
 

~*~ค ำประกำศท่ีซีแอตเติล~*~ 

  

       ในปี พ.ศ.2397 ท่ีซีแอตเติล หวัหนำ้เผำ่อินเดียนแดงในรัฐวอชิงตนั ไดก้ล่ำวสุนทรพจน์ 

เป็นกำรตอบขอ้เรียกร้องจำกประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ ท่ีขอซ้ือดินแดนจำกเผำ่อินเดียนแดง  

สุนทรพจน์น้ี มีควำมหมำยลึกซ้ึงและคมคำยมำก จนไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่ 

“เป็นกำรบรรยำยควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มท่ีประทบัใจท่ีสุดเท่ำท่ีเคยปรำกฎ  

แปลโดย พิสิษฐ ์ณ พทัลุง 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

     "หวัหนำ้ผูย้ิง่ใหญ่แห่งวอชิงตนั ไดแ้จง้มำวำ่ เขำตอ้งกำรท่ีจะซ้ือดินแดนของพวกเรำ  

ท่ำนหวัหนำ้ผูย้ิง่ใหญ่ยงัไดก้ล่ำวแสดงควำมเป็นมิตรและควำมมีน ้ำใจต่อเรำอีกดว้ย 

นบัเป็นควำมกรุณำอยำ่งยิง่ เพรำะเรำรู้ดีวำ่ มิตรภำพจำกเรำนั้น ไม่ใช่ส่ิงจ ำเป็นอะไรส ำหรับเขำเลย  

แต่เรำพิจำรณำขอ้เสนอของท่ำนเพรำะเรำรู้วำ่ ถำ้เรำไม่ขำย พวกคนขำวก็อำจจะขนปืนมำยดึดินแดนของพวกเรำ

อยูดี่ 

....แต่ทอ้งฟ้ำและควำมอบอุ่นของแผน่ดินนั้น เขำซ้ือขำยกนัไดอ้ยำ่งไร  

ควำมคิดเช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีแปลกประหลำดส ำหรับพวกเรำ หำกควำมสดช่ืนของอำกำศ 

และควำมใสสะอำดของธำรน ้ำนั้นมิไดเ้ป็นทรัพยส์มบติัส่วนตวัของเรำแลว้ ท่ำนจะซ้ือส่ิงเหล่ำน้ีไปจำกเรำได้

อยำ่งไร ?  

 



ทุกส่วนของแผ่นดินนีถ้ือว่าศักดิ์สิทธ์ิต่อชนเผ่าของเรา  

ใบสนทุกใบ หาดทรายทุกแห่ง ป่าไม้ ทุ่งโล่ง และแมลงเลก็ๆทุกตัว  

คือความทรงจ า คือประสบการณ์อนัศักดิ์สิทธ์ิของเผ่าพนัธ์ุเรา  

อดีตของชาวอนิเดียนแดงน้ัน ไหลซึมวนเวยีนอยู่ในยางไม้ทัว่ทั้งป่านี้ 

       วญิญานของคนขาวน้ันไม่มีความผูกพนักบัถิ่นก าเนิดของเขา แต่วญิญานของพวกเราไม่มีวนัรู้ลมืแผ่นดิน

อนัแสนงดงาม และเปรียบเสมือนเป็นแม่ของชาวอนิเดียนแดง เราเป็นส่วนหน่ึงของแผ่นดิน และแผ่นดินกเ็ป็น

ส่วนหน่ึงของเราเช่นกนั กลิ่นหอมของดอกไม้น้ัน เปรียบเสมือนพีส่าวน้องสาวของเรา สัตว์ต่างๆเช่น กวาง นก

อนิทรี คือพีน้่องของเรา ขุนเขาและความชุ่มช้ืนของทุ่งหญ้า และไออุ่นจากม้าทีเ่ราเลีย้งไว้ กค็ือส่วนหน่ึงของ

ครอบครัวเราเช่นกนั  

ดังนั้น การท่ีหัวหน้าผู้ ย่ิงใหญ่แห่งวอชิงตันขอซ้ือดินแดนของเรา จึงเป็นข้อเรียกร้องท่ีใหญ่หลวงนัก 

     หัวหน้าผู้ยิง่ใหญ่แจ้งมาว่า เขาจะจัดทีอ่ยู่ใหม่ให้พวกเราอยู่ตามล าพงัอย่างสุขสบาย  

และเขาจะท าตัวเสมือนพ่อ และเรากจ็ะเป็นเหมือนลูกๆของเขา. 

ดังนี ้เราจึงจะพจิารณาข้อเสนอที่ท่านขอซ้ือแผ่นดินของเรา  

แต่ไม่ใช่ของง่าย เพราะแผ่นดินนีค้ือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพวกเรา  

            ...กระแสน ้ำระยบิระยบัท่ีไหลไปตำมล ำธำร แม่น ้ำและทะเลสำบท่ีใสสะอำดนั้น  

เตม็ไปดว้ยอดีตและควำมทรงจ ำของชำวอินเดียนแดง เสียงกระซิบแห่งน ้ำคือเสียงของบรรพบุรุษของเรำ. 

แม่น ้ำคือสำยเลือดของเรำ เรำอำศยัเป็นทำงสัญจร เป็นท่ีดบักระหำยและเป็นแหล่งอำหำรส ำหรับลูกหลำนของ

เรำ  

ถ้าเราขายดินแดนนีใ้ห้ท่าน ท่านจะต้องจดจ าและส่ังสอนลูกหลานของท่านด้วยว่า  

แม่น า้คือสายเลือดของเราและท่าน ท่านจะต้องปฏิบัติกับแม่น า้เสมือนเป็นญาติพ่ีน้องของท่าน  



     ชาวอนิเดียนแดงมักจะหลีกทางให้กบัคนผวิขาวเสมอมา  

เหมือนกบัหมอกบนขุนเขาที่ร่นหนีแสงแดดในยามรุ่งอรุณ  

แต่เถ้าถ่านของบรรพบุรุษของเรา เป็นส่ิงซ่ึงเราสักการะบูชา  

และหลุมฝังศพของท่านเหล่าน้ันเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธ์ิ เช่นเดียวกบัเทือกเขาและป่าไม้  

เทพเจ้าประทานแผ่นดินส่วนนีไ้ว้ให้กบัพวกเรา เรารู้ดีว่าคนผวิขาวไม่เข้าใจวถิีชีวติของเรา  

ส าหรับเขาแล้ว แผ่นดินไหนๆกต็ามก็เหมือนกนัหมด  

เพราะพวกเขาคือคนแปลกถิ่นทีเ่ข้ามากอบโกยทุกส่ิงทุกอย่างทีเ่ขาอยากได้ 

                 คนผวิข่ำวไม่ไดถื้อวำ่แผน่ดินเป็นเลือดเน้ือของเขำ แต่เป็นศตัรู  

และเม่ือเขำเอำชนะไดแ้ลว้เขำก็จะทิ้งแผน่ดินนั้นไป แลว้ก็ทิ้งเถำ้ถ่ำนเอำไวเ้บ้ืองหลงัอยำ่งไม่ใยดี  

เถำ้ถ่ำนบรรพบุรุษและถ่ินก ำเนิดของลูกหลำนไม่มีอยูใ่นควำมทรงจ ำของพวกคนผวิขำว  

เขำปฏิบติัต่อผูใ้หก้  ำเนิด ญำติพี่นอ้ง แผน่ดิน และทอ้งฟ้ำ เสมือนส่ิงของท่ีมีไวซ้ื้อขำยได ้ 

มนัเป็นรำวกบัฝงูแกะหรือสำยลูกประค ำ. ควำมหิวกระหำยของคนผวิขำว 

จะสูบควำมอุดมสมบูรณ์จำกแผน่ดิน และเหลือไวแ้ต่ทะเลทรำยอนัแหง้ผำก 

  ข้าฯไม่เข้าใจ เพราะวิถชีีวิตของเราน้ันต่างกบัของท่าน  

สภาพบ้านเมืองท่านเป็นส่ิงที่บาดตาของชาวอินเดียนแดง  

แต่ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะพวกเราเป็นคนป่าเถือ่นและไม่รู้จักอะไร. 

 

 



   ในบ้านของคนผวิขาวไม่มีทีใ่ดเลยทีเ่งียบสงบ  

ไม่มีทีท่ีจ่ะได้ฟังเสียงใบไม้พดัด้วยกระแสลมในฤดูใบไม้ผล ิหรือเสียงปีกแมลงทีบ่ินไปมา  

ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะพวกข้าฯเป็นคนป่าเถื่อนไม่รู้จักอะไร  

เสียงในเมืองท าให้รู้สึกแสบแก้วหู  

ชีวติจะมีความหมายอะไรเมื่อปราศจากเสียงนกและเสียงกบเขียดร้องโต้ตอบกนัในยามค ่าคืน 

 

  ขำ้ฯเป็นอินเดียนแดง ขำ้ฯไม่สำมำรถเขำ้ใจส่ิงเหล่ำน้ีได ้ 

ชำวอินเดียนแดงรักท่ีจะอยูก่บัเสียงและกล่ินของสำยลม สำยฝน และกล่ินไอของป่ำไม.้  

สำยลมนั้นเป็นส่ิงท่ีล ้ำค่ำของพวกเรำ เพรำะทุกชีวติร่วมสัมผสักระแสลมเดียวกนั  

ไม่วำ่จะเป็นสัตว ์ตน้ไม ้หรือมนุษย ์คนผวิขำวคงจะไม่สังเกตุหรือนึกถึงลมท่ีเขำหำยใจอยู ่ 

เหมือนกบัคนท่ีใกลต้ำยมำหลำยวนั ยอ่มตำยดำ้นต่อกล่ินอำย และไอรอบๆตวัเขำ  

ถำ้เรำขำยดินแดนใหท้่ำน ท่ำนจะตอ้งตระหนกัเสมอวำ่ กล่ินไออนับริสุทธ์ิน้ี เป็นส่ิงท่ีเรำรักและหวงแหน  

และกล่ินไอน้ีมีชีวติและวญิญำน เป็นส่วนหน่ึงของมวลชีวติทั้งหลำยท่ีอยูร่่วมกนั 

   สำยลมซ่ึงเป็นทั้งลมหำยใจเรำ และสุดทำ้ยของเหล่ำบรรพบุรุษของเรำ  

จะตอ้งเป็นส่ิงเร่ิมตน้ชีวิตให้ลูกหลำนของเรำเช่นกนั  

ฉะนั้น หำกเรำขำยแผน่ดินน้ีไป ท่ำนจะตอ้งแยกดินแดนส่วนน้ีไว ้

เป็นดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงแมแ้ต่คนผวิขำวก็จะสำมำรถมำสัมผสั 

กบักลิน่ไออนัหอมหวานไปด้วยดอกไม้ในท้องทุ่งได้ 



 

    ด้วยเหตุน้ี เราจึงจะพจิารณาข้อเสนอของท่าน ที่ท่านจะขอซ้ือดินแดนแห่งน้ี  

และหากเรายอมรับข้อเสนอของท่าน เราจะมีข้อแม้อยู่อย่างหน่ึง 

คือ คนผิวขาวจะต้องปฏิบัติต่อสัตว์ต่างๆเยี่ยงญาติพีน้่องของเขา 

     ข้าฯ เป็นคนป่าเถื่อน และไม่สามารถทีจ่ะเข้าใจวถิีชีวติอืน่ได้  

ข้าฯ เคยเห็นซากศพของควายป่า นับพนัตัวเน่าเหม็นอยู่กลางทุ่งกว้าง  

ควายป่าเหล่านีต้้องตายเพราะถูกคนผวิขาวทีน่ั่งรถไฟวิง่ผ่านมายงิเล่น.  

ข้าฯเป็นคนป่าเถื่อน ข้าฯจึงไม่อาจเข้าใจได้ว่า  

ท าไมม้าเหลก็ทีพ่่นควนัโขมงนี ้จึงส าคัญกว่าควายป่าที่เราฆ่าใช้เป็นอาหารเลีย้งชีวติ 

หากปราศจากสัตว์แล้ว มนุษย์จะมีความหมายอะไร หากสัตว์ทุกชนิดสูญส้ินไปจากโลกนี ้ 

มนุษย์กจ็ะต้องตายไปด้วยความว้าเหว่ ความพนิาศทีเ่กดิขึน้กบัมวลสัตว์ทั้งหลายจะตามมาผลาญชีวติมนุษย์  

เพราะทุกชีวติมีส่วนสัมพนัธ์และเกีย่วโยงซ่ึงกนัและกนั 

      ท่านต้องสอนลูกหลานของท่านว่า  

แผ่นดินทีเ่ขาเหยียบอยู่คือเถ้าถ่านของบรรพบุรุษของเรา เพือ่เขาจะได้เคารพแผ่นดินนี ้ 

บอกลูกหลานของท่านด้วยว่า โลกนีอุ้ดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวติอนัเป็นญาติพีน้่องของพวกเรา.  

ส่ังสอนลูกหลานของท่านเช่นเดียวกบัที่เราสอนลูกหลานของเราเสมอมาว่า โลกนีค้ือแม่ของเรา  

ความวบิัติใด ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัโลก กจ็ะเกดิกบัเราด้วย หากมนุษย์ถ่มน า้ลายรดแผ่นดิน  

กเ็ท่ากบัมนุษย์ถ่มน า้ลายรดตัวเอง 



 

        เรารู้ดีว่า โลกนีไ้ม่ได้เป็นของมนุษย์ แต่มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของโลกนี ้ 

ทุกส่ิงทุกอย่างมีส่วนสัมพันธ์ซ่ึงกนัและกนั เช่นเดียวกบัสายเลอืดทีส่ร้างความผูกพนัในครอบครัว  

ทุกส่ิงทุกอย่างมีส่วนสัมพันธ์ต่อกนั ความวบิัติทีเ่กดิขึน้กบัโลกนี ้จะเกดิขึน้กบัมนุษย์เช่นกนั.  

มนุษย์มิได้เป็นผู้สร้างเส้นใยแห่งมวลชีวติ แต่มนุษย์เป็นเพยีงเส้นใยเส้นหน่ึงเท่าน้ัน  

หากเขาท าลายเส้นใยเหล่านี ้เขากจ็ะท าลายชีวติของตัวเอง  

   อย่างไรกด็ี เราจะพจิารณารับข้อเสนอทีจ่ะเข้าไปอยู่ในค่ายที่ท่านได้จัดไว้ให้กบัพวกเรา  

เราจะต่างคนต่างอยู่อย่างสงบสุข เราจะใช้ชีวติในบั้นปลายของเราทีไ่หนน้ัน  

มาถึงตอนนี ้มันไม่ใช่เร่ืองส าคัญอะไรอกีต่อไปแล้ว  

เพราะลูกหลานของเราได้เห็นความพ่ายแพ้ของพ่อของเขาในสนามรบ  

นักรบของเรามีชีวติอยู่ด้วยความละอายและไร้ศักดิ์ศรี  

ทุกวนันี ้วันหน่ึงๆ พวกนักรบของเราไม่ได้ท าอะไรเลยนอกจากกนิและดื่มของมึนเมา  

ฉะน้ัน การทีเ่ราจะใช้วาระสุดท้ายของเราทีไ่หนกช่็างเถอะ เพราะวนัเวลาของพวกเรากเ็หลอืน้อยเต็มทีแล้ว 

         เลือดแห่งเผ่าพนัธ์ุอันยิ่งใหญ่ของเรา ทีเ่คยอยู่ในโลกน้ีกจ็ะสูญส้ินไป  

ไม่มีใครเหลือทีจ่ะคารวะเถ้าถ่านของชาวอินเดียนแดง ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยแข็งแกร่ง 

และเต็มไปด้วยความมุ่งหวังไม่น้อยไปกว่าคนผิวขาว 

 

 



แต่ขำ้ฯจะมำนัง่โศกเศร้ำกบัอดีตของเผำ่พนัธ์ุเรำท ำไม เผำ่พนัธ์ุคือมนุษยธ์รรมดำ  

ไม่มีอะไรพิเศษกวำ่นั้น มนุษยเ์กิดมำแลว้ก็ตำย ไม่ต่ำงอะไรกบัคล่ืนในมหำสมุทร 

แมว้ำ่คนผวิขำว ซ่ึงดูเหมือนวำ่มีพระผูเ้ป็นเจำ้เป็นเพื่อนสนิท ก็จะหนีไม่พน้จุดจบอนัเป็นธรรมดำโลก.  

ท่ีจริงแลว้ เรำอำจจะเป็นพี่นอ้งกนัก็ได ้แลว้เรำอำจจะเขำ้ใจกนัก็ได ้ 

ส่ิงท่ีพวกเรำรู้ๆกนัอยู ่และสักวนัหน่ึง คนผวิขำวก็จะตอ้งคน้พบเช่นกนัวำ่  

พระเจำ้ของเรำและพระเจำ้ของท่ำน คือพระเจำ้องคเ์ดียวกนั.  

ท่ำนอำจคิดไปวำ่ พระเจำ้นั้นเป็นทรัพยส์มบติัของท่ำน  

เช่นเดียวกบัท่ีท่ำนคิดวำ่แผน่ดินน้ีเป็นของท่ำน  

 

แต่ท่านเข้าใจผิด.. 

     พระเจ้าเป็นของมนุษย์ ท่านรักและเมตตาคนผวิขาวและคนผวิแดงเท่าเทยีมกนั  

โลกนีเ้ป็นส่ิงทีพ่ระเจ้าหวงแหน การท าร้ายแผ่นดินคือการท้าทายต่อพระผู้เป็นเจ้า  

เผ่าพนัธ์ุของคนผวิขาวกจ็ะต้องสูญส้ินไปจากโลกนีเ้ช่นกัน และอาจจะเร็วกว่าเผ่าพนัธ์ุอืน่ๆเสียอกี  

จงสร้างความโสโครกให้ตัวเองต่อไปเถอะ ท่านจะจมส่ิงปฏิกูลของตัวเองตาย 

แต่เมื่อท่านตาย ท่านจะตายอย่างมีเกยีรติ อย่างผู้ทรงพลังทีพ่ระเจ้าบันดาลให้มาสู่แผ่นดินนี ้ 

มามีอ านาจเหนือแผ่นดินและคนผวิแดง ชะตาชีวติอนันีเ้ป็นส่ิงทีเ่ร้นลบัส าหรับเรา  

เราไม่อาจเข้าใจได้เมื่อควายทุ่งถูกฆ่าหมด เมื่อม้าทุกตัวส้ินความพยศ  

เมื่อป่าเขาอนัเร้นลบัเต็มไปด้วยมนุษย์ผู้บุกรุกเข้าไป  



และเทอืกเขาต่างๆระโยงไปด้วยเสาและสายโทรเลข ทุกส่ิงทุกอย่างกจ็ะหมดส้ินไป  

ทั้งป่าทั้งนกอินทรีกจ็ะไม่เหลือ การข่ีม้าล่าสัตว์อนัเป็นวถิีชีวติของพวกอนิเดียนแดงกจ็ะส้ินสุดลง  

ความเป็นอยู่อนัผาสุกกจ็ะไม่มีอกีต่อไป เหลอืแต่การต่อสู้เพือ่การอยู่รอดเท่าน้ัน 

  

    เป็นอนัว่าเรารับพจิารณาข้อเสนอให้พวกเราเข้าไปอยู่ในค่าย.  

ณ ทีน่ั่น เราอาจจะใช้ชีวติทีเ่หลอือยู่ไม่นานักได้ตามความพอใจ   

เมื่อคนผวิแดงคนสุดท้ายจากโลกนีไ้ป และความทรงจ าของเขา 

กค็ือเงาของก้อนเมฆทีล่อยผ่านทุ่งหญ้า ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นแผ่นดินของเขา  

แต่วญิญานของชาวอนิเดียนแดงจะยงัคงสถิตย์อยู่กบัป่าเขาและท้องทะเลนี ้ 

เพราะเรารักแผ่นดินนีเ้ช่นเดียวกบัทารกรักเสียงเต้นของหัวใจของผู้เป็นแม่  

ดังน้ัน เมื่อเราขายแผ่นดินให้ท่านแล้ว จงรักมันเหมือนกบัทีเ่ราเคยรัก ทะนุถนอมเหมือนทีเ่ราเคยทะนุถนอม  

ขอให้บันทกึสภาพปัจจุบันของแผ่นดินนีไ้ว้ ในขณะทีท่่านได้กรรมสิทธ์ิไปไว้ 

ในจิตใจและความทรงจ าของท่าน และด้วยพลงักายและพลงัใจของท่าน  

จงรักแผ่นดินนีเ้พือ่มอบให้ลูกหลานของท่านต่อไป จงรักแผ่นดินนีดุ้จเดียวกบัทีพ่ระผู้เป็นเจ้ารักเราทุกคน  

ส่ิงหน่ึงทีเ่รารู้แน่กค็ือ พระเจ้าของเราและของท่านคือ พระเจ้าองค์เดียวกนั  

ท่านหวงแหนโลกน้ี. คนผิวขาวกจ็ะหนีไม่พ้นชะตากรรมอันเป็นจุดจบของทุกคนไปได้  

ทีแ่ท้จริงแล้ว เราทุกคนอาจเป็นสายเลือดเดียวกันทั้งน้ัน แล้วสักวันหน่ึง เราจะได้เห็นก 
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