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โศกนาฏกรรม ในเรื่อง “ความทรงจ าและประสบการณ์พิสดารของผู้ ดี” นักเดินทางคนหนึ่งได้พบกับ
ตัวละครเอกชื่อ เดส์ กริเยอส์ โดยบังเอิญ ได้รับฟังชีวิตรันทดของชายหนุ่มผู้นี้ และน ามาถ่ายทอดแก่
ผู้อ่านอีกทีหนึ่ง 

 ในผลงานประเภทที่ผู้ เล่าไม่มีบทบาทเก่ียวกับเรื่องที่เล่า ส่วนใหญ่ใช้บุรุษสรรพนามที่ 
3 ในการเล่าเรื่อง ผู้เล่ามักจะแอบแฝงตนเพ่ือสร้างความรู้สึกว่าเหตุการณ์ถูกถ่ายทอดแก่ผู้ อ่านโดยตรง 

ในผลงานประเภทที่ผู้เล่ามีบทบาทในเรื่องที่ เล่า ทั้งผู้ เล่ามีฐานะเป็นตัวละครเอก 
และผู้เล่ามีฐานะเป็นพยาน ต่างก็ใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 “ฉัน” แทนตนเอง 

การเลือกใช้ส รรพนามในการเล่าเรื่องนั้ น เป็ นศิลปะอย่ างหนึ่ งของนวนิ ยา ย 
ผู้ประพันธ์ไตร่ตรองปัญหานี้อย่างลึกซ้ึงก่อนที่จะเริ่มเขียน เรื่อง “ฌ็อง ซองเต็ย”  ซ่ึงพรูสต์เขียนจาก
ชีวิตจริงของเขา ใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 แทนชื่อตัวละครเอก แต่ในนวนิยายชุดยาวชื่อ “ไขว่คว้ากาลที่
ผ่านลับ”  ซ่ึงถ่ายทอดชีวิตของผู้ประพันธ์นั้น พรูสต์เปลี่ยนมาใช้บุรุษสรรพนามที่ 1 “ฉัน” โดย
ก าหนดให้ตัวละครเอกชื่อมาร์แซลท าหน้าที่เป็นผู้เล่า 

วรรณกรรมอัตชีวประวัติลอกเลียนกลวิธีการเล่าเรื่องจากนวนิยายดังได้กล่าวแล้ว
ข้างต้น การเล่าเรื่องแบบใช้บุรุษสรรพนามที่ 1 ในนวนิยายสอดคล้องกับเป้าหมายของอัตชีวประวัติ 
จึงถูกน ามาใช้ในวรรณกรรมประเภทนี้อย่างแพร่หลายจนถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของอัตชีวประวัติ 
จริงอยู่เราอาจพบอัตชีวประวัติที่ใช้สรรพนามที่ 3 ในการเล่าเรื่อง แต่ก็มีน้อยมาก 

ในแง่ภาษาศาสตร์ สรรพนามคือหน้าที่ทางไวยากรณ์ชนิดหนึ่ง อาจใช้แทนค านามใด
ก็ได้ ไม่ได้ถูกก าหนดให้แทนค านามใดค านามหนึ่งอย่างถาวร เพราะฉะนั้นเราจ าเป็นจะต้องแบ่งแยก
สรรพนามและชื่อบุคคลซ่ึงถูกแทนด้วยสรรพนาม ในนวนิยายนั้นผู้เล่า และตัวละครเอกซ่ึงเป็นบุคคล
เดียวกันถูกแทนด้วยบุรุษสรรพนามที่ 1 “ฉัน” อย่างสม่ าเสมอ แต่ในอัตชีวประวัติผู้ เล่า  และตัวละคร
เอกอาจถูกแทนด้วนสรรพนามบุรุษที่ 3 ก็ได้ เช่น ในอัตชีวประวัติของพระ ผู้เล่าเรื่องเรียกตนเองว่า 
“ข้ารับใช้ของพระผู้เป็นเจ้า” ใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 “เขา” แทนตัวเอง ทั้งนี้เนื่องจากเอกภาพระหว่าง
ผู้เล่าและตัวละครไม่จ าเป็นต้องใช้บุรุษสรรพนามที่ 1 “ฉัน” เป็นเครื่องบ่งชี้  แต่สามารถอ้างอิง
ผู้ประพันธ์ซ่ึงเป็นบุคคลจริง เราอาจเขียนได้ดังนี้ 

  ผู้ประพันธ์ = ผู้เล่า 
ผู้ประพันธ์ = ตัวละคร 

เพราะฉะนั้น ผู้เล่า = ตัวละคร 
โดยทั่วไปบุรุษสรรพนามที่ใช้ในการเล่าเรื่องจะถูกใช้อย่างคงที่ตลอดเรื่อง แต่ใน

อัตชีวประวัติบางเรื่องมีการสับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามที่แทนตัวผู้ เล่า และตัวเอก เช่นเรื่อง “คนคด” 
ของ กอร์ซ ใช้บุรุษสรรพนามที่ 3 ในตอนที่หนึ่งเท่านั้น ส่วนที่เหลือใช้บุรุษสรรพนามที่ 1 “ฉัน” 
ผู้ประพันธ์จงใจสับเปลี่ยนบุรุษสรรพนาม เพ่ือแสดงถึงความไม่แน่ใจในอัตลักษณ์ของตน ในบางครั้ง
เราอาจพบอัตชีวประวัติที่ใช้บุรุษสรรพนามที่ 2 แต่ก็เป็นการใช้เป็นครั้งคราวเท่านั้น เช่น ใน “ค า
สารภาพ” ของรุสโซ 
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5.2.1  บุรุษสรรพนามท่ี 1 “ฉัน” 
การใช้บุรุษสรรพนาม “ฉัน” ช่วยยืนยันความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างผู้ เล่าและตัว

ละครเอก  แต่เม่ือพิจารณาโดยลึกซ้ึงเราจะพบว่ามีช่องว่างไม่น้อยเลยระหว่างสองฝ่าย ในขณะที่ผู้เล่า
มองชีวิตย้อนหลัง สามารถรู้ เหตุการณ์ที่ตนจะเล่าล่วงหน้า ส่วนตัวละครไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และมี
ความส าคัญเพียงใด ผู้ เล่ามีวัยสูงกว่าและมีทัศนะแตกต่างจากตัวละครในอดีต เม่ือตัวละครเอกเป็น
เด็ก แต่ผู้ เล่าอยู่ในวัยผู้ใหญ่ บุคลิกภาพของผู้เล่าและตัวละครเอกจึงแตกต่างกันมาก วิธีมองโลกและ
ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน การใช้บุรุษสรรพนาม “ฉัน” เป็นวิธีปิดบังช่องว่างดังกล่าว โดยทั่วไปเสียงที่ เล่า
อัตชีวประวัติเป็นเสียงของผู้ใหญ่ บุรุษสรรพนาม “ฉัน” มักจะหมายถึงผู้เล่าในวัยผู้ใหญ่ ยกเว้นกรณีที่
เป็นถ้อยค าของตัวละครเด็กซ่ึงอยู่ในเครื่องหมายค าพูด “ฉัน” ในประโยคจึงจะหมายถึงตัวละครเด็ก 

 
5.2.2  บุรุษสรรพนามท่ี 3  
บุรุษสรรพนามที่ 3 เป็นทางออกหนึ่งส าหรับปัญหาความสับสนระหว่างผู้เล่า และตัว

ละครเอก ผู้ประพันธ์ไม่จ าเป็น ต้องเสแสร้งเลียนส านวนและความคิดของตัวละครเด็ก และใน
ขณะเดียวกันก็แทรกความเห็นเสียดสีของผู้ใหญ่ลงไป การใช้บุรุษสรรพนามที่ 3 ท าให้ผู้อ่านมองเห็น
ภาพความแตกต่างระหว่างผู้ เล่าแห่ งปั จจุบัน  และตัวเขาในอดีตอย่ างชั ดเจน  เช่น  ในผลงา น
อัตชีวประวัติชื่อ “โรลองค์ บาร์ธ โดย โรลองค์ บาร์ธ” ผู้ประพันธ์ใช้บุรุษสรรพนาม “ฉัน” เม่ือ
กล่าวถึงเรื่องปัจจุบัน ใช้บุรุษสรรพนาม “เขา” เม่ือเล่าเรื่องอดีต 

อย่างไรก็ตามการใช้บุรุษสรรพนามที่ 3 ให้ความรู้สึกขัดธรรมชาติ เพราะท าลายภาพ
ลวงใจที่สรรพนาม “ฉัน” สร้างขึ้น คือความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างผู้เล่าและตัวละครเอก เราอาจกล่าว
ได้ว่าการใช้บุรุษสรรพนามที่ 1 “ฉัน” เป็นการใช้ปกติ ส่วนการใช้บุรุษสรรพนามที่ 3 เป็นการเล่น
โวหาร 

เราอาจจ าแนกจุดหมายของการใช้บุรุษสรรพนามที่ 3 ดังนี้  จุดหมายแรกซ่ึงเห็น
ชัดเจนที่สุดก็คือ ผู้ประพันธ์ต้องการโน้มน้าวให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล่าที่ปราศจากอคติ เพราะผู้เล่า
ถอยห่างจากตัวละคร จุดหมายที่สองเพ่ือแสดงความอหังการ เช่น “อรรถกกา” ของจักรพรรดิเซซาร์ 
“ความทรงจ าจากสงคราม” ของประธานาธิบดี เดอโกล หรือในทางตรงกันข้ามเพ่ือแสดงความอ่อน
น้อมถ่อมตนดังเช่นในอัตชีวประวัติของพระ จุดหมายสุดท้ายเพ่ือแสดงทัศนะเสียดสี เช่น “บทเรียน
ชีวิตของเฮนรี่ อาดัมส์” เล่าในท านองเย้ยหยันเก่ียวกับประสบการณ์ของชายหนุ่มอเมริกันซ่ึงพยายาม
แสวงหาความรู้ตามแนวของนักปราชญ์ โซกราติส 

การชี้แนะให้ผู้อ่านรู้ว่าสรรพนาม “เขา” หมายถึงผู้ประพันธ์ อาจท าได้หลายวิธี วิธี
แรก ๆ บอกตรง ๆ ด้วยวลี “ผู้ เขียนข้อความนี้” “ผู้ที่พูดกับท่าน” แต่วิธีนี้ออกจะรุ่มร่ามและใช้ได้
เฉพาะในบทความสั้น ๆ เช่นในค าน าของอัตชีวประวัติเป็นต้น วิธีที่สองใช้บริบทเข้าช่วยโดยแนะให้
ผู้อ่านเข้าใจว่าบุรุษสรรพนาม “เขา” ที่ใช้ในผลงานนี้เป็นการเล่นโวหาร เพราะมีจุดประสงค์สร้าง
ภาพพจน์เก่ียวกับช่องว่างระหว่างผู้เล่าและตัวละคร 

การเปลี่ยนบุรุษสรรพนามที่ 1 เป็นบุรุษสรรพนามที่ 3 มีผลกระทบต่อการเสนอ
มุมมองของตัวละคร การใช้บุรุษสรรพนาม “ฉัน” เป็นการจ ากัดขอบเขตความหยั่งรู้ของตัวละคร 
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“ฉัน” ผู้เล่าสามารถรู้เฉพาะสิ่งที่เก่ียวกับตนเอง ไม่อาจล่วงรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของคนอ่ืน ส่วนการใช้
บุรุษสรรพนามที่ 3 “เขา” เสนอการมองจากภายนอก คือสายตาคนอ่ืนจับจ้องตัวละครเอก 

การใช้บุรุษสรรพนามที่ 3 ในอัตชีวประวัติยุคปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากชีวประวัติ
และนวนิยาย  เราจะสังเกตได้ว่านวนิยายสมัยใหม่พยายามคิดค้นกลวิธีสร้างเสียงที่เล่าเรื่อง และ
มุมมองซ่ึงสอดคล้องกับแนวเรื่อง นวนิยายสามารถใช้มุมมองประเภทต่าง ๆ เช่น ผู้ เล่าประเภทที่มี
ความรอบรู้เหตุการณ์ต้ืนลึกหนาบางทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สามารถหยั่งรู้จิตใจของตัวละครทุก
คน  หรือประเภทท่ีบรรยายเหตุการณ์ และตัวละครแต่เพียงภายนอก ไม่บอกว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้จะ
เป็นอย่างไร และตัวละครคิดอะไร หรืออีกประเภทหนึ่งตัวละครตัวหนึ่งตัวใดเป็นผู้มองเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นตรงหน้าถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนเอง แต่ไม่อาจหยั่งถึงจิตใจของตัวละครอ่ืน ๆ        
นวนิยายอาจพลิกแพลงสลับเปลี่ยนมุมมองประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ แต่อัตชีวประวัติสามารถเลียนแบบ
ได้ในขอบเขตอันจ ากัด เพราะอัตชีวประวัติมิใช่เรื่องจินตนาการเช่นนวนิยาย หากแต่มีรากฐานบน
ความเป็นจริงซ่ึงยึดติดกับตัวตนของผู้ประพันธ์ 

 
5.3 การล าดับเหตุการณ์ 
อัตชีวประวัติที่เขียนตามขนบนั้นจะเรียงล าดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิด ผู้ประพันธ์

เล่าความเป็นมาต่อเนื่องกันต้ังแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน  วิธีเขียนเช่นนี้ได้รับอิทธิพลจาก การเขียน
ชีวประวัติซ่ึงมีอายุเก่าแก่กว่าการเขียนอัตชีวประวัติมาก จุดประสงค์หนึ่งของการล าดับเหตุการณ์ใน
ลักษณะนี้ก็เพ่ือให้ความกระจ่างแจ้งแก่ผู้อ่าน แต่นักเขียนไม่ได้ถ่ายทอดสิ่งที่จดจ าได้ทั้งหมด เพราะ
เป็นสิ่งสุดวิสัย และจะท าให้เนื้อเรื่องเลอะเลือนจนไม่สามารถแสดงความหมายของชีวิตได้ นักเขียน
ต้องเลือกสรรกลั่นกรองเหตุการณ์ที่ส า คัญ  ต้องตัดทอนรายละเอียดที่ไม่น่าสนใจ และไม่ส่งเสริม
จุดเด่นในเรื่อง วิธีการเช่นนี้ท าให้นักเขียนบางคนรู้สึกว่าไม่สามารถบันทึกเรื่องราวของตนให้ตรงกับ
ความรู้สึกของตนเอง เนื่องจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะบันทึกล้วนจบสิ้นลงแล้ว และหวนกลับมาสู่ความ
ทรงจ า ในขณะที่เขียนนั้นภาพแห่งอดีตพรั่งพรูเข้าสู่จิตส านึกพร้อม ๆ กันอย่างสับสนเป็นห้วงๆ ขาด
ความต่อเนื่องกัน  

หากย้อนไปดูผลงานที่จัดว่าบุกเบิกวรรณกรรมอัตชีวประวัติ เช่น ของการ์ด็อง 
นักปราชญ์ชาวอิตาลี เราจะพบว่าผลงานเหล่านี้ไม่ได้ล าดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิดอย่างเดียวแต่
ผสมผสานวิธีอ่ืนด้วย  ในสามบทแรกของ “ชีวิต” การ์ด็องกล่าวถึงบรรพบุรุษ การเกิด บิดามารดา ใน
บทท่ี 4 สรุปเหตุการณ์ในชีวิตโดยเรียงล าดับเวลาในปฏิทิน ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นจ านวนถึง 45 บท 
ล าดับเหตุการณ์ตามแก่นเรื่อง หัวข้อที่กล่าวถึงได้แก่ สุขภาพ ข้อบกพร่อง คุณลักษณะ มิตรและศัตรู 
เป็นต้น จะสังเกตได้ว่านักเขียนไม่ได้มุ่งแต่จะเล่าประวัติของตนเท่านั้น แต่ต้องการวาดภาพตนเองด้วย  

ปัจจุบันผู้แต่งอัตชีวประวัติบางคนก็ยังคงผสมผสานวิธีเล่าย้อนหลังตามเวลาใน
ปฏิทิน กับการเขียนตามล าดับแก่นเรื่อง เช่นในเรื่อง “ชีวิตของอองรี บรูลารด์” แสตงดาลเล่า
เหตุการณ์สลับไปมากระโดดข้ามเหตุการณ์บางตอนแล้วจึงวกกลับมาเรื่องเก่าอีกตามกระแสความคิด
ค านึงซ่ึงจดจ่ออยู่ที่หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง แสตงดาลจ าต้องเปลี่ยนมาเล่าเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิดบ้าง
เพราะเกรงว่าผู้ อ่านจะสับสนไม่สามารถติดตามเรื่องได้ แต่กระนั้นเขาก็เห็นว่าการเล่าเหตุการณ์
ตามล าดับเวลาที่เกิดเป็นวิธีฝืนธรรมชาติ เหตุที่แสตงดาลและนักเขียนหลายคนมีความรู้สึกเช่นนี้
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เพราะ เชื่อว่าจุดประสงค์ลึกซ้ึงของอัตชีวประวัติ คือการแสวงหาหลักการด าเนินชีวิตของตนจาก
ประสบการณ์ในอดีต การร าลึกเพียงว่าเคยผ่านพบเหตุการณ์อะไรบ้างเม่ือใด เป็นการทบทวนอย่างผิว
เผินเท่านั้น ควรจะโยงต้นสายปลายเหตุของวิถีความเป็นมาในอดีต นักเขียนเหล่านี้จึงมีแนวโน้มที่จะ
เสนอเหตุการณ์ตามล าดับของเหตุและผลที่สอดคล้องกัน 

เอกลั กษณ์หนึ่งของอัตชีวประวัติคือ  ใช้โครงสร้างเรื่องเล่า ซ่ึงโดยทั่วไปเสนอ
เหตุการณ์ตามล าดับเวลาของปฏิทิน แต่เราได้เห็นแล้วว่าภาพในอดีตไม่ได้เรียงต่อกันเป็นเส้นตรง 
นักเขียนส่วนใหญ่จึงไม่ได้ใช้โครงสร้างของเรื่องเล่า อย่างเข้มงวด แต่มักจะขอยืมโครงสร้างของ
ภาพเหมือนตน ซ่ึงใช้แก่นเรื่องเป็นศูนย์รวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีความหมายร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือถ่ายทอด
ความคิดไตร่ตรองเก่ียวกับบุคลิกภาพของตนในแง่มุมต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่าอัตชีวประวัติแทบทุกชิ้นมี
ลักษณะของภาพเหมือนตนผสมผสานอยู่ เสมอ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง    
 

ที่ผ่านมามีผู้ ศึกษาเก่ียวกับงานเขียนอัตชีวประวัติ ซ่ึงเป็นแนวทางให้ผู้วิจัยได้ศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

1. ลักษณหญิง รัตรสาร (2519) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “งานเขียนเชิงชีวประวัติของไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ระหว่างพ.ศ. 2325-2475”  

ลักษณหญิ ง รัตรสาร มีวัตถุ ประสงค์ศึกษาประวัติของการ เขียนชีวปร ะวัติทั้งของ
ต่างประเทศและของไทย และรวบรวมชีวประวัติของคนไทยใน 150 ปีแรกของสมัยรัตนโกสินทร์ คือ 
ระหว่างพ.ศ. 2325-2475  

ผลการศึกษาพบว่า ในประเทศตะวันตก การเขียนประวัติชีวิตของบุคคลเริ่มขึ้นต้ังแต่สมัย
กรีกและโรมันและได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมา ส่วนการเขียนชีวประวัติในประเทศทางตะวันออก มีความ
แตกต่างกันในระยะเริ่มต้นแห่งการเขียนอันจะเห็นได้อย่างชัดเจน คือประวัติบุคคลผู้ส าคัญของจีน 
ปรากฏเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ ส่วนประวัติบุคคลส าคัญของอินเดียปรากฏในงานด้าน
วรรณกรรม การเขียนชีวประวัติของไทยในสมัยสุโขทัยเป็นต้นมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เป็นเพียงการ
บันทึกซ่ึงกล่าวถึงการกระท าของบุคคลส าคัญในท านองยกย่องสรรเสริญ ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 24 มี
การติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้น งานเขียนของไทยได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมของประเทศฝ่าย
ตะวันตก จึงปรากฏมีการเขียนชีวประวัติมากขึ้น สมัยปัจจุบันการเขียนส่วนใหญ่จะเป็นประวัติบุคคลผู้
ล่วงลับไปแล้ว รูปแบบการเขียนที่นิยมใช้ในปัจจุบันเป็นการเขียนอย่างง่าย ๆ ตามแบบแผน หรือเป็น
การสรรเสริญและไว้อาลัย ต่อมามีท านองการเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ รูปแบบการเขียนนี้ เพ่ิงอยู่ใน
ระยะเริ่มต้นเท่านั้น 

 
2. พวงคราม  พันธ์บูรณะ (2536) เขียนงานวิจัยเรื่อง “แนวเขียนเชิงอัตชีวประวัติใน

ผลงานของโกแล็ต”  
พวงคราม  พันธ์บูรณะ ศึกษางานวิจัยเชิงเอกสาร ซ่ึงได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

กล่าวคือ ได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากผลงานทั้งหมดของโกแล็ต จากจดหมายโต้ตอบและจากการสัมภาษณ์ 
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รวมทั้งจากงานวิจารณ์ของนักวิชาการทางวรรณคดี และน าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลลึกซ้ึง โดย
ใช้ระเบียบวิธีที่ทันสมัย เพ่ือจะสามารถส ารวจวิธีเล่าประวัติของนักเขียนลงในวรรณกรรมอย่าง
ครบถ้วนบริบูรณ์  โดยแบ่งออกเป็น 3 บท และภาคผนวกอีก 1 บท  

ผลการศึกษาพอจะสรุปรวมได้ว่า ผลงานทั้งหมดของโกแล็ตแท้จริงแล้วสิ่งที่ เชื่อมโยง
ผลงานอันหลากหลายของเธอให้เกิดเอกภาพนั้น ก็คือเรื่องราวในอดีตของผู้ประพันธ์ซ่ึงถูกถ่ายทอดลง
ในวรรณกรรม แม้ว่าโกแล็ตจะปฏิเสธท่ีจะเขียนอัตชีวประวัติตามขนบอีกทั้งยังสร้างผลงานส่วนหนึ่งใน
รูปแบบนวนิยาย แต่จดหมายส่วนตัวและหลักฐานอ่ืน ๆ เป็นจ านวนมากช่วยให้ค้นพบโฉมหน้าอัน
แท้จริงของตัวละครหญิ งแ ต่ละคน ซ่ึงโกแล็ตสร้างให้เป็นตัวแทนขอ งเธอในช่วงวัยต่ าง ๆ กัน           
โกแล็ตแอบแฝงความทรงจ าและค าสารภาพของเธอไว้ในนวนิยาย ผลงานแต่ละชิ้นของโกแล็ตบันทึก
ความเปลี่ยนแปลงทีละก้าวในชีวิตของเธอ ผู้อ่านสามารถติดตามวิวัฒนาการของบุคลิกภาพอัน
ซับซ้อนเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ซ่ึงบรรลุความสมดุลในที่สุด การย้อนไปสู่วิถีแห่งธรรมชาติเป็นวิธี
เดียวท่ีช่วยกอบกู้ศักด์ิศรีซ่ึงถูกบั่นท าลายด้วยกฎเกณฑ์ทางสังคม โลกวัยเยาว์ของโกแล็ตคือสถานที่ซ่ึง
เธอได้เรียนรู้การด ารงชีวิตอย่างสงบสุขและเสรีในวัฏจักรของธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้เธอจึงปรารถนาจะ
ย้อนไปสู่จุดต้ังต้นอีกครั้ง ผลงานของโกแล็ตเป็นพยานแห่งการต่อสู่อย่างทรหดอดทนเพ่ือแสวงหาสันติ
สุขอย่างแท้จริง  

 
3. อภิสรา   แสงหัตถวัฒนา (2550) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างเรื่องเล่าใน      นว

นิยายอัตชีวประวัติของนักเขียนสตรีพลัดถิ่น :การศึกษาเปรียบเทียบ เดอะ เมมัวรส์ ออฟ อะ เซอร์ไว
เวอร์ กับ เดอะ เฮาส์ ออฟ เดอะ สปิริตส์”  

อภิสรา  แสงหัตถวัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการเมือง สังคม และเ พศ
สถานะที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเรื่องเล่าในนวนิยายเรื่อง เดอะ เมมัวรส์ ออฟ อะ เซอร์ไวเวอร์ กับ 
เดอะ เฮาส์ ออฟ เดอะ สปิริตส์ ของ อิซาเบล อัลเยนเด รวมทั้งศึกษารูปแบบการเล่าเรื่องในนวนิยาย
ทั้งสองเรื่อง และวิเคราะห์บทบาทของเรื่องเล่าในฐานะที่เป็นการต่อรอง การเรียนรู้  และการเยียวยา
จากการครอบง าของอ านาจวัฒนธรรมกระแสหลัก และน ามาสู่การสร้างอัตลักษณ์ผ่านทางเรื่องเล่า  

ผลการศึกษาวิเคราะห์นวนิยายทั้งสองเรื่องพบว่า การพลัดถิ่นทั้งร่างกายและจิตใจเป็น
ปัจจัยส าคัญในการสร้างเรื่องเล่า และมีผลต่อรูปแบบของเรื่องเล่า นอกจากนี้เรื่ องเล่ายังมีบทบาทช่วย
ต่อรองกับวาทะกรรมกระแสหลัก ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เรื่องเล่ายังถูกใช้เพ่ือประกอบสร้างอัตลักษณ์คนพลัดถิ่น การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยาย
ทั้งสองเรื่องพบว่า ลักษณะการพลัดถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ เขียนแตกต่างกันท าให้รูปแบบเรื่องเล่า
นั้นแตกต่างกัน ในขณะที่เรื่องเล่าของบ้านใน เดอะ เฮาส์ ออฟ เดอะ สปิริตส์ ถูกใช้เพ่ือรื้อฟ้ืนราก
เหงาและเยียวยาบาดแผลทางใจที่เกิดจากการเมือง แต่เรื่องเล่าของบ้านและแม่ใน เดอะ เมมัวรส์ 
ออฟ อะ เซอร์ไวเวอร์ กลับเป็นเรื่องที่ต้องถูกเยียวยาเพราะเป็นปมปัญหาของผู้เล่า  

 
4. ปัทมน กอตระกูลสิน (2550) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการ

สารคดีอัตชีวประวัติสมัยรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 9”  
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ปัทมน กอตระกูลสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะของสารคดีอัตชีวประวัติ
จ าแนกตามสถานะและอาชีพของผู้เขียน พร้อมทั้งศึกษาวิวัฒนาการของสารคดีอัตชีวประวัติสมัย
รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 ให้ทราบถึงความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ และ
กลวิธีการเขียน  และศึกษาคุณค่าของสารคดีอัตชีวประวัติ  

ผลการวิจัยพบว่าสารคดีอัตชีวประวัติโดยทั่วไปเป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตของเจ้าของ
ประวัติต้ังแต่วัยเยาว์จนถึงช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ด้วยเหตุที่แต่ละบุคคลมีความเป็นมาของชีวิตที่
แตกต่างกัน  รายละเอียดของเนื้อหาจึงหลากหลา ยแตกต่า งกันไปด้วย  อย่ างไรก็ตามสารคดี
อัตชีวประวัติเจ้าของผู้เขียนที่อยู่ในกลุ่มสังคมหรืออาชีพเดียวกัน มักจะมีเนื้อหาส่วนหนึ่งร่วมกันคือ
การกล่าวถึงบริบททางสังคมหรืออาชีพของเจ้าของประวัติ การศึกษาด้านวิวัฒนาการของสารคดี
อัตชีวประวัติต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงปัจจุบัน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหา กล่าวคือ ในอดีต 
สารคดีอัตชีวประวัติมักกล่าวถึงชีวิตครอบครัวเพียงเล็กน้อย กล่าวถึงการท างานหรือเหตุการณ์ที่ตน
พอใจโดยอ้อม มักกล่าวถึงประสบการณ์ด้านลบที่เกิดในวัยเด็กที่ไม่ร้ายแรง  ถ้า มีการกล่าวถึงเรื่องด้าน
ลบของผู้อ่ืนจะท าโดยไม่ออกชื่อ แต่ในปัจจุบันมีการกล่าวถึงชีวิตครอบครัวมากขึ้นและกล่าวด้วยความ
ยกย่อง  มีแนวโน้มในการกล่าวถึงการท างานหรือเหตุการณ์ที่ตนพอใจอย่างภาคภูมิใจมากจนบางครั้ง
มองได้ว่าเป็นการโอ้อวด มีการกล่าวถึงเรื่องในด้านลบที่ร้ายแรงของตนเองและผู้อ่ืนมากขึ้น และออก
ชื่ออย่างชัดเจน ส่วนจุดมุ่งหมายในการเขียนกับเนื้อหาส่วนใหญ่จะสอดคล้องกัน มีเพี ยงบางเรื่องมี
จุดมุ่งหมายแฝงเพ่ือแก้ต่างให้แก่ตนเองไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในด้านรูปแบบ และด้านกลวิธี
การเขียน สารคดีอัตชีวประวัติเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าทั้งด้านความรู้ ความคิด และวรรณศิลป์  

 
5. พรรวิษิษ ฐ์ สุขารมณ์ (25 51) เขียน วิทยานิพนธ์เรื่อง “การยืนยัน เพศที่สา ม : 

การศึกษาแบบอัตชีวประวัติ”  
พรรวิษิษฐ์ สุขารมณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เห็นความแนบเนียน ความซับซ้อนและ

เง่ือนกลไกของวิธีการที่สังคมท าให้ภาพของ “เพศที่สาม” กลายเป็นเพียงภาพเหมารวมเพียงภาพ
เดียว รวมถึงกลวิธีการต่อสู้ของเพศที่สาม อันน ามาสู่ตัวตนที่เลื่ อนไหลได้ โดยผ่านการเล่าเรื่อง
ประสบการณ์ชีวิต การทบทวน การตีความเหตุการณ์ ในรูปแบบเรื่องสั้น ที่ เรียบง่ายเป็นเสมือน
เครื่องมือของผู้เขียนในการสื่อสารกับสังคม  

ผลของกา รจัดท าวิทยานิพนธ์ท าให้ มองเห็นความส าคัญและปัญหาที่ล้ วนมีควา ม
แนบเนียน อันเกิดขึ้นกับเพศที่สาม จัดสรรแบ่งประเภทกับสรรพสิ่งในสังคมให้มีสถานะที่ต่างกันโดย
สร้างความหมายที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าในเชิงขั้วตรงข้าม การจัดท าวิทยานิพนธ์ในรูปแบบของเรื่อง
เล่าอัตชีวประวัติ เป็นการยืนยันตัวตนของผู้เขียนทั้งกับตัวเองและกับสังคม โดยหวังให้เห็นถึงเรื่องที่ไม่
เคยบันทึก หรือเรื่องที่สังคมท าให้เห็นว่าเป็นเรื่องง่าย ๆ การเล่าเรื่องของตัวเองยังเป็นส่วนหนึ่งในการ
กระตุ้นเตือนความคิดในการจัดประเภทสรรพสิ่งที่แสนง่าย ให้เห็นได้ว่าการจัดประเภทต่อสรรพสิ่งนั้น
ไม่เพียงพอที่จะใช้กับมนุษย์แต่ละคนให้เข้าตามประเภทท่ีก าหนด 

 
6. ภัทราวดี  สหพงศ์ (2554) เขียนสารนิพนธ์เรื่อง “การศึกษาแนวทางการแปลค าศัพท์

ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ของสุคนธรส”   
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ภัทราวดี สหพงศ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการแปลค าศัพท์ทาง
วัฒนธรรม และเพ่ือศึกษาว่าแนวทางการแปลค าศัพท์ทางวั ฒนธรรมในวรรณกรรมชุดนี้สะท้อน
วัตถุประสงค์ในการแปลที่ต้องการให้ความรู้ เก่ียวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอเมริกันให้แก่ผู้อ่าน
ชาวไทยหรือไม่ อย่างไร  

ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการแปลค าศัพท์ทางวัฒนธรรมที่ผู้แปลแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม
ใหญ่ คือ 1) การทับศัพท์ 2) การใช้ค าศัพท์ท่ัวไปของสิ่งที่เทียบเคียงกันเป็นค าแปล 3) การแปลด้วย
ค าที่รู้จักกันในวัฒนธรรมภาษาฉบับแปล และ 4) การแปลตรงตัว การทับศัพท์แบบมีค าไทยผสมเป็น
วิธีที่ผู้แปลใช้มากที่สุด และเป็นวิธีที่รักษาอรรถรสไปพร้อมกับให้ความรู้ทางวัฒนธรรมภาษาต้นฉบับ
ให้แก่ผู้ อ่านมากที่สุด ดังนั้นสมมติฐานที่ ต้ังไว้ว่า แนวทางการแปลที่ผู้แปลเลือกใช้นั้น สะท้ อน
วัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมอเมริกัน  

 
7. วรากร   พ่ึงเงิน (2555) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “เรื่องเล่าของตัวตนในนวนิยายเชิง

อัตชีวประวัติเรื่อง เงาสีขาว ของแดนอรัญ   แสงทอง”  
วรากร พ่ึงเงิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการประพันธ์ของนวนิยายเรื่องเงาสีขาวและ

ความสัมพันธ์ระหว่างนวนิยายกับขนบนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติ รวมถึงศึกษากระบวนการสร้างตัวตน
ผ่านเรื่องเล่าในนวนิยายเรื่องดังกล่าว  

ผลการศึกษาพบว่าเงาสีขาวใช้กลวิธีการเริ่มต้นอย่างซ้ า ซ้อนและการล าดับเวลาให้ขาด
ตอนเพ่ือสะท้อนตัวตนที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการประกอบสร้าง นวนิยายเรื่องนี้น าเสนอการเล่าเรื่อง
ที่สับสนด้วยการแทรกบทพรรณนา การแสดงความเห็น และการเล่าออกนอกเรื่องเข้ามาขัดจังหวะ
การหวนนึกถึงอดีตของผู้เล่าอย่างต่อเนื่อง การเล่าเรื่องของคนบ้าถูกใช้เพ่ือการก้าวข้ามกรอบศีลธรรม
ที่เป็นอุปสรรคต่อการท าความเข้าใจ ผู้เล่าหันกลับสู่การครุ่นคิดในโลกภายใน โดยเรื่องราวต่าง ๆ ใน
อดีตถูกกรองผ่านมุมมองของเขาและถูกเล่าในทางตรงและทางอ้อมแตกต่างกันไป ขณะเดียวกันผู้เล่า
ได้ใช้กลวิธีกระแสส านึก และบทร าพึงในใจการสะท้อนตัวตนภายในผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์
ต่าง ๆ ออกมาเป็นภาษา นอกจากนี้ นวนิยายเชิงอัตชีวประวัติเรื่องนี้ไม่ได้ถูกผูกขาดจากเสียงเล่าของ 
“ฉัน” เท่านั้น แต่กลับมีเสียงอ่ืนแทรกเข้ามาด้วย ซ่ึงท าให้เสียงของฉันมีความหมายหรือท าให้ผู้ เล่า
สามารถนิยามตัวตนของเขาได้ การกลับมาทบทวนอดีตของผู้เล่าท าให้เขาค้นพบตัวเอง ยอมรับชีวิตที่
ผ่านมาและท าให้เสียงเล่าในเงาสีขาวเงียบหายไปในท้ายที่สุด กลวิธีการเล่าเรื่องต่าง ๆ ของเงาสีขาว
สะท้อนตัวตนที่อยู่ระหว่างกระบวนการประกอบสร้างที่ยังไม่เสร็จสิ้น และกลวิธีการเล่าเรื่องที่ ซับซ้อน
ยังสะท้อนตัวตนที่ยอกย้อน กระจัดกระจาย และไม่เป็นหนึ่งเดียว รวมถึงสะท้อนความยากในการ
ประกอบสร้างตัวตนผ่านเรื่องเล่าท่ามกลางข้อจ ากัดทางศีลธรรม 

 
จากงานวิจัยที่ ศึกษามาทั้งหมดนี้ มีความเก่ียวข้องกับงานที่ผู้วิจัยได้ศึกษา คือ แนวทาง

การศึกษางานเขียนอัตชีวประวัติที่สามารถน าใช้ในการศึกษาเพราะการศึกษาหนังสือชุดบ้านเล็ก ก็
เป็นงานเขียนเชิงอัตชีวประวัติ และแนวทางการศึกษาแรงจูงใจให้เขียนอัตชีวประวัติจะสามารถน ามา
เป็นกรอบให้ผู้วิจัยได้ใช้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจให้เขียนอัตชีวประวัติของผู้แต่งหนังสือชุดบ้านเล็กได้ต่อไป 
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บทความท่ีเก่ียวข้อง 
 

สันติ  นามธรรม (2522) เขียนบทความเรื่อง “จากที่ซ่ึงดวงตะวันฉายแสง” ในวารสาร
โลกหนังสือ ซ่ึงเขียนเรื่องราวของผู้บุกเบิกดินแดนตะวันตก และนั่นคือที่มาของหนังสือชุดบ้านเล็ก ซ่ึง
เล่าถึงเรื่องราวการขยายชาติใหม่ อันเป็นผลมาจากการขยายดินแดนไปทางตะวันตก ลอร่า คิดถึงเรื่อง
ที่พ่อเคยเล่าให้ฟังซ่ึงมันเป็นเรื่องที่ดีมาก เธอจึงเขียนเรื่องบ้านเล็กในป่าใหญ่ ในปีค.ศ. 1931 ซ่ึง
หนังสือเล่มนี้เป็นแรงงานและหยาดเหง่ือจากความรักและความทรงจ าจริง ๆ ส าหรับพ่อ และนั้นคือ
จุดเริ่มต้นของหนังสือชุด บ้านเล็ก ต่อมาในค.ศ. 1932 เธอก็เขีย นเรื่องเด็กชายชาวนา ปีค.ศ. 1935 
เขียนเรื่องบ้านเล็กในทุ่งกว้าง อีกสองปีต่อมาเขียนเรื่องบ้านเล็กริมห้วย ปี ในค.ศ. 1939 ได้เขียนเรื่อง
ริมทะเลสาบสีเงิน ปีค.ศ. 1940 เขียนเรื่องฤดูหนาวอันแสนนาน ปีค.ศ. 1941 เขียนเรื่องเมืองเล็กใน
ทุ่งกว้าง และปีค.ศ. 1943 เขียนเรื่องปีทองอันแสนสุข แม้จะได้ภาพชีวิตของพ่อกับแม่ในดินแดน
ตะวันตก ที่ต้องยืนหยัดพ่ึงตนเองแทบทุกอย่าง มีงานต้องท าตลอดเวลา แต่เราก็ไม่ทราบภูมิหลังความ
เป็นมาของพ่อและแม่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ เขียนใช้เรื่องราวของบุคคลดังกล่าวมาเป็นเพียงฉาก
ประกอบชีวิตในวัยเด็กของเธอ โดยไม่เน้นความเป็นมาของพ่อกับแม่ให้เห็น 

นักบุกเบิกดินแดนตะวันตกสมัยนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรก คือพวกที่เข้ามาตัก
ตวงหาความม่ังค่ังไม่ได้ต้ังรกรากอย่างถาวร สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ป่าเถื่อน บุกเบิก
เปิดเส้นทาง ท าลายรากฐานความม่ันคงของอินเดียนแดง นักบุกเบิกรุ่นแรกนี้คือ นักล่าสัตว์ นักส ารวจ 
มิชชันนารี คนท าเหมือง และนักปศุสัตว์ กลุ่มที่สอง คือพวกที่เข้าต้ังรกรากอย่างถาวรและใช้ประโยชน์
จากผืนดินเต็มที่ พร้อมกับเปลี่ยนแปลงดินแดนตะวันตกให้เป็นชุมชน เมือง นคร พวกนี้ได้แก่ ชาวนา 
พวกสร้างเมือง พ่อค้า นักล่าที่ดิน ครอบครัวของผู้ เขียนก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย และเป็นนักบุกเบิกผู้ที่ มี
ภาระต้องเอาชนะธรรมชาติในดินแดนตะวันตก 

 
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ที่ มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับงานเขียนเชิงอัตชีวประวัติใน

แง่มุมต่าง ๆ นั้น  และได้ศึกษาบทความที่ข้องประกอบด้วย งานที่ศึกษาทั้งหมดนี้ เป็นความรู้ที่
เก่ียวข้องกับการศึกษางานเขียนเชิงอัตชีวประวัติ ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะน ามาเป็น
แนวทางในการศึกษางานอ่ืนต่อ ๆ ไป 

ผู้วิจัยสามารถน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตร์อเมริกา
ยุคบุกเบิกตะวันตก : มองผ่านงานเขียนเชิงอัตชีวประวัติชุด “บ้านเล็ก” ของสุคนธรส ได้ เพราะ
การศึกษานวนิยายชุดบ้านเล็ก แต่งโดยลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ แปลเป็นภาษาไทยโดย สุคนธรส 
เป็นนวนิยายชุดที่ มีเนื้อหาเชิงอัตชีวประวัติที่แทรกความรู้ประวัติศาสตร์ไว้อย่างแนบเนียน สละสลวย 
และมีความสนุกสนาน ผู้วิจัยจะได้น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป  
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บทท่ี 3 
ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกในงานเขียนแปลชุดบ้านเล็ก 

 
สหรัฐอเมริกาเป็นชาติตะวันตกที่ยิ่งใหญ่ มีความน่าสนใจ เพราะเป็นชาติที่พรั่งพร้อมไปด้วย

ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย์ การทหาร เทคโนโลยี รวมทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ ที่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่ไม่ยาวนานนัก 

อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานหากเปรียบเทียบกับชาติอ่ืน ๆ 
อย่างกรีก โรมัน หรือ อังกฤษ แต่ความเป็นประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาก็มีความน่าสนใจที่จะ
ศึกษายิ่งนัก ด้วยความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มต้นต้ังแต่ชาวยุโรปต่ืนตัวออกส ารวจดินแดน 
เพ่ือแสวงหาความม่ันค่ังทางเศรษฐกิจ จนมาพบดินแดนแห่งนี้และเริ่มอพยพเข้ามาจัดต้ังอาณานิคม
ทางอเมริกาเหนือก่อน ผู้คนในอเมริกาเริ่มต่อต้านจนเกิดเป็นสงครามประกาศอิสรภาพขึ้นมา ซ่ึงก็ท า
ให้ชาวอเมริกาได้ดินแดนของตนกลับคืนมา จนมาถึงยุคที่ผู้คนมากขึ้นต้องเริ่มขยายตัวไปทางดินแดน
ตะวันตกเลยจากแม่น้ ามิสซูรีเป็นต้นไป ซ่ึงวิถีชีวิตของผู้คน ชาวไร่ชาวนาก็นับว่าเป็นผู้ มีส่วนส าคัญใน
การร่วมบุกเบิกดินแดนตะวันตกเพ่ือสร้างความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว 

นวนิ ยายชุด “บ้านเล็ก” หรือชื่อภาษาอังกฤษ The little House Booksมีผู้แปลเป็ น
ภาษาไทยโดย “สุคนธรส”จ านวน 10 เล่ม ดังนี้  บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านเล็กในทุ่งกว้าง เด็กชาย
ชาวนา บ้านเล็กริมห้วย ริมทะเลสาบสีเงิน ฤดูหนาวอันแสนยาวนาน เมืองเล็กในทุ่งกว้าง ปีทองอัน
แสนสุข สี่ปีแรก และตามทางสู่ เหย้า เป็นเรื่องราวชีวิตจริงของผู้แต่ง ที่ได้บรรยายถึงสภาพความ
เป็นอยู่ของชาวอเมริกัน วิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนอย่างละเอียดลออ ในทุกด้านทุกมุม ซ่ึ งผู้แต่ง
สามารถถ่ายทอดเรื่องราว และความรู้ทางประวัติศาสตร์อเมริกาในยุคบุกเบิกตะวันตกในด้านสภาพ
ความเป็นอยู่ ด้านภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ได้ดี 

ชาวอเมริกันต้องต่อสู้กับธรรมชาติ ความยากล าบากมาอย่างแสนสาหัสกว่าที่บ้านเมืองของ
เขาจะเจริญรุ่งเรืองจนเป็นประเทศมหาอ านาจเหมือนในปัจจุบันนี้ได้ ซ่ึงผ่านระยะเวลาเพียง 80 ปีเศษ
เท่านั้ นเอง รัฐวิสคอน ซินซ่ึงเป็ นป่าเปลี่ยวอัน เป็นบ้านเกิดของผู้แต่ง เป็ นดินแดนที่ อาศัยของ
สิงสาราสัตว์ ได้กลับกลายเป็นบ้านเมืองที่ มีความเจริญรุ่งเรืองพรั่งพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายที่
เกิดจากอ านาจของวิทยาศาสตร์ 

ลอร่า อิงกัลล์ส์ไวล์เดอร์ ผู้แต่งหนั งสือเรื่องนี้  เกิด เม่ือปี ค.ศ. 1876 (พ.ศ . 2401) ใน
กระท่อมเล็ก ๆ ที่สร้างจากไม้ซุง อยู่ที่ชายป่าใหญ่ของรัฐวิสคอนซิน เม่ือมีผู้คนขยับขยายเข้ามาอยู่ใน
แถบนี้มากขึ้น ท าให้ต้นไม้ใหญ่ถูกโค่น สัตว์ป่าเริ่มหนีหาย ครอบครัวของเธอจึงตัดสินใจอพยพโดยใช้
เกวียนเป็นพาหนะ เดินทางออกจาก เมืองวิสคอน ซิน ผ่าน เมืองเปปิน  ข้ ามแม่น้ า มิสซิสซิปปี           
รัฐมินนิโซตา ข้ามแม่น้ ามิสซูรี ไปสู่รัฐไอโอวา ผ่านรัฐมิสซูรี รัฐแคนซัส เข้าเมืองอินดีเพนเดนซ์ และรัฐ
ดาโคตา จนกระทั่งได้พบและแต่งงานกับแอลแมนโซ ไวล์เดอร์ ในตอนสุดท้ายของชีวิตผู้แต่งได้ต้ัง
บ้านเรือนอยู่ในรัฐมิสซูรี มีลูกสาวหนึ่งคนชื่อโรสไวล์เดอร์ เลน เม่ือเติบโตมาก็เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง
คนหนึ่งของอเมริกาเช่นกัน  
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การเดินทางอพยพของผู้แต่งนี้ได้เล่าเรื่องราวอันเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์ไว้อย่า งดียิ่ง 
เพราะท าให้ผู้อ่านได้อ่านแบบสนุกสนานตามแบบการอ่านนวนิยาย แต่ในขณะเดียวกันก็จะได้เข้าใจ
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
 
เน้ือเรื่องย่อจากหนังสือชุดบ้านเล็ก 

ลอร่าและครอบครัวได้อาศัยอยู่ในบ้านเล็กสีเทาท าด้วยไม้ซุงทั้งต้น ในป่าใหญ่รัฐวิสคอนซิน 
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงห้อมล้อมไปด้วยป่าไม้ และสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ การใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเล็ก ๆ นี้
เปี่ยมไปด้วยความสุข มีสุนัขชื่อแจ๊คที่คอยเป็นเพ่ือน และเป็นผู้ป้องกันภัย พ่อหาอาหารโดยการล่า
สัตว์ แม่ก็เป็นแม่บ้านที่สอนงานบ้าน และการท าอาหารให้กับลูกทั้ง 2 คือ แมรี่ และลอร่า  

เรื่องราวการใช้ชีวิตอยู่ในป่าที่ต้องต่อสู้ กับอากาศที่หนาวเย็น แต่ก็มีการเตรียมความพร้อม
ในเรื่องของอาหาร โดยการเก็บพืชผล การถนอมอาหารเช่น การท าหมูแฮม หมูทับ ไส้กรอก การท า
เนย เป็นต้น  

เม่ือมีผู้คนมากขึ้นความสุขในป่าใหญ่ก็เริ่มลดลง ทรัพยากรธรรมชาติลดลงเช่นกัน ผู้คนเริ่ม
คิดจะอพยพหาที่ท ากินแหล่งใหม่ พ่อของลอร่าก็คิดที่จะอพยพไปหาที่ท า กินแห่งใหม่ และได้ตัดสินใจ
อพยพไปสู่ดินแดนตะวันตก และได้ขายบ้านเล็กในป่าใหญ่เพ่ือน าเงินไปต้ังต้นในดินแดนแห่งใหม่ 

พ่อของลอร่าตัดสินใจพาครอบครัวเดินทางไปตะวันตกยังดินแดนของพวกอินเดียนแดง 
ตลอดการเดินทางต้องข้ามทะเลสาบ ข้ามภูเขา ข้ามแม่น้ าน้อยใหญ่ มากมาย ได้พบภูมิประเทศที่
แตกต่างกันออกไป จนมาถึงแคนซัสซ่ึงเป็นดินแดนที่ราบแบน มีแต่ทุ่งหญ้ าอันกว้างใหญ่ จึงได้
ตัดสิน ใจต้ังรกราก ณ ที่แห่งนี้  ซ่ึงเป็นดินแดนของพวกอินเดียนแดง จึงได้ มีโอกาสพบเจอพวก
อิน เดียนแดงอยู่บ่ อยครั้ง พ่อของลอร่าไม่ต้องการเป็นศัตรูกับพวกอินเดียนแดง จึงยอมให้พวก
อินเดียนแดงน าข้าวปลาอาหารที่บ้านไปบ่อยครั้ง แต่ก็เป็นผลดีกับครอบครัว 

เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ทุ่ง พวกที่อพยพเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกอินเดียนแดงเผาทุ่งหญ้ า 
เพ่ือที่จะไล่ผู้คนที่อพยพมาให้เดินทางไปอยู่ที่อ่ืนเพราะพวกอินเดียนแดงไม่พอใจพวกที่อพยพมาอยู่ใน
เขตของตน ทั้งยังคิดจะสังหารผู้ที่อพยพเข้ามา แต่ด้วยการผูกมิตรของพ่อลอร่ากับอินเดียนแดงจึงท า
ให้ครอบครัวของลอร่าปลอดภัย และสุดท้ายพวกอินเดียนแดงก็เกิดการขัดแย้งกันเอง เพราะ มี
อินเดียนแดงบางเผาไม่ต้องการให้มีการสังหารพวกที่อพยพเข้ามาจนเกิดการทะเลาะ ถึงขั้นที่ท าให้ไม่
ไปล่าควายป่าซ่ึงเป็นงานใหญ่ของอินเดียนแดงแต่ละเผ่า และแยกย้ายกันไปหาที่อยู่ใหม่ 

อย่างไรก็ตามมีข่าวมาว่าทหารจะมาขับไล่พวกที่อพยพเข้าไปอยู่ในเขตของอินเดียนแดง ท า
ให้ผู้อพยพไม่พอใจจึงพากันอพยพออกจากพ้ืนที่ พ่อของลอร่าก็ไม่พอใจรัฐบาลเช่นกัน จึงพากัน
เดินทางย้อนขึ้นไปมินนิโซตา ผ่านรัฐแคนซัส รัฐมิสซูรี รัฐไอโอวา และเดินทางต่อไปเรื่อย ๆ จนได้มา
หยุดอาศัยอยู่ที่บ้านโพรงดินที่ห้วยพลัมครี้ก พ่อเลี้ยงสัตว์ และปลูกข้าวสาลี จนผ่านพ้นคริสต์มาส ก็
ปลูกบ้านไม้ด้วยกระดานแผ่นเรียบและย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่  

ลอร่ามีน้องเล็กเพ่ิม 1 คนชื่อแครี่  และลอร่ากับแมรี่อายุถึงเกณฑ์ที่ต้องเข้าโรงเรียนแล้ว ทั้ง
สองคนจึงต้องไปเรียน ท าให้ได้มีเพ่ือนใหม่ ๆ มีชีวิตเป็นชาวเมืองมากขึ้น แต่ก็ยังต้องเผชิญกับสภาพ
อากาศที่เลวร้าย และภัยจากธรรมชาติ มีต๊ักแตนมากินพืชผล ท าให้พืชผลของพ่อเสียหายหมด พ่อจึง
ต้องเดินทางไปทางภาคตะวันออกเพ่ือหางานท าระยะเวลาหนึ่ง เม่ือกลับมาการท าเพาะปลูกก็ยังไม่ดี
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ขึ้น ที่แห่งนี้ ทั้งยังต้องเผชิญโรคร้ายทุกคนในบ้านป่วยเป็นไข้อีด าอีแดงกัน จนท าให้แมรี่ตาบอด ลอร่า
จึงเป็นเสมือนดวงตาให้แมรี่  

วันหนึ่งมีญาติของพ่อมาเยี่ยมและชวนพ่อไปท างานทางภาคตะวันตกที่รัฐดาโคตา ในที่สุด
พ่อก็ตกลงไปท างาน เพราะการเพาะปลูกที่นี้ ไม่ดีเอาเสียเลย แล้วให้แม่ แมรี่  ลอร่า แครี่  และน้องเล็ก
สุดท้องคือเกร๊ซ นั่งรถไฟตามไปทีหลัง ซ่ึงเป็นเรื่องต่ืนเต้นของลอร่ามากเพราะไม่เคยนั่งรถไฟเลย 

การที่พ่อได้ย้ายไปท างานเป็นเสมียนคอยดูแลเรื่องเงินเดือนของคนงานสร้างทางรถไฟ ท า
ให้ครอบครัวของลอร่าเริ่มต้นการใช้ชีวิตแบบตะวันตกอย่างแท้จริง ได้เห็นการสร้างทางรถไฟ ซ่ึงเป็นที่
ต่ืนตาต่ืนใจของลอร่ามาก จนความเจริญเติบโตเข้ามาอย่างรวดเร็ว เม่ืองานสร้างทางรถไฟเสร็จสิ้นพ่อ
ของลอร่าก็เริ่มหาที่ ดินเพ่ือจับจอง จนได้ที่เหมาะผืนหนึ่งสร้างเพิงที่พักไว้ ต้องต่อสู้ กับการลงชื่อจับ
จองที่ ดิน และไม่นานผู้คนก็เริ่มอพยพมามากขึ้นจนเริ่มเป็นเมือง มีการสร้างบ้าน ร้านค้า สร้าง
โรงเรียน สร้างโบสถ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน 

ในดินแดนแห่งนี้ผู้คนต้องเผชิญกับฤดูหนาวท่ีแสนยาวนาน และโหดร้าย ต้องต่อสู้กับสภาพ
อากาศ ที่มีพายุหิมะมาตลอดจนท าให้รถไฟไม่สามารถเดินทางมาส่งสินค้าได้ อาหารที่เตรียมไว้เป็น
เสบียงในฤดูหนาวไม่เพียงพอ ผู้คนต้องอดทนรอคอยความยากล าบากนี้อย่างยาวนาน และแสนทารุณ 
แต่ในที่สุดก็สามารถผ่านพ้นไปได้ หลังฤดูหนาวท่ีแสนนานผ่านพ้นไป ผู้คนกลับมามีวิถีชีวิตที่สุขสดใส
เพราะสามารถท างานต่าง ๆ ได้ตามปกติ  

ลอร่าและน้อง ๆ ได้ไปโรงเรียน ส่วนแมรี่ ก็ได้มีโอกาสไปเรียนที่วิทยาลัยส าหรับคนที่มีความ
บกพร่องทางสายตา ทุก ๆ คนด าเนินชีวิตไปตามวิถีทางที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมา เม่ือเป็นเมืองก็มี
งานสังคมต่าง ๆ มากมาย เกิดธรรมเนียมปฏิบัติจากผู้คนหลายเชื้อชาติที่อพยพมาอยู่รวมกันจน
กลายเป็นธรรมเนียมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

ทุกวันอาทิตย์ผู้คนจะไม่ท างานแต่จะไปโบสถ์เพ่ือฟังเทศน์ และเด็ก ๆ จะได้รับการปลูกฝัง
ความเชื่อความศรัทธาด้านศาสนา โดยการมีโรงเรียนวันพระให้เด็กได้เรียนรู้ได้ซึมซับความรู้ที่ เป็น
หลักธรรมจากพระคัมภีร์ไบเบิล 

ลอร่าได้ท างานหลายอย่างเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว และได้เป็นครูต้ังแต่อายุ 15 ปีตามที่แม่
หวังไว้ เธอได้ไปสอนในหลาย ๆ โรงเรียนได้เงินมาก็ช่วยเหลือครอบครัว และไม่นานเธอก็ได้แต่งงาน
กับแอลแมโซ และมีบ้านเป็นของตัวเอง ลอร่าเป็นนักบุกเบิกเธอชอบการเดินทาง แต่สามีของเธอเป็น
ชาวนาจึงต้องร่วมกันต่อสู้กับดินฟ้าอากาศ เพ่ือเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ แม้จะไม่โชคดีในปีแรก ๆ พืช
ผลได้ไม่เต็มที่ เธอต้องเป็นหนี้มากมาย แต่เธอก็ต่อสู้จนเอาชนะมาได้ เธอมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อโร้ส ที่
เป็นแก้วตาดวงใจให้เธอต่อสู้ฝ่าฝันอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ 

 
จากเรื่องราวท้ังหมดนี้พอจะท าให้เห็นได้ว่าความรู้ที่เป็นเรื่องราวชีวิตของครอบครัวหนึ่ง ซ่ึง

เป็นตัวแทนของผู้คนในยุคบุกเบิกตะวันตก ได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตที่ให้ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ในยุค
นั้นไว้มาก ดังที่จะได้น าเสนอประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกต่อไปนี้ 
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ประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกในงานเขียนแปลชุดบ้านเล็ก 
 

การบันทึกเรื่องราวชีวิตของลอร่านั้น เธอบันทึกด้วยวิธีทางวรรณกรรมในรูปแบบนวนิยาย 
ซ่ึงท าให้อ่านแล้วเข้าใจเรื่องได้ง่าย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไม่ยากเหมือนอ่านบันทึกประวัติศาสตร์ทั่ว 
ๆ ไป โดยลอร่าได้ให้ความรู้เก่ียวกับดินแดนที่เธอเดินทางอพยพไปในหลาย ๆ ด้าน อันเป็นความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ของอเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกทั้งหมด 9 เรื่อง คือ ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ความเป็นอยู่
ของชาวอเมริกันในยุคบุกเบิกตะวันตก ขนบธรรมเนียม ประเพณี ธรรมเนียมของชาวอเมริกัน ความรู้
เรื่องชนพ้ืนเมือง  ความขัดแย้งกับชนพ้ืนเมือง ความส าเร็จของชนชาติอเมริกา สาเหตุการอพยพสู่
ดินแดนตะวันตก และการสร้างระเบียบของสังคมใหม่  ดังต่อไปนี้ 

 
1. ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554: 872) ให้ความหมายของค าว่า ภูมิศาสตร์ 
หมายถึง น. วิชาที่ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมที่ปรากฏ
ในดินแดนต่าง ๆ ของโลก 

คาร์ล  ริทเทอร์ (2555:10) นักภูมิศาสตร์ชาวเยอรมันซ่ึงได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ก าเนิด
ภูมิศาสตร์แนวใหม่ ให้ความหมายของค าว่า ภูมิศาสตร์ หมายถึง การศึกษารูปแบบของสิ่งต่างๆ และ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่งบนผิวโลกและการเก่ียวข้องสัมพันธ์กันในบริเวณนั้น 

จ ารัส น้อยแสง (2520: 8) ภูมิศาสตร์ คือวิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติกับทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในดินแดนต่างๆ ของโลก การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์แผนใหม่ต้อง
ศึกษาอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ หรือหลักเกณฑ์สถิติข้อเท็ จจริงจากวิชาใน
แขนงที่เก่ียวข้องกันมาพิจารณาโดยรอบคอบ 

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ (2549: 258) ให้ความหมายของค าว่า ภูมิศาสตร์ หมายถึง 
ศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่ ตลอดจนองค์ประกอบด้านสังคม
มนุษย์ โดยศึกษาถึงลักษณะความหมาย รูปแบบ การกระจาย กระบวนการเกิด การเปลี่ยนแปลง 
วิวัฒนาการ ตลอดจนความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งในอดีต และปัจจุบัน 

ปัจจุบันนี้ วิธีการศึกษาภูมิศาสตร์ประกอบด้วย การเก็บข้อมูล การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ โดยศึกษาแนวความคิดหลักเก่ียวกับพ้ืนที่ในลักษณะที่ เป็นระบบ คือระบบกายภาพและ
ระบบสังคมมนุษย์ ระบบกายภาพศึกษาลักษณะและระบบของสิ่งต่างๆ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ หิน 
ดิน น้ า  บรรยากาศ เป็นต้น ส่วนระบบสังคมมนุษย์ ได้แก่ ประชากร ภูมิศาสตร์การเมือง ภูมิศาสตร์
ภูมิภาค ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ เป็นต้น 

ในการศึกษาทั้ง 2 ระบบนี้ อาจใช้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ แผนที่ การ
ส ารวจข้อมูลด้วยภาพถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม เทคนิคคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เข้าใจเรื่อง
พ้ืนที่อย่างถูกต้องและครบถ้วน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาสังคมทางพ้ืนที่ ตลอดจน
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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หนังสือชุดนี้  ได้ให้ความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ของอเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกไว้อย่างชัดเจน โดย
มีลอร่าเป็นผู้เล่าเรื่องราวชีวิตการอพยพของครอบครัวเธอไปสู่ดินแดนตะวันตกด้วยตนเอง ซ่ึงการ
อพยพไปนั้นจะต้องพบเจอสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย เผชิญกับสภาพภูมิอากาศอันโหดร้าย เพ่ือ
ความชัดเจนจึงได้แบ่งเป็นประเด็นดังนี้ 

 
1.1 ภูมิประเทศ 
พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2549: 520) ให้ความหมายของค าว่า  

ภูมิประเทศ คือลักษณะภูมิประเทศบริเวณใดบริเวณหนึ่งของพ้ืนผิวโลกที่มีรูปร่างลักษณะทางกายภาพ 
เช่น ความสูง ความลาดชัน เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน เช่น ลักษณะภูมิประเทศเป็นเขา ( hilly 
terrain) ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา (mountainous terrain) 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554: 872) ให้ความหมายของภูมิประเทศ คือ ลักษณะ
ทางกายภาพและธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความสูงต่ าของผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมือง
ต่าง ๆ 

วิไลเฉิด ทวีสิน (2521: ไม่ปรากฏเลขหน้า) อธิบายความหมายของภูมิประเทศ (Landforms) 
ว่า หมายถึง พ้ืนที่ท่ีมีความสูงต่ า และมีลักษณะต่าง ๆ กัน ภูมิประเทศทั้งหลายแม้แต่ภูเขาสูงไม่ได้เป็น
สิ่งที่อยู่คงที่ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา 

จากความหมายข้างต้น ภูมิประเทศ จึงหมายถึงลักษณะพ้ืนผิวโลกที่มีรูปร่างทางกายภาพ 
เช่น มีพ้ืนที่ท่ีมีความสูงต่ า ความลาดชัน มีลักษณะต่าง ๆ ที่รวมถึงถนน และเมืองต่าง ๆ ด้วย 

 
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่อยู่ทางทวีปอเมริกา เหนือมีความห่างไกลจากทวีปเอเชียมาก 

ดังนั้นสภาพภูมิศาสตร์ ก็ย่อมมีความแตกต่างจากทวีปเอเชียพอสมควร จากนวนิยายชุด “บ้านเล็ก” 
ลอร่าได้บรรยายให้เห็นถึงสภาพภูมิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศที่มีทั้งป่าเขา ที่ราบทุ่ง
หญ้า และสภาพภูมิอากาศของอเมริกาได้อย่างชัดเจน 

ลอร่าได้เล่าถึงสภาพภูมิประเทศทางดินแดนตะวันตกให้เราทราบว่าเป็นภูเขาในตอนที่ได้
เดินทางมาถึงหุบเขาแห่งหนึ่งว่า  

 
...ในหุบเขานั้นเกวียนไปติดหล่มแน่น ล้อจมลึกอยู่ในโคลนสีด า ฝนก็เทจั๊ก ๆ ลงมา ฟ้าร้องเปร้ียงป

ร้างและแลบอยู่ปลาบ ๆ ไม่มีท่ีจะพักแรมและก่อไฟได้ เพราะทุกอย่างเปียกช้ืนไปหมด 
(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 17) 

 
เม่ือได้อ่านเรื่องราวต่อไปเรื่อย ๆ ก็พบว่า ลอร่าก็ได้บรรยายให้เห็นลักษณะของภูมิประเทศที่

เป็นเนินเขาว่า  
 
วันรุ่งข้ึน พ่อพบท่ีเหมาะบนเนินเขาซ่ึงพอจะไปกางกระโจมพักได้ ฝนหยุดแล้ว แต่ต้องคอยอยู่สัก

อาทิตย์หนึ่งก่อนกว่าน้ าในล าห้วยจะลดลงและโคลนแห้ง พ่อจะได้ขุดล้อเกวียนให้ข้ึนจากโคลนและ
ขับต่อไปได้ 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 17) 
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ลอร่าเดินทางมาถึงแคนซัสและพบว่าภูมิประเทศแถบนี้ เป็นที่ราบแบบ ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ 
ซ่ึงลอร่าได้บรรยายไว้ว่า 

 
แคนซัสเป็นดินแดนท่ีราบแบน ดูไม่มีท่ีส้ินสุด มีแต่หญ้าสูง ๆ ปลิวไหวอยู่ในสายลม วันแล้ววันเล่า

ต้องเดินทางอยู่ในแคนซัสแลไม่เห็นมีส่ิงใดอีกเลย นอกจากยอดหญ้าปลิวสะบัด และท้องฟ้าอันเว้ิง
ว้างกว้างใหญ่ 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 18) 
 
ตอนหนึ่งที่ท าให้ผู้อ่านสามารถทราบถึงภูมิประเทศทางอเมริกาตะวันตกได้อย่างชัดเจนว่าเป็น

ดินแดนที่เป็นที่ราบก็คือ  
 
...ตอนนี้มิสซิสบรูว์สเตอร์ทะเลาะถึงเ ร่ืองภูมิประเทศท่ีราบแบนแสนกันดาร ลมและความหนาว 

เธออยากจะกลับไปอยู่ทางภาคตะวันออก ทันใดนั้นเองลอร่าก็เข้าใจ แกไม่ได้คลุ้มคล่ังเพราะโกรธเรา
หรอก 

(ปีทองอันแสนสุข: 35) 
 
นอกจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ที่ราบ ทุ่งหญ้ า ลอร่ายังได้เล่าให้เราทราบถึงแม่น้ า

สายส าคัญ ๆ ของดินแดนที่มีลักษณะกว้างขวาง น้ าเป็นโคลนสีเหลือง ซ่ึงก็คือ แม่น้ ามิสซูรี นั่นเอง ว่า  
 

...ไ ด้นั่งเกวียนข้ึนสะพานไม้ยาว ๆ ข้ามแม่น้ ามาก็หลายหนแล้ว แล้วก็มาถึงแม่น้ าสายหนึ่ง
กว้างขวาง น้ าเป็นสีเหลือง ท่ีนี่ไม่มีสะพานเลยนี่แหละแม่น้ ามิสซูรี พ่อขยับเกวียนข้ึนไปท่ีแพไม้แล้ว
ทุกคนก็นั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่ในเกวียน ขณะท่ีแพลอยตุปัดตุเป๋ออกจากฝ่ังท่ีปลอดภัย ค่อย ๆ 
ลอยไปตามกระแสคล่ืนน้ าโคลนสีเหลือง 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 17) 
 
ลอร่าเล่าถึงการเดินทางข้ามผ่านทะเลสาบ ว่า “ทะเลสาบใหญ่โตกว้างขวาง แข็งเป็นน ้าแข็ง

ไปหมดมองดูขาวเรียบเวิ งว้างไปจนจดขอบฟ้าสีเทา แลเห็นรอยเกวียนบนน ้าแข็งผ่านไปบนทะเลสาบนี 
เป็นทางไกลจนสุดสายตา” (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 15) ซ่ึงเราก็จะทราบได้ว่าดินแดนแถบนี้นอกจากจะมี
แม่น้ า ก็ยังมีทะเลสาบที่กว้างขวางอีกด้วย 

มีตอนหนึ่งที่ลอร่าเล่าถึงการเดินทางแล้วท าให้เราได้รู้จักชื่อรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาใน
แถบตะวันตก และยังท าให้เห็นภาพของการเชื่อมต่อระหว่างพรมแดนของแต่ละรัฐด้วย เช่น รัฐ
แคนซัส รัฐมิสซูรี รัฐไอโอวา รัฐมินนิโซตาโดยเธอเล่าว่า  

 
เป็นเวลาหลายต่อหลายวันมาแล้ว แจ๊คได้ว่ิง เหย่า ๆ มาใต้ท้องเกวียนตลอดท้ัง วัน มันว่ิงมาตลอด

ทางจากบ้านไม้ซุงหลังเล็กในดินแดนของพวกอินเดียนแดง ผ่านเข้าไปในรัฐแคนซัส รัฐมิสซูรี รัฐ
ไอโอวา และเข้ามาในรัฐมินนิโซตานี้  อีกเป็นระยะทางไกลมิใช่น้อย มันจึงเรียนรู้ท่ีจะเจียดเวลาหา
โอกาสพักผ่อนร่างกายทุกขณะท่ีเกวียนหยุด 

(บ้านเล็กริมห้วย: 11) 
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1.2 ภูมิอากาศ 
พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ (2549: 118) ให้ความหมายของค าว่า ภูมิอากาศ (climate) ไว้

ว่า ลักษณะอากาศในระยะเวลานาน เป็นลักษณะอากาศเฉลี่ยของภูมิภาคแห่งใดแห่งหนึ่งในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยที่ช่วงเวลานี้อาจเป็นเดือน เป็นปี หรือเป็นศตวรรษก็ได้ ภูมิอากาศต้องอาศัยมา
จากผลการตรวจอากาศประจ าวัน เพราะเม่ือมีการตรวจอากาศในท้องถิ่นใดชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้ว 
ย่อมมีการรวบรวมข้อมูลของลมฟ้าอากาศต่าง ๆ เข้า เป็นหมวดหมู่เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและค่าปรกติของ
ส่วนประกอบอุตุนิยมวิทยาแต่ละชนิดแล้วน าไปวิเคราะห์จัดท าเป็นรูปภูมิอากาศของท้องถิ่นนั้น ๆ ขึ้น 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554: 872) ให้ความหมายของภูมิอากาศ คือ อากาศ
ประจ าถิ่น ลักษณะอากาศเฉลี่ยของภูมิภาคแห่งใดแห่งหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซ่ึงอาจเป็นเดือน 
เป็นปี หรือเป็นศตวรรษก็ได้ 

ช านาญ ประทุมสินธุ์ (2514: 54) ได้ให้ความหมายของภูมิอากาศไว้ว่า หมายถึง ลักษณะของ
ลมฟ้าอากาศที่มีอยู่ในที่ต่าง ๆ ในเวลาต่าง ๆ กันเป็นระยะเวลานาน โดยกล่าวเป็นส่วนเฉลี่ยของลม
ฟ้าอากาศในภูมิภาคหรือต าบลนั้น ๆ เช่น ภูมิภาคอากาศของกรุงเทพฯ ในเดือนมิถุนายน ภูมิอากาศ
ของภาคเหนือ หรือภูมิอากาศของประเทศไทย เหล่านี้หมายถึงลักษณะลมฟ้าอากาศที่กล่าวเป็นราย
เฉลี่ยของบริเวณต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นลักษณะและสภาวะโดยทั่ว ๆ ไปของลมฟ้าอากาศ ณ บริเวณนั้น ๆ 

วิไลเฉิด ทวีสิน (2521: ไม่ปรากฏเลขหน้า) ได้ให้ความหมายของภูมิอากาศไว้ว่า หมายถึง 
คุณสมบัติหรือลักษณะของอากาศ ในระดับใกล้ผิวโลกของพ้ืนที่กว้างขวางในระยะเวลานาน ลักษณะ
ของอากาศ หมายถึงอุณหภูมิของอากาศ ความชื้นของอากาศซ่ึงได้แก่ หยาดน้ าฟ้าต่าง ๆ และทิศทาง
ของลมซ่ึงขึ้นอยู่กับความกดของอากาศ 

จากความหมายข้างต้น ภูมิอากาศ จึงหมายถึง ลักษณะของสภาพลมฟ้าอากาศในช่วงเวลาที่
ยาวนาน โดยเป็นลักษณะอากาศเฉลี่ยของภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งและเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

ลอร่าได้เล่าเรื่องราวท่ีสามารถท าให้รับรู้สภาพภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกาได้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
4 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ในแต่ละฤดูกาลมีสภาพอากาศที่โหดร้าย
หมุนเวียนไป ซ่ึงผู้คนจะต้องรู้จักรับมือ และเตรียมตัวกับฤดูกาลต่าง ๆ ให้พร้อม ในฤดูร้อนก็มีอากาศ
ที่ร้อนจัด แสงแดดเผาไหม้ทุกสิ่งอย่างให้แห้งเกรียมไปหมด ในฤดูหนาวก็หนาวจับใจต้องเผชิญกับ
ความหนาวท่ีเข้าไปจับถึงกระดูก หรือเผชิญกับพายุหิมะจนไม่สามารถออกจากบ้านเพ่ือท างานใดได้ 
ส่วนฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูกาลแห่งความสุข ผู้คนก็จะเตรียมการเพาะปลูกเพ่ือ รอการเก็บเก่ียว เตรียม
เสบยีงอาหารไว้ในฤดูหนาวต่อไป 

 
1.2.1 ฤดูร้อน 

ลอร่าได้เล่าเรื่องราว และเหตุการณ์ที่ท าให้ผู้ อ่านเข้าใจลักษณะภูมิอากาศของฤดู
ร้อนได้อย่างชัดเจน ว่าเป็นฤดูทีอ่ากาศร้อนจัดมากทีเดียว ดังตัวอย่าง 

 
เพราะแดดบ้าและลมนี่แหละ ให้ตายซี” เขาพูด ขอประทานโทษเถอะขอรับ (เขาพูดกับ

แม่) มันร้อนจนกระท่ังจะท าให้นักบุญกล่าวค าไม่สุภาพออกมาได้ทีเดียว ผมจะกลายเป็นงูอยู่แล้ว 
เพราะลอกคราบเร่ือย ต้ังแต่มาอยู่ท่ีนี่ 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 114–115) 
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ในฤดูร้อนอากาศไม่เพียงร้อนจัดจนท าให้ผิวแสบไหม้ได้ ยังคงมีลมที่ร้อนระอุ จนท า
ให้ทุ่งกว้างถูกแดดเผาไหม้จนเป็นเป็นสีเหลืองดังเช่นตอนที่ลอร่าเล่าถึงอากาศที่ร้อนระอุว่า  

 
  ลอร่าชอบเขา ทุก ๆ เช้าพอล้างชามและเก็บท่ีนอนเสร็จ เป็นต้องว่ิงออกไปดูพ่อกับ

มิสเตอร์สก๊อตต์ขุดบ่อ แดดร้อนจนแสบผิวหนัง แม้แต่ลมท่ีพัดมาก็ร้อนระอุ หญ้าในทุ่งกว้าง
กลายเป็นสีเหลือง แมร่ีชอบอยู่ในบ้านเย็บเศษผ้าต่อกันส าหรับท านวมมากกว่าออกไปข้างนอก แต่ลอ
ร่าชอบแสงสว่างท่ีดุเดือด ชอบแดด ชอบลม 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 115) 
 
มีอยู่ตอนหนึ่งที่บรรยายถึงฤดูร้อน ในภาวะที่อากาศร้อนระอุว่า  
 
พ้ืนดินร้อนระอุอยู่ภายใต้เท้าอันเปลือยเปล่าของเด็ก ๆ ท่ีไม่ได้สวมรองเท้า แดดลอด

เส้ือผ้าสีจางเก่าซีดท่ีสวมอยู่เข้าไปเผาแขนและหลังจนแสบยิบ ๆ ลมร้อนเหมือนออกจากเตาอบจริง 
ๆ มีกล่ินไหม้ ๆ จาง ๆ เหมือนกล่ินขนมปังป้ิง พ่อบอกว่ามาจากกล่ินเมล็ดหญ้าแห้งท่ีถูกแดดเผาจน
แตกปริ 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 130) 
 
ตอนที่บรรยายให้เห็นสภาพอากาศที่ร้อน และแห้งแล้งว่า “ฤดูร้อนปีนี ร้อนมาก แห้ง

แล้ง มีลมร้อนพัด แต่ว่าไม่มีฝน” (บ้านเล็กริมห้วย : 224) หรือตอนที่ลอร่าไปโบสถ์ก็ได้เล่าถึงสภาพ
อากาศว่า 

 
อาทิตย์นั้นความร้อนรุนแรงมาก เมื่ออยู่ในโบสถ์ตอนเช้าวันอาทิตย์ ลอร่าต้องอ้าปาก

หายใจ แดดเต้นเป็นตัวระยิบระยับอยู่นอกหน้าต่าง และลมท่ีพัดมาเป็นคร้ังเป็นคราวก็ร้อนวูบ ๆ  
(ปีทองอันแสนสุข: 281) 

 
ฤดูร้อนที่อากาศร้อนจัดอย่างรุนแรงก็ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนที่น่ากลัวได้ เรียกกันว่า 

“พายุไซโคลน” ก่อนที่จะเกิดพายุไซโคลนจะมีสัญญาณเตือนให้พอทราบ และลอร่าได้เล่าว่า“จะมีลม
พัดเป็นไอร้อนผ่าวพลุ่ง ๆ เป็นระยะ ๆ มาจากทุกทิศ แล้วก็เห็นเมฆฝนตั งเค้ามาทางทิศตะวันตก      
แอลแมนโซเห็นด้วย รู้สึกว่าฝนจะตก” (ปีทองอันแสนสุข: 220) และในตอนหนึ่งที่ลอร่าได้สนทนากับ    
แอลแมนโซ ก็ท าให้ทราบถึงสัญญาณของการเกิดพายุไซโคลนว่า  

 
เล้ียวรถไปทางท่ีจะกลับบ้าน ม้าก็ว่ิงเร็วเข้า แต่เป็นระยะทางไกลกว่าจะถึง ลมหมุน

พัดป่ันป่วนอยู่ในทุ่งกว้างมองไม่เห็นลม เห็นแต่หญ้าบิดเป็นเกลียวเป็นวงกลม ๆ เล็ก ๆ เหมือนกับมี
นิ้วมือซ่ึงมองไม่เห็นมากวน ๆ  ให้หญ้ามันหมนุ“ผีฝุ่น” แอลแมนโซว่า “แต่ไม่มีฝุ่น ไม่มีอะไรนอกจาก
หญ้า หญ้าเลยหมุน เขาว่ากันว่าเป็นสัญญาณว่าจะมีพายุไซโคลน” 

(ปีทองอันแสนสุข: 220) 
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ยังมีอีกตอนที่ลอร่าได้พรรณนาถึงความน่ากลัวของพายุฤดูร้อน ท าให้ผู้ อ่านได้เห็น
ภาพความโหดร้ายของธรรมชาติอย่างชัดเจน และรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในยุคนั้นต้องเผชิญ
กับความโหดร้ายเช่นนี้ 

 
ตอนนี้เมฆด านั้นม้วนตัวกล้ิงมาล่ิว ๆ เกือบจะอยู่ตรงศีรษะข้ึนไปอยู่แล้ว และเปล่ียนจาก

สีด ากลายเป็นสีม่วงปนเขียวอย่างน่าสยดสยอง รู้สึกว่ามันพยายามกล้ิงตัวบิดเข้าหากันแล้วค่อย ๆ 
ย่ืนมือลงมาอย่างช้า ๆ เห็นเป็นงวงยาวค่อย ๆ ยืดลงมา ยืดลงมา พยายามจะยืดลงมาให้ถึงพ้ืนดิน 
มันยืดมาจนถึง แล้วดึงหดข้ึนไปข้างบน แล้วก็ยืดลงมาอีก 

มั นก า ลั งตร ง ล่ิ วม ายั ง เข าท้ั ง สอง ม าจ ากทา งตะ วัน ตกเฉี ย งเห นื อไ ปทา ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีม้าตัวใดแม้จะมีฝีเท้าเร็วปานใดก็ตาม จะสามารถว่ิงแข่งกับพายุได้ทัน เมฆ
สีม่วงปนเขียวท่ีกล้ิงตัวอยู่บนฟ้านั้นได้มาอยู่เหนือทุ่งกว้างท่ีปราศจากส่ิงท่ีจะคุ้มครองป้องกัน เมฆท่ี
ย่ืนมือลงมาเป็นงวงยาวนั้นท าท่าเหมือนกับแมวท่ีก าลังจะตะครุบหนู ต้ังท่าเตรียมตัวจะขยุ้มเป็นการ
ทรมานจิตใจหนูนั้นเล่น 

งวงท่ีสองย่ืนลงมาอีก ทางเบ้ืองหลังล าแรก แล้วก็ลงมาอีกเป็นล าท่ีสาม ท้ังสามล ายืดยาว
ลงมาจนจดพ้ืนดินแล้วก็หดตัวข้ึนไปแล้วยืดลงมาอีกเป็นสาย ๆ ลงมาจากก้อนเมฆท่ีก าลังบิดตัวม้วน
เป็นเกลียว 

แล้วท้ังสามสายนั้นก็เบนไปทางทิศใต้ ตามหลังกันไปล่ิว ๆ อย่างรวดเร็ว ท้ังสามสายนั้น
ยึดหย่ังลงมาถึงพ้ืนดินภายใต้กลุ่มเมฆ แล้วก็เคล่ือนท่ีไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเมฆนั้น มันผ่านไปทาง
เบ้ืองหลังรถม้าไปทางทิศตะวันตก แล้วหันไปทางใต้ แล้วลมก็พัดกรรโชกมาอย่างน่ากลัวเฮือกหนึ่งใน
ปัจจุบันทันทีนั้น แรงจนกระท่ังรถแกว่งยวบ แต่พายุใหญ่นั้นผ่านไปทางเบ้ืองหลัง ลอร่าถอนใจยาว
และส่ันสะท้านไปท้ังตัว 

(ปีทองอันแสนสุข: 284-285) 
 
นอกจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดจนเกิดเป็นพายุแล้ว อากาศในฤดูร้อนอันแสนสบายก็

มีให้ได้สัมผัสเช่นกัน โดยลอร่าเล่าถึงสภาพอากาศในตอนนี้ว่า 
 
ตลอดเดือนมิถุนายนท่ีแสนจะน่าสบายนั้นลอร่าต้องนั่ง เย็บเส้ือเช้ิต ดอกกุหลาบก าลัง

บานสะพร่ังเป็นสีชมพูท่ัวไปท้ังท้อง ทุ่งกว้าง ลอร่าได้ชมแต่เมื่อตอนเช้ามืด เมื่อเธอกับพ่อรีบร้อนไป
ท างาน 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 54)  
 
ความสวยงามของช่วงฤดูร้อนที่ลอร่าได้พรรณนาให้เห็นภาพ และรับรู้ถึงบรรยากาศ

ในช่วงเวลานั้นได้อย่างชัดเจนก็มีดังตัวอย่าง  
 
ท้องฟ้าท่ีมีสีสันนิ่มนวลในตอนเช้ามืดเปล่ียนเป็นสีฟ้าใสแจ๋ว มีเมฆฤดูร้อนลอยผ่านมา

เป็นควันบาง ๆ ดอกกุหลาบส่งกล่ินอยู่ในสายลมตามข้างถนนท่ีเดินผ่านไป ดอกของมันบานสะพร่ัง 
คล่ีกลีบใหม่สดออกให้เห็นตรงกลางเป็นสีทองชูก้านข้ึนมาเหมือนเงยหน้าข้ึนมามองดู 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 54) 
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1.2.2 ฤดูใบไม้ร่วง 
ลอร่าเล่าถึงลักษณะสภาพภูมิอากาศในฤดูใบไม้ร่วงไว้ไม่มากนัก แต่ก็พอท าให้ผู้อ่าน

สามารถเข้าใจลักษณะของฤดูใบไม้ร่วงได้พอสมควรว่าในฤดูใบไม้ร่วงจะมีลมพัด มีแสงแดดที่อบอุ่น ซ่ึง
แสดงว่าอากาศก็เริ่มมีความหนาวอยู่บ้างดังตัวอย่างนี้ 

 
เป็นเวลาสามวัน ลมเหนือครางครวญและส่งเสียงแหลมแสบแก้วหูอยู่ในทุ่งกว้าง 

จนกระท่ังสงบเสียงไปเอง ในตอนนี้ แสงแดดอบอุ่นและลมก็พัดเฉ่ือย รู้สึกว่ามีกล่ินอายฤดูใบไม้ร่วง
อยู่ในอากาศแล้ว 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 166) 
 
ฝนฤดูใบไม้ร่วงบางคราวก็มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่รุนแรง เช่น มีลมพัดแรง

เป็นพายุ ฝนตกบ้าง และมีอากาศที่หนาวเพราะเป็นฤดูกาลที่จะเข้าสู่ฤดูหนาว ทั้งยังให้ความรู้เก่ียวกับ
ทิศลมว่าลมที่พัดมาจากทิศใต้จะเรียกว่าลมเหนือ ซ่ึงจะมีความหนาวมาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
“ฝนตกเร่ือยต้ังแต่นี่จนถึงอินดีเพนเดนซ์เมื่อตอนขาไป” พ่อเล่าให้ฟัง “และตอนขากลับ 

โคลนท่ีติดตามซ่ีล้อเกวียนก็จับแข็งเป็นน้ าแข็งหมด ฉันต้องลงจากเกวียนมาต่อยโคลนออกจากล้อ ม้า
จึงลากเกวียนไปได้ และดูเหมือนพอต้ังต้นจะออกเดินเท่านั้น ฉันก็ต้องลงไปต่อยโคลนออกอีกแล้ว 
ฉันท าได้แต่เพียงช่วย ๆ ให้เพ็ตกับแพ็ตต้ีเดินตัดพายุมาเท่านั้นเอง มันเหน็ดเหนื่อยจนแทบจะโซเซมา
ไม่ไหว ฉันไม่เคยพบเคยเห็นลมอะไรอย่างนี้ มันบาดเนื้อหนังยังกับคมมีด” 

พายุเร่ิมจะพัดหนักต้ังแต่พ่อยังอยู่ในเมืองแล้วใคร ๆ ก็บอกว่าพ่อควรจะรอให้ลมสงบ
เสียก่อนจึงค่อยออกเดินทาง แต่พ่ออยากจะกลับบ้านท่าเดียว “ฉันยอมแพ้มันทีเดียว” พ่อพูด 
“ท าไมเขาจึงเรียกลมทิศใต้ว่าลมเหนือก็ไม่รู้ แล้วท าไมลมจากทิศใต้จึงได้หนาวยืดเย้ือนมนานอย่างนี้ 
ฉันไม่เคยพบเห็นอะไรอย่างนี้เลย ทางแถบนี้ ลมทิศใต้หนาวท่ีสุดท่ีเคยได้รู้มา” 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 163-164) 
  

1.2.3 ฤดูหนาว 
ลอร่าเล่าถึงลักษณะอากาศในฤดูหนาวไว้อย่างละเอียด เป็นฤดูกาลที่โหดร้ายที่สุด

ส าหรับผู้คนในแถบตะวันตก เพราะมีอากาศที่หนาวเย็นมาก ทั้งยังมีหิมะ และพายุหิมะที่สามารถคร่า
ชีวิตผู้คนได้ เป็นฤดูกาลที่ไม่สามารถออกไปท างานได้ ผู้คนจะต้องอยู่แต่ในบ้านความหนาวเย็น ท าให้
ฤดูหนาวนี้ยาวนานส าหรับผู้คน 

ในตอนต้นลอร่าได้เล่าถึงสัญญาณที่บอกให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจาก
ใบไม้ร่วงมาสู่ฤดูหนาวว่ากลางวันจะสั้นกว่ากลางคืน มีละอองน้ า ค้างแข็ง หรือแม้แต่น้ าในทะเลสาบก็
จะเริ่มจับแข็งตัวเป็นน้ าแข็ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
เวลานั้นเกือบจะถึงฤดูหนาวอยู่แล้ว กลางวันส้ันกว่ากลางคืน ละอองน้ าค้างแข็งเกาะ

อยู่ตามบานกระจกหน้าต่างในตอนกลางคืน อีกไม่ช้าหิมะจะตกใหญ่ แล้วบ้านไม้ซุงหลังนี้ก็จะจมอยู่
ในกองหิมะ ทะเลสาบและล าธารจะกลายเป็นน้ าแข็งไปหมด พ่อไม่แน่ใจว่าในเวลาท่ีหนาวจัดอย่างนี้ 
พ่อจะพบสัตว์อะไรในป่าท่ียิงเอามาเป็นอาหารได้  

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 14) 
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การอพยพของนกเป็ดน้ าไปทางทิศใต้ก็อีกตัวอย่างที่เป็นสัญญาณให้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงจากฤดูใบไม้ร่วงมาสู่ฤดูหนาว ดังตัวอย่างนี้  

 
ลมเย็นเข้าทุกทีแล้ว ตามข้าง ๆ ล าห้วยทางเบ้ืองล่างนั้น มีนกเป็ดน้ าบินฮือข้ึนมาเป็น

ฝูง ๆ แล้วก็ร่อนกลับลงไปอีกคร้ัง  ห่านป่านบินข้ึนมาจากล าห้วยเป็นฝูงยาว ๆ แปรขบวนเป็น
รูปอักษรวี แล้วบินไปทางทิศใต้ 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 148) 
 
ลอร่าได้เล่าถึงสภาพของสรรพสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในฤดูหนาว ไม่ว่าจะเป็น

ต้นไม้ใบหญ้าที่ เริ่มแห้ง ท้องฟ้าสีหม่น สายลมพัดครางเยือกเย็น สัตว์ป่ามีขนงอกยาวเพ่ือป้องกันความ
หนาว แม้แต่น้ าก็เกือบจะกลายเป็นน้ าแข็ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ฤดูหนาวก าลังใกล้เข้ามาแล้ว หญ้ากลายเป็นสีหม่น ภายใต้ท้องฟ้าสีหม่นเหมือนกัน ลม

ครางเสียงดังเหมือนกับว่ามันค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่หาไม่พบ สัตว์ป่ามีขนงอกออกมายาวรุงรัง
เตรียมไ ว้รับฤดูหนาว พ่อจึงไปวางกับไ ว้ดักสัตว์เหล่านี้ ท่ีข้างล าห้วย พ่อไปดูกับเหล่านี้ ทุกวันและ
ออกไปล่าสัตว์ทุกวันด้วย ตอนนี้อากาศหนาวมากจนในตอนกลางคืนน้ าเกือบจะแข็ง     

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 170) 
 
การเตรียมตัวรับมือกับหน้าหนาวก็เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอ ลอร่า

เล่าถึงเหตุการณ์ที่พ่อได้เตรียมหญ้าไว้เป็นอาหารสัตว์ เตรียมฟืน หาเนื้อสัตว์ไว้ให้เพียงพอในช่วงฤดู
หนาว ดังตัวบทนี้ “พ่อโกยหญ้าแห้งไว้เป็นกองย่อม ๆ ที่ข้าง ๆ คอกสัตว์ ตัดฟืนเตรียมไว้ส้าหรับฤดู
หนาว เอากองเรียงไว้ข้างบ้าน ตอนนี ต้องไปหาเนื อสัตว์มาไว้ให้พอรับประทานขณะที่พ่อไม่อยู่ ” (บ้าน
เล็กในทุ่งกว้าง: 148) 
  

1.2.4 ฤดูใบไม้ผลิ 
ลอร่าเล่าถึงฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูกาลแห่งการเริ่มต้นการใช้ชีวิตหลังจากที่ต้องทนต่อสู้

กับฤดูหนาวมาอย่างโหดร้าย หิมะเริ่มละลาย ความอบอุ่นแทรกตัวเข้ามาแทนที่ความหนาวอันแสนจะ
โหดร้าย แสงแดดสาดส่องจนท าให้น้ าแข็งละลายได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
แล้ววันหนึ่งพ่อก็บอกว่า ถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วในป่าใหญ่หิมะเ ร่ิมละลาย หิมะเป็นก้อน ๆ 

หล่นจากก่ิงไม้ตกลงมา ท าให้หิมะนุ่ม ๆ บนพ้ืนดินยุบเป็นหลุม ๆ ลงไป พอตอนเท่ียง น้ าแข็งท่ีห้อย
เป็นสาย ๆ ตามชายคาของบ้านเล็กหลังนั้นก็ไหวกรุ๋งกร๋ิงและเป็นประกายแวบวิบวับอยู่ในแสงแดด มี
น้ าเป็นหยด ๆ ติดอยู่ตรงปลายไหวริก ๆ  

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 70) 
 
นอกจากมีความอบอุ่นจากแสงแดด และยังคงมีลมหนาวอยู่บ้างเล็กน้อยนั้นอีก

สัญญาณอย่างหนึ่งของฤดูใบไม้ผลิที่ลอร่าได้เล่าไว้คือ นกเป็ดน้ าที่พากันบินกลับขึ้นไปทางทิศเหนือ ดัง
ตัวอย่างนี้  
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วันนั้นเป็นวันท่ีแดดแจ้ง  ยังมีลมหนาวอยู่บ้างเล็กน้อย แต่มีกล่ินอายเหมือนฤดูใบไม้ผลิ 
ท้องฟ้าอันเว้ิงว้างสีน้ าเงินนั้นสะท้อนเสียงร้องก๊าบ ๆ ของนกเป็ดน้ าและเสียงฮ้งค์ฮ้งค์ฮ้งค์ ของห่าน
ป่า แลเห็นเจ้าสัตว์พวกนี้เป็นจุดด า ๆ เล็ก ๆ เป็นแถวยาว ๆ บินไปทางทิศเหนือ 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 194) 
 
ไม่เพียงแต่มีนกเป็ดน้ าเท่านั้น ยังมีห่านป่าที่บินกลับจากทางทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ 

ลอร่าเล่าว่า “ห่านป่าบินกลับมาจากดินแดนทางภาคใต้แล้ว มันมาบินว่อนอยู่เหนือศีรษะ บินจาก
ทะเลสาบแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง ไปพักอยู่บนท้องน ้าและหากินไปตามชายฝั่ง” (สี่ปีแรก:50) 

 แม้จะเข้าฤดูใบไม้ผลิ แต่ความหนาวเย็ นก็ยังคงมีอยู่บ้างในตอนกลางคืน ส่วน
กลางวันก็มีแสงแดดให้ความอบอุ่น ดังตัวบทท่ีลอร่าได้กล่าวว่า “พื นดินไม่มีหิมะแล้ว ตอนกลางคืนยั ง
หนาวจัดและลมก็เย็นเฉียบอยู่เสมอ แต่แสงแดดนั นอุ่น ฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้ว” (สี่ปีแรก: 50) และอีก
ตัวอย่างบอกให้ทราบว่ามีหญ้าเริ่มขึ้นมาแล้วคือ “ฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้ว พระอาทิตย์ก้าลังฉายแสงอัน
อบอุ่น มีสายลมโชยมาเบา ๆ และหญ้าก้าลังขึ นเขียว” (ฤดูหนาวอันแสนนาน: 336) 

ลอร่าเล่าเรื่องที่ให้ความรู้เก่ียวกับลมชนิดหนึ่ง มีชื่อว่า ลมชีนุก ซ่ึงเป็นลมที่มีความอุ่น
แทรกตัวเข้ามา พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สามารถละลายหิมะให้เป็นน้ าได้ลอร่าเล่าว่า  

 
เช้าวันหนึ่ง พ่อบอกว่าลมชีนุกก าลังพัดมาแล้ว ลมชีนุกเป็นลมอุ่นมาจากตะวันตกเฉียง

เหนือ ในตอนกลางวันมันก็ละลายหิมะให้กลายเป็นน้ าไปหมด ล าธารพลัมคร้ีกจึงมีน้ าไหลเต็มฝ่ัง  
(บ้านเล็กริมห้วย: 223) 

 
ฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูกาลแห่งความสดชื่น สดใส หลังจากที่ต้องอดทน ต่อสู้ฝ่าฟันกับฤดู

หนาวอันแสนจะโหดร้าย และยาวนาน ซ่ึงจะเริ่มต้นในเดือนมีนาคม บทสนทนาที่ ลอร่าสนทนากับแม่ 
ท าให้เราทราบถึงเดือนแห่งการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิได้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างที่ลอร่าสนทนากับแม่ดังนี้  

 
“เวลาอะไรแล้วจ๊ะนี่ อ้า ! หนูหมายความว่าเดือนอะไรแล้วจ๊ะ” ลอร่าถามอย่างโง่ ๆ

“กลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วจ้ะ” แม่ตอบถ้าเช่นนั้นฤดูใบไม้ผลิก็ใกล้เข้ามาแล้ว ใกล้เกินกว่าท่ีลอร่าคิด 
เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนส้ัน พอถึงเดือนมีนาคมก็เป็นฤดูใบไม้ผลิแล้ว รถไฟจะมาอีก แล้วก็จะได้มี
ขนมปังขาวและเนื้อสัตว์รับประทาน 

(ฤดูหนาวอันแสนนาน: 240) 
 
 ความรู้ เรื่องภูมิศาสตร์ที่กล่าวถึงภูมิประเทศและภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกา  โดยภาพรวม
แสดงให้ถึงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่มีพ้ืนราบทุ่งหญ้า ป่าไม้ ภูเขา ซ่ึงท าให้การด ารงชีวิตของผู้คน
ต้องยึดจากสภาพพ้ืนที่ หากเป็นป่าไม้ก็สามารถล่าสัตว์ป่าได้ หากอยู่ในบริเวณทุ่งหญ้าก็ท าการเกษตร 
หรือปศุสัตว์แทน เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศที่มีถึง 4 ฤดูกาล คือฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดู
ใบไม้ผลิ การด าเนินชีวิตจ าเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ส าหรับฤดูหนาว เพราะเป็นฤดูกาลที่
ไม่สามารถท ามาหากินอะไรได้ ผู้คนต้องต่อสู้กับความยากล าบากในฤดูหนาวนั้นมีผลกระทบโดยตรง
กับความเป็นอยู่ของผู้คน ซ่ึงจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป  
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2. ความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันในยุคบุกเบิกตะวันตก 
ความรู้ด้านหนึ่งที่ลอร่าเล่าไว้ก็คือ วิถีชีวิตของชาวอเมริกัน ในยุคแห่งการบุกเบิกดินแดน

ตะวันตกนั้นสามารถท าให้เราเห็นสภาพวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างที่อยู่
อาศัยให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ หรือปลอดภัยจากสัตว์ป่า การถนอมอาหารไว้รับประทานในช่วง
ฤดูหนาว  

2.1 การสร้างท่ีอยู่อาศัย 
ในยุคบุกเบิกตะวันตกนั้น ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจของผู้คนชาวอเมริกันในการ

ที่จะโยกย้ายถิ่นฐานไปสู่ดินแดนตะวันด้วยเหตุผลท่ีแตกต่างกันไป บ้างก็เพ่ือออกส ารวจดินแดน บ้างก็
เพ่ือแสวงหาที่ท ากินแห่งใหม่ บ้างก็หนีความวุ่นวาย ความแออัดในเมืองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
เม่ือได้อพยพมาสู่ดินแดนตะวันตกแล้วส่ิงแรกที่นักบุกเบิกท าก็คือ การสร้างที่อยู่อาศัย 

ลอร่าได้เล่าถึงเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยไม่ว่าจะจากสัตว์ หรือ
ภัยธรรมชาติก็ตาม โดยจะสร้างจากซุงทั้งต้นเพ่ือความแข็งแรง และปลอดภัย เม่ืออยู่ท่ามกลางป่า แต่
เม่ืออพยพมาสู่ ดินแดนตะวันตกซ่ึงภูมิประเทศเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ การสร้างบ้านก็เปลี่ยนไปโดยใช้
เพียงไม้กระดานมาสร้างบ้านแทนไม้ซุง แต่ไม้กระดานก็ยังคงมีความแข็งแรงเพ่ือป้องกันภัยหนาวได้
เป็นอย่างดี ดังตัวอย่างที่ลอร่าเล่าว่า 

 
ลอร่ารู้ดีกว่าสุนัขป่ากินเด็กได้ แต่เธอก็ปลอดภัยดีแล้ว เพราะอยู่ในบ้านท่ีมีร้ัวรอบขอบชิด ฝาเรือน

ก็ท าด้วยไม้ท้ัง ต้น ปืนของพ่อแขวนอยู่ท่ีประตู แล้วยังมีแจ๊ค สุนัขพันธ์ุบุลด๊อกนอนเฝ้าขวางประตู
เรือนอยู่อีก 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 12) 
 
ลอร่าเล่าต่อว่ารั้วบ้านก็มีความแข็งแรง โดยสร้างขึ้นจากไม้ทั้งตน เพ่ือป้องกันหมีไม่ให้เข้า

มาถึงในบ้านได้ว่า “รอบบ้านมีรั วไม้ท้าด้วยไม้ทั งต้น ขัดอย่างหยาบ ๆ แต่แข็งแรง เพ่ือกันไม่ให้หมีและ
กวางเข้ามา” (บ้านเล็กในป่าใหญ่: 13) แสดงถึงความรอบคอบที่ป้องกันให้ปลอดภัยจากสัตว์ป่า และ
ความม่ันคงและปลอดภัยของบ้าน อีกนัยหนึ่งยังบอกได้ว่าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสามารถ
น าไม้ทั้งต้นมาท าเป็นรั้วบ้านได้ และยังแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของสัตว์ป่านานาชนิด 

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงมือสร้างบ้านจริง ๆ นั้น ลอร่าเล่าว่าจะต้องเลือกท าเลที่จะสร้าง
บ้านเรือน โดยอาศัยการดูพ้ืนดินว่าจะสามารถปลูกพืชได้หรือไม่ ที่ดินที่ดี คือ ที่ ดินที่ เรียบ ไม่มีต้นไม้
หรือก้อนหินมาเกะกะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
“รอให้ฉันเก็บเก่ียวข้าวสาลีคร้ังแรกนี้ให้เสร็จเสียก่อนเท่านั้นแหละ” พ่อบอก “แล้วเธอก็จะได้บ้าน

สวย ๆ และฉันก็จะได้มีม้า บางทีจะมีรถม้าข่ีเสียด้วย ท่ีนี่เป็นอู่ข้าวสาลีจริง ๆ  แคโรไลน์! ดินดี ท่ีเรียบ 
ไม่มีต้นไม้หรือหินสักก้อนมาปนเกะกะอยู่เลย ฉันไม่เข้าใจเลยว่าท าไมแฮนสันจึงหว่านข้าวไว้น้อยนิด
เดียว ปีนี้ท่ีนี่คงจะแล้งมาก หรือไม่แฮนสันก็ท านาไม่เป็น ข้าวสาลีของเขาจึงบางและเบานัก”  

(บ้านเล็กริมห้วย: 15)  
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การสร้างบ้านของผู้คนในยุคบุกเบิกตะวันตกนั้น เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวท่ีมี
ความหนาวมากนั้นจึงจ าเป็นจะต้องสร้างเตาไฟไว้เพ่ือใช้ประกอบอาหาร และไว้จุดไฟส ร้างความ
อบอุ่นในฤดูหนาว ลอร่าเล่าถึงการสร้างบ้านของพ่อที่มีการก่อปล่องไฟ โดยการน าหินมาก่อใช้ดิน
เหนียวเป็นเหมือนกาวยาให้สนิทกัน ดังนี้ 

 
พ่อก่อหินเป็นรูปหีบต้ังอยู่กับพ้ืนดิน มีสามด้าน ท้ังสามด้านนี้ท าด้วยหินกับดินเหนียว ส่วนอีก

ด้านหนึ่งนั้นคือฝาบ้านท่ีเป็นฝาไม้ซุงนั่นเอง 
วันรุ่งข้ึนพ่อก่อปล่องไฟได้สูงเท่าฝาผนังบ้าน... แล้วพ่อก็เข้าไปในบ้าน ใช้ขวานและเล่ือยตัดช่องท่ี

ฝาผนังคือซุงท่ีเป็นฝาด้านหนึ่งทางตอนล่างของปล่องไฟ ฝาก็ทะลุและกลายเป็นเตาผิงไป 
เตานี้ใหญ่ ใหญ่พอท่ีลอร่า แมร่ี และน้องแคร่ีจะเข้าไปนั่งในนั้นได้  

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 89–90) 
  

ลอร่าได้เล่าถึงบ้านอีกรูปแบบหนึ่งที่ เธอได้เคยอาศัย คือ บ้านในโพรงดินเป็นบ้านแบบของ
ชาวนอร์เวย์ ตัวบ้านจะอยู่ใต้ตลิ่ง ขุดเป็นเหมือนโพรงเข้าไป ซ่ึงก็สามารถสร้างความอบอุ่นส าหรับฤดู
หนาวได้เช่นกันลอร่าเล่าว่าชาวนอร์เวย์เป็นคนที่รักความสะอาด ดังตัวอย่างนี้ 

 
“เป็นคืนสุดท้ายแล้วท่ีจะนอนกันกลางแจ้งอย่างนี้” พ่อพูดข้ึน “พรุ่งนี้เราก็จะได้อยู่กันเป็นท่ีเป็น

ทางเสียที ตัวบ้านอยู่ใต้ตล่ิง ข้างล าห้วยนี่เอง แคโรไลน์” 
“โอ ชาร์ลส์!” แม่พูด “บ้านในโพรงดินรึคะ เรายังไม่เคยอยู่ในโพรงกันมาเลย” 
 “ฉันคาดว่าเธอคงจะเห็นว่ามันสะอาดพออยู่ได้” พ่อบอกแม่ “ชาวนอร์เวย์เป็นคนรักความสะอาด

กันท้ังนั้น มันคงจะอุ่นสบายพอส าหรับฤดูหนาวคราวนี้ ซ่ึงอีกไม่ช้าก็จะมาถึงอยู่แล้ว” 
 “ค่ะ ได้อยู่เป็นท่ีเป็นทางเสียก่อนหิมะตกได้ก็ดีแล้ว” แม่เห็นชอบด้วย 

(บ้านเล็กริมห้วย: 15) 
 
ในช่วงแห่งการอพยพสู่ ดินแดนตะวันตก ครอบครัวของลอร่าเดินทางจากรัฐวิสคอนซิน ไป

เรื่อย ๆ จนมาสร้างบ้านที่เขตแคนซัส และยังมุ่งหน้าเดินทางแสวงหาที่ดินเพ่ือจับจองเป็นที่ท ามาหา
กิน และสร้างที่อยู่อาศัยต่อไปจนมาถึงรัฐมินนิโซตา ได้มาอาศัยบ้านในโพรงดิน และขยับขยายสร้าง
บ้านของตนเอง เป็นบ้านที่ใช้ไม้กระดานแทนบ้านไม้ซุงที่เคยอยู่ในป่าใหญ่ที่วิสคอนซิน ลอร่าเล่าว่า 
พ่อของเธอไปขนไม้กระดานมาจากในเมืองเพ่ือมาสร้างบ้าน เป็นไม้กระดานที่เกลี้ยงเกลา เรียบตรง 
และสวยงามมาก ดังตัวอย่างนี้ 

  
พ่อนั่งมาบนท่ีนั่งขับเกวียน ใบหน้าเบิกบานแจ่มใส เต็มไปด้วยความสนุกร่าเริง ไม้กระดานเรียง

ซ้อน ๆ กันมาเป็นกองสูงอยู่ในกระบะเกวียนทางเบ้ืองหลังของพ่อ พ่อร้องตะโกนเป็นเสียงเพลงว่า 
“นี่บ้านใหม่ของเธอ แคโรไลน์!” 

“แต่...ชาร์ลส์!” แม่อ้าปากค้าง ลอร่าว่ิงไปปีนล้อเกวียนก้าวข้ึนไปบนกองไม้กระดาน เธอไม่เคยเห็น
ไม้กระดานท่ีเกล้ียงเกลา เรียบตรง และสวยงามอย่างนี้มาก่อนเลย มันเป็นไม้กระดานท่ีเล่ือยด้วย
เคร่ืองจักร  

(บ้านเล็กริมห้วย: 100-101) 
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 ลอร่าได้เล่าต่อว่าไม่เพียงแต่การสร้างบ้านที่เป็นงานส าคัญ สิ่งที่ต้องท าก็คือการขุดบ่อน้ า เพ่ือ
จะได้มีน้ าไว้ ด่ืม ไว้ใช้ ซ่ึงพ่อได้บอกให้ลอร่าฟังว่า“สิ่งแรกที่จะต้องท้าก็คือต้องขุดบ่อน ้า พ่อพูดในตอน
เช้าวันรุ่งขึ น แล้วแบกจอบแบกเสียมพาดบ่าเดินผิวปากไปทางหนอง” (ริมทะเลสาบสีเงิน: 270) 

การสร้างบ้านของผู้คนในยุคนั้นจ าเป็นต้องมีการสร้างห้องใต้ดิน เพ่ือประโยชน์ในการใช้เก็บ
เสบียงอาหารในช่วงฤดูหนาว ห้องใต้ดินก็จะเปรียบเสมือนกับตู้เย็นดังนี้ “ลอร่าห่อเนยก้อนนั นให้
เรียบร้อย เอาลงบันไดไปในห้องใต้ดินที่เย็นเยือกและมืด เอาไปวางไว้” (ปีทองอันแสนสุข : 321) และ
ประโยชน์อีกอย่างของห้องใต้ดินก็เพ่ือหลบภัยในเวลาที่เกิดมีพายุ 

 
ลอร่าทราบดีว่าปลอดภัยดีเมื่ออยู่ในห้องเล็กใต้ดินเช่นนี้ แต่เธอทนความอุดอู้อยู่ใต้ดินเช่นนี้แทบไม่

ไหว เธออยากจะออกไปตากลมอยู่กับพ่อ คอยดูพายุอยู่กับพ่อท่ีข้างนอกเสียงลมดังกึกก้อง ฟ้าแลบ
แปลบเข้าตาท าให้ตามืด ทางเบ้ืองบนเหนือศีรษะ นาฬิกาท่ีในครัวตีข้ึนหนึ่งคร้ังอย่างไม่สนใจใยดีกับ
พายุเลย 

(ปีทองอันแสนสุข: 221) 
  
 การสร้างที่อยู่อาศัยมีหลายรูปแบบตามสภาพภูมิประเทศที่ ต้ังบ้านเรือน เม่ืออยู่ในป่าใหญ่
บ้านต้องมีความแข็งแรงเพ่ือป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่า แต่เม่ืออยู่ในทุ่งที่เริ่มมีความเป็นเมืองมากขึ้น
สัตว์ป่าก็หนีหาย บ้านที่สร้างจึงไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ไม้ซุงเปลี่ยนมาใช้ไม้กระดานแทนได้แต่อย่างไร
ก็ตามนอกจากการสร้างบ้านเพ่ือป้องกันภัยจากสัตว์ป่าแล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึงคือบ้านต้องสามารถ
กันภัยจากความหนาวได้ส่วนหนึ่งด้วย และการสร้างบ้านก็มักจะสร้างห้องใต้ดินหรือห้องใต้หลังคาไว้
เพ่ือเก็บเสบียงอาหารส าหรับฤดูหนาว นอกจากเก็บเสบียงอาหารแล้วห้องใต้ดินก็ยังคงเป็นที่กันภัย
ธรรมชาติอย่างเช่นพายุได้ดี 
 

2.2 การถนอมอาหาร 
การถนอมของชาวอเมริกัน เนื่องจากอเมริกามีสภาพภูมิอากาศที่หนาวจัดอย่างโหดร้าย

ในช่วงฤดูหนาว จนไม่สามารถเพาะปลูกพืชชนิดใดได้ การออกล่าสัตว์ก็ไม่สามารถท าได้ หรือแม้แต่จะ
เดินทางเข้าเมืองเพ่ือซ้ือสินค้าก็เป็นไปอย่างยากล าบาก เพราะต้องเสี่ยงอันตรายกับความหนาวที่
สามารถคร่าชีวิตได้ หรือการเกิดพายุหิมะได้ทุกเม่ือที่ออกเดินทาง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องถนอมอาหารทั้งเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และเตรียมเสบียงอาหารที่จ าเป็นไว้ให้เพียงพอรับประทาน
ในช่วงฤดูหนาว 

2.2.1 การถนอมอาหารประเภทเน้ือสัตว์ 
วิธีการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ท่ีลอร่าได้เล่าไว้ มี 3 วิธี คือ วิธีแช่เกลือ วิธี

รมควัน และการท าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป 
  ลอร่าเล่าถึงวิธีการแช่เกลือไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ชนิดใด เช่น เนื้อกวาง 
เนื้อปลา ก็จะน าเนื้อนั้น ๆ มาหั่นออกเป็นชิ้น ๆ แล้วทาเกลือให้ทั่วเนื้อ หรือน าไปแช่เกลืออัดใส่ถังไว้
ดังนี้ 



39 
 

 

พ่อถลกหนังกวางอย่างระมัดระวังแล้วทาเกลือ ดึงและถ่างผืนหนังนั้นออกให้ตึง เพราะ
จะตากท าให้หนังนุ่ม ๆ ไว้ให้ลูก แล้วพ่อก็ห่ันเนื้อออกเป็นช้ิน ๆ โรยเกลือลงไปบนช้ินเนื้อแล้ววางไ ว้
บนเขียง 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 14-15) 
 
เนื้อปลาก็น ามาแช่เกลืออัดใส่ถังไว้เพ่ือเก็บไว้รับประทานในฤดูหนาวต่อไป 
 
แม่ห่ันปลาช้ินใหญ่ เนื้อขาวเป็นปุย ไม่มี ก้างติดเลยให้ลอร่ากับแมร่ี ทุกคนรับประทาน

เล้ียงกันอร่อยใหญ่ กับข้าวล้วนแล้วไปด้วยปลาท้ังนั้น ท่ีเหลือก็แช่เกลืออัดใส่ถังไว้รับประทานในฤดู
หนาว 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 17) 
 
ลอร่าเล่าถึงเหตุการณ์ที่แมนลี่ฆ่าหมู เนื้อส่วนต่าง ๆ ก็เอาไปแช่น้ าแข็ง หมูสามชั้นก็

จะน าไปหมักเกลือไว้ ดังนี้  “เนื อสะโพก ไหล่ และซ่ีโครง เธอเอาแช่น ้าแข็งไว้ในเพิงกันพายุ ส่วนหมู
สามชั นนั นหมักเกลือไว้ในถุงใบเล็ก” (สี่ปีแรก: 39) 

วิธีการรมควันลอร่าได้เล่าถึงวิธีการนี้ว่าเม่ือได้เนื้อสัตว์มาต้องก็ต้องรู้จักเก็บรักษา
เนื้อไว้รับประทานในฤดูหนาว โดยวิธีการรมควันจะใช้ไม้ฮิกคอรีมาจุดให้เกิดควันเพ่ือรมเนื้อให้แห้ง ซ่ึง
ไม้ชนิดนี้จะให้ควันที่หอม เนื้อที่รมด้วยควันไม้ฮิกคอรีก็จะเป็นเนื้อที่หอมกรุ่น ไม่เพียงแต่ให้ความหอม
เท่านั้นยังจะช่วยเก็บรักษาเนื้อให้อยู่ในสภาพอากาศเท่าไรเนื้อก็จะไม่เสีย “ไม่มีอะไรจะหอมดีเท่าควัน
ไม้ฮิกคอรี พ่อบอก เนื อเหล่านี จะเป็นเนื อย่างที่หอมอร่อย จะเก็บเอาไว้ที่ไหนก็ได้ อากาศจะเป็น
อย่างไร เนื อก็จะไม่เน่าไม่เสีย” (บ้านเล็กในป่าใหญ่: 16) 

ขั้นตอนการรมควันนั้นลอร่าเล่าว่าจะต้องน าเกลือมาโรยให้ทั่วเนื้อทุกชิ้น หรือจะใช้
วิธีน าเนื้อไปแช่น้ า เกลือก่อน แล้วจึงน ามารมควันต่อไป “เนื อหมูทั งหมดนี วางผึ่งอยู่บนเพิงหลังบ้าน 
และต้องโรยเกลือให้ทั่วทุกชิ น หมูแฮมและเนื อช่วงไหล่ต้องแช่น ้า เกลือ เพราะจะเอาไปรมควันอีก 
เหมือนที่เคยรมควันเนื อกวางในปล่องไม้” (บ้านเล็กในป่าใหญ่:19)  

การท าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนั้น ลอร่าได้เล่าถึงวิธีการนี้ได้อย่างน่าสนใจ เม่ือมีหมู
ตายสักตัวก็จะน าไปจุ่มในน้ าร้อนให้หนังสุกพอดี จากนั้นน าขึ้นมาใช้มีดขูดขนที่แข็ง ๆ ออก แล้วน าหมู
ทั้งตัวไปแขวนไว้ เพ่ือที่จะผ่าเอาเครื่องในออกมา แล้วแขวนตากลมทิ้งไว้รอให้หมูเย็นก็จัดการช าแหละ
หมูทีละส่วน ซ่ึงหมูแต่ละส่วนก็สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น ขาหมูน ามาท า
แฮม หัวหมูน ามาท าเป็นหมูทับ เศษหมูที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็จะเอามาสับท าเป็นไส้กรอก ดังตัวอย่าง
ที่ลอร่าได้เล่าไว้ว่า  

 
พอหมูเย็นแล้วก็เอาลงมาช าแหละออกเป็นช้ิน ๆ มีขาส าหรับท าหมูแฮม เนื้อช่วงไหล่ 

เนื้อสัน ซ่ีโครง เนื้อหมูสามช้ัน แล้วยังมีหัวใจ ตับ และล้ิน ส่วนหัวหมูจะเอามาท าเป็นหมูทับ ใน
กระทะมีเศษเนื้อหมูท่ีเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย จะเอามาสับท าเป็นไส้กรอก 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 19) 
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การท าหมูทับนั้นลอร่าเล่าว่า แม่จะเอาเนื้อที่หัวหมูออก ทั้งยังเอาหัวหมูต้มจนเนื้อ
เปื่อยหลุดออกจากกระดูกจนเกลี้ยง แล้วเอามาสับจนละเอียด ใส่ในชามอ่างไม้ ปรุงรสด้วยเกลือ 
พริกไทย เครื่องเทศ ผสมกับน้ า ซุปข้น ๆ ที่ได้จากการต้มหัวหมู แล้วน าไปใส่ถาดผึ่งไว้ให้เย็น จากนั้นก็
น ามาหั่นเป็นชิ้น ๆ เป็นหมูทับ 

 
แม่ขูดและตัดเอาเนื้อท่ีหัวหมูออกอย่างละเอียดลออ แล้วยังเอาหัวหมูลงต้มจนเนื้อเป่ือย

ล่อนหลุดออกจากระดูกหมดเกล้ียง แม่เอามีดสับเนื้อนี้จนละเอียด ใส่ลงไปในชามอ่างไม้ แล้วปรุงรส
ด้วยเกลือ พริกไทย และเคร่ืองเทศ เอาน้ าซุปข้น ๆ จากการต้มหัวหมูประสมลงด้วย แล้วตักเอาไ ว้
ต่างหาก ใส่ถาดผ่ึงไว้ให้เย็น พอมันเย็นก็ห่ันเป็นช้ิน ๆ เป็นหมูทับ 

(บ้านเล็กในป่าใหญ:่ 21) 
 
การท าไส้กรอกที่ลอร่าเล่าไว้เป็นวิธีการง่าย ๆ ที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นไส้กรอกก็

คือ แม่จะใช้เศษหมูชิ้นเล็กชิ้นน้อยทั้งเนื้อและมัน มาสับจนละเอียด ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย ใบเสจ
แห้ง นวดผสมจนเข้ากันดี แล้วปั้นเป็นก้อนกลม ๆ ใส่ถาดทิ้งไว้ให้แข็ง ก็จะมีไส้กรอกแบบที่ไม่ต้องยัด
ไส้ไว้รับประทาน ดังตัวอย่างนี้ 

 
เศษหมูช้ินเล็กช้ินน้อยท้ังเนื้อและมันท่ีตัดเลาะออกจากช้ินใหญ่ แม่สับเสียจนละเอียด 

ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย กับใบเสจแห้งจากในสวน เอามือนวดผสมจนเข้ากันดี แล้วจึงป้ันเป็นก้อน
กลม ๆ เอาใส่ถาดต้ังท้ิงไว้ท่ีเพิง ปล่อยให้มันแข็งจะได้รับประทานอย่างอร่อยในฤดูหนาว นี่ คือไ ส้
กรอกท่ีไม่ต้องยัดไส้  

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 21) 
 
  การถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์มีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี คือ การแช่เกลือ รมควัน และ
ท าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ แฮม หมูทับ หรือไส้กรอก เพราะต้องมีการสะสมอาหารไว้รับประทาน
ในฤดูหนาว หากไม่มีวิธีการถนอมอาหารแล้วเนื้อสัตว์ที่ได้มาก็จะเน่าเสีย และที่ส าคัญในฤดูหนาวไม่
สามารถออกล่าสัตว์ได้ จึงมีความจ าเป็นต้องถนอมอาหาร ไม่เพียงแต่เนื้อสัตว์เท่านั้นผักผลไม้ต่าง ๆ ก็
จ าเป็นจะต้องมีวิธีการถนอมอาหารเช่นกัน ดังจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 
 

2.2.2 การถนอมอาหารประเภทผัก ผลไม้ 
ฤดูหนาวเป็นฤดูกาลที่โหดร้าย สภาพอากาศที่หนาวจัด มีหิมะ พายุหิมะผู้คนไม่

สามารถออกจากบ้านไปท าอะไรได้ การเพาะปลูก หรือล่าสัตว์ก็ไม่สามารถท าได้ เพราะไม่มีพืชชนิดใด
ที่เติบโตได้ในสภาพอากาศที่หนาวจัด ดังนั้นก่อนถึงฤดูหนาวผู้คนจึงต้องท าการเพาะปลูก และเก็บ
เก่ียวเตรียมพร้อมไว้ก่อนที่จะถึงฤดูหนาวดังเช่นที่ครอบครัวของลอร่าต้องรีบเก็บเก่ียวพืชผลให้ทันก่อน
ถึงฤดูหนาว “ลอร่ากับแครี่เก็บมันฝรั่งขณะที่พ่อขุดขึ นมา เสร็จแล้วตัดหัวเทอร์นิป แล้วช่วยพ่อขนขึ น
บรรทุกเกวียน ไปถอนและตัดยอดแครอทบีตรู้ต และหัวหอม เก็บมะเขือเทศและลูกเชอร์รี่ต้นเตี ย ”
(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง : 141) พืชผักเป็นอาหารที่สามารถเสียได้หากต้องเก็บไว้รับประทานในช่วง      
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ฤดูหนาวจึงจ าเป็นต้องมีวิธีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ผู้คนในยุคนั้นก็จะมีวิธีการเก็บถนอมอาหาร
ประเภทพืชผักเช่นเดียวกันกับพวกเนื้อสัตว์ 

การถนอมอาหารจ าพวกผัก ผลไม้ จะมีหลากหลายวิธีที่เหมาะสมกับพืชผักแต่ละ
ชนิด วิธีง่ายที่สุดก็จะเก็บไว้ในห้องใต้ดิน เพราะเม่ืออากาศหนาวก็จะเหมือนแช่แข็งไว้ในตู้เย็นผักก็จะ
ยังคงสดอยู่ตลอดลอร่าเล่าถึงการเก็บผักเพ่ือน ามาเก็บไว้ในห้องใต้ดินก่อน ที่จะถึงฤดูหนาวว่า 
“ตอนนี ช่วยกันเก็บมันฝรั่ง แครอทบีตรู้ตเทอร์นิป กับกะหล่้าปลีมาไว้ในห้องใต้ดิน คอยให้ถึงวันที่ มี
อากาศหนาวจัด ผักจะได้แช่เย็นอยู่ในห้องนั น” (บ้านเล็กในป่าใหญ่: 18) หรือในตอนหนึ่งจากเรื่อง
บ้านเล็กริมห้วยก็มีการขุดมันฝรั่งแล้วเอาไปใส่ถังไว้ในห้องใต้ดิน  “แม่ขุดมันฝรั่ง ส่วนแมรี่กับลอร่า
เป็นคนเก็บ แล้วขนลงไปเก็บในห้องใต้ดินเป็นถัง ๆ” (บ้านเล็กริมห้วย : 236) แต่ผลไม้บางชนิดก็
อาศัย     ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการน ากานพลูมาเสียบไว้อย่างเช่นแอ๊ปเปิ้ล 

 
ป้าอิไลซาเอาลูกแอ๊ปเป้ิลสีแดงลูกใหญ่ มีกานพลูเสียบอยู่เต็มมาให้แม่ ช่างหอมน่ากิน

อะไรอย่างนั้น ! และมันจะไม่เน่าด้วย เพราะกานพลูหลายดอกจะช่วยท าให้เก็บไว้ได้นานและหวานดี
ด้วย 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 56) 
 
พืชบางอย่างจะใช้วิธีตากไว้ให้แห้ง อย่างเช่นพวกหัวหอม หรือพริกต่าง ๆ ดังเช่น  
 
หัวหอมนั้นถอนข้ึนมาท้ังต้น เอาใบถักรวมกันเข้าเป็นสาย ๆ แล้วมัดรวมเข้าด้วยกันเป็น

หมวด ๆ เอาข้ึนไปแขวนไว้ในห้องเก็บของบนหลังคา พริกแห้งก็ร้อยไ ว้เป็นพวง ๆ แขวนไว้ข้าง ๆ 
ฟักทองและน้ าเต้านั้นเก็บมากองไว้เป็นกอง ๆ  มีสีแสด สีเหลือง สีเขียว สุมกันอยู่ตามมุมห้องเก็บของ 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 18) 
 
นอกจากวิธีการเก็บไว้ในห้องใต้ดิน ซ่ึงเปรียบเสมือนการแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็ยังใช้

วิธีการกวน หรือวิธีการดอง อย่างเช่น มะเขือเทศ หรือผลไม้อย่างเชอร์รี่ การท ามะเขือเทศกวนลอร่า
เล่าว่า แม่จะใช้มะเขือเทศสีแดงดังตัวอย่างนี้  “แม่กับลอร่าเก็บมะเขือเทศ เถาของมันเหี่ยวเฉาไป
หมดแล้ว ดูอ่อนป้อแป้สีคล ้าจนด้า ดังนั นจึงต้องเก็บทั งลูกอ่อนลูกแก่มีมะเขือเทศสุกพอจะท้ามะเขือ
เทศกวนได้สักหนึ่งแกลลอน” (ฤดูหนาวอันแสนนาน: 36) หรือในอีกตัวอย่างที่แม่ได้ท าผลไม้กวน และ
ดองมะเขือเทศดิบ  

 
ตลอดวันท่ีเด็ก ๆ ไปโรงเรียน แม่ท าผลไม้กวนไว้ แม่กวนมะเขือเทศแดง ๆ มะเขือเทศสี

ม่วง และลูกเชอร์ร่ีต้นเต้ีย ลูกเหลืองเป็นทอง แม่ดองมะเขือเทศดิบ ๆ ซ่ึงจะสุกไม่ทัน เพราะน้ าค้าง
จะจับแข็งเสียก่อนแล้ว ท้ังบ้านหอมคลุ้งไปด้วยกล่ินหอมหวานจากน้ าเช่ือมท่ีแม่กวนผลไม้และกล่ิน
เคร่ืองเทศจากผักดอง 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 142) 
 
ส่วนวิธีการดองนั้นลอร่าเล่าว่า แม่จะใช้มะเขือเทศดิบ ล้างให้สะอาด โดยไม่ต้องปอก

เปลือก ฝานเป็นชิ้น จากนั้นน าไปต้มกับเกลือ โดยใส่พริกไทย น้ าส้มและเครื่องเทศลงไปด้วย ก็จะได้
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มะเขือเทศดองเปรี้ยวท่ีไว้รับประทานแกล้มกับอาหารอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังตัวอย่างนี้  “แม่ล้าง
มะเขือเทศดิบ ๆ อย่างระมัดระวัง และไม่ปอกเปลือก แม่ฝานเป็นชิ น ๆ แล้วต้มกับเกลือ พริกไทย 
น ้าส้มกับเครื่องเทศ” (ฤดูหนาวอันแสนนาน: 36) 

ลอร่าให้ความรู้เรื่องการถนอมอาหารประเภทผัก ผลไม้อีกอย่างคือข้าวโพด ซ่ึงจะท า
ได้โดยการฝานข้าวโพดออกจากซัง แล้วน าไปตากแดดให้ข้าวโพดแห้ง เม่ือจะใช้ก็น าไปแช่น้ าแล้ว
น ามาต้มก็จะได้อาหารที่อร่อยอีกอย่าง ซ่ึงเป็นวิธีการของชาวอินเดียนแดง ที่ครอบครัวลอร่าได้น ามา
ท าตาม ดังตัวอย่างนี้   

 
ต้องมีความช านาญพิเศษในการฝานข้าวโพดออกจากซังจะต้องวางมีดให้เสมอ ปาดไป

ตามยาวของฝัก เชือดให้ลึกจนได้เม็ดข้าวโพดท้ังเม็ดออกมา แต่ต้องไม่ลึกจนเชือดเอากระเปาะซ่ึงหุ้ม
เม็ดข้าวโพดนั้นออกมาด้วย เม็ดข้าวโพดหล่นลงมาเป็นช้ิน ๆ แบน ๆ ขาว ๆ เป็นน้ านมเปียกช้ืนและ
เหนียว 

แม่เกล่ียลงในผ้าปูโต๊ะเก่า ๆ แต่สะอาดท่ีเอาไปปูไว้กลางแจ้งท่ีมีแดด แล้วเอาผ้าอีกผืน
หนึ่งมาคลุม เพ่ือกันนกด า ไก่ และตัวแมลง แดดจัด ๆ อย่างนี้จะท าให้ข้าวโพดแห้งและในฤดูหนาว
คราวหน้า เมื่อเอาไปแช่น้ าแล้วต้ม ก็จะเป็นอาหารท่ีอร่อยทีเดียว 

“นี่ เป็นความคิดของอินเดียนแดงเขานะ” พ่อว่าเมื่อกลับเข้ามารับประทานอาหาร
กลางวัน “เธอต้องยอมรับละแคโรไลน์ ว่ามีบางอย่างท่ีเราต้องชมอินเดียนแดงเขา” 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 109-110) 
 
  การถนอมอาหารประเภทผักและผลไม้ มีวิธีการที่หลายหลากซ่ึงต้องดูจากประเภท
ของผักและผลไม้ จ าพวกพริก หอมแดง ก็สามารถห้อยเป็นพวกให้แห้งเก็บไว้ได้ พวกมันฝรั่งจะน าไป
เก็บในห้องใต้ดิน เม่ือถึงฤดูหนาวก็เหมือนแช่แข็งไว้ แต่บางชนิดเช่น มะเขือเทศ แตงกวา จะเน่าเสียได้
ง่าย ก็จะน ามาดอง หรืออาจแช่อ่ิมไว้รับประทานได้ 
 

2.2.3 การถนอมอาหารโดยการท าเป็นผลิตภัณฑ์ 
ผู้คนชาวอเมริกันจะมีวิธีการท าเนยไว้รับประทานในฤดูหนาว วิธีการท าเนยก็จะน า

นมมากวนเป็นครีมจนได้ที่แล้วน าไปใส่ไว้ในไหสูงส าหรับกวนเนย จะน าไม้ยาวมาต าเนย ซ่ึงจะมีฝาไม้
เจาะรู้ส าหรับใส่ไม้ต าเนยปิดไหไว้ เม่ือกวนครีบจนได้ที่ ดีก็จะถึงขั้นตอนต าเนย ซ่ึงใช้เวลานาน
พอสมควรจึงจะได้เป็นเม็ดเล็ก ๆ แล้วจะต้องต าช้าลงไปเรื่อย ๆ จนได้เนยเป็นก้อนจมอยู่ในหางน้ านม 
จากนั้นจะใช้พายตักเนยขึ้นมาใส่อ่างไม้ เอาน้ า เย็นล้างหลาย ๆ รอบ ใช้ไม้พายตี และกวนกลับไป
กลับมาในน้ า เย็น จนกระทั่งน้ าใส ก็เทน้ าออก แล้วใส่เกลือ หากต้องการเนยเป็นก้อนก็น ามาอัดใส่
แม่พิมพ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 
แม่ยืนต าอยู่นาน บางทีแมร่ีก็เข้าไปช่วยผลัดให้แม่นั่งพักเหนื่อย แต่ไม้นั้นหนักเกินก าลัง

ของลอร่าตอนแรก ๆ ครีมท่ีกระเด็นข้ึนมารอบ ๆ รูท่ีเจาะไว้ท่ีฝานั้นข้นและล่ืนเป็นมัน ย่ิงต าต่อไป
นาน ๆ ก็เป็นเม็ดเล็ก ๆ พอถึงตอนนั้นแม่ก็จะต าช้าลง เม็ดเนยสีเหลือง ๆ เล็ก ๆ ก็จะกระเด็นข้ึนมา
ให้เห็นพอแม่เปิดฝาไหก็เห็นเนยเป็นก้อนสีทองอร่ามจมอยู่ในหางน้ านม แม่จึงเอาพายไม้ตักก้อนเนย
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นั้นข้ึนมาใส่ในอ่างไม้ เอาน้ าเย็นใส่ลงล้างเนยต้ังหลายน้ า เอาไม้พายตี กวนกลับไปกลับมาในน้ าเย็น 
จนกระท่ังน้ านั้นใสดีจึงเทน้ าออกแล้วใส่เกลือ 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 29) 
 
ลอร่าเล่าว่าเนยในฤดูหนาวจะมีสีซีดขาว ไม่สวยงาม แต่ก็สามารถย้อมสีเนยได้ โดย

การน าแครอทมาขูดฝอย ต้มกับน้ านม แล้วน าน้ านมนั้นมากรองผ้าบีบใส่ครีบที่จะกวนเนย ก็จะได้เนย
ที่มีสีเหลืองสวยงามน่ารับประทาน ดังที่ลอร่าเล่าว่า “แม่เอาฝอยแครอทนี ใส่ลงไปในหม้อต้มนมตั งบน
เตา พอนมร้อนแม่ก็เทลงใส่ถุงผ้า แล้วก็บีบนมสีเหลืองลงในไหครีม ท้าให้ครีมในนั นเป็นสีเหลือง แล้ว
เม่ือกวนข้นเป็นเนยแล้ว เนยก็จะเป็นสีเหลืองน่ารับประทาน” (บ้านเล็กในป่าใหญ่: 28) 

และการเตรียมหาน้ าตาลจากต้นไม้ อย่างต้นเมเปิ้ล ซ่ึงต้องเอากระบอกที่ท ามาจาก
ไม้ซีดาร์ หรือไม้แอชสีขาว เพราะจะไม่ท าให้รสชาติของน้ าตาลเสียไปรองน้ าหวานจากต้นเมเปิ้ลให้
ทันเวลาก่อนที่จะหนาวจัดจนไม่มีน้ าหวานไหลออกมาจากต้นได้ วิธีการจะต้องรอให้อากาศเริ่มอบอุ่น 
เพ่ือที่น้ าหวานในต้นไม้จะไหลซึมไปตามก่ิง ก็จะน ากรวยหรือกระบอกแทงไปที่ต้นเมเปิ้ลแล้วเอาถังไม้ 
ซีดาร์มารองรับน้ าหวานอีกที“แล้วคุณปู่ ก็เข้าไปในป่าเมเปิ้ล เอากรวยที่ท้าไว้แทงเข้าไปในต้นเมเปิ้ล 
แล้วเอาค้อนตอกเข้าไป เอาถังไม้ซีดาร์มาตั งรองไว้ที่ปลายกรวยตรงที่เป็นราง” (บ้านเล็กในป่าใหญ่ : 
83) โดยทุก ๆ วันจะต้องเข้าไปเก็บน้ าหวานในถังไม้ดังตอนที่เล่าว่า“ทุก ๆ วัน คุณปู่จะต้องสวม
รองเท้าบู๊ต ใส่เสื อหนาให้อุ่นพอ มีหมวกท้าด้วยขนสัตว์  แล้วก็ออกไปในป่า ซ่ึงหิมะยังอยู่ เต็มไปหมด 
เพ่ือไปเก็บน ้าตาลสดที่รองเอาไว้” (บ้านเล็กในป่าใหญ่ : 84) เม่ือเก็บน้ าตาลสดที่รองได้มาแล้วก็จะ
น ามาเทรวมกันในหม้อเหล็กใบใหญ่ แล้วก่อไฟใต้หม้อต้องคอยระวังไฟไม่ให้แรงจนเกินไปเพราะจะท า
ให้น้ าตาลไหม้ได้ หม่ันคนเรื่อย ๆ  ลอร่าอธิบายว่า 

 
คร้ันเทน้ าตาลสดลงใส่หม้อเหล็กใบใหญ่เสร็จแล้วก็ก่อไฟข้ึนท่ีข้างใต้หม้อ น้ าตาลก็เดือด 

คุณปู่ต้องเฝ้าให้ดี ไฟจะต้องร้อนพอท่ีจะท าใ ห้น้ าตาลเดือด แต่ต้องไม่ร้อนจัดเกินไปจนน้ าตาลเดือด
พล่านล้นออกมานอกหม้อ 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 84) 
 
เม่ือน้ าตาลได้ที่ก็จะตักใส่หม้ออย่างรวดเร็ว น้ าตาลในหม้อก็จะแห้งกลายเป็นน้ าตาล

ปึกไว้ใช้ได้ตลอดปี 
 
ขณะท่ีน้ าตาลเร่ิมจะเป็นเกล็ดนี้ คุณปู่ต้องกระโดดเข้าไปใกล้กองไฟ แล้วก็รีบตักน้ าตาล

หยอดลงในหม้อใส่นมเล็ก ๆ ท่ีวางเรียงเตรียมเอาไว้แล้วอย่างรวดเร็วท่ีสุด น้ าตาลในหม้อใส่นมก็จะ
แข็งเป็นน้ าตาลปึก 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 85)  
 
ในตอนหนึ่งจากเรื่อง เด็กชายชาวนา ก็เล่าถึงวิธีการท าน้ าตาลเช่นกันว่า 
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ทุก ๆ เช้า แอลแมนโซจะต้องออกไปเก็บน้ าหวานกับพ่อและเอามาเค่ียวให้เป็นน้ าตาล
เช่ือม ในตอนกลางคืนทุกคืนแม่ก็จะเค่ียวต่อให้กลายเป็นน้ าตาลปึก พ่อแม่ลูกช่วยกันท าน้ าตาลจนพอ
ส าหรับปีหน้าตลอดท้ังปี 

(เด็กชายชาวนา: 95) 
 
  การแปรรูปอาหารเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นการท าเนย และการท าน้ าตาล แสดงให้
เห็นว่าผู้คนยุคนั้นมีความพิถีพิถันในเรื่องการรับประทานอาหารพอสมควร เนยในฤดูหนาวจะมีสีซีดไม่
น่ารับประทานสามารถแก้ไขได้โดยการย้อมสีเนยให้มีสีเหลืองสวยงามน่ารับประทานได้ ซ่ึงเป็นวิธีการ
ที่นับว่าเป็นภูมิปัญญาของคนในยุคนั้นเลยทีเดียว 
  

2.3 การประกอบอาชีพ 
ในยุคแห่งการบุกเบิกดินแดนตะวันนั้น ผู้คนมีความจ าเป็นต้องหาท าเลในการสร้างที่อยู่อาศัย

การประกอบอาชีพของผู้คนโดยส่วนใหญ่นั้นไม่ได้มีทางเลือกที่หลากหลายนัก อาชีพที่เลือกท าจึงเป็น
อาชีพที่เลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอดได้ โดยอาชีพหลัก ๆ ก็จะท าการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ แล้วก็ตามมา
ด้วยการใช้แรงงานประเภทต่าง ๆ เม่ืออยู่ เป็นหลักเป็นแหล่งดีแล้ว ก็จะมีการค้าขายกัน หรือท างาน
ช่างฝีมือเป็นต้น อาชีพต่าง ๆที่ลอร่าได้กล่าวถึงในเรื่องได้แก่ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การใช้
แรงงาน การค้าขาย งานช่างฝีมือ และการเป็นครูดังต่อไปนี้ 

 
2.3.1 การเพาะปลูก 

ลอร่าเล่าถึงเรื่องการเพาะปลูกของครอบครัวเธอไว้ว่า หากดินไม่ดีก็จะปลูกมันฝรั่ง 
และข้าวโพดไว้ก่อน แล้วในปีต่อไป ๆ ก็จะสามารถท านาได้  

 
พ่อบอกว่าปีนี้จะปลูกได้ก็แต่มันฝร่ังและข้าวโพดเท่านั้น เพราะดินเป็นอย่างนี้ ปีหน้าราก

หญ้าเหล่านี้จึงจะเน่าเป่ือยไป อีกสองสามปีพ่อจึงจะมีท่ีนาไถจนดินซุยดีไ ด้ พ่อชอบท่ีดินอย่างนี้ 
เพราะมันอุดมสมบูรณ์มาก ไม่มีต้นไม้สักต้นและตอไม้สักตอเดียว แม้แต่หินสักก้อนก็ไม่มีอยู่ให้เกะกะ 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 202) 
 
การท านาปลูกข้าวนั้นลอร่าเล่าว่าพ่อของเธอจะปลูกข้าวสาลี และข้าวโอ๊ต รวมทั้งจะ

ปลูกพืชผักต่าง ๆ ด้วย ดังตัวอย่างนี้  
 
ในท่ีสุดพ่อก็หว่านข้าวสาลีเสร็จ แล้วก็หว่านข้าวโอ๊ตและขุดดินท าไร่มันฝร่ังและสวนผัก 

แม่ แมร่ี และลอร่าช่วยกันปลูกมันฝร่ังและโรยเมล็ดพันธ์ุผักลงบนร่องสวนและปล่อยให้น้องแคร่ีคิด
ว่าแกก็ช่วยด้วยเหมือนกัน 

(บ้านเล็กริมห้วย: 100) 
 
การเพาะปลูกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะจะต้องมีการไถดิน เพ่ือเป็นการเตรียมดิน

ไว้ก่อน หากปีไหนหิมะตกไม่มากพอด้วยแล้วนั้น ก็จะท าให้ดินยิ่งแข็งมาก การไถดินจ าเป็นจะต้องไถ
ให้ลึก คราดให้มาก เพ่ือให้ดินร่วนซุยจริง ๆ จึงจะสามารถหว่านข้าวได้ ดังตัวอย่างที่ลอร่าเล่าถึงพ่อว่า  
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แต่พ่อบอกว่าดินมันแห้งนัก เพราะหิมะตกไม่มากพอ พ่อต้องไถดินให้ลึก และต้องคราด
มาก ๆ ให้ดินซุยจริง ๆ แล้ว จะได้หว่านข้าวลงไปโดยเร็ว พ่อท างานต้ังแต่ก่อนพระอาทิตย์ข้ึนทุกวัน 
และท าเร่ือยไปจนมืด 

(บ้านเล็กริมห้วย: 99)  
 
จากตอนหนึ่งที่ลอร่าเล่าถึงพ่อเก่ียวกับการไถดินในทุ่งที่ท้ังเหนียวแข็ง มีรากหญ้า

เกาะแน่น  
 
พ่อก าลังลงมือไถดะ เอาเพ็ตและแพ็ตต้ีเทียมเข้ากับไถอันใหญ่ ดินในทุ่งนั้นเหนียวแข็ง

เพราะรากหญ้าเกาะติดเป็นก้อนแน่น เพ็ตกับแพ็ตต้ีลากไถจนสุดแรงและไปได้ช้า ๆ ผาลท่ีแสนจะคม
นั้นค่อย ๆ แซะดินนั้นกลับข้ึนมาอย่างช้า ๆ เป็นรอยไถยาว ๆ ตลอดทางไป 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 201) 
 
ในการเพาะปลูกนั้นลอร่ายังได้เล่าถึงความเจริญทางด้านนี้  มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บเก่ียวท่ีทันสมัย ซ่ึงจะท าให้ประหยัดแรงงาน และไม่เสียเวลามากนั้นคือ เครื่องนวดข้าว พ่อ
ของลอร่าเองก็ยินดีที่จะน าเอาเครื่องมือที่ทันสมัยนี้เข้ามาใช้ในการเพาะปลูกเช่นกันดังตัวอย่างนี้ 

 
เคร่ืองจักรนี้เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีวิเศษมาก !” พ่อว่า “ใคร ๆ อยากจะหัวเก่าท างานตาม

แบบโบราณอยู่อีกก็ตามใจเถิด แต่ฉันนี้ เตรียม พร้อมท่ีจะ ก้าวหน้า ยุคนี้ เ ป็นยุคของความ
เจริญก้าวหน้า ตราบใดท่ีฉันยังท านาปลูกข้าวสาลี ฉันจะต้องไปขอเช่าเคร่ืองเขามาช่วยนวดฝัดข้าว 
ถ้ามีใครมีเคร่ืองจักรอยู่ใกล้ไม่เกินไปนักละก็  

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 144) 
 
เรื่องดี ๆ ที่ลอร่าเล่าถึงการประกอบอาชีพเพาะปลูกนั้น คือการแลกเปลี่ยนแรงงาน

กัน ซ่ึงเป็นเรื่องที่ชาวบ้านจะนิยมท ากัน เม่ือข้าวในนาของใครสุกก็จะไปช่วยเก็บเก่ียว ดังที่ลอร่าได้เล่า
ถึงพ่อของเธอไปช่วยลุงเฮนรี่เก่ียวข้าวว่า  

 
พ่อกับลุงเฮนร่ีแลกเปล่ียนแรงงานกัน คือเมื่อข้าวในนาสุกควรจะเก็บเก่ียวได้ ลุงเฮนร่ีก็

มาท างานให้พ่อ ป้าปอลล่ีกับพ่ี ๆ น้อง ๆ ท่ีบ้านโน้นก็มาพักอยู่ด้วยกันท้ังวัน แล้วพ่อก็ไปช่วยลุงเฮนร่ี
เก่ียวข้าวของลุงเฮนร่ีบ้าง 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 128) 
  
  การเพาะปลูกในยุคบุกเบิกนั้น ต้องต่อสู้กับความยากล าบากของพ้ืนดินที่มีความแข็ง 
บางพ้ืนที่มีหญ้าขึ้นสูง รากหญ้าที่ เหนียวต้องไถดินหากดินไม่ดีก็ต้องปลูกพืชบ ารุงดินไว้ก่อน ยังไม่
สามารถเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ ได้ เช่น หว่านข้าวสาลี หว่านข้าวโอ๊ต และสามารถปลูกพืชผักชนิดอ่ืน
ต่อไปได้ การต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคในเรื่องการเพาะปลูกนั้นสร้างความมุ่งม่ัน อดทนให้กับผู้คนในยุคนั้น
ได้เป็นอย่างดี ไม่ย่อท้อต่อความล าบาก  
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2.3.2 การเล้ียงสัตว์ 
การเลี้ยงสัตว์นั้นลอร่าเล่าถึงสองลักษณะคือการเลี้ยงสัตว์ไว้รับประทานเองที่บ้าน 

เช่นการเลี้ยงหมู เลี้ยงวัว “พ่อผูกวัวนี ไว้ในคอกข้าง ๆ พี ตกับไบร๊ต์ แล้วมันยืนเคี ยวหญ้าเอื องอยู่ ลอร่า
นั่งขัดสมาธิข้างตัวมัน มือข้างหนึ่งประคองถ้วย อีกข้างหนึ่งรีดนมอย่างขมีขมันอย่างที่ เคยเห็นพ่อรีด ” 
(บ้านเล็กริมห้วย: 43) และการเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบของการท าปศุสัตว์ท่ีจะต้องพาสัตว์ฝูงใหญ่ไปหากิน
ตามทุ่งหญ้า พ่อของลอร่าเองก็เคยได้มีโอกาสไปช่วยต้อนฝูงปศุสัตว์จนได้แม่วัว และลูกวัวมาเลี้ยงไว้ที่
บ้าน “ไกลออกไป ตรงที่ที่มองเห็นว่าท้องฟ้าโค้งลงมาจรดกับพื นดินนั น มีจุดเล็ก ๆ สีคล ้า ๆ ก้าลัง
เคลื่อนไหวอยู่ในทุ่งหญ้า มันคือฝูงปศุสัตว์ซ่ึงก้าลังกินหญ้าอยู่” (บ้านเล็กริมห้วย: 41) 
 

2.3.3 การใช้แรงงาน 
การใช้แรงงานที่ลอร่าได้เล่าถึงก็คือการสร้างทางรถไฟ ซ่ึงถือว่าเป็นการน าพาความ

เจริญเข้ามาสู่ ดินแดนทางตะวันตก โดยลอร่าได้เล่าให้เห็นภาพของวิธีการสร้างทางรถไฟในยุคนั้นมี
เพียงแรงงานคนกับไถและเครื่องครูดเพ่ือบุกเบิกทางเท่านั้นเอง “นี่เขาท้ากันด้วยไถนี่ เองหรือจ๊ะ ลอร่า
ถาม รู้สึกประหลาดใจที่จะคิดว่า คนงานกับไถเรานี่เองที่บุกเบิกทางเปลี่ยวท่ียังไม่มีคนเลยไป เพ่ือจะ
ท้าทางรถไฟ” (ริมทะเลสาบสีเงิน : 101) ในการสร้างทางรถไฟนั้นจะต้องขุดดินให้เป็นทางกว้าง และ
ตรง “พ่อลูกยืนอยู่บนเนินเตี ย ๆ มองเห็นปลายถนนรถไฟอยู่ข้างหน้าโน้น ถัดจากปลายถนนรถไฟนั น
มีคนงานกับม้าเทียมคันไถก้าลังไถดะตรงไปทางตะวันตก ขุดดินในทุ่งหญ้านั นให้เป็นทางกว้างใหญ่ตรง
ลิ่วไป” (ริมทะเลสาบสีเงิน : 101) จากนั้นก็น าเครื่องครูดมาครูดดินที่ไถไว้แล้วน าไปเทบนถนนรถไฟ 
ซ่ึงลอร่าอธิบายลักษณะเครื่องครูดว่าเหมือนจอบอันใหญ่ดังนี้ 

 
ระหว่างท่ีดินท่ีคนก าลังไถกับปลายถนนรถไฟท่ีมาขาดด้วนลงนั้น มีคนงานกับม้าก าลัง

เดินช้า ๆ เป็นวงกลม เดินตัดข้ามปลายถนนรถไฟ อ้อมข้ามท่ีดินตรงท่ีไถเอาไ ว้ ม้านั้นลากจอบอัน
ใหญ่มหึมาด้วย จอบนั่นเองท่ีเรียกว่าเคร่ืองครูด 

(ริมทะเลสาบสีเงิน: 102) 
 
คนคุมงานสร้างทางรถไฟจะต้องคอยดูแลงานในการเทดินลงบนถนนให้ดี เพ่ือให้

ถนนรถไฟนั้นตรงเรียบสม่ าเสมอกันดี ดังนี้  
 
เขาคอยจับตามองว่าเคร่ืองครูดจะเทดินลงตรงไหน แล้วก็พยักหน้าบ้าง หรือไม่ก็ออก

เสียงส่ังไปเพียงค าเดียว ให้คนงานท่ีคอยบังคับเคร่ืองให้ขยับมือเทดินลงตรงนั้นตรงนี้  เพ่ือว่าถนน
รถไฟจะได้สม่ าเสมอตรงเรียบ 

(ริบทะเลสาบสีเงิน: 103) 
 
การใช้แรงงานอีกอย่างที่ลอร่าได้เล่าถึงนั่นคือการรับจ้างเก็บเก่ียว พ่อของลอร่าเองก็

ได้ไปรับจ้างเก็บเก่ียวพืชผลในต่างถิ่น ทางภาคตะวันออก เม่ือครั้งที่พืชของตนเองเสียหายหนักจากฝูง
ต๊ักแตน ดังตัวอย่าง 
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เป็นเวลาท่ีเขาเก็บเก่ียวกันท่ีโน่น พ่อบอก ต๊ักแตนมันลงเลยจากท่ีนี่ ไปทางตะวันออกก็
ราว ๆ ร้อยไมล์เท่านั้น เลยจากนั้นออกไปพืชผลก็ยังดีอยู่ และพวกผู้ชายท่ีอยู่ทางตะวันตกนี่ก็ก าลัง
มุ่งหน้าไปหางานท าท่ีโน่นกันท้ังนั้น ฉันจะต้องไปให้ถึงท่ีนั่นโดยเร็วท่ีสุด 

(บ้านเล็กริมห้วย: 182-183) 
 
การใช้แรงงานเป็นอาชีพหนึ่งที่ เกิดขึ้นพร้อมกับการบุกเบิกดินแดน เพราะต้องมี  

การก่อสร้างเพ่ือให้เกิดบ้านเมืองที่ มีความเจริญ การก่อสร้างในช่วงแรก ๆ ไม่เพียงแต่สร้างอาคาร
ร้านค้าเท่านั้น สิ่งที่ส าคัญคือเรื่องการคมนาคมมีการสร้างทางรถไฟเพ่ือดึงความเจริญเข้ามาสู่ดินแดน
ตะวันตก 

2.3.4 การค้าขาย 
การค้าขายในยุคบุกเบิกดินแดนตะวันตกนั้นผู้คนจะขายข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นใน

การประกอบอาชีพ และจ าเป็นในการด ารงชีวิต โดยร้านค้าจะขายทุกอย่างเท่าที่จ าเป็น ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องมือท าการเกษตร ของใช้ในครัวเรือน อาหารที่จ าเป็นเช่น เนย น้ าตาล ผักดอง ขนมปัง เป็นต้น
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ในร้านนั้นมีโต๊ะยาวส าหรับเป็นท่ีขายของและเก็บเงินฝาห้องท่ีข้างหลังโต๊ะมีช้ันเต็ม

ไปหมด มีกระทะ มีหม้อ ตะเกียงโคม และผ้าสีต่าง ๆ  เป็นม้วน ๆ ข้างฝาอีกด้านหนึ่งมีไถส าหรับไถนา
มากมาย มีถังตะปูวางเป็นถัง ๆ ลวดเป็นขด ๆ และบนฝาแขวนพวกเล่ือย ไม้ค้อน ขวาน และมีดพร้า
อีกมากมายก่ายกองเนยแข็งเหลืองลอออันใหญ่เป็นแท่งกลมวางอยู่บนโต๊ะท่ีขายของและเก็บเงิน ท่ี
บนพ้ืนห้องข้างหน้าโต๊ะออกมานั้นมีถังใส่น้ าตาลเช่ือม ถังใส่ผักดอง และหีบไม้ใบใหญใ่ส่ขนมปังกรอบ 
ยังมีถังไม้สูง ๆ อีกสองถังใส่ลูกกวาด เป็นลูกกวาดอย่างลูกกวาดคริสต์มาสสองถังใหญ่ ๆ มีลูกกวาด
เต็มปร่ี 

(บ้านเล็กริมห้วย: 136) 
 
การค้าขายในช่วงแรก ๆ ไม่จ าเป็นต้องใช้เงิน แต่จะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนสินค้า โดย

พ่อของลอร่าจะน าขนสัตว์ไปแลกข้าวของเครื่องใช้ดังตัวอย่าง 
 
พ่อพูดว่าจะต้องเข้าไปในเมือง เอาขนของสัตว์ท่ีพ่อดักได้ในฤดูหนาวคราวนี้เข้าไปแลก

ของ ดังนั้นในตอนเย็นวันหนึ่งพ่อก็มัดขนสัตว์เป็นฟ่อนใหญ่ ปีนี้พ่อได้ขนสัตว์มาก จนเมื่อมัดจนแน่น
แล้วก็ยังเป็นฟ่อนโตเท่าตัวพ่อ 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 70) 
 
ลอร่าเล่าถึงตอนหนึ่งที่ เก่ียวกับร้านค้า มีข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน

วางขาย ไม่ว่าจะเป็น คันไถ หม้อ กระทะ ตะเกียง ดังนี้ว่า 
 
ลอร่ากับแคร่ีเข้าไปในร้านขายเคร่ืองเหล็ก มีชายสองคนนั่งอยู่บนถังไม้ท่ีใส่ตะปู อีกคน

หนึ่งนั่งอยู่บนคันไถ เขาหยุดพูดกันทันทีแล้วหันมาจ้องดูลอร่ากับแคร่ี ฝาผนังท่ีหลังโต๊ะยาวส าหรับรับ
เงินและขายของนั้นมีหม้อ กระทะ ถังน้ า และตะเกียงมันเป็นเงาวับแขวนเต็มไปท้ังฝา 

(ฤดูหนาวอันแสนนาน: 26) 
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การค้าขายนั้นมาพร้อมกับการอพยพสู่ดินแดนตะวันตก ในช่วงแรกข้าวของที่จ าเป็น
ถูกน ามาค้าขายไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการเกษตร อุปกรณ์ในการสร้างบ้าน ข้าวของในครัวเรือน 
หลังจากเริ่มมีความเจริญมากขึ้น สิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน สิ่งของเพ่ือ
ประดับตกแต่งบ้านเรือนก็เริ่มมีเข้ามาวางขายมากขึ้น 

 
2.3.5 งานช่างฝีมือ 

งานช่างฝีมือที่ลอร่าได้กล่าวถึง คือ การตัดเย็บเสื้อผ้าซ่ึงในอดีตสตรีจะเป็นผู้ตัดเย็บ
ให้คนในบ้านเอง แต่เม่ือมีความเจริญมากขึ้น จึงมีคนคิดจะรับตัดเสื้อผ้าขายเป็นอาชีพ“เป็นความคิด
ใหม่ของแคลนซีย์เขา พ่อเล่า มิสเตอร์แคลนซีย์เป็นพ่อค้ามาอยู่ใหม่ แคลนซีย์กะว่าจะขายผ้าได้มาก
ขึ น ถ้าว่ามีใครอยู่ในร้านเป็นคนรับตัดเสื อเชิ ตให้เสร็จ ส้าหรับพวกผู้ชายที่ ไม่มีพวกผู้หญิงมาเย็บเสื อผ้า
ให้” (เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 43) 

ลอร่าเล่าถึงเรื่องการตัดเสื้อผ้าที่ เธอได้เห็น จะต้องมีการสร้างแบบลงบนกระดาษ 
การตัดเย็บก็ทันสมัย และสะดวกรวดเร็วขึ้นเพราะมีจักรเย็บผ้าเข้ามาใช้ ดังตัวอย่างที่ลอร่า เล่าว่า  

 
มิสเตอร์แคลนซีย์คล่ีผ้าออกให้คนซ้ือชมเป็นหลายพับ คนซ้ือสองคนนั้นเป็นผู้ชายสวม

เส้ือเ ช้ิตสกปรก ผู้หญิง อ้วนใหญ่คนหนึ่ง  ผมด าเกล้ามวยร้ังจนผมตึง ก าลังกลัดแบบกระดาษ
หนังสือพิมพ์ลงบนผ้าตาหมากรุกท่ีคล่ีปูไว้บนโต๊ะยาวข้างจักรเย็บผ้า 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 48) 
 

2.3.6 ครู 
อาชีพที่ลอร่าได้กล่าวถึงในเรื่อง และเป็นอาชีพที่มีความส าคัญไม่แพ้อาชีพอ่ืน ๆ ก็

คือ ครูลอร่าเล่าว่าการจะเป็นครูได้ จะต้องสอบผ่านให้ได้รับประกาศนียบัตรเป็นครู จึงจะมีสิทธิ์ท า
หน้าที่สอนในโรงเรียนต่าง ๆ ได้และลอร่าเองก็ได้สอบเพ่ือจะเป็นครูเช่นเดียวกัน “ลอร่านั่งล้อเลื่อนฝ่า
พายุหิมะเดือนมีนาคมเข้าไปในเมืองกับพ่อ เพ่ือจะไปสอบไล่รับประกาศนียบัตรเป็นครู วันนี ที่โรงเรียน
ไม่มีการเรียนหนังสือ แครี่กับเกร๊ซจึงอยู่บ้าน” (ปีทองอันแสนสุข: 260) 

ลอร่ายังได้เล่าถึงการเป็นครูที่ยากล าบาก แม้จะสอบได้ประกาศนียบัตรแล้ว แต่ก็ยัง
มีประกาศนียบัตรในชั้นต่อ ๆ ไปที่จะต้องได้รับจากการท างานสอนให้ผ่าน ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มี
คณะกรรมการโรงเรียนไหนให้ไปสอนได้อีก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
พ่อเงยหน้าข้ึนจากหนังสือพิมพ์ “เจ้าแคลเรนซ์นั่นก่อกวนให้เดือดร้อนอีกหรือ” 
“โอ เปล่าจ้ะ พ่อ ! เด๋ียวนี้เขาด๊ีดีจ้ะ และนักเรียนทุกคนก็ดีกันท้ังนั้นละจ้ะ” เธอไม่ได้พูดปด 

แต่เธอบอกพ่อกับแม่ถึงเร่ืองมิสซิสบรูว์สเตอร์กับมีดปลายแหลมนั้นไม่ไ ด้ ถ้าพ่อกับแม่ทราบคงจะไม่
ยอมให้เธอกลับไปอีก เธอจะต้องสอนนักเรียนโรงเรียนนี้ให้จบเทอม ครูจะเดินหนีงาน ท้ิงนักเรียนไ ว้
ท้ัง ๆ ท่ียังไม่หมดเทอมไม่ได้ ถ้าเธอท าเช่นนั้นเธอจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรอีกฉบับหนึ่ง และจะไมม่ี
คณะกรรมการโรงเรียนคณะไหนเขาจ้างเธออีกต่อไป  

(ปีทองอันแสนสุข: 100) 
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2.4 การศึกษา 

 ด้านการศึกษาเป็นเรื่องที่ผู้คนชาวอเมริกันให้ความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะแต่ละชุมชน
จะต้องมีการสร้างโรงเรียนประจ าชุมชนของตนเอง และไม่ว่าผู้คนจะอาศัยอยู่ในเมือง หรือไกลออกไป
ในป่าก็จะต้องพยายามมาโรงเรียน หากมาไม่ได้ก็ศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเองที่บ้าน ซ่ึงสามารถแบ่ง
การศึกษาออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ ดังนี้ 
 

2.4.1 การศึกษาในระบบ 
การศึกษารูปแบบนี้ คือการศึกษาในระบบของโรงเรียน เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป

จะต้องเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน เป็นการศึกษาตามระบบชั้นเรียน มีการสอบเพ่ือเลื่อนชั้นเรียน 
นักเรียนจะเรียนวิชาที่ส าคัญ คือ การอ่านสะกดค า คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น  

การศึกษาในระบบเป็นเรื่องที่ผู้คนในยุคนั้นให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก แม้จะอยู่
ห่างไกลจากโรงเรียนแต่ผู้ปกครองก็จะส่งลูกหลานให้ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียน ลอร่าและพ่ีสาวของ
เธอเองก็ต้องเข้ามาเรียนเช่นเดียวกัน “แม่ว่า ถึงยังไง หนูก็คงไม่มีเวลามากพอที่จะไปเที่ยวเล่นในล้า
ธารได้ตามสบายอีกแล้ว ตอนนี เรามาอยู่เป็นบ้านเป็นช่องเรียบร้อย และอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงสอง
ไมล์ครึ่งเท่านั น หนูไปเข้าโรงเรียนกันได้แล้ว” (บ้านเล็กริมห้วย : 119) ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าแม่
ของลอร่าให้ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถให้อ่านออกเขียนได้ “แม่บอกว่า
เด็กโต ๆ อายุเกือบแปดขวบอย่างนี จะต้องเรียนหนังสือให้อ่านออก แทนที่จะวิ่งปุเลง ๆ อยู่ตามริมฝั่ง
พลัมครี กอย่างนี ” (บ้านเล็กริมห้วย: 120) 

ลอร่าเล่าว่าพ่อของเธอเองก็เห็นความส าคัญของการศึกษา โดยการสนับสนุนให้เธอ
และพ่ีสาวได้เข้าไปเรียนในโรงเรียน แม้ลอร่าจะไม่อยากไปเรียนที่โรงเรียนก็ตาม แต่พ่อก็จะหาเหตุผล
ที่ดีเพ่ือเป็นการเกลี้ยกล่อมให้เธอเห็นความส าคัญของการศึกษาเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  
  “พ่อรู้ แม่น้ าหวาน” พ่อตอบ “ไม่ใ ช่ว่าคนเราจะมีโอกาสได้อ่านเขียนเรียนเลขกันทุกคน
ดอกนะ แม่ของหนูเขาเป็นครูโรงเรียนอยู่เมื่อตอนท่ีเราพบกัน และเมื่อเขาอพยพมาทางตะวันตกกับ
พ่อนี่ พ่อให้สัญญากับเขาไว้ว่า ลูกผู้หญิงของเราจะต้องมีโอกาสได้เล่าเรียน เพราะเหตุนี้เราจึงมาต้ัง
บ้านช่องอยู่ท่ีนี่ ใ ห้ใกล้กับตัวเมือง ท่ีมีโรงเรียน หนูก็โตเกือบจะแปดขวบแล้ว แมร่ีก็เกือบเก้าขวบ ถึง
เวลาแล้วท่ีจะต้ังต้นเรียนกันเสียที หนูควรจะดีใจและขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าท่ีหนูมีโอกาสอย่างนี้” 

(บ้านเล็กริมห้วย: 123) 
 

  เด็ก ๆ ในยุคนั้นต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเดินทางมาโรงเรียน ทั้งอากาศที่หนาว 
การเดินทางไกล ๆ ต้องบุกป่า บุกหิมะ แต่ก็เดินทางมาโรงเรียนเ พ่ือมาเรียนหนังสือกันจนได้ การที่เด็ก
เริ่มเข้าเรียนในวัย 8 ขวบก็น่าจะมาจากสาเหตุที่ต้องฝ่าฝันอุปสรรคในการเดินทาง และเป็นวัยที่พร้อม
ในการเรียนรู้ได้ดี หากอายุน้อยกว่านี้ ก็จะเด็กเกินไปที่จะต้องเดินทางมาเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาว
เย็นเกินไป ซ่ึงอาจได้รับอันตรายได้ 
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เด็กผู้ชายเล็ก ๆ คนหนึ่งเดินบุกหิมะไปโรงเรียนกับพ่ีชายช่ือรอแยลและพ่ีสาวสองคน คือ 
อิไลซาเจน และอลิซรอแยลอายุสิบสามปี อิไลซาเจนสิบสอง และอลิซอายุสิบขวบ แอลแมนโซเป็น
น้องสุดท้อง และวันนี้เป็นวันแรกท่ีเขาไปโรงเรียนเพราะอายุยังไม่ครบเก้าขวบดี 

(เด็กชายชาวนา: 11) 
 
อย่างไรก็ตามรัฐบาลเองก็ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ เพราะมีกฎที่ทุกเมือง

จะต้องกันที่ดินไว้ส าหรับสร้างโรงเรียน ซ่ึงหากยังไม่มีการสร้างโรงเรียน ใครก็ตามที่มาถึงที่ดินแห่งนั้น
ก่อนก็จะสามารถหาประโยชน์จากที่ดินแห่งนั้นได้ จนกว่าจะมีการสร้างโรงเรียน ดังที่ ลอร่ามีที่ ดินติด
กับที่ดินที่ก้ันไว้สร้างโรงเรียน เธอก็สามารถน าฝูงสัตว์เข้าไปกินหญ้าในที่ดินนั้น ๆ ได้ 

 
เพราะใครก็ตามท่ีไปถึงท่ีดินแปลงนั้นก่อนคนอ่ืน  จะหาประโยชน์เอาจากท่ีดินแปลงนั้นไป

ก่อนได้ เป็นคร้ังแรกท่ีลอร่านึกชอบใจกฎหมายของดาโคตาท่ีให้กันท่ีดินไว้สองแปลงให้แก่เมืองทุก ๆ 
เมือง ให้ใช้เป็นท่ีปลูกสร้างโรงเรียน และย่ิงชอบใจมากเป็นพิเศษท่ีท่ีดินแปลงนั้นอยู่ติดกับท่ีของเธอ 

(ส่ีปีแรก: 88) 
 
ในการสร้างโรงเรียนขึ้นแต่ละต าบล จะมีองค์กรประจ าต าบลและชาวบ้านเป็นผู้

ช่วยกันสร้างโรงเรียนขึ้น เพ่ือให้เด็ก ๆ ในหมู่บ้าน หรือหมู่บ้านใกล้เคียงที่ยังไม่มีโรงเรียนได้เดิน
ทางเข้ามาเรียนหนังสือ “องค์การโรงเรียนประจ้าต้าบลจะสร้างโรงเรียนขึ นในที่ท่ีเปอร์รี่ เขาจับจอง
เอาไว้ อยู่ถัดที่ของเราไปทางแนวด้านใต้ของที่นาเรา พ่อบอก ชาวบ้านแถบนั นช่วยกันสร้าง” (ปีทอง
อันแสนสุข: 169) 

การศึกษาในระบบ นักเรียนจะได้เรียนรู้วิชาพ้ืนฐานเพ่ือให้อ่านออก เขียนได้ วิชาที่
ส าคัญคือ การอ่านตัวสะกด การคัดลายมือ การค านวณ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้พ้ืนฐานคล้ายกับการศึกษา
ของเด็กไทย 

 
หนูไม่ได้อ่านนี่นา หนูจ าข้ึนใจเอา เพราะได้ยินแม่อ่านให้พ่อฟังบ่อย ๆ  เท่านั้นแหละ ยังมี

อะไร ๆ อ่ืน ๆ อีกหลายอย่างนะท่ีหนูจะต้องเรียนตัวสะกดคัดลายมือ และยัง เลขอีก อย่าพูดมากไป
อีกเลย หนูจะต้องไปโรงเรียนพร้อมกับแมร่ีเช้าวันจันทร์นี่แหละ 

(บ้านเล็กริมห้วย: 121)  
 
เม่ือเรียนเรื่องพ้ืนฐานได้แล้วจนสามารอ่านออกเขียนได้ ก็จะได้เรียนเรื่องภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ต่อไป ลอร่าเล่าว่าเธอไม่ค่อยชอบไปโรงเรียนเท่าใดนัก แต่เธอก็มีความพยายามต้ังใจ
เรียน โดยเธอจะท่องบทเรียน ฝึกค านวณ อ่านหนังสืออยู่เสมอ ๆ 

 
เธอก็ท่องบทเรียนท่ีจะเรียนในวันรุ่งข้ึนไปกับแมร่ี เธออ่านโจทย์ดัง ๆ และแมร่ีก็คิดเลข

ข้อนั้นในใจ ส่วนลอร่าเองต้องท าบนกระดานชนวน เธออ่านบทเรียนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
ให้แมร่ีฟัง จนกระท่ังตอบค าถามในหนังสือนั้น ๆ ได้ทุกข้อท้ังสองคน 

(ฤดูหนาวอันแสนนาน: 86-87) 
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การศึกษาในระบบนั้นไม่ใช่มีเพียงแต่โรงเรียนของเด็กปกติเท่านั้น ชาวอเมริกันในยุค
นั้นก็ให้ความส าคัญกับการศึกษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายด้วย ในครั้งที่แมรี่โชคร้ายป่วย
จนตาบอด เธอก็ไม่สามารถไปเรียนกับเพ่ือน ๆ ในโรงเรียนส าหรับคนปกติได้ เม่ือพ่อและแม่ของเธอ
ทราบว่ามีโรงเรียนสอนคนตาบอด จึงเพียรพยายามทุกวิถีทางเพ่ือให้แมรี่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนสอน
คนตาบอด ซ่ึงลอร่าเองก็มีส่วนช่วยให้แมรี่ได้เข้า เรียนด้วยเช่นกัน การเรียนการสอนในโรงเรียนนั้น
นักเรียนก็จะได้เรียนวิชาเหมือนกับคนปกติ อย่างเช่นเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ วรรณคดี ค านวณ งาน
ฝีมือ หรือดนตรี เป็นต้น เพราะโรงเรียนจะสอนให้เด็ก ๆ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เม่ืออยู่ในสังคม 
ดังตัวอย่างนี้ 

 
พ่อกับแม่พอใจในวิทยาลัยแห่งนี้มาก บอกว่าสวยมากเป็นตึกก่ออิฐหลังใหญ่ แมร่ีจะอยู่

อย่างอุ่นสบายในฤดูหนาวและมีอาหารดีรับประทาน และอยู่ในหมู่เด็กผู้หญิงท่ีน่ารักน่าเอ็นดู แม่ชอบ
เพ่ือนคนท่ีอยู่ห้องเดียวกับแมร่ีนั้นมาก ครูก็ใจดีกันท้ังนั้น เขาลองทดสอบแมร่ี และแมร่ีสอบได้
คะแนนเป็นเย่ียม แม่ไม่เห็นว่าเส้ือผ้าของใครท่ีนั่นสวยกว่าของแมร่ี แมร่ีจะได้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมือง เ รียนวรรณคดี ค านวณช้ันสูง เย็บ ถัก ร้อยลูกปัด และเรียนดนตรี ท่ีวิทยาลัยแห่งนี้มี
ออร์แกนขนาดใหญ่ด้วย 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 126) 
 
ผู้ใหญ่ในสังคมจะให้ความส าคัญด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่จัดต้ัง

โรงเรียน ในชุมชนเองก็จะมีการจัดต้ังสมาคมที่มีส่วนสนับสนุนด้านการศึกษา อย่างสมาคมภาษาและ
หนังสือ ซ่ึงเป็นความร่วมมือของครูและชาวบ้าน ในตอนนี้ลอร่าเล่าถึงการประชุมเพ่ือจัดต้ังสมาคมขึ้น
ว่า “เขาจะไปกันทุกคนละ พ่อตอบ เราจะจัดตั งสมาคมภาษาและหนังสือขึ น ” (เมืองเล็กในทุ่งกว้าง : 
214) โดยการจัดต้ังสมาคมขึ้นมาก็เพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เช่น 
การจัดกิจกรรมแข่งขันสะกดค า การเล่นทายปริศนา ดนตรี การโต้วาที เป็นต้น โดยจะมีการจั ด
กิจกรรมกันทุก ๆ คืนของวันศุกร์ 

 
ตอนนี้ก็ต้ังหน้าต้ังตาคอยจะให้ถึงคืนวันศุกร์กันเสียเร็ว ๆ หลังจากท่ีมีงานเป็นคร้ังท่ีสอง

นั้นแล้ว ก็มีการประกวดประชันกันในระหว่างผู้จัดรายการจนกระท่ังมีข่าวต่าง ๆ เกิดข้ึนเกือบจะทุก
วันในวันท่ีสองนั้น เป็นการเล่นทายปริศนากันตลอดท้ังคืน พ่อท าช่ือเสียงได้ตลอดรายการ 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 222) 
 
ลอร่าชอบกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเฉพาะการโต้วาที “คราวนี จะมีการโต้วาที 

เรื่อง “ลิงคอล์นเป็นคนส้าคัญกว่าจอร์จ วอชิงตัน” ลอร่ากระตือรือร้นอยากจะฟัง เพราะทนายความ
บาร์นส์จะเป็นหัวหน้าฝ่ายเสนอ และเหตุผลของเขาคงจะน่าฟัง” (เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 232) 
 

2.4.2 การศึกษานอกระบบ 
การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่พ่อแม่จะเป็นผู้สอน หรือเด็ก ๆ แสวงหาความรู้

เองที่บ้าน หรือจากสถานที่ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่โรงเรียนซ่ึงจะได้รับความรู้ที่นอกเหนือจากวิชาการ
ที่ได้รับในโรงเรียนอย่างเช่น มีโรงเรียนวันพระที่จะสอนด้านคุณธรรมให้กับทุก ๆ คน “ราวกับว่าเท่านี 
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ยังไม่พอ โบสถ์ที่สร้างใหม่ก็มุงหลังคาเสร็จตั งแต่นี  ในวันอาทิตย์ก็จะมีพิธีในโบสถ์ถึงสองตอน และมี
โรงเรียนวันพระด้วย” (เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 224) 

ลอร่าเองก็ได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อสิ่งพิมพ์อย่างหนังสือพิมพ์  
 
... ลอร่าตามไป และมิสซิสโบ๊สต์ช้ีให้ดูกองหนังสือพิมพ์เป็นต้ัง สูง ซ่ึง เธอขนเอามาจาก

ไอโอวา เป็นหนังสือพิมพ์ช่ือ นิวยอร์กเลดเจอร์สขนเอาไปได้เท่าไหร่ก็ขนเอาไปอ่านซี เธอบอก พอ
เธออ่านเสร็จจึงค่อยเอามาส่ง แล้วขนเอาต้ังใหม่ไปอีก 

(ริมทะเลสาบสีเงิน: 210) 
 
การศึกษานอกระบบอีกประการหนึ่งที่ลอร่าได้กล่าวถึง คือเรื่องการอบรมสั่งสอนให้

เด็กผู้หญิงมีมารยาทท่ีดี พร้อมที่จะโตไปเป็นสุภาพสตรีที่ดีในสังคม แม่ของลอร่าจะสอนกิริยามารยาท
สม่ าเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม นับว่าแม่ของลอร่าเป็นสุภาพสตรีที่ มีมารยาทงดงามทีเดียว ลอร่าเล่า
ว่าแม่ของเธอจะสอนเสมอว่าสุภาพสตรีจะต้องมีกิริยานุ่มนวล พูดจาไพเราะ คอยระมัดระวังรักษา
มารยาทให้ดี ไม่จุ้นจ้าน ไม่ท าอะไรให้เป็นที่สะดุดความสนใจของคนทั่วไป ดังตัวอย่างนี้ 

 
แม่ก็พูดกับลอร่าอย่างเป็นการเป็นงานเอาจริงเอาจัง  ว่าแม่ต้องการให้ลูกของแม่ รู้จัก

รักษามารยาท ให้พูดเพราะ เสียงเบา ๆ และให้มีกิริยานุ่มนวลเป็นสุภาพสตรีอยู่เสมอ ทุกคนใน
ครอบครัวนี้ได้เคยอยู่ในป่าดงเคยล าบากยากจน พบเห็นส่ิงท่ีป่าเถ่ือนมามากแล้ว ยกเว้นเสียแต่เมื่อ
ตอนท่ีพลัมคร้ีกซ่ึงก็เป็นเวลาไม่นานนัก ตอนนี้ย่ิงตกเข้ามาอยู่ในค่ายคนงานสร้างถนนรถไฟซุ่มซ่าม
เอะอะ และคงจะเป็นเวลาอีกนานกว่าบ้านเมืองท่ีนี่จะเจริญ เพราะฉะนั้นก่อนท่ีจะถึงเวลานั้น แม่คิด
ว่าทางท่ีดีท่ีสุดก็คือ ควรจะอยู่ตามล าพังในครอบครัว แม่อยากจะให้ลอร่าหลีกห่างไกลจากค่ายพวก
คนงาน ไม่อยากให้ไปคุ้นเคยสุงสิงกับคนพวกนั้นเพราะเขาไม่สุภาพพอ ถ้าจะไปกับพ่อ ไปดูเขา
ท างานเพียงคร้ังเดียวสองคร้ังเช่นนี้ก็ไม่เป็นไร แต่ว่าจะต้องระวังรักษากิริยามารยาทไม่ให้จุ้นจ้าน 
ต้องให้เป็นสุภาพสตรีจริง  ๆ และจะต้องจ าไว้ด้วยว่า สุภาพสตรีนั้นเขาจะต้องไม่ท าอะไรให้เป็นท่ี
สะดุดความสนใจของคน 

(ริมทะเลสาบสีเงิน: 99–100) 
 
  การศึกษาเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความส าคัญเป็นพิเศษ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 
ระบบ คือการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ เด็กที่ มีอายุถึงเกณฑ์จะต้องเข้ารับการศึกษาใน
ระบบเพ่ือให้อ่านออก เขียนได้ ไม่เพียงแต่เด็กปกติเท่านั้นที่ มีโอกาสได้ รับการศึกษาเด็กที่ มีความ
บกพร่องทางร่างกายก็มีโอกาสได้รับการศึกษาเช่นกัน เพราะมีโรงเรียนส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายโดยเฉพาะ 
  การศึกษานอกระบบนั้ นเป็นการ เรียน รู้ที่จะเอาตัวรอดในสังคม พ่อแม่ และ
สถานการณ์ต่าง ๆ จะเป็นผู้สอนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้  เช่น เรื่องของมารยาททางสังคม เรื่องปากท้อง 
เรื่องการป้องกันตัวจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้น 
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2.5 การต่อสู้กับภัยตามธรรมชาติ 
ผู้คนจะต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ นานา ที่แสนจะโหดร้ายไม่ว่าจะเป็นจากสภาพ

อากาศที่เลวร้าย พายุหิมะ จากไฟป่า จากสัตว์ป่า หรือจากพวกศัตรูพืช อย่างต๊ักแตนที่ท าลายพืชผล
เสียหายจนหมด ซ่ึงจะต้องมีความอดทนต่อสิ่งต่าง ๆ อย่างมีสติ และรู้จักการรอคอยอย่างมีความหวัง
จึงจะสามารถต่อสู้ฝ่าฟันไปได้ลอร่าได้เล่าถึงการต่อสู้กับภัยธรรมชาติ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ภัยตามธรรมชาติ และภัยจากสัตว์ ดังนี้ 

 
2.5.1 ภัยตามธรรมชาติ 

ภัยตามธรรมชาติที่ผู้คนในยุคบุกเบิกตะวันตกได้พบเจอก็จะเป็นเรื่องของสภาพ
อากาศที่หนาวจัดอย่างโหดร้าย แม้แต่ฝูงสัตว์ก็ต้องทนต่อสภาพอากาศที่หนาวจัดอย่างทารุณให้ได้ 
อย่างตอนที่พ่อของแอลแมน โซต้องลุกจากที่นอนกลางดึกไปไล่ให้ฝูงวัววิ่ง เพ่ือให้ตัวมันอบอุ่น
ไม่เช่นนั้นมันอาจจะแข็งตายได้ “พ่อออกไปข้างนอก ไปอยู่กลางแจ้ง ในคืนที่หนาวจัดอย่างนี พ่อต้อง
ไปปลุกวัวหนุ่ม ๆ สาว ๆ ให้ลุกขึ นวิ่ง พ่อเอาแส้หวดลมดังเควี ยว ๆ วิ่งต้อนอยู่ทางข้างหลังมันให้มันวิ่ง
ไปรอบ ๆ ลานกว้าง พ่อต้องวิ่ง ต้องไล่ให้มันกระโดดไปวิ่งไป เพ่ือให้มันออกก้าลัง ตัวมันจะได้อุ่น” 
(เด็กชายชาวนา: 38–39) หรือตอนที่ลอร่าเล่าถึงพ่อของเธอต้องออกจากบ้านในวันที่อากาศหนาวจัด
หลายครั้งเพ่ือไปให้อาหารสัตว์ในคอก เพราะสัตว์ต้องกินอาหารมาก ๆ เพ่ือร่างกายของมันจะได้
อบอุ่นทนต่อสภาพอากาศที่หนาวจัดได้ 

 
พ่อออกไปอีกคร้ังในตอนบ่าย สัตว์มันต้องกินอาหารมาก ๆ ร่างกายจึงจะอบอุ่นพอ

ส าหรับอากาศเช่นนี้ พ่ออธิบายกับแม่ พายุคร้ังนี้ร้ายกาจกว่าท่ีเคย ๆ มา เมื่อเช้านี้ฉันแทบแย่กว่าจะ
ตะเกียกตะกายขนหญ้าแห้งเข้าไปในคอกได้ ลมมันแรงเหลือเกิน ถ้ากองหญ้าไม่อยู่ตรงประตูพอดี
อย่างนี้คงขนไม่ได้แน่ ๆ 

(ฤดูหนาวอันแสนนาน: 146) 
 
ลอร่าเล่าถึงเหตุการณ์ที่พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านแล้วเธอกับพ่ีน้องต้องช่วยกันขนฟืนเข้า

บ้าน เพ่ือไว้ก่อไฟกันหนาว เพราะเม่ือเกิดพายุไม่สามารถคาดเดาได้ว่าพายุจะยาวนานแค่ไหน “ลอร่า
กับแมรี่ลืมไปว่าแม่สั่งให้อยู่แต่ในเรือนเม่ือมีพายุ ทั งสองคนลืมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมัวแต่จะขนฟืน 
ต่างคนต่างวิ่งกันวุ่นวายสับสน กลับไปกลับมา ขนเอาฟืนเข้ามาทีหนึ่ง ๆ มากมายเท่าที่จะหอบไหว”
(บ้านเล็กริมห้วย: 245–246) ลอร่าเล่าต่อว่าเธอต้องต่อสู้ กับความหนาวอย่างแสนสาหัส พร้อมทั้งต่อสู้
กับความกลัวภายในใจของเธอเองด้วย “ลอร่านั่งหนาวตัวสั่นเทา ๆ อยู่ในโปงผ้าห่ม เธอเฝ้าแต่มอง
จ้องไปที่กระจกหน้าต่าง ได้ยินเสียงหิมะดังเควี ยว ๆ แล้วค้าราม ขู่กรรโชกและโห่ร้อง เธอก้าลังคิดถึง
เด็ก ๆ ที่พ่อแม่ไม่กลับบ้าน ต้องเอาโต๊ะเก้าอี มาท้าฟืนผิงไฟกันแล้วก็หนาวจนตัวแข็งตาย” (บ้านเล็ก
ริมห้วย : 260) พายุหิมะที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะพายุฝนน้ าแข็ง พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีลม
พัดแรง  หิมะพัดมาจนไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ ดังตอนที่ลอร่าเล่าว่า 
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วันรุ่งข้ึน พายุฝนน้ าแข็งก็มาอีกคร้ังหนึ่ง กลุ่มเมฆมืดด าลอยเต้ีย ๆ แต่เร็วฉิว แล่นมาจาก
ทิศตะวันตกเฉียงเหลือมาบดบังดวงอาทิตย์และบังท้องฟ้าเสียจนท่ัวไปหมด ลมพัดแรงร้องค าราม 
และบางคร้ังก็ครางดังหวีดหวิว หิมะหมุนป่ันป่วนมาจนมองไม่เห็นอะไรหมดนอกจากสีขาวมัว ๆ  

(บ้านเล็กริมห้วย: 251) 
 
ความโหดร้ายจากสภาพอากาศหนาวบางครั้งมาก่อนจะถึงฤดูหนาว ในเดือนตุลาคม

ซ่ึงยังไม่ถึงฤดูหนาวลอร่าเล่าถึงเหตุการณ์ของแม่ว่า พายุหิมะกลับมาก่อนจะถึงฤดูหนาว การด าเนิน
ชีวิตต้องรู้จักระมัดระวัง อย่างเช่นเรื่องการใช้น้ า ซ่ึงหากเกิดพายุหิมะจะไม่สามารถออกไปข้างนอก
บ้านได้เลย เพราะอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ดังตัวอย่าง 

 
“พา...ยุ...หิ...มะ ! แม่ส่ันจนฟันกระทบกัน ใน...เดือน...ตุ...ลาคม แม่ไม่เคยได้ยินเลย...แม่

เอาไม้ฟืนใ ส่ลงไปในเตา แล้วต่อยน้ าแข็ง ท่ีในถังน้ าเอาไปใส่กาน้ าชาน้ าในถัง เหลืออยู่ไม่ถึงคร่ึงถัง 
จะต้องประหยัดน้ าให้มากท่ีสุด เพราะไม่มีใครออกไปตักท่ีบ่อได้กลางพายุอย่างนี้ 

(ฤดูหนาวอันแสนนาน: 46–47) 
 
หรือในเหตุการณ์ที่ลอร่าได้ประสบด้วยตัวเอง ในตอนที่อยู่โรงเรียนแล้วพายุก าลังจะ

มาอย่างไม่ทันต้ังตัว เด็ก ๆ ทุกคนต้องรีบเดินกลับบ้านท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้าย มีลมพายุพัด
แรงจนแทบเดินไม่ได้ หิมะพัดมาเป็นฝอย ๆ ท าให้หายใจแทบไม่ออก“ลอร่ารู้สึกว่าเธอก้าลังส้าลักอยู่
จนหายใจก็ขัด หิมะเป็นฝอยน ้าแข็งหมุนคว้างมาขูดข่วนนัยน์ตา และท้าให้หายใจไม่ออก” (ฤดูหนาว
อันแสนนาน : 91) พวกเธอไม่สามารถมองเห็นถนนหนทางได้เลย ลอร่าเล่าว่าภาพที่เห็นคือหิมะขาว
โพลนบดบังทุกสิ่งอย่างรอบตัว ไม่สามารถรู้ทิศทางได้ แต่พวกเธอก็ต้องพยายามเดินต่อไปด้วยความ
กล้าหาญ อดทน“แครี่ ก็บุกบั่นอย่างกล้าหาญทรหดอดทน เซบ้าง ล้มลุกคลุกคลานไปบ้าง แต่พยายาม
อย่างดีที่สุดที่จะทรงตัวให้อยู่และก้าวต่อไป เพียงชั่วครูหนึ่งขณะที่หิมะค่อยจางลง ลอร่าก็มองเห็นเงา
ราง ๆ เคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้า” (ฤดูหนาวอันแสนนาน: 93) และระมัดระวังอย่างมากเพ่ือไม่ให้ออก
นอกเส้นทาง มิฉะนั้นอาจเดินออกนอกเมืองเข้าป่าไป ซ่ึงนั่นหมายความว่าพวกเธอจะต้องหนาวตาย
ท่ามกลางพายุหิมะแน่นอน “ลอร่ารู้สึกว่าก้าลังเดินผิดทาง เธอไม่ทราบว่าท้าไมจึงรู้สึกเช่นนั น ไม่มีใคร
มองเห็นอะไรเลย ไม่มีอะไรจะอาศัยเป็นเครื่องแนะแนวทาง ไม่มีดวงอาทิตย์หรือแสงแดด ไม่มีท้องฟ้า 
ไม่มีทิศทางลม เพราะพายุเป่าปัดมาอย่างดุเดือดจากทุกทิศทุกทางเหมือนกัน” (ฤดูหนาวอันแสนนาน : 
93) 

ความโหดร้ายในฤดูที่แสนยาวนานที่ลอร่าได้เล่าให้ฟังอีกเรื่องก็คือ เรื่องที่ทางรถไฟ
ถูกตัดขาดจากพายุหิมะ รถไฟไม่สามารถเดินรถได้ตลอดระยะเวลาในฤดูหนาว 

 
ลอร่าอยากจะถามว่า พ่อได้ข่าวคราวท่ีเก่ียวกับรถไฟบ้างหรือเปล่า แต่ค าถามนั้นก็จะไป

สะกิดแคร่ีให้นึกถึงเร่ืองท่ีว่าไม่มีถ่านหิน ไม่มีน้ ามนัก๊าด และไม่มีเนื้อสัตว์ จนกว่ารถไฟจะมาข้ึนมาอีก 
เธอไม่อยากให้แคร่ีวิตกกังวลเป็นทุกข์เป็นร้อน 

(ฤดูหนาวอันแสนนาน: 153) 
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ผู้คนในเมืองเริ่มขาดถ่านหินในการก่อไฟให้ความอบอุ่น ไม่มีน้ า มันก๊าด เชื้อเพลิงเริ่ม
หมดถึงขั้นต้องน าหญ้าแห้งซ่ึงเป็นอาหารของสัตว์มาแทนเชื้อเพลิงไปก่อน“นี่แน่ะฟืนส้าหรับท้าอาหาร
เช้าของเธอ แคโรไลน์ พ่อพูด วางของที่ขนมาลงข้างเตา ท่อนหญ้าแห้งแข็งปึงทีเดียว คิ ดว่าคงติดไฟ
ดี” (ฤดูหนาวอันแสนนาน : 186) อาหารต่าง ๆ ก็เริ่มขาดแคลน ไม่มีเนื้อสัตว์ ข้าวไม่พอให้คนในเมือง
กิน แป้งไม่มีใช้ประกอบอาหาร ต้องพยายามประยุกต์ของที่มีเหลือมาประกอบอาหาร“ข้าวสารข้าว
สาลี นี่เป็นสิ่งสุดท้ายแล้วท่ียังเหลืออยู่ในสต๊อกของเด็กหนุ่มไวล์เดอร์สองพ่ีน้องนั่น ตามร้านไม่มีแป้ง
เหลืออยู่แล้ว นายธนาคารรัธ ซื อแป้งถุงสุดท้ายไปเม่ือเช้านี เอง เขาจ่ายถึงห้าสิบเหรียญแน่ะ ปอนด์ละ
เหรียญ” (ฤดูหนาวอันแสนนาน : 192) และระมัดระวังใช้ให้มีพอกินตลอดฤดูหนาวที่รถไฟไม่สามารถ
มาส่งเสบียงได้ และผู้คนก็ไม่สามารถออกไปหาอาหารจากนอกบ้านได้  

ลอร่าไม่ เพีย งแ ต่ต่อสู้ กับภัยหนาวเท่านั้ น พวกเธอต้องต่อสู้ กับความร้อนจ าก
เหตุการณ์ไฟไหม้ทุ่งลอร่าเล่าถึงวิธีการที่พ่อต้องต่อสู้กับไฟไหม้ทุ่งเพ่ือไม่ให้ลามมาถึงตัวบ้านได้“ไฟ
ไหม้ทุ่ง ! พ่อตะโกน เอาถังตักน ้ามา ! เอากระสอบใส่ลงไปด้วย ! เร็ว !” (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 203) 
โดยพ่อไถนาขุดร่องกันไฟ ขวางตัวบ้านไว้ดังตัวอย่าง 

 
พ่อลงมือไถนาอีก พลาง ร้องตะโกนให้เพ็ตกับแพ็ตต้ีเดินเร็ว ๆ ท้องฟ้าก็ด ามืดเข้าทุกที 

อากาศก็มัวราวกับตอนพระอาทิตย์จะตกดิน พ่อไถนาเป็นร่องยาวไปทางด้านตะวันตกอ้อม ๆ ไปทาง
ทิศใต้ของตัวบ้าน และไถกลับไปทางทิศตะวันออกของบ้านอีก 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 203)  
 
... จุดไฟกองเล็ก ๆ ท่ีร่องกันไฟ พ่อกับแม่รีบใช้กระสอบเปียกตีไฟไม่ให้มันข้ามร่องมาได้ 

ไฟกองเล็กท่ีพ่อจุดดักไว้นั้นลามไปรอบบริเวณแล้ว พ่อจึงช่วยแม่เอากระสอบเปียกกระพือกันไม่ให้ไฟ
ข้ามร่องเข้ามา 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 205)  
 
จนสามารถก้ันไฟไม่ให้ข้ามร่องกันไฟมาเผาไหม้บ้านได้ มีเพียงแต่ลูกไฟที่ปลิวข้ามมา 

พ่อกับแม่ก็ช่วยกันใช้กระสอบเปียกตีไฟให้มันดับไป 
ภัยตามธรรมชาติที่ ต้องเผชิญเป็นภัยที่เกิดจากความหนาวเย็น ต้องต่อสู้ฝ่าฝันอย่าง

อยากล าบาก และภัยจากไฟไหม้ทุ่งที่น่ากลัวผู้คนก็เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด และเอาชนะภัยธรรมชาติ
เหล่านี้มาได้ 
 

2.5.2 ภัยจากสัตว์ 
การเผชิญกับภัยจากสัตว์นั้น อาจดูไม่โหดร้ายเท่ากับการต่อสู้ กับภัยตามธรรมชาติ

เท่าใดนัก แต่จริง ๆ แล้วภัยจากสัตว์ท่ีครอบครัวลอร่าต้องเผชิญเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็ก ๆ แต่สามารถ
สร้างความเสียหายได้อย่างใหญ่หลวงทีเดียว นั่นคือ ต๊ักแตน ซ่ึงมันสามารถท าลายพืชผลให้เสียหาย
ทั้งหมดได้ภายในพริบตาทีเดียว เพราะเม่ือต๊ักแตนมามันจะมากันเป็นฝูงใหญ่แบบมืดฟ้ามัวดิน อย่าง
ที่ลอร่าได้เผชิญ และเธอเล่าว่ามีอะไรตกใส่ศีรษะเธอ ตกใส่หน้า ใส่แขน ลงมารวมกับลูกเห็บ เพียงไม่
นาน เม่ือมองไปบนท้องฟ้าก็เห็นฝูงต๊ักแตนบินมาอย่างกับก้อนเมฆใหญ่ 
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ปุ ! อะไรส่ิงหนึ่งกระทบศีรษะลอร่าแล้วหล่นลงบนพ้ืนดิน เธอก้มลงมอง ได้เห็นต๊ักแตนสี

น้ าตาลตัวใหญ่ท่ีสุดต้ังแต่เคยเห็นต๊ักแตนมา ต๊ักแตนสีน้ าตาลตัวใหญ่ถนัด ก าลังตกลงมาบนพ้ืนดิน
รอบ ๆ ตัวเธอ โดนศีรษะ โดนหน้า โดนแขน มันตกปุ ๆ ลงมาราวกับลูกเห็บ 

(บ้านเล็กริมห้วย: 171) 
 
ลอร่าเล่าว่าเธอได้ยินเสียงมันกัดและเค้ียวข้าวในนา พ่อของเธอจุดหญ้าแห้งให้เป็น

ควันเพ่ือไล่พวกต๊ักแตน แต่ไม่ส าเร็จต๊ักแตนมีเป็นจ านวนมากอย่างมหาศาลเลยทีเดียว มันกัดกินข้าว
ในนาเสียหายหมด พืชผักที่ปลูกไว้ มันก็กัดกินจนไม่เหลือท าให้พืชผลของชาวบ้านในแถบนั้นเสียหาย
กันจนหมดสิ้น 

 
สวนผักสีเขียวสดก าลังยุบยวบลงแล้ว มันฝร่ัง แครอท หัวบีต และถ่ัว ก าลังถูกกินย่อยยับ 

ใบข้าวโพดใบยาว ๆ ก็ก าลังจะกร่อนไปจากกอ พู่ฝอย ๆ และฝักข้าวโพดอ่อน ๆ ท่ีเปลือกยังเขียวก็
หล่นลง มีต๊ักแตนไต่อยู่จนเต็มยุ่บไม่มีหนทางใดท่ีใคร ๆ จะท าอะไรได้ 

(บ้านเล็กริมห้วย: 174) 
 
ไม่เพียงแต่ต้องอดทนต่อสู้กับต๊ักแตนที่มากัดกินพืชผลทุกสิ่งอย่างจนหมดสิ้นแล้ว ก็

ยังต้องต่อสู้กับพวกนกสีด าที่บินมาจิกกินข้าวโพด และข้าวโอ๊ตที่เก่ียวไว้ให้เหลือแต่ฟาง “นกสีด้ามัน
กินเสียมาก” พ่อบอก “ฉันเก่ียวลงกองไม่ทันไร มันก็มารุมกินกันแน่น มันกินเม็ดข้าวท่ีมันจิกถึงเสียจน
หมด เหลือแต่ฟาง” (เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 96) ลอร่าเล่าว่าถึงอย่างไรก็ยังพอป้องกันได้บ้างโดยพ่อใช้
วิธียิงปืนไล่นกให้บินหนีไป เพ่ือปกป้องพืชผลไว้ ส าหรับปากท้องของคนในครอบครัว และของสัตว์
เลี้ยง ดังตัวอย่าง  

 
เย็นวันนั้น เมื่อฝูงนกสีด าท่ีแสนสุขบินถลากันมาเริงเล่นอยู่ในอากาศเหนือไร่ข้าวโอ๊ตใน

เวลาท่ีพระอาทิตย์ก าลังจะตกดิน พ่อก็ฉวยปืนส้ันออกไปยิงมัน พ่อไม่อยากท าเช่นนั้นเลย ท่ีในบ้านก็
ไม่มีใครอยากได้ยินเสียงปืน แต่ทราบดีว่าจ าเป็นต้องท า พ่อต้องป้องกันรักษาพืชผลเอาไว้ 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 104) 
 
   ภัยจากสัตว์เป็นภัยที่สร้างความเสียหายให้กับผู้ที่ท าการเกษตรเป็นอย่างมาก มีทั้ง
ต๊ักแตน และนกที่มากัดกินพืชไร่เสียหายจนหมด ผู้คนในยุคนั้นก็ยังคงต่อสู้อดทนจนเอาชนะภัยต่าง ๆ 
มาได้ ความล าบากจากธรรมชาตินี้สอนเรื่องความอดทนให้กับผู้คนที่อพยพสู่ ดินแดนตะวันตก บาง
ครอบครัวก็ยืนหยัดที่จะสู้ แต่บางครอบครัวก็หมดทางที่จะสู้และเดินทางกลับไปสู่ที่ท่ีจากมา  
 
3. ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554: 164) ให้ความหมายของค าว่า“ขนบธรรมเนียม” 
ไว้ว่า น. แบบอย่างที่นิยมกันมา 

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532: 105) ให้
ความหมายของ ขนบธรรมเนียม ว่า แบบอย่างพฤติกรรมที่สังคมก าหนดไว้แล้วสืบต่อกันมาด้วย
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ประเพณี และถ้ามีการละเมิดจะถูกบังคับด้วยการที่สังคมไม่เห็นชอบด้วย ธรรมเนียมนั้นไม่มีการ
สนับสนุนช่วยบังคับจากรัฐเหมือนตัวบทกฎหมาย และไม่มีการอนุมัติ หรือลงโทษเด็ดขาดอย่างจารีต 
ธรรมเนียม ไม่มีน้ าหนักการยอมรับแน่นอนเท่าสถาบันแต่มีความหมายความส าคัญมากกว่าสมัยนิยม 
หรือความเคยชินปฏิบัติตามสัญนิยม 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554: 709) ให้ความหมายของค าว่า “ประเพณี” ไว้ว่า 
น. สิ่งที่นิยมถือปฏิบัติสืบ ๆ กันมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี 

ส่วนบรรพต กล่าวเหมือนกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แต่ได้ขยายความเพ่ิมเติมว่า  
เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่เ ก่ียวข้องกับวาระส าคัญ ๆ ของการด าเนินชีวิตของบุคคลต้ังแต่เกิด
จนกระทั่งสิ้นชีวิต ได้แก่ ข้อปฏิบัติ รวมทั้งความเชื่อเก่ียวกับการต้ังครรภ์ การมีเด็กเกิดใหม่ เช่นการ
อยู่ไฟ การต้ังชื่อ การน าเด็กเข้านับถือศาสนา การขึ้นบ้านใหม่ ประเพณีเก่ียวกับการหม้ัน การสมรส 
ประเพณีเยี่ยมผู้ป่วย ประเพณีเก่ียวกับการตาย ประเพณีที่เก่ียวกับความเป็นอยู่ของคนในสังคม 
เก่ียวกับการประกอบอาชีพ การศึกษา การศาสนา การนันทนาการ (บรรพต วีระสัย, 2550: 57) 

เสฐียรโกเศศ (2516: 37) กล่าวไว้ 2 ประการคือ ประเพณี และธรรมประเพณี  ซ่ึงประเพณี
คือ ความประพฤติที่ชนหมู่หนึ่งอยู่ในที่แห่งหนึ่ง ถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกัน และสืบต่อมา
นาน ถ้าใครในหมู่ประพฤติออกนอกแบบก็เป็นผิดประเพณี หรือผิดจารีตประเพณี  

ส่วนธรรมประเพณี คือ ประเพณีเก่ียวกับเรื่องธรรมดาสามัญไม่มีผิดมีถูกเหมือนเรื่องจารีต
ประเพณี ไม่มีระเบียบแบบแผนอย่างเรื่องขนบประเพณี ผู้ใดท าผิดหรือฝ่าฝืนประเพณี ก็ไม่ถือว่าเป็น
เรื่องสลักส าคัญอะไรนัก นอกจากจะเห็นว่าเป็นผู้ขาดการศึกษา หรือเสียสมบัติผู้ดีเท่านั้น  ธรรมเนียม
ประเพณีเป็นเรื่องที่นิยมและถือกันเป็นธรรมเนียมสืบ ๆ กันมาในหมู่คณะ เป็นอย่างเรื่องกิริยา
มรรยาทเก่ียวกับอิริยาบทท้ังสี่  คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ตลอดจนการกิน การพูดจา การแต่งตัว และการ
อ่ืน ๆ อีกมาก 

ดนัย กล่าวถึงประเพณีเพ่ิมเติมจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า ลักษณะส าคัญของ
ประเพณี คือ สิ่งที่ปฏิบัติเชื่อถือมานานจนกลายเป็นแบบอย่างความคิด หรือการกระท าที่ได้สืบต่อกัน
มา และยังมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบัน ความประพฤติสืบต่อกันมาจนเป็นที่ยอมรับของส่วนรวม สิ่งใดเม่ือ
ประพฤติซ้ า ๆ กันอยู่บ่อย จนเป็นความเคยชินก็เกิดเป็นนิสัยขึ้นมา ความประพฤติเหมือน ๆ กัน เป็น
ส่วนใหญ่ในหมู่คณะเรียกว่าประเพณี หรือนิสัยสังคม (ดนัย ไชยโยธา, 2556: 117) 

 
จากความหมายข้างต้น ขนบธรรมเนียม จึงหมายถึง แบบอย่างที่ดีที่มีระเบียบแบบแผน และ

นิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมา จนยึดถือเป็นแบบแผน ซ่ึงเป็นเรื่องของการด าเนินชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย 
เป็นเรื่องกิริยามารยาทต่าง ๆ 

ประเพณี จึงหมายถึง แบบความคิด ความเชื่อ ความประพฤติ ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม 
จารีตที่ถือปฏิบัติเป็นแบบแผนสืบต่อกันมาช้านาน หากผู้ใดประพฤติออกนอกแบบแผนก็ไม่ถือว่าผิด
ประเพณี แต่จะมองว่าเป็นผู้ขาดการศึกษา หรือขาดสมบัติผู้ดีไป  

ความรู้อย่างหนึ่งที่ได้ลอร่าได้เล่าไว้ในนวนิยายชุดบ้านเล็ก คือ เรื่องของขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เก่ียวข้องกับศาสนา และคติความเชื่อของคนในยุคนั้นที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา  ได้แก่ 
ศาสนา และ คติความเชื่อ ดังนี้ 
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3.1 ศาสนา 
ศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน ลอร่าเล่าถึงเรื่องศาสนาที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือ คือ 

ศาสนาคริสต์ ผู้คนจะให้ความเคารพ และศรัทธาในค าสอน เข้าร่วมพิธีกรรมของศาสนาของตน โดย
จะเคร่งครัดการนับถือศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ในวันอาทิตย์จะไม่มีการท างาน หรือกิจกรรมใด ๆ แม้แต่
งานบ้านก็จะไม่ท ากันเลยในวันอาทิตย์ เพราะถือว่าเป็นวันพระ ผู้คนจะแต่งกายด้วยชุดที่ดี และสวย
ที่สุดเท่าที่จะมี แล้วเดินไปโบสถ์ ดังตัวอย่าง 

 
ตอนเช้าวันอาทิตย์ต้องรับประทานอาหารเช้าอย่างเย็นชืด เพราะจะหุงต้มอาหารในวันอาทิตย์นั้น

ไม่ได้ แล้วทุกคนก็จะแต่งตัวชุดท่ีสวยท่ีสุดแล้วเดินไปโบสถ์ ทุกคนต้องเดินไป เพราะถ้าเทียมม้าเข้า ก็
ถือว่าเป็นการท างานในวันอาทิตย์ ในวันอาทิตย์จะต้องไม่ท างานอะไรเลยแม้แต่น้อย 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 62) 
 
 เพ่ือร่วมพิธีในโบสถ์ ฟังเทศน์ และมีการเรียนค าสอนเก่ียวกับศาสนาด้วย จนหมดวันอาทิตย์ 

“แล้วตอนบ่ายถึงเย็นวันนั นก็ต้องนั่งเข้าแถวอยู่บนม้านั่ง นั่งเรียนค้าสอนเรื่องพระศาสนาจนกระทั่ง
พระอาทิตย์ตกจึงจะหมดวันพระ”  (บ้านเล็กในป่าใหญ่: 63) 

การปลูกฝังเรื่องความศรัทธาในศาสนาของผู้คนในยุคนั้นจะเริ่มกันต้ังแต่เป็นเด็ก ๆ ลอร่าเอง
ก็ได้รับการปลูกฝังที่ ดีในเรื่องนี้เช่นกันลอร่าเล่าว่า เธอชอบดูรูปในพระคัมภีร์ที่เป็นรูปของอาดัมใน
ตอนที่ ต้ังชื่อให้สัตว์แต่ละตัว มองดูแล้วอาดัมนั่งอย่ างสบายไม่ต้องคอยระวังเรื่องเสื้อผ้า เพราะไม่ได้
สวมเสื้อผ้ามีเพียงหนังสัตว์ที่พันอยู่รอบเอวเท่านั้น ซ่ึงการที่เด็ก ๆ ได้ดูรูปในพระคัมภีร์ และชื่นชอบ
นั้นแท้จริงแล้วเป็นการที่พวกเธอก าลังซึมซับค าสอนทางศาสนาไปอย่างไม่รู้ตัวนั่นเอง “ลอร่าชอบดูรูป
ในหนังสือพระคัมภีร์ ที่ มีหน้าปกเป็นปกกระดาษ และรูปที่ชอบที่สุดคือรูปอาดัมตอนที่ก้าลังตั งชื่อสัตว์
อาดัมก้าลังนั่งอยู่บนก้อนหิน มีสัตว์ต่าง ๆ และนกทั งเล็กและใหญ่มารุมล้อมอยู่รอบตัวอาดัม” (บ้าน
เล็กในป่าใหญ่: 60) 

โรงเรียนวันพระในวันอาทิตย์ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ปลูกฝังความศรัทธาทางศาสนาให้ผู้คน
ต้ังแต่วัยเด็ก โดยการเล่านิทานเพ่ือจูงใจเด็ก จากนั้นก็ค่อย ๆ เริ่มท่องคาถาต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล 
ดังตัวอย่างที่ลอร่าเล่าถึงมิสซิสเทาเวอร์เม่ือเธอได้เล่านิทานให้เด็ก ๆ ฟังจบ ก็จะชวนเด็ก ๆ ฝึกท่อง
พระคาถากันต่อ “พอเล่านิทานเรื่องนี จบ มิสซิสเทาเวอร์ก็ยิ มแป้นยิ่งกว่าเก่าและพูดว่า เอาละ ทีนี เรา
จะท่องคาถาในพระคัมภีร์ไบเบิลกันจะดีไหม” (บ้านเล็กริมห้วย: 162) ซ่ึงเด็ก ๆ เม่ือค่อย ๆ ถูกปลูกฝัง
สิ่งดี ๆ ที่พวกเขาชอบแล้วก็จะยินดีท าตามที่ผู้ใหญ่สอน ลอร่าเธอจึงยินดีที่จะท่องพระคาถาต่าง ๆใน
พระคัมภีร์ทีละบท ซ่ึงท าให้เด็ก ๆ ไม่รู้สึกว่ายาก แต่เป็นการท้าทายให้ฝึกท่องมาโดยใช้เวลา 1 
อาทิตย์ แล้วกลับมาท่องให้ฟัง ยังเป็นการดึงดูดใจให้เด็ก ๆ มาโบสถ์ทุก ๆ วันอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี
“เธอจึงท่องคาถาในพระคัมภีร์ให้เด็กฟังทีละคน เด็ก ๆ จะต้องจ้าคาถาบทท่ีเธอเลือกให้นั นไว้คนละ
บท แล้วไปท่องจ้าเอามาท่องให้เธอฟังอีกในวันอาทิตย์หน้านี่เป็นบทเรียนส้าหรับโรงเรียนวันพระ” 
(บ้านเล็กริมห้วย: 162) 

อย่างไรก็ตามความเชื่อความศรัทธาในศาสนายังคงถูกปลูกฝังมาในรูปแบบของธรรมเนียม
ปฏิบัติ ซ่ึงมีวันส าคัญทางศาสนาคริสต์ คือ วันคริสต์มาส ผู้คนจ ะให้ความส าคัญกับวันส าคัญทาง
ศาสนาอย่างวันคริสต์มาสเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี วันแห่งความสุข วันแห่ง
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การให้ เป็นวันแห่งการขอบคุณพระเจ้าลอร่าได้เล่าเรื่องราวจากสิ่งที่พ่อเล่าให้ฟังต่อ ๆ มา เก่ียวข้อง
กับวันขอบคุณพระเจ้าว่า แต่ก่อนนั้นในวันขอบคุณพระเจ้าพวกที่อพยพเข้ามาต้ังรกรากอยู่ในอเมริกา
นั้น ยังไม่มีอาหารใดจะรับประทานกัน มีเพียงข้าวโพดแห้ง ๆ แล้วก็มีพวกอินเดียนแดงเอาไก่งวงมาให้ 
ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการแสดงความขอบคุณพระเจ้าด้วยการจัดอาหารมากมายในม้ือกลางวันของวัน
คริสต์มาสนั่นเอง  

 
เมื่อวันขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าคร้ังแรกท่ีสุดนั้น พวกเร่ิมอพยพมาต้ังรกรากอยู่ในอเมริกาใหม่ ๆ ไม่มี

อะไรจะรับประทานเลย นอกจากข้าวโพดแห้ง ๆ คนละสามเม็ด แล้วพวกอินเดียนแดงก็มาหา เอาไก่
งวงมาให้ต้ังหลายตัว เพราะเหตุนี้พวกท่ีอพยพมาจึงได้แสดงความขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า 

(บ้านเล็กริมห้วย: 77) 
 
อาหารในม้ือกลางวันที่เป็นการจัดแสดงถึงการขอบคุณพระเจ้า ผู้คนในยุคนั้นจะเพียรพยายาม

จัดหาอาหารอย่างดี และให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ มีทั้งของคาว ของหวาน อย่างแม่ของลอร่าก่อนถึง
วันคริสต์มาสก็จะจัดเตรียมอาหารทั้งวันท าขนมอย่างดี อบขนมปัง  หรือขนมหวานอ่ื น ๆ อีกหลาย
ชนิด ดังตัวอย่างว่า 

 
แม่ก็มีธุระยุ่งตลอดวัน ท าขนมอร่อย ๆ เตรียมไว้ส าหรับคริสต์มาส แม่อบขนมปังกรอบเค็ม ๆ ท า

ขนมปังข้าวไรย์ ขนมปังกรอบแบบสวีเดน ท าถ่ัวต้มไว้หม้อใหญ่ ใส่หมูเค็มและใส่น้ าตาลเมเป้ิลด้วย 
แม่ป้ิงขนมปังปายใส่น้ าส้ม และปายแอ๊ปเป้ิลแห้ง ท าขนมหวาน ๆ  กรอบ ๆ  ใส่ขวดโหลใหญ่ไว้จนเต็ม 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 47–48) 
 
ศาสนาเป็นการปลูกฝังความเชื่อความศรัทธาให้กับผู้คน เพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และ

ได้มีโอกาสร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี โดยผ่านกิจกรรมทางศาสนา อย่างเช่น วันคริสต์มาสการ
ปลูกฝังความเชื่อความศรัทธาจะเริ่มต้ังแต่วัยเด็ก ฝึกให้เด็กซึมซับค าสอนผ่านเรื่องเล่า หรือนิทานค า
สอนจากพระคัมภีร์  

 
3.2 คติความเชื่อ 
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าว่า 

ความเชื่อ ไว้ 2 ประการ 
1. ความเชื่อ คือ การยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งไว้ว่าเป็นจริง การยอมรับเช่นนี้เป็นการ

ยอมรับด้วยปัญญา แม้ว่าจะมีอารมณ์สะเทือนใจเข้ามาประกอบร่วมด้วย ความเชื่อจะก่อให้เกิดภาวะ
ทางจิตขึ้นในบุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นพ้ืนฐานส าหรับการกระท าโดยสมัครใจของบุคคลนั้น 

ความเชื่อ อาจมีพ้ืนฐานจากหลักฐานข้อเท็จจริงที่เชื่อได้ หรือมีพ้ืนฐานจากความเดียดฉันท์ 
จากการนึกรู้เอาเอง หรือจากลักษณะที่ท าให้เกิดความเข้าใจไขว้เขวก็ได้ เพราะฉะนั้นความเชื่อจึงมิได้
ขึ้นอยู่กับความจริงเชิงวัตถุนิสัยในเนื้อหา ความเชื่ออาจจะเป็นความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ ความเชื่องม
งาย หรือความเชื่อแปลกวิตถารก็ได้ คนเราอาจจะกระท าการอย่างแข็งขันจริงจัง หรือบ้าหลังด้วย
ความเชื่อที่ผิดได้เท่า ๆ กับที่ท าด้วยความถูกต้อง อย่างไรก็ดี การกระท าที่ใช้สติปัญญาใด ๆ ก็ตาม 
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ย่อมต้องอาศัยความเชื่ออยู่ ด้วยเสมอ แต่สติปัญญาเองนั้นอาจใช้มาทดสอบความเชื่อ และตรวจดู
ความสมบูรณ์ถูกต้องของพ้ืนฐานความเชื่อนั้นได้ 

2. การยอมรับข้อเสนอใดข้อเสนอหนึ่งว่าเป็นจริง โดยที่ยังมิได้พิสูจน์หรือไม่อาจพิสูจน์ได้โดย
วิธีการของวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้ (2526: 23) ความเชื่อคือ การยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือความจริงหรือ
เป็นสิ่งที่ เราไว้ใจความจริงหรือความไว้วางใจที่เป็นรูปของความเชื่อนั้นไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นความ
จริงที่ตรงตามหลักเหตุผลหลักวิทยาศาสตร์ใดๆ คนที่เชื่อในฤกษ์ยามก็จะถือว่า วันเวลาการโคจรของ
ดวงดาวจะก่อให้เกิดผลต่อตัวมนุษย์ คนที่เชื่อเครื่องรางของขลังก็จะมีความยึดม่ันว่า เครื่องรางของ
ขลังให้คุณให้โทษแก่ตนได้จริง ตัวอย่างของความเชื่อ ได้แก่ ไสยศาสตร์โหราศาสตร์ โชคลางของขลัง 
ผีสาง นางไม้ ความเชื่ออ านาจลึกลับ สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เหล่านี้เป็นต้น  

ธวัช ปุณโณทก ( 2528: 350) ได้กล่าวถึงความเชื่อไว้ว่าความเชื่อคือ การยอมรับอันเกิดอยู่ใน
จิตส านึกของมนุษย์ต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ ที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้นๆ หรือสังคม
มนุษย์นั้นๆ แม้ว่าพลังอ านาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ใน
สังคมหนึ่งยอมรับและให้ความเคารพเกรงกลัวสิ่งเหล่านี้ เรียกว่าความเชื่อฉะนั้นความเชื่อจึงมีขอบเขต
กว้างขวางมากไม่เพียงแต่จะหมายถึงความเชื่อในดวงวิญญาณทั้งหลาย (belief in spiritual beings) 
ภูตผี คาถาอาคม โชคลาง ไสยเวทต่างๆ ยังรวมถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มนุษย์ยอมรับนับถือเช่น 
ต้นไม้ (ต้นโพธิ์ ต้นไทร) ป่าเขา เป็นต้น 

 
ความเชื่อของคนในอดีตเป็นเรื่องราวที่สืบทอดต่อกันมา ลอร่าได้เล่าถึงความเชื่อของผู้คนใน

ยุคนั้นไว้เก่ียวกับเรื่องลม ฟ้า อากาศ และความเชื่อเรื่องความเป็นมงคลในงานแต่งงาน โดยความเชื่อ
เรื่องของลม ฟ้า อากาศลอร่าเล่าถึงคนอินเดียนแดงที่มาบอกเก่ียวกับสภาพอากาศที่จะมีพายุหิมะใหญ่ 
ซ่ึงจะมียาวนานถึง 7 เดือน หมายความว่า ทุก ๆ รอบเจ็ดปีจะต้องหนาวจัดเสียครั้งหนึ่ง และพอครบ
สามรอบ ก็จะต้องหนาวจัดอย่างที่สุด ในยุคของลอร่านั้นครบ 3 รอบพอดี ก็แสดงว่าจะหนาวจัดอย่าง
มาก และมีพายุน้ าแข็งยาวนานถึง 7เดือน ดังตัวอย่าง 

 
อะไรกัน หิมะใหญ่เจ็ดหนเจ็ดคร้ัง  แอลแมนโซถาม พ่อจึงบอกให้เขาทราบว่าอินเดียนแดง

หมายความว่า ทุก ๆ รอบเจ็ดปีจะต้องหนาวจัดเสียคร้ังหนึ่ง  และพอครบสามรอบ ก็จะต้องหนาวจัด
อย่างท่ีสุด เขามาบอกคนขาวว่า นี่ถึงฤดูหนาวปีท่ีย่ีสิบเอ็ดแล้ว และจะต้องมีพายุน้ าแข็งถึงเจ็ดเดือน 

(ฤดูหนาวอันแสนนาน: 67–68) 
 
ความเชื่อเรื่องภูมิอากาศของคนโบราณที่กล่าวไว้เก่ียวกับห่านป่าหากมันบินสูง และรีบร้อน

ไม่หยุดพักที่ทะเลสาบ แสดงว่ามันหนีพายุ หนีความหนาวรุนแรงที่จะมาถึงในไม่ช้า ดังตัวอย่างที่แมนลี่
เล่าให้ลอร่าฟังว่า 

 
แมนล่ีพูดว่า “คนโบราณเขาว่า เมื่อห่านป่าร้องฮ้งค์ฮ้งค์ อยู่สูงลิบ แปลว่าทุกส่ิงทุกอย่างจะสวยสด

งดงาม แต่ผมว่าจะต้องผจญกับฤดูหนาวท่ีทารุณ ถ้าห่านมันบินสูงลิบและรีบร้อนอย่างนี้ ซ้ ายังไม่ยอม
หยุดพักท่ีทะเลสาบ ไม่แวะหาอาหารกิน ก็แปลว่ามันจะรีบหนีพายุไปให้พ้น ๆ ” ห่านป่ารีบร้อนบินไป
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ทางใต้อยู่อีกหลายวัน แล้วบ่ายวันหนึ่ง  แสงแดดสว่าง จ้า ลมฟ้าอากาศสงัดเงียบ เมฆด าก็ปรากฏ
ข้ึนมาเป็นสายอยู่ท่ีขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลอยอยู่ต่ า ๆ แต่แล้วก็เคล่ือนท่ีข้ึนไปอย่าง
รวดเร็ว สูงข้ึน สูงข้ึน จนกระท่ังบังดวงอาทิตย์มืดหมดในทันที เสียงครวญครางของลมก็ตามมาแล้ว
โลกท้ังโลกก็มืดมิดเพราะหิมะหมุนมาคว้าง ๆ 

(ส่ีปีแรก: 43) 
 
ความเชื่อที่ลอร่าได้เล่าถึงอีกเรื่องก็คือ ความเป็นมงคลในงานแต่งงานของเธอเองเป็นเรื่องความ

เชื่อตามค าโบราณ ในการเลือกสีชุดแต่งงานและการใช้ของใหม่ ของเก่า และสีฟ้าที่เชื่อกันว่าเป็น สี
มงคล ดังตัวอย่าง 

 
แต่สีด านี่ก็จะเป็นของช้ินใหม่ของหนู แล้วหนูจะใส่หมวกสีโศกซับในสีฟ้าใบนั้นซ่ึงเป็นของเก่า แล้ว

จะยืมเข็มกลัดทองอันส่ีเหล่ียมมีลายลูกสตรอว์เบอร์ร่ีของแม่ แล้วหนูก็จะได้ใส่ของใหม่ ของเก่า ของ
ขอยืม และของสีฟ้าอย่างท่ีโบราณเขาว่าเป็นมงคล ลอร่าพูดอย่างร่าเริง 

(ปีทองอันแสนสุข: 304) 
 
 ความเชื่อของผู้คนในยุคนั้นเป็นเรื่องของภูมิอากาศ ซ่ึงจะสังเกตจากสัตว์ และสังเกตจาก
สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบปี เป็นความเชื่อของคนโบราณที่สืบต่อรุ่นลูกหลานมา
เพ่ือระวังภัย และเตรียมการให้พร้อมหากมีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลไปในทางที่เลวร้าย เช่น ฤดูหนาวที่
มีช่วงเวลาที่ยาวนานความเชื่อบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ เป็นไปเพ่ือความสุขใจของผู้คน อย่างเช่นการ
เลือกใช้สีเพ่ือความเป็นมงคลในวันแต่งงาน เป็นต้น 
 
4. ธรรมเนียมของชาวอเมริกัน 

ชาวอเมริกันมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามมาช้านาน อันเป็นธรรมเนียมของชาวอเมริกันเอง และ
ยังเป็นธรรมเนียมที่หลอมรวมกับธรรมเนียมของต่างชาติ จนกลายเป็นธรรมเนียมอเมริกันที่ถือปฏิบัติ
กันมาอย่างลงตัว  

นวนิยายชุดบ้านเล็กได้แทรกความรู้ เรื่องธรรมเนียมของอเมริกันไว้อย่างสละสลวยและ
แนบเนียน ผู้อ่านนวนิยายชุดนี้จะสามารถซึมซับธรรมเนียมอเมริกันได้อย่างง่าย และท าให้เข้าใจได้ว่า
เหตุใดสหรัฐอเมริกาถึงได้มีความยิ่งใหญ่ และมีความเจริญอย่างรวดเร็ว ก็คงเป็นเพราะการปลูกฝัง
ธรรมเนียมที่ดีงามไว้กับเยาวชนของชาตินั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิต อย่างเช่น 
มารยาทการรับประทานอาหาร หรือการแต่งกาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
4.1 ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร 
การรับประทานอาหารของชาวอเมริกันนั้นจะนิยมรับประทานขนมปังเป็นอาหารหลัก ซ่ึงแต่

ละม้ืออาหารจะต้องมีขนมปังอยู่ทุกม้ือ วิธีการการท าขนมปังก็ไม่ยุ่งยากมาก ยิ่งในช่วงการอพยพสู่
ดินแดนตะวันตก ขณะเดินทาง ในช่วงพักแรม ก็สามารถท าขนมปังแป้งข้าวโพดอย่างง่ายได้ โดยการ
น าแป้งข้าวโพดผสมกับเกลือ และน้ า นวดให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนเล็ก ๆ น าหนังหมูแฮมมาทาในเตาอบ
ให้เป็นมัน แล้วน าก้อนแป้งข้าวโพดวางในเตาอบ มีฝาเหล็กปิดเตาอบ จากนั้นเขี่ยถ่านใส่บนฝาเตาอบ
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ให้เสมอกัน ไม่นานก็ได้ขนมปังแป้งข้าวโพดอย่างง่ายไว้รับประทานกับอาหารอ่ืน ๆ อย่างเช่น หมูเค็ม
ทอดดังตัวอย่างที่แม่ของลอร่าท าอาหารว่า “ขณะที่เตายังไม่ร้อน แม่ก็ผสมแป้งข้าวโพดกับเกลือและ
น ้า แล้วก็ตบ ๆ ปั้นเป็นก้อน ๆ เล็ก ๆ เอาหนังหมูแฮมทาในเตาอบให้ลื่นเป็นมันเสียก่อน แล้วเอาก้อน
แป้งข้าวโพดวางลงในนั น เอาฝาเหล็กปิดบนเตาอบ พ่อเป็นคนเขี่ยถ่านใส่ลงบนฝาเตาอบ เกลี่ยให้
เสมอกันดี” (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 32) 

การจัดโต๊ะรับประทานอาหารก็เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของชาวอเมริกัน ที่ปฏิบัติสืบทอดกัน
มา มีการสั่งสอนกันมารุ่นต่อรุ่น แม้จะอยู่กลางทุ่งที่พักแรมก็ตาม ก็ยังมีการจัดโต๊ะอาหารอย่างง่าย ๆ 
บนโต๊ะจะมีจานส าหรับทุกคน มีมีด ส้อม ถ้วยน้ า  ซ่ึงลอร่าเล่าให้เห็นว่ามีการใช้มีดกับส้อมในการ
รับประทานอาหารกันด้วย“ทุกคนมีจานสังกะสี มีมีดเหล็ก ส้อมเหล็กด้ามท้าด้วยกระดูกสีขาว แม่มี
ถ้วยสังกะสี พ่อก็มีถ้วยสังกะสี น้องแครี่ก็มีถ้วยเล็ก ๆ ของแกเอง แต่แมรี่กับลอร่าใช้ถ้วยสังกะสีใบ
เดียวกัน สองคนนี ด่ืมน ้า จะด่ืมกาแฟยังไม่ได้ ต้องรอให้โตเสียก่อน” (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 33) เม่ืออยู่
ที่บ้านการจัดโต๊ะอาหารก็จะต้องพิถีพิถันขึ้น มีผ้าปูโต๊ะ จัดวางชามแก้วใส่น้ าตาล เหยือกใส่ครีม จัด
วางจานตามที่นั่งของแต่ละคน วางมีดและช้อนส้อมด้านข้าง มีอาหารต่าง ๆ วางกลางโต๊ะอย่าง
เรียบร้อยและสวยงาม 
 

ลอร่าคล่ีผ้าปูโต๊ะขาวสะอาดลง ตรงกลางโ ต๊ะนั้นเธอต้ังชามแก้วใส่น้ าตาล เหยือกแก้วใส่ครีมจน
เต็มและเคร่ืองแก้วท่ีส าหรับเสียบช้อน มีช้อนเงินเสียบอยู่ตามท่ีของมันจนเต็มรอบ ๆ  โต๊ะนั้นแคร่ีเอา
มีดและส้อมมาวางลง แล้วรินน้ าใ ส่ถ้วยแก้ว ลอร่ายกจานท้ังต้ังมาวางไว้ท่ีตรงท่ีนั่งของพ่อ แล้วตรง ท่ี
นั่งของทุกคนรอบ ๆ โต๊ะนั้น 

(ริมทะเลสาบสีเงิน: 200) 
 
ลอร่าได้เล่าถึงการรับประทานอาหาร ในแบบที่รับเอาธรรมเนียมของชาวอิงแลนด์เข้ามาเป็น

การรับประทานอาหารแบบนิวอิงแลนด์ ซ่ึงเป็นการจัดเลี้ยงอาหารขึ้นเพ่ือหารายได้สร้างโบสถ์ใน
ชุมชน ผู้คนจะมาช่วยกัน การรับประทานอาหารลักษณะนี้จะเสียเงินในตอนนั้นคนละ 50 เซ็นต์ 
บรรดาสตรีในหมู่บ้านจะมาช่วยกันจัดอาหารอย่างมากมาย ได้แก่ หมูย่าง มันบด เทอร์นิปบด ฟักทอง
บด ข้าวโพดต้มกับครีม ขนมปังขาว ขนมปังด า ขนมปังเกรแฮม แตงกวาดอง หัวบีตดอง มะเขือเทศ
ดิบดอง มะเขือเทศสุกแช่ อ่ิม ปายไก่ ฯลฯ วางอยู่ เต็มโต๊ะอาหาร เม่ือถึงเวลาผู้คนก็จะมานั่งลง
รับประทานอาหารโดยตักอาหารใส่จาน แล้วส่งต่อ ๆ กันไป รับประทานกันไป คุยกันไป ดังตัวอย่าง 

 
ผู้คนพากันนั่งลง ท่ีโต๊ะ แล้วตักอาหาร เติมอาหารใส่จานแล้วก็ส่ง ผ่านไปให้กันและกัน รับประทาน

กันไปคุยกันไป เนื้อหมูสีขาวเป็นมันย่องควันข้ึนฉุย มีมันและหนังเหลืองกรอบ ถูกฝานออกไปจาก
สีข้างของหมูตัวนั้นแล้ว 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 228) 
 
ใครรับประทานเสร็จก็ลงจากที่นั่ง แล้วก็จะมีคนมานั่งแทนที่ต่อไป ระหว่างที่รับประทาน

อาหารจะมีพวกผู้หญิงมาคอยรินน้ าชาหรือกาแฟให้ ใครทานเสร็จก็จะมีคนมาเก็บจานที่ใช้แล้วออกไป 
แล้วเอาจานใหญ่มาวางต้ังไว้ให้คนที่จะมารับประทานอาหารต่อไปได้ใช้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ไม่มีท่ีว่างท่ีโต๊ะ มิสซิสท้ิงค์แฮมและมิสซิสแบรดลีย์เดินไปเดินมาขวักไขว่อยู่ข้างหลังเก้าอ้ี คอยเอา

มือแทรกเข้าไประหว่างไหล่คนท่ีโต๊ะ รินน้ าชาหรือกาแฟเติมให้ สุภาพสตรีอีกหลายคนก าลังเก็บจาน
ชามท่ีใช้แล้วไป แล้วเอาจานใหม่ ๆ สะอาด ๆ มาต้ังอีก พอใครรับประทานเสร็จลุกข้ึนไป อีกคนก็เข้า
นั่งแทนท่ี 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 229) 
 
  ธรรมเนียมการรับประทานอาหารของชาวอเมริกันจะเน้นเรื่องการจัดโต๊ะอาหารไม่ว่าจะอยู่
ในที่ใดก็ตาม แม้จะอยู่กลางทุ่งในระหว่างทางที่อพยพสู่ ดินแดนตะวันตก ก็ยังคงมีการจัดโต๊ะอาหารใน
รูปแบบง่าย ๆ มีการสั่งสอนกันมาจากรุ่นสู่รุ่น บนโต๊ะอาหารจะต้องมีขนมปังวางอยู่  เพราะนิ ยม
รับประทานขนมปังเป็นอาหารหลัก ในช่วงแห่งการอพยพผู้คนหลากหลายเชื้อชาติได้มารวมอยู่ด้วยกัน 
ก็ได้รับเอาธรรมเนียมการรับประทานอาหารของชาวอิงแลนด์เข้ามาผสมผสานหล่อหลอมจนกลายเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอเมริกัน 
 

4.2 ธรรมเนียมการแต่งกาย 
การแต่งกายของผู้คนแม้จะฐานะอย่างไรก็ตาม ก็จะพิถีพิถันเช่นกัน โดยเฉพาะในวันที่จะต้อง

ไปโบสถ์ก็จะต้องแต่งการให้ดูดีถูกต้องตามกาลเทศะ เสื้อผ้าแม้จะไม่ได้ราคาแพงแต่ก็ตัดเย็บกันเอง
อย่างพิถีพิถันทีเดียว อย่างตอนที่ครอบครัวของแอลแมนโซจะไปโบสถ์กันก็ จัดเตรียมเสื้อผ้าอย่างดี
ทีเดียว “คนจน ๆ ต้องสวมเสื อผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าที่ทอเองด้วยมือแม้ในวันอาทิตย์ รอแยลและแอ
ลแมนโซก็ใส่เสื อผ้าทอเองเหมือนกัน แต่พ่อและแม่กับลูกผู้หญิงโก้มาก ใช้เสื อผ้าที่แม่ตัดเย็บเอง แต่
เป็นผ้าที่ซื อมาจากร้าน ทอดด้วยเครื่องจักร” (เด็กชายชาวนา: 76) ลอร่าเล่าต่อว่าแม้จะเป็นเสื้อผ้าที่
ตัดเย็บกันเองแต่ผ้าที่ใช้ตัดเย็บจะเป็นผ้าอย่างดี คอปกเสื้อใช้ผ้าก ามะหยี่ ตัวเสื้อใช้ผ้าฝรั่งเศส รองเท้า
ก็จะเลือกสวมรองเท้าที่ท าจากหนังผูกเชือก แทนรองเท้าบู๊ตที่ไว้ใส่ท างาน“แม่ตัดเสื อกางเกงทั งชุดให้
พ่อโดยใช้ผ้าอย่างดีสีด้า คอปกเสื อเป็นก้ามะหยี่ เสื อเชิ ตใช้ผ้าฝรั่งเศส ถุงเท้าเป็นผ้าไหมสีด้า ทุก ๆ วัน
อาทิตย์พ่อไม่สวมรองเท้าบู๊ต แต่ใช้รองเท้าผูกท้าด้วยหนังลูกวัวเบาและบาง” (เด็กชายชาวนา: 76) 

เนื่องจากดินแดนของอเมริกาตะวันตก มีสภาพอากาศที่หนาวจัดในช่วงฤดูหนาวการเลือกใช้
ผ้าเพ่ือตัดเย็บเสื้อผ้าจึงต้องค านึงถึงสภาพอากาศเป็นส าคัญ เม่ือลอร่าต้องตัดชุดแม่ก็ค านึงถึงความ
เหมาะสมในการเลือกใช้ผ้า บอกลอร่าว่าผู้หญิงทุกคนควรมีเสื้อผ้าสีด า ซ่ึงแม่เลือกใช้ผ้าแคชเมียร์
เพราะเนื้อผ้าดีใช้ทนทาน มองดูดี สามารถใช้ได้ทุกโอกาส ยกเว้นวันที่ร้อนจัดในฤดูร้อนเท่านั้น หรือ
การเลือกใช้ผ้าปอปลิน และผ้าป่าน ดังตัวอย่าง 

 
แม่คิดว่าผู้หญิงทุกคนควรมีเส้ือสีด าดี ๆ สวย ๆ ไว้สักชุด วันเสาร์นี้เราควรจะเข้าไปในเมืองไปหาซ้ือ

ผ้ากัน แม่ว่าผ้าแคชเมียร์ละดี ใช้ทนดี มองดูโก้หรูหรา ใช้ได้ทุกโอกาส นอกจากวันท่ีร้อนจัด ๆ ในฤดู
ร้อนเท่านั้น พอเย็บเส้ือสีด านี่เสร็จหมดเร่ืองหมดราวไป หนูจะได้หาเส้ือส าหรับวันแต่งงาน 

(ปีทองอันแสนสุข: 299) 
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การแต่งกายในฤดูหนาวนั้น ลอร่าเล่าว่าจะต้องสวมเสื้อคลุม หมวกที่มีฮู้ด ถุงมือ ถุงเท้าที่เป็น
ไหมพรม กางเกงชั้นในก็เป็นผ้าสักหลาดที่หนาเพราะจะท าให้ อุ่นเวลาสวมใส่ ส่วนกระโปรงชั้นในก็ใช้
ผ้าสักหลาดเช่นเดียวกัน เสื้อกระโปรงชั้นนอก และเสื้อคลุมจะเป็นขนสัตว์ เพราะอากาศในฤดูหนาว
นั้น มีสภาพอากาศที่หนาวจัดอย่างรุนแรง ดังนั้นการแต่งกายจึงต้องให้มิดชิด เพ่ือสร้างความอบอุ่น
ให้แก่ร่างกาย ดังตัวอย่าง 

 
ลอร่ากับแคร่ีรีบสวมเส้ือคลุม หมวกฮู้ด และถุงมือทันที รองเท้ายังใหม่อยู่ ส้นรองเท้าก็หนาพอดู 

แม่ได้ถักถุงเท้าไหมพรมให้ใ ส่ และกางเกงช้ันในสักหลาดสีแดงก็ยาวลงมาเลยเข่า ปลายขาก็กลัด
กระดุมรัดไว้รอบปลายถุงเท้า กระโปรงช้ันในสักหลาดหนาและอุ่น เส้ือกระโปรงช้ันนอกและเส้ือคลุม
เป็นผ้าขนสัตว์ 

(ริมทะเลสาบสีเงิน: 166) 
 
ในตอนที่มิสซิสโบสถ์มาเยี่ยมครอบครัวลอร่า ซ่ึงเดินทางมาในฤดูหนาว ก็มีความจ าเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องใส่เสื้อโค้ตซ้อนกันหลายชั้นทีเดียว ไม่เช่นนั้นอาจจะแข็งตายระหว่างทางได้ ดังตัวอย่าง 
 

มิสซิสโบ๊สต์เป็นห่อผ้าห่อใหญ่ปุกปุยดี ๆ นี่เอง เพราะสวมเส้ือโค้ตซ้อน ๆ กันไม่ รู้ว่าก่ีตัว 
แล้วยังห่มผ้าห่มอีกหลายผืนแม่รีบเข้าไปช่วยปลดเปล้ืองเคร่ืองห่อหุ้มออกให้ทีละช้ัน ๆ  มาท่ีข้างเตานี่
เถอะค่ะ ! เธอคงเกือบจะแข็งแล้วนะคะ 

(ริมทะเลสาบสีเงิน: 186–187) 
 
เม่ือลอร่าเริ่มโตเป็นสาวสรีระของเธอก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัย การสวมเสื้อผ้าปกติก็คงไ ม่

เพียงพอ สตรีในยุคนั้นจะต้องสวมเสื้อชั้นในที่เรียกว่า “คอร์เซต” เพ่ือเป็นการเก็บทรงรัดเอวและ
สะโพกให้ดูสวยงาม และเม่ือสวมใส่เสื้อผ้าทับแล้วก็จะดูเหมาะตัวสวยงามทีเดียว โดยลอร่าได้เล่าถึง
การเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเข้าสู่การเป็นสาว ซ่ึงสังเกตได้จากการเกล้าผม และสวมกระโปรงยาวลง
มาถึงขอบรองเท้า ดังตัวอย่าง 

 
เร่ืองคอร์เซตเคร่ืองรัดทรงนี้เป็นเร่ืองเดือดร้อนทรมานทรกรรมของเธออย่างน่าเวทนานัก 

ต้ังแต่ใส่ในตอนเช้าจนกระท่ังปลดออกในตอนกลางคืน เป็นการทรมานเหลือเกิน แต่เมื่อเด็กผู้หญิง
เกล้าผมข้ึนบนศีรษะแล้วสวมกระโปรงยาวลงมาถึงขอบรองเท้า จะต้องใส่คอร์เซตรัดเอวรัดสะโพก 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 100) 
   

 ธรรมเนียมการแต่งกายเป็นเรื่องที่ผู้คนยึดถือปฏิบัติกันมา ผู้คนจะให้ความส าคัญกับการแต่ง
กายในพิธีการต่าง ๆ มีการแต่งกายอย่างพิถีพิถันเม่ือไปโบสถ์แสดงให้เห็นถึงความเคารพและให้เกียรติ
ซ่ึงกันและกัน รวมทั้งเป็นการให้เกียรติสถานที่อันเป็นที่ศักด์ิสิทธ์ิ 

การแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ มีการเลือกใช้ผ้าชนิดต่าง ๆ เพ่ือป้องกันความหนาว
เย็น หรือผ้าที่เหมาะสมกับอากาศในฤดูร้อน แสดงให้เห็นถึงความมีแบบแผนในการปฏิบัติตนในเรื่อง
ของการแต่งกายอย่างชัดเจน 
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5. ความรู้เรื่องชนพ้ืนเมือง 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554: 356) ให้ความหมายของค า “ชน” ว่า น. คน 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554: 841) ให้ความหมายของค า  “พ้ืนเมือง” ว่า ว. 

เฉพาะเมือง, เฉพาะท้องที่, เช่น ของพ้ืนเมือง คนพ้ืนเมือง นิทานพ้ืนเมือง 
ดังนั้นเม่ือน าค าว่า ชน มาประสมกับพ้ืนเมือง ได้ค าว่า “ชนพ้ืนเมือง” จึงหมายถึง คนเฉพาะ

ท้องที่ในที่นี้คือ อินเดียนแดง 
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532: 166) กล่าวถึง

ชนพ้ืนเมือง หมายถึง กลุ่มคนที่ก าหนดโดยขนาดหรือส่วนของประชากรว่ามีจ านวนน้อยกว่าประชากร
ส่วนใหญ่ กล่าวคือ เป็นกลุ่มย่อย ซ่ึงมีแบบอย่างวัฒนธรรมย่อยอยู่ในภายในสังคมใหญ่ ชนกลุ่มน้อยใน
สังคมต่าง ๆ มีเอกลักษณ์ หรือพันธะผูกพันกันด้วยเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือลักษณะอ่ืน ๆ ทาง
วัฒนธรรม ที่ เห็ นได้ชัดเจนว่าต่างไปจ ากชนส่วน ใหญ่ ของสั งคม ในสั งค มที่ มีปัญหาเก่ี ยวกับ
ความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติมักพบว่า ชนกลุ่มน้อยตกอยู่ในฐานะที่ถูกเดียดฉันท์และได้รับการปฏิบัติไม่
เท่าเทียมกับคนกลุ่มใหญ่ ในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ไว้คือ ชนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากต่าง
ถิ่นเข้ามาอาศัยรวมอยู่ กับเจ้าของถิ่น หรือเจ้าของประเทศในดินแดนใหม่ กลุ่มคนที่อพยพมานี้จะมี
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์การสืบเชื้อสายชาติพันธุ์ เผ่าพันธุ์ และการยึดถือวัฒนธรรมในรูปแบบ
เดียวกัน แต่จะมีลักษณะทางด้านกายภาพการสืบชาติพันธุ์ และรูปแบบวัฒนธรรมที่ยึดถือแตกต่างไป
จากกลุ่มชนที่เป็นเจ้าของถิ่น เช่น มีรูปร่าง หน้าตา สีผิว สีผม ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และแนวทางด าเนินชีวิตที่แตกต่างออกไป (ฤดีมน ศรีสุพรรณ, 2550: 285) 

นวนิยายชุดบ้านเล็กนอกจากให้ความรู้ เก่ียวกับประวัติศาสตร์อเมริกาในยุคบุกเบิกตะวันตก
ในด้านต่าง ๆ แล้ว ความรู้ที่ส า คัญอีกประการหนึ่ง คือ ความรู้ เก่ียวกับชนพ้ืนเมือง อย่างเช่นพวก
อินเดียนแดง ได้แก่รูปร่าง หน้าตา ลักษณะเด่น ๆ ของพวกอินเดียนแดง ค าศัพท์ที่พวกอินเดียนแดงใช้
เรียกสิ่งของต่าง ๆ วิถีชีวิตที่ส าคัญของพวกอินเดียนแดง ฯลฯ 

 
5.1 ลักษณะรูปร่าง 
ลอร่าเล่าถึงลักษณะรูปร่างหน้าตาของพวกอินเดียนแดงไว้ว่า ส่วนใหญ่จะมีรูปร่างที่ผอมสูง 

นัยน์ตาสีด า ผิวสีน้ าตาลแดงดังตัวอย่าง 
 

เขาเป็นคนร่างสูง ผอม หน้าตาท่าทางดุร้าย ผิวหนังเป็นสีน้ าตาลแดง ศีรษะเหมือนแหลม
สูงข้ึนไป บนกระหม่อมท่ีแหลมนั้นมีผมอยู่ปอยหนึ่งและปักขนนกไว้บนนั้น นัยน์ตาของเขาเป็นสีด า 
นิ่งจ้องเขม็งเป็นประกายลุกวาวเหมือนตางู 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 102) 
 
การบรรยายลักษณะตัวละครตัวนี้  ท าให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของคนป่าเผ่าหนึ่งได้พอสมควร 

ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นภาพจริง แต่ก็พอจะนึกภาพของคนป่าได้ว่ามีหน้าตาท่าทางดุร้าย และจากการอ่าน
เรื่องมาแต่ต้นก็ท าให้ทราบได้ทันทีว่า คนป่านี้น่าจะเป็นชาวอินเดียนแดงเผ่าหนึ่งอีกหนึ่งตัวอย่างที่   
ลอร่าเล่าถึงสีผิวของพวกอินเดียนแดง พวกเขาจะมีสีผิวเป็นสีน้ าตาล ร่างกายผอม ไม่สวมเสื้อผ้า ขี่ม้า
ตัวเล็กโดยไม่ใช้อานม้า และบังเหียนเลย “พวกอินเดียนแดงนี ผอม ผิวเป็นสีน ้าตาล และไม่สวมเสื อผ้า 
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เขาขี่ม้าตัวเล็ก ๆ โดยไม่ใช้อานและบังเหียนเลย เขานั่งตัวตรงอยู่บนม้าหลังเปล่า ไม่เหลียวซ้ายแลขวา 
แต่นัยน์ตาสีด้านั นลุกวาว” (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 166) 

ลักษณะของชายชาวอินเดียนแดงอีกอย่างที่เป็นจุดเด่นคือมีนัยน์ตาสีด า และมีลักษณะเด่นที่
การแต่งกายโดยมีเครื่องประดับเป็นขนนก บ่งบอกถึงว่า แม้ชาวอินเดียนแดงจะดูดุร้าย แต่ก็รู้จัก
ประดับตกแต่งร่างกายให้มีความสวยงามอยู่บ้างแต่ลอร่ามักจะเล่าว่า พวกอินเดียนแดงจะมีหน้าตา
เหี้ยมเกรียมมองดูดุร้ายเสมอ “หน้าตาเขาเหี ยมเกรียมดุร้าย น่ากลัวเหลือเกิน ตาด้าวาว เหนือ
หน้าผากและเลยหูขึ นไปเป็นอันมากมีผมอยู่กระจุกหนึ่ง คนป่าสองคนนี ไม่ปล่อยผมให้ขึ นตามปกติ
ธรรมดา ตรงกระหม่อมเท่านั นที่ มีผาตั งชี อยู่กระจุกหนึ่ง เอาเชือกมัดแน่นแล้วเอาขนนกปักในนั น ” 
(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 105–106) 
  

5.2 ลักษณะประจ าเผ่า 
ลอร่าได้พบเจอพวกอินเดียนแดงเม่ือครั้งที่อพยพไปสู่ ดินแดนตะวันตกทางเขตแคนซัส ใกล้

เมืองอินดีเพนเดนซ์ พ่อตัดสินใจสร้างบ้านอยู่ในทุ่งกว้าง ซ่ึงยังคงมีพวกอินเดียนแดงอาศัยอยู่  จึงท า
ให้ลอร่าได้มีโอกาสพบเจอพวกอินเดียนแดงอยู่ เรื่อย ๆ และพ่อได้บอกถึงลักษณะความแตกต่างของ
อินเดียนแดงแต่ละชนเผ่าให้ลอร่าฟังโดยอาจสังเกตได้จากการแต่งกาย การเขียนสีที่ใบหน้าซ่ึงบ่งบอก
ถึงเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพวกอินเดียนแดง รวมถึงการประดับทรงผมด้วยเชือกสีต่าง ๆ และการ
ประดับขนนกบนศีรษะด้วย เพ่ือบ่งบอกถึงความเป็นอินเดียนแดง หรือฐานะในกลุ่มของอินเดียนแดง
ได้ ดังตัวอย่าง 

 
ลอร่าและแมร่ียืนเอาหลังพิงฝาบ้านแหงนดูเขา และเห็นผิวหน้าสีน้ าตาลแดงทาบกับสีน้ า

เงินอ่อนของท้องฟ้า กระจุกผมกลางศีรษะของเขานั้นมีเชือกสีต่าง ๆ พัน และขนนกท่ีปักอยู่บนนั้น
ปลิวไสว ใบหน้าของพวกอินเดียนแดงเหมือนกับไม้สีน้ าตาลแดงท่ีพ่อเอามาสลักท าช้ันให้แม่วางของ  

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 166) 
 
ลอร่าทราบชื่อเผ่าของอินเดียนแดงเผ่าหนึ่งจากที่พ่อบอกนั่นคือ เผ่าโอเสจซ่ึงพ่อสังเกตจาก

กระจุกผมกลางกระหม่อม นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นเผ่าอ่ืนก็คงจะมีวิธีการท าผมหรือมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอก
ว่าเป็นเผ่าไหน ที่แตกต่างกันออกไป“พ่อบอกว่าอินเดียนแดงคนนี ไม่ใช่คนเล็กคนน้อย พ่อทายว่าเป็น
เผ่าโอเสจ เพราะสังเกตเอาจากระจุกผมกลางกระหม่อมนั น”  (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 168) 
  

5.3 วิถีชีวิตของพวกอินเดียนแดง 
ลอร่ าได้เล่า ถึงวิถี ชีวิ ตของพวกอินเดียนแดงไว้ หลายเรื่อ ง เช่ น  ที่ พักอาศัยของพวก

อินเดียนแดงจะไม่สร้างบ้านเหมือนคนอเมริกัน เพราะจะโยกย้ายถิ่นที่อยู่ไปเรื่อย ๆ พวกเขาจะสร้าง
เพิงพักชั่วคราวเท่านั้น เหมือนตอนหนึ่งที่พ่อของลอร่าไปพบที่พักชั่วคราวของพวกอินเดียนแดง โดย
จะสร้างเป็นกระโจม อยู่ตามหุบเขา “อะไรกันนี่ อะไรกันนี่ พ่อถาม ขยี ผมลูกทั งสองคน อินเดียนแดง
หรือ ยังงั นลอร่าก็ได้เห็นอินเดียนแดงแล้วละซี ใช่ไหมลอร่า พ่อเห็นกระโจมที่พักแห่งหนึ่งอยู่ในหุบเขา
แคบ ๆ ทางทิศตะวันตกไปโน่น อินเดียนแดงเข้ามาในบ้านเชียวหรือ แคโรไลน์” (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง : 
108) กระโจมที่พักของพวกอินเดียนแดงจะมีการเจาะรูด้านบนเพ่ือเป็นปล่องไฟเวลาประกอบอาหาร 
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หรือก่อไฟ “ถ้าเราอยากจะมีชีวิตอยู่กินอย่างพวกอินเดียนแดง เธอก็เจาะหลังคาเข้ารูหนึ่งซี ให้ควันไฟ
ลอดออกทางนั น แล้วเราก็ก่อไฟกันขึ นที่พื นดินข้างในบ้านนี่ แม่พูด อินเดียนแดงเขาอยู่ กันอย่างนั นนี่
นา” (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 64) 

พวกอินเดียนแดงจะออกล่าสัตว์เพ่ือความรู้รอดของเผ่า “เธอไม่คิดว่าเราจะเจอกับพวก
อินเดียนแดงบ้างหรือ” แม่ถาม “โอ... ฉันก็ไม่รู้ เหมือนกัน” พ่อบอกอย่างไม่สนใจ “ฉันพบที่พัก
ชั่วคราวของพวกเขาที่ชายเนิน แต่เดาเอาว่าเขาคงจะเดินทางไกลไปล่าสัตว์กันหมดในเวลานี ” (บ้าน
เล็กในทุ่งกว้าง: 61) อินเดียนแดงจะใช้ชีวิตอยู่อย่างง่าย ๆ ซักผ้าตามล าห้วย “เธอซักผ้าเอาในล้าห้วย
ก็ได้ พ่อบอกแม่ ผู้หญิงอินเดียนแดงยังท้าอย่างนั นเลย” (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 64) 

ลอร่าเล่าถึงวิถีชีวิตของพวกอินเดียนแดง ถึงแม้จะมองว่าเป็นพวกคนป่า แต่พวกอินเดียนแดง
ก็ชอบร้องเพลงเม่ือมีงานฉลองกัน ในคืนวันหนึ่งลอร่าได้ยินพวกอินเดียนแดงร้องเพลงกัน “ฟังซีจ๊ะ 
พ่อ ลอร่าบอก ฟังเสียงพวกอินเดียนแดงสิจ๊ะ ท้าไมเขาจึงท้าเสียงน่าขันอย่างนั นล่ะ โอ...เขาก้าลังมี
งานฉลองอะไรกันอย่างมโหฬารเชียวละ พ่อพูด พ่อได้ยินแล้วตั งแต่เม่ือตอนที่ข้ามล้าห้วยมา” (บ้าน
เล็กในทุ่งกว้าง: 196–197)  
 

5.4 ค าศัพท์ 
ลอร่าได้เล่าถึงค าศัพท์ที่ เป็นภาษาของชาวอินเดียนแดงอยู่บ้าง อย่างเช่นค าว่า ปาปู๊ส ซ่ึง

หมายถึง เด็กอินเดียนแดง “ปาปู๊สน่ะ อะไรจ๊ะ ลอร่าถาม พ่อบอกว่า ปาปู๊ส ก็คือเด็กอินเดียนแดงตัว
เล็ก ๆ ผิวเป็นสีน ้าตาล” (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 14)  และค าว่า ม็อกการซิน เป็นค าเรียกรองเท้าของ
พวกอินเดียนแดง “ลอร่ามองเห็นรองเท้าหนังของเขาก่อน รองเท้าของพวกอินเดียนแดง เรียกว่าม็อก
กาซิน ท้าด้วยหนัง เย็บรูด ๆ หุ้มเท้าขึ นมาจนถึงข้อเท้า” (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 105) 
 
  การสัมผัสกับพวกอินเดียนแดงเป็นไปในรูปแบบที่ไม่ยินดีนัก เนื่องจากอินเดียนแดงมี
ความรู้สึกว่าถูกบุกรุกพ้ืนที่จากผู้ที่อพยพ ส่วนผู้อพยพก็เข้าใจว่าเป็นดินแดนที่รัฐบาลอนุญาตให้เข้ามา
หาผลประโยชน์ได้ ดังนั้นพวกอินเดียนแดงจึงชอบเข้ามารื้อค้นข้าวของ และมาน าอาหารของพวก
อพยพไปด้ือ ๆ ส่วนผู้ที่อพยพมาก็กลัวไม่กล้าจะขัดขืนจึงยอมให้แต่โดยดี ซ่ึงก็มีความโกรธแค้นอยู่
ภายในใจ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับพวกอินเดียนแดงอยู่บ่อยครั้ง 
 
6. ความขัดแย้งกับชนพ้ืนเมือง 
 การอพยพไปสู่ภาคตะวันตกของผู้คนชาวอเมริกันเป็นจ านวนมากนั้น  ท าให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างชาวอเมริกันกับชนพ้ืนเมืองอย่างพวกอินเดียนแดง ในเรื่องการลุกล้ าอาณาเขต จนเกิด
การประหัตประหารกันในอดีตจึงท าให้ชาวอเมริกัน ส่วนใหญ่ไม่ชอบพวกอินเดียนแดง และชาว
อเมริกันจะคิดว่าพวกอินเดียนแดงเป็นพวกเร่ร่อน ไม่ท าประโยชน์ให้กับแผ่นดิน มีแต่จะมาแสวงหา
ผลประโยชน์จากแผ่นดิน จึงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกันเรื่อยมา 
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6.1 ความขัดแย้งระหว่างชนพ้ืนเมืองกับชาวอเมริกัน 
ความขัดแย้งระหว่างชนพ้ืนเมืองกับชาวอเมริกันคือความขัดแย้งระหว่างพวกอินเดียนแดงกับ

ชาวอเมริกันที่อพยพไปสู่ ดินแดนตะวันตก ความสงสัยของลอร่าในตอนหนึ่งท าให้เห็นภาพชัดว่าชาว
อเมริกัน กับพวกอินเดียนแดงเกิดความขัดแย้งกันมาแต่อดีต ในตอนที่ครอบครัวของเธออพยพมาถึง
ดินแดนแถบนี้ “ที่นี่เป็นเมืองของพวกอินเดียนแดงเขาไม่ใช่หรือจ๊ะ” ลอร่าถาม “แล้วท้าไมเราจึงมา
อยู่ในเมืองของเขาในเม่ือเราไม่ชอบเขา ”(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 43) 

สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างชาวอเมริกันกับพวกอินเดียนแดง จากที่ลอร่า
ได้ฟังมาจากค าบอกเล่าของแม่ ก็มาจากการที่รัฐบาลจะบุกเบิกดินแดนของพวกอินเดียนแดงเพ่ือให้
ชาวอเมริกันที่ ต้องการจะอพยพได้เข้ามาต้ังหลักฐาน แล้วผลักดันพวกอินเดียนแดงให้อพยพออกไป
ไกลขึ้น ดังตัวอย่าง 

 
พ่อได้ข่าวมาจากคนท่ีอยู่ในกรุงวอชิงตันว่า รัฐบาลจะเบิกดินแดนของพวกอินเดียนแดง

แถบนี้ออก ให้พวกท่ีอยากจะอพยพเข้าไปต้ังหลักฐานบ้านช่องอยู่ได้ในเร็ว ๆ นี้ ตอนนี้อาจจะเบิก
แล้วก็ได้ ท่ีรู้ไม่ได้แน่นอนก็เพราะกรุงวอชิงตันอยู่ไกลเหลือเกิน  

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 44) 
 
ในตอนที่พ่อของลอร่าสนทนากับเพ่ือนบ้านคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์สก๊อตต์ ถึงเหตุที่ท าให้พวก

อินเดียนแดงไม่ชอบชาวอเมริกัน  ซ่ึงหากพวกอินเดียนแดงได้อยู่อย่างสงบสุขก็คงไม่น่าจะเกิดความ
ขัดแย้งใดได้ แต่พวกอินเดียนแดงต้องอพยพขยับขยายไปทางตะวันตกหลายครั้ง เนื่องจากที่ชาว
อเมริกันอพยพมาสู่ดินแดนตะวันตก  

 
พ่อคิดว่าพวกอินเดียนแดงคงจะอยู่อย่างสงบได้ ถ้าหากว่าจะปล่อยให้เขาอยู่ตามประสา

ของเขา ไม่มีใครไปรบกวนอีกประการหนึ่ง เขาต้องอพยพขยับขยายไปทางตะวันตกหลายคร้ังหลาย
หนแล้ว เป็นธรรมดาอยู่เองท่ีเขาจะต้องเกลียดพวกฝร่ัง 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 208) 
 
 ปัญหาส าคัญที่ท าให้ผู้อพยพกับพวกอินเดียนแดงไม่ลงรอยกัน จนถึงขั้นเกิดความขัดแย้งกัน
ขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการไม่ชอบกันมาแต่ในอดีตเม่ือครั้งที่ มีการบุกเบิกดินแดนตะวันซ่ึงเป็น
ดินแดนที่อยู่ของพวกอินเดียนแดงมาก่อนแล้ว จึงท าให้พวกอินเดียนแดงต้องอพยพไปทางตะวันตกที่
ไกลออกไปอยู่เรื่อย ๆ ดังนั้นเม่ือพวกอพยพบุกเบิกมาถึงดินแดนนี้ตามข่าวท่ีรัฐบาลประกาศจะให้เบิก
ดินแดน ก็มีการปะทะกับพวกอินเดียนแดงอยู่บ้าง หรือในบางครั้งพวกอินเดียนแดงมาระรานสร้าง
ความหวาดกลัวให้ผู้คน จนในที่สุดหลาย ๆครอบครัวก็อพยพออกจากพ้ืนที่ไปหาที่อยู่ใหม่ แม้แต่
ครอบครัวของผู้แต่งเองก็อพยพออกจากพ้ืนที่เช่นกัน 
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6.2 ความขัดแย้งภายในของชนพ้ืนเมือง 
ความขัดแย้งระหว่างชนพ้ืนเมืองกันเอง นั้นก็คือ พวกอินเดียนแดงกันเองจนไม่สามารถ

ร่วมกันล่าควายป่าได้ ซ่ึงถือเป็นงานส าคัญของพวกอินเดียนแดงแต่ละเผ่า เป็นผลมาจากการที่คน
อเมริกันใช้วิธีผูกมิตร ให้ผลประโยชน์แก่ชาวอินเดียนแดงบางเผ่า 

ในยุคนั้นผู้คนที่อพยพไป ก็คงจะได้พบกับพวกอินเดียนแดงจนชิน เพ่ือความปลอดภัย ก็
อาจจะต้องยอมท าตามที่พวกอินเดียนแดงต้องการ และต้องรู้จักรอบคอบในการเก็บข้าวของเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้พวกอินเดียนแดงมาเอาข้าวของไปหมดและยังเป็นวิธีการผูกมิตรถึงแม้ว่าไม่ต้องการจะ
ผูกมิตรกับพวกอินเดียนแดงก็ตามดังตัวอย่าง 

 
อินเดียนแดงมักมาท่ีบ้านอยู่เสมอ ๆ บางคนก็ดูท่าทางเป็นมิตรดี บางคนก็ดูโกรธข้ึงขุ่น

แค้น ทุกคนต้องการอาหารและยาสูบ และแม่ก็ให้ทุกอย่าง ท่ีเขาต้องการ จะไม่ให้ก็กลัว พอ
อินเดียนแดงช้ีมือไปท่ีส่ิงของส่ิงใดและท าเสียงค าราม แม่ก็ส่งส่ิงนั้นให้ แต่อาหารส่วนมากนั้นเอาเก็บ
ซ่อนใส่กุญแจไว้มิดชิด 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 202) 
 
ลอร่าเล่าว่าเม่ือตอนที่อินเดียนแดงมาที่บ้านโดยที่พ่อไม่อยู่ พวกเธอกลัวมากท าอะไรไม่ถูก 

พวกอินเดียนแดงต้องการอะไร ก็ยอมให้หมด ซ่ึงนั่นกลับเป็นทางออกที่ดี เพราะมันส่งผลดีในภายหน้า
ท าให้ครอบครัวของลอร่าปลอดภัย และยังเป็นการผูกมิตรกับอินเดียนแดงบางกลุ่มดังตัวอย่าง 

 
ฉันเสียใจเหลือเกิน มันเอายาเส้นของเธอไปจนหมด แล้วก็กินขนมปังข้าวโพดเสีย

มากมายก่ายกองทีเดียว มันช้ีมือมาท่ีแป้ง ข้าวโพดแล้วก็ท าใบ้ใ ห้ฉันท าให้กินบ้าง ฉันก็กลัว ไม่ท าก็
ไม่ไ ด้ โ ธ่ ชาร์สส์ !  ฉันกลัวจริง ๆ !เธอท าถูกแล้ว พ่อบอกแม่ เราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับพวก
อินเดียนแดงเลย 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 108)  
 
พ่อของลอร่า ไม่ต้องการเป็นศัตรูกับพวกอินเดียนแดง ในทางตรงกันข้ามกลับมีความคิดที่

อยากจะผูกมิตรกับพวกอินเดียนแดงเพ่ือความปลอดภัยของครอบครัว จึงยินดีที่จะยอมให้สิ่งต่าง ๆ 
ในบ้านไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยาสูบ กับพวกอินเดียนแดง ซ่ึงในตอนท้ายวิธีการนี้ ก็สามารถท าให้
ครอบครัวรอดพ้นจากเหตุการณ์ร้ายได้ “แต่เขาเอายาเส้นของเธอไปจนหมดไม่เป็นไร พ่อพูด ฉันทน
ได้จนกว่าจะมีเวลาเดินทางไปซื อถึงในเมืองอินดีเพนเดนซ์ ข้อส้าคัญก็คือว่า เราจะต้องท้าไมตรีกับพวก
อินเดียนแดงไว้ เราไม่ต้องการต่ืนขึ นกลางดึกกลางด่ืนเพราะมีเสียงอึกทึกโหยหวนของเจ้าพวกผี... ”  
(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 109) 

เนื่องด้วยการยินยอมโอนอ่อนไปตามความพึงพอใจของพวกอินเดียนแดง ท าให้ครอบครัว
ของลอร่าปลอดภัยจากเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นจากพวกอินเดียนแดงได้ เพราะพวกอินเดียนแดงได้ประชุม
หารือและต้องการจะสังหารพวกฝรั่ง ก็คือพวกที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในเขตของพวกอินเดียนแดง
ทั้งหมด และได้มีการเตรียมพร้อมที่จะลงมือแล้ว แต่ก็ยังโชคดีที่มีอินเดียนแดงคนหนึ่งขี่ ม้ามาจากเมือง
ไกล และได้คัดค้านการสังหารครั้งนี้  ในทีแรกพวกอินเดียนแดงไม่ยอม จึงได้มีการถกเถียงกันทั้งคืน 
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และสุดท้าย โดยอินเดียนแดงผู้นั้น ยื่นค าขาดว่าหากสังหารพวกฝรั่งพวกเขาก็จะรบกับอินเดียนแดง
ด้วยกันเอง“เขามาถกเถียงเรื่องนี อยู่ทั งวันทั งคืน พ่อเล่า จนกระทั่งพวกโอเสจเห็นด้วย เขาจึงยืนขึ น
แล้วบอกกับพวกอินเดียนแดงเผ่าอ่ืน ๆ ว่า ถ้าลงมือประหัตประหารกวาดล้างพวกฝรั่งเม่ือไรละก็ พวก
โอเสจจะรบกับพวกอินเดียนแดงเหล่านั นทันที” (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 218) และอินเดียนแดงผู้นั้นก็
คือ อินเดียนแดงที่เคยมาที่บ้านของลอร่านั่นเอง เม่ือเกิดการขัดแย้งกันเองก็ท าให้อินเดียนแดงแต่ละ
เผ่าแตกแยกกันออกจากค่ายไป “เพราะฉะนั นจึงมีเสียงอื ออึงโกลาหลไปหมดในคืนวันสุดท้ายแสน
สยดสยองนั น เผ่าอ่ืน ๆ ตะโกนหอนใส่พวกโอเสจ พวกโอเสจก็หอนเข้าใส่พวกเหล่านั น เผ่าอ่ืน ๆ ไม่
กล้าสู้โซลดาต์ดู แชน และพวกโอเสจของเขา ดังนั นในวันรุ่งขึ นจึงอพยพไปกันหมด” (บ้านเล็กในทุ่ง
กว้าง: 219) 

 ในที่สุดลอร่าเล่าต่อว่าพวกอินเดียนแดงก็ค่อย ๆ พากันอพยพออกจากค่าย ผ่านหน้าบ้านของ
เธอไปทางทิศใต้บ้าง และทางทิศตะวันตก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าพวกอินเดียนแดงเกิดการขัดแย้งกันเอง 
จงึแยกไปคนละทิศ ไม่ไปร่วมล่าควายป่าด้วยกันซ่ึงถือเป็นงานใหญ่ของพวกอินเดียนแดง “พ่อบอกว่า 
เม่ือตอนเช้ามีอินเดียนแดงพวกใหญ่ ๆ ไปทางทิศตะวันตกสองพวก ในตอนนี พวกนี ไปทางใต้ แสดงว่า
ทะเลาะวิวาทแตกร้าวกันเอง จึงออกจากค่ายที่ข้างล้าห้วยแยกย้ายกันไป ไม่ร่วมทางกันไปล่าควายเป็น
การใหญ่อย่างที่พ่อคาดคะเนไว้” (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 217–218) 

 
ความขัดแย้งภายในของชนพ้ืนเมือง คือ การขัดแย้งกันเองระหว่างพวกอินเดียนแดงแต่ละเผ่า 

ซ่ึงสาเหตุหลักเกิดมาจากการที่อินเดียนแดงบางเผ่าได้รับผลประโยชน์จากชาวอเมริกันบางกลุ่ม โดย
ชาวอเมริกันที่ต้องการอยู่อย่างสงบสุขจะใช้วิธีการผูกมิตร ยอมท าตามที่อินเดียนแดงร้องขอ ซ่ึงก็สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวอเมริกันและอินเดียนแดงบางเผ่า แม้ว่าจะไม่ได้มีความรู้สึกยินดี แต่ก็ไม่
คิดที่จะท าร้ายซ่ึงกันและกันด้วยสาเหตุการผูกมิตรนี้ ส่งผลให้อินเดียนแดงเผ่าอ่ื น ๆ เกิดความไม่พอใจ
ถึงขั้นทะเลาะกันและแตกแยกกันไปในที่สุด 

 
6.3 ความขัดแย้งภายในของชาวอเมริกัน 
ชาวอเมริกันเองก็เกิดการขัดแย้งภายในกันเองเช่นกัน ลอร่าเล่าถึงเหตุการณ์ที่พ่อได้ทราบข่าว

จากว่ารัฐบาลจะส่งทหารมาขับไล่พวกอพยพที่เข้าไปใกล้เขตของพวกอินเดียนแดง “สก๊อตต์กับเอ็ด
เวิร์ดส์บอกว่ารัฐบาลก้าลังจะส่งทหารมาไล่พวกอพยพให้ออกจากดินแดนอินเดียนแดงให้หมด” (บ้าน
เล็กในทุ่งกว้าง: 231) ซ่ึงรัฐบาลได้ท าสัญญากับพวกอินเดียนแดงไว้ ดังนั้นครอบครัวของลอร่า และคน
อ่ืน ๆ จึงต้องการที่จะอพยพไปสู่ดินแดนตะวันที่ไกลออกไปอีก ดังตัวอย่างที่พ่อของลอร่ากล่าวไว้ว่า 

 
 “ไม่เอา สก๊อตต์!” พ่อตอบ “ผมจะไม่อยู่ที่น่ีให้พวกทหารมาลากคอไปเหมือนกับ

ผมเป็นโจรหรอก! ถ้าเจ้าพวกนักการเมืองบ้า ๆ ในวอชิงตันไม่ออกค าสั่งออกมาอย่างน้ี เราจะ
อยู่ที่น่ีต่อไปก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร ผมเองไม่เคยล่วงล้ าเข้าไปในเขตของอินเดียนแดงไกลเกินกวา่
สามไมล์เลย แต่ผมก็จะไม่คอยให้พวกทหารมาไล่มาขับหรอก เราจะอพยพไปกันเดี๋ยวน้ีละ ! 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 231) 
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ลอร่าเล่าถึงประวัติศาสตร์ด้านการเมืองในอดีต ซ่ึงเธอได้ยินจากที่พ่อเล่าให้แม่ฟัง เก่ียวกับ
พวกอินเดียนแดงและฝรั่งที่อพยพเข้ามาสู่ ดินแดนตะวันตก ซ่ึงผู้คนส่วนใหญ่ที่อพยพมาทางนี้ก็ด้วย
สาเหตุที่แตกต่างกันออกไป สาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะได้ทราบข่าวเก่ียวกับการที่รัฐบาลจะผลักดันพวก
อินเดียนแดงให้ถอยลึกเข้าไปในแถบตะวันตกอีกจึงได้พากันอพยพมาสู่ ดินแดนตะวันตก แต่เม่ือได้
อพยพเข้ามาต้ังรกรากแล้วก็มีข่าวจากรัฐบาลออกมาว่ารัฐบาลจะขับไล่พวกอพยพให้ออกจากดินแดน
ของพวกอินเดียนแดง ดังตัวอย่าง 

 
พ่อบอกว่าผู้คนท่ีอินดีเพนเดนซ์พูดกันว่ารัฐบาลก าลังจะไล่พวกฝร่ัง ท่ีอพยพเข้าไปอยู่ใน

ดินแดนของพวกอินเดียนแดงนั้นให้ออกไปให้พ้นจากดินแดนของอินเดียนแดง เขาเล่ากันว่าพวก
อินเดียนแดงได้ร้องคัดค้านข้ึน จึงได้รับค าตอบจากกรุงวอชิงตันว่าอย่างนั้น 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 200) 
 
ลอร่าเล่าต่อว่าในความคิดของพ่อของเธอ พ่อเชื่อว่ารัฐบาลจะไม่ขับไล่พวกฝรั่ง เพราะรัฐบาล

เคยปล่อยให้พวกที่อพยพได้ยึดที่ดินท ามาหากินที่พวกเขาลงแรงเอาไว้เสมอ และเชื่อว่ารัฐบาลจะต้อง
ให้พวกอินเดียนแดงขยับขยายออกไปอีก ซ่ึงพ่อได้ทราบข่าวมาจากคนที่วอชิงตัน ว่ารัฐบาลจะเปิด
ดินแดนแถบนี้ให้ผู้คนที่มาบุกเบิกได้ต้ังบ้านเรือน ดังตัวอย่าง  

 
พ่อพูดว่า รัฐบาลเคยปล่อยให้พวกอพยพยึดท่ีท ามาหากินท่ีไปลงแรงเอาไว้เสมอมา รัฐบาล

จะต้องบอกให้พวกอินเดียนแดงขยับขยายออกไปอีก ก็ฉันได้ทราบข่าวโดยตรงจากคนท่ีวอชิงตันนี่นา 
ว่าจะเปิดท่ีดินแถบนี้ให้คนมาบุกเบิกต้ังบ้านต้ังเรือนอยู่ในเร็ว ๆ นี้แล้ว 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 200)  
 
อย่างไรก็ตามผลสรุปไม่ได้ออกมาอย่างที่คิด ในที่สุดครอบครัวของลอร่าก็รู้ว่าไม่ได้เป็นไปตาม

ข่าวท่ีได้ยินมา เพราะมีข่าวออกมาว่าทหารจะมาขับไล่พวกที่อพยพเข้ามาในเขตของพวกอินเดียนแดง
จึงได้อพยพต่อไปเรื่อย ๆ อีก 

ลอร่าได้เล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงถึงความขัดแย้งของชาวอเมริกันด้วยกันเอง เหตุมาจาก
การที่ชาวอเมริกันที่เป็นนักล่าทองได้เข้าไปถึงเขตของพวกอินเดียนแดง เพ่ือส ารวจหาทอง ซ่ึงได้ต้ัง
ค่ายอยู่ตลอดฤดูหนาว พอถึงฤดูใบไม้ผลิก็ได้พบแร่ทอง ดังตัวอย่าง “ฤดูหนาวนั นอากาศหนาวทารุณ
มาก แต่ก็เอาตัวรอดกันมาได้ และพอเกือบจะถึงฤดูใบไม้ผลิก็ไปพบแร่ทองเข้า ทองเป็นก้อน ๆ ทีเดียว 
และยังพบทองเป็นผง ๆ สุกอร่ามติดอยู่ตามก้อนกรวดที่มีน ้าจับแข็ง และข้างใต้น ้าแข็งในท้องล้าธาร” 
(ปีทองอันแสนสุข: 128) 

แต่ไม่นานก็ถูกพวกอินเดียนแดงโจมตี ซ่ึงพวกอินเดียนแดงไม่ได้รบแบบจริงจังเพียงแต่คอย
ขับไล่พวกที่ออกไปล่าสัตว์ เม่ือคนในค่ายไม่สามารถออกไปล่าสัตว์เพ่ือเป็นอาหารได้ก็จะอดตายไปเอง 
ซ่ึงพวกอินเดียนแดงก็จะคอยเฝ้าไว้เท่านั้น ดังตัวอย่าง 

 
ถ้าไม่สามารถออกไปล่าสัตว์ได้ก็อาจจะอดตายอยู่ในค่าย พวกอินเดียนแดงก็เฝ้าอยู่แถบ 

ๆ นั้น ไม่ได้ลงมือรบจริงจังนัก แต่คอยขับไล่พวกท่ีออกไปข้างนอกค่าย และคอยจะให้พวกฝร่ังอด
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ตายไปเอง ดังนั้นจึงต้องปันส่วนอาหารท่ีเหลืออยู่และรัดเข็มขัดเข้าไป เพราะจะทนอยู่ให้นานท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้ 

(ปีทองอันแสนสุข: 128) 
 
เม่ือทนอยู่ได้สักพักหนึ่งก็พบกับทหารซ่ึงท าให้พวกนักล่าทองดีใจเป็นอย่างมาก เพราะคิดว่า

คงจะรอดตายแน่ แต่ไม่เป็นเช่นนั้นพวกเขาถูกทหารจับเป็นนักโทษทันที และถูกจับขังไว้ท่ีค่ายแห่งนั้ น 
“ทุกคนวิ่งออกไปให้เร็วท่ีสุดที่จะเร็วได้เพ่ือจะตอนรับพวกทหาร แต่พวกทหารกลับตรงเข้าจับทุกคน
เป็นนักโทษทันที และก็ที่นั นเอง พวกทหารขังพวกนักโทษเหล่านี ไว้” (ปีทองอันแสนสุข: 129) ซ่ึงน้า
ของลอร่าได้กล่าวไว้ว่าตามเป็นจริงแล้วเขตนั้นเป็นเขตของพวกอินเดียนแดง พวกเขาไม่มีสิทธ์ิบุกรุก
เข้าไปอยู่ที่แห่งนั้น“ที่นั่นเป็นดินแดนของพวกอินเดียนแดงเขา น้าทอมพูดเรียบ ๆ ว่ากันตามจริง เราก็
ไม่มีสิทธ์ที่จะไปอยู่ที่นั่น” (ปีทองอันแสนสุข: 129) 

 
ความขัดแย้งภายในของชาวอเมริกันเกิดจากการที่รัฐบาลประกาศขับไล่พวกอเมริกันที่อพยพ

เข้าไปในเขตของอินเดียนแดง เนื่องจากรัฐบาลได้ท าสัญญากับพวกอินเดียนแดงไว้ก่อนแล้ว จึงท าให้
ชาวอเมริกันเกิดความสับสนเข้าใจผิดและคิดว่ารัฐบาลจะให้บุกเบิกดินแดนตะวันตกที่เป็นเขตของ
พวกอินเดียนแดง และจะให้ พวกอิน เดียนแดงถอยเข้าไปทางตะวันตกให้ไกลออกไปอีก ซ่ึงเม่ือ
เหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่ชาวอเมริกันคาดคิด จึงเกิดความโกรธแค้นรัฐบาล แล้วพากันอพยพออกจาก
พ้ืนที่ไป 
 
7. ความส าเร็จของชนชาติอเมริกา 

ในอดีตที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาถูกชาติต่าง ๆ ในแถบยุโรปเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ต่าง ๆ 
นานา แม้กระทั่งชนพ้ืนเมืองอย่างพวกอินเดียนแดงก็ต้องการที่จะยึดครองแผ่นดินเช่นกัน ส่งผลให้ชาว
อเมริกันที่แท้จริงพยายามต่อสู้ฝ่าฟัน ไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการทางทหาร หรือวิธีทางการเมืองเข้ามา
ต่อสู้ เพ่ือทวงอิสรภาพคืนจากชาติอาณานิคม จนสามารถประกาศชัยชนะเหนือชาติต่าง ๆ ได้  สิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของชนชาติอเมริกา ที่พบในงานเขียนได้แก่ วันฉลองเอกราช กิจกรรมที่
เกิดขึ้นในวันฉลองเอกราช ค าประกาศอิสรภาพ และภาพสะท้อนความรู้สึกของชาวอเมริกันต่อชัยชนะ  

 
7.1 วันฉลองเอกราช 
วันฉลองเอกราชของสหรัฐอเมริกาตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ซ่ึงถือว่าเป็นวันแห่ง

ความภาคภูมิใจ เป็นวันแห่งการประกาศชัยชนะเหนือผู้ล่าอาณานิคมของชาวอเมริกัน ดังนั้นเม่ือถึง
วันที่ 4 กรกฎาคม ผู้คนจะร่วมเฉลิมฉลอง ปลูกฝังความรักชาติให้แก่ชนรุ่นหลังสืบต่อกันมาจนถึง
ปัจจุบัน ดังตัวอย่าง 

... แต่มันคือดินปืนท่ีระเบิดอยู่ข้างใ ต้ท่ังตีเหล็กของช่างตีเหล็กในเมือง เสียงดังเหมือน
เสียงการรบของชาวอเมริกันท่ีต่อสู้เพ่ือเอกราช วันท่ี 4 กรกฎาคม อย่างนี้  เป็นวันท่ีชาวอเมริกันรุ่น
แรก ๆ ประกาศว่าคนเราทุกคนเกิดมาเป็นไทแก่ตัวและเสมอภาคกันหมด ตูม ! 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 72) 
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หรือในตอนแอลแมนโซต่ืนเต้นเป็นพิเศษ เพราะนึกขึ้นมาได้ว่าเป็นวันที่ 4 กรกฎาคม ซ่ึงเป็น
วันฉลองเอกราชของอเมริกา “ขณะที่ก้าลังรับประทานอาหารเช้า แอลแมนโซนึกขึ นมาได้ว่าวันนี เป็น
วันที่ 4 กรกฎาคม เขาจึงรู้สึกต่ืนเต้นเป็นพิเศษ” (เด็กชายชาวนา: 140) 
 กิจกรรมที่ส าคัญในวันฉลองเอกราชมีการจัดงานรื่นเริงเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง  กิจกรรมที่
ส าคัญ คือ การอ่านค าประกาศอิสรภาพ ดังตัวอย่าง 

 
เมื่อในกระแสแห่งเหตุการณ์ของมวลมนุษยชาติได้บังเกิดความจ าเป็นท่ีประชาชนเหล่าหนึ่ง...

และจะก่อให้เกิดซ่ึงสถานท่ีเป็นเอกเทศและเท่าเทียมกันตามอ านาจแห่งกฎธรรมชาติ...เรายึดถือ
ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นท่ีประจักษ์แจ้งในตัวเองว่า มนุษย์ทุกคนได้รับการสร้างสรรค์ข้ึนมาโดยเท่าเทียม
กัน... 

(เด็กชายชาวนา: 143)  
 
เม่ืออ่านค าประกาศอิสรภาพจบก็จะมีการการยิงปืนใหญ่ เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิม

ฉลองความในวันฉลองเอกราช ดังตัวอย่าง 
 

ชายสองคนนั้นเอาเหล็กแทงชนวนออกมาจากกองไฟ ทุกคนนิ่งเงียบกริบคอยดู แต่ถอยออกไป
อยู่ทางด้านหลังของปืนให้ไกลท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ชายสองคนนั้นย่ืนเหล็กแทงชนวนนั้นเข้าไป จ่อ
ปลายเหล็กท่ีร้อนเป็นไฟแดงแจ๋นั้นเข้าไปจ่อท่ีชนวน เปลวไฟเล็ก ๆ เหมือนเปลวเทียนก็ลุกวาบข้ึน
ท่ีดินปืน เปลวไฟนี้ลุกนิ่งอยู่กับท่ีครู่หนึ่ง ไม่มีใครหายใจเลยแล้วก็...ตูม ! 

(เด็กชายชาวนา: 150-151) 
 
 ความสนุกสนานในการเฉลิมฉลองก็คือ มีการแสดงดนตรี การละเล่นต่าง ๆ เช่น การแข่งม้า 

“อ้อ ฮัลโหล โบ๊สต์! พ่อร้องเรียก และมิสเตอร์โบ๊สต์ก็แหวกผู้คนตรงเข้ามาหา เขาเพ่ิงมาถึงในเมือง 
ทันเวลาดูแข่งม้าพอดี” (เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 86)  การออกร้านขายของ เป็นต้น 

ในวันฉลองเอกราชซ่ึงตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่แสดงถึงความส าเร็จของ
ชนชาติอเมริกา ในวันนี้จะมีการเฉลิมฉลองทุกปีเพ่ือที่จะระลึกถึงชัยชนะโดยมีการจัดงานรื่นเริง 
กิจกรรมที่ส าคัญคือ การอ่านค าประกาศอิสรภาพ กิจ กรรมรื่นเริงต่าง ๆ เช่น การแข่งม้า การแสดง
ดนตรี การออกร้าน เป็นต้น 

  
7.2 ค าประกาศอิสรภาพ 
ลอร่าได้เล่าถึงสาระส าคัญในค าประกาศอิสรภาพว่ามนุษย์ทุกคนได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมา

โดยเท่าเทียมกัน และพระผู้สร้างได้มอบสิทธิบางประการที่มิอนุญาตให้ผู้ ใดล่วงละเมิดและไม่ให้ใครยัก
ย้ายให้แก่ผู้ใดอีกด้วย สิทธิเหล่านี้ได้แก่สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข 
 ต่อจากค ากล่าวท่ีแสดงถึงสิทธิเสรีภาพของทุกคน ก็จะต่อด้วยรายละเอียดเก่ียวกับการกระท า
อันร้ายกาจของพระมหากษัตริย์ คือพระเจ้าจอร์จที่สามแห่งประเทศอังกฤษ ซ่ึงครองราชย์ในสมัยที่
ชาวอเมริกันท าสงครามกู้เอกราช 
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มีค าประกาศว่า สหอาณานิคมเหล่านี้มีสิทธิ ควรจะมีอิสระและเสรีภาพ เป็นรัฐเอกราช ที่
หลุดพ้นจากสิ่งเก่ียวพันทั้งหลายกับราชบัลลังก์อังกฤษ ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างอาณานิคม
เหล่านี้กับประเทศบริเตนใหญ่ควรจะสิ้นสุดลงโดยเด็ดขาด เม่ือเป็นอิสระและเป็นประเทศเอกราช
เช่นนี้แล้ว อาณานิคมเหล่านี้ก็มีสิทธิเต็มภาคภูมิที่จะจับอาวุธขึ้นกระท าสงคราม และเพ่ือสนับสนุนค า
ประกาศฉบับนี้จึงขอปฏิญาณว่า เราจะเสียสละชีวิต ทรัพย์สมบัติ และเกียรติยศเพ่ือกันและกัน 
 ลอร่าสามารถจ าค าประกาศเอกราชได้อย่างขึ้น ใจ ทุกครั้งได้ฟังเธอก็มีความรู้สึกว่าค า
ประกาศนี้เป็นค าประกาศเอกราชที่น่าภาคภูมิ และน่าเกรงขามยิ่งนัก ดังตัวอย่างนี้ 
 

“เมื่อในกระแสแห่งเหตุการณ์ของมวลมนุษยชาติได้บังเกิดความจ าเป็นท่ีประชาชนเหล่าหนึ่ง
จะต้องท าลายพันธกรณีทางการเมือง อันท าให้ตนต้องผูกพันอยู่กับประชาชนเหล่าอ่ืนให้ส้ินไป และ
จะก่อให้เกิดซ่ึงสถานท่ีเป็นเอกเทศและเท่าเทียมกันตามอ านาจแห่งกฎธรรมชาติ และธรรมชาติท่ีพระ
ผู้เป็นเจ้าได้ก าหนดไว้ใ ห้เป็นหลักปฏิบัติมวลมนุษยชาติในบรรดาประชาชาติในผืนพิภพนี้ ย่อมเป็น
การจ าเป็นท่ีประชาชนเหล่านั้นจะต้องแถลงถึงสาเหตุท่ีบังคับให้ตนต้องด้ินรนแบ่งแยกออกมา 

เรายึดถือข้อเท็จจริงเหล่านี้ เป็นท่ีประจักษ์แจ้งในตัวเองว่ามนุษย์ทุกคนได้รับการสร้างสรรค์
ข้ึนมาโดยเท่าเทียมกัน และพระผู้สร้างได้มอบสิทธิบางประการท่ีมิอนุญาตให้ผู้ใดล่วงละเมิดและไมใ่ห้
ใครยักย้ายให้แก่ผู้ใดอีกด้วย สิทธิเหล่านี้ได้แก่สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข” 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 81–82) 
 

ต่อจากนั้นก็ถึงรายละเอียดเก่ียวกับการกระท าอันร้ายกาจของพระมหากษัตริย์ (คือ
พระเจ้าจอร์จที่สามแห่งประเทศอังกฤษ ซ่ึงครองราชย์ในสมัยที่ชาวอเมริกันท าสงครามกู้เอก
ราช) ดังข้อความต่อไปนี้ 
 

“พระองค์พยายามกีดกันประชาชนในรัฐเหล่านี้ 
พระองค์ทรงขัดขวางการบริหารทางด้านให้ความยุติธรรม 
พระองค์ท าให้ผู้พิพากษาต้องปฏิบัติตามพระทัยของพระองค์ 
พระองค์ได้ต้ังสถานท่ีราชการใหม่ ๆ ข้ึนมากมายหลายแห่ง แล้วส่งข้าราชการมาเป็นฝูงเพ่ือจะ

รบกวนเบียดเบียนพวกเราและกินเลือดกินเนื้อพวกเรา 
พระองค์ทรงปล้นท้องทะเลของพวกเรา และรุกรานฝ่ังทะเลของเรา เผาบ้านเผาเมืองของเรา 

และท าลายล้างชีวิตประชาชนพลเมืองของเรา... 
พระองค์ส่งกองทหารรับจ้างกองใหญ่มาท าการประหัตประหาร ท าลายล้าง และท าการโหดร้าย

ทารุณ ซ่ึงเร่ิมต้นด้วยการสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีโหดเห้ียมและทุจริต ไม่มีส่ิงใดเสมอเหมือนแม้ในยุคท่ีป่า
เถ่ือนท่ีสุด ไม่สมกับเป็นความคิดของชาติท่ีเจริญเลย 

ดังนั้น เรา ผู้แทนของสหรัฐอเมริกาในท่ีประชุมของรัฐสภาคองเกรสนี้  ขอร้องอุทธรณ์ต่อพระผู้
ทรงความยุติธรรมอันสูงสุดในสากลโลก เพ่ือประทานความเป็นธรรมแก่เจตนารมณ์ของเรา เรา ใน
นามของประชาชนและอาศัยอ านาจของประชาชนในอาณานิคมเหล่านี้  ขอประกาศให้ทราบท่ัวกัน
ดังต่อไปนี้ 

ว่า สหอาณานิคมเหล่านี้มีสิทธิ และควรจะมีอิสระเสรีภาพ เป็นรัฐเอกราช หลุดพ้นจากส่ิง
เก่ียวพันท้ังหลายกับราชบัลลังก์อังกฤษ ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างอาณานิคมเหล่านี้กับ
ประเทศบริเตนใหญ่ควรจะส้ินสุดลงโดยเด็ดขาด เมื่อเป็นอิสระและเป็นประเทศเอกราชเช่นนี้แล้ว 
อาณานิคมเหล่านี้ก็มีสิทธิเต็มภาคภูมิท่ีจะจับอาวุธข้ึนกระท าสงคราม... 
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และเพ่ือสนับสนุนค าประกาศฉบับนี้ พร้อมกับมีความเช่ือมั่นว่าจะได้รับการพิทักษ์รักษาจาก
พระผู้ทรงอ านาจสูงสุดในสากลโลก เราจึงขอปฏิญาณว่า เราจะเสียสละชีวิต ทรัพย์สมบัติ และ
เกียรติยศเพ่ือกันและกัน” 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 82–83) 
  

ค าประกาศอิสรภาพแสดงให้เห็นความส าเร็จของชนชาติอเมริกา ในการที่จะมีชัยเหนือชาติ
อ่ืน และหลุดพ้นจากการขาดอิสรภาพ สาระส าคัญคือการที่มนุษย์ทุกคนได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมา
โดยเท่าเทียมกัน พระผู้สร้างได้มอบสิทธิให้มนุษย์มิให้ผู้ใดละเมิด และมิให้ยกให้ผู้ อ่ืน สิทธิที่พึงมีคือ 
สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข 
 

7.3 ภาพสะท้อนความรู้สึกของชาวอเมริกันต่อชัยชนะ 
ลอร่าเล่าถึงความสุขของผู้คนเม่ือถึงวันฉลองเอกราช ท าให้เห็นภาพสะท้อนความรู้สึกของ

ชาวอเมริกันต่อชัยชนะที่สามารถประกาศค าอิสรภาพได้ ในงานวันฉลองเอกราชผู้คนจะมีความสุข 
เพราะทุกคนมีอิสรภาพและเสรีภาพ “เป่าแตรกันปูดปาดอย่างสนุก คนอ้วนที่ตีกลองก็ตีกลองเสียง
ขรม ชึ่ง ชึ่ง ชึ่ง ธงปลิวโบกสะบัด และทุกคนมีความสุข เพราะทุกคนมีอิสรภาพและเสรีภาพ และวันนี 
เป็นวันฉลองอิสรภาพ” (เด็กชายชาวนา: 144) 

ผู้คนจะรู้สึกภาคภูมิใจในอิสรภาพ และเสรีภาพ แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขานึกถึงตลอดคือการสร้าง
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะทหารสู้รบกับอังกฤษเพ่ือปฏิวัติกู้เอกราช แต่พวกชาวนาเป็นผู้ที่บุกเบิก
ดินแดนให้เป็นประเทศ “ปืนคาบศิลานี่ชนะพวกอังกฤษในการปฏิวัติกู้เอกราช แต่อย่าลืมว่าขวานกับ
ไถหรอกที่สร้างประเทศสหรัฐอเมริกานี ขึ นมา” (เด็กชายชาวนา: 151) ลอร่าเล่าว่าพ่อของแอลแมนโซ
ได้เล่าให้แอลแมนโซฟังถึงความภาคภูมิใจที่ชาวนามีส่วนสร้างประเทศ เพราะในอดีตสหรัฐอเมริกามี
เพียงดินแดนแคบ ๆ ยาว ๆ ระหว่างภูเขาไปจดมหาสมุทรเท่านั้น ทางตะวันตกเป็นของพวก
อินเดียนแดงบ้าง สเปนบ้าง ฝรั่งเศสบ้าง หรือของอังกฤษบ้าง ซ่ึงพวกชาวนามีส่วนที่เข้าไปบุกเบิกและ
ยึดมา เพราะชาวนาต้องการที่ดินท ามาหากิน “แต่พวกเราชาวนาน่ะลูก เราต้องการที่ดิน ก็ชาวนาเรา
นี่แหละที่ท่องเที่ยวบุกบั่นไป ข้ามป่าข้ามเขา หักร้างถางพงแล้วก็ตั งบ้านเรือนขึ นท้าไร่ไถนา แล้วก็ตั ง
รกรากหลักฐานติดอยู่ กับที่นาของเรานั น” (เด็กชายชาวนา: 152) จนท าให้ประเทศสหรัฐอเมริกาแผ่
อาณาเขตออกไปทางทิศตะวันได้อย่างกว้างขวาง ถึงสามพันไมล์ เลยแคนซัสออกไป เลยทะเลทราย
อันกว้างใหญ่ของอเมริกา ข้ามภูเขาไปจนจดมหาสมุทรแปซิฟิกดังตัวอย่าง 

 
ประเทศของเรานี้แผ่อาณาเขตออกไปทางทิศตะวันตกกว้างขวางไกลถึงสามพันไมล์แล้วเด๋ียวนี้ 

เราขยายอาณาเขตออกไป เลยแคนซัสออกไปอีก เลยทะเลทรายอเมริกันอันกว้างใหญ่ ข้ามทิวภูเขา
ซ่ึงสูงใหญ่ย่ิงกว่าภูเขาทางแถบนี้แล้วเลยลงไปจนจดมหาสมุทรแปซิฟิก เราเป็นประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลกแล้ว และชาวนาเรานี่แหละท่ียึดครองดินแดนเหล่านี้ และท าให้มันเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา
ข้ึนมา จ าไว้นะลูกอย่าได้ลืมเลย 

(เด็กชายชาวนา: 152) 
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ความรู้สึกแห่งความมีอิสรภาพและเสรีภาพ เป็นความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันในการต่อสู้
เอาชนะด้วยการบุกเบิกดินแดนให้เป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างขว้าง จากฝีมือของพวกชาวนาที่
ต้องการที่ท า กิน ผู้คนมีความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการบุกเบิกและยึดเอาดินแดนมาเป็นของ
สหรัฐอเมริกา 
 
8. สาเหตุการอพยพสู่ดินแดนตะวันตก 

เม่ือแผ่นดินทางภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกาเริ่มมีผู้คนอาศัยอยู่ กันมากขึ้นจนหนาแน่น 
จึงท าให้ผู้คนส่วนหนึ่งมีความคิดที่จะอพยพไปบุกเบิกที่ท ามาหากินใหม่ ทางภาคตะวันตก ซ่ึงใน
ช่วงแรก ๆ ผู้คนที่อพยพไปก็จะมีหลากหลายกลุ่ม เช่น นักส ารวจแร่ นักส ารวจทางรถไฟ ชาวไร่ชาวนา 
พ่อค้า กลุ่มผู้เผยแผ่ศาสนา ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 
ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยท่ีค่ายนั้น นอกจากเพิงท่ีอยู่อาศัยของอาดอเซียหลังเดียว ตามพ้ืนดินท่ี

หญ้าแห้งเห่ียวแลเห็นดินแห้งแล้งเป็นหย่อม ๆ เพราะเป็นท่ีท่ีเคยเป็นเพิงท่ีพักซ่ึงร้ือถอนไป ใหม่ ๆ 
พวกนักส ารวจก าลังท าการรังวัดท่ีดินและตอกหลักเขตลงไป เพราะจะสร้างเมืองใหม่กันข้ึนท่ีนี่ 

(ริมทะเลสาบสีเงิน: 62) 
 
กลุ่มผู้ เผยแผ่ศาสนา ก็เป็นอีกกลุ่มที่ เดินทางไปทางดินแดนตะวันตก เพ่ือที่จะไปเผยแผ่

ศาสนาตามผู้คนที่อพยพไปต้ังรกรากแห่งใหม่ ดังตัวอย่างที่ลอร่าได้ยินหลวงพ่อพูดถึงองค์การเผยแผ่
ศาสนาได้ส่งท่านให้ออกมาส ารวจ เพ่ือที่จะสร้างโบสถ์แห่งใหม่ 

 
ลอร่าได้ยินหลวงพ่อแอลเดนพูดว่า เราสองคนนี่เป็นแต่ผู้โดยสารเขามาเท่านั้น เราได้ยินข่าวว่า

จะมีคนมาต้ังบ้านต้ังเมืองกันข้ึนท่ีริมฝ่ังแม่น้ าจิม จะให้ช่ือว่าเมืองฮูรอน องค์การเผยแผ่ศาสนาจึงส่ง
ให้เราออกมาส ารวจลู่ทาง และเตรียมหาท่ีทางจะสร้างโบสถ์ท่ีเมืองใหม่นั่น 

(ริมทะเลสาบสีเงิน: 222) 
 
ลอร่าเล่าถึงการตัดสินใจจะอพยพไปสู่ดินแดนตะวันตกเพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้คนเริ่มหลั่งไหล

ไปสู่ ดินแดนภาคตะวันตก เพ่ือเป็นการบุกเบิกดินแดนของสหรัฐอเมริกาที่เป็นทุ่งหญ้าให้กว้างขวาง
ออกไปจนสุดฝั่งมหาสมุทร อันส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศมหาอ านาจอย่างเช่น
ในปัจจุบัน ดังตัวบทต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงการหลั่งไหลไปสู่ ดินแดนภาคตะวันตกอย่างต่อเนื่อง 
“พ่อพูดกับแม่ว่า เห็นว่าเธอก็ไม่ขัดข้อง ฉันจึงตัดสินใจว่าจะอพยพไปอยู่ทางตะวันตก มีคนมาขอซื อ
บ้านหลังนี แล้ว และเราจะขายได้ราคามากเท่าที่ เราเคยคิดอยากจะได้ มากพอที่จะไปตั งเนื อตั งตัวกัน
ใหม่ในดินแดนใหม่” (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 12) ในตอนที่ครอบครัวของลอร่าเดินทางไปต้ังหลักแหล่งก็
ได้พบเพ่ือนบ้าน ซ่ึงอพยพมาต้ังหลักแหล่งก าลังสร้างบ้านเช่นกัน “พ่อพบเพ่ือนบ้านอีก มีคนอพยพมา
ตั งบ้านตั งเรือนกันตามสองฟากล้าห้วย ห่างจากที่นี่ไม่ถึงสามไมล์ก็มีชายคนหนึ่ง กับภรรยาก้าลังปลูก
บ้านอยู่ในที่ลุ่มบนที่ราบ เขาชื่อสก๊อตต์” (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 71) และอีกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นชัด
ว่าผู้คนจากทั่วทุกทิศเดินทางอพยพมาสู่ ดินแดนตะวันเพ่ือจะมาแสวงหาที่ท ามาหากินแห่งใหม่  ดัง
ตัวอย่าง  
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คนแปลกหน้ามาจากไอโอวาก็มี จากโอไฮโอ จากอิลลินอยส์และมิชิแกน จากวิสคอนซิน และ

มินนิโซตา และท่ีไกล ๆ ถึงนิวยอร์กและเวอร์มอนต์ก็มี เขาจะเดินทางไปฮูรอน หรือไม่ก็ฟอร์ตปีแยร์ 
หรือท่ีไกลกว่านั้นทางตะวันตกออกไปโน้นก็มี ล้วนแต่จะไปแสวงหาท่ีดินท ามาหากิน 

(ริมทะเลสาบสีเงิน: 233) 
 
ลอร่าเล่าว่าตลอดสัปดาห์มีผู้คนอพยพมาพักอาศัยที่บ้านของเธอตลอด ซ่ึงเป็นพวกที่มาสร้าง

บ้านในเมือง และพวกที่จะมาสร้างบ้านในที่ดินที่จับจอง เธอมองสังเกตเห็นว่าโครงบ้านเกิดขึ้นทุกวัน 
มองเห็นถนนในเมืองที่เลียบไปตามทางรถไฟ “สัปดาห์นั นทั งสัปดาห์มีคนมาอาศัยพักอยู่ในบ้านเป็น
ประจ้าจนเต็มบ้าน เป็นพวกที่มาสร้างบ้านที่ในเมือง หรือไม่ก็พวกที่จะมาสร้างบ้านอยู่ในที่ดินที่มาจับ
จองเอาไว้” (ริมทะเลสาบสีเงิน: 246) เม่ือมีการอพยพสู่ดินแดนตะวันตกมากขึ้น ก็มีบางคนที่กลับไปสู่
ถิ่นฐานเดินของตน แต่ถึงอย่างไรก็มีคนใหม่อพยพเข้ามาเรื่อย ๆ อย่างไม่ขาดสาย “ผู้คนอพยพมาทาง
ตะวันตกนี กันอยู่เรื่อย ๆ เหมือนกระแสน ้า แต่ที่นี่ดูเหมือนเป็นตอนปลายกระแสคลื่น พอน ้าขึ นมาถึง
ตรงนี ก็ถอยกลับไป กลับไปกลับมา แต่ตลอดเวลานี ก็มีคนอพยพต่อไปทางตะวันตกอยู่ เรื่อย ๆ 
เหมือนกัน” (ปีทองอันแสนสุข: 164) 
 จากนวนิยายชุดบ้านเล็กลอร่าได้เล่าถึงเหตุผลที่พอจะท าให้ทราบสาเหตุการอพยพไปสู่
ดินแดนภาคตะวันตกของกลุ่มคนต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
 

8.1 ทรัพยากรทางภาคตะวันออกลดลง 
เม่ือภาคตะวันออกมีผู้คนมากขึ้น ทรัพยากร เช่น ป่าไม้ หรือสัตว์ป่า จึงลดน้อยลง ส่งผลท าให้

ผู้คนส่วนหนึ่งต้องการจะอพยพไปทางภาคตะวันตกเพ่ือหาที่ท ามาหากินที่ อุดมสมบูรณ์กว่าทางภาค
ตะวันออกดังตัวอย่างตอนที่พ่อลอร่าอยากจะไปทางภาคตะวันตก เพราะดินแดนแถบที่อยู่ไม่มีสัตว์ป่า
ให้ล่า การเพาะปลูกก็ไม่ได้ผลดี ดังตัวอย่าง 

 
พ่อไม่ชอบดินแดนท่ีเก่าแก่ไม่มีสัตว์จะให้ล่าอย่างนี้ พ่ออยากจะไปทางภาคตะวันตก เป็นเวลา

สองปีมาแล้วท่ีพ่ออยากไปจับจองท่ีดินทางภาคตะวันตก แต่แม่ไม่อยากละท้ิงบ้านเมืองท่ีมี ผู้คนอุ่น
หนาฝาค่ังเช่นนี้ และไม่มีเงินด้วย พ่อปลูกพืชได้ผลน้อยมาสองปีติด ๆ กันแล้ว นับต้ังแต่ปีต๊ักแตนลง 

(ริมทะเลสาบสีเงิน: 13) 
 
ลอร่าเล่าว่า เม่ือมีผู้คนมากขึ้นความเป็นป่า ไม้ก็หายไปพ่อของลอร่าก็อยากจะอพยพต่อไปอีก

เพราะเริ่มรู้สึกอึดอัดกับผู้คนที่มากขึ้น “ฉันอยากจะไปทางทิศตะวันตกต่อไปอีก พ่อบอกแม่ในวันหนึ่ง 
ที่นี่ไม่มีที่จะหายใจเสียแล้ว” (ปีทองอันแสนสุข: 160) เม่ือทรัพยากรทางภาคตะวันออกลดลงผู้คนจึง
เริ่มแสวงหาดินแดนที่ยังคงมีความอุดมสมบรูณ์ทางภาคตะวันตก 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนตะวันตกเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้คนต้องการจะอพยพ
ไปบุกเบิกซ่ึงเป็นดินแดนที่ เป็นทุ่งหญ้า ยังคงมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย พ่อของลอร่าได้สนทนากับแม่
ของลอร่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนตะวันตกว่า “ทางตะวันตกนั นพื นแผ่นดินราบเรียบไม่มี
ต้นไม้เลย มีแต่หญ้าขึ นหนาและสูง ที่นั่นแหละมีสัตว์ป่าท่องเที่ยวหากินอยู่ในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่
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ไพศาลสุดลูกหูลูกตา และไม่มีใครไปตั งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ เลย มีแต่พวกอินเดียนแดง” (บ้านเล็กใน
ทุ่งกว้าง: 12) หรืออีกตัวอย่างที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าทางภาคตะวันตก “ทางภาค
ตะวันตกมีสัตว์ให้เราล่าแยะ ใครอยากได้เนื อสัตว์มากเท่าไรเป็นได้เท่าที่ต้องการ” (ริมทะเลสาบสีเงิน : 
14) 

ดินแดนทางภาคตะวันตกยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะ
เป็นแร่ หรือ สัตว์ป่า จึงท าให้ผู้คนต้องการที่จะอพยพมาเพ่ือแสวงหาทรัพยากรเหล่านี้ ลอร่าเล่าถึง  
น้าทอมซ่ึงเป็นน้องชายของแม่ได้ เดินทางไปสู่ ดินแดน ตะวันตก กับพวกผิวข าวเพ่ือไปหาทอง           
ดังตัวอย่าง 

 
คร้ังนี้เป็นคร้ังแรกซีนะท่ีเธอเดินทางมาภาคตะวันตกนี่ และน้าทอมตอบเรียบ ๆ ค่อย ๆ ว่า 

โอ ไม่ใช่ ฉันไปกับคนผิวขาวพวกแรกท่ีเคยเห็นทิวเขาสีด า พ่อกับแม่ตกใจชะงักไปครู่หนึ่ง แล้วแม่จึง
ถามว่า เธอไปท าอะไรท่ีนั่น ทอมไปหาทอง 

(ปีทองอันแสนสุข: 125) 
 
 ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการแสวงหาดินแดนใหม่ คือ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ เม่ือถิ่นที่อยู่ของตนทรัพยากรธรรมชาติเริ่มลงลดเพราะประชากรมากขึ้นผู้คนก็เริ่มที่จะต้ัง
ต้นออกเดินทางไปแสวงหาดินแดนที่อุดมสมบูรณ์กว่า ซ่ึงก็เลือกไปทางภาคตะวันตกเพราะดินแดน
แถบนั้นยังคงมีความสมบูรณ์อยู่ 
 

8.2 ข่าวการขับไล่อินเดียนแดง 
เม่ือมีข่าวออกไปว่ารัฐบาลจะขับไล่พวกอินเดียนแดงให้ถอยลึกเข้าไปทางภาคตะวันตก จึงท า

ให้พวกชาวอเมริกันสามารถอพยพเข้าไปบุกเบิกที่ท ามาหากินทางดินแดนทางภาคตะวันตกได้มากขึ้น 
ลอร่าได้เล่าถึงข่าวการขับไล่พวกอินเดียนแดง ซ่ึงท าให้พ่อของเธอตัดสินใจอพยพมาสู่ ดินแดนตะวันตก
ก็ด้วยเหตุผลประการนี้ส่วนหนึ่งด้วย 

  
  รัฐบาลจะส่ังให้อินเดียนแดงพวกนี้ ไปทางตะวันตกไหมจ๊ะ “จะส่ังจ้ะ” พ่อตอบ เมื่อพวกฝร่ังเรา

อพยพมาถึงนี่แล้ว พวกอินเดียนแดงก็ต้องถอยไปรัฐบาลก าลังจะไล่พวกอินเดียนแดงให้ไปทาง
ตะวันตกไกล ๆ อยู่เ ร็ว ๆ นี่แล้ว ไม่วันใดก็วันหนึ่ง  เพราะเหตุนี้เราจึงอพยพมาอยู่ท่ีนี่ยังไงล่ะ ลอร่า 
พวกฝร่ังก าลังจะมาต้ังหลักฐานบ้านเมืองกันเต็มไปหมดท่ีนี่แหละ และเราก็ได้ท่ีดินท่ีดีท่ีสุด เพราะเรา
มาถึงท่ีนี่เป็นคนแรก เราเลือกได้ก่อน เอาละ เข้าใจหรือยังล่ะ 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 173–174) 
 
 การได้รับทราบข่าวการขับไล่อินเดียนแดงออกจากพื้นที่ให้อพยพไปทางตะวันตกที่ไกลออกไป ก็
เป็นเร่ืองที่ท าให้ผู้คนตัดสินใจอพยพเข้ามาบุกเบิกดินแดนตะวันตกมากขึ้น แม้ว่าจะต้องพบเจอกับอุปสรรค
ต่าง ๆ นานาก็ตาม ผู้คนยังคงเดินทางหลั่งไหลมาบุกเบิกดินแดนตะวันแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก  
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8.3 การเผยแผ่ศาสนา 
ลอร่าเล่าถึงเหตุผลประการหนึ่งในการมาสู่ดินแดนตะวันตกนอกจากเป็นพวกชาวไร่ชาวนาที่

ต้องการแสวงหาที่ท ามาหากินแห่งใหม่ หรือพวกนักส ารวจแล้ว ก็ยังคงมีอีกพวกหนึ่งคือ นักบวช ที่
ต้องการมาเพ่ือขยายอ านาจทางด้านศาสนา และเผยแผ่ศาสนา อย่างเช่น ศาสนาคริสต์ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

 
 พูดตามความจริง พ่อกับแม่ผิดหวังเป็นอย่างมากท่ีหลวงพ่อแอลเดนท่ีน่ารักท่ีเคยอยู่ท่ีพลัมคร้ีกไม่
ได้มาเป็นนักเทศน์ประจ าอยู่ท่ีนี่ ท่านเคยอยากจะมา และทางการศาสนาก็ส่งท่านมาแล้ว แต่พอท่าน
มาถึงเข้า ก็มาพบว่าท่านสาธุคุณบราวน์มาต้ังตัวอยู่ท่ีนี่เสียแล้ว ดังนั้นหลวงพ่อแอลเดนท่ีน่ารักจึงต้อง
เดินทางไปเท่ียวสอนศาสนาทางภาคตะวันตกท่ียังไม่ได้ต้ังเป็นบ้านเป็นเมืองนั้นต่อไปอีก 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 204) 
  

8.4 การรักษาอาการป่วย 
ลอร่าเล่าว่าบางคนที่มาสู่ดินแดนตะวันตกนี้ ก็ด้วยเหตุผลส่วนตัวในเรื่องของการรักษาตัวจาก

อาการป่วยไข้ เพราะแถบภาคตะวันออกผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างแออัด สภาพอากาศจึงไม่ค่อยบริสุทธิ์ 
ทางแถบตะวันตก ยังคงมีอาณาเขตกว้างขวาง โล่ง ซ่ึงอากาศจะปลอดโปร่ งกว่า จึงเหมาะกับผู้ป่วยที่
ต้องการอากาศที่บริสุทธิ์ซ่ึงลอร่าเล่าถึงชายแก่ที่ชื่อ วู้ดเวิร์ธ ป่วยเป็นวัณโรค ก็ออกมาอยู่ในแถบนี้ซ่ึง
เป็นทุ่งกว้าง อากาศดีเพ่ือรักษาอาการป่วยของแก“นี่แคโรไลน์ เขาไปพบเพิงที่พักกับตาแก่นอนเฝ้า
เพิงอยู่คนเดียว แกชื่อวู้ดเวิร์ธ เจ็บเป็นวัณโรค ออกมาอยู่ที่นี่เพ่ือจะให้อากาศทุ่งกว้างรักษาโรคของแก 
อยู่ในที่ ดินของแกที่จับจองไว้ตลอดฤดูร้อน และจะอยู่ ต่อไปจนตลอดฤดูหนาว ” (ริมทะเลสาบสีเงิน : 
153) ซ่ึงลอร่าเล่าต่อว่าการออกมารักษาอาการป่วยวัณโรคด้วยอากาศบริสุทธิ์ของทุ่งกว้างนั้นได้ผลดี 
จนชายแก่เกือบจะหายเป็นปกติ ดังนั้นชายแก่ผู้นั้นจึงมาที่ภาคตะวันตกอีกเพ่ือที่จะรักษาอาการป่วย
ต่อไป “การรักษาโรคด้วยอากาศกลางทุ่งกว้างนั น ได้รักษาวัณโรคที่ปอดของเขาจนเกือบจะหายขาด
ได้จริง ๆ เสียด้วย เขาจึงมายังภาคตะวันตกนี อีกเพ่ือจะรักษาตัวต่อไปและตอนนี เขาท้างานที่สถานี
รถไฟด้วย” (ฤดูหนาวอันแสนนาน: 86) 

เม่ือดินแดนทางภาคตะวันออกมีผู้คนอาศัยกันหนาแน่นขึ้น ทรัพยากรก็เริ่มลดลง ผู้คนส่วน
หนึ่งเริ่มมีความรู้สึกว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่สะดวกสบายเหมือนเก่า จึงมีความคิดที่จะอพยพไป
บุกเบิกดินแดนแห่งใหม่เพ่ือท ามาหากินได้สะดวกขึ้น  

การอพยพไปสู่ดินแดนตะวันตกมีหลายเหตุผล ตามความจ าเป็นของผู้คนแต่ละกลุ่ม บางกลุ่ม
ไปเพ่ือแสวงหาที่ท ากินแห่งใหม่ บางกลุ่มเพ่ือส ารวจแร่ บางกลุ่มเป็นนักส ารวจทางรถไฟ บางกลุ่ม
เดินทางไปเพ่ือเผยแผ่ศาสนา บางกลุ่มเพียงเพ่ือต้องการอากาศที่บริสุทธิ์ส าหรับรักษาร่างกาย ไม่ว่าจะ
เดินทางอพยพไปสู่ ดินแดนตะวันตกด้วยเหตุผลใดก็ตาม กลุ่มผู้อพยพก็ได้รวมตัวกันบุกเบิกดินแดน
ตะวันตกจนเป็นอาณาเขตที่กว้างใหญ่ ผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น สร้างชุมชนเล็ก ๆ จนเป็นบ้านเมือง
ที่ใหญ่โต เม่ือมีผู้คนมากขึ้นความจ าเป็นอย่างหนึ่งที่ ต้องมี คือการสร้างระเบียบเพ่ือให้สังคมมีความ
สงบสุข ดังหัวข้อที่จะได้กล่าวต่อไป 
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9. การสร้างระเบียบของสังคมใหม่ 
ในยุคบุกเบิกตะวันตกของผู้คนชาวอเมริกัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เม่ือไปถึงในที่ ดินว่าง

เปล่าไม่มีใครจับจองไว้ก่อน และแลเห็นว่าเป็นที่ดินที่ ดีเหมาะแก่การจับจอง ผู้คนก็จะเลือกจับจอง
ครอบครองที่ ดินกัน รัฐบาลก็มีการสร้างระเบียบของสังคมใหม่ขึ้น ซ่ึงคือ กฎหมายที่เก่ียวกับการจับ
จองที่ดินเพ่ือครอบครองไว้เป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง โดยได้ออกกฎหมายดังนี้ 

 
9.1 การถือครอบครองท่ีดิน 
การถือครอบครองที่ ดินของผู้คนในยุคบุกเบิ กนั้น เม่ือผู้อพยพเข้ามาบุ กเบิ กที่ ดินแล้ ว

จ าเป็นต้องมีกฎในการครอบครองที่ดินเพ่ือไม่ให้เกิดการถือครองที่ ดินซ้ าซ้อนกัน ซ่ึงมีขั้นตอนในการ
ครอบครองที่ ดินโดยการเลือกที่ ดินที่ เหมาะสม แล้วไปลงชื่อจับจองที่ดินเพ่ือไม่ให้ทับซ้อนกัน การใช้
ประโยชน์จากที่ดิน และมีการเสียภาษีทีดิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   

9.1.1 การลงชื่อจับจองท่ีดิน 
ในการเลือกครอบครองที่ดิน ต้องมีการลงชื่อจับจองที่ส านักงานเกษตรที่ดินเพ่ือไม่ให้

มีการครอบครองซ้ า ซ้อนกันพ่อของลอร่าเองเม่ือได้พบที่ดินที่ เหมาะจะปลูกบ้านบนเนินเต้ีย ๆ และมีที่
ส าหรับปลูกหญ้าแห้ง ที่ส าหรับไถหว่าน มีทุ่งหญ้าส าหรับเลี้ยงสัตว์ และอยู่ใ กล้เมืองที่ลูก ๆ จะ
สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ แม่ของลอร่าก็แนะน าพ่อว่าให้รีบไปลงชื่อจับจองไว้ก่อน ดังตัวอย่าง 

 
ฉันเท่ียวตามหาอยู่ต้ังหลายเดือนตามแถบนี้ และไม่พบท่ีแปลงไหนท่ีถูกใจท้ัง ๆ ท่ีมันก็อยู่

ท่ีนี่ตลอดเวลา ถ้าไม่ตามหมาป่าข้ามทะเลสาบแล้วอ้อมไปข้างหนองตรงข้างนั้นละก็ คงจะไม่ได้พบ
เจ้าท่ีแปลงนี้จนแล้วจนรอด เธอไปลงช่ือจองไ ว้เสียก่อนต้ังแต่ฤดูใบไม้ร่วงคราวท่ีแล้วนี่ก็จะดีหรอก 
แม่เป็นห่วง 

(ริมทะเลสาบสีเงิน: 176) 
 

จากข้อความข้างต้นพ่อของลอร่าจะไปที่เมืองบรุ๊กก้ิงส์ เพ่ือเข้าไปลงชื่อจับจองที่ดิน 
“พอถึงฤดูใบไม้ผลิคราวนี  ฉันจะไปบรุ๊กกิ งส์ไปจับจองทันที ก่อนที่คนอ่ืนจะออกมาหาที่ดินในแถบนี ” 
(ริมทะเลสาบสีเงิน: 176) 

เม่ือพ่อของลอร่าเดินทางไปลงชื่อจับจองที่ดินก็ได้พบเจอผู้คนมากมายที่เดินทางมา
ลงชื่อจับจองที่ดินเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่าง 

 
รู้สึกเหมือนกับว่าคนท้ังประเทศแห่กันไปลงช่ือจับจองท่ีดิน ฉันไปถึงบรุ๊กก้ิงส์เรียบร้อยใน

คืนแรก เช้าวันรุ่งข้ึนก็ไปท่ีส านักงานเกษตรท่ีดิน แต่ฉันแทรกเข้าไปให้ใกล้ประตูไม่ได้ ทุกคนต้องเข้า
แถวคอยให้ถึงคราวของตน มีคนมากมายหลายคนอยู่ข้างหน้าฉัน เลยไม่ถึงตาฉันจนแล้วจนรอดในวัน
นั้น 

(ริมทะเลสาบสีเงิน: 239) 
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9.1.2 การรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
ผู้ครอบครองที่ดินจะต้องอยู่ในที่ดินที่ท ากิน อย่างน้อยปีละ 6 - 7 เดือน เป็นเวลา 5 ปี 

หากท าได้ตามข้อตกลงก็จะมีสิทธ์ิได้รับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินเป็นของตนเอง “นี่ลูก ๆ พ่อได้ลงทุนพนันไว้
กับลุงแซม (รัฐบาลอเมริกัน) เป็นเงินสิบสี่เหรียญดอลลาร์แล้วนะ ว่าถ้าเราอยู่ในแผ่นดินผืนนี ได้ตลอด
ห้าปี ที่ดินร้อยหกสิบเอเคอร์นี ก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเลย จะช่วยพ่อให้ชนะพนันครั งนี ไหมล่ะ”
(ริมทะเลสาบสีเงิน: 243) แต่หากว่าไม่สามารถท าได้ที่ ดินผืนนั้นก็จะตกเป็นของรัฐบาลให้ผู้ อ่ืนมีสิทธิ์
ครอบครองต่อไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
  เด็ก ๆ ท้ังหญิงและชายท่ีลอร่าเคยพบเมื่อฤดูหนาวปีก่อน ไม่ได้อยู่ในเมืองกันแล้ว ต่าง
คนต่างต้องออกไปอยู่บ้านกลางทุ่ง พ่อค้าท่ีขายของอยู่เท่านั้นท่ียังอยู่ในเมืองเพ่ือด าเนินกิจการการค้า
ต่อไป และอาศัยหลับนอนอยู่ตามล าพังอย่างคนโสดท่ีในห้องข้างหลังร้าน ส่งบุตรภรรยาไปอยู่ท่ีเพิง
กลางทุ่งตลอดฤดูร้อนนี้ เพราะมีกฎหมายบังคับว่า ผู้ท่ีจับจองท่ีดินจะต้องมีครอบครัวอยู่ในท่ีดินท่ีจับ
จองไว้อย่างน้อยปีละหกเดือนทุก ๆ ปี เป็นเวลาห้าปี มิฉะนั้นจะยึดกรรมสิทธ์ิเข้าปกครองท่ีดินนั้น
ไม่ได้ และจะต้องถากถางหว่านไถท่ีดินสิบเอเคอร์ปลูกพืชในท่ีดินนั้นทุก ๆ ปีให้ครบห้าปีก่อน รัฐบาล
จึงจะมอบโฉนดท่ีดินให้เป็นสิทธ์ิขาด แต่ไม่มีใครจะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าต้องพ่ึงพืชผลท่ีปลูกในท่ีท่ีเป็นพง
หญ้าหนาทึบเช่นนั้นในปีแรก ๆ  

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 56–57) 
 
  ลอร่าเล่าว่าผู้ที่อพยพมาสู่ ดินแดนตะวันตกเพ่ือจับจองที่ ดินจะต้องอดทนกับสภาพ

อากาศที่โหดร้าย ต่อสู่ฝ่าฟันกับอุปสรรคนานา เพ่ือที่จะครอบครองที่ดินไว้ให้ครบตามสัญญาของ
รัฐบาล ในเหตุการณ์ตอนหนึ่งเป็นการรักษาพันธุ์ข้าวเพ่ือมีไว้ใช้ปลูกในฤดูร้อนให้ได้ เพราะฤดูหนาวมี
พายุมาหลายครั้งท าให้รถไฟที่ขนสินค้าไม่สามารถเดินทางมาได้นั่นหมายถึงก็จะไม่มีพันธุ์ข้าวปลูกมา
ได้เช่นกัน จึงจ าเป็นต้องรักษาพันธุ์ข้าวท่ีมีอยู่ให้ถึงฤดูร้อนให้ได้ 

 
ถ้าพายุมาอีกหลาย ๆ คร้ังเหมือนอย่างคร้ังนี้ รถไฟก็จะมาไม่ได้ แล้วก็จะไม่มีพันธ์ุข้าว

ปลูกจากภาคตะวันออกมาได้จนถึงท่ีนี่จนกระท่ังถึงฤดูหว่าน พืชผลของเขาในปีหน้า การเก็บเก่ียว
ของเขาในท่ีดินท่ีจับจองไว้ จะต้องพ่ึงอยู่กับการท่ีเขาจะมีพันธ์ุข้าวสาลีไว้หว่าน เขาจะไม่ยอมขายเอา
เงินเป็นอันขาด มันเป็นพันธ์ุท่ีจะปลูกเอาผล เราเอาเงินดอลลาร์หว่านให้งอกเป็นข้าวสาลีไม่ไ ด้ 

(ฤดูหนาวอันแสนนาน: 106–107) 
 

9.1.3 การก าหนดท่ีดินส าหรับปลูกป่า 
  ที่ดินที่จะเข้ามาครอบครองได้มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นที่อยู่และท ากิน และส่วนที่

รัฐบาลก าหนดให้ปลูกเป็นป่าไม้ ซ่ึงในส่วนที่สอง จะต้องปลูกต้นไม้ให้เป็นป่า ตามที่ก าหนด รัฐบาลจึง
จะโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ครอบครองเป็นเจ้ าของที่ดินได้ซ่ึงเป็นความฉลาดของรัฐบาลอเมริกา เพ่ือที่จะท า
ให้ทุ่งหญ้าทางภาคตะวันตกกลายเป็นป่าไม้ โดยให้ผู้คนที่อพยพเข้าไปจับจองที่ดินจะต้องมีการแบ่ง
ส่วนที่ดินที่จับจองส าหรับปลูกต้นไม้ไว้ด้วย ดังตัวอย่าง 
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 “พวกผู้เช่ียวชาญของรัฐบาลเขากะแผนการไว้หมดแล้ว” เขาอธิบายให้ลอร่าฟัง “เขาจะ
ท าใ ห้ทุ่งหญ้านี้มีต้นไม้ใหญ่ข้ึนเต็มท่ัวไปหมด ต้ังแต่แคนาดาลงมาจนกระท่ัง ถึงดินแดนของพวก
อินเดียนแดง เขาท าแผนท่ีให้ไว้ท่ีส านักงานท่ีดิน บอกหมดว่าท่ีตรงไหนควรจะปลูกต้นไม้ใหญ่ ใคร
อยากจะได้ท่ีดินตรงนั้นก็ต้องเอามาปลูกต้นไม้ใหญ่ ผู้เ ช่ียวชาญพวกนั้นคิดถูกอยู่อย่างหนึ่ง  คือว่าถ้า
ต้นไม้ท่ีปลูกนั้นเหลือรอดตายอยู่ได้สักคร่ึงหนึ่ง มันก็คงจะแพร่พืชพันธ์ุออกไปท่ัว และท าให้ทุ่งหญ้านี้
กลายเป็นป่าไปได้เหมือนกับป่าท่ีทางภาคตะวันออกโน้น” 

(ปีทองอันแสนสุข: 194) 
   

ลอร่าเล่าว่าในการจับจองที่ดินในส่วนที่ก าหนดให้ปลูกป่า หากท าไม่ส าเร็จ ผู้จับจองก็
จะต้องไปลงชื่อเป็นผู้มีบุริมสิทธิ คือการเลือกซ้ือที่ดินแปลงของตนเองก่อนคนอ่ืน เพราะถ้าไม่ลงชื่อจับ
จองซ้ือที่ดินก็จะกลับไปเป็นของรัฐบาลอเมริกันและเปิดโอกาสให้คนอ่ืนมาจับจองต่อไป  

 
 ถึงเวลาท่ีจะแสดงให้เจ้าหน้าท่ีเขาเห็นว่า ไ ด้ปลูกต้นไม้ยืนต้นไว้ได้ครบแล้ว แต่ก็แสดง

ไม่ไ ด้ มีหนทางอีกทางเดียวเท่านั้นท่ีจะรักษาท่ีดินแปลงนี้ไว้ได้ คือแมนล่ีจะต้องไปลงช่ือเป็นผู้มี
บุริมสิทธิ คือเลือกซ้ือท่ีดินแปลงนี้ได้ก่อนคนอ่ืน ถ้าเขาท าเช่นนั้น เขาก็จะต้องไปซ้ือจริง ๆ ภายในหก
เดือน และจ่ายเงินให้รัฐบาลอเมริกันไป เอเคอร์ละหนึ่งเหรียญย่ีสิบห้าเซ็นต์ การอยู่ประจ าในท่ีแปลง
นั้นไม่มีความล าบาก เพราะเขาอยู่ท่ีนั่นอยู่แล้ว เงินสดสองร้อยเหรียญในตอนปลายหกเดือนนี้คงจะ
หายาก แต่ไม่มีทาง อ่ืน ถ้าแมนล่ีไม่รีบไปลงช่ือไว้ คนอ่ืนก็จะมาเอาไป เพราะถ้าเขาท าไม่ได้อย่าง ท่ี
สัญญา ท่ีดินก็ต้องกลับไปเป็นของรัฐบาล และเปิดโอกาสให้คนอ่ืนจับจองต่อไป 

(ส่ีปีแรก: 109) 
 

9.1.4 การยอมรับว่าท่ีดินมีเจ้าของ 
กฎหมายบังคับว่าจะยอมรับว่าที่ ดินแปลงนั้นมีเจ้าของ ก็ต่อเม่ือที่ ดินผืนนั้น มีนาที่

เพาะปลูกแล้วอย่างน้อยเพียงสิบเอเคอร์“กฎหมายบังคับว่าให้มีนาที่เพาะปลูกแล้วเพียงสิบเอเคอร์
เท่านั นก็จะยอมรับว่าที่ดินแปลงนั นมีเจ้าของ” (สี่ปีแรก: 64) 
 

9.1.5 การก าหนดอายุของผู้มีสิทธ์ิจับจองท่ีดิน 
การให้ความรู้ เก่ียวกับกฎหมายในเรื่องการจับจองที่ ดิน ผู้ที่จะมีสิทธิจับจองที่ ดินได้

ต้องมีอายุครบ 21 ปี อย่างไรก็ตามยังมีคนที่หลีกเลี่ยงข้อกฎหมายเพ่ือที่จะได้จับจองที่ดิน  และพวกที่
ถูกต้องตามกฎหมายก็หาผลประโยชน์จากการจับจองที่ดินไว้ เพ่ือขายต่อก็มี “ความจริงมีอยู่ว่า เม่ือ
อพยพมาภาคตะวันตกนั น แอลแมนโซมีอายุสิบเก้าปี แต่จะต้องปิดไว้เป็นความลับ เพราะเขาได้มาจับ
จองที่ดินไว้แล้ว และตามกฎหมายต้องคนมีอายุครบยี่สิบเอ็ดปีแล้วจึงจะจับจองได้” (ฤดูหนาวอันแสน
นาน: 102) 
 

9.1.6 การเสียภาษีท่ีดิน 
การเสียภาษีที่ ดินนั้น ผู้คนจ าต้องเสียภาษีส าหรับที่ดินที่ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิแล้วให้

รัฐบาลทุกปี ดังตัวอย่าง 
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“ผมต้ังใจจะไปให้ไกลทีเดียวทางตะวันตกในฤดูใบไม้ผลิคร้ังนี้” เขาบอก “ทางแถบนี้มีคน
มากไปเสียแล้วส าหรับผม พวกนักการเมืองก็จะพากันแห่มาอีก และคุณนายครับ ถ้าอยากจะทราบว่า
มีตัวเพล้ียหรือโรคระบาดอะไรท่ีร้ายย่ิงกว่าต๊ักแตนลงละก็ ผมว่าเจ้าพวกนักการเมืองนี่ละ ท าไมหรือ
ครับก็พ่ีแกต้ังหน้าแต่จะรีดเอาภาษีอากรจนเราต้องเทกระเป๋ายังไงล่ะครับ เพ่ือว่าเขาจะได้เอาไป
ทะนุบ ารุงบ้านเมืองท่ีสร้างข้ึนใหมน่ี่ ! แต่ผมยังไม่เห็นประโยชน์ในการสร้างเมือง เราก็อยู่กันได้อย่าง
สบาย ๆ โดยไม่ต้องมีบ้านมีเมือง 

มีคนมาเก็บภาษีเมื่อฤดูร้อนคราวท่ีแล้ว เขาบอกว่าผมจะต้องประเมินไปว่ามีสมบัติข้าว
ของอะไรอยู่บ้าง ให้แจ้งไปให้หมดทุกส่ิงทุกอย่าง ผมจึงใส่ช่ือเจ้าทอมกับเจอร์ร่ีม้าของผมลงไป ตีราคา
ไปว่าตัวละห้าสิบเหรียญ แล้วก็แม่วัวนมอีกตัวหนึ่ง สามสิบห้าเหรียญ” 

“คุณมีสมบติแค่นี้เองน่ะหรือ” คนเก็บภาษีเขาถามผมเออ ผมเลยบอกเขาว่าผมจะใส่ช่ือ
ลูกลงไปอีกห้าคนนะ คิดราคาคนละเหรียญเดียวละ 

“หมดเท่านั้นเองหรือ” เขาถาม “แล้วภรรยาคุณล่ะ” เขาถามอีก 
(ฤดูหนาวอันแสนนาน: 114–115) 

  
ให้ความรู้ เรื่องการเก็บภาษีอากร ที่ดิน ทรัพย์สินต่าง ๆ เพ่ือเอามาพัฒนาบ้านเมือง 

แต่การเก็บภาษีก็น่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้คนอพยพไปทางตะวันตกที่ไกลออกไปเรื่อย ๆ  
 

 ภาษีท่ีดินหกสิบเหรียญก็ช าระไปแล้ว (ท่ีดินแปลงท่ีปลูกต้นไม้ใหญ่ยังไม่ต้องเสียภาษี 
เพราะยังไม่ได้โฉนด) ดอกเบ้ียท่ีซ้ือเคร่ืองจักรด้วยเงินผ่อนก็ให้เขาไปแล้ว มีเงินเหลือไว้ส าหรับซ้ือพันธ์ุ
ข้าวปลูกในฤดูใบไม้ผลิและซ้ือเสบียงอาหารเล้ียงชีวิต เขาท้ังสองหวังใจว่าจะอยู่ได้พอสบายจนกระท่ัง
ถึงฤดูเก็บเก่ียวปีหน้า 

(ส่ีปีแรก: 66) 
 

  มีการเสียภาษีที่ดินส าหรับที่ได้รับโอนโฉนดแล้ว ส่วนแปลงที่ยังไม่ได้รับโอนโฉนดนั้น
ก็ยังจ าเป็นต้องไม่ต้องเสียภาษี 
 

9.1.7 การซ้ือขายท่ีดิน 
  ที่ดินที่ครอบครองจะสามารถซื้อขายได้เม่ือได้รั บโอนกรรมสิทธิ์ แต่หากยังไม่ได้รับ
การโอนกรรมสิทธ์ิจะไม่สามารถซื้อขายได้ “เม่ือพ่อกับมิสเตอร์แฮนสันกลับมา เด็กสองคนก็ได้ยินพ่อ
พูดว่า ตกลง แฮนสัน พรุ่งนี เราเข้าไปในเมืองด้วยกันไปท้าโฉนดเสียให้เสร็จ คืนนี เราจะพักแรมอยู่ที่นี่
ย่ะ ย่ะ ! มิสเตอร์แฮนสันเห็นด้วย” (บ้านเล็กริมห้วย: 14) 
 

9.2 การออกเสียงเลือกต้ัง 
การแสดงความคิดเห็นด้านกฎหมายของผู้หญิง ซ่ึงผู้หญิงในยุคนั้นยังไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียง

แสดงความคิดเห็นทางด้านกฎหมาย แต่แม่ของลอร่าก็มีความคิดอันเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้หญิงจะมีสิทธิ์
ออกความคิดเห็นทางกฎหมายบ้าง “น่าเสียดายที่คนอ่ืน ๆ เขาไม่คิดอย่างเธอ” แม่พูด “ฉันชักจะคิด
ว่า ถ้าไม่มีกฎหมายออกมาจ้ากัดการขายเหล้าเสียบ้าง ผู้หญิงเราก็ควรจะขยับเขยื อนเคลื่อนไหวให้มี
เสียงเสียบ้างละในเรื่องอย่างนี ” (เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 62) 
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การที่รัฐบาลมีกฎหมายให้ผู้ที่จับจองที่ดินจะต้องอาศัยอยู่ในที่ดินที่จับจองตลอดฤดูร้อน เป็น
เวลาห้าปี ถ้าสามารถท าได้ก็จะได้ครอบครองที่ ดิน แล้วก็ท าให้พวกผู้หญิงต้องออกมาอยู่ในที่นาซ่ึงไกล
จากเมืองก็ท าให้พวกผู้หญิงเริ่มมีความคิดในการที่จะมีสิทธิ์เลือกต้ังผู้แทนราษฎร เพ่ือจะได้มีส่วนใน
การออกกฎหมายได้บ้าง ดังตัวบทที่ว่า “ดิฉันอยากจะประกาศจริงเชียว ว่าบางครั งดิฉันก็ชักจะเห็น
ด้วยในเรื่องให้ผู้หญิงเรามีสิทธิ์ในการเลือกตั งผู้แทนราษฎร ถ้าเลือกผู้แทนได้เสียบ้างก็คงจะดี ถ้า
ผู้หญิงเราเลือกผู้แทนได้และมีส่วนช่วยในการออกกฎหมายบ้างแล้ว ดิฉันเชื่อว่าเขาคงใช้สติปัญญามี
เหตุมีผลดีกว่านี ” (ปีทองอันแสนสุข: 139–140) 

 
ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกในนวนิยายชุด “บ้านเล็ก” ที่ผู้แต่งได้

แทรกลงไปนั้นเป็นความรู้ชุดหนึ่งที่ มีความเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนที่ ต้องมีการต่อสู้ฝ่าฟันกับ
อุปสรรคต่าง ๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่า เขา ทุ่งหญ้า ต้องมีการบุกเบิกอย่าง
หนัก หรือสภาพภูมิอากาศที่ต้องต่อสู้ด้วยความอดทนมาอย่างยากล าบากทั้งอากาศร้อนจัด หนาวจัด 
แม้กระทั้งพายุหิมะที่รุนแรง ผู้คนในยุคนั้นก็สามารถเอาชนะมาได้ นอกจากนี้ก็ยังต้องเอาชนะกับกลุ่ม
ชนพ้ืนเมืองอย่างพวกอินเดียนแดง ที่มีปัญหากันในเรื่องดินแดน หรือแม้แต่การโอนอ่อนผ่อนปรน
ให้กับพวกอินเดียนแดงเพ่ือความอยู่รอดก็ตาม เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าผู้คนในยุคบุกเบิกดินแดน
ตะวันตกต้องมีความมานะบากบั่น และอดทนอย่างสูงมากเพ่ือเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านี้มาได้ 

การบันทึกความรู้ที่เป็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความมานะอดทนของผู้คน
ในยุคนั้น และยังได้รับความรู้ที่เป็นวิถีชีวิตอันเป็นประโยชน์ และมีคุณค่าไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา 
ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ของชนชาติอเมริกาผู้ เป็นนักบุกเบิก ผู้ที่ มีส่วนร่วมในการสร้างปร ะเทศ
สหรัฐอเมริกาให้มีความยิ่งใหญ่มาจนถึงปัจจุบัน 

ครอบครัวของผู้แต่งเป็นตัวแทนของชาวอเมริกาผู้อพยพสู่ดินแดนตะวันตก เพ่ือที่จะบุกเบิก
ดินแดนแห่งนี้ให้ กว้างขว้าง และยิ่งใหญ่  อันแสดงให้เห็ นว่าการต่อสู้ของครอบครัวนั้นน ามาซ่ึง
ความส าเร็จก่อเกิดความภาคภูมิใจของผู้คน การสั่งสอนสิ่งต่าง ๆ ที่ เป็นวิถีชีวิตเพ่ือความอยู่รอดจาก
รุ่นสู่รุ่นยังคงเป็นสิ่งที่ท าต่อ ๆ กันมา การรักษาระเบียบแบบแผนที่เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของผู้คน
หล่อหลอมรวมกับวัฒนธรรมของหลากหลายเชื้อชาติ จนเป็นวัฒนธรรมที่แสดงตัวตนของชาวอเมริกัน
สืบมานั้นได้สร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจให้กับผู้แต่งเป็นอย่างมาก 

ความรู้ เรื่องประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกในนวนิยายชุด “บ้านเล็ก” นั้น เป็น
ความรู้ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตของผู้คน ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบนวนิยายที่น่าสนใจ อ่านสนุก แต่
สามารถแทรกความรู้ประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างดียิ่ง ซ่ึงการบันทึกความรู้ประวัติศาสตร์ในเรื่องต่าง ๆ 
นั้น มีความน่าสนใจด้วยการใช้กลวิธีของนวนิยาย ที่จะได้กล่าวถึงในบทต่อไป 
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บทท่ี 4 
กลวิธีการบันทึกความรู้ประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตก 

 
การบันทึกความรู้ประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกนั้น นับเป็นกลวิธีการบันทึก

ความรู้อย่างหนึ่ง โดยเป็นกลวิธีการถ่ายทอดเรื่องราว ใช้การจดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้แต่งได้
ประสบด้วยตนเอง เรียกว่าจากประสบการณ์ตรง และจากผู้อ่ืนเล่าให้ผู้แต่งฟัง หรือผู้แต่งได้พบเห็นแต่
ไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเอง เราเรียกว่าจากประสบการณ์อ้อม เพ่ือให้ผู้ อ่านได้ทราบเรื่องราว และเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆ 

นวนิยายชุดบ้านเล็ก เป็นงานเขียนที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ทางประวัติศาสตร์อย่างมาก 
ซ่ึงผู้แต่งได้ให้ความส าคัญในการใช้กลวิธีการบันทึกความรู้  เพ่ือให้น าเสนอเรื่องราวได้อย่า งน่าสนใจ 
ชวนติดตาม และยังท าให้ผู้ อ่านเข้าใจเรื่อ งได้อย่างง่าย แม้ว่าจะมีการแทรกเรื่องราวอัน เป็ น
ประวัติศาสตร์ที่เปรียบเหมือนยาขมหม้อใหญ่ไว้ก็ตาม 

 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554: 664) ให้ความหมายค าว่า “บันทึก” ไว้ 2 

ประการคือ  
1. หมายความว่า ก. จดข้อความเพ่ือช่วยความทรงจ าหรือเพ่ือเป็นหลักฐาน, จดหรือถ่าย

ท าไว้เพ่ือช่วยความจ าหรือเพ่ือเป็นหลักฐาน, จดย่อ ๆ ไว้เพ่ือให้รู้เรื่องเดิม; ย่นย่อ, ท าให้สั้นลง 
2. หมายความว่า น. ข้อความที่จดไว้เพ่ือช่วยความทรงจ าหรือเพ่ือเป็นหลักฐาน, ข้อความ

ที่น ามาจดย่อ ๆ ไว้เพ่ือให้รู้เรื่องเดิม 
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2552: 283) ไม่ได้เก็บค าว่า 

“บันทึก” ไว้ แต่เก็บค าว่า “บันทึกความทรงจ า” ซ่ึงเป็นค าที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยนี้ จึงได้น ามาใช้
อ้างอิงประกอบ หมายความว่า บันทึกเหตุการณ์ในอดีตผ่านประสบการณ์ของผู้ เขียน เรื่องราวที่
บันทึกไว้มีทั้งเรื่องส่วนตัวในท านองอัตชีวประวัติ เรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สภาพชีวิต 
สังคม และวัฒนธรรมในอดีต โดยผู้เขียนอาจแสดงความคิดเห็น หรือทัศนคติของตนเองประกอบไว้ 

 
จากความหมายข้างต้นค าว่า “บันทึก” จึงหมายความว่า การจดบันทึกข้อความ หรือ

เรื่องราว เหตุการณ์ในอดีตที่เป็นเรื่องอัตชีวประวัติ โดยเรื่องราวท่ีเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
ชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงผู้เขียนอาจแสดงความคิดเห็นประกอบไว้ เพ่ือช่วยความทรงจ า หรือไว้
เป็นหลักฐาน 
 

ผู้แต่งได้น าเสนอความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของอเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกผ่านงานเขียนของ
เธอออกมาในรูปแบบนวนิยายอัตชีวประวัติ ซ่ึงเป็นความรู้ที่ มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อสังคม ท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั้น รับรู้อารมณ์ของการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคของผู้คนใน
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ยุคนั้นได้เป็นอย่างดี เนื้อเรื่องเป็นชีวิตจริ งของผู้แต่ง มีการแทรกความรู้ประวัติศาสตร์ยุคบุกเบิก
ตะวันตกไว้ ซ่ึงสามารถอ่านได้เข้าใจง่าย พร้อมทั้งยังให้ความสนุกสนานไปในเวลาเดียวกันด้วย 

จากการศึกษาความรู้เรื่องประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตก ในนวนิยายชุดบ้านเล็ก 
พบกลวิธีการบันทึกความรู้ประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตก 2 วิธี คือ กลวิธีการบันทึกความรู้
จากประสบการณ์ตรง และกลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อม ดังต่อไปนี้ 

 
1. กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์ตรง 

กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์ตรง เป็นกลวิธีการบันทึกความรู้จากเรื่องราว และ
เห ตุการ ณ์ของผู้แ ต่งที่ ได้ป ระสบพบเจอมา ด้วยตน เองโดยตรง  ผู้ แต่ งได้บั นทึ กควา มรู้ ทา ง
ประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตก ได้แก่เรื่องภูมิศาสตร์ ความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันในยุค
บุกเบิกตะวันตก ขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมเนียมของชาวอเมริกัน ความรู้เรื่องชนพ้ืนเมือง ความ
ขัดแย้งกับชนพ้ืนเมือง ความส าเร็จของชนชาติอเมริกา สาเหตุการอพยพสู่ดินแดนตะวันตก และการ
สร้างระเบียบของสังคมใหม่ โดยผู้แต่งใช้ 3 รูปแบบ ได้แก่ วิธีการบรรยาย สลับการอธิบายเนื้อเรื่องใน
บางช่วงบางตอน และแทรกวิธีการพรรณนา เพ่ือให้ความรู้ เรื่องประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิก
ตะวันตกแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย รับรู้ถึงอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิดของผู้แต่งในบางฉาก
บางตอนได้ด้วย 

กลวิธีบันทึกความรู้จากประสบการณ์ตรง แบ่งได้เป็น 3 วิธี คือ กลวิธีบันทึกความรู้จาก
ประสบการณ์ตรงแบบบรรยาย  กลวิธีบันทึกความรู้จากประสบการณ์ตรงแบบอธิบาย และกลวิธี
บันทึกความรู้จากประสบการณ์ตรงแบบพรรณนา  

 
1.1 กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์ตรงแบบบรรยาย 

กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์ตรงแบบบรรยายนี้ผู้แต่งเลือกใช้ในการ
บรรยายความรู้ ด้านภูมิศาสตร์ที่เก่ียวกับภูมิประเทศ และภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกาในรัฐที่ผู้แต่งได้
เคยอาศัย และรัฐที่เดินทางผ่านเม่ืออพยพไปสู่ดินแดนตะวันตก รวมทั้งสภาพของภูมิอากาศในแต่ละ
ฤดู บรรยายถึงความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันในยุคบุกเบิกตะวันตก ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความรู้
เรื่องชนพ้ืนเมือง ความส าเร็จของชนชาติอเมริกา และการสร้างระเบียบของสังคมใหม่ 

   
1.1.1 การบันทึกความรู้ด้านภูมิศาสตร์ 

ผู้แต่งใช้วิธีการบรรยายถึงลักษณะภูมิประเทศของรัฐวิสคอนซิน ประเทศ
สหรัฐอเมริกาในช่วงปี ค.ศ. 1827 (พ.ศ. 2415) เพ่ือให้เห็นสภาพป่าไม้ และสัตว์ป่าที่ยังคงมีความอุดม
สมบูรณ์ อาศัยอยู่ในป่าใหญ่อย่างชุกชุม ผืนป่าที่ มีขนาดกว้างใหญ่ โดยผู้แต่งบรรยายถึงความกว้าง
ใหญ่ของป่าไม้ด้วยการเล่าถึงการเดินทางไปทางทิศเหนือ ซ่ึงใช้เวลาในการเดินทางไม่ว่าจะทั้งวัน เป็น
อาทิตย์ หรือเป็นเดือนก็ไม่สามารถเดินทางพ้นเขตป่าไม้ไปได้ สิ่งที่จะพบเจอระหว่างทาง คือต้นไม้ 
และสัตว์ป่าเท่านั้น ไม่สามารถพบเจอบ้านคนได้เลย  
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รอบบ้านเป็นป่ามืดคร้ึม เพราะต้นไม้ใหญ่ ๆ ข้ึนคลุมอยู่ท่ัวไป ไกลออกไปก็ย่ิงมี
ต้นไม้หนาแน่นข้ึน คนท่ีเดินทางไปทางทิศเหนือ เดินทางตลอดท้ัง วันหรือตลอดท้ังอาทิตย์แม้จน
ตลอดเดือนก็ยังไม่พ้นเขตป่า เขาจะไม่พบอะไรเลย ไม่มีบ้าน ไม่มีถนน ไม่มผู้ีคน มีแต่ต้นไม้กับสัตว์ป่า
ซ่ึงอาศัยอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้ 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 11) 
 

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ท าให้ยังคงมีสัตว์ป่าชุกชุม ในวัยเด็กของผู้แต่ง
ที่พอจะจ าความได้นั้น ได้บรรยายถึงสัตว์ป่านานาชนิด ที่เป็นสัตว์ให้ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตอยู่ของ
ผู้คนที่อาศัยอยู่ในป่าใหญ่ อันได้แก่ สุนัขป่า หมี แมวป่า หนูน้ า ตัวม้ิงค์ นาก สุนัขจิ้งจอก และกวาง 
นอกจากจะบรรยายถึงสัตว์ป่าแล้วยังแทรกให้เห็นภูมิประเทศที่มีป่าทึบ และเป็นภูเขาด้วย ดังตัวอย่าง
ที่บรรยายถึงสัตว์ป่าเหล่านี้ว่า 

 
... สุนัขป่า หมี และแมวป่าตัวใหญ่ ๆ อาศัยอยู่ในป่าทึบ หนูน้ า (มัสก์แร้ต) 

ตัวมิ้ง ค์ (สัตว์จ าพวกนาก มีขนนุ่มใช้ท าเคร่ืองแต่งกายสตรีในเมืองหนาว) นากกินปลา (ออตเตอร์) 
อาศัยอยู่ตามริมล าธาร สุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่ในถ้ าตามภูเขา ส่วนกวางเดินท่องเท่ียวเกะกะอยู่ท่ัวไป 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 11-12) 
 

ลักษณะภูมิประเทศของรัฐดาโคตา ที่ผู้แต่งได้เห็นเม่ือครั้งที่ เดินทางจาก
มินนิโซตามาสู่ดาโคตาไปทางตะวันตก เป็นลักษณะของทุ่งกว้างที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ ใดขึ้นปกคลุม 
นอกจากเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่เท่านั้น “ทุ่งกว้างแผ่ออกไปทุกทิศทุกทาง เป็นที่โล่งว่างเปล่าไกลลิบสุด
สายตา” (ริมทะเลสาบสีเงิน: 67) 

อีกหนึ่งตัวอย่ างที่ ครอบครัวของผู้แต่งต้องอพยพจากดินแดนของพวก
อินเดียนแดงในรัฐแคนซัส ได้บรรยายถึงเส้นทางในการเดินทางที่ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพของการ
เชื่อมต่อกันระหว่างพรมแดนจากรัฐแคนซัส เชื่อมต่อกับรัฐมิสซูรี เชื่อมต่อกับรัฐไอโอวา และเชื่อมต่อ
กับรัฐมินนิโซตา ดังนี้  

 
เป็นเวลาหลายต่อหลายวันมาแล้ว แจ๊คได้ว่ิงเหย่า ๆ มาใต้ท้องเกวียนตลอดท้ัง

วัน มันว่ิงมาตลอดทางจากบ้านไม้ซุงหลังเล็กในดินแดนของพวกอินเดียนแดง ผ่านเข้าไปในรัฐแคนซัส 
รัฐมิสซูรี รัฐไอโอวา และเข้ามาในรัฐมินนิโซตานี้ อีกเป็นระยะทางไกลมิใช่นอ้ย มันจึงเรียนรู้ท่ีจะเจียด
เวลาหาโอกาสพักผ่อนร่างกายทุกขณะท่ีเกวียนหยุด 

        (บ้านเล็กริมห้วย: 11) 
 

วิธีการบรรยายนี้จะท าให้ผู้ อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราวในการบอกสถานที่ 
โดยใช้เวลาเป็นตัวเชื่อม จากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งได้อย่างชัดเจน นอกจากได้บรรยายสภาพ
ภูมิประเทศแล้ว ผู้แต่งก็ยังได้บรรยายถึงสภาพภูมิอากาศฤดูหนาวในเขตรัฐมิสซูรี ที่ครอบครัวผู้แต่งได้
อพยพมาอยู่ในเขตของพวกดินเดียนแดงใกล้กับเมืองอินดีเพนเดนซ์ ลักษณะและสภาพของอากาศ
ในช่วงฤดูหนาว เวลากลางวันจะสั้นกว่ากลางคืน และในตอนกลางคืนอากาศก็จะหนาวมาก มีฝนต ก 
แต่ยังไม่มีหิมะ 
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กลางวันส้ันกว่ากลางคืนและหนาวมาก ลมส่งเสียงแหลมแต่หิมะไม่ตกเลย ฝนท่ี

หนาวเยือกตกพร า วันแล้ววันเล่าฝนก็ตกอยู่อย่างนั้น เสียงเปาะแปะอยู่บนหลังคาและไหลพรู ๆ ลง
มาจากชายคาบ้าน แมร่ีและลอร่าอยู่แต่ข้างเตาไฟ เย็บเศษผ้าเก้าช้ินต่อให้เป็นลวดลายเอาไ ว้ท า     
ผ้านวม ... 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 175) 
 

ฤดูใบไม้ผลิในดินแดนดาโคตาที่ผู้แต่งได้สัมผัสหลังจากที่ผ่านพ้นฤดูหนาว
มาแล้ว ผู้แต่งบรรยายไว้ว่ามีอากาศที่อบอุ่น แสงแดดจ้า ทั้งยังบรรยายให้เห็นสภาพอากาศในฤดูหนาว
ที่มีความหนาวอย่างมาก นอกจากจะมีหิมะตก ยังมีลมพัดทวีความหนาว ให้กลายเป็นฤดูหนาวท่ีแสน
ทารุณ ดังตัวอย่างนี้ 

 
บัดนี้ก็ถึงฤดูใบไม้ผลิแล้ว ทุ่งกว้างของดินแดนดาโคตาแผ่กว้างออกไป ดูอบอุ่น

และสว่างจ้าภายใต้แสงแดด จนรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เลยท่ีว่ามันเคยถูกลมและหิมะกวาดอยู่
ตลอดเวลาในฤดูอันแสนทารุณคร้ังนั้น น่าปล้ืมปีติอะไรอย่างนี้ท่ีได้มาอยู่ในท่ีท่ีจับจองนี้อีกแล้ว !    
ลอร่าไม่ต้องการอะไรอ่ืนนอกจากอยากจะไปอยู่กลางแจ้งท่าเดียว เธอรู้สึกว่าเธอรับแสงแดดเท่าไรก็
ไม่รู้สึกพอ อยากจะอาบให้ชุ่มเข้าไปถึงกระดูก 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 14) 
 

วิธีการบรรยายเพ่ือความรู้ด้านภูมิศาสตร์นี้ ท าให้ผู้อ่านเห็นสภาพดินแดนที่
เป็นภูเขา ทุ่งกว้าง ในตอนที่ครอบครัวของผู้แต่งได้อพยพมาต้ังถิ่นฐานที่ดาโคตา และสภาพอากาศใน
ฤดูกาลต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ซ่ึงส่งผลกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันในยุคบุกเบิก
ตะวันตก ที่จะต้องด าเนินชีวิตไปตามสภาพดินฟ้าอากาศ เพ่ือความอยู่รอดต่อไป ดังที่ผู้แต่งจะได้
บรรยายไว้เก่ียวกับความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันในหัวข้อต่อไป 

 
1.1.2 การบันทึกความรู้ ด้านความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันใน ยุคบุกเบิก

ตะวันตก 
ผู้แต่งเลือกน าเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีการ

บรรยาย ซ่ึงเป็นวิธีที่สามารถเขียนบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายเป็นไปตามล าดับ และจะท าให้
ผู้อ่านสามารถเข้าใจวิถีชีวิตได้อย่างง่าย ในเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัย การถนอมอาหาร การต่อสู้กับภัย
ตามธรรมชาติ การศึกษา และการประกอบอาชีพ 

 
1.1.2.1 การสร้างท่ีอยู่อาศัย 

ผู้แต่งได้บรรยายเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัย คือเม่ือมีการสร้างที่อยู่
อาศัยจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยไม่ว่าจะจากสัตว์ หรือจากภัยธรรมชาติก็ตาม โดยจะสร้างจากซุง
ทั้งต้นเพ่ือความแข็งแรง และปลอดภัย เม่ืออยู่ท่ามกลางป่า ดังตัวอย่าง 
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... แล้วทุกคนก็ออกเดินทางจากบ้านไม้ซุงหลังเล็ก บานเกล็ดหน้าต่าง
ทุกบานปิดสนิท บ้านหลังนี้จึงมองไม่เห็นว่าเจา้ของเก่าจากไปอย่างไร บ้านก็อยู่ตามล าพังตามประสา
ของมันภายในร้ัวไม้ซุง เบ้ืองหลังต้นโอ๊กใหญ่สองต้น 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 14) 
 
เม่ืออพยพมาสู่ดินแดนตะวันตก แถบห้วยพลัมครี้กในมินนิโซตาซ่ึง

ภูมิประเทศเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ การสร้างบ้านก็เปลี่ยนไปโดยใช้ไม้กระดานมาสร้างบ้านแทนไม้ซุง 
แต่ไม้กระดานก็ยังคงมีความแข็งแรงเพ่ือป้องกันภัยหนาวได้เป็นอย่างดี ในตอนที่พ่อจะสร้างบ้านใหม่ 
โดยขับเกวียนเข้าไปในเมือง เพ่ือไปน าไม้กระดานมาสร้างบ้าน ลอร่าได้สัมผัสกับไม้กระดานที่เรียบตรง 
และสวยงาม ดังตัวอย่างนี้ 

 
... ลอร่าว่ิงไปปีนล้อเกวียนก้าวข้ึนไปบนกองไม้กระดาน เธอไม่เคย

เห็นไม้กระดานท่ีเกล้ียงเกลา เรียบตรง และสวยงามอย่างนี้มาก่อน มันเป็นไม้กระดานท่ีเล่ือยด้วย
เคร่ืองจักร ... นี่เราจะมีบ้านท าด้วยไม้กระดานกันหรือจ๊ะ 

(บ้านเล็กริมห้วย: 101) 
 
สภาพดิน ฟ้า อากาศเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การสร้างที่อยู่อาศัยต้องมี

ลักษณะที่แข็งแรง ม่ังคงป้องกันภัยจากสัตว์ร้าย และภัยจากอากาศที่ร้อน และหนาวจัดในแต่ละ
ฤดูกาลได้ โดยจะเห็นว่าเม่ือผู้แต่งอยู่ในป่าจะอาศัยบ้านที่เป็นไม้ซุงที่มีความแข็งแรงสามารถป้องกัน
สัตว์ป่าที่จะเข้ามาท าอันตรายคนในบ้านได้ หรือเม่ืออพยพมาอยู่ในดินแดนทุ่งหญ้ากว้างที่ไม่มีภัยจาก
สัตว์ป่า ก็สร้างบ้านโดยไม้กระดานแทน แต่ก็ยังสามารถป้องกันภัยหนาวได้เป็นอย่างดี 

เนื่องด้วยในฤดูหนาวท่ีอากาศหนาวจัดอย่างทารุณ บ้านที่สร้างก็
จะมีห้องใต้ดินส าหรับไว้เก็บพืชผลทางการเกษตร หรือไว้เก็บอาหารประเภทต่าง ๆ เพ่ือเตรียมไว้
รับประทานในฤดูหนาวได้  

 
1.1.2.2 การถนอมอาหาร 

ผู้แต่งบรรยายถึงการเก็บเก่ียวพืชผล และวิธีการรักษาพืชผลให้อยู่
ได้ยาวนานตลอดฤดูหนาวด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังเช่นที่ครอบครัวของผู้แต่งต้องรีบเก็บเก่ียวพืชผลให้ทัน
ก่อนถึงฤดูหนาว 

 
... พ่อขุดมันฝร่ังหัวเล็ก ๆ ข้ึนมา แล้วลอร่ากับแคร่ีก็เก็บใส่ถังสังกะสี 

ลอร่าเกลียดความรู้สึกคาย ๆ สาก ๆ ท่ีมือมันท าให้ขยะแขยงและหนาวเยือกไปถึง สันหลัง แต่ก็
หลีกเล่ียงไม่ไ ด้ ต้องมีคนเก็บมัน เธอกับแคร่ีเดินบุกกลับไปกลับมาพร้อมด้วยถังจนกระท่ังกระสอบ
เล็ก ๆ ห้าใบบรรจุมันฝร่ังเต็มปร่ี เป็นมันฝร่ังท้ังหมดท่ีปลูกได้ในปีนี้ 

(ฤดูหนาวอันแสนนาน: 36) 
 
การถนอมอาหารประเภทผัก ผลไม้ ผู้แต่งได้บรรยายถึงวิธีการเก็บ

รักษาง่ายที่สุด คือการเก็บไว้ในห้องใต้ดิน เม่ืออากาศหนาวก็จะเหมือนแช่แข็งไว้ในตู้เย็นผักจะยังคง
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สดอยู่ตลอด ส่วนหัวหอม หรือพริกก็จะตากแห้งไว้ ผู้แต่งเขียนบรรยายการเก็บผักเพ่ือน ามาเก็บไว้ใน
หอ้งใต้ดินก่อนที่จะถึงฤดูหนาวดังตัวอย่างที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 หน้า 41 
 

1.1.2.3 การต่อสู้กับภัยตามธรรมชาติ 
เหตุการณ์ที่ผู้แต่งได้ประสบด้วยตัวเอง ในตอนที่อยู่โรงเรียนแล้ว

พายุก าลังจะมาอย่างไม่ทันต้ังตัว เด็ก ๆ ทุกคนต้องรีบเดินทางกลับบ้านท่ามกลางสภาพอากาศที่
เลวร้าย มีลมพายุพัดแรงจนแทบเดินไม่ได้ หิมะพัดมาเป็นฝอย ๆ ท าให้หายใจแทบไม่ออก พวกเธอไม่
สามารถมองเห็นถนนหนทางได้เลย ผู้แต่งบรรยายว่าภาพที่เห็นคือหิมะขาวโพลนบดบังทุกสิ่งอย่าง
รอบตัว ไม่สามารถรู้ทิศทางได้ แต่พวกเธอก็ต้องพยายามเดินต่อไปด้วยความกล้าหาญ อดทน  

 
เราไปกันอย่างนี้ไม่ได้แน่ ๆ ลอร่าคิดในใจ แต่ก็ต้องไป เธออยู่ผู้เดียว

ในความโกลาหลอลหม่านของลมพายุท่ีพัดคว้าง ๆ และหิมะ มีแต่มือของแคร่ีเท่านั้นท่ีเธอจะต้องฉุด
เอาไว้ให้แน่น ไม่ยอมปล่อยเป็นอันขาด พายุกระแทกเธอเซไปทางนั้นทีทางนี้ที มองไม่เห็นอะไรเลย 
หายใจก็ไม่ออก เธอสะดุดเปะปะแล้วล้มลง ทันใดก็รู้สึกเหมือนถูกอุ้มลุกข้ึน แล้วแคร่ีก็เซมาชนอีก
โครมหนึ่ง เธอพยายามจะคิด คนอ่ืน ๆ ต้องอยู่ท่ีไหนสักแห่งหนึ่งทางเบ้ืองหน้า เธอจะต้องเดินให้เร็ว
ข้ึนกว่านี้ตามเขาให้ทัน มิฉะนั้นเธอและแคร่ีจะต้องหลงทาง ถ้าหลงไปในทุ่งกว้างก็จะต้องหนาวจน
แข็งตาย 

(ฤดูหนาวอันแสนนาน: 91) 
 

การบรรยายเป็นวิธีการที่สามารถสื่อสารกับผู้ อ่านได้ง่าย ช่วยให้
ผู้อ่านไม่สับสนในเนื้อเรื่อง เข้าใจเรื่องได้ไม่ยากโดยไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์ เพราะการอ่านนวนิยาย
หากต้องวิเคราะห์ตลอดเรื่องก็จะท าให้ผู้อ่านเกิดความเครียดและไม่ยากอ่านเรื่องต่อจนจบได้  

การบรรยายเรื่องการต่อสู้ กับภัยตามธรรมชาติจะเห็นได้ว่าผู้แต่ง
ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่โหดร้ายต้ังแต่วัยเด็กที่ต้องไปโรงเรียน เพ่ือแสวงหาความรู้ อันแสดงให้เห็น
ถึงความส าคัญของการศึกษาที่ผู้แต่งได้ใช้วิธีการบรรยายในหัวข้อต่อไป    
 

1.1.2.4 การศึกษา 
การศึกษาเป็นเรื่องที่ผู้คนในยุคนั้นให้ความส าคัญ และสนับสนุน

เป็นอย่างมาก ผู้แต่งบรรยายให้ เห็นถึงความส าคัญของการศึกษาในยุคนั้น ซ่ึงแบ่งการศึกษาออกเป็น 
2 แบบ คือ การศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ  

การศึกษาในระบบผู้แต่งได้บรรยายถึงการเรียนในรูปแบบโรงเรียน
ที่มีครูเป็นผู้สอนวิชาความรู้ให้ เด็ก ๆ ทุกคนต้องได้รับการศึกษาจากโรงเรียนเพ่ือให้อ่านออก เขียนได้ 
ในครั้งที่ผู้แต่งได้มีโอกาสเข้าเรียนใหม่ ๆ นั้นยังไม่สามารถอ่านหนังสือออก สิ่งที่ครูต้องท าก็คือ การใส่
เรื่องการอ่านของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนอ่านออกให้ได้เสียก่อนที่จะเรียนรู้ เรื่องต่อ ๆ ไป ซ่ึงครูจะให้
ความสนใจเป็นพิเศษในด้านการฝึกอ่าน 

 



91 
 

 

ช้ันของลอร่ามีลอร่าเรียนอยู่คนเดียว เพราะเป็นนักเรียนคนเดียวท่ียัง
อ่านหนังสือไม่ได้เลย เมื่อไรครูมีเวลาว่างก็เรียกลอร่าออกไปยืนท่ีโต๊ะครู แล้วช่วยสอนให้ลอร่าอ่านตัว
พยัญชนะก่อนจะถึงเวลาอาหารกลางวันวันแรกนั้นเอง ลอร่าก็สามารถอ่าน ซี เอ ที แค้ต ไ ด้ ทันใด
นั้นเอง ลอร่าก็นึกข้ึนได้แล้วพูดว่า พี เอ ที แพ้ต ! 

(บ้านเล็กริมห้วย: 134) 
 
การศึกษานอกระบบนั้นเป็นการเรียนรู้นอกโรงเรียน โดยหาความรู้

ได้จากการสั่งสอนของคนในครอบครัว หรือการสั่งสอนจากธรรมชาติรอบตัว ผู้แต่งเองก็ได้เรียนรู้ใน
เรื่องของงานฝีมือที่สามารถน ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน โดยบรรยายถึงเรื่องการเย็บเสื้อผ้าที่แม่
ของผู้แต่งเป็นผู้สอนให้  

 
... ไ ด้เ ย็บกระโปรง ช้ันใน สักหลาดสีเทาให้อีกสองตัว และเส้ื อ

สักหลาดสีแดงเป็นชุดช้ันในให้อีกสามชุด ตรงรอยตะเข็บชายกระโปรง ลอร่าเอาไหมสีแดงสดเดินเส้น
เป็นลวดลายเห็นเด่นสวย  เพราะปักอยู่บนสักหลาดสีเทา 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 98) 
 

การศึกษาที่ผู้แต่งได้บรรยายไว้ จะเห็นได้ว่ามีสองรูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบ ที่เป็นการเรียนในโรงเรียน มีครูเป็นผู้ให้ความรู้สอนวิชาการ ส่วนรูปแบบที่สอง คือ 
การศึกษานอกระบบ จะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวนอกโรงเรียนที่เป็นความรู้ในการด ารงชีวิต โดยได้รับ
การสอนจากคนในครอบครัว  

 
1.1.2.5 การประกอบอาชีพ 

ผู้แต่งได้บรรยายให้ทราบถึงการประกอบอาชีพของผู้คนในยุค
บุกเบิกอเมริกาตะวันตกไว้หลากหลายอาชีพ แน่นอนว่าอาชีพหลักของผู้คนในยุคแห่งการบุกเบิก
ดินแดนย่อมเป็นการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้นก็ยังมีการค้าขาย และอาชีพครู  

อาชีพการเลี้ยงสัตว์นั้นผู้แต่งบรรยายถึงสองแบบ คือการเลี้ยงสัตว์
ไว้รับประทานเอง เช่น เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว และการท าปศุสัตว์จะต้องพาสัตว์ฝูงใหญ่ไปหากินตามทุ่ง
หญ้า ผู้แต่งเองก็มีโอกาสได้สัมผัสกับฝูงปศุสัตว์ เม่ือครั้งอพยพมาอยู่ที่ห้วยพลัมครี้กในมินนิโซตา  

 
ทุก ๆ เช้าก่อนพระอาทิตย์ข้ึน ท้ังสองคนจะต้องไล่นางจุดอออกไปยัง

หินสีเทาก้อนใหญ่นั้น เพ่ือให้ไปสมทบกับฝูงปศุสัตว์ของจอห์นนี่ แล้วจอห์นนี่ก็จะช่วยพาไปกินหญ้า
รวมกับฝูงวัวของเขา และในตอนเย็นทุก ๆ เย็น สองคนพ่ีน้องก็จะไปรอพบกับฝูงปศุสัตว์ แล้วไล่ต้อน
นางจุดมาเข้าคอก 

(บ้านเล็กริมห้วย: 46) 
 
อาชีพครูเป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้แต่งเคยสัมผัส ซ่ึงการบรรยายของผู้แต่ง

ท าให้ผู้อ่านทราบถึงวิธีการเข้ามาประกอบอาชีพครูนั้น จะต้องมีการสอบประกาศนียบัตรเป็นครู จึงจะ
มีสิทธิ์ประกอบอาชีพนี้ได้ และยังมีประกาศนียบัตรในชั้นต่อ ๆ อีกด้วย “ลอร่าฉีกซองจดหมายมือไม้
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สั่น แล้วชักเอาประกาศนียบัตรขึ นมา เป็นประกาศนียบัตรชั นสอง” (ปีทองอันแสนสุข: 263) การสอบ
เป็นเรื่องที่สร้างความกังวลให้ผู้แต่งเป็นอย่างมาก ดังตัวอย่าง 

 
ลอร่าต้องต่อสู้กับค าถามเป็นแถวยาว ฟลอเรนซ์พูดถูก สอบคราวนี้

ยากมาก เมื่อบากบ่ันท าไปตลอดแล้ว ลอร่าก็รู้สึกเพลียเมื่อถึงเวลาหยุดพัก พอถึงเวลาเท่ียงเธอก็รู้สึก
ใจห่อเห่ียว เธอเร่ิมวิตกกังวลว่าจะไม่ได้ประกาศนียบัตร 

(ปีทองอันแสนสุข: 261-262) 
 
ผู้แต่งสามารถใช้วิธีการบรรยายเรื่องอาชีพของผู้คนในยุคนั้น โดย

เป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้แต่งได้สัมผัสด้วยตนเอง ท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงลักษณะการประกอบ
อาชีพนั้น ๆ ได้โดยง่าย และยังท าให้เนื้อเรื่องน่าสนใจ ชวนติดตามอ่านต่อ ๆ ไปด้วย 

 
1.1.3 การบันทึกความรู้ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วิธีการบรรยายความรู้ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นประสบการณ์ตรงของ
ผู้แต่งมีอยู่ด้วยกัน 2 เรื่อง คือ ศาสนา และธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องการรับประทานอาหาร และการ
แต่งกาย เพ่ือที่จะท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่าย สร้างความน่าสนใจในการอ่าน ไม่ท าให้
เกิดความสับสน  หรือไม่ต้องตีความเนื้อหาให้ยุ่งยาก ตัวอย่างได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 หั วข้อที่ 3 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หน้า 56 ไว้อย่างละเอียดแล้ว 

การบรรยายที่ให้ความรู้เก่ียวกับศาสนาซ่ึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในยุค
บุกเบิกตะวันนั้น ผู้แต่งบรรยายให้ทราบว่ามีการนับถือศาสนาคริสต์ และยังท าให้ทราบว่ามีการ
ปลูกฝังความเชื่อความศรัทธาให้กับเด็ก ๆ เพราะผู้แต่งเองมักจะนึกถึงค าสอนในพระคัมภีร์อยู่เสมอ ๆ 
จากตอนหนึ่งที่ว่า “ลอร่าคิดทบทวนในหนังสือพระคัมภีร์ไบเบิล ถ้าเธอมีปีกเหมือนนกจริง ๆ เธอก็คง
จะกางปีกออก แล้วบินไปให้เร็วท่ีสุด และให้ไกลที่สุด” (ฤดูหนาวอันแสนนาน: 71) 

 
1.1.4 การบันทึกความรู้เรื่องชนพ้ืนเมือง 

ผู้แต่งได้เลือกใช้วิธีการบรรยาย เพ่ือบรรยายลักษณะรูปร่าง หน้าตา และ
ลักษณะเด่นของชนพ้ืนเมืองกลุ่มหนึ่ง คือ ชาวอินเดียนแดง ผู้แต่งต้องการให้ผู้ อ่านเห็นภาพของชาว
อินเดียนแดงอย่างง่าย ๆ  โดยบรรยายถึงรูปร่างส่วนใหญ่จะผอมสูง มีผิวสีน้ าตาลแดงเพราะกร้านแดด
กร้านลมมาก นัยน์ตาสีด า ผมสีด า   

 
... ผู้หญิงและเด็กข้ึนม้าตามหลังขบวนพวกผู้ชายมา เด็กอินเดียนแดงตัวล่อนจ้อน

ขนาดไม่โตกว่าแม ร่ีหรือลอร่าก็ได้ข่ีม้าตัวสวย ๆ ม้าไม่ต้องมีอานหรือสายบังเหียนเลย และเด็ก ๆ 
อินเดียนแดงก็ไม่ต้องสวมเส้ือผ้า ผิวหนังได้รับอากาศสดและแสงแดดอย่างเต็มท่ี ผมเหยียดตรงสีด า
ขลับของเขานั้นปลิวไสวไปตามกระแสลม นัยน์ตาสีด าเป็นประกายเพราะความสนุก เขานั่งบนหลังม้า 
ตัวตรงและสงบเงียบเหมือนอินเดียนแดงผู้ใหญ่ 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 223) 
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1.1.5 การบันทึกความรู้ด้านฉากความส าเร็จของชนชาติอเมริกา 
ผู้แต่งน าเสนอความสุขของผู้คนเม่ือถึงวันฉลองเอกราช โดยวิธีการบรรยายท าให้

เห็นภาพสะท้อนความรู้สึกของชาวอเมริกันต่อชัยชนะที่สามารถประกาศค าอิสรภาพได้ ในงานวัน
ฉลองเอกราชผู้คนจะมีความสุข เพราะทุกคนมีอิสรภาพและเสรีภาพ 

 
ดนตรีนั้นครึกคร้ืนร่าเริง ดีเหลือเกิน นักดนตรีสวมเส้ือสีน้ าเงิน สีแดง ติดกระดุม

ทองเหลือง เป่าแตรกันปูดปาดอย่างสนุก คนอ้วนท่ีตีกลองก็ตีกลองเสียงขรม ช่ึง ช่ึง ช่ึง ธงปลิวโบก
สะบัด และทุกคนมีความสุข เพราะทุกคนมีอิสรภาพและเสรีภาพ และวันนี้เ ป็นวันฉลองอิสรภา พ 
แล้วก็ถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน 

       (เด็กชายชาวนา: 144) 
 

1.1.6 การบันทึกความรู้ด้านการสร้างระเบียบของสังคมใหม่ 
การสร้างระเบียบของสังคมใหม่ คือการสร้างกฎหมายขึ้นมาเพ่ือให้สังคมเกิด

ความสงบสุข และเกิดความยุติธรรม จากเรื่องผู้แต่งน าเสนอไว้เก่ียวกับการเก็บภาษีอากรที่ ดิน และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ เพ่ือที่จะสร้างรายได้ให้กับสังคมและน ากลับมาพัฒนาสังคมต่อไป และผู้แต่งยังได้
บรรยายถึงการสร้างกฎระเบียบในเรื่องการครอบครองที่ดินได้อย่างชัดเจน ซ่ึงผู้ที่จะครอบครองที่ดิน
ได้จะต้องอยู่บนที่ท ากินของตนเองอย่างน้อยปีละหกเดือน เป็นเวลาห้าปี หากไม่สามารถท าได้ที่ดินที่
ถือครองนั้นจะต้องตกเป็นของรัฐบาล และให้ผู้อ่ืนมีสิทธ์ิครอบครองต่อไป 

 
เด็ก ๆ ท้ังหญิงและชายท่ีลอร่าเคยพบเมื่อฤดูหนาวปีก่อน ไม่ได้อยู่ในเมืองกันแล้ว 

ต่างคนต่างต้องออกไปอยู่บ้านกลางทุ่ง  พ่อค้าท่ีขายของอยู่เท่านั้นท่ียังอยู่ในเมืองเพ่ือด าเนินกิจการ
การค้าต่อไป และอาศัยหลับนอนอยู่ตามล าพังอย่างคนโสดท่ีในห้องข้างหลังร้าน ส่งบุตรภรรยาไปอยู่
ท่ีเพิงกลางทุ่งตลอดฤดูร้อนนี้ เพราะมีกฎหมายบังคับว่า ผู้ท่ีจับจองท่ีดินจะต้องมีครอบครัวอยู่ในท่ีดิน
ท่ีจับจองไ ว้อย่างน้อยปีละหกเดือนทุก ๆ ปี เป็นเวลาห้าปี มิฉะนั้นจะยึดกรรมสิทธ์ิเข้าปกครองท่ีดิน
นั้นไม่ได้ และจะต้องถากถางหว่านไถท่ีดินสิบเอเคอร์ปลูกพืชในท่ีดินนั้นทุก ๆ ปีให้ครบห้าปีก่อน 
รัฐบาลจึงจะมอบโฉนดท่ีดินให้เป็นสิทธ์ิขาด แต่ไม่มีใครจะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าต้อง พ่ึงพืชผลท่ีปลูกในท่ีท่ี
เป็นพงหญ้าหนาทึบเช่นนั้นในปีแรก ๆ 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 56-57) 
 
  

การบรรยายเป็นวิธีการที่สามารถเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายที่สุด และยังท าให้
เพลิดเพลินในการอ่านเรื่อง ผู้แต่งเลือกที่จะใช้วิธีการบรรยายในเรื่องภูมิศาสตร์ที่ เก่ียวกับภูมิประเทศ 
และภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกาในรัฐที่ผู้แต่งได้เคยอาศัย และรัฐที่เดินทางผ่านเม่ืออพยพไปสู่ ดินแดน
ตะวันตก รวมทั้งสภาพของภูมิอากาศในแต่ละฤดู บรรยายถึงความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันในยุค
บุกเบิกตะวันตก ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความรู้เรื่องชนพ้ืนเมือง ความส าเร็จของชนชาติเอมริกา 
และการสร้างระเบียบของสังคมใหม่  

กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์ตรงแบบบรรยายนี้  จะสามารถช่วยให้เนื้อเรื่องที่
ท าความเข้าใจได้ความยากในด้านประวัติศาสตร์นั้น กลับอ่านเข้าใจง่ายขึ้น และยังช่วยให้อ่านได้อย่าง
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เพลิดเพลิน แต่ในขณะเดียวกันนั้นการบันทึกความรู้ก็ไม่สามารถใช้การบรรยายได้เพียงอย่างเดียว 
เพราะข้อมูลบางประเด็นต้องการความชัดเจน กระจ่างแจ้งมากกว่าปกติ ผู้แต่งจึงใช้วิธีอธิบายควบคู่ไป
ด้วย ดังจะได้แสดงในหัวข้อต่อไป 
 

1.2 กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์ตรงแบบอธิบาย 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554: 1376) ให้ความหมายของค าว่า “อธิบาย” 

ไว้ว่า ก. ไขความ, ขยายความ, ชี้แจง 
การอธิบายจะท าให้เกิดความคิดเรื่องหนึ่งกระจ่างชัดเจนขึ้น โดยมีจุดประสงค์จะน า

ประเด็นที่สงสัยมาอธิบายให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ชัดเจน ถูกต้อง ตรงตามที่ผู้ เขียนต้องการ  (ชุมสาย 
สุวรรรณชมภู, 2556: 61) 

 
ผู้แต่งใช้วิธีการอธิบายเรื่องการถนอมอาหาร โดยอธิบายเป็นล าดับขั้นตอนได้อย่างชัดเจน 

เพ่ือที่จะให้ผู้อ่านเข้าใจขั้นตอนของวิธีการถนอมอาหาร และสามารถน าไปปฏิบัติตามได้ ผู้แต่งได้มี
โอกาสเห็นพ่อและแม่ของผู้แต่งเองถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ด้วยวิธีการแช่เกลือ รมควัน น ามาท า
ไส้กรอก หมูทับ หมูแฮม และมีโอกาสได้ลองช่วยบ้างในบางขั้นตอนที่เด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งจะ
สามารถท าได้ เม่ือโตขึ้นมีครอบครัวผู้แต่งจึงได้น าความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดจากแม่มาใช้อย่างเต็มตัว โดย
ได้ลงมือท าการถนอมอาหารด้วยตัวเองเพียงคนเดียว แล้วเขียนอธิบายเป็นขั้นตอนเพ่ือให้ผู้ อ่านเกิด
ความคิดตามการอธิบายอย่างกระจ่าง ชัดเจน และเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 

 
... แล้วลอร่าก็ได้ท าไส้กรอกเองเป็นคร้ังแรก เธอท าหมูทับ และเค่ียวน้ ามันหมูอยู่ตามล าพังคน

เดียว เนื้อสะโพก ไหล่ และซ่ีโครงเธอเอามาแช่น้ าแข็งไว้ในเพิงกันพายุ ส่วนหมูสามช้ันนั้นหมักเกลือ
ไว้ในถังใบเล็ก 

(ส่ีปีแรก: 39) 
 
ผู้แต่งอธิบายถึงขั้นตอนการท าขนมปังบิสกิตด้วยแป้งหมัก เนื่องด้วยไม่มีนมวัวพอที่จะท า

นมเปรี้ยวซ่ึงเป็นส่วนผสมของการท าขนมปังบิสกิต ผู้แต่งจึงใช้แป้งหมักผสมลงไปแทนนมเปรี้ยว ซ่ึง
ขั้นตอนการท าขนมปังบิสกิตนี้ผู้แต่งมีความจ าเป็นต้องใช้การอธิบายในการเล่าเรื่อง เพ่ือให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจขั้นตอนการท าขนมปังได้ และเป็นการหวังว่าสูตรการท าขนมปังบิสกิตด้วยแป้งหมักจะ
ยังคงอยู่ มีผู้คนสานต่อน าสูตรนี้ไปใช้ได้  

 
มิสสิซโบ๊สต์ไม่เคยท าบิสกิตด้วยแป้งหมัก ! เป็นการสนุกสนานมากท่ีจะได้แสดงอวดเธอ ลอร่า

ตวงแป้งหมักมาหลายถ้วย ใส่ผงโซดา เกลือ และแป้งสาลี แล้วคลึงแป้งบนไม้กระดานท าให้เป็นขนม
ปังบิสกิต ... เอาแป้งผสมกับน้ าอุ่นใส่ไว้ในโถ แล้วก็ท้ิงมันไว้จนกระท่ังมันเปร้ียว แล้วพอใช้แป้งหมักนี้
ผสมท าขนมปังบิสกิตแล้วก็เหลือเศษไว้หน่อยหนึ่งทุกคร้ัง แล้วก็เอาเศษแป้งขนมปังบิสกิตใส่ลงไป
อย่างนี้ เติมน้ าอุ่นลงไปหน่อย แล้วก็ปิดฝา เอาผ้าสะอาดคลุมแล้วเอาจานซ้อนบนปากโถ แล้วเอาไป
เก็บไว้ในท่ีอุ่น ๆ เธอยกโถไปวางไว้ท่ีท่ีเดิมของมันคือบนห้ิงข้างเตา อย่างนี้พร้อมท่ีจะใช้ได้เสมอ 

(ริมทะเลสาบมีเงิน: 199) 
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กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์ตรงโดยใช้การอธิบายนี้ ผู้แต่งจะเน้นไปที่เรื่อง
ของการถนอมอาหาร และสูตรการท าอาหาร เพราะวิธีการอธิบายจะสามารถท าให้ผู้อ่านเข้าใจ
ขั้นตอนการท าได้ง่ายที่สุด และเอ้ือประโยชน์ต่อผู้อ่านในด้านที่จะน าไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
 

1.3 กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์ตรงแบบพรรณนา 
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2552 : 69 - 70) ได้ให้

ความหมายของค า “พรรณนา” ไว้ว่า วิธีการเขียนหรือกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ งอย่าง
ละเอียด มุ่งให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังสังเกต และเห็นภาพ พร้อมกับเกิดความรู้สึกประทับใจคล้อยตามไปด้วย 
ผู้พรรณนาอาจพรรณนาตามความเป็นจริง คือพรรณนาสิ่งที่ตนแลเห็นซ่ึงอาจเป็นทิวทัศน์หรือสถานที่ 
บุคคล กลุ่มบุคคล วัตถุ พืช สัตว์ ประสบการณ์ในชีวิตของตน หรือพรรณนาตามความรู้สึก อารมณ์ที่
บังเกิดขึ้น ท าให้เกิดจินตนาการ เช่น การร าลึกถึงประสบการณ์ตอนหนึ่งในชีวิตของตน การวาดภาพ
ฝันขึ้นตามความรู้สึก เนื้อหาที่พรรณนามีทั้งเขียนเป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง 

ส่วนประกอบที่ส าคัญของการพรรณนา คือ จุดมอง รายละเอียด และผลที่เกิดขึ้นก่อน
อ่ืนผู้พรรณนาจะต้องมีจุดที่จะพรรณนาหรือจุดมอง กล่าวคือ ต้องเลือกว่าจะพิจารณาจากแง่ใด ทิศใด 
เม่ือหยุดนิ่งอยู่ที่จุดนั้นแล้ว จึงค่อย ๆ มองให้กว้างออกไป รายละเอียดที่จะพรรณนาจึงเหลืออยู่ เพียง
กลุ่มเดียว ต่อจากนั้น ผู้พรรณนาจะเลือกรายละเอียดที่ส าคัญซ่ึงจะก่อให้ เกิดผลตามที่ต้องการ คือ ท า
ให้เห็นภาพและเกิดความรู้สึกซาบซ้ึงประทับใจคล้อยตามที่ผู้พรรณนาประสงค์ 

พจนานานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554 : 806 - 807) ได้ให้ความหมายของค า 
“พรรณนา” ไว้ว่า ก. กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียดให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ 

 
จากความหมายข้างต้น “พรรณนา” จึงหมายความว่า ลีลาการเขียนหรือกล่าวถึงสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียด มุ่งให้ผู้อ่านหรือผู้ ฟังสังเกต และเห็นภาพ พร้อมกับเกิดอารมณ์ 
และความรู้สึกประทับใจคล้อยตามไปด้วย 

วิธีการพรรณนาเป็นวิธีการเล่าเรื่องที่ให้รายละเอียดเรื่องร าว แต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง 
ชี้ให้เห็นลักษณะเด่นของสิ่งนั้น ๆ โดยเน้นแสดงภาพ อารมณ์ ความรู้สึกอย่างละเอียดเพ่ือสร้างความ
ประทับใจแก่ผู้อ่าน 

ผู้แต่งเลือกน าเสนอบางช่วงบางตอนด้วยการพรรณนา ก็เพ่ือให้เกิดภาพที่ชัดเจน เกิด
อารมณ์ และความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยผู้แต่งน าเสนอความรู้ด้วยวิธีการพรรณนาไว้ 2 
ประการ คือ ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ และความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันในยุคบุกเบิกตะวันตก ดังต่อไปนี้ 

 
1.3.1 การบันทึกความรู้ด้านภูมิศาสตร์ 

การพรรณนาเป็นวิธีการน าเสนอที่ผู้แต่งเลือกใช้ เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพที่ชัดเจน 
รวมถึงให้เกิดความรู้สึก และอารมณ์ต่าง ๆ ไปกับเหตุการณ์ที่ผู้แต่งได้พบเจอ ผู้แต่งสามารถใช้วิธีการ
พรรณนาได้อย่างดีทีเดียว เพราะนอกจากจะเน้นให้เกิดภาพ อารมณ์ และความรู้สึกแล้ว ยังสามารถ
แทรกความรู้ลงไปได้อย่างแนบเนียนทีเดียว ผู้แต่งแทรกการพรรณนาขนาดสั้นลงไปในเนื้อเรื่อ ง และ
การพรรณนาขนาดยาวในบางช่วงที่ต้องการให้เกิดภาพพจน์ที่ชัดเจน 
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ผู้แต่งพรรณนาถึงภูมิประเทศ ดังตัวอย่างที่ผู้แต่งเดินทางมาถึงแคนซัส และ
พบว่าภูมิประเทศแถบนี้ เป็นที่ราบแบน ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ ผู้แต่งพรรณนาให้ผู้อ่านเห็นภาพพ้ืนดินที่
เป็นที่ราบแบน ไปจนสุดตา เกิดความรู้สึกไหวสะบัดไปกับยอดหญ้า ได้อย่างดี  

 
แคนซัสเป็นดินแดนท่ีราบแบน ดูไม่มีท่ีส้ินสุด มีแต่หญ้าสูง ๆ ปลิวไหวอยู่ในสายลม 

วันแล้ววันเล่าต้องเดินทางอยู่ในแคนซัสแลไม่เห็นมีส่ิงใดอีกเลย นอกจากยอดหญ้าปลิวสะบัด และ
ท้องฟ้าอันเว้ิงว้างกว้างใหญ่ 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 18)  
 
นอกจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ที่ราบ ทุ่งหญ้า ผู้แต่งยังได้พรรณนาถึง

แม่น้ าสายส าคัญ ๆ ของดินแดนที่มีลักษณะกว้างขวาง น้ าเป็นโคลนสีเหลือง ซ่ึงก็คือ แม่น้ ามิสซูรี การ
พรรณนาของผู้แต่งท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าได้ลงไปอยู่ในแพ ที่ลอยแคว้งคว้างไร้ทิศทาง 
ไปตามกระแสคลื่นของแม่น้ า ดังตัวอย่าง 

 
ได้นั่งเกวียนข้ึนสะพานไม้ยาว ๆ ข้ามแม่น้ ามาก็หลายหนแล้ว แล้วก็มาถึงแม่น้ าสาย

หนึ่งกว้างขวาง น้ าเป็นสีเหลือง ท่ีนี่ไม่มีสะพานเลย นี่แหละแม่น้ ามิสซูรี พ่อขยับเกวียนข้ึนไปท่ีแพไม้
แล้วทุกคนก็นั่งนิ่ง ไม่กระดุกกระดิกอยู่ในเกวียน ขณะท่ีแพลอยตุปัดตุเป๋ออกจากฝ่ัง ท่ีปลอดภัย     
ค่อย ๆ ลอยไปตามกระแสคล่ืนน้ าโคลนสีเหลือง  

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 17) 
 
ผู้แต่งพรรณนาถึงการเดินทางข้ามผ่านทะเลสาบ ที่เห็นภาพของทะเลสาบเป็น

น้ าแข็งพ้ืนใหญ่กว้างขวางสุดลูกหูลูกตา ดังตัวอย่าง 
 
ทะเลสาบใหญ่โตกว้างขวาง แข็งเป็นน้ าแข็งไปหมดมองดูขาวเรียบเว้ิงว้างไปจนจด

ขอบฟ้าสีเทา แลเห็นรอยเกวียนบนน้ าแข็งผ่านไปบนทะเลสาบนี้เป็นทางไกลจนสุดสายตา 
(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 15)  

 
นอกจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดจนเกิดเป็นพายุแล้ว ผู้แต่งก็ยังได้พรรณนาถึง

อากาศในฤดูร้อนอันแสนสบายก็มีให้ได้สัมผัสเช่นกัน โดยผู้แต่งพรรณนาถึงสภาพอากาศในตอนนี้ว่า 
 
ตลอดเดือนมิถุนายนท่ีแสนจะน่าสบายนั้นลอร่าต้องนั่งเ ย็บเส้ือเช้ิต ดอกกุหลาบ

ก าลังบานสะพร่ังเป็นสีชมพูท่ัวไปท้ังท้องทุ่งกว้าง ลอร่าได้ชมแต่เมื่อตอนเช้ามืด เมื่อเธอกับพ่อรีบร้อน
ไปท างาน 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 54)  
 
จากนวนิยายชุดบ้านเล็กมีอยู่ตอนหนึ่งที่ผู้แต่ง ได้พรรณนาถึงความสวยงามของ

ช่วงฤดูร้อน ที่มีท้องฟ้าเป็นสีฟ้าใส มีเมฆลอยเป็นควันบาง ๆ ไว้ว่า 
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ท้องฟ้าท่ีมีสีสันนิ่มนวลในตอนเช้ามืดเปล่ียนเป็นสีฟ้าใสแจ๋ว มีเมฆฤดูร้อนลอยผ่าน
มาเป็นควันบาง ๆ  ดอกกุหลาบส่งกล่ินอยู่ในสายลมตามข้างถนนท่ีเดินผ่านไป ดอกของมันบางสะพร่ัง 
คล่ีกลีบใหม่สดออกให้เห็นตรงกลางเป็นสีทองชูก้านข้ึนมาเหมือนเงยหน้าข้ึนมามองดู 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 54) 
 
สัญญาณอย่างหนึ่งของฤดูใบไม้ผลิท่ีผู้แต่งได้พรรณนาไว้คือ นกเป็ดน้ าบินกลับ

ขึ้นไปทางทิศเหนือ ผู้อ่านจะรู้สึกว่าได้ยินเสียงร้องของนกเป็ดน้ า และห่านป่า ดังตัวอย่างนี้ 
 
วันนั้นเป็นวันท่ีแดดแจ้ง ยังมีลมหนาวอยู่บ้างเล็กน้อย แต่มีกล่ินอายเหมือนฤดูใบไม้

ผลิ ท้องฟ้าอันเว้ิงว้างสีน้ าเงินนั้นสะท้อนเสียงร้องก๊าบ ๆ ของนกเป็ดน้ าและเสียงฮ้งค์ ฮ้งค์ ฮ้งค์ ของ
ห่านป่า แลเห็นเจ้าสัตว์พวกนี้เป็นจุดด า ๆ เล็ก ๆ เป็นแถวยาว ๆ บินไปทางทิศเหนือ 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 194) 
 
นอกจากนี้ยังมีอีกตัวอย่างที่พรรณนาให้รู้สึกถึงว่าอยู่ในฤดูใบไม้ผลิ คือ  “ฤดู

ใบไม้ผลิมาถึงแล้ว พระอาทิตย์ก้าลังฉายแสงอันอบอุ่น มีสายลมโชยมาเบา ๆ และหญ้าก้าลังขึ นเขียว” 
(ฤดูหนาวอันแสนนาน: 336) 

ความรู้ด้านภูมิอากาศผู้แต่งก็ได้พรรณนาให้เกิดภาพพจน์ไว้อย่างดีเยี่ยม คือตอน
ทีผู่้แต่งได้พรรณนาถึงความน่ากลัวของพายุฤดูร้อน ท าให้ผู้อ่านได้เห็นภาพความโหดร้ายของธรรมชาติ
ที่ผู้คนในยุคนั้นต้องเผชิญ ทั้งยังเกิดความรู้สึกหวาดกลัวเหมือนผู้อ่านได้เข้าไปเผชิญอยู่ในเหตุการณ์
นั้นด้วย 

ราชบัณฑิตยสถาน (2552: 357) ให้ความหมายของค าว่า “ภาพพจน์” ไว้ว่า 
กลวิธีอันเป็นศิลปะของการใช้ภาษา ส านวนในการพูด หรือการแต่งหนังสือ โดยกล่าวถึงสิ่งหนึ่ง แต่ให้
มีความหมายไปถึงอีกสิ่งหนึ่ง มีความมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมอรรถรสให้แก่ข้อความ  นั้น ๆ  

ชุมสาย สุวรรณชมภู  กล่าวถึงภาพพจน์ไว้ในหนังสือภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
(2556: 68) คือถ้อยค าที่ท าให้เกิดภาพในใจ โดยใช้กลวิธีหรือชั้นเชิงในการเรียบเรียงถ้อยค าให้มีพลังที่
จะสัมผัสอารมณ์ของผู้ อ่านจนเกิดความประทับใจ เกิดความเข้าใจลึกซ้ึงและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ
มากกว่าถ้อยค าที่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา 

ภาพพจน์แบ่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้มาก โดยทั่วไปที่พบในวรรณกรรมมี 12 
ชนิด คือ อุปมา อุปลักษณ์ สัญลักษณ์ นามนัย อติพจน์ บุคคลวัต หรือบุคลาธิษฐาน ปฏิทรรศน์       
ปฏิพจน์ ค าถามเชิงวาทศิลป์ การเลียนเสียงธรรมชาติ สัมพจนัย และการกล่าวอ้างถึง 

การพรรณนาแบบยาวนั้น ผู้แต่งสามารถพรรณนาให้เกิดภาพพจน์ได้อย่าง
ชัดเจน และเลือกใช้ภาพพจน์หลายแบบในการพรรณนา เพ่ือให้เกิดภาพ อารมณ์ และความรู้สึก
เสมือนว่าผู้ อ่านได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น ๆ ด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ที่ผู้แต่งใช้ภาพพจน์บุคคลวัต 
หรือบุคลาธิษฐาน เป็นภาพพจน์ที่สมมติให้สิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีความคิด ให้มีสติปัญญา อารมณ์ หรือ
กิริยาอาการเหมือนมนุษย์ โดยผู้แต่งให้เมฆสามารถม้วนตัวแบบมนุษย์ บิดตัวยื่นมือ ทั้งที่เมฆไม่มีมือ
แบบมนุษย์  
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ตอนนี้เมฆด านั้นม้วนตัวกล้ิงมาล่ิว ๆ เกือบจะอยู่ตรงศีรษะข้ึนไปอยู่แล้ว และเปล่ียน
จากสีด ากลายเป็นสีม่วงปนเขียวอย่างน่าสยดสยอง รู้สึกว่ามันพยายามกล้ิงตัวบิดเข้าหากันแล้วค่อย ๆ 
ย่ืนมือลงมาอย่างช้า ๆ  เห็นเป็นงวงยาวค่อย ๆ  ยืดลงมา ยืดลงมา พยายามจะยืดลงมาให้ถึงพ้ืนดิน มนั
ยืดมาจนถึง แล้วดึงหดข้ึนไปข้างบน แล้วก็ยืดลงมาอีก 

(ปีทองอันแสนสุข: 284-285) 
 
จากนั้นผู้แต่งก็น าภาพพจน์บุคลวัต มาใช้รวมกับภาพพจน์อุปมาที่เป็นการ

เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งที่โดยธรรมชาติมีความแตกต่างกัน แต่มีลักษณะเด่นร่วมกัน โดยการ
เปรียบเทียบเมฆที่ยื่นมือเป็นงวงเหมือนกับแมวท่ีก าลังตะครุบเหยื่อ 

 
มันก าลัง ตรง ล่ิ วมา ยัง เขาท้ั งสอง มาจ ากทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อไปทา ง

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีม้าตัวใดแม้จะมีฝีเท้าเร็วปานใดก็ตาม จะสามารถว่ิงแข่งกับพายุได้ทัน เมฆ
สีม่วงปนเขียวท่ีกล้ิงตัวอยู่บนฟ้านั้นได้มาอยู่เหนือทุ่งกว้างท่ีปราศจากส่ิงท่ีจะคุ้มครองป้องกัน เมฆท่ี
ย่ืนมือลงมาเป็นงวงยาวนั้นท าท่าเหมือนกับแมวท่ีก าลังจะตะครุบหนู ต้ังท่าเตรียมตัวจะขยุ้มเป็นการ
ทรมานจิตใจหนูนั้นเล่น 

(ปีทองอันแสนสุข: 285) 
 
ผู้แต่งยังคงใช้ภาพพจน์บุคคลวัต เพ่ือให้เกิดความมีชีวิตของเมฆที่ดูโหดร้ายและ

น่ากลัวอย่างยิ่ง “งวงที่สองยื่นลงมาอีก ทางเบื องหลังล้าแรก แล้วก็ลงมาอีกเป็นล้าที่สาม ทั งสามล้ายืด
ยาวลงมาจนจดพื นดินแล้วก็หดตัวขึ นไปแล้วยืดลงมาอีกเป็นสาย ๆ ลงมาจากก้อนเมฆที่ก้าลังบิดตัว
ม้วนเป็นเกลียว” (ปีทองอันแสนสุข: 285) 

 
ผู้แต่งเลือกใช้ภาพพจน์อุปมา ซ่ึงเป็นภาพพจน์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง

เหมือนกับอีกสิ่ง โดยให้พายุที่มีลักษณะเป็นสาย เหมือนกับต้นไม้ที่มีรากยึดหยั่งลงสู่ดิน แสดงให้เห็น
ว่าสายของพายุมีความเหนี่ยวแน่น ม่ันคงดังรากของต้นไม้ สร้างความน่าหวาดกลัวให้ผู้ที่พบเห็นมาก
ทีเดียวในตัวอย่างนี้ 

 
แล้วท้ังสามสายนั้นก็เบนไปทางทิศใต้ ตามหลังกันไปล่ิว ๆ อย่างรวดเร็ว ท้ังสามสาย

นั้นยึดหย่ังลงมาถึงพ้ืนดินภายใต้กลุ่มเมฆ แล้วก็เคล่ือนท่ีไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเมฆนั้น มันผ่านไป
ทางเบ้ืองหลังรถม้าไปทางทิศตะวันตก แล้วหันไปทางใ ต้ แล้วลมก็พัดกรรโชกมาอย่างน่ากลัวเฮือก
หนึ่งในปัจจุบันทันทีนั้น แรงจนกระท่ังรถแกว่งยวบ แต่พายุใหญ่นั้นผ่านไปทางเบ้ืองหลัง ลอร่าถอนใจ
ยาวและส่ันสะท้านไปท้ังตัว  

(ปีทองอันแสนสุข: 284-285) 
 

1.3.2 การบันทึกความรู้ด้านความเป็นอยู่ของชาวอเมริกัน 
จากนวนิยายชุดบ้านเล็ก ผู้แต่งได้พรรณนาถึงเรื่องการต่อสู้กับภัยจากสัตว์ ที่

ครอบครัวของผู้แต่งต้องเผชิญเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็ก ๆ แต่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างใหญ่
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หลวงทีเดียว นั่นคือ ต๊ักแตน ซ่ึงมันสามารถท าลายพืชผลให้เสียหายทั้งหมดได้ภายในพริบตาทีเดียว 
เพราะเม่ือต๊ักแตนมามันจะมากันเป็นฝูงใหญ่แบบมืดฟ้ามัวดิน อย่างที่ผู้แต่งได้เผชิญ 

ผูแ้ต่งพรรณนาให้เห็นถึงภาพพจน์การเลียนเสียงธรรมชาติ เป็นการเลียนเสียง
ของสิ่งหนึ่งที่ตกใส่ศีรษะเธอ ตกใส่หน้า ใส่แขน ลงมารวมกับลูกเห็บ เพียงไม่นาน เม่ือมองไปบน
ท้องฟ้าก็เห็นฝูงต๊ักแตนบินมาอย่างกับก้อนเมฆใหญ่  ซ่ึงท าให้ผู้อ่านเห็นภาพของความโหดร้ายของฝูง
ต๊ักแตนได้อย่างชัดเจน 

 
ปุ ! อะไรส่ิงหนึ่งกระทบศีรษะลอร่าแล้วหล่นลงบนพ้ืนดิน เธอก้มลงมอง ได้เห็น

ต๊ักแตนสีน้ าตาลตัวใหญ่ท่ีสุดต้ังแต่เคยเห็นต๊ักแตนมา ต๊ักแตนสีน้ าตาลตัวใหญ่ถนัดก าลังตกลงมาบน
พ้ืนดินรอบ ๆ ตัวเธอ โดนศีรษะ โดนหน้า โดนแขน มันตกปุ ๆ ลงมาราวกับลูกเห็บ 

(บ้านเล็กริมห้วย: 171)  
 
ผู้แต่งใช้ภาพพจน์การเลียนเสียงธรรมชาติ เป็นเสียงเค้ียวอาหารของต๊ักแตนซ่ึง

มันก าลังกัดและเค้ียวข้าวในนา จนเสียหายหมด พืชผักที่ปลูกไว้ มันก็กัดกินจนไม่เหลือท าให้พืชผล
ของชาวบ้านในแถบนั้นเสียหายกันจนหมดสิ้น วิธีการพรรณนาโดยใช้ภาพพจน์เลียนเสียงธรรมชาติท า
ให้ผู้อ่านได้เห็นภาพอันน่าขยะแขยงของต๊ักแตนนับล้าน ๆ ตัว และเสียงกัดเค้ียวอาหารของมัน ทั้งยัง
ท าให้เกิดอารมณ์แห่งความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่อีกด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ต๊ักแตนก าลัง กินข้าว เราจะไม่ไ ด้ยินเสียงต๊ักแตนเพียงตัวเดียวมันเค้ียวอาหาร เว้น

แต่ว่าถ้าเราเงี่ยหูฟังดี ๆ เวลาท่ีจับต๊ักแตนมาแล้วเอาใบหญ้าให้มันกิน แต่นี่ต๊ักแตนนับร้อย ๆ ล้านตัว
ก าลังกินอาหารของมันอยู่ เราได้ยินเสียงขากรรไกรนับล้านกัดและเค้ียวอาหารดังสอบแสบ ๆ  

(บ้านเล็กริมห้วย: 172) 
 
สวนผักสีเขียวสดก าลังยุบยวบลงแล้ว มันฝร่ัง แครอท หัวบีต และถ่ัว ก าลัง ถูกกิน

ย่อยยับ ใบข้าวโพดใบยาว ๆ ก็ก าลังจะกร่อนไปจากกอ พู่ฝอย ๆ และฝักข้าวโพดอ่อน ๆ ท่ีเปลือกยัง
เขียวก็หล่นลง มีต๊ักแตนไต่อยู่จนเต็มยุ่บ ไม่มีหนทางใดท่ีใคร ๆ จะท าอะไรได้ 

(บ้านเล็กริมห้วย: 174) 
 

กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์ตรงแบบพรรณนา  เป็นกลวิธีที่ช่วยให้ผู้ อ่านเกิด
อารมณ์ความรู้สึกตามที่ผู้แต่งปรารถนา ท าให้เนื้อเรื่องมีความสมบูรณ์ในด้านของอารมณ์ยิ่งขึ้น ไม่ใช่
เพียงแค่ให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่ ค่อนข้างเป็นวิชาการ แต่การพรรณนาจะช่วยให้งานที่เป็น
วิชาการมีความง่ายขึ้น สร้างความประทับใจแก่ผู้อ่าน ท าให้ผู้ อ่านเกิดอารมณ์ร่วมไปกับผู้แต่งเสมือน
ผู้อ่านได้เข้าไปสัมผัสเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ด้วยตนเอง  

ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกได้รับการบันทึกด้วย
กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์ตรงแบบบรรยาย แบบอธิบาย และแบบพรรณนา โดยผู้แต่ง
ได้ใช้กลวิธีนี้กับความรู้ในเรื่องภูมิศาสตร์ ความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันในยุคบุกเบิกอเมริกาตะวันตก 
ที่บันทึกเรื่องการถนอมอาหาร การต่อสู้กับภัยตามธรรมชาติ การศึกษา และการประกอบอาชีพ ผู้แต่ง
ยังได้บันทึกความรู้เรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี ความรู้เรื่องชนพ้ืนเมืองอย่างเช่นพวกอินเดียนแดง 
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ความส าเร็จของชนชาติอเมริกา และการสร้างระเบียบของสังคมใหม่ ผู้แต่งสามารถบันทึกความรู้
เหล่านี้ไว้ได้อย่างน่าสนใจ และแนบเนียน กล่าวคือ ผู้อ่านจะได้รับความรู้ประวัติศาสตร์เหล่านี้โดย
อัตโนมัติ เป็นการอ่านที่ได้รับความรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน ได้อรรถรสในการอ่านอย่างเพลิดเพลิน 
 
2. กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อม 

กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมนี้เป็นวิธีการบันทึกความรู้ที่ผู้แต่งได้รับมาจาก
ประสบการณ์ของผู้อ่ืน กล่าวคือ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้ น ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงกับตัวผู้แต่ง 
แต่เป็นเรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลรอบตัวของผู้แต่ง ผู้แต่ งมีเพียงส่วนที่เข้าไปรับรู้ 
สังเกตการณ์ หรือได้ยินได้ฟังมาเท่านั้น แต่ไม่มีส่วนได้สัมผัสเหตุการณ์นั้น ๆ โดยตรง ซ่ึงเรื่องราว หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ นั้นจึงถือได้ว่าเป็นประสบการณ์อ้อมของผู้แต่ง  

ความรู้ที่เป็นประสบการณ์อ้อมนั้น ผู้แต่งได้รับมาจาก 3 ทาง คือ จากคนในครอบครัว จาก
เพ่ือนบ้าน จากบทสนทนา ซ่ึงความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับมานั้นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าอย่างยิ่ง 
เป็นเรื่องราวท่ีน่าประทับใจและน่าจ าจด ซ่ึงอยู่ในความทรงจ าของผู้แต่งมาโดยตลอด ผู้แต่งจึงจ าเป็น
ที่จะต้องบันทึกความรู้เหล่านี้ไว้ โดยใช้กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมแบ่งเป็น 3 แบบ 
ด้วยกันคือ กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมแบบบรรยาย กลวิธีการบันทึกความรู้จาก
ประสบการณ์อ้อมแบบอธิบาย และกลวิธีบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมจากบทสนทนาของตัว
ละครอ่ืน ดังนี้ 

 
2.1 กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมแบบบรรยาย 

กลวิธีบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมแบบบรรยาย เป็นกลวิธีที่ผู้แต่งน าเสนอ
ความรู้ไว้ทุกประการ กล่าวคือความรู้ประวัติศาสตร์จากบทที่ 3 ทุกเรื่อง ผู้แต่งใช้วิธีการบันทึกความรู้
ด้วยกลวิธีบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมแบบบรรยาย เพราะวิธีการบรรยายเป็นวิธีการเล่าเรื่อง 
หรือการเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยเวลาและสถานที่ให้เห็นความสัมพันธ์ที่สอดคล้อง และต่อเนื่องกัน 
ท าให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้ว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างไร มีผลต่อการด าเนินชีวิตอย่างไร และ
สามารถท าให้ได้รับความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่ยากได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งยังให้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแก่ผู้อ่านไปพร้อม ๆ กันด้วย 

การบรรยายให้ความรู้เรื่องการถนอมอาหาร สูตรอาหาร เครื่องปรุง แ ละสมุนไพร
ต่าง ๆ ที่ทั้งเป็นเครื่องเทศ และเป็นยารักษาโรคอย่างเช่น พวกพริก หรือหัวหอม ผู้แต่งได้รับความรู้
ด้านนี้ส่วนใหญ่มาจากพ่อและแม่ โดยพ่อและแม่จะเล่าให้ฟัง และท าให้ดูบ่อยครั้ง วิธีการที่ ง่ายที่สุด
คือการเก็บพืชผล และอาหารไว้บนห้องหลังคา เพราะเม่ือถึงฤดูหนาวก็จะเหมือนกับการแช่เย็นไว้ 
พวกพริกแดง และหัวหอมก็จะน าไปแขวนไว้ให้แห้งจะท าให้เก็บรักษาไว้ได้นาน ส่วนเนื้อสัตว์ก็จะมี
การท าเป็นหมูแฮม เนื้อเค็มบ้าง เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

 
ห้องบนหลังคาเป็นท่ีเล่นท่ีสนุกมาก ฟักทองลูกกลมใหญ่สีสด ๆ เอามาต้ังนั่งเล่นแทนโต๊ะ

เก้าอ้ีอันสวยงาม พริกแห้งสีแดงและหัวหอมแขวนเป็นระย้าย้อยห้อยโตงเตงอยู่เหนือศีรษะ หมูแฮม
และเนื้อเค็มห่อกระดาษแขวนอยู่เป็นระนาว แล้วยังมีสมุนไพรแห้งเป็นพวง ๆ ห้อยไว้ สมุนไพรนี้เป็น
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เคร่ืองเทศส าหรับท ากับข้าวบ้าง เป็นสมุนไพรขม ๆ  ส าหรับท ายาบ้าง ล้วนแต่ส่งกล่ินจนท าให้สถานท่ี
นั้นอวลอบไปด้วยกล่ินอับ ๆ ฉุน ๆ 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 22) 
 
การบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมแบบบรรยาย โดยการบอกเล่าเรื่องราวจาก

พ่อของผู้แต่งในเรื่องของท่านสาธุคุณบราวน์ ซ่ึงเป็นพระในศาสนาคริสต์ท าให้รู้เก่ียวกับการศึกษา ซ่ึง
นอกจากต้องเรียนการอ่าน เขียนตัวสะกด และวิชาค านวณแล้ว จากค าบอกเล่าของพ่อท าให้ทราบว่า
เด็ก ๆ จะได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ด้วย เพ่ือให้รู้ความเป็นมาของอเมริกาในยุคก่อนที่มีการบุกเบิก
ดินแดนตะวันตกเป็นเรื่องเก่ียวกับจอห์น บราวน์ ซ่ึงเป็นนักต่อสู้ด้านการมีทาสด้วยวิธีรุนแรง บราวน์
เชื่อว่าตนเองคือผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงเลือกให้เป็นเครื่องมือของพระองค์ท าการปลดปล่อยทาสให้เป็น
อิสระ และบรรยายถึงเมืองโอซาวาโตมี เป็นเมืองในมลรัฐแคนซัส ซ่ึงในขณะนั้นเป็นดินแดนอิสระที่รอ
การออกเสียงของชาวเมืองว่าจะเป็นรัฐที่มีทาสหรือไม่มีทาส ดังตัวอย่าง 

 
พ่อบอกว่าท่านอวดอ้างว่าเป็นญาติกับจอห์น บราวน์ แห่งโอซาวาโตมี ซ่ึงฆ่าคนเสีย

มากมายก่ายกองท่ีในแคนซัส แล้วในท่ีสุดก็ก่อสงครามกลางเมืองข้ึนจนได้ ท่านสาธุคุณบราวน์หน้าตา
ไม่เหมือนรูปจอห์น บราวน์ ท่ีในหนังสือประวัติศาสตร์ของลอร่าเลย 

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 209) 
 
กลวิธีการบันทึกความรู้ จากประสบการณ์อ้อมแบบบรรยาย เป็นวิธีการน าเสนอ

ความรู้จากที่ผู้แต่งได้รับมาจากบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ หรือเพ่ือนบ้านก็ตาม ผู้แต่งต้องการให้
ความรู้ที่ตนได้รับยังคงอยู่ไม่สูญหายไป จึงได้น าเสนอออกมาในรูปแบบการบรรยาย โดยให้ความรู้
เรื่องภูมิศาสตร์บรรยายถึงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ บรรยายเรื่องความเป็นอยู่ของชาวอเมริกา
ในยุคบุกเบิกตะวันตก โดยให้ความรู้เก่ียวกับการสร้างที่อยู่อาศัย การถนอมอาหาร การต่อสู้กับภัย
ตามธรรมชาติ การศึกษา การประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่ียวข้องกับศาสนา ธรรม
เนียมปฏิบัติของชาวอเมริกัน ความรู้ เรื่องชนพ้ืนเมืองอย่างพวกอินเดียนแดง ในด้านวิถีชีวิต ความ
แตกต่างของแต่ละเผ่า และภาษาของชาวอินเดียนแดง การบรรยายความรู้เรื่องความขัดแย้งกับชน
พ้ืนเมือง สาเหตุการอพยพสู่ดินแดนตะวันตกโดยมีเหตุผลเรื่องของทรัพยากรทางภาคตะวันออกลดลง 
แต่ทางภาคตะวันตกยังคงอุดมสมบูรณ์ หรือการเผยแผ่ศาสนา และการสร้างระเบียบของสังคมใหม่ 
ซ่ึงตัวอย่างที่ละเอียดได้เขียนไว้ในบทท่ี 3 แล้ว 

 
2.2 กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมแบบอธิบาย 

กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมแบบอธิบาย เป็นกลวิธีที่ผู้แต่งน าเสนอ
ความรู้ในเรื่องการสร้างบ้าน และการถนอมอาหาร ซ่ึงเป็นความรู้ที่ผู้แต่งได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อ
และแม่ของผู้แต่งเอง 

การอธิบายเป็นวิธีการที่ผู้แต่งเลือกใช้เพ่ือต้องการน าเสนอความรู้อย่างเป็นขั้นตอน 
เพ่ือต้องการให้ผู้ อ่านเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และชัดเจนแจ่มแจ้ง ในครั้งที่อพยพออกจากดินแดนของ
อินเดียนแดงมาสู่ มินนิโซตา ภูมิประเทศเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่การสร้างบ้านจึงใช้ไม้กระดานแทนไม้ซุง 
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พ่อของผู้แต่งลงมือสร้างบ้านเอง โดยมีมิสเตอร์เนลสันซ่ึงเป็นเพ่ือนบ้านเข้ามาช่วย และผู้แต่งก็ได้มี
โอกาสฟังจากการอธิบายของพ่อ และเห็นการสร้างบ้าน จึงได้น า เสนอความรู้ด้านนี้ออกมาเป็นแบบ
การอธิบายที่มีล าดับขั้นตอน โดยการที่เห็นพ่อและเพ่ือนบ้านเริ่มลงมือขุดดินห้องใต้ดิน 

 
วันรุ่งข้ึนมิสเตอร์เนลสันมาช่วยพ่อแล้วก็ลงมือขุดห้องใต้ติดส าหรับบ้านหลังนั้น เตรียมจะ

สร้างให้เป็นบ้านท่ีหรูหรา เพราะว่าข้าวสาลีก าลังงอกงามดี. .. ดูเขาสร้างโครงบ้านข้ึนนี้น่าสนุกสนาน
ไม่น้อย 

(บ้านเล็กริมห้วย: 101) 
 
การสร้างบ้านหลังนี้พ่อกับมิสเตอร์เนลสันซ่ึงเป็นเพ่ือนบ้านใกล้เคียงได้ช่วยกันอย่าง

เต็มที่ หลังจากที่ขึ้นโครงบ้านเสร็จแล้วก็ได้ท าฝาเรือน และมุงหลังคา 
 
พ่อกับมิสเตอร์เนลสันเอาไม้กระดานทาบเข้ากับโครงเรือนแล้วตอกตะปู แล้วก็มุงหลังคา

ด้วยกระเบ้ืองไม้ท่ีซ้ือมา กระเบ้ืองท่ีซ้ือมานี้บางและมีขนาดเท่ากันเป๊ียบ มันเรียบร้อยสวยกว่าท่ีพ่อเคย
ถากเอาด้วยขวานเป็นอันมาก หลังคาจึงเรียบร้อยสม่ าเสมอกัน มุงได้ชิดแน่น ไม่มีรอยแยกเลยแม้แต่
น้อย 

(บ้านเล็กริมห้วย: 102) 
 
เม่ือตีฝาเรือน และมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว พ่อก็ได้ปูพ้ืนเรือนด้วยไม้กระดานต่อ 

ผู้แต่งได้อธิบายขั้นตอนการปูพ้ืนนี้ไว้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่าง 
 
... แล้วพ่อก็ปูพ้ืนด้วยไม้กระดานท่ีเรียบล่ืนราวกับแพร และได้ถากท่ีตรงข้าง ๆ ไม้กระดาน

เหล่านั้นเป็นร่อง ๆ เพ่ือปูเข้าล้ินกันพ้ืนกระดานจึงชิดสนิทกันดี แล้วพ่อก็ปูพ้ืนห้องช้ันบน พ้ืนนั้นก็
กลายเป็นเพดานของห้องช้ันล่างไปด้วย 

(บ้านเล็กริมห้วย: 102) 
 
จากนั้นพ่อก็ได้ก้ันห้องชั้นล่าง เพ่ือเป็นห้องนอน และห้องนั่งเล่น พ่อได้ท าหน้าต่าง

เป็นบานกระจกเพ่ือป้องกันลมในฤดูหนาวได้ดี และท าประตูบ้านเป็นขั้นตอนต่อไป 
 
ตรงกลางห้องช้ันล่าง พ่อก้ันฝา บ้านนี้ ช้ันล่างจะมีห้องสองห้อง ! ห้องหนึ่ง เป็นห้องนอน 

อีกห้องหนึ่งเป็นห้องนั่งเล่น พ่อท าหน้าต่างบานกระจกใสแจ๋วสองบานในห้องนั้น บานหนึ่งอยู่ทางด้าน
พระอาทิตย์ข้ึน อีกบานอยู่ข้างประตูซ่ึงเปิดทะลุไปทางด้านทิศใต้ ส่วนในห้องนอนพ่อก็ต้ังกรอบ
หน้าต่างไว้สองบาน ซ่ึงเป็นหน้าต่างบานกระจกด้วยเหมือนกัน 

(บ้านเล็กริมห้วย: 102-103) 
 
พ่อต้ังกรอบประตูหลังตรงกันข้ามกับประตูเรือน และนอกประตูหลังออกไป พ่อท าห้อง

เล็ก ๆ เป็นเพิงย่ืนออกไปข้างนอก คือเป็นห้องเพิงหลังคาหมาแหงนเข้ามาติดอยู่กับตัวบ้าน ห้องเพิงนี้
จะต้านทานลมเหนือในฤดูหนาว และจะเป็นท่ีท่ีแม่เก็บไม้กวาด ผ้าถูเรือน และถังน้ า 

(บ้านเล็กริมห้วย: 103) 
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การอธิบายจะท าให้ผู้ อ่านเข้าใจความรู้ที่ผู้แต่งน าเสนอได้อย่างเป็นระบบ เป็น

ขั้นตอน และชัดเจนแจ่มแจ้ง ซ่ึงการสร้างบ้านนี้จะท าให้เห็นว่ามีการสร้างบ้านเพ่ือให้เข้า กับสภาพของ
ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ เนื่องด้วยในฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัดถึงขั้นหนาวรุนแรง ต้องมีการ
สะสมอาหารไว้โดยการสร้างห้องใต้ดิน เพ่ือเป็นที่เก็บอาหารไว้ ส่วนทางทิศเหนือก็มีการสร้างห้องเพิง
หลังคาหมาแหงนเพ่ือป้องกันลมเหนือในฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี และการท าหน้าต่างเป็นกระจก ก็
สามารถกันลมหนาวได้ดีเช่นกัน นอกจากนั้นยังท าให้มองเห็นลม หรือหิมะภายนอกตัวบ้านได้อีกด้วย  

การอธิบายในเรื่องของการถนอมอาหารนั้น ผู้แต่งต้องการที่จะให้ผู้ อ่านได้เข้าใจ
ข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้เลือกใช้วิธีการอธิบายในเรื่องนี้  โดยได้อธิบายถึงวิธีการแช่เกลือไว้อย่าง
ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ชนิดใด เช่น เนื้อกวาง เนื้อปลา ก็จะน าเนื้อนั้น ๆ มาหั่นออกเป็นชิ้น ๆ 
แล้วทาเกลือให้ทั่วเนื้อ หรือน าไปแช่เกลืออัดใส่ถังไว้ดังนี้ 

 
พ่อถลกหนังกวางอย่างระมัดระวังแล้วทาเกลือ ดึงและถ่างผืนหนังนั้นออกให้ตึง เพราะจะ

ตากท าให้หนังนุ่ม  ๆ ไว้ให้ลูก แล้วพ่อก็ห่ันเนื้อออกเป็นช้ิน ๆ โรยเกลือลงไปบนช้ินเนื้อแล้ววางไว้บน
เขียง 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 14-15) 
 
การท าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์นั้น ผู้แต่งได้อธิบายจากการเห็นพ่อท าได้

อย่างละเอียดเป็นขั้นตอน และน่าสนใจ เม่ือมีหมูตายสักตัวก็จะน าไปจุ่มในน้ าร้อนให้หนังสุกพอดี 
จากนั้นน าขึ้นมาใช้มีดขูดขนที่แข็ง ๆ ออก แล้วน าหมูทั้งตัวไปแขวนไว้ เพ่ือที่จะผ่าเอาเครื่องในออกมา 
แล้วแขวนตากลมทิ้งไว้รอให้หมูเย็นก็จัดการช าแหละหมูทีละส่วน ซ่ึงหมูแต่ละส่วนก็สามารถน ามาแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น ขาหมูน ามาท าแฮม หัวหมูน ามาท าเป็นหมูทับ เศษหมูที่เป็นชิ้น
เล็กชิ้นน้อยก็จะเอามาสับท าเป็นไส้กรอก ดังตัวอย่าง 

 
เห็นพ่อท า...พอหมูเย็นแล้วก็เอาลงมาช าแหละออกเป็นช้ิน ๆ มีขาส าหรับท าหมูแฮม เนื้อ

ช่วงไหล่ เนื้อสัน ซ่ีโครง เนื้อหมูสามช้ัน แล้วยังมีหัวใจ ตับ และล้ิน ส่วนหัวหมูจะเอามาท าเป็นหมูทับ 
ในกระทะมีเศษเนื้อหมูท่ีเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย จะเอามาสับท าเป็นไส้กรอก 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 19) 
 
วิธีการท าหมูทับ แม่จะเอาเนื้อที่หัวหมูออก ทั้งยังเอาหัวหมูต้มจนเนื้อเปื่อยหลุดออก

จากกระดูกจนเกลี้ยง แล้วเอามาสับจนละเอียด ใส่ในชามอ่างไม้ ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย เครื่องเทศ 
ผสมกับน้ าซุปข้น ๆ ที่ได้จากการต้มหัวหมู แล้วน าไปผึ่งไว้ให้เย็นก็น ามาหั่นเป็นชิ้น ๆ เป็นหมูทับ  

 
แม่ขูดและตัดเอาเนื้อท่ีหัวหมูออกอย่างละเอียดลออ แล้วยังเอาหัวหมูลงต้มจนเนื้อเป่ือย

ล่อนหลุดออกจากกระดูกหมดเกล้ียง แม่เอามีดสับเนื้อนี้จนละเอียด ใส่ลงไปในชามอ่างไม ้แล้วปรุงรส
ด้วยเกลือ พริกไทย และเคร่ืองเทศ เอาน้ าซุปข้น ๆ จากการต้มหัวหมูประสมลงด้วย แล้วตักเอาไ ว้
ต่างหาก ใส่ถาดผ่ึงไว้ให้เย็น พอมันเย็นก็ห่ันเป็นช้ิน ๆ เป็นหมูทับ 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 21) 
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การท าไส้กรอกก็มีวิธีการง่าย ๆ ที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นไส้กรอก คือ แม่จะใช้เศษ
หมูชิ้นเล็กชิ้นน้อยทั้งเนื้อและมัน มาสับจนละเอียด ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย ใบเสจแห้ง นวดผสมจน
เข้ากันดี แล้วปั้นเป็นก้อนกลม ๆ ใส่ถาดทิ้งไว้ให้แข็ง ก็จะมีไส้กรอกแบบที่ไม่ต้องยัดไส้ไว้รับประทาน 
ดังตัวอย่างนี้ 

 
.. เศษหมูช้ินเล็กช้ินน้อยท้ังเนื้อและมันท่ีตัดเลาะออกจากช้ินใหญ่ แม่สับเสียจนละเอียด 

ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย กับใบเสจแห้งจากในสวน เอามือนวดผสมจนเข้ากันดี แล้วจึงป้ันเป็นก้อน
กลม ๆ เอาใส่ถาดต้ังท้ิงไว้ท่ีเพิง ปล่อยให้มันแข็งจะได้รับประทานอย่างอร่อยในฤดูหนาว นี่ คือไ ส้
กรอกท่ีไม่ต้องยัดไส้ 

(บ้านเล็กในป่าใหญ่: 21) 
 
เม่ือครั้งที่ครอบครัวของผู้แต่งได้อพยพไปอยู่ที่ดาโคตา พ่อของผู้แต่งได้มีโอกาสเข้า

ไปท างานร่วมกับคนสร้างทางรถไฟ ท าให้ผู้แต่งมีโอกาสได้เห็นการสร้างทางรถไฟ เป็นเส้นทางที่ทอด
ยาวไปทางตะวันตก เป็นการน าความเจริญเข้ามาสู่ดินแดนตะวันได้อย่างรวดเร็วทีเดียว ซ่ึงการสร้าง
ทางรถไฟสายนี้ พ่อของผู้แต่งได้พาผู้แต่งไปดูคนงานสร้างทางรถไฟว่าท างานกันอย่างไร พร้องทั้ง
อธิบายวิธีการสร้างทางรถไฟให้ผู้แต่งฟัง ว่าการสร้างทางจะต้องใช้ คนงานกับม้าเทียมคันไถเพ่ือไถ ขุด
ดินในทุ่งหญ้าไปทางตะวันตกให้เป็นทางกว้างตรงไป  แล้วก็น าเครื่องครูดซ่ึงใช้ม้าลากเพ่ือครูดดินที่ไถ
ไว้ให้โกยขึ้นมาบนถนนรถไฟ จะมีคนงานที่เป็นคนคอยสังเกตและคอยบอกคนงานให้เทดินจากเครื่อง
ครูด ลงบนถนนรถไฟ เพ่ือให้ถนนรถไปเรียบสม่ าเสมอกัน มีคนงาน และม้าที่ท างานสร้างทางรถไฟ
จ านวนมาก ทุกคนต่างประจ าหน้าที่ของตน หมุนเวียนไปเป็นจังหวะ เพ่ือให้ได้ถนนรถไฟที่เรียบตรงไป
ยังตะวันตก  

 
ม้าสามสิบคู่ เคร่ืองครูดสามสิบเคร่ือง และคันไถลากด้วยม้าสามตัวอีกมากมาย ยังคนขับ

ม้าและคนท่ีคอยยกด้ามเคร่ืองครูด ต่างก็เดินไปรอบ ๆ ทุกคนประจ าหน้าท่ี หมุนเวียนไปเป็นจังหวะ
จะโคน ท่ีบนทุ่งกว้างกลางแจ้งนั้นทุก ๆ คนท างานเหมือนนาฬิกาอย่างท่ีพ่อว่า ท่ีข้างหน้าปลายถนน
รถไฟท่ีพูนดินข้ึนใหม่นี้  เฟรดนายงานใหญ่ยืนอยู่ในกลุ่มควันฝุ่นละออง ก าลังบงการให้งานทุกอย่าง
ด าเนินเร่ือยไปไม่ได้หยุดหย่อน 

(ริมทะเลสาบสีเงิน: 104) 
 
การอธิบายขั้นตอนการจับจองที่ ดินผู้แต่งได้รับรู้ระเบียบข้อนี้จากการกระท าของ

แมนลี่ หรือแอลแมนโซ สามีของเธอเองว่าในการจับจองที่ ดิน ต้องมีที่ ดินในส่วนที่ท าการเพาะปลูก 
ต้องอาศัยอยู่ในที่ ดินที่จับจองปีละ 6 เดือน และต้องมีที่ ดินในส่วนที่ก าหนดให้ปลูกป่า หากท าไม่
ส าเร็จ ผู้จับจองก็จะต้องไปลงชื่อเป็นผู้ มีบุริมสิทธิ คือการเลือกซ้ือที่ ดินแปลงของตนเองก่อนคนอ่ืน 
เพราะถ้าไม่ลงชื่อจับจองซ้ือที่ดินก็จะกลับไปเป็นของรัฐบาลอเมริกันและเปิดโอกาสให้คนอ่ืนมาจับจอง
ต่อไป  

 
ถึงเวลาท่ีจะแสดงให้เจ้าหน้าท่ีเขาเห็นว่า ได้ปลูกต้นไม้ยืนต้นไ ว้ได้ครบแล้ว แต่ก็แสดง

ไม่ไ ด้ มีหนทางอีกทางเดียวเท่านั้นท่ีจะรักษาท่ีดินแปลงนี้ไ ว้ได้ คือแมนล่ีจะต้องไปลง ช่ือเป็นผู้มี
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บุริมสิทธิ คือเลือกซ้ือท่ีดินแปลงนี้ ได้ก่อนคนอ่ืน ถ้าเขาท าเช่นนั้น เขาก็จะต้องไปซ้ือจริง ๆ ภายในหก
เดือน และจ่ายเงินให้รัฐบาลอเมริกันไป เอเคอร์ละหนึ่งเหรียญย่ีสิบห้าเซ็นต์ การอยู่ประจ าในท่ีแปลง
นั้นไม่มีความล าบาก เพราะเขาอยู่ท่ีนั่นอยู่แล้ว เงินสดสองร้อยเหรียญในตอนปลายหกเดือนนี้คงจะ
หายาก แต่ไม่มีทางอ่ืน ถ้าแมนล่ีไม่รีบไปลงช่ือไว้ คนอ่ืนก็จะมาเอาไป เพราะถ้าเขาท าไม่ได้อย่าง ท่ี
สัญญา ท่ีดินก็ต้องกลับไปเป็นของรัฐบาล และเปิดโอกาสให้คนอ่ืนจับจองต่อไป 

    (ส่ีปีแรก: 109) 
 

กลวิธีบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมแบบอธิบายนี้  ผู้แต่งได้เลือกใช้ในเรื่องของ
การสร้างบ้าน การถนอมอาหาร การสร้างทางรถไฟสายตะวันตก และการสร้างระเบียบของสังคมใหม่
ในเรื่องการจับจองที่ดิน เพราะวิธีการอธิบายจะเป็นวิธีการที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นขั้นตอนได้ดี
ที่สุด ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างเป็นขั้นตอน และต้องการถ่ายทอดความรู้ด้านนี้ให้คงอยู่ต่อไป 
 

2.3 กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมผ่านบทสนทนา 
กลวิธีบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมโดยผ่านจากบทสนทนาของตัวละครอ่ืน 

เป็นการรับความรู้ผ่านทางการสนทนาของตัวละครภายใต้เครื่องหมายอัญประกาศ ซ่ึงผู้แต่งได้รับฟัง
จากที่ ตัวละครอ่ืนสนทนากัน โดยที่ผู้แต่งไม่ได้มีส่วนร่วมเข้าไปสนทนาด้วย อันได้แก่การสนทนา
ระหว่างพ่อกับแม่ของผู้แต่ง พ่อของผู้แต่งกับเพ่ือนบ้าน และแม่ของผู้แต่งกับเพ่ือนบ้าน และญาติที่มา
เยี่ยม ดังต่อไปนี้ 

 
2.3.1 บทสนทนาระหว่างพ่อกับแม่ 

บทสนทนาระหว่างพ่อกับแม่ของผู้แต่งได้ให้ความรู้ประวัติศาสตร์อเมริกายุค
บุกเบิกตะวันตกในเรื่องภูมิศาสตร์ ความเป็นอยู่ของชาวอเมริกา ความรู้ เรื่องชนพ้ืนเมือง สาเหตุการ
อพยพสู่ดินแดนตะวันตก และการสร้างระเบียบของสังคมใหม่ 

ความรู้ด้านหนึ่งที่ผู้แต่งใช้วิธีการน าเสนอโดยผ่านบทสนทนาระหว่างพ่อกับแม่ 
ก็คือ วิถีชีวิตของชาวอเมริกัน ในยุคแห่งการบุกเบิกดินแดนตะวันตกนั้นสามารถท าให้เราเห็นสภาพวิถี
ชีวิตของผู้คนได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัย 

บทสนทนาของพ่อกับแม่ ท าให้ทราบถึงบ้านอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้แต่งได้เคยอยู่
อาศัย คือ บ้านในโพรงดิน เป็นบ้านแบบของชาวนอร์เวย์ ตัวบ้านจะอยู่ใต้ตลิ่ง โดยการขุดเป็นเหมือน
โพรงเข้าไป ซ่ึงบ้านในโพรงดินนี้สามารถสร้างความอบอุ่นส าหรับฤดูหนาวได้เช่นกัน ชาวนอร์เวย์เป็น
คนที่รักความสะอาด ดังตัวอย่างนี้ 

 
“เป็นคืนสุดท้ายแล้วท่ีจะนอนกันกลางแจ้งอย่างนี้” พ่อพูดข้ึน “พรุ่งนี้เราก็จะได้อยู่

กันเป็นท่ีเป็นทางเสียที ตัวบ้านอยู่ใต้ตล่ิง ข้างล าห้วยนี่เอง แคโรไลน์” 
“โอ ชาร์ลส์ !” แม่พูด “บ้านในโพรงดินรึคะ เรายังไม่เคยอยู่ในโพรงกันมาเลย” 
“ฉันคาดว่าเธอคงจะเห็นว่ามันสะอาดพออยู่ได้” พ่อบอกแม่ “ชาวนอร์เวย์เป็นคน

รักความสะอาดกันท้ังนั้น มันคงจะอุ่นสบายพอส าหรับฤดูหนาวคราวนี้ ซ่ึงอีกไม่ช้าก็จะมาถึงอยู่แล้ว” 
“ค่ะ ได้อยู่เป็นท่ีเป็นทางเสียก่อนหิมะตกได้ก็ดีแล้ว” แม่เห็นชอบด้วย 

(บ้านเล็กริมห้วย: 15) 
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ในช่วงแห่งการอพยพสู่ดินแดนตะวันตกของผู้คน ครอบครัวของผู้แต่งเดินทาง

จากรัฐวิสคอนซินไปเรื่อย ๆ จนมาสร้างบ้านที่เขตแคนซัส และยังมุ่งหน้าเดินทางแสวงหาที่ดินเพ่ือจับ
จองเป็นที่ท ามาหากิน และสร้างที่อยู่อาศัยต่อไปจนมาถึงรัฐมินนิโซตา ได้มาอาศัยบ้านในโพรงดิน 
และขยับขยายสร้างบ้านของตนเอง เป็นบ้านที่ใช้ไม้กระดานแทนบ้านไม้ซุงที่เคยอยู่ในป่าใหญ่ที่
วิสคอนซิน พ่อของเธอไปขนไม้กระดานมาจากในเมืองเพ่ือมาสร้างบ้าน เป็นไม้กระดานที่เกลี้ยงเกลา 
เรียบตรง และสวยงามมาก ดังตัวอย่างนี้ 

 
พ่อนั่งมาบนท่ีนั่ง ขับเกวียน ใบหน้าเบิกบานแจ่มใส เต็มไปด้วยความสนุกร่าเริง ไม้

กระดานเรียงซ้อน ๆ กันมาเป็นกองสูงอยู่ในกระบะเกวียนทางเบ้ืองหลังของพ่อ พ่อร้องตะโกนเป็น
เสียงเพลงว่า “นี่บ้านใหม่ของเธอ แคโรไลน์ !” 

“แต่...ชาร์ลส์ !” แม่อ้าปากค้าง ลอร่าว่ิงไปปีนล้อเกวียนก้าวข้ึนไปบนกองไม้
กระดาน เธอไม่เคยเห็นไม้กระดานท่ีเกล้ียงเกลา เรียบตรง และสวยงามอย่างนี้มาก่อนเลย มันเป็นไม้
กระดานท่ีเล่ือยด้วยเคร่ืองจักร  

(บ้านเล็กริมห้วย: 100–101) 
 

ความขัดแย้งของชาวอเมริกันที่เกิดขึ้นนั้น เป็นความขัดแย้งกับรัฐบาลอเมริกัน 
ผูแ้ต่งเล่าจากบทสนทนาของพ่อกับแม่ถึงประวัติด้านการเมืองในอดีต ซ่ึงเธอได้ยินจากที่พ่อเล่าให้แม่
ฟัง เก่ียวกับพวกอินเดียนแดงและฝรั่งที่อพยพเข้ามาสู่ดินแดนตะวันตก ผู้คนส่วนใหญ่ที่อพยพมาทางนี้
ก็ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ซ่ึงเหตุหนึ่งก็เพราะทราบข่าวเก่ียวกับการที่รัฐบาลจะผลักดันพวกอินเดียนแดงให้
ถอยลึกเข้าไปอีก แต่ก็มีข่าวออกมาว่ารัฐบาลจะขับไล่พวกอพยพให้ออกจากดินแดนของพวก
อินเดียนแดง  

 
“พ่อบอกว่าผู้คนท่ีอินดีเพนเดนซ์พูดกันว่ารัฐบาลก าลังจะไล่พวกฝร่ังท่ีอพยพเข้าไป

อยู่ในดินแดนของพวกอินเดียนแดงนั้นให้ออกไปให้พ้นจากดินแดนของอินเดียนแดง เขาเล่ากันว่าพวก
อินเดียนแดงได้ร้องคัดค้านข้ึน จึงได้รับค าตอบจากกรุงวอชิงตันว่าอย่างนั้น” 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 200)  
 

บทสนทนาระหว่างพ่อกับแม่ท าให้ทราบถึงการตัดสินใจจะอพยพไปสู่ ดินแดน
ตะวันตกเพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้คนเริ่มหลั่งไหลไปสู่ ดินแดนภาคตะวันตก เพ่ือเป็นการบุกเบิกดินแดน
ของสหรัฐอเมริกาที่ เป็นทุ่งหญ้าให้กว้างขวางออกไปจนสุดฝั่งมหาสมุทร อันส่งผลให้ ประเทศ
สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศมหาอ านาจอย่างเช่นในปัจจุบัน ดังบทสนทนาต่อไปนี้จะแสดงให้เห็น
ถึงการหลั่งไหลไปสู่ดินแดนภาคตะวันตกอย่างต่อเนื่อง  

 
“พ่อพูดกับแม่ว่า เห็นว่าเธอก็ไม่ขัดข้อง ฉันจึง ตัดสินใจว่าจะอพยพไปอยู่ทาง

ตะวันตก มีคนมาขอซ้ือบ้านหลังนี้แล้ว และเราจะขายได้ราคามากเท่าท่ีเราเคยคิดอยากจะได้ มาก
พอท่ีจะไปต้ังเนื้อต้ังตัวกันใหม่ในดินแดนใหม่” 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 12)  
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การสร้างระเบียบของสังคมใหม่ในการเลือกครอบครองที่ดิน ต้องมีการลงชื่อจับ

จองที่ส านักงานเกษตรที่ดินเพ่ือไม่ให้มีการครอบครองซ้ า ซ้อนกัน  พ่อของผู้แต่งเองเม่ือได้พบที่ดินที่
เหมาะจะปลูกบ้านบนเนินเต้ีย ๆ และมีที่ส าหรับปลูกหญ้า  ที่ส าหรับไถหว่าน มีทุ่งหญ้าส าหรับเลี้ยง
สัตว์ และอยู่ใกล้เมืองที่ลูก ๆ จะสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ แม่ของผู้แต่งก็แนะน าพ่อว่าให้รีบไปลง
ชื่อจับจองไว้ก่อน  

 
“ฉันเท่ียวตามหาอยู่ต้ังหลายเดือนตามแถบนี้ และไม่พบท่ีแปลงไหนท่ีถูกใจท้ัง ๆ ท่ี

มันก็อยู่ท่ีนี่ตลอดเวลา ถ้าไม่ตามหมาป่าข้ามทะเลสาบแล้วอ้อมไปข้างหนองตรงข้างนั้นละก็ คงจะ
ไม่ได้พบเจ้าท่ีแปลงนี้จนแล้วจนรอด เธอไปลงช่ือจองไว้เสียก่อนต้ังแต่ฤดูใบไม้ร่วงคราวท่ีแล้วนี่ก็จะดี
หรอก แม่เป็นห่วง  

(ริมทะเลสาบสีเงิน: 176)  
 

โดยพ่อจะไปที่เมืองบรุ๊กก้ิงส์เพ่ือเข้าไปลงชื่อจับจองที่ ดิน “พอถึงฤดูใบไม้ผลิ
คราวนี  ฉันจะไปบรุ๊กกิ งส์ไปจับจองทันที ก่อนที่คนอ่ืนจะออกมาหาที่ดินในแถบนี ” (ริมทะเลสาบสีเงิน : 
176) เม่ือพ่อของลอร่าเดินทางไปลงชื่อจับจองที่ดินก็ได้พบเจอผู้คนมากมายที่เดินทางมาลงชื่อจับจอง
ที่ดินเช่นเดียวกัน  

 
“รู้สึกเหมือนกับว่าคนท้ังประเทศแห่กันไปลงช่ือจับจอง ท่ีดิน ฉันไปถึงบรุ๊กก้ิง ส์

เรียบร้อยในคืนแรก เช้าวันรุ่งข้ึนก็ไปท่ีส านักงานเกษตรท่ีดิน แต่ฉันแทรกเข้าไปให้ใกล้ประตูไม่ได้ ทุก
คนต้องเข้าแถวคอยให้ถึงคราวของตน มีคนมากมายหลายคนอยู่ข้างหน้าฉันเลยไม่ถึงตาฉันจนแล้วจน
รอดในวันนั้น”  

(ริมทะเลสาบสีเงิน: 239) 
 

กลวิธีการบันทึกความรู้จากบทสนทนาระหว่างพ่อกับแม่ เป็ นกลวิธีที่ผู้แต่ง
น าเสนอความรู้ ด้านต่าง ๆ ได้หลายประการเช่น ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ที่เก่ียวกับภูมิอากาศ ความ
เป็นอยู่ของชาวอเมริกันเรื่องการสร้างบ้าน ความรู้ เรื่องชนพ้ืนเมืองอย่างพวกอินเดียนแดง ความ
ขัดแย้งระหว่างชาวอเมริกันกับรัฐบาล สาเหตุการอพยพสู่ ดินแดนตะวันตก และการสร้างระเบียบของ
สังคมใหม่ ผู้แต่งเลือกน าเสนอโดยใช้บทสนทนาระหว่างพ่อกับแม่ ก็เพ่ือให้ความรู้ที่ ต้องการจะ
น าเสนอนั้นมีความความหนักแน่น น่าเชื่อถือ เพราะเป็นความรู้ซ่ึงมาจากบุคคลที่ผ่านประสบการณ์มา
ก่อนแล้ว ผู้แต่งต้องการให้ความรู้ดังกล่าวปรากฏเป็นที่ประจักษ์ไว้ในเนื้อเรื่องด้วย และแสดงให้เห็นว่า
ผู้แต่งมีความสามารถที่จะจ าจดความรู้เหล่านี้  แล้วน ามาถ่ายทอดแก่ผู้อ่านได้อย่างน่าสนใจ โดยใช้
วิธีการทางวรรณกรรมอย่างสละสลวย 
 

2.3.2 บทสนทนาระหว่างพ่อของผู้แต่งกับเพ่ือนบ้าน 
การสนทนาระหว่า งพ่อของผู้แ ต่ง กับ เพ่ือนบ้ านนั้ นได้ ให้ ความรู้ที่ เป็ น

ประสบการณ์อ้อมแก่ผู้แต่งในเรื่องความขัดแย้งของชนพ้ืนเมืองกับชาวอเมริกัน และการสร้างระเบียบ
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ของสังคมใหม่ ซ่ึงเพ่ือนบ้านนั้น เป็นคนที่อพยพไปสู่ดินแดนตะวันตก และได้มาช่วยเหลือเก้ือกูลกันใน
การสร้างบ้าน  

ตอนที่พ่อของผู้แต่งสนทนากับมิสเตอร์สก๊อตต์ มิสเตอร์สก็อตต์เป็นคนที่รูปร่าง
อ้วนเต้ีย ผมหงอก ผิวแดงจัดเพราะตากแดดมากซ่ึงเป็นเพ่ือนบ้านที่ ดีของพ่อ เขามาช่วยขุดบ่อน้ าเม่ือ
ครั้งที่อยู่ในดินแดนของพวกอินเดียนแดงในเขตแคนซัส พ่อและมิสเตอร์สก็อตต์ได้สนทนาถึงเหตุที่ท า
ให้พวกอินเดียนแดงไม่ชอบชาวอเมริกัน  ซ่ึ งหากพวกอินเดียนแดงได้อยู่อย่างสงบสุขก็คงไม่น่าจะเกิด
ความขัดแย้งใดได้ แต่พวกอินเดียนแดงต้องอพยพขยับขยายไปทางตะวันตกหลายครั้ง เนื่องจากที่ชาว
อเมริกันอพยพมาสู่ดินแดนตะวันตก  

 
“พ่อคิดว่าพวกอินเดียนแดงคงจะอยู่อย่างสงบได้ ถ้าหากว่าจะปล่อยให้เขาอยู่ตาม

ประสาของเขา ไม่มีใครไปรบกวนอีกประการหนึ่ง  เขาต้องอพยพขยับขยายไปทางตะวันตกหลายคร้ัง
หลายหนแล้ว เป็นธรรมดาอยู่เองท่ีเขาจะต้องเกลียดพวกฝร่ัง”  

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 208) 
 

ตามที่รัฐบาลได้ท าสัญญากับพวกอินเดียนแดงไว้ ซ่ึงพ่อของผู้แต่งก็ไม่ทราบแน่
ชัดว่าในสัญญาที่รัฐบาลได้ท ากับอินเดียนแดงกล่าวถึงเรื่องอาณาเขตไว้อย่างไรบ้าง แต่ก็สร้างความไม่
พอใจให้กับผู้คนที่อพยพเข้าไปอยู่ในเขตของอินเดียนแดงซ่ึงรวมถึงพ่อของผู้แต่งอยู่มากทีเดียว แม้ว่า
พ่อของผู้แต่งจะไม่เคยล่วงล้ าเข้าไปในเขตของอินเดียนแดงก็ตาม ดังนั้นครอบครัวของผู้แต่ง และคน
อ่ืน ๆ จึงต้องการที่จะอพยพไปสู่ ดินแดนตะวันที่ไกลออกไปอีก เพราะไม้ต้องการให้ทหารของรัฐบาล
มาขับไล่ออกไป ดังตัวอย่างบทสนทนาระหว่างพ่อของผู้แต่งกับมิสเตอร์สก๊อตต์ 

 
“ไม่เอา สก๊อตต์!” พ่อตอบ “ผมจะไม่อยู่ท่ีนี่ให้พวกทหารมาลากคอไปเหมือนกับผม

เป็นโจรหรอก! ถ้าเจ้าพวกนักการเมืองบ้า ๆ ในวอชิง ตันไม่ออกค าส่ังออกมาอย่างนี้  เราจะอยู่ท่ีนี่
ต่อไปก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร ผมเองไม่เคยล่วงล้ าเข้าไปในเขตของอินเดียนแดงไกลเกินกว่าสามไมล์เลย 
แต่ผมก็จะไม่คอยให้พวกทหารมาไล่มาขับหรอก เราจะอพยพไปกันเด๋ียวนี้ละ ! 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 231) 
 

บทสนทนาระหว่างพ่อกับเพ่ือนบ้าน คือ มิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดส์ เป็นคนโสดรูปร่าง
ผอมสูง ผิวคล้ า มาจากมลรัฐเทนเนสซี เขาเป็นเพ่ือนบ้านที่เคยช่วยเหลือในการสร้างบ้านต้ังแต่ครั้งที่
อยู่ในดินแดนของพวกอินเดียนแดงเขตแคนซัส ท าให้ทราบเรื่องการเสียภาษีที่ดิน เพราะที่ดินที่ได้รับ
โอนกรรมสิทธ์ิแล้วจะต้องเสียภาษีให้รัฐบาลทุกปี 

 
“ผมต้ังใจจะไปให้ไกลทีเดียวทางตะวันตกในฤดูใบไม้ผลิคร้ังนี้” เขาบอก “ทางแถบ

นี้มีคนมากไปเสียแล้วส าหรับผม พวกนักการเมือง ก็จะพากันแห่มาอีก และคุณนายครับ ถ้าอยากจะ
ทราบว่ามีตัวเพล้ียหรือโรคระบาดอะไรท่ีร้ายย่ิงกว่าต๊ักแตนลงละก็ ผมว่าเจ้าพวกนักการเมืองนี่ละ 
ท าไมหรือครับก็พ่ีแกต้ังหน้าแต่จะรีดเอาภาษีอากรจนเราต้องเทกระเป๋ายังไงล่ะครับ เพ่ือว่าเขาจะได้
เอาไปทะนุบ ารุงบ้านเมืองท่ีสร้างข้ึนใหม่นี ่! แต่ผมยังไม่เห็นประโยชน์ในการสร้างเมือง เราก็อยู่กันได้
อย่างสบาย ๆ โดยไม่ต้องมีบ้านมีเมือง” 
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“มีคนมาเก็บภาษีเมื่อฤดูร้อนคราวท่ีแล้ว เขาบอกว่าผมจะต้องประเมินไปว่ามีสมบัติ
ข้าวของอะไรอยู่บ้าง ให้แจ้งไปให้หมดทุกส่ิงทุกอย่าง ผมจึงใส่ช่ือเจ้าทอมกับเจอร์ร่ีม้าของผมลงไป ตี
ราคาไปว่าตัวละห้าสิบเหรียญ แล้วก็แม่วัวนมอีกตัวหนึ่ง สามสิบห้าเหรียญ” 

“คุณมีสมบัติแค่นี้ เองน่ะหรือ” คนเก็บภาษีเขาถามผมเออ ผมเลยบอกเขาว่าผมจะ
ใส่ช่ือลูกลงไปอีกห้าคนนะ คิดราคาคนละเหรียญเดียวละ 

“หมดเท่านั้นเองหรือ” เขาถาม “แล้วภรรยาคุณล่ะ” เขาถามอีก  
(ฤดูหนาวอันแสนนาน: 114–115) 

 
กลวิธีการบันทึกความรู้จากบทสนทนาระหว่างพ่อของผู้แต่งกับเพ่ือนบ้าน ได้

น าเสนอความรู้ในเรื่องความขัดแย้งของชนพ้ืนเมืองกับชาวอเมริกัน และการสร้างระเบียบใหม่ของ
สังคม จะเห็นได้ว่าเป็นบทสนทนาที่พ่อสนทนากับเพ่ือนบ้านที่เป็นผู้ชาย ดังนั้นเรื่องที่สนทนากันจึง
เป็นเรื่องที่ ค่อยข้างเก่ียวข้องกับเรื่องชีวิตที่เป็นการเมือง เป็ นส่วนใหญ่ และนั้นก็เป็นความรู้ที่ผู้แต่ง
ได้รับมาต้องการจะน าเสนอให้ผู้อ่านได้รับรู้ เรื่องราวในอดีตที่เป็นไป โดยผ่านจากบทสนทนาของพ่อ
กับเพ่ือนบ้านในแต่ละสถานที่ท่ีได้อพยพไปต้ังถิ่นฐานทางภาคตะวันตก  
 

2.3.3 บทสนทนาระหว่างแม่ของผู้แต่งกับเพ่ือนบ้าน และญาติ 
เป็นการสนทนาของแม่กับมิสเตอร์สก๊อตต์ที่ให้ความรู้ในเรื่องภูมิอากาศ แต่ละ

ฤดู เช่น ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ผลิ ลอร่าได้น าเสนอเรื่องราว และเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น โดยผ่านบท
สนทนาของตัวละคร ซ่ึงสามารถท าให้ผู้อ่านเข้าใจลักษณะภูมิอากาศของฤดูร้อนได้อย่างชัดเจน ว่า
เป็นฤดูกาลที่มีอากาศที่ร้อนจัดมากทีเดียว ว่า 

 
“เพราะแดดบ้าและลมนี่แหละ ใ ห้ตายซี” เขาพูด “ขอประทานโทษเถอะขอรับ 

(เขาพูดกับแม่) มันร้อนจนกระท่ังจะท าให้นักบุญกล่าวค าไม่สุภาพออกมาได้ทีเดียว ผมจะกลายเป็นงู
อยู่แล้ว เพราะลอกคราบเร่ือย ต้ังแต่มาอยู่ท่ีนี่”  

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 114–115) 
 

บทสนทนาระหว่างแม่ กับน้องชาย คือ น้าทอมซ่ึงได้เดินทางไปสู่ ดินแดน
ตะวันตกกับพวกผิวขาวเพ่ือไปหาทอง ท าให้ทราบถึงสาเหตุหนึ่งของผู้คนที่อพยพสู่ดินแดนตะวันตก 

 
“คร้ังนี้เป็นคร้ังแรกซีนะท่ีเธอเดินทางมาภาคตะวันตกนี่” และน้าทอมตอบเรียบ ๆ 

ค่อย ๆ ว่า “โอ ไม่ใช่ ฉันไปกับคนผิวขาวพวกแรกท่ีเคยเห็นทิวเขาสีด า” พ่อกับแม่ตกใจชะงักไปครู่
หนึ่ง แล้วแม่จึงถามว่า “เธอไปท าอะไรท่ีนั่น ทอม” “ไปหาทอง” น้าทอมบอก  

(ปีทองอันแสนสุข: 125) 
 

บทสนทนาระหว่างแม่ของผู้แต่งกับเพ่ือนบ้าน และญาติ ได้น าเสนอความรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับภูมิอากาศ และสาเหตุการอพยพสู่ดินแดนตะวันตก เนื่องจากแม่ของผู้แต่ง
เป็นแม่บ้านท างานอยู่แต่ที่บ้าน ไม่ค่อยมีโอกาสได้พบปะเพ่ือนบ้าน ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่าน
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จากบทสนทนาจึงมีไม่มากนัก แต่ผู้แต่งก็พยายามที่จะน าเสนอความรู้ผ่านจากบทสนทนาของบุคคลที่
เป็นผู้ใหญ่เพ่ือให้ความรู้น่าเชื่อถือ และน่าสนใจกว่าการที่ผู้แต่งจะน าเสนอด้วยความทรงจ าของตัวเอง   

 
กลวิธีบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมมี 3 วิธีคือ กลวิธีบันทึกความรู้จาก

ประการณ์อ้อมแบบบรรยาย กลวิธีบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมแบบอธิบาย และกลวิธีบันทึก
ความรู้จากบทสนทนา เนื่องจากเป็นความรู้ที่ได้รับจากการบอกเล่าของผู้ อ่ืน และได้เห็นจากการ
กระท าของผู้ อ่ืน จึงได้รับถ่ายทอดมาด้วยวิธีการบรรยาย วิธีการอธิบาย และจากการฟังบทสนทนา
ของตัวละครอ่ืนเท่านั้น ผู้แต่งได้น าเสนอด้วยวิธีการเดียวกับที่ตนได้รับความรู้มา เพ่ือที่จะให้ความรู้
เหล่านั้นได้แสดงความกระจ่างชัดเจนต่อผู้อ่าน เหมือนผู้อ่านได้เข้าไปสัมผัสความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย
ตัวผู้อ่านเอง ทั้งยังท าให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 
กลวิธีการบันทึกความรู้ประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตก ผู้แต่งบันทึก

ความรู้ผ่านประสบการณ์ตรง กล่าวคือเป็นการบันทึกความรู้ที่มาจากประสบการณ์ของผู้แต่ง ซ่ึงได้
สัมผัส ประสบพบเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ เป็นความรู้ประวัติศาสตร์มาด้วยตนเอง ซ่ึงใช้วิธีการบรรยาย 
การอธิบาย และการพรรณนา เพ่ือให้เกิดความรู้ที่ชัดเจน พร้อมทั้งให้เห็นภาพ รับรู้อารมณ์ความรู้สึก
ไปในขณะเดียวกัน 

กลวิธีท่ีสอง คือ กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อม ซ่ึงเป็นการ
บันทึกความรู้ที่ผู้แต่งได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้อ่ืน โดยที่ผู้แต่งไม่ได้ประสบพบเจอด้วยตนเอง 
เพียงแต่ได้รับจากค าบอกเล่าของผู้อ่ืน และได้เห็นผู้ อ่ืนกระท า อันได้แก่จากคนในครอบครัว จากเพ่ือน
บ้าน โดยผ่านวิธีการบรรยาย การอธิบาย และจากบทสนทนาของตัวละครอ่ืน เป็นความรู้ที่ผู้แต่งได้รับ
มาจากการฟังตัวละครอ่ืนในเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ หรือเพ่ือนบ้าน สนทนากัน โดยที่ผู้แต่งไม่ได้
ร่วมสนทนาด้วย เพียงแต่เป็นผู้ไดรับฟังเท่านั้น การใช้บทสนทนาของตัวละครอ่ืนมาน าเสนอความรู้นั้น 
ก็เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ และความน่าเชื่อถือ เพราะตัวละครที่สนทนากันนั้นได้ผ่านประสบการณ์ 
ได้พบ ได้เห็น ได้รู้ เรื่องราวต่าง ๆ มามากกว่าผู้แต่ง จึงท าให้การด าเนินเรื่องเกิดความรู้ที่ชัดเจน 
น่าสนใจ และเพ่ิมความสนุกสนานให้กับเรื่องมากขึ้นด้วย 

 
อย่างไรก็ตามกลวิธีการบันทึกความรู้ประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตก

ทั้งสามกลวิธีนี้ ก็ท าให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวท่ีเป็นประวัติศาสตร์ในแง่มุมหนึ่งที่ไม่ได้มีการบันทึกไว้ใน
ต ารา แต่เป็นประวัติศาสตร์ที่ให้ภาพของสังคม วิถีชีวิตของผู้คนอเมริกาในยุคบุกเบิกตะวันตก ได้อย่าง
ชัดเจน โดยผ่านวิธีการทางวรรณกรรมด้วยกลวิธีการบรรยาย การอธิบาย การพรรณนา และผ่านบท
สนทนา จึงท าให้ความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้อ่านอย่างแท้จริง 
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บทท่ี 5 
แรงจูงใจให้เขียนอัตชีวประวัติ 

 
จากการศึกษานวนิยายชุด “บ้ าน เล็ก” ในเชิงเนื้อหา และกลวิธีการบันทึ กความรู้

ประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกของผู้แต่ง ท าให้เห็นว่า นวนิยายชุดนี้สามารถสะท้อนภาพ
สังคมอเมริกันในยุคบุกเบิกตะวันตกได้อย่างน่าสนใจ และในขณะเดียวกันก็ได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับ
ชีวิตของผู้แต่งไว้อย่างน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ในบทนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจของผู้แต่งที่ผลักดันให้ ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ 
รวบรวมประวัติศาสตร์ยุคบุกเบิกตะวันตกภายใต้เค้าโครงเรื่องประวัติชีวิตของตนเอง ซ่ึงเธอเขียนเองมี
ทั้งสิ้น 9 เล่ม นวนิยายชุดนี้ลอร่าได้แทรกความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ช่วงบุกเบิกอเมริกาตะวันตกไว้ได้
อย่างน่าสนใจ หากจะมองเพียงแบบผิวเผินก็คงจะคาดเดาว่าการที่ลอร่าเขียนอัตชีวประวัติชุดนี้ คง
ต้องการจะถ่ายทอดความรู้ที่เธอได้รับในวัยเด็กจนโตให้ผู้ อ่านได้ติดตาม และให้ความสนุกสนานตาม
แบบฉบับของนวนิยายทั่วไป แต่เม่ือได้ศึกษาอย่างลึกซ้ึงจะพบว่ามีแรงจูงใจหลาย ๆ ประการแฝงอยู่ที่
ท าให้ลอร่าเขียนนวนิยายชุด “บ้านเล็ก” ขึ้นมา 

แรงจูงใจให้เขียนอัตชีวประวัติ แท้จริงแล้วนั้นมาจากความรู้สึกนึกคิดของผู้แต่ง เพ่ือที่จะ
แจ้งเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้แต่งได้รับรู้มาก่อนให้ผู้อ่านฟัง แต่เหตุผลนี้ เป็นเสมือนข้ออ้างที่ผู้แต่งน ามาปิดบัง
ความรู้สึกที่แท้จริง ในการจะแฝงลงไปในงานเขียน ลอร่าเองก็ใช้เหตุผลด้านการให้ความรู้เป็นตัว
น าเสนอการเขียนอัตชีวประวัติของเธอ เพ่ือปิดบังความรู้สึกหรือแรงจูงใจที่แท้จริงในการเขียน
อัตชีวประวัติชุดนี้เช่นเดียวกัน  

ลอร่าพยายามน าเสนอเนื้อหาที่แทรกความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ในช่วงบุกเบิกอเมริกา
ตะวันตก เธอเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวเธอ ทั้งความรู้ ความสามารถของตัวเธอเอง แม้บาง
เหตุการณ์เป็นเรื่องที่เกินความสามารถของเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ แต่ลอร่าสามารถท าได้ หรือเม่ือเธอโต
ขึ้นสามารถท างานต่าง ๆ ได้มากขึ้นก็ตาม แต่เธอก็จะน าเรื่องของเหตุและผลเข้ามาเก่ียวข้องเพ่ือท าสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ แม้จะเป็นเรื่องที่ฝืนใจ แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วลอร่าไม่ได้ต้องการเพ่ือเสนอความรู้ด้าน
เนื้อหา หรือความสนุกสนานเท่านั้น แต่เธอยังคงปรารถนาให้ผู้ อ่านได้ รับรู้เรื่องราวของเธอ ที่แสดง
ความสามารถ และความเก่งกาจในตัวเธอกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ เธอสามารถต่อสู้ฝ่าฝัน จนสามารถ
เอาชนะมาได้ 

ผู้แต่งอัตชีวประวัติส่วนมากจะชี้แจงสาเหตุจูงใจให้สร้างผลงาน แต่ค าชี้แจงส่วนใหญ่ไม่
ชัดเจน เนื่องจากผู้แต่งไม่ตระหนักถึงสาเหตุลึกซ้ึ งที่แฝงในจิตใจของผู้แต่งเอง หรือมิฉะนั้นก็จงใจ
ปิดบังไว้ การวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุแห่งการเขียนอัตชีวประวัติจะอาศัยหลักฐานจากค าชี้แจงของผู้แต่ง
อัตชีวประวัติอย่างเดียวมิได้ จ าเป็นต้องวิเคราะห์งานเขียนทั้งเรื่องอย่างถี่ถ้วนประกอบด้วย 

ผู้แต่งมีความปรารถนาที่จะประกาศความสามารถของตนเองให้ผู้อ่านได้รับรู้ เรื่องราวของ
เธอ ที่แสดงความสามารถ และความเก่งกาจในตัวเธอกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เธอสามารถต่อสู้ฝ่าฝันกับ
อุปสรรคทั้งจากภายในจิตใจของเธอ และอุปสรรคภายนอกที่มากระทบ จนสามารถเอาชนะมาได้นั่น
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คือความส าเร็จในชีวิตวัยเด็ก โดยแฝงมากับแนวคิดแรงจูงใจให้เขียนอัตชีวประวัติของพวงคราม พันธ์
บูรณะ (2536: 319) 

พวงคราม พันธ์บูรณะ (2536: 319 - 327) กล่าวถึงแรงจูงใจให้เขียนอัตชีวประวัติ ไว้ 2 
ประการใหญ่ ๆ คือ แรงกระตุ้นจากเหตุผล และแรงกระตุ้นจากอารมณ์ ซ่ึงแรงกระตุ้นทั้ง 2 ประการ
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาแรงจูงใจให้เขียนอัตชีวประวัติของลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ 
ในนวนิยายชุด “บ้านเล็ก” ได้ดังต่อไปนี้ 

 
1. แรงกระตุ้นจากเหตุผล  

แรงกระตุ้นจากเหตุผล เป็นแรงผลักดันที่มาจากการต้องการอธิบายความจริง หรือ
ยืนยันความถูกต้องของสิ่งที่ผู้แต่งเคยกระท าไว้ เพ่ือจะยกย่อง หรือสดุดีตนเองได้อย่างภาคภูมิ และ
เพ่ือให้ผลงานของตนเองเป็นเหมือนหลักฐานที่จะเป็นประจักษ์พยานได้ว่าผลงานชิ้นนั้น ๆ มีคุณค่า
และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน แรงกระตุ้นจากเหตุผลแบ่งเป็น 2 ประการ คือ ค าแก้ตัว และพยาน 

1.1 ค าแก้ตัว (apologie)  
ผู้แต่งมีความจ าเป็นที่จะต้องอธิบายเหตุผลเพ่ือยืนยันความถูกต้องของสิ่งที่ตนได้

กระท าในอดีต หรือเพ่ือลบล้างค าใส่ร้ายป้ายสีจากค าพูด และการกระท าของเพ่ือนในวัยเด็ก ทั้งนี้จะ
ควบ คู่ไป กับการยกย่องสดุดีตนเองของผู้แต่ง คือการกล่าวถึงความส าเร็จ ในด้าน ต่าง ๆ  และ
ความสามารถของผู้แต่งเอง ดังต่อไปนี้ 

 
1.1.1 การอธิบายความจริง 

ลอร่ามีความจ าเป็นที่จะต้องอธิบายเหตุผลที่เป็นความจริง เพ่ือการ
ป้องกันตนเองจากความคิดอ่านของผู้ อ่ืนที่เคยดูถูกว่าเธอเป็นเพียงเด็กบ้านนอก ในครั้งที่อพยพไปสู่
ดินแดนตะวันตก ได้พบเจอผู้คนจากทั่วสารทิศที่อพยพมาสู่ที่ เดียวกัน มีเด็กรุ่นเดียวกับเธอที่ย้ายมา
จากเมืองใหญ่ และมักจะคอยดูถูกว่าเธอเป็นเด็กบ้านนอก คอยกล่าวว่าต่างๆ นาน ให้เธอได้เกิด
ความรู้สึกอับอาย และเสียใจ แต่งตัวไม่สวยเพราะไม่มีเงินพอจะซ้ือเสื้อผ้าใหม่ ๆ จนกระโปรงที่ลอร่า
ใส่มันสั้นเห็นขา ซ่ึงลอร่าเขียนไว้ในตอน “เนลลี่ ออลิสัน” ดังตัวอย่าง 

 
ทันใดนั้นประตูหลังร้านก็เปิดผางออก เนลล่ี ออลิสันกับวิลล่ีน้องชายเดิน

ปัง ๆ เข้ามา จมูกของเนลล่ีย่น ย่ืนมาท่ีลอร่าและแมร่ี และวิลล่ีก็ร้องตะโกนใส่หน้าว่า ย้า ! ย้า ! นก
กระยางขายาว ! ... มิสเตอร์ออลิสันส่ังให้หยุด แต่วิลล่ีไม่ยอมหยุดยังคงร้องต่อไป 

เนลล่ีเดินสะบัดเฉียดแมร่ีและลอร่าไป เอามือล้วงลงไปในถังใส่ลูกกวาดใบ
หนึ่ง วิลล่ีล้วงลงไปในถังอีกใบหนึ่ง ควักเอาลูกกวาดมาก าไว้เต็มก ามือ แล้วยืนอัดลูกกวาดนั้นเข้าปาก 
และมายืนอยู่ตรงหน้าแมร่ีและลอร่า มองดูหน้าพ่ีน้องสองคน แต่ไม่หยิบย่ืนส่งให้แม้สักอันเดียว 

แมร่ีส่งเงินให้มิสเตอร์ออลิสันและเขาก็ส่งกระดานชนวนมาให้ และพูดว่า 
“เธอต้องการดินสอด้วย นี่แน่ะ สตางค์นึง” เนลล่ีพูดข้ึนว่า “ไม่มีสตางค์ซ้ือหรอก” 

... ลอร่าเดินออกจากร้านนั้น พอถึงประตูลอร่าเหลียวหลังไปดู เนลล่ีแลบ
ล้ินปล้ินตาหลอก  

               (บ้านเล็กริมห้วย: 136–137) 
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ลอร่ามีความจ าเป็นที่จะต้องลบล้างค าใส่ร้ายของเนลลี่  ทีไ่ด้เคยดูถูก
เธอในวัยเด็ก โดยการแอบแฝงการสดุดีตนเอง เพ่ือแก้ตัวในค าดูถูก หรือกิริยาที่ เหยียดหยามเธอ ซ่ึง
เหตุการณ์นี้ได้สร้างความแค้นไว้ภายในใจของเธอตลอดมา เพ่ือรอเวลาจะสะสางความแค้นในใจที่ถูก
กระท า และลอร่าก็ได้โอกาสนั้นเม่ือมีการจัดงานปาร์ต้ีที่บ้านของลอร่า เธอหลอกให้เนลลี่ ลงไปเดิน
เล่นในน้ าที่เป็นโคลน จนถูกปลิงดูดเลือด ซ่ึงท าให้เนลลี่กลัวมาก และลอร่าเองก็รู้สึกพอใจในการ
กระท าของตน เธอเขียนไว้ในตอน “งานปาร์ต้ีบ้านนอก”  

   
ปลิงตัวสีน้ าตาลปนเทาเหมือนสีโคลนเกาะติดอยู่ท่ีขาและเท้าของเนลล่ี

หลายตัว เธอล้างมันเท่าไรก็ไม่หลุด เธอพยายามจะแกะดึงตัวหนึ่งออก แล้วก็ต้องว่ิงตะโกนร้องกร๊ีด ๆ  
ข้ึนไปบนฝ่ัง ไปยืนเต้นเร่า ๆ เอาเท้าข้างหนึ่งถืบเตะขาอีกข้างหนึ่งอย่างแรง ๆ และเต้นเหย็ง ๆ ทีละ
เท้า ร้องดังกร๊ีด ๆ ไปตลอดเวลา  

ลอร่าหัวเราะงอ ๆ จนล้มกล้ิงล้มหงายไปบนพ้ืนหญ้า “โอยดูซี ดู !” ลอร่า
ตะโกนพลางหัวเราะพลาง ดูเนลล่ีเต้นระบ าแน่ะ !  

            (บ้านเล็กริมห้วย: 153) 
 

1.1.2 การยืนยันความถูกต้อง 
ผู้แต่งมีความปรารถนาที่จะยืนยันความถูกต้องของอเมริกา ในการ

ประกาศความส าเร็จของชนชาติอเมริกันให้ผู้อ่านได้รับรู้ แสดงความสามารถ ความกล้าหาญ เด็ดเด่ียว
ของผู้คนชาวอเมริกัน จนสามารถเอาชนะต่ออุปสรรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ ความขัดแย้ง
ของชาวอเมริกันกับรัฐบาล หรือความขัดแย้งของชาวอเมริกันกับชนพ้ืนเมือง ไม่ว่าอุปสรรคใด ๆ ก็
ตาม มิอาจขวางก้ันความส าเร็จของชนชาติอเมริกันได้ 

ค าแก้ตัวเป็นการปกป้อง และยืนยันความถูกต้องของชาวอเมริกันใน
เรื่องการบุกรุกดินแดนของชนพ้ืนเมือง นั่นคือ พวกอินเดียนแดง เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจว่าชาวอเมริกันที่
อพยพไปสู่ ดินแดนตะวันตกไม่ได้มีส่วนเข้าไปขับไล่พวกอินเดียนแดงให้ถอยอพยพลึกไปอีก แต่มาจาก
ความถูกต้องของชาวอเมริกันที่เป็นนักบุกเบิกเพ่ือสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่ และเจริญก้าวหน้า พวก
อินเดียนแดงเป็นเหมือนพวกล้าหลังไม่มีความเจริญ รัฐบาลเองก็ต้องการบุกเบิกดินแดนตะวันตก
เพ่ือให้ชาวอเมริกันที่ ต้องการจะอพยพได้เข้ามาต้ังหลั กฐาน แล้วผลักดันพวกอินเดียนแดงให้อพยพ
ออกไปไกลขึ้น  

 
พ่อได้ข่าวมาจากคนท่ีอยู่ในกรุงวอชิงตันว่า รัฐบาลจะเบิกดินแดนของ

พวกอินเดียนแดงแถบนี้ออก ให้พวกท่ีอยากจะอพยพเข้าไปต้ังหลักฐานบ้านช่องอยู่ไ ด้ในเร็ว ๆ นี้ 
ตอนนี้อาจจะเบิกแล้วก็ได้ ท่ีรู้ไม่ได้แน่นอนก็เพราะกรุงวอชิงตันอยู่ไกลเหลือเกิน 

   (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 44)  
 

ความฉลาดอย่า งหนึ่ งของชาวอ เมริกัน คือการผูก มิตร กับพวก
อินเดียนแดง พ่อของผู้แต่งเองก็มีแนวคิดนี้ ซ่ึงถือว่าเป็นผลดีที่ท าให้พวกอินเดียนแดงแตกแยกกันเอง
จนไม่สามารถร่วมกันท างานใหญ่ คือ การล่าควายป่าได้ แล้วพากันอพยพออกไป  
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ฉันเสียใจเหลือเกิน มันเอายาเส้นของเธอไปจนหมด แล้วก็กินขนมปัง
ข้าวโพดเสียมากมายก่ายกองทีเดียว มันช้ีมือมาท่ีแป้งข้าวโพดแล้วก็ท าใบ้ให้ฉันท าให้กินบ้าง ฉันก็กลัว 
ไม่ท าก็ไม่ได้ โ ธ่ ชาร์สส์!  ฉันกลัวจริง ๆ ! เธอท าถูกแล้ว พ่อบอกแม่ เราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับพวก
อินเดียนแดงเลย 

  (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 108) 
 
  พ่อของลอร่า ไม่ต้องการเป็นศัตรูกับพวกอินเดียนแดง ในทางตรงกัน

ข้ามกลับมีความคิดที่อยากจะผูกมิตรกับพวกอินเดียนแดงเพ่ือความปลอดภัยของครอบครัว จึงยินดีที่
จะยอมให้สิ่งต่าง ๆ ในบ้านไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยาสูบ กับพวกอินเดียนแดง ซ่ึงในตอนท้ายวิธีการนี้ ก็
สามารถท าให้ครอบครัวรอดพ้นจากเหตุการณ์ร้ายได้  

 
... แต่เขาเอายาเส้นของเธอไปจนหมด ไม่เป็นไร พ่อพูด ฉันทนได้จนกว่า

จะมีเวลาเดินทางไปซ้ือถึงในเมือง อินดีเพนเดนซ์ ข้อส าคัญก็คือว่า เราจะต้องท าไมตรีกับพวก
อินเดียนแดงไว้ เราไม่ต้องการต่ืนข้ึนกลางดึกกลางด่ืนเพราะมีเสียงอึกทึกโหยหวนของเจ้าพวกผี... 

  (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 109) 
 

การสดุดีเป็นเรื่องส าคัญ ที่ผู้แต่งไม่ลืมที่จะแทรกเรื่องดังกล่าวลงไป
ในนวนิยายชุดบ้านเล็ก มีการกล่าวถึงวันฉลองเอกราช เป็นวันแห่งความภาคภูมิ วันที่ทุกคนจะรู้สึกถึง
ความเป็นอิสระ ความเสมอภาคกัน และเป็นวันแห่งความสุข ที่จะต้องน ามากล่าวไว้เพ่ือเป็นการสดุดี
ความส าเร็จของชนชาติอเมริกัน ดังตัวอย่าง “ขณะที่ก้าลังรับประทานอาหารเช้า แอลแมนโซนึกขึ นมา
ได้ว่าวันนี เป็นวันที่ 4 กรกฎาคม เขาจึงรู้สึกต่ืนเต้นเป็นพิเศษ” (เด็กชายชาวนา: 140) การแสดงความ
สดุดีที่ผู้แต่งน าเสนอ คือ การยิงปืนใหญ่ ดังตัวอย่าง 

 
... ไม่ใช่ปืนใหญ่ แต่มันคือดินปืนท่ีระเบิดอยู่ข้างใ ต้ท่ังตีเหล็กของช่างตี

เหล็กในเมือง เสียงดังเหมือนเสียงการรบของชาวอเมริกันท่ีต่อสู้เพ่ือเอกราช วันท่ี 4 กรกฎาคม อย่าง
นี้ เป็นวันท่ีชาวอเมริกันรุ่นแรก ๆ ประกาศว่าคนเราทุกคนเกิดมาเป็นไทแก่ตัวและเสมอภาคกันหมด 
ตูม !  

   (เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 72) 
 

ผู้แต่งท าให้เห็นว่าไม่เพียงแต่ผู้คนที่ ต้องการประกาศความส าเร็จของ
ชนชาติอเมริกัน ธรรมชาติเองก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกซ่ึงความสุขที่ได้มาจ ากความส าเร็จ
ของชนชาติอเมริกันด้วยเช่นกัน 

 
แม้แต่ดวงอาทิตย์ท่ีลอยข้ึนมาส่องแสง สู่ท้องฟ้าท่ีใสสะอาดท่ีสุด ก็รู้ดีว่า

วันนี้เป็นวันท่ี 4 กรกฎาคม ท่ีรุ่งโรจน์ ในตอนท่ีรับประทานอาหารเช้าแม่พูดว่า วันนี้ช่างเหมาะท่ีจะ
ปิกนิกฉลองวันท่ี 4 กรกฎาคม เหลือเกิน 

   (เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 72) 
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ลอร่าเอง ก็ตกหลุมพรางของแรงจูงใจด้านค าแก้ตัว  โดยประกอบกับ
การสดุดีตนเอง เธอเขียนยกย่องชีวิตในวัยเด็กของตนเองไว้มาก ซ่ึงเห็นได้จากความสามารถในการท า
สิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี หรือสิ่งที่ไม่เคยท าเธอก็สามารถฝึกฝนท าได้โดยไม่ยาก แม้กระทั่งงานของ
ผู้ชายลอร่าก็สามารถท าได้เป็นอย่างดี  

ในวัยเด็กของลอร่า เธอยังไม่สามารถท างานหนักแบบเด็กโตได้ เธอก็ยัง
ยกย่องตัวเองในด้านการเล่น ที่แม้ว่าเธอจะตัวเล็กที่สุด แต่เธอก็สามารถเล่นกระโดดข้ามตอไม้ได้แบบ
ที่พ่ี ๆ เล่นกัน ลอร่าเขียนไว้ในตอน “การเก็บเก่ียว” ว่า “ญาติพ่ีน้องเล่นกระโดดจากตอหนึ่งไปอีกตอ
หนึ่งได้เรื่อย ๆ โดยไม่ต้องเหยียบดินเลย แม้แต่ลอร่า ซ่ึงเล็กกว่าคนอ่ืนก็ยังสามารถกระโดดได้อย่าง
สบายในที่นี ” (บ้านเล็กในป่าใหญ่: 128) เม่ือโตพอที่จะท างานต่าง ๆ ได้เธอก็ไม่ลืมที่จะยกย่องตนเอง
ในการท างานแบบผู้ชายที่เธอสามารถท าได้ นั่นคือ การช่วยพ่อโกยหญ้า ซ่ึงถือว่างานในทุ่งนาเป็นงาน
ของผู้ชาย ที่ผู้หญิงไม่ควรต้องท า แต่ลอร่าก็ยินดีที่จะท าเพ่ือช่วยพ่อของเธอ ดังตัวอย่าง “ผู้หญิงไม่
ควรต้องท้างานของผู้ชาย แต่ถ้าลอร่าไปช่วยพ่อตากหญ้าก็เท่ากับช่วยขบปัญหาที่หนักใจกันอยู่ แม่จึง
ตัดสินใจว่า เอาซี ลอร่า ถ้าหนูท้าไหวก็ลองดู” (ฤดูหนาวอันแสนนาน: 14)  

การยกย่องวีรกรรมที่ลอร่าได้ท าในวัยเด็กนั้นมีหลายประการ ลอร่าไม่
ลืมที่จะเล่าให้ผู้ อ่านได้ชื่นชมในตัวเธอ มีตอนหนึ่งที่ฝูงปศุสัตว์เข้ามากินหญ้าแห้ง หากมันกินหมดวัว
ของเธอก็จะไม่มีอาหารไว้กินในฤดูหนาว เม่ือพ่อแม่ไม่อยู่  ลอร่าคิดว่ามันเป็นหน้าที่ที่ลอร่าจะต้อง
ปกป้องกองหญ้าแห้งไว้ ทั้ง ๆ ที่ในใจลึก ๆ ลอร่าก็กลัวฝูงปศุสัตว์ ดังตัวอย่างในตอน “ฝูงวัวกับกอง
หญ้าแห้ง” 

 
ลอร่ากลัวจนยืนอยู่กับท่ีไม่ได้ เธอกระชากแขนแมร่ีดึงตามมา เธอมองเห็น

ไม้ท่อนหนึ่งจึงฉวยมาก าไว้มั่นแล้วว่ิงพลางร้องพลางไปยังฝูงวัว...  
ลอร่ารู้สึกตัวร้อนวาบ ๆ และเวียนศีรษะต้ิว ผมท่ีถักเป็นเปียไว้หลุดลุ่ย

และปลิวเข้าหูเข้าตา คอแห้งผากและแสบเพราะตะโกนจนเสียงหลง แต่ก็ยังต้องตะโกนเร่ือยไป ว่ิงไป
และยกไม้โบกไปมา เธอกลัวจนไม่กล้าจะตีวัวตัวใหญ่เขาโง้งตัวใดตัวหนึ่ง หญ้าแห้งก็หล่นลงมามาก
เข้าเร็วเข้าทุกที และมันก็เหยียบย่ าให้กระจายหนักเข้า 

ทันใดนั้น ลอร่าหมุนตัวกลับว่ิงอ้อมไปอีกทางหนึ่ง เธอเผชิญหน้าเข้ากับวัว
แดงตัวใหญ่ตัวหนึ่งท่ีว่ิงอ้อมกองฟางมา ขาและไหล่อันมหึมาของมันกับเขาอันแหลมโง้งน่าเสียวไส้
ก าลังพุ่งตรงมาอย่างเร็ว ลอร่าตะโกนไม่ออกแล้วในตอนนี้ แต่เธอกระโดดตรงไปยังวัวตัวนั้นและแกว่ง
ไม้กระบองนั้น เจ้าวัวพยายามจะหยุด แต่วัวตัวอ่ืน ๆ ก าลังตามหลังมันมา มันจึงหยุดไม่ได้ มันจึง
เบ่ียงตัวหลบเล่ียงไปข้างหนึ่ง แล้วว่ิงตัดเข้าไปในทุ่งท่ีพ่อไถดินเอาไว้แล้ว วัวตัวอ่ืน ๆ ท้ังหมดก็
กระโจนตามไป 

        (บ้านเล็กริมห้วย: 68–69) 
 

เหตุการณ์อันน่าต่ืนเต้นและน่าหวาดกลัวท่ีลอร่ามีส่วนช่วยให้ผ่านพ้น
เหตุการณ์ร้ายมาได้คือ ไฟไหม้ปล่องไฟ ตอนนั้นเธอยังเป็นเด็กเล็กอยู่มาก แต่ลอร่าก็ปรารถนาที่จะ
สดุดีความกล้าหาญของตัวเธอเอง ลอร่ายังไม่สามารถช่วยแม่ของเธอดับไฟได้ แต่เธอได้ช่วยพ่ีสาวและ
น้องสาวของเธอให้รอดพ้นจากการถูกไฟไหม้ได้ ดังตัวอย่างจากตอน “ไฟในปล่อง” 
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ลอร่าไม่ทราบว่าจะท าอย่างไรถูก จึงฉวยไม้ยาวมาบ้าง แต่แม่บอกว่าให้
ถอยไปให้ห่าง ไฟท่ีก าลังลุกค่ึก ๆ นั้นน่าหวาดเสียวมันอาจจะไหม้บ้านท้ังหลังได้ และลอร่าก็ท าอะไร
ไม่ได้เอาเสียเลย 

เธอว่ิงกลับเข้าไปในบ้าน ไม้ท่ีไหม้ไฟกับถ่านหล่นลงมาจากปล่องลงมาก
ล้ินเกล่ือนอยู่หน้าเตา ควันคลุ้งไปท้ังบ้านไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่ง ติดไฟลุกโพลงหล่นกล้ิงลงมาบนพ้ืน
กระดานเข้ามาใต้ชายกระโปรงของแมร่ี แมร่ีตัวแข็งไม่กระดุกกระดิกเพราะตกใจเสียเหลือเกิน 

ลอร่าตกใจจนไม่ทันคิดอะไรท้ังหมด ฉวยพนักเก้าอ้ีโล้ได้ก็ฉุดเสียเต็มก าลัง 
เก้าอ้ีพร้อมท้ังแมร่ีและน้องแคร่ีท่ีอยู่บนนั้นก็เล่ือนกรูดมาตามพ้ืนกระดาน ลอร่าฉวยไม้ ท่ีไฟลุกนั้น
เหว่ียงเข้าไปในเตา พอดีแม่เข้ามาถึง ดีมากลอร่า อุตส่าห์จ าค าท่ีแม่บอกว่าไม่ให้ปล่อยก้อนไฟไว้ท่ีพ้ืน
กระดาน แม่ชมแล้วฉวยถังน้ าไปเทน้ าดับไฟท่ีในเตาอย่างรวดเร็วและเงียบกริบ  

        (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 149-150) 
 

นอกจากนี้ก็ยังมีเหตุการณ์ไฟไหม้ทุ่ง ลอร่าได้เล่าไว้อย่างน่ากลัว และ
ในเหตุการณ์นี้ เองลอร่าก็ได้ยกย่องตนเองที่สามารถช่วยแม่ดับไฟได้ เม่ือไฟไหม้ทุ่งและมีลมพัดมาทาง
บ้านของลอร่า ท าให้หญ้าแห้งที่ติดไฟ พัดมาตามลมเป็นกังหันลูกไฟมาตกที่บ้านของเธอ ซ่ึงผู้ใหญ่
ช่วยกันดับไฟ ลอร่าเองก็ได้มีส่วนช่วยในภารกิจอันส าคัญนี้ด้วย ลอร่าเล่าไว้ในตอน “กังหันลูกไฟ” ว่า 
“ลูกไฟอีกลูกหนึ่งกลิ งไปตามพื นดินที่ไหม้ด้าตรงไปยังตัวเรือน ลอร่ากลัวจนไม่รู้สึกตัวว่าท้าอะไรลงไป
บ้าง รู้แต่ว่าน้องแครี่อยู่ในเรือน ลอร่าตีลูกไฟนั นอย่างสุดก้าลังด้วยกระสอบเปียก” (บ้านเล็กริมห้วย : 
234)  

เม่ือเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ทางเดินชีวิตของลอร่าเปลี่ยนไปจากความคิด
ของตนเอง เธอต้องฝืนท าด้วยส านึกของความรัก ความกตัญญูต่อพ่อ แม่ และพ่ีสาวของเธอ ลอร่าไม่
เคยคิดจะเป็นครูตามที่แม่ของเธอต้องการให้ลูกสาวคนใดคนหนึ่งเป็นครู ซ่ึงลอร่าคิดเสมอว่าจะต้อง
เป็นแมรี่พ่ีสาวของเธอ แต่เม่ือแมรี่ เป็นไข้จนท าให้ตาบอดทั้งสองข้าง แมรี่หมดโอกาสในการเรียน
หนังสือ ไม่สามารถที่จะเป็นครูได้ ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงทันที ลอร่าเป็นความหวังของครอบครัว 
และลอร่าเองก็ต้องการช่วยให้แมรี่ได้เรียน เหมือนที่เธอได้เรียน ลอร่าต้องท างาน และท าตาม
ความหวังของแม่ เหตุการณ์นี้ลอร่าไม่ลืมที่จะยกย่องการต่อสู้ กับความรู้สึกภายในใจของเธอ ลอร่า
ต้องการให้ผู้อ่านเห็นว่าเธอสามารถเอาชนะใจตนเองได้ เธอต่อสู้กับความขัดแย้งภายในใจของเธอได้ 
แม้จะเป็นการท าเพ่ือครอบครัว แต่ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินที่ลอร่าจะท าได้ ดังตัวอย่างที่
เธอต้ังใจเรียนจนสามารถสอบไปเป็นครูได้ และต้องจากบ้านเป็นครั้งแรก จากตอน “ลอร่าจากบ้าน” 

 
ลอร่านั่งอยู่ข้าง ๆ พ่อบนแผ่นไม้กระดานท่ีวางพาดล้อเล่ือน เธอไม่พูดจา

ว่ากระไรเลยเหมือนกัน ไม่มีเร่ืองอะไรจะพูดจากันแล้ว เธอก าลังเดินทางจะไปเป็นครูสอนหนังสือ 
เมื่อวานนี้เองเธอยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ ตอนนี้เธอจะต้องมาเป็นครูแล้ว 

เหตุมันเกิดข้ึนอย่างปุบปับไม่รู้เนื้อรู้ตัว ลอร่ายังไม่วายคิดว่าพรุ่งนี้เธอจะต้องไปโรงเรียนกับน้องแคร่ี 
และไปนั่งโ ต๊ะเดียวกับไอดา บราวน์ แต่นี่พรุ่งนี้เธอจะต้องไปเป็นครูสอนหนัง สือแล้ว เธอยังไม่ทราบ
เลยว่าจะไปสอนเขาได้อย่างไร เธอไม่เคยสอนหนังสือ และอายุก็ยังไม่ถึงสิบหกปี แม้ว่าจะอายุต้ังสิบ
ห้าแล้ว แต่เธอก็ยังเป็นเด็ก และมาตอนนี้ย่ิงรู้สึกว่าเป็นเด็กมากข้ึน 

              (ปีทองอันแสนสุข: 11-12) 
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ลอร่าพยายามให้ผู้ อ่านเห็นว่าเธอมีความกังวลกับการเป็นครูเพียงใด 
แต่ลอร่าไม่ลืมที่จะเน้นย้ าว่าเธอก าลังจะไปเป็นครู เพ่ือให้ผู้ อ่านเข้าใจว่าเธอไม่ได้ต้องการที่จะเป็นครู 
แต่เธอก็สามารถที่จะท าได้ 

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการสดุดีตนเองของลอร่าในการเป็นครู ก็คือ
การปกครองนักเรียนในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี ในตอนแรกนักเรียนไม่สนใจเรียน ลอร่าไม่สามารถ
ปกครองนักเรียนให้อยู่ในระเบียบได้ ลอร่าพยายามคิดหาวิธี ปรึกษาพ่อของเธอ ซ่ึงพ่อให้ค าแนะน า
จนลอร่าสามารถน าไปปกครองนักเรียนของเธอให้อยู่ในระเบียบและต้ังใจเรียนได้จนส าเร็จ ดัง
ตัวอย่างจากตอน “การปกครอง” 

 
เธอเล่าให้พ่อแม่ฟังถึงเร่ืองเดือดร้อนของเธอท่ีโรงเรียนเมื่ออาทิตย์ท่ีแล้ว

มานี้  “หนูจะท าอย่างไรดีจ๊ะ” เธอถาม “หนูจะต้องท าอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่ งานของหนูจะ
ล้มเหลวไม่ได้ แต่หนูก็ก าลังจะล้มเหลว นี่ ถ้าหากว่าหนูโตพอท่ีจะตีแคลเรนซ์ไ ด้ละก็จะดีทีเดียว 
จ าเป็นจริง ๆ ท่ีเขาจะต้องถูกตี แต่หนูก็ตีเขาไม่ได้ 

 (ปีทองอันแสนสุข: 68) 
 

... นั่นยังไง ลอร่า ! พ่อพูด ก็ค านั้นค าเดียวละ “ปกครองเอาไว้ให้อยู่” 
ถึงแม้ว่าหนูโตพอท่ีจะท าโทษแคลเรนซ์ใ ห้สาสมกับความผิดของเขาได้ หนูก็อาจจะเอาเขาไ ว้ไม่อยู่ 
การใช้อ านาจนั้นท าอะไรไม่ได้มาก คนเราทุกคนเกิดมาเป็นอิสระ หนูก็รู้อยู่แล้ว อย่างท่ีเขากล่าวไว้ใน
ค าประกาศเอกราชของประเทศของเรา หนูจูงม้าไปบ่อน้ าได้ แต่จะไปบังคับให้มันด่ืมน้ านั้นไม่ได้ จะ
ช่ัวจะดีอย่างไรก็ไม่มีใครจะมาเป็นนายบังคับแคลเรนซ์ได้นอกจากตัวของแคลเรนซ์เอง ทางท่ีดีท่ีหนู
จะท าได้ก็เพียงแต่ปกครองเขาให้ถูกทางเท่านั้น 

 (ปีทองอันแสนสุข: 69) 
 

จากค าแนะน าที่ ดีของพ่อ ลอร่าก็น ามาคิดหาวิธีการที่จะจัดการกับ
นักเรียนของเธอ เพ่ือที่จะปกครองนักเรียนให้อยู่ในระเบียบได้ โดยลอร่าเริ่มให้ก าลังใจนักเรียนที่อ่าน
ตัวสะกดไม่ได้ ท าให้นักเรียนมีความม่ันใจมากขึ้นและไม่กลัว ส่วนนักเรียนคนอ่ืน ๆ ลอร่าก็พยายาม
เข้าใจปัญหาของเด็กแต่ละคน เด็กบางคนไม่สนใจเรียนเพราะเนื้อหายากจ าไม่ได้ ลอร่าก็ช่วยเสริมด้วย
วิธีการเรียนรู้ไปด้วยกันท าให้เด็กรู้สึกว่าไม่ยาก จึงสนใจเรียนขึ้น ส่วนเด็กที่เป็นตัวปัญหาของลอร่าก็
คือแคลเรนซ์ เขาไม่ชอบอ่าน ลอร่าก็ให้งานน้อยกว่าเพ่ือน จนแคลเรนซ์เองรู้สึกว่าเพ่ือนเรียนแซงหน้า
ตน และพยายามท่องจ าบทเรียนจนทันเพ่ือน เป็นอันว่าลอร่าสามารถปกครองห้องเรียนของเธอให้
สงบสุขได้ 

เหตุการณ์ตอนนี้แสดงให้เห็นถึงการยกย่องตนเองของลอร่าได้อย่าง
ชัดเจน ดูเหมือนความวุ่นวายในห้องเรียนของเธอจะเป็นเรื่องใหญ่มาก ส าหรับคนที่ไม่เคยสอนหนังสือ
มาก่อน และเด็กในชั้นเรียนก็รุ่นราวคราวเดียวกันกับเธอ เป็นการยากมากที่จะควบคุมชั้นเรียนได้ แต่
ในที่สุดลอร่าก็สามารถปกครองชั้นเรียนให้อยู่ในระเบียบได้ส าเร็จ 

การสดุดีตนเองของลอร่าไม่เพียงแต่แฝงเข้าไปในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับตัวเธอ โดยวิธีการที่ลอร่ากล่าวถึงตัวเองเท่านั้น ลอร่ายังคงกล่าวสดุดีในควา มเก่งกล้า 
ความกล้าหาญของตัวเธอผ่านจากค าพูดของตัวละครอ่ืน ๆ ที่กล่าวชื่นชมความสามารถของเธออย่าง
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เห็นได้ชัด ซ่ึงในตอนที่ลอร่าต้องไปเป็นครูครั้งแรก เธอเกิดความประหม่ากลัว ไม่มีความม่ันใจ แต่พ่อ
และแม่ของเธอได้กล่าวชื่นชมความพยามยามในการท าเรื่องต่าง ๆ ของตัวเธอจนสามารถส าเร็จทุก
ครั้ง เพราะเธอไม่เคยท้อแท้เลย จึงท าให้ท างานต่าง ๆ ได้ส าเร็จสมดังความต้ังใจเสมอ ดังตัวอย่างจาก
ตอน “ลอร่าออกจากบ้าน” 

 
หนูเป็นได้แน่ พ่อรับรอง หนูไม่เคยท าอะไรล้มเหลวเลยไม่ใช่หรือ เมื่อหนู

ต้ังใจจะท าอะไรให้ได้ หนูก็ท าจนส าเร็จท้ังนั้นไม่ว่าอะไร 
จริงจ้ะ ลอร่ายอมรับ แต่หนู...หนูไม่เคยลองพยายามสอนหนังสือ 
หนูก็เคยลองพยายามท างานมาหลายอย่างแล้วนี่ เท่าท่ีผ่าน ๆ มาน่ะ พ่อ

พูด หนูไม่เคยท้อแท้เลยนี่นา หนูยึดมั่นกับงานนั้นจนกระท่ังเสร็จสมดังความต้ังใจได้เสมอ การท่ีท า
อะไรจนส าเร็จนะลูก มันมักจะเคยชินติดเป็นนิสัย เหมือน ๆ กันนั่นแหละ ใครเคยท าอย่างไร มันก็
มักจะเป็นอย่างนั้นอยู่เร่ือย ๆ  

 (ปีทองอันแสนสุข: 13) 
 

แรงกระตุ้นจากเหตุผลในเรื่องค าแก้ตัว ผู้แต่งต้องการที่จะลบล้างค าสบประมาทของ
เพ่ือนในวัยเด็กที่เคยดูถูก และท าให้เธอรู้สึกคับแค้นใจว่าเป็นเพียงเด็กบ้านนอก จึงส่งผลให้เธอเพียร
พยายามท าสิ่งต่าง ๆ จนสามารถประสบผลส าเร็จได้ อันน ามาซ่ึงการยกย่องสดุดีความสามารถของตัว
เธอเอง ที่จะกระท าเรื่องต่าง ๆ ได้แม้จะเป็นเรื่องใหญ่เพียงใดก็ตาม 

 
1.2 พยาน (temoignage)  
ผลงานของผู้แต่งชุดนี้ เกิดจากความปรารถนาที่จะเก้ือกูลประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน ผู้แต่งมี

ความประพฤติดีงาม มีโอกาสได้รู้เห็นในสิ่งที่ทรงคุณค่า ไม่ต้องการให้ความทรงจ าเหล่านี้สูญหายไป
พร้อมกับความแตกดับแห่งชีวิตของตน  จึงถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเขียนอัตชีวประวัติเพ่ือสืบทอด
เรื่องราวท่ีเป็นคุณประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง 

ผลงานอัตชีวประวัติของลอร่านั้น ก็หนีไม่พ้นแรงจูงใจประการนี้  เพียงแต่ลอร่าไม่ได้มี
ค ากล่าวแบบ เปิ ดเผยว่าแ ต่งขึ้นเพ่ือปรารถนาให้ผู้ อ่านได้รั บปร ะโยชน์จ ากผลงานการเขียน
อัตชีวประวัติของเธอ ลอร่าใช้วิธีการแทรกเนื้อหาที่เป็นความรู้เข้าไปในงานเขียน โดยความรู้ที่ลอร่า
แทรกเข้าไปนั้น เป็นความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของยุคบุกเบิกอเมริกาตะวันตก เพ่ือที่จะให้ความรู้ที่เธอ
ได้รับมานั้นยังคงอยู่ เพราะมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างมาก  

ผู้แต่งต้องการเล่าประสบการณ์ในวัยเด็กอันมีค่าของตนเอง เพ่ือบอกต่อคนรุ่นหลังได้
รับรู้  อันเป็นความรู้ที่ผู้ อ่ืนไม่เคยได้รับรู้มาก่อน ซ่ึงความรู้ที่ มีคุณค่าและน่าประทับใจของผู้แต่งมี
ความสัมพันธ์กับมิติของเพศสภาพเข้าไปอยู่ ด้วย เป็นการประกาศความส าคัญในเรื่องการท าอาหาร ที่
เป็นประจักษ์พยานในฐานะของเพศสภาพหญิง ซ่ึงเป็นผู้ กุมอิทธิพลในเรื่องปากท้องของครองครัว อัน
เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ และส าคัญกับผู้หญิง นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องการครอบครองที่ ดิน และเรื่อ ง
อินเดียนแดง ดังนี้ 

 
 



119 

 

 

1.2.1 เรื่องสูตรอาหาร 
ผู้แต่งจงใจเขียนเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ไปในรูปแบบการผจญภัยอย่าง

สนุกสนาน แต่ผู้อ่านสามารถรับรู้ถึงความปรารถนาของลอร่าที่จะเก้ือกูลประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านได้ต้ังแต่
เล่มเปิดเรื่อง ลอร่าให้ความรู้เรื่องการถนอมอาหารประเภทต่าง ๆ ไว้ค่อนข้างชัดเจน เพราะลอร่า
เขียนอธิบายเป็นขั้นตอน เช่นการท าไส้กรอก ดังอย่างจากตอน “บ้านเล็กในป่าใหญ่”  

 
... เศษหมู ช้ินเล็กช้ินน้อยท้ังเนื้อและมันท่ีตัดออกจากช้ินใหญ่ แม่สับจน

ละเอียด ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย กับใบเสจแห้งจากในสวน เอามือนวดผสมจนเข้ากันดี แล้วจึงป้ัน
เป็นก้อนกลม ๆ เอาใส่ถาดต้ังท้ิงไว้ท่ีเพิง ปล่อยให้มันแข็งจะได้รับประทานอย่างอร่อยในฤดูหนาว นี่
คือไส้กรอกท่ีไม่ต้องยัดไส้ 

        (บ้านเล็กในป่าใหญ่: 21) 
 

อีกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นชัดว่าลอร่าแฝงแรงจูงใจให้เขียนอัตชีวประวัติ
ในด้านพยาน ก็คือลอร่าได้เล่าถึงวิธีการท าเนยให้มีสีที่สวยงาม ซ่ึงก็ได้เล่าอธิบายเพ่ือเป็นการให้ความรู้
แก่ผู้อ่านไว้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างจากตอน “วันคืนในฤดูหนาว” 

 
ในฤดูหนาวครีมไม่เหลืองอย่างในฤดูร้อน เนยท่ีกวนในฤดูหนาวจึงขาวซีด

ไม่สวย แม่ชอบท าให้ทุกส่ิงบนโต๊ะอาหารสวยงาม ดังนั้นในฤดูหนาวแม่จึงย้อมสีเนยเสียหน่อย 
พอแม่เอาครีมใส่ลงในไหสูงท่ีส าหรับกวนเนย แล้วยกไปต้ังไว้ข้าง ๆ เตา

ไฟให้อุ่นอยู่เสมอ แม่ก็ล้างแครอทให้สะอาดแล้วปอก แล้วก็เอาไปขูดกับก้นกระทะแตก ซ่ึงพ่อเอา
ตะปูตอกไว้ให้เป็นรู ๆ แม่เอาแครอทไถ ๆ กับก้นกระทะท่ีเป็นรูหยาบ ๆ นี้จนกระท่ังลอดลงไปในรูจน
หมด แล้วพอยกกระทะข้ึนก็เห็นแครอทเป็นฝอยนุ่ม ๆ ชุ่ม ๆ กองอยู่ 

แม่เอาฝอยแครอทนี้ใส่ลงไปในหม้อต้มนมต้ังบนเตา พอนมร้อนแม่ก็เทลง
ใส่ถุงผ้า แล้วก็บีบนมสีเหลืองลงในไหครีม ท าให้ครีมในนั้นเป็นสีเหลือง แล้วเมื่อกวนข้นเป็นเนยแล้ว 
เนยก็จะเป็นสีเหลืองน่ารับประทาน 

พอครีมได้ท่ีดีแล้ว แม่ก็เอาน้ าร้อนลวกไม้ยาวส าหรับต าเนย แล้วเอาใส่ลง
ไปในไห เอาฝาไม้ปิด ฝาไม้นี้เจาะรูกลม ๆ  ตรงกลางให้เป็นช่องส าหรับให้ไมท่ี้จะต าเนยลอดข้ึนมาแล้ว
แม่ก็ยกไม้นี้ข้ึน ๆ ลง ๆ กระทุ้งครีมนั้นทางช่องท่ีเจาะไว้ 

แม่ยืนต าอยู่นาน บางทีแมร่ีก็เข้าไปช่วยผลัดให้แม่นั่งพักเหนื่อย แต่ไม้นั้น
หนักเกินก าลังของลอร่า 

ตอนแรก ๆ ครีมท่ีกระเด็นข้ึนมารอบ ๆ รูท่ีเจาะไว้ท่ีฝานั้นข้นและล่ืนเป็น
มัน ย่ิงต าต่อไปนาน ๆ ก็เป็นเม็ดเล็ก ๆ พอถึงตอนนั้นแม่ก็จะต าช้าลง เม็ดเนยสีเหลือง ๆ เล็ก ๆ ก็จะ
กระเด็นข้ึนมาให้เห็น 

พอแม่เปิดฝาไหก็เห็นเนยเป็นก้อนสีทองอร่ามจมอยุ่ในหางน้ านม แม่จึง
เอาพายไม้ตักก้อนเนยนั้นข้ึนมาใส่ในอ่างไม้ เอาน้ าเย็นใส่ลงล้างเนยต้ังหลายน้ า เอาไม้พายตี กวน
กลับไปกลับมาในน้ าเย็น จนกระท่ังน้ านั้นใสดีจึงเทน้ าออกแล้วใส่เกลือ 

แล้วก็มาถึงตอนท่ีสนุกท่ีสุดในการท าเนย คือแม่อัดเนยใส่พิมพ์ พิมพ์นั้น
ทางด้านล่างเป็นแผ่นไม้เล่ือนหลุดออกจากพิมพ์ได้ มีรอยสลักเป็นรูปลูกสตรอว์เบอร์ร่ีมีใบติดด้วย 

 (บ้านเล็กในป่าใหญ่: 28-29) 
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1.2.2 เรื่องการครอบครองท่ีดิน 
ผูแ้ต่งได้ให้ความรู้เรื่องการครอบครองที่ ดินไว้เป็นล าดับขั้นตอน โดย

เริ่มจากผู้คนที่เข้าไปบุกเบิกที่ดินทางภาคตะวันตกจะหาที่ดินที่เหมาะสมของแต่ละครอบครัว แล้วจึง
ไปลงชื่อจับจองที่ ดินในเมือง เพ่ือไม้ให้ครอบครองที่ดินซ้ าซ้อนกัน มีการก าหนดให้ต้องอยู่อาศัยใน
ที่ดินที่จับจองอย่างน้อยปีละ 6 – 7 เดือน และในที่ดินจับจองจะต้องแบ่งเป็นที่ ดินท ากินและที่ดิน
ส าหรับปลูกป่า โดยผู้ที่จะมีสิทธิ์จับจองที่ดินได้จะต้องมีอายุครบ 21 ปี และเม่ือได้รับโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินแล้วจะต้องมีการเสียภาษีให้กับรัฐบาล  

 
... ฉันเท่ียวตามหาอยู่ต้ังหลายเดือนตามแถบนี้ และไม่พบท่ีแปลงไหนท่ี

ถูกใจท้ัง ๆ ท่ีมันก็อยู่ท่ีนี่ตลอดเวลา ถ้าไม่ตามหมาป่าข้ามทะเลสาบแล้วอ้อมไปข้างหนองตรงข้างนั้น
ละก็ คงไม่ได้พบเจ้าท่ีแปลงนี้จนแล้วจนรอด 

... เธอไปลงช่ือจองไว้เสียก่อนต้ังแต่ฤดูใบไม้ร่วงคราวท่ีแล้วนี่ก็จะดีหรอก 
พอถึงฤดูใบไม้ผลิคราวนี้ ฉันจะไปบรุ๊กก้ิงส์ไปจับจองทันที ก่อนท่ีคนอ่ืนจะออกมาหาท่ีดินในแถบนี้ 

(ริมทะเลสาบสีเงิน: 176) 
 

1.2.3 เรื่องอินเดียนแดง 
ความรู้เรื่องอินเดียนแดงที่ผู้แต่งได้แทรกไว้ในเนื้อเรื่องเป็นความรู้ที่ให้

ประโยชน์กับผู้ อ่านเป็นอย่างมาก โดยผู้แต่งให้ความรู้ในเรื่องลักษณะของชาวอินเดียนแดง ความ
แตกต่างของแต่ละเผ่า วิถีชีวิต และค าศัพท์ท่ีพวกอินเดียนแดงใช้  ซ่ึงความรู้เหล่านี้ท าให้ผู้อ่านสามารถ
มองเห็นภาพของพวกอินเดียนแดงได้เป็นอย่างดี  

ลักษณะของพวกอินเดียนแดงที่ผู้แต่งได้บรรยายไว้ คือ รูปร่างผอมสูง 
มีนัยน์ตาสีด า ผิวสีน้ าตาลแดง ไม่สวมเสื้อผ้าแต่จะใช้หนังสัตว์ปกปิดอวัยวะบางส่วนเท่านั้น และจะ
ตกแต่งเครื่องประดับขนนกบนศีรษะ 

อินเดียนแดงมีหลายเผ่า ความแตกต่างของแต่ละเผ่านั่นมีวิธีสังเกต 
โดยพ่อของผู้แต่งได้บอกเล่าไว้ อาจสังเกตได้จากการแต่งกายที่มีความแตกต่างกัน หรือการเขียนสีบน
ใบหน้าก็เป็นเอกลักษณ์ของพวกอินเดียนแดงแต่ละเผ่า และการประดับทรงผมด้วยเชือกสีต่าง ๆ หรือ
ประดับด้วยขนนกบนศีรษะก็จะสามารถบ่งบอกความแตกต่างของแต่ละเผ่า หรือบอกฐานะในกลุ่ม
ของอินเดียนแดงได้ว่าเป็นผู้มีอ านาจในกลุ่มหรือไม่ พ่อของผู้แต่งบอกไว้ว่า "อินเดียนแดงคนนี ไม่ใช่คน
เล็กคนน้อย พ่อทายว่าเป็นเผ่าโอเสจ เพราะสังเกตเอาจากกระจุกผมกลางกระหม่อมนั น” (บ้านเล็กใน
ทุ่งกว้าง: 168) 

 
1.2.4 เรื่องค าประกาศ 

ผู้แต่งปรารถนาจะเก้ือกูลประโยชน์ หรือให้ความรู้แก่ผู้อ่าน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อ่าน ปรารถนาให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวท่ีมีคุณค่า ไม่ต้องการจะให้สิ่งดี ๆ สูญหายไปจึง
แต่งเรื่องขึ้น เพ่ือให้ผู้อ่านรุ่นหลัง ๆ ไม่ลืมวันแห่งทรงจ าที่ดี คือวันแห่งความส าเร็จของชนชาติอเมริกัน 
หรือวันฉลองเอกราช ซ่ึงตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี  
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... ไม่ใช่ปืนใหญ่ แต่มันคือดินปืนท่ีระเบิดอยู่ข้างใต้ท่ังตีเหล็กของช่างตี
เหล็กในเมือง เสียงดังเหมือนเสียงการรบของชาวอเมริกันท่ีต่อสู้เพ่ือเอกราช วันท่ี 4 กรกฎาคม อย่าง
นี้ เป็นวันท่ีชาวอเมริกันรุ่นแรก ๆ ประกาศว่าคนเราทุกคนเกิดมาเป็นไทแก่ตัวและเสมอภาคกันหมด 
ตูม !  

(เมืองเล็กในทุ่งกว้าง: 72) 
 

ผู้แต่งแทรกค าประกาศอิสรภาพไว้ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ อ่าน และไม่
ต้องการให้ความรู้นี้หายไป เธอจึงเขียนค าประกาศอิสรภาพลงไปในงานของเธอเองด้วย ซ่ึง เธอ
สามารถจ าค าประกาศเอกราชได้อย่างขึ้นใจ แต่เม่ือได้ฟังเธอก็มีความรู้สึกว่าเป็นค าประกาศเอกราชที่
น่าภาคภูมิ และน่าเกรงขามยิ่งนัก ดังตัวอย่างนี้ 

 
เมื่อในกระแสแห่งเหตุการณ์ของมวลมนุษยชาติได้บังเกิดความจ าเป็นท่ี

ประชาชนเหล่าหนึ่งจะต้องท าลายพันธกรณีทางการเมือง อันท าให้ตนต้องผูกพันอยู่กับประชาชน
เหล่าอ่ืนให้ส้ินไป และจะก่อให้เกิดซ่ึงสถานท่ีเป็นเอกเทศและเท่าเทียมกันตามอ านาจแห่งกฎ
ธรรมชาติ และธรรมชาติท่ีพระผู้เป็นเจ้าได้ก าหนดไว้ให้เป็นหลักปฏิบัติมวลมนุษยชาติในบรรดา
ประชาชาติในผืนพิภพนี้ ย่อมเป็นการจ าเป็นท่ีประชาชนเหล่านั้นจะต้องแถลงถึงสาเหตุท่ีบังคับให้ตน
ต้องด้ินรนแบ่งแยกออกมา 

“เรายึดถือข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นท่ีประจักษ์แจ้งในตัวเองว่ามนุษย์ทุกคน
ได้รับการสร้างสรรค์ข้ึนมาโดยเท่าเทียมกัน และพระผู้สร้างได้มอบสิทธิบางประการท่ีมิอนุญาตให้ผู้ใด
ล่วงละเมิดและไม่ใ ห้ใครยักย้ายให้แก่ผู้ใดอีกด้วย สิทธิเหล่านี้ได้แก่สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และการ
แสวงหาความสุข” 

  (เมืองเล็กในทุ่งกว้าง : 81–82) 
 

ผลงานอัตชีวประวัติของลอร่าเกิดขึ้นด้วยแรงกระตุ้นจากเหตุผล ที่ต้องการให้เป็น
ประจักษ์พยาน ผู้แต่งไม่ต้องการให้ความรู้ที่ มีคุณค่าที่เธอได้รับรู้มาสูญหายไป  จึงส่งผลให้ เป็ น
แรงผลักดันให้ลอร่าสร้างผลงานชุดนี้ขึ้นมาได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งให้ความรู้ และความสนุกสนาน
ผสมผสานกันไป เกิดอารมณ์ความรู้สึกไปกับท่วงท านองในการแต่งที่ลอร่าจงใจแฝงไว้ให้ผู้ อ่านได้รับรส
แห่งการอ่านที่เพลิดเพลิน 
 

2. แรงกระตุ้นจากอารมณ์ 
แรงกระตุ้นจากอารมณ์และความรู้สึก มาจากความรู้สึกผูกพันชีวิตในวัยเยาว์ เม่ือได้

ย้อนคิดถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสนุกสนาน การช่วยงานบ้าน การท างานที่เป็นงาน
ของผู้ชาย หรือความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงที่ เป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวก็ท าให้เกิดความสุขใจ และ
ต้องการทบทวนชีวิตที่ผ่านมาในอดีตเพ่ือแสวงหาตัวตนที่แท้จริงของตนเอง แรงกระตุ้นจากอารมณ์
แบ่งได้เป็น 2 ประการ คือ ความผูกพันในอดีต และการแสวงหาความหมายของชีวิต ดังนี้ 
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2.1 ความผูกพันในอดีต  
การร าลึกถึงเหตุการณ์เก่า ๆ และบุคคลอันเป็นที่รักเป็นบ่อเกิดแห่งความปิติโสมนัส 

เพราะเป็นเสมือนการพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากแยกย้ายเหินห่างกันเป็นเวลานาน ความทรงจ าที่
ห่างไกลที่สุดได้แก่วัยเยาว์กลับมาชัดเจนแจ่มใสยิ่งกว่าช่วงวัยอ่ืน ๆ  

ความขัดข้องในชีวิตก็เป็นสาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่ท าให้มนุษย์ผูกพันเสียดาย
อดีต ยิ่งนักเขียนอยู่ในภาวะทุกข์ร้อนมากเท่าใดความปิติที่เกิดจากการรื้อฟ้ืนความหลังก็ยิ่งเพ่ิมขึ้นเป็น
ทวีคูณ การปล่อยอารมณ์ด่ืมด่ าในภาพแห่งความสุขส าราญเก่าก่อนช่วยให้ลื มความบีบค้ันในปัจจุบัน  

ผลงานอัตชีวประวัติของลอร่าชุดนี้ แสดงให้เห็นแรงกระตุ้นจากอารมณ์และความรู้สึก 
ในเรื่องของความผูกพันในอดีต ไม่มุ่งที่จะแสวงหาความหมายของชีวิต ลอร่ารู้สึกว่าชีวิตในวัยเด็กเป็น
วัยที่สนุกสนาน เป็นวัยที่ เธอได้แสดงความสามารถของเธอให้ผู้อ่ านได้รับรู้ เม่ือเวลาผ่านไปลอร่า
ปรารถนาที่จะทวนกระแสแห่งเวลาเพ่ือที่ จะย้อนกลับ ไปหาความสุขในอดีต ลอร่าบรรยาย ถึง
เหตุการณ์ในอดีตผ่านการกล่าวถึงของพ่อ ในวีรกรรมที่ต้องต่อสู้ กับพายุเม่ือครั้งที่อยู่พลัมครี้ก มันท า
ให้ลอร่าหัวเราะมีความสุขขึ้นมาได้อีกครั้ง ดังตัวอย่างจากตอน “ลอร่าออกจากบ้าน” 

 
จ าเร่ืองราวเมื่อคร้ังนั้นได้ไหมลูก ท่ีพลัมคร้ีกน่ะ พ่อพูด ตอนท่ีแม่ของหนูกับพ่อเข้าไปใน

เมืองกันแล้วเกิดพายุหิมะอย่างใหญ่ข้ึน หนูขนฝืนท้ังกองใหญ่เข้าไปไว้ในเรือนจนหมดกอง 
ลอร่าหัวเราะเสียงดัง และเสียงหัวเราะของพ่อก็ดังเป็นกังวานเหมือนเสียงระฆังหลาย ๆ ใบ

ดังพร้อม ๆ กันอยู่ในความสงัดและความหนาวท่ีอ้างว้างเปล่าเปล่ียว เมื่อตอนนั้นเธอยังเล็กอยู่ และ
หวาดกลัวอันตรายต่าง ๆ ช่างน่าขัน ตอนนั้นมันนมนานหลายปีมาแล้ว 

                  (ปีทองอันแสนสุข: 13-14) 
 

ความผูกพันในวัยเด็กของทุกคน มักมีเรื่องเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงที่ เป็นเหมือนสมาชิกใน
ครอบครัว สัตว์เลี้ยงของครอบครัวผู้แต่งคือ สุนัข เป็นความผูกพันระหว่างผู้แต่งกับสุนัขที่ชื่อว่า 
“แจ๊ค” มันร่วมเดินทางต่อสู้ อุปสรรคต่าง ๆ นานา คอยปกป้องครอบครัวมาโดยตลอดจนถึงเวลาที่
จากโลกไป ผู้แต่งมีความผูกพัน และรักใคร่แจ๊คมาก ความเป็นห่วงเป็นใยระหว่างคนกับสุนัขเกิดขึ้น
ตลอดไม่ว่าจะไปอยู่ทางไหน ในตอนที่ครอบครัวอพยพสู่ดินแดนตะวันตกในครั้งแรกต้องข้ามแม่น้ าที่ มี
ความเชี่ยวจนท าให้แจ๊คหายไปกับสายน้ า และคิดว่าแจ๊คจมน้ าตายไปเสียแล้วท าให้ผู้แต่งเสียใจเป็น
อย่างมาก ทุกคนในครอบครัวก็รู้สึกเสียใจมากเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่าง 

 
... ลอร่ากล้ ากลืนส่ิงท่ีข้ึนมาจุกล าคอ เพ่ือกล้ันไม่ให้ร้องไห้โฮออกมา เพราะรู้ดีว่าการร้องไห้

เป็นท่ีน่าอับอาย แต่ก็ต้อง ร้องอยู่ในใจ ตลอดระยะทางอันไกลแสนไกลจากวิสคอนซินแจ๊คท่ีน่า
สงสารสู้อุตส่าห์อดทนติดตามมาเพราะความซ่ือสัตย์และเด๋ียวนี้ เขาปล่อยให้แจ๊คจมน้ าตาย แจ๊ค
เหนื่อยมากควรจะให้แจ๊คมาอยู่บนเกวียนด้วย นี่มันคงยืนอยู่ท่ีฝ่ัง  และเห็นเกวียนแล่นจากมันไป 
ราวกับว่าไม่มีใครสักคนรักใคร่อาลัยอาวรณ์ถึงมัน และมันคงไม่มีทางรู้ได้ว่ายังมคีนรักคนต้องการตัว
มันเพียงไหน 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 28) 
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แจ๊คไม่เพียงเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวผู้แต่ง แต่แจ๊คเป็นเหมือนผู้คอยปกป้อง
ครอบครัวนี้ให้ปลอดภัยจากอันตรายจากสัตว์ป่า หรือจากอันตรายต่าง ๆ  ทุกคนรู้ดีว่าเม่ือมีแจ๊คอยู่จะ
ปลอดภัยจากอันตราย เพราะแจ๊คจะไม่ยอมให้ใคร หรือสัตว์ป่าตัวใดเข้ามาท าอันตรายคนในบ้านได้ 
ในตอนที่อินเดียนแดงเข้าบ้านครั้งแรกแจ๊คก็พยายามท าหน้าที่ปกป้องทุกคนอย่างเต็มที่แม้ว่ามันจะถูก
ล่ามโซ่ไว้ก็ตาม 

 
ตลอดเวลานั้นแจ๊คค ารามอยู่ไม่หยุดหย่อน แต่แล้วมันก็หยุดค าราม พากเพียรกระชากสาย

โซ่จะให้หลุดท่าเดียว ตามันแดงก่ า แยกเข้ียวท าปากแสยะและขนบนหลังต้ัง ชัน มนกระโจนแล้ว
กระโจนอีกจนตัวลอย พยายามจะให้หลุดจากโซ่ ลอร่าดีใจท่ีสายโซ่ล่ามมันไว้ให้มันอยู่ใกล้ตัวลอร่า 
แจ๊คอยู่ท่ีนี่ แจ๊คจะไม่ยอมให้เขามาท าร้ายเรา เราจะปลอดภัยถ้าอยู่ใกล้ ๆ แจ๊ค 

(บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 103) 
 
ลอร่าเป็นเด็กนักบุกเบิก เธอชื่นชอบทุ่งกว้าง สายลม แสงแดด สิ่งที่ลอร่าปรารถนาก็

คือ ทุ่งกว้างที่ยังไม่มีใครบุกเบิก เม่ือครั้งที่ลอร่าแต่งงานกับแอลแมนโซ และได้มีโอกาสย้ายบ้านมาอยู่
ที่บ้านกลางนาจึงท าให้ลอร่ามีความสุข เพราะหวนคิดถึงอดีตชีวิตวัยเด็กที่ ต้องอพยพโยกย้าย บุกเบิก
ไปเรื่อย ๆ มันท าให้ลอร่าได้ปลดปล่อยอารมณ์กลับไปสู่วัยเด็กของเธอได้อีกครั้ง ดังตัวอย่างจากตอน 
“ปีที่สอง” 

 
ท้ังบ้านดูสดใสใหม่เอ่ียม ลมพัดต้นหญ้าสูง ๆ ท่ีในหนองเป็นระลอก หนองนั้นยาวเหยียด

ต้ังแต่เนินเขาข้างโรงนาไปทางทิศใต้ เลียบแนวอาณาเขตบ้านกลางนามาทางตะวันออกตัวบ้านอยู่บน
ยอดเนินเขาเต้ีย ๆ ทุ่งหญ้าอยู่หน้าบ้านเร่ือยไปจนถึงท่ีดินท่ีไถไว้ทางด้านเหนือของเนินเขา เมื่ออยู่ใน
บ้านก็มองเห็นท่ีนาแปลงนี้ ลอร่าดีใจท่ีเป็นเช่นนั้น เพราะเธอชอบดูทุ่งกว้างท่ียังไม่มีใครบุกเบิกหักร้าง
ถางพง มีหญ้าป่าปลิวไสวในสายลม ว่าท่ีจริงแล้ว ตอนนี้ ก็ยัง เป็นทุ่งหญ้าเต็มไปหมด ไม่ ว่าท่ีไหน 
เพราะมีท่ีนาแปลงเล็ก ๆ อยู่หย่อมเดียว 

 (ส่ีปีแรก: 63-64) 
 

ความผูกพันในอดีตของลอร่ามีทั้งเรื่องที่เป็นสุข และเรื่องที่ท าให้ลอร่าทุกข์ใจ ลอร่าไม่
ปรารถนาที่จะจดจ าเหตุการณ์เป็นทุกข์ แต่เหตุการณ์นั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ ท าให้ล อร่าต้องสู้ เพ่ือ
ครอบครัวของเธอเอง ลูกน้อยที่น่ารักของลอร่าท าให้ลอร่าต้องเพียรพยายามอดทนสู้ต่อไป ดังตัวอย่าง
จากตอน “ปีแห่งโชคชะตา” 

 
แล้วลอร่าก็ปราดไปถึงท่ีนั่น คว้าตัวโร้สมาอุ้มไว้ แล้วเข้าไปในบ้าน โร้สไม่ไ ด้ตระหนกตกใจ

อะไรเลย แต่ลอร่านั้นตกใจจนวิงเวียนแทบจะเป็นลม เธอจะท างานประจ าวันให้ลุล่วงไปได้อย่างไร ใน
เมื่อต้องคอยระวังเหตุการณ์ท่ีไม่รู้ล่วงหน้าอย่างนี้ ยังมีอะไรท่ีต้องท าอีกมากมายหลายอย่างนัก และ
เธอคนเดียวเท่านั้นท่ีจะต้องเป็นคนท า เธอเกลียดไร่นา และปศุสัตว์ เกลียดลูกแกะเหม็น ๆ เกลียด
การท ากับข้าว และต้องล้างชามท่ีสกปรกเป้ือนเปรอะ โอ๊ย เธอเกลียดหมดท้ังนั้น และโดยเฉพาะ
เกลียดหนี้สินท่ีจะต้องช าระ ไม่ว่าเธอจะท างานได้หรือไม่ได้ก็ต้องช าระ 

(ส่ีปีแรก: 106) 
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ความขัดข้องในชีวิตของลอร่าเป็นอีกประการหนึ่งที่ท าให้ลอร่าผูกพันเสียดายอดีตที่
เคยเป็นนักบุกเบิกของเธอ ความผิดหวั งเนื่องจากพืชผลไม่เป็นไปตามที่ต้ังเป้าไว้ ท าให้ลอร่าโหยหาถึง
ความเป็นนักบุกเบิกในตัวเธอ แต่เม่ือแอลแมนโซสามีของเธอได้เลือกที่จะต่อสู้กับการท าไร่ท านา และ
ขอร้องให้ลอร่าสู้ไปกับเขา มันจึงท าให้ลอร่าต้องสร้างก าลังใจให้ตัวเธอเอง เพ่ือที่ จะสู้ ต่อไปกับ
ธรรมชาติอันโหดร้ายได้ ดังตัวอย่างจากตอน “ปีแห่งโชคชะตา” 

 
... จะต้องสู้ต่อเพ่ือให้ได้ชัยชนะในเร่ืองการท าไ ร่ไถนานี้  แต่น่าประหลาด ลอร่ารู้สึกว่า

จิตใจของเธอพองโตข้ึน เพ่ือท่ีจะตะเกียกตะกายต่อสู้ต่อไป 
การเห็นโลกในแง่ดีของชาวนานี้ช่วยไม่ได้จริง ๆ  เมื่อเขาหว่านพืชลงในท่ีดินทุกฤดูใบไมผ้ลิ 

เขาก็มีความหวัง เขาพนันเอาเวลาของเขาสู้กับดินฟ้าอากาศ รู้สึกว่าจะแก้ไม่ได้ท่ีมันปะปนกับคติ
ของบรรพบุรุษซ่ึงเป็นนักบุกเบิกของเธอ ท่ีมักจะกล่าวว่า “ย่ิงไกลออกไปย่ิงดี” เพียงแต่ว่าแทนท่ีจะ
ไกลโดยระยะทาง แต่มันไกลโดยเวลา คือ ย่ิงนานย่ิงดี เลยขอบฟ้าของปีหน้า แทนท่ีจะเป็นขอบฟ้า
ของทางตะวันตก 

ลอร่ายังเป็นนักบุกเบิก เธอสามารถเข้าใจได้ดีว่าแมนนี่ รักท่ีดินไร่นาเพียงไร เพราะมัน
กระทบจิตใจเธอด้วยเหมือนกัน 

เอาเถอะ ลอร่าถอนใจใหญ่ รวบรวมความคิดตามสถานการณ์ โดยใช้ค าพังเพยของแม่เธอ
ท่ีมักชอบพูดเสมอว่า “เราจะเป็นชาวนาเร่ือยไป เพราะอะไรท่ีมันอยู่ในกระดูก มันก็ต้องโผล่ออกมา
ท่ีเนื้อ” 

  (ส่ีปีแรก: 117) 
 

ความสุขที่ เกิดจากการมองชีวิตย้ อนหลังเป็นความรู้สึกที่ทุ กคนอาจมีได้ ลอร่ า
ปรารถนาจะมองย้อนชีวิตวัยเด็กที่แสนจะมีความสุขกับการสรรค์หากิจกรรมการเล่นของเธอ ครั้ง
หนึ่งลอร่าไปเล่นลอมฟางอย่างสนุกสนาน แม้พ่อจะสั่งห้ามเล่นอีก แต่ลอร่าก็ยังหาข้ออ้างอ่ืนเพ่ือใช้เป็น
ข้อแก้ตัวเม่ือเผลอใจไปเล่นลอมฟางอีกครั้ง ลอร่ารู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่แสนจะวิเศษยิ่งนัก ดังตัวอย่าง
จากตอน “ ลอมฟาง” 

 
เมื่อลอร่ากับแมร่ีออกไปเล่นกันในทุ่งเช้าวันนั้น ส่ิงแรกท่ีแลเห็นคือลอมฟางสีทองอร่าม

สดใสงามนัก มันเป็นกองสูง เป็นเงามันวับอยู่กลางแสงแดด และมีกล่ินหอมหวนย่ิงกว่ากล่ินหญ้าแห้ง
เป็นอันมาก เท้าของลอร่าไถลล่ืนไปในกองฟางท่ีล่ืนร่วงลง แต่เธอปีนข้ึนไปบนนั้นได้เร็วกว่าท่ีฟางจะ
ร่วง ครู่เดียวก็ข้ึนไปยืนป๋ออยู่บนยอดลอมฟางแล้ว 

เธอมองข้ามยอดต้นวิลโลว์ไปไกล เลยข้ามล าห้วยออกไปไกลลิบ สามารถมองเห็นทุ่งหญ้า
อันกว้างใหญ่เป็นรูปกลมนั้นได้ท่ัวถึง  เพราะอยู่บนท่ีสูง ลอยอยู่กลางอากาศ สูงเกือบจะเสมอกับนก
บิน แขนท้ังสองข้างของเธอโบกข้ึนโบกลง เท้าก็เต้นหย็อย ๆ  ให้ตัวกระดอนเล่นอยู่บนกองฟาง เพราะ
ฟางมันดีดให้กระดอนเหมือนมีสปริง เธอเกือบจะบินได้อยู่แล้ว เพราะลอยสูงลิบอยู่บนท้องฟ้าท่ีก าลัง
มีลมแรงอย่างนี้ 

(บ้านเล็กริมห้วย: 53-54) 
 

แรงกระตุ้นจากความผูกพันในอดีต มักจะน าไปสู่ความคิดค านึงหาความสุขที่เคยได้รับ
ในช่วงวัยเยาว์ ผู้เขียนอัตชีวประวัติส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นแรงกระตุ้นนี้ ลอร่าเองก็มักจะเน้นย้ าความสุข
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ในช่วงชีวิตวัยเยาว์ไว้ไม่น้อย แม้จะมีความทุกข์บ้างในบางเหตุการณ์ แต่ลอร่าก็กลับมาสนุกสนานใน
แบบเด็ก ๆ ที่ เธอเป็นได้เสมอ จิตส านึกในความสนุกสนานกับความถูกต้องมักมาคู่กันเสมอ แม้ลอร่า
จะเล่นสนุกเพียงใด แต่ก็จะมีเสียงเตือนภายในใจของเธอเสมอ ซ่ึงท าให้ผู้ อ่านได้รับรู้ว่ามันเป็นเสียง
เตือนจากอนาคตที่เธอจะต้องเป็นผู้ที่สามารถรับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 

2.2 การแสวงหาความหมายของชีวิต  
การแสวงหาความหมายของชีวิต คือการทบทวนชีวิตที่ผ่านมาเพ่ือไตร่ตรองหาความ

กระจ่างในพฤติกรรมของตน และส าคัญที่สุดเพ่ือสร้างความม่ันใจว่าตัวตนของผู้แต่งจะยังคงอยู่แม้จะ
มีอุปสรรค ความขัดแย้ง หรือความผันผวน สักเพียงใดก็ตาม ความปรารถนาที่จะค้นหาตนเอง หา
เอกภาพของชีวิตที่ผ่านมาจึงเป็นลักษณะของผู้แต่งอัตชีวประวัติทุกคน ไม่เลือกยุคสมัย เพศหรืออายุ 
ต่างคนต่างพยายามจ าแนกแจกแจงเหตุการณ์ที่เกิดแก่ตนเพ่ือพิจารณาต้นสายปลายเหตุ เพราะเหตุนี้
เนื้อหาอัตชีวประวัติจึงแบ่งแยกเป็นยุค เป็นตอน หรือบ่งชี้เหตุการณ์ที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อซ่ึงท าให้ชีวิต
ผันแปรจากภาวะหนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่ง  

การแสวงหาความหมายของชีวิตที่ส าคัญของลอร่า คือ เธอเป็นนักบุกเบิก เธอชอบการ
เดินทางผจญภัย ทุกครั้งที่ได้เดินทางไปเรื่อย ๆ จะท าให้เธอมีความสุข เป็นอย่างมาก และมันเป็น
ตัวตน หรืออัตลักษณ์อีกอย่างที่ฝังในตัวเธอ ลอร่าเองก็ปรารถนาจะชุบชีวิตวัยเด็กที่มีความสุขในการ
เดินทางอพยพเพ่ือบุกเบิกที่ท ากิน ลอร่าชอบการเดินทาง ลอร่ามีความสุขที่ได้เดินทางไปเรื่อย ๆ ลอ
ร่าชอบท้องฟ้า สายลม พ้ืนดินที่มองไปไม่มีที่สิ้นสุด เม่ือมีการเดินทางลอร่ามักจะพรรณนาถึงความสุข
ที่ได้อยู่กับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เสมอ ดังเช่นตอนที่ได้เดินทางอพยพมาสู่ทุ่งกว้างในเขตของอินเดียนแดง 
จากตอน “ย้ายเข้าบ้าน” ว่า “ลอร่าชอบที่นี่ ด้วย ชอบท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาล ชอบสายลมและ
พื นดินที่มองไม่มีที่สิ นสุด ทุกอย่างสดชื่นใสสะอาดและใหญ่โตโอ่โถงงดงาม” (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง: 63) 
หรือตอนที่อพยพออกจากดินแดนของพวกอินเดียนแดงลอร่ารู้สึกเคยชินกับการใช้เกวียนแทนบ้านพัก
อาศัย “ทุกคนอยู่รวมกันที่ตรงนั น ปลอดภัยและสบายในตอนกลางคืนภายใต้ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ มี
ดาวกระจ่าง อีกครั งหนึ่งแล้วที่เกวียนประทุนหลังนี กลายเป็นบ้านที่พักอาศัย ” (บ้านเล็กในทุ่งกว้าง : 
243-244) 

 
การเดินทางเป็นความรู้สึกอิสระ ได้พบเจอทุ่งกว้าง สายลม ต้นหญ้า มันท าให้ลอร่า

รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายที่แท้จริง และความสุขจากการได้อยู่ในที่กว้างก็ท าให้เธอค้นพบอิสระของชีวิต 
 

... เธอชอบม้า และชอบอิสระ ชอบความกว้างใหญ่ไพศาลของทุ่งกว้าง ซ่ึงมีสายลมพัด
ต้นหญ้าสูง ๆ ในหนองให้โบกยวบยาบ ๆ อยู่ตลอดเวลา แล้วยังหญ้าควายใบส้ัน ๆ หยิก ๆ ไหวพล้ิว 
ในฤดูใบไม้ผลิบนเนินก็เขียวสด พอถึงฤดูร้อนก็กลายเป็นสีเทาเงินและสีน้ าตาลหอมสดช่ืนสะอาด ใน
ตอนต้น ๆ ฤดูใบไม้ผลิ ดอกไวโอเลตป่าจะบานเต็มเหมือนปูพรมอยู่ในหล่มเล็ก ๆ ท่ีลุ่มลึกกลางทุ่ง
หญ้าส่งกล่ินหอมตลบอบอวล ในเดือนมิถุนายนกุหลาบจะบานสะพร่ังท่ัวไปหมดไม่ว่าท่ีไหน 

(ส่ีปีแรก: 21) 
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การเป็นนักบุกเบิกเป็นความหมายของชีวิตในตอนสุดท้ายเธอได้ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา
เพ่ือไตร่ตรองหาความกระจ่างในพฤติกรรมของตน คนรักของเธอเป็นชาวนา ซ่ึงเธอก็น าความรู้สึกของ
การเป็นนักบุกเบิกมาปลอบใจตัวเอง เพ่ือให้มีก าลังใจสู้ต่อไปกับการท าไร่นาที่ไม่ได้ผลมาหลายปี โดย
เปรียบเทียบว่านักบุกเบิกไกลด้วยระยะทาง แต่ชาวนาไกลด้วยเวลา   

 
... ลอร่ารู้สึกว่าจิตใจของเธอพองโตข้ึน เพ่ือท่ีจะตะเกียกตะกายต่อสู้ไป 
การเห็นโลกในแง่ดีของชาวนานี้ช่วยไม่ได้จริง  ๆ เมื่อเขาหว่านพืชลงในท่ีดินทุกฤดูใบไม้ผลิ 

เขาก็มีความหวัง เขาพนันเอาเวลาของเขาสู้กับดินฟ้าอากาศ รู้สึกว่าจะแก้ไม่ได้ท่ีมันปะปนกับคติของ
บรรพบุรุษซ่ึงเป็นนักบุกเบิกของเธอ ท่ีมักจะกล่าวว่า “ย่ิงไกลออกไปย่ิง ดี” เพียงแต่ว่าแทนท่ีจะไกล
โดยระยะทาง แต่มันไกลโดยเวลา คือ ย่ิงนานย่ิงดี เลยขอบฟ้าของปีหน้า แทนท่ีจะเป็นขอบฟ้าทาง
ตะวันตก 

ลอร่าเป็นนักบุกเบิก เธอสามารถเข้าใจได้ดีว่าแมนล่ีรักท่ีดินไร่นาเพียงไร เพราะมันก็กระทบ
จิตใจเธอด้วยเหมือนกัน ... 

(ส่ีปีแรก: 117) 
 
ความปรารถนาที่จะค้นหาตนเองของลอร่า แม้จะมีอุปสรรคมาท าให้เธอต้องคอย

หวาดหวั่น แต่เธอก็พยายามที่จะสร้างความม่ันใจให้กับตนเองเสมอนั่นคือ การสอบเป็นครู เป็นเรื่อง
ยากที่เธอจะท าได้เพราะไม่ใช่สิ่งที่เธอฝันไว้ แต่ก็ต้องท าเพ่ือเป็นตัวแทนของพ่ีสาวท่ีตาบอด และเพ่ือ
ความภาคภู มิ ใจของแ ม่  ในขณ ะที่ เธอสามา รถสอบผ่ าน ได้ครั้งหนึ่ งแล้ ว  แต่ เม่ือต้องสอบ
ประกาศนียบัตรการเป็นครูชั้นสองเธอก็เกิดความประหม่า อัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงความเป็นตัวตน
ของลอร่าคือการยกย่องแสดงความสามารถในสิ่งที่คิดว่าท าไม่ได้ แต่เธอท าได้ เธอสามารถควบคุม
ความประหม่าของตนเองให้สงบลงได้ และยังช่วยปลอบเพ่ือนของเธออีกด้วย ดังตัวอย่าง 

 
ลอร่าโมโหตัวเองท่ีรู้สึกกระดากและประหม่าเมื่อเข้าไปในห้อง ท่ีมีคนแปลกหน้าอยู่เต็มไป

หมด โ ต๊ะแทบทุกโต๊ะ มีคนนั่ง  มีอยู่คนเดียวท่ีลอร่ารู้จักคือ ฟลอเรนซ์ วิลก้ินส์ พอเธอแตะมือ      
ฟลอเรนซ์เท่านั้น เธอก็ถึงกับสะดุ้ง  เพราะฟลอเรนซ์มือเย็นเหมือนน้ าแข็ง ริมฝีปากก็ซีดเพรา ะ
ประหม่าลอร่านึกสงสารฟลอเรนซ์จนกระท่ังลืมความประหม่าของตนเอง 

(ปีทองอันแสนสุข: 261) 
    

เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผู้แต่งเป็นการตอกย้ าให้เห็นว่า ผู้แต่งไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค
ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เธอยังคงยึดม่ันในการเป็นนักเดินทาง การบันทึกเรื่องราวของผู้แต่งเองเป็น
การย้ าความหมายของชีวิตจากเหตุการณ์ในการสอบเป็นครู หรือเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่าง ๆ  

 
การศึกษาแรงจูงใจให้เขียนอัตชีวประวัติพบว่า ลอร่าใช้งานชุดนี้มาอธิบายเรื่องราวที่

เธอไม่สามารถอธิบายหรือชี้แจงได้ ด้วยเพศสภาพหญิงที่ผู้คนในยุคนั้นมีข้อจ ากัดด้านความสามารถ
ของเพศหญิง ซ่ึงลอร่าได้ยืนยันความจริง และความถูกต้องของเรื่องราวท่ีเธอได้พบเจอ โดยการใช้งาน
ชุดนี้ของเธอ เพราะต้องการให้งานของเธอเป็นประจักษ์พยานต่อคนรุ่นหลัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ถนอมอาหาร สูตรอาหาร เรื่องความส าเร็จของชาติอเมริกา เรื่องอินเดียนแดง ฯลฯ  
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การเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งของล่อร่ามีแรงจูงใจในการเขียนที่สอดคล้องกับแนวคิด
เรื่องแรงจูงใจในการเขียนอัตชีวประวัติของพวงคราม พันธ์บูรณะ ในด้านค าแก้ตัวเพ่ือที่จะอธิบาย
ความจ ริงที่ เกิดขึ้ น และเพ่ือยืน ยันความถู กต้องของอเมริ กาที่ไม่ ได้บุกรุกอาณาเขตของพวก
อินเดียนแดง แต่เป็นเพราะพวกอินเดียนแดงต่างหากที่มีความล้าหลังจึงสมควรที่จะต้องอพยพออกไป
ทางตะวันตกที่ไกลไปอีก  

การยกย่องชาติอเมริกาในการประกาศความส าเร็จของชาติที่สามารถเอาชนะเหนือ
ชนชาติอ่ืนได้ ท าให้เกิดความทรงจ าที่สามารถสร้างงานเขียนที่ ดีของเธอขึ้นมาได้ ลอร่าต้องการให้คน
รุ่นหลังทราบว่าเธอได้มีส่วนในการบุกเบิกดินแดน ต้องการให้ทราบว่าเธอได้เดินทางไปในสถานที่
ใดบ้างทางภาคตะวันตก การเหยียบย่ าแต่ละที่ของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความภาคภูมิใจในการ
เป็นนักบุกเบิกของเธอ  

แรงกระตุ้นจากเหตุผลด้านค าแก้ตัวเพ่ืออธิบายความจริง และยืนยันความถูกต้อง 
รวมถึงแรงกระตุ้นจากอารมณ์ด้านความผูกพันในอดีต และการแสวงหาความหมายของชีวิต เป็น
แรงจูงใจที่ท าให้ลอร่าได้เขียนงานชุดนี้ขึ้นมาจากความรู้ที่ เธอได้รับเพ่ือให้ความรู้ชุดนี้ยังคงอยู่ไม่สูญ
หายไปตามกาลเวลา 

เราอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าผลงานอัตชีวประวัติของลอร่าเกิดขึ้นจากความปรารถนา
ที่จะประกาศความส าเร็จของตนเอง และประกาศความส าเร็จของชนชาติอเมริกัน อันเป็นแรงจูงใจให้
เขียนอัตชีวประวัติ เพ่ือผลักดันให้สร้างผลงานชุดนี้ขึ้นมาได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งให้ความรู้ และความ
สนุกสนานผสมผสานกันไป เกิดอารมณ์ความรู้สึกไปกับท่วงท านองในการแต่งที่ลอร่าจงใจแฝงไว้ให้
ผู้อ่านได้รับรสแห่งการอ่านที่เพลิดเพลิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

128 

บทท่ี 6 
บทสรุป และอภิปรายผล 

 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง ประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตก : มองผ่านงานเขียนเชิง

อัตชีวประวัติชุด “บ้านเล็ก” ของ สุคนธรส มีวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกผ่านงานเขียนแปลชุดบ้านเล็ก  ของ  

สุคนธรส 
2. เพ่ือศึกษาวิธีการบันทึกประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกผ่านงานเขียนแปลชุด

บ้านเล็ก ของ สุคนธรส 
 

โดยการวิเคราะห์ตัวบทนวนิยายชุดบ้านเล็ก จ านวน 9 เล่ม ได้แก่ บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้าน
เล็กในทุ่งกว้าง เด็กชายชาวนา บ้านเล็กริมห้วย ริมทะเลสาบสีเงิน ฤดูหนาวอันแสนนาน เมืองเล็กใน
ทุ่งกว้าง ปีทองอันแสนสุข และสี่ปีแรก ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 
ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตก 

การศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตก โดยผ่านงานเขียนแปลจากนวนิยายชุด
บ้านเล็ก ซ่ึงเป็นงานเขียนเชิงอัตชีวประวัติของลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ แปลโดย สุคนธรส พบว่า 
ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตก มี 9 เรื่อง ดังนี้ 

1. ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ให้ความรู้เก่ียวกับภูมิประเทศ และภูมิอากาศ สหรัฐอเมริกาเป็น
ประเทศที่อยู่ทางทวีปอเมริกา เหนือ มีความห่างไกลจากทวีปเอเชียซ่ึงเป็นที่ ต้ังของประเทศไทยมาก 
ภูมิประเทศย่อมมีความแตกต่างกับประเทศไทย นวนิยายชุดบ้านเล็กให้ภาพของภูมิประเทศที่ชัดเจน
คือ เป็นประเทศที่มีป่าไม้ที่ อุดมสมบูรณ์ในรัฐวิสคอนซิน มีภูเขา ที่ราบทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ของรัฐ
แคนซัส การเดินทางสู่ ดินแดนตะวันตกของครอบครัวผู้แต่งก็ท าให้เห็นภาพการเชื่อมต่อของพรมแดน
แต่ละรัฐจากรัฐวิสคอนซิส มีเขตติดต่อกับรัฐแคนซัส เชื่อมต่อไปยังรัฐมิสซูรี ติดต่อกับรัฐไอโอวา และ
ติดต่อกับรัฐมินนิโซตา เห็นภาพของแม่น้ า มิสซูรีที่มีความกว้างขวาง น้ าในแม่น้ าเป็นโคลนสีเหลือง 
ส่วนสภาพภูมิอากาศก็พบว่า มี 4 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ แต่ละฤดูมี
สภาพอากาศที่โหดร้าย ในฤดูร้อนก็จะร้อนจัดมาก ความร้อนจะแผดเผาทุกสิ่งอย่างให้แห้งเกรียม มี
ลมพายุไซโคลนในฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงความร้อนจะลดอุณหภูมิลง เริ่มมีฝนบ้าง ความหนาวเริ่มเข้ามา
แทนที่ความร้อน เป็นฤดูกาลที่ผู้คนจะเตรียมตัว เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ฤดูหนาว ในฤดูหนาว
อากาศจะหนาวจัดถึงขั้นโหดร้าย มีหิมะ พายุหิมะ เป็นฤดูกาลที่โหดร้ายที่สุดของผู้คน ซ่ึงอากาศหนาว
เหน็บสามารถคร่าชีวิตคนได้ ฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูที่อบอุ่น มีแสงแดดให้ความอบอุ่น เป็นฤดูกาลแห่งการ
เริ่มต้นชีวิตหลังจากที่ต้องต่อสู้ฝ่าฝันกับฤดูหนาวมาอย่างโหดร้าย 

2. ความรู้เรื่องความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันในยุคบุกเบิกตะวันตก ได้ให้ความรู้เก่ียวกับการ
สร้างที่อยู่อาศัยเม่ืออาศัยอยู่ในป่าในรัฐวิสคอนซินบ้านต้องแข็งแรงสร้างจากไม้ซุงทั้งต้น มีรั้วรอบที่
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แข็งแรงเช่นกัน เพ่ือป้องกันสัตว์ร้าย เม่ืออพยพมาสู่ เขตเมืองมีความเจริญมากขึ้นไม่ต้องพบเจอกับ
สัตว์ป่า การสร้างบ้านก็ไม่จ าเป็ นต้องใช้ไม้ซุงทั้งต้นเปลี่ยนมาสร้างบ้านโดยใช้ไม้กระดานแทน 
เนื่องจากสภาพอากาศในฤดูหนาวนั้นหนาวจัดมาก การสร้างบ้านจึงจ าเป็นต้องก่อปล่องไฟไว้เพ่ือจุด
ไฟให้ความอบ อุ่นในฤดูหนาว  วิถีชีวิตของผู้คนหนีไม่พ้นเรื่องปากท้อง ในฤดูหนาวไม่สามารถ
เพาะปลูก หรือล่าสัตว์ได้จึงจ าเป็นต้องมีการถนอมอาหารไว้เพ่ือรับประทานในฤดูหนาว วิธีการถนอม
อาหารของผู้คนในยุคนั้นก็แบ่งออกเป็นอาหารจ าพวกเนื้อสัตว์ และพวกผักผลไม้ พวกเนื้อสัตว์ก็จะใช้
วิธีแช่เกลือ รมควันให้แห้งไว้ และน าเศษเนื้อมาท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ไส้กรอก หมูทับ แฮม ส่วนผัก
ผลไม้ก็จะใช้วิธีการที่ง่ายคือการน าลงไปเก็บไว้ในห้องใต้ดิน เม่ือถึงฤดูหนาว ก็เหมือนการแช่เย็นไว้ 
พวกพริก หัวหอมก็จะแขวนตากแห้งไว้ บางชนิดก็จะดอง และแช่อ่ิม การประกอบอาชีพของผู้คนใน
ยุคนั้นอันดับแรกคือ การท าเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การใช้แรงงาน การค้าขาย ครู ด้านการศึกษา
เป็นเรื่องที่ผู้คนจะให้ความส าคัญมากมีการศึกษาในสองรูปแบบ คือการศึกษาในระบบ เป็นการศึกษา
ในโรงเรียน และการศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่เรียนรู้ เพ่ือเอาตัวรอด ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
พ่อหรือแม่เอง การต่อสู้กับภัยตามธรรมชาตินั้นผู้คนจะต้องเผชิญกับภัยตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นภัยจาก
สภาพอากาศจากพายุหิมะในฤดูหนาว จากไฟป่าในฤดูร้อน นอกจากนั้นยังต้องต่อสู้กับภัยจากสัตว์ป่า 
หรือจากพวกศัตรูพืชอย่างต๊ักแตนซ่ึงมาท าลายพืชผลจนเสียหายหมด ผู้คนในยุคนั้นต้องมีความอดทน
ต่อสิ่งต่าง ๆ อย่างมีสติ รู้จักการรอคอยอย่างมีหวังจึงจะสามารถต่อสู้ฝ่าฟันไปได้  

3. ความรู้เรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่เก่ียวกับศาสนา คติความเชื่อ ศาสนาที่ผู้คนนับ
ถือ คือศาสนาคริสต์ ซ่ึงจะถูกปลูกฝังความศรัทธาในศาสนามาต้ังแต่เด็ก ๆ มีการเข้าโบสถ์ในวัน
อาทิตย์ มีโรงเรียนวันพระในวันอาทิตย์ เพ่ือเป็นการปลูกฝังความศรัทธาทางศาสนาให้กับเด็ก ๆ คติ
ความเชื่อมีเรื่องเก่ียวกับลมฟ้า อากาศ เก่ียวกับอากาศหนาวในทุก ๆ 7 ปีจะหนาวจัด และเม่ือ
ครบรอบสามรอบจะหนาวจัดอย่างทารุณ ความเชื่อเรื่องความมงคลในวันแต่งงาน การเลือกใช้
ของใหม่ รวมกับของเก่า ใช้สีฟ้าที่ถือว่าเป็นสีมงคล 

4. ธรรมเนียมของชาวอเมริกันนั้น ได้ให้ความรู้เก่ียวกับธรรมเนียมการรับประทานอาหาร 
ชาวอเมริกันจะรับประทานขนมปังเป็นอาหารหลัก การจัดโต๊ะอาหารที่สืบทอดกันมามีการใช้มีดกับ
ส้อม และธรรมเนียมการแต่งกายที่ค่อนข้างพิถีพิถันโดยเฉพาะในวันที่ต้องไปโบสถ์จะต้องแต่งกายให้ดู
ดีถูกต้องตามกาลเทศะ การเลือกใช้ผ้าในการตัดชุดให้เหมาะสมกับฤดูกาล 

5. ความรู้ เรื่องชนพ้ืนเมือง น าเสนอเก่ียวกับลักษณะรูปร่างของพวกอินเดียนแดง ส่วนใหญ่
จะมีรูปร่างผอมสูง นัยน์ตาสีด า ผิวสีน้ าตาลแดง ความแตกต่างแต่ละเผ่าสังเกตได้จากการเขียนสีบน
ใบหน้า การประดับทรงผมด้วยเชือกสีต่าง ๆ หรือการประดับขนนกบนศีรษะ เพ่ือบ่งบอกถึงฐานะใน
กลุ่มของอินเดียนแดง วิถีชีวิตของพวกอินเดียนแดงมักจะสร้างที่พักเป็นกระโจม เพราะจะโยกย้ายที่
อยู่ไปเรื่อย ๆ มีการล่าสัตว์เพ่ือความอยู่รอด แม้จะดูเป็นคนป่าแต่อินเดียนแดงก็ชอบร้องเพลงเม่ือมี
งานฉลองกัน และได้ทราบถึงค าศัพท์ของอินเดียนแดง เช่น ปาปู๊ส แปลว่าเด็กอินเดียนแดง ม็อกกาซิน 
คือ รองเท้าที่หุ้มมาถึงข้อเท้า 

6. ความรู้เรื่องความขัดแย้งกับชนพ้ืนเมือง เป็นความขัดแย้งระหว่างชนพ้ืนเมืองกับชาว
อเมริกันที่อพยพไปสู่ ดินแดนตะวันตก ซ่ึงเป็นการผลักดันให้พวกอินเดียนแดงต้องอพยพออกไปจาก
พ้ืนที่ อันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชนพ้ืนเมืองด้วยกันเองนั้น มาจากกา รที่ชาวอเมริกันผูกมิตร
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กับอินเดียนแดง โดยให้ผลประโยชน์กับพวกอินเดียนแดงบางกลุ่ม จนท าให้อินเดียนแดงกลุ่มอ่ืน ๆ ไม่
พอใจจนเกิดการทะเลาะแตกแยกกัน ไม่ไปร่วมล่าควายป่าซ่ึงถือเป็นงานส าคัญของพวกอินเดียนแดง
แต่ละเผ่า ไม่เพียงความขัดแย้งกับอินเดียนแดงเท่านั้นชาวอเมริกันก็ยังขัดแย้งกับรัฐบาลอเมริกันเอง
ด้วย เป็นผลมาจากรัฐบาลจะส่งทหารมาขับไล่ชาวอเมริกันที่อพยพเข้าใกล้เขตของพวกอินเดียนแดง  

7. ความรู้เรื่องความส าเร็จของชนชาติอเมริกา วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปีถือเป็นวันฉลอง
เอกราชของอเมริกา ในวันนี้จะมีการอ่านค าประกาศอิสรภาพ ยิงปื นใหญ่เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง มี
การแสดงดนตรี การแข่งม้า การออกร้านขายของ ภาพสะท้อนความรู้สึกของชาวอเมริกันต่อชัยชนะ
ไม่เพียงแต่ทหารที่ต่อสู้รบเอาชนะอังกฤษเพ่ือปฏิวัติกู้เอกราชมาได้ แต่ชาวนาก็มีส่วนเป็นผู้บุกเบิก
ดินแดนให้เป็นประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอาณาเขตทางด้านตะวันตกไปจนจดมหาสมุทรแปซิฟิก 

8. ความรู้ เรื่องสาเหตุการอพยพสู่ดินแดนตะวันตก ด้วยสาเหตุที่แตกต่างกันหลายประการ 
เช่น เม่ือมีผู้คนมากขึ้นทรัพยากรทางภาคตะวันออกก็ลดลงจึงส่งผลให้ผู้คนต้องการจะอพยพไปสู่
ดินแดนตะวันตกเพ่ือหาที่ท ามาหากินที่อุดมสมบูรณ์กว่าทางภาคตะวันออก ในดินแดนตะวันตกยังคงมี
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินแดนที่เป็นทุ่งหญ้า ยังคงมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก มีข่าวจากรัฐบาล
ในการขับไล่อินเดียนแดงให้ถอยลึกเข้าไปทางภาคตะวันตก ผู้คนจึงคิดจะอพยพไปสู่ตะวันตก บางกลุ่ม
อพยพไปเพ่ือการเผยแผ่ศาสนา และเหตุผลส่วนตัวเพ่ือรักษาอาการป่วยเพราะดินแดนตะวันตกมีผู้คน
อาศัยอยู่น้อยยังไม่แออัด อากาศจึงบริสุทธ์ิปลอดโปร่ง  

9. ความรู้ เรื่องการสร้างระเบียบของสังคมใหม่ โดยให้ความรู้ เป็นขั้นตอนเก่ียวกับการ
ก าหนดให้ผู้ครอบครองที่ดินจะต้องอาศัยอยู่ในที่ดินท ากินที่ตนถือครอบครองอย่างน้อยปีละ 6-7 
เดือน เป็นเวลา 5 ปี ที่ ดินที่ครอบครองสามารถท าการซ้ือขายได้เม่ือได้รับโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น 
รัฐบาลมีการก าหนดที่ดินที่ถือครองให้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ที่ ดินส าหรับอยู่อาศัยท ากิน และที่ดิน
ส าหรับปลูกป่า ต้องปลูกต้นไม้ให้เป็นป่ารัฐบาลจึงจะโอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ครอบครองเป็นเจ้าของที่ดินได้ 
ก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินเม่ือหาที่ดินที่ ต้องการได้แล้วต้องมีการลงชื่อจับจองที่ ดินเพ่ือไม่ให้
ถือครองซ้ าซ้อนกัน การยอมรับว่าที่ดินมีเจ้าของโดยที่ดินผืนนั้นต้องมีนาที่เพาะปลูกแล้วอย่างน้อยสิบ
เอเคอร์ ผู้มีสิทธ์ิจับจองที่ดินจะต้องมีอายุครบ 21 ปี ในส่วนของที่ดินที่ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิแล้วจะต้อง
เสียภาษีให้รัฐบาลทุกปี 
 
กลวิธีการบันทึกความรู้ประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตก 

การศึกษาวิธีการบันทึกประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกพบว่า ผู้แต่งใช้วิธีการ
บันทึกประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตก 2 วิธี  ด้วยกันคือ วิธีการบันทึกประวัติศาสตร์
อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกจากประสบการณ์ตรง และวิธีการบันทึกประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิก
ตะวันตกจากประสบการณ์อ้อม 

1. กลวิธีการบันทึกประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกจากประสบการณ์ตรง เป็น
กลวิธีการบันทึกความรู้จากเรื่องราว และเหตุการณ์ของผู้แต่งที่ได้ประสบพบเจอมาด้วยตนเองโดยตรง  
ผู้แต่งได้บันทึกความรู้ทางประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตก ได้แก่ เรื่องภูมิศาสตร์ ความ
เป็นอยู่ของชาวอเมริกันในยุคบุกเบิกตะวันตก ขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมเนียมของชาวอเมริ กัน 
ความรู้ เรื่องชนพ้ืนเมือง ความขัดแย้งกับชนพ้ืนเมือง ความส าเร็จของชนชาติอเมริกา สาเหตุการ
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อพยพสู่ดินแดนตะวันตก และการสร้างระเบียบของสังคมใหม่ โดยผู้แต่งใช้วิธีการบรรยาย การอธิบาย 
และวิธีการพรรณนา สลับกันไป เพ่ือให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกแก่ผู้อ่าน
ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย รับรู้ถึงอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิดของผู้แต่ง 

กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์ตรง แบ่งได้เป็น 3 แบบย่อย คือ กลวิธีการบันทึก
ความรู้จากประสบการณ์ตรงแบบบรรยาย กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์ตรงแบบอธิบาย 
และกลวิธีการบันทึ กความรู้จากประสบการณ์ตรงแบบพรรณนา กลวิธีการบั นทึกความรู้จาก
ประสบการณ์ตรงแบบบรรยาย เป็นการบันทึกเรื่องโดยทั่วไปเพ่ือให้ทราบว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน 
อย่างไร เม่ือไร เพ่ืออะไร เน้นเวลาและสถานที่เป็นส าคัญให้เป็นไปตามล าดับ ผู้แต่งได้ใช้วิธีบรรยาย
เพ่ือให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ที่พบมีอยู่ 6 ประการ ดังต่อไปนี้ ด้านภูมิศาสตร์ ด้าน
ความเป็นอยู่ของชาวอเมริกัน ในยุคบุกเบิกตะวันตกมีการสร้างที่อยู่อาศัย การถนอมอาหาร การ
ประกอบอาชีพ การต่อสู้ กับภัยตามธรรมชาติ และการศึกษา  ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ด้าน
ความรู้เรื่องชนพ้ืนเมือง ด้านความส าเร็จของชนชาติอเมริกา และด้านการสร้างระเบียบของสังคมใหม่ 

กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์ตรงแบบอธิบาย เป็นการให้รายละเอียดของเนื้อ
เรื่องที่ต้องการความเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถจดจ าและน าไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยผู้
แต่งเน้นการอธิบายไปที่เรื่องของสูตรอาหารที่ผู้แต่งได้ทดลองท าด้วยตนเองหลังจากที่มีโอกาสเรียนรู้
จากแม่ของผู้แต่งเอง ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของผู้แต่งที่ ต้องการจะเขียนอธิบายไว้ในเรื่อง อย่างวิธีการ
ท าขนมปังบิสกิตจากแป้งหมัก 

กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์ตรงแบบพรรณนา เป็นการให้เห็นภาพ เพ่ือให้เกิด
ภาพที่ชัดเจน เกิดอารมณ์ และความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยผู้แต่งน าเสนอความรู้ด้วยวิธีการ
พรรณนาไว้ 2 ประการ คือ ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ และความเป็นอยู่ข องชาวอเมริกันในยุคบุกเบิก
ตะวันตกในเรื่องการต่อสู้กับภัยตามธรรมชาติจากสัตว์ 

2. กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อม ผู้แต่งได้รับความรู้จากคนในครอบครัว 
จากเพ่ือนบ้าน และจากบทสนทนาของตัวละคร อ่ืน ๆ  ซ่ึงแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบย่อย คือ กลวิธีการ
บันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมแบบบรรยาย กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมแบบ
อธิบาย และกลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมผ่านบทสนทนา ทั้ง 3 รูปแบบนี้ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกได้อย่างชัดเจน 

กลวิธีการบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมแบบบรรยาย เป็นกลวิธีท่ีสามารถถ่ายทอด
เรื่องราวที่ผู้แต่งได้รับรู้จากผู้อ่ืน กล่าวคือ คนในครอบครัว เพ่ือนบ้าน และจากบทสนทนาของผู้อ่ืน   
ที่ผู้แต่งได้รับฟังมา ผู้แต่งน ามาบันทึกเพ่ือถ่ายทอดความรู้ในเรื่องภูมิศาสตร์บรรยายถึงสภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศ บรรยายเรื่องความเป็นอยู่ของชาวอเมริกาในยุคบุกเบิกตะวันตก โดยให้
ความรู้เก่ียวกับการสร้างที่อยู่อาศัย การถนอมอาหาร การต่อสู้กับภัยตามธรรมชาติ การศึกษา การ
ประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่ียวข้องกับศาสนา ธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอเมริกัน 
ความรู้ เรื่องชนพ้ืนเมืองอย่างพวกอินเดียนแดง ในด้านวิถีชีวิต ความแตกต่างของแต่ละเผ่า  และภาษา
ของชาวอินเดียนแดง การบรรยายความรู้เรื่องความขัดแย้งกับชนพ้ืนเมือง สาเหตุการอพยพสู่ ดินแดน
ตะวันตกโดยมีเหตุผลเรื่องของทรัพยากรทางภาคตะวันออกลดลง แต่ทางภาคตะวันตกยังคงอุดม
สมบูรณ์ หรือการเผยแผ่ศาสนา และการสร้างระเบียบของสังคมใหม่  
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ผู้แต่งใช้กลวิธีบันทึกเรื่องราวจากประสบการณ์อ้อมด้วยการบรรยาย เพ่ือเป็นการถ่ายทอด
เรื่องราว และความรู้นั้น ๆ คงอยู่ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา ทั้งยังท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจความรู้
เรื่องดังกล่าวได้ง่ายขึ้น อ่านได้สนุกสนาน และเพลิดเพลิน 

กลวิธีบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมแบบอธิบาย ได้บันทึกความรู้เรื่องของการสร้าง
บ้าน การถนอมอาหาร การสร้างทางรถไฟสายตะวันตก และการสร้างระเบียบของสังคมใหม่ในเรื่อง
การจับจองที่ ดิน เพราะเป็นเรื่องที่ มีรายละเอียดเป็นขั้นตอน ผู้แต่งจึงเลือกใช้วิธีน าเสนอแบบการ
อธิบาย เพ่ือให้ความรู้ที่ได้รับมาสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจน ผู้ อ่านเข้าใจความรู้ ดังกล่าว
อย่างมีระบบ 

กลวิธีบันทึกความรู้จากประสบการณ์อ้อมผ่านบทสนทนา เป็นการบันทึกความรู้ที่ผู้แต่ง
ได้รับฟังจากตัวละครอ่ืนสนทนากัน เช่น พ่อสนทนากับแม่ พ่อกับเพ่ือนบ้าน แม่กับเพ่ือนบ้านและ
ญาติ เป็นต้น การเลือกบันทึกความรู้จ ากบทสนทนาของตัวละครอ่ืน เพ่ือให้ความรู้นั้นมีน้ าหนัก 
น่าเชื่อถือ กล่าวคือ ผู้ที่สนทนากันเป็นผู้ที่เคยผ่านประการณ์ต่าง ๆ มาก่อนผู้แต่งย่อมเป็นผู้ที่ มีความรู้
เรื่องดังกล่าวได้ดี จึงท าให้ข้อมูลที่น ามาบันทึกมีความน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่านอย่างมาก
อีกด้วย 

 
แรงจูงใจให้เขียนอัตชีวประวัติ 

การศึกษาแรงจูงใจในการเขียนอัตชีวประวัติ  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของ
พวงคราม พันธ์บูรณะพบว่า มีแรงจูงใจในการเขียนอัตชีวประวัติ 2 ประการประกอบกัน คือ แรง
กระตุ้นจากเหตุผล และแรงกระตุ้นจากอารมณ์ โดยมุ่งเน้นในการประกาศความส าเร็จของตนเอง และ
ประกาศความส าเร็จของชาติอเมริกา 

การประกาศความส าเร็จของตนเองใช้แรงกระตุ้นจากเหตุผล เป็นการหาเหตุผลเพ่ือป้องกัน
ตนเองจากความคิด หรือการกระท าของผู้ อ่ืน เพ่ือสดุดีตนเอง และเพ่ือเก้ือกูลประโยชน์ด้านต่าง ๆ แก่
ผู้อ่ืน มี 2 ประการคือ ค าแก้ตัว และพยาน ผู้แต่งมีความจ าเป็นที่จะอธิบายเหตุผลเพ่ือป้องกันตนเอง
จากความคิดดูถูกของผู้อ่ืน และลบล้างค าใส่ร้ายของเพ่ือนในวัยเด็ก ทั้งยังต้องการที่จะยกย่องสดุดีใน
ความสามารถของตนเอง ซ่ึงการยกย่องตนเองพบได้ทุกเล่ม ทั้งนี้ผู้แต่งก็ยังปรารถนาให้ผลงานของเธอ
ได้เก้ือกูลประโยชน์ โดยการให้ความรู้ประวัติศาสตร์แก่ผู้อ่าน แม้ผู้แต่งจะไม่มีถ้อยความกล่าวอย่าง
เปิดเผยว่าปรารถนาจะให้ผู้อ่ืนได้ประโยชน์ ได้ความรู้จากผลงานของตน แต่ผู้แต่งใช้วิธีการแทรก
ความรู้ที่เป็นประโยชน์เข้าไป ผู้อ่านจะได้รับความรู้นั้น ๆ โดยอัตโนมัติ 

 
นอกจากนั้นก็ยังมีการใช้แรงกระตุ้นจากอารมณ์ร่วมด้วย เป็นความผูกพันในอดีต และการ

แสวงหาความหมายของชีวิต แน่นอนว่าผู้แต่งหวนร าลึกถึงชีวิตวัยเยาว์เสมอ ผู้แต่งรู้สึกว่าชีวิตวัยเยาว์
เป็นวัยที่สนุกสนาน เป็นวัยที่ เธอได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เม่ือเวลาผ่านไปผู้แต่ง
ปรารถนาที่จะทวนกระแสแห่งเวลาเพ่ือกลับไปหาอดีตอันสนุกสนานอีกครั้ง แม้จะมีความสุขเพียงใด
เม่ือได้หวนกลับไปร าลึกถึงอดีต แต่ความทุกข์ใจก็แฝงอยู่ กับความสุขทุกครั้ง ผู้แต่งไม่ปรารถนาจะ
กลับไปแก้ไขอดีต แต่ความทุกข์นั้น ๆ มันท าให้ผู้แต่งมีแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นสู้ กับปัญหา และ
อุปสรรคที่ผ่านเข้ามา 
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อภิปรายผล 

งานเขียนเชิงอัตชีวประวัติชุด “บ้านเล็ก” เป็นวรรณกรรมเชิงอัตชีวประวัติที่สามารถให้
ความรู้ประวัติศาสตร์อเมริกายุคบุกเบิกตะวันตกได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิศาสตร์ ก็ให้
ความรู้ทั้งภูมิประเทศ และภูมิอากาศของอเมริ กาในยุคบุกเบิกตะวันตกได้อย่างชัดเจน ผู้ อ่านได้รับ
ความรู้สึกเสมือนเดินทางไปกับนักบุกเบิกในยุคนั้น ด้านความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั้นก็ให้ความรู้ที่
เป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อผู้ อ่าน เป็นความรู้ที่ท าให้เห็นภาพของการมีชีวิต การต่อสู้ฝ่าฝันอุปสรรคใน
การด ารงชีวิต ความทรหดอดทนของผู้คนที่เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถสร้างประเทศให้
ยิ่งใหญ่ และเจริญรุ่งเรืองในเวลาอันรวดเร็ว จากการศึกษางานเขียนเชิงอัตชีวประวัติชุดบ้านเล็กนี้
อภิปรายผลการศึกษาได้ 3 ประเด็น คือ ผู้หญิงกับงานวรรณกรรม ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์ และ
อ านาจของวรรณกรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
1. ผู้หญิงกับงานวรรณกรรม 

ในสังคมที่ให้ความส าคัญกับเพศชาย ยกย่องเพศชายเป็นผู้น า เป็นผู้มีความสามารถ
เหนือกว่าเพศหญิง ความรู้ความสามารถของเพศหญิงจะถูกจ ากัดไว้ในครัวเรือนอันเป็นพ้ืนที่เฉพาะ
ของเพศหญิง อย่างไรก็ตามในพ้ืนที่เฉพาะ และถูกปกปิดนี้ อาจเป็นที่มาของความรู้อันยิ่งใหญ่ที่ผู้หญิง
ได้เรียนรู้  และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อันได้แก่  ความรู้เก่ียวกับการบ้านการเรือน เช่น เรื่องการปรุง
อาหาร การจัดบ้าน การซ่อมแซมเครื่องใช้ในบ้านให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม และพร้อมใช้การได้
ตลอดเวลา 

งานเขียนเชิงอัตชีวประวัติชุดบ้านเล็กนี้ ได้เผยให้เห็นศักยภาพของสตรีในพ้ืนที่จ ากัด 
และมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ในการผลักดันให้ชนชาติอเมริกาสามารถก่อร่างสร้างประเทศจนยิ่งใหญ่ และ
เจริญก้าวหน้าได้ จึงอาจกล่าวได้ว่างานเขียนอัตชีวประวัติชุดบ้านเล็กนี้ เป็นเสมือนประจักษ์พยานใน
การสร้างชาติอเมริกาของผู้หญิงผ่านงานวรรณกรรมที่ผู้หญิงเป็นคนเขียน 

 
2. ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์ 

งานเขียนอัตชีวประวัติชุดบ้านเล็กนี้  เป็นบันทึกของผู้ชนะ ข้อมูลต่าง ๆ ที่น าเสนอจึง
ให้ภาพของผู้ชนะในเชิงบวก และกล่าวถึงผู้แพ้ในเชิงลบ ทั้ง ๆ ที่ในแง่ของข้อเท็จจริง ผู้ชนะคือชนชาติ
อเมริกานั้นเป็นผู้รุกราน ส่วนอินเดียนแดงซ่ึงเป็นเจ้าของพ้ืนที่เดิมคือผู้แพ้ กลับถูกมองในแง่ลบ เป็นผู้
ที่ไม่สมควรจะอยู่ในดินแดนที่เป็นตนอาศัยมาก่อน หากพิจารณาในแง่ของความเป็นธรรม งานเขียน
ชุดนี้จึงเป็นการใช้วรรณศิลป์เพ่ือแสวงหาความชอบธรรมให้แก่ผู้ชนะ ท าให้เห็นว่าชนชาติอเมริกามี
ความเฉลียวฉลาดทรหดอดทน ก่อร่างสร้างประเทศให้เจริญก้าวหน้าเหนือกว่าชนชาติอินเดียนแดงที่มี
แต่ความล้าหลังและป่าเถื่อน สมควรอย่างยิ่งที่ชนชาติอเมริกาจะได้ครอบครองพ้ืนที่ เพ่ือที่จะสร้าง
อารยธรรมใหม่แทนชนชาติอินเดียนแดง  

การอ่านเนื้อเรื่อง และท าความเข้าใจงานเขียนชุดนี้  จึงต้องตระหนักถึงเรื่องอคติทาง
ชาติพันธุ์เป็นส าคัญ 
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3. อ านาจของวรรณกรรม 
งานเขียนเชิงอัตชีวประวัตินี้ ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ เขียนขึ้นในวัยชราของเธอ ได้รับ

การแปลเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา จึงเป็นงานเขียนที่เป็นทีรู่้จักทั่วโลก การที่ปัจเจกบุคคลอย่าง   
ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน ซ่ึงดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ
ของคนทั่ว ๆ ไป ให้กลายเป็นวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า วรรณกรรมนั้นมีอ านาจ
ที่จะท าให้ปัจเจกบุคคลที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์อเมริกาในเชิงการเมืองการปกครอง 
กลายมาเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จัก และยอมรับของคนทั่วโลก ด้วยชั้นเชิงด้านวรรณศิลป์ งานเขียน
ของลอร่าจึงเป็นเครื่องยืนยันอ านาจทางวรรณกรรมได้อย่างชัดเจน 

 
ผลการอภิปรายการศึกษาข้างต้นทั้ง 3 ประการ ท าให้เห็นว่างานเขียนเชิงอัตชีวประวัติ

ชุดบ้านเล็ก ของลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ เป็นทั้งวรรณกรรมเยาวชน วรรณกรรมของนักเขียนหญิง 
และวรรณกรรมประวัติศาสตร์ ซ่ึงมีมิติของการท าความเข้าใจ การตีความที่ซับซ้อน ควรค่าแก่การอ่าน
อย่างละเอียด และการศึกษาในแง่มุมอ่ืนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษางานเขียนชุดบ้านเล็ก ผู้ศึกษามีความเห็นว่าควรจะศึกษางานเขียนชุดนี้ในแง่มุม
อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอันได้แก่ 

1. การศึกษาในแง่มุมของวรรณกรรมเยาวชน 
2. การศึกษาในแง่มุมของวรรณกรรมของนักเขียนหญิง 
3. การศึกษาข้อคิดจากวรรณกรรม 
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