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เมื่อเอ่ยถึงชื่อ ‘โกไดวา (Godiva)’ คนส่วนมาก 

มักทราบว่าเป็นชื่อช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่งที่มีโลโก้เป็นรูป 

ผู้หญงิผมยาวเปลอืยร่างนั่งอยู่บนหลงัม้า แต่หลายคนอาจ 

ไม่รู้ว่า ผู้หญิงบนโลโก้นั้นเคยมีชีวิตและตัวตนอยู่จริงเมื่อ 

เกือบ 1,000 ปีก่อน ทั้งยังมีเรื่องราวอันน่าทึ่ง ซึ่งไม่ว่า 

ท้ายที่สดุจะเป็นเรื่องจรงิหรอืต�านาน แต่อทิธพิลจากเรื่องราว 

ของเธอได้สร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ชนรุ่นหลงั

ชอ็กโกแลตโกไดวา

เลดี้โกไดวา (Lady 

Godiva) เป็นสตรีสูงศักดิ์ 

ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง 

โค เวนทรี  (Covent ry )  

ประเทศอังกฤษ มีชีวิตอยู ่ 

ในช่วงปี 997-1067 เธอเป็น 

ภรรยาของลโีอฟรกิ (Leofric)  

เอิร์ลแห่งเมอร์เซียและลอร์ด 

แห่งเมืองโคเวนทรี หนึ่งใน 

เอิร์ล 3 คนที่มีอ�านาจสูงสุด

ในแผ่นดินอังกฤษ ลีโอฟริก 

ผู ้นี้เก็บภาษีประชาชนอย่าง

โหดหนิ โกไดวาเฝ้าขอร้องสาม ี

ให้ลดภาษี แต่เขาไม่เคยยอม 

กระทั่งวันหนึ่งเพื่อตัดความ 

ร�าคาญ เขาบอกเธอว่า ถ้าเธอ

กล้าเปลือยกายขี่ม้ารอบเมือง 

เขาจะยอมลดภาษใีห้ตามที่ขอ

ทว่าการกระท�าดังกล่าว

ส�าหรบัผู้หญงิองักฤษสมยักลาง 

ชอ็กโกแลตโกไดวา  

รุ่น Limited Edition
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ย่อมถือเป็นเรื่องต�่าช้าอย่างยิ่ง แต่ความที่โกไดวามีจิต 

เมตตาต่อผู้ยากไร้ และตระหนักว่านี่คือหนทางเดียวที่เธอ 

อาจสามารถช่วยเหลอืพวกเขาได้ เพราะแม้เธอมทีรพัย์สนิ 

มากมาย ทั้งยังเป็นภรรยาผู ้ทรงอิทธิพล แต่เธอไม่มี 

อ�านาจใดในมอืแม้แต่น้อย

โกไดวาได้ส่งข่าวการตัดสินใจถึงชาวบ้านเพื่อขอ 

ให้พวกเขาร่วมมือ ด้วยการปิดประตูหน้าต่างหลบอยู่ 

ในที่พักอาศัยขณะเธอขี่ม้าผ่านโดยไร้เสื้อผ้าอาภรณ ์

ซึ่งแน่นอนว่าชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 

เพื่อตอบแทนสิ่งที่เธอท�าให้พวกเขา โกไดวาจงึขี่ม้ารอบเมอืง 

โดยมเีพยีงเส้นผมยาวปกปิดร่างเปลอืยเปล่า เหลอืไว้เพยีง 

ช่วงขาห้อยลงจากหลังม้า ท่ามกลางความตะลึงงันของ 

ผู้เป็นสามีที่คิดไม่ถึงว่าเธอจะกล้า ในที่สุดเขาต้องแพ้ใจ 

เธอ ยอมยกเลกิภาษทีี่ไม่สมเหตุสมผลตามสญัญา

โกไดวาจงึไม่เพยีงไม่ถูกประณาม หากยงักลายเป็น 

วีรสตรีของชาวเมืองไปในทันที ทุกวันนี้ที่จัตุรัสกลางเมือง 

โคเวนทรีมีอนุสาวรีย์เลดี้โกไดวาตั้งอยู่อย่างโดดเด่นเป็น 

สัญลักษณ์ที่ชาวเมืองภาคภูมิใจ ในวันที่ 31 พฤษภาคม  

ค.ศ. 1678 สภาเมอืงโคเวนทรไีด้เริ่มจดัให้มขีบวนแห่ ‘เลดี้ 

โกไดวา’ บันทึกไว้เป็นครั้งแรก โดยจัดหาผู้หญิงมาสวม 

ภาพวาดเลดี้โกไดวา  

ช่วงเวลาแห่งการตดัสนิใจ 

วาดโดย Edmund Blair 

Leighton เมื่อปี 1892 

(ที่มา : www.wikipedia.org)

Body Stocking หรือผ้า 

สี เนื้อรัดกายให ้ดูคล ้ าย 

เปลือยเปล่า นั่งบนหลังม้า 

แห่ไปรอบเมืองเพื่อร�าลึก

การกระท�าอันงดงามของ 

โกไดวา
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ปร ะ เพณี นี้ ไ ด ้ จั ด 

ติดต ่อกันมาจนถึงกลาง 

ครสิต์ศตวรรษที่ 19 กเ็ริ่ม 

มีปัญหา เพราะแบบฉบับ 

ของผูห้ญงิสมยัวกิตอเรยีน

นั้นต้อง ‘รกันวลสงวนตวั’  

การหาผู ้แสดงเป็นเลดี้ 

โกไดวาที่ต้องสวมผ้ารดักาย

แนบเนื้อจึงไม่ใช่เรื่องง่าย  

ก็เลยมีการไปจ้างนักแสดง 

หญิงหรือนักเต้นในสถาน- 

เริงรมย์มานั่งบนหลังม้าใน 

ขบวนแห่แทน สร้างความ 

ตะขิดตะขวงใจให้ชาวเมือง

ไม่น้อย

กระทั่งในปี 1854  

บชิอปแห่งวสูเตอร์ทนไม่ไหว 

จึงออกมาประท้วง เพราะ 

ผู้แสดงเป็นโกไดวาในปีนั้น 

แทนที่จะสวมผ้ารดักาย เธอ 

กลับมีเพียงเส้นผมคลุมร่างเปลือยเปล่าแบบในต�านาน 

จริงๆ ซึ่งไม่ว่าจุดประสงค์ของผู้จัดงานคืออะไร แต่

ค�าพูดของท่านบิชอปได้กลายเป็นกระบอกเสียงแทน 

ความไม่พอใจของชาวเมอืงได้เป็นอย่างด ีเมื่อท่านประกาศ 

ไม่ยอมรับ ‘นางกลางเมืองที่แสดงเป็นเลดี้โกไดวาผู้สูงส่ง 

ให้ประชาชนแห่สรรเสริญตามท้องถนน’ ผลก็คือเทศกาล 

โกไดวาถูกงดจดัไปถงึ 8 ปี ก่อนจะมกีารรื้อฟื้นจดัขึ้นใหม่ 

จนถงึปัจจุบนัด้วยรูปแบบและเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ เรื่องราวของเลดี้โกไดวาเองได้ถูกแต่งเตมิ 

และวิเคราะห์วิจารณ์ในวงกว้าง เริ่มจากตอนที่ชาวเมือง 

โคเวนทรใีห้สญัญาว่าจะหลบอยู่ในบ้านยามเธอขี่ม้าผ่านโดย 

ไร้เสื้อผ้าอาภรณ์ ในราวครสิต์ศตวรรษที่ 17 ได้มกีารใส่ส ี

ตีไข่ว่าในบรรดาชาวเมืองที่หลบเงียบ กลับมีช่างตัดเสื้อ 

ชื่อทอม แอบดเูธอจากรฝูาผนงั เป็นที่รูจ้กัในนามว่า Peeping  

Tom หรอื ‘นายทอมถ�้ามอง’ ซึ่งภายหลงันายทอมถ�้ามอง 

โดนรุมประชาทณัฑ์จนตาบอด บ้างกว็่าจนตาย อยู่ที่ว่าจะ 

อ่านจากบนัทกึหรอืบทกวบีทใด

เหตุผลในการแต่งเติมเรื่องนายทอมถ�้ามองนี้ไม่มี 

ใครทราบ แต่ แดเนยีล โดโนฮวิ (Daniel Donoghue)  

ศาสตราจารย์ด้านภาษาและวรรณคดอีงักฤษแห่งมหาวทิยาลยั 

รปูปั้นเลดี้โกไดวา 

ที่เมอืงโคเวนทร ีประเทศองักฤษ 

(ที่มา : www.wikimedia.org)
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ฮาร์วาร์ด ระบุไว้ในหนงัสอื Lady Godiva: A Literary 

History of the Legend ว่า การแอบมองของนายทอม 

คือภาพสะท้อนของผู้มีความอยากรู้อยากเห็นทางเพศและ 

หาความสุขจากการแอบมองผู้อื่น ซึ่งทางจิตวิทยาเรียกว่า  

Voyeurism หรอื Scopophilia ในขณะที่การกระท�าของ 

โกไดวาคือการเปิดเผยร่างกายในส่วนลับให้ผู้อื่นชม หรือ 

Exhibitionism ซึ่งในพจนานุกรมศัพท์ทางเพศก็ระบ ุ

ค�านี้ว่าเป็น Lady Godiva Syndrome ส่วนการที่นายทอม 

ตาบอดหรือถูกประชาทัณฑ์ก็คือสัญลักษณ์ของความรู้สึก 

ผิดของผู้คนที่มีความอยากรู้อยากเห็นทางเพศ นายทอม 

จึงตกเป็นแพะรับบาปอันเกิดจากตัณหาตามธรรมชาติที่ 

มอียู่ในมนุษย์ทุกคน

ในขณะเดยีวกนั นกัประวตัศิาสตร์ร่วมสมยัหลายคน 

ไม่คิดว่าเรื่องของโกไดวาได้เกิดขึ้นจริง เนื่องจากหลักฐาน 

ระบุไว้เพยีงว่าเธอเป็นภรรยาของเอริ์ลลโีอฟรกิ และข้อมูล 

ยังบ่งชี้ว่าทั้งคู่ต่างก็มีน�้าใจงามและเคร่งศาสนา เช่น ในปี  

1043 ท่านเอริ์ลและเลดี้ได้บรจิาคเงนิพร้อมที่ดนิเพื่อสร้าง 

วัดในนิกายเบเนดิกทีนที่โคเวนทรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียว 

กับโบสถ์โคเวนทรีที่ถูกระเบิดท�าลายไปบางส่วนในช่วง 

สงครามโลกครั้งที่ 2 วัดแห่งนี้ประดับด้วยพลอยล�้าค่า 

งดงามอย่างที่ไม่มีวัดใดในอังกฤษยุคนั้นเทียบได้ และ 

ในช่วงทศวรรษที่ 1050 ทั้งสองยังบริจาคที่ดินและเงิน 

มหาศาลเพื่อสร้างวัดและโบสถ์อีกหลายแห่ง เช่น ที่ 

ลนิคอล์นเชยีร์ ลโีอมนิสเตอร์ และอฟีแชม นกัประวตัศิาสตร์ 

หลายคนจึงไม่คิดว่าท่านเอิร์ลจะโหดหินจนโกไดวาต้อง 

เปลอืยร่างขี่ม้าขอความเป็นธรรมให้ประชาชน

ส่วนผู้ที่เชื่อว่าต�านานนี้เป็นเรื่องจริงก็จะอิงบันทึก 

เกร็ดประวัติศาสตร์อังกฤษฉบับภาษาละตินที่ชื่อ Flores 

Historiarum (Flowers of History) ของโรเจอร์แห่ง 

เวนโดเวอร์ (Roger of Wendover) ในครสิต์ศตวรรษที่  

13 ที่ระบุเรื่องราวของเลดี้โกไดวาไว้ตามที่ระบุข้างต้น ซึ่ง 

นกัประวตัศิาสตร์บางคนแย้งว่าเวนโดเวอร์เป็นเพยีงผู้บนัทกึ 

ต�านานและเกรด็ประวตัศิาสตร์ แต่ไม่ใช่นกัประวตัศิาสตร์  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาเขียนบันทึกนี้ขึ้นเมื่อ 2 ศตวรรษ 

หลงัการตายของโกไดวา ข้อความดงักล่าวจงึไม่มนี�้าหนกัพอ 

ให้เชื่อถอื แม้จะมบีนัทกึระบุว่าครั้งหนึ่งลโีอฟรกิได้ยกเลกิ 

ภาษใีห้ประชาชนจรงิ และประทบัตราด้วยตราประจ�าตวัของ 

เขาเองเลยกต็าม
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ส่วน โรเบริ์ต เลซยี์ (Robert Lacey)1 นกัประวตั-ิ 

ศาสตร์อกีคนแย้งว่า แม้เวนโดเวอร์จะไม่ใช่นกัประวตัศิาสตร์  

แต่เขาเป็นพระในวัดเบเนดิกทีนแห่งเซนต์อัลบันส์ ซึ่งเป็น 

เครือข่ายใกล้ชิดกับวัดเบเนดิกทีนที่ลีโอฟริกและโกไดวา 

สร้างไว้ในโคเวนทร ีและแม้การเปลอืยร่างขี่ม้าของโกไดวา 

จะไม่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ แต่อาจปรากฏอยู่ใน 

บนัทกึเหตุการณ์ต่างๆ ของวดั ซึ่งเป็นไปได้ว่าเวนโดเวอร์ 

ไปพบเข้าจงึน�ามาบนัทกึต่อ

นอกจากนี้ เลซีย์ยังคิดว่าในบันทึกของเวนโดเวอร ์

ที่เป็นภาษาละติน เขาใช้ค�าว่า Denudata ซึ่งแปลว่า 

Stripped หรือ ‘ปลดเปลื้อง’ ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องเป็นการ 

เปลอืยเปล่าแบบค�าว่า Nude หรอื Naked ในภาษาองักฤษ  

ดังนั้น การปลดเปลื้องของโกไดวาอาจเป็นการปลดเชิง 

สญัลกัษณ์ คอืปลดทั้งเครื่องประดบักายและผม เพราะเมื่อ 

สตรสีงูศกัดิ์ปราศจากเครื่องประดบั กเ็ท่ากบัลดเกยีรตขิอง 

ตนลงเทยีบเท่าสตรสีามญั ซึ่งในจุดนี้กม็นีกัประวตัศิาสตร์ 

อกีกลุม่แย้งว่า จะปลดหรอืเปลื้องกค็อืการเปลอืยเปล่าแบบ 

ไร้เสื้อผ้าอาภรณ์อยู่ดี เพราะในยุคนั้นไม่มีค�าอื่นที่ตรงกับ 

ค�าว่า Naked แบบในความหมายปัจจุบนั

ท้ายที่สุด แดเนยีล โดโนฮวิ สรุปไว้อย่างน่าสนใจว่า 

แม้นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ยุคกลางหลายคนไม่เชื่อ 

ว่าการเปลอืยร่างขี่ม้าของโกไดวาได้เกดิขึ้นจรงิ แต่สิ่งที่เขา 

เหน็ว่าส�าคญักว่าข้อเทจ็จรงิกค็อืบทบาทของต�านาน เพราะ 

ต�านานคอืเครื่องมอืที่ชนทกุชาตใิช้ในการส่งผ่านคุณค่าทาง 

วฒันธรรมและความคดิสูช่นรุน่หลงั ซึ่งในปัจจบุนัโทรทศัน์ 

และสื่ออื่นๆ ได้เข้ามาท�าหน้าที่แทนอย่างน่ากลวั

หากเรื่องของเลดี้โกไดวาไม่เคยเกดิขึ้นจรงิ และหาก 

จะมองตามแง่คดิของโดโนฮวิข้างต้น กอ็าจช่วยให้เข้าใจได้ 

ว่า เหตุใดจึงมีการน�าชีวิตของเธอมาแต่งแต้มเป็นต�านาน  

ความที่เธอเป็นสตรีสูงศักดิ์ เป็นภรรยาของชนชั้นศักดินา  

และยิ่งเป็นผู้หญงิที่ไม่มสีทิธิ์มเีสยีง โกไดวาจงึเป็นตวัละคร 

ที่สมบูรณ์ที่สุดที่จะพลิกบทบาทมากระท�าในสิ่งตรงข้าม 

ให้เกดิเป็นวรีกรรมเพื่อเล่าขานเป็นต�านานสบืต่อไปว่า เลดี้ 

โกไดวาเป็นสตรชีนชั้นปกครอง แต่ค�านงึถงึความทุกข์ยาก 

ของประชาชน เธอเป็นผูห้ญงิยคุกลางที่ต้องเชื่อฟังสาม ีแต่ 

กลับกล้าทักท้วงเมื่อเขาขูดรีดคนจน เธอไม่มีอ�านาจทาง 

การเมอืง แต่สามารถท้าทายผูม้อี�านาจให้คนืความเป็นธรรม 

1 Robert Lacey. “The Legend of Lady Godiva”, in Great Tales From 

English History. 2003.
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ให้ผู้คน และท้ายที่สุด แม้เธอต้องเปลอืยร่างนั่งบนหลงัม้า 

รอบเมืองซึ่งปกติย่อมท�าลายชื่อเสียงความเป็นกุลสตรีของ 

เธอหมดสิ้น หากด้วยเหตุผลข้างต้น การกระท�าดังกล่าว 

กลับกลายเป็นวีรกรรม เพราะเธอท�าด้วยหัวใจที่ค�านึงถึง 

ความทุกข์ของผู้ยากไร้ สิ่งนี้เองน่าจะเป็น ‘คุณค่าทาง 

วฒันธรรมและความคดิ’ จากเรื่องราวของโกไดวาที่ผู้สร้าง 

ต�านานอาจต้องการส่งผ่านถงึคนรุ่นหลงั

หากเป็นเช่นนั้นจรงิ การส่งผ่านคุณค่าดงักล่าวด้วย 

ต�านานโกไดวานบัว่าประสบความส�าเรจ็อย่างยิ่ง

นับแต่กลางทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา เทศกาล 

เลดี้โกไดวาในเมืองโคเวนทรีได้มีเนื้อหาที่เปลี่ยนไปมาก 

เนื่องจากสตรชีาวเมอืงโคเวนทรผีู้หนึ่งคอื พรู พอร์เรต็ตา 

(Pru Porretta) ผู้ได้รับเลือกเป็นเลดี้โกไดวาในขบวนแห่ 

หลายปีติดต่อกัน ได้น�าแนวคิดจากต�านานเลดี้โกไดวามา 

ก่อตั้งกลุ่ม The Godiva Sisters ขึ้นในปี 2002 โดยม ี

จุดประสงค์เพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้แก่ชุมชน และเพื่อร่วมสร้าง 

สันติภาพโลกด้วยการสนับสนุนให้สมาชิกที่ประกอบด้วย 

ประเทศหรอืกลุ่มต่างๆ เลอืกสตรผีู้เป็นแรงบนัดาลใจของ 

กลุ่มตนเข้าร่วมขบวนแห่ในเทศกาลโกไดวา

พร ูพอร์เรต็ตา  

ผู้แสดงเป็นเลดี้โกไดวา 

แห่งเมอืงโคเวนทรถีงึ  

25 ปีตดิต่อกนั

(ที่มา : www.godiva.webe-

den.co.uk)

ขบวนแห่ดังกล่าวจึง 

ไม่ได้มีเพียงพอร์เร็ตตาที่ 

แต่งตัวเป็นโกไดวานั่งบน

หลังม ้า หากยังมี ‘สตร ี

พี่น้องโกไดวา’ จากอกีหลาย 

ประเทศหลายกลุ่มเข้าร่วม  

จากเมื่อเริ่มก่อตั้งที่มีเพียง  

6 กลุ่ม ในปี 2008 ที่ผ่านมา  

สตรีพี่น้องโกไดวาในขบวน 

แห่มถีงึ 14 กลุ่ม เช่น พี่น้อง 
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ภาพวาดเลดี้โกไดวา วาดโดย John Collien 

(ที่มา : www.wikimedia.org)

โกไดวาจากญี่ปุน่แสดงเป็นซาดาโกะกบันกกระเรยีน 1,000  

ตวั พี่น้องโกไดวาจากจนีแสดงเป็นมู่หลาน พี่น้องโกไดวา 

กลุ่มฮนิดูแสดงเป็นรานลีกัษม ีไบ (ค.ศ. 1830-1858) ผู้น�า 

ชาวอนิเดยีที่ลุกขึ้นสู้กบัเจ้าอาณานคิมองักฤษ รวมทั้งสตร ี

พี่น้องโกไดวาอกีหลายประเทศจากทุกมุมโลก

นอกจากนี้ กลุม่สตรพีี่น้องโกไดวายงัจดัให้สมาชกิได้ 

แสดงออกทางวฒันธรรม เช่น ละคร ดนตร ีฯลฯ ซึ่งครั้ง 

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคอืเมื่อเดอืนสงิหาคม ค.ศ. 2007 ที่สมาชกิ 

ได้แสดงต่อหน้าผูช้มที่เป็นตวัแทนจาก 69 ประเทศ จ�านวน  

900 คน ระหว่างเข้าร่วมประชุม The World Council for  

Gifted and Talented Children Biennial Conference  

ที่ศูนย์ศิลปะแห่งมหาวิทยาลัยวอร์วิก (University of  

Warwick) ในเมอืงโคเวนทรี

กิจกรรมของกลุ่มสตรีพี่น้องโกไดวานี้แสดงให้เห็น 

ชัดเจนว่า ไม่ได้เน้นเพียงวีรกรรมของเลดี้โกไดวาและ 

ประวัติศาสตร์ของเมืองโคเวนทรี หากยังเป็นการสานต่อ 

เจตนารมณ์อันแน่วแน่ของโกไดวาในครั้งนั้นสู่สากล ด้วย 

การน�า ‘เลดี้โกไดวา’ หรือสตรีผู้สร้างสิ่งดีๆ ให้ทุกชุมชน 

ในโลก มาท�าความรูจ้กักนับนพื้นฐานแห่งความเคารพซึ่งกนั 

และกนั เพื่อเผยแพร่สิ่งดีๆ  ให้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน
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แนวคิดและการกระท�าของพอร์เร็ตตาได้รับการ 

สนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมา ทั้งจากสมาคมโกไดวา 

แห่งเมอืงโคเวนทรแีละองค์กรอื่นๆ ในปี 2002 เธอจงึได้ 

รับปริญญาโทกติตมิศกัดิ์จากมหาวทิยาลยัโคเวนทรี และ 

เมื่อปี 2008 บชิอปแห่งวอร์วกิได้มอบ ‘มงกุฎเลดี้โกไดวา’  

หรือเครื่องประดับศีรษะสตรีชั้นสูงในยุคกลางชิ้นใหม ่

ที่ออกแบบโดยศลิปินท้องถิ่นแห่งโคเวนทรใีห้เธอ ในฐานะ 

ที่แสดงเป็นเลดี้โกไดวาติดต่อกันนานถึง 25 ปี งานนี้ได ้

รับการอุปถัมภ์จากนายกเทศมนตรีเมืองโคเวนทรี โดยมี 

ตวัแทนจากหลายเมอืงในภาคกลางขององักฤษกว่า 100 คน 

เข้าร่วม ณ ศาลากลางเมอืง St. Mary’s Guildhall อนัเก่าแก่  

พอร์เร็ตตาจึงเป็นที่รู ้จักในฐานะทูตแห่งเมืองโคเวนทร ี

และเลดี้โกไดวาแห่งยุคปัจจุบนั

อย่างไรกต็าม เรื่องราวของโกไดวาจะเป็นเพยีงต�านาน 

หรือความจริงย่อมยากที่จะพิสูจน์ ไม่ต่างจากทุกต�านาน 

ในโลก หากเหนือข้อเท็จจริงย่อมเป็นคุณค่าของต�านาน 

ที่ถูกส่งผ่านมากับกาลเวลา เฉกเช่นเรื่องของเลดี้โกไดวา 

ที่เนื้อหาแท้จรงิได้แทรกตวัอยูท่ั้งในบทกว ีรปูป้ัน ภาพเขยีน 

ของจิตรกรหลายยุคสมัย หรือกระทั่งในกระดาษห่อ 

ชอ็กโกแลตยี่ห้อโกไดวา

รปูปั้นเลดี้โกไดวา  

ที่เมอืงโคเวนทร ี

ปั้นโดย Sir William Reid  

เมื่อปี 1949 

(ที่มา : www.wikimedia.org)

รปูป้ันเลดี้โกไดวา ในศตวรรษที่ 19 

ตั้งอยู่ที่พพิธิภณัฑ์ Maid Stone, 

Kent ปั้นโดย John Thomas

(ที่มา : www.wikimedia.org)

พมิพ์ครั้งแรก คอลมัน์ ‘คนบนัดาลใจ’ นติยสารสารคดรีายเดอืน ฉบบัที่ 291 

เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2552

ขอเพียงคนรุ ่นหลัง 

สามารถรบัเนื้อหาแท้จรงินั้น  

คุณ ค่าแ ห่งต� าน าน ย่อม 

สามารถด�ารงอยูคู่่โลกสบืไป
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เกรย์ อาวล์
} ‘นกฮูกเทา’ ผู้พทิกัษ์ผนืป่า {

2
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“...นับแต่นี้ไป ผืนป่าไม่สมควรถูกใช้เป็นสนาม 

เดก็เล่นของผูบ้กุรกุ และไม่ควรกลายเป็นขมุทรพัย์มหาศาล 

ที่ผูใ้ดต้องการขดุสมบตัมิาบ�าเรอความสขุเพยีงส่วนตนหรอื 

พวกตนก็ย่อมได้ ทั้งยังไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใดสามารถอ้างสิทธิ์ 

ถอืครองเพยีงเพราะประทบัรอยเท้าลงก่อนผู้อื่น...

...หากมนุษย์ควรเดินเข้าสู่ผืนป่า...ด้วยความรู้สึก 

ย�าเกรง เฉกเช่นผูท้ี่ย่างก้าวเข้าสู่ประตมูหาวหิารโบราณแห่ง 

สถาปัตยกรรมธรรมชาตอินัน่าพศิวง...”1

เกรย์ อาวล์

ย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากข้อความข้างต้นจะ 

เพิ่งเขียนขึ้นในปัจจุบัน ในยุคที่มนุษย์ก�าลังเผชิญหน้ากับ 

ปัญหาโลกร้อน และต่างก็หันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกับ 

การอนุรกัษ์ป่าอย่างเร่งด่วน

แต่ความจรงิแล้ว ข้อความข้างต้นมาจากหนงัสอืชื่อ  

Tales of an Empty Cabin ที่เขยีนขึ้นเมื่อ 80 กว่าปีก่อน  

โดยบุรุษผู้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะในนามว่า ‘เกรย์ อาวล์’ 

(Grey Owl) หรอื Wa-sha-quon-asin ที่แปลว่า ‘นกฮูก 

เทา’ ในภาษาอนิเดยีนแดงเผ่าโอจบิเวย์ (Ojibway) ท่ามกลาง 

ผืนป่าอันอุดมที่ก�าลังถูกท�าลายอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลาง 

สรรพสัตว์อันพร้อมพรั่งที่ก�าลังถูกฆ่าอย่างไร้ขีดจ�ากัด  

ในยุคแห่งการค้าขนสัตว์ระหว่างชนพื้นเมืองอินเดียนแดง 

ในประเทศแคนาดา กับชาวยุโรปที่รุ่งเรืองในช่วงทศวรรษ

ที่ 1920 

แนวคดิที่เรยีกได้ว่า ‘เกดิก่อนกาล’ นี้จงึท�าให้ เกรย์  

อาวล์ กลายเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คนแรกๆ ของโลก

ตลอดช่วงปี 1930–1936 เขาได้เขยีนบทความหลาย 

สบิชิ้นให้วารสาร Forest and Outdoor ของสมาคมป่าไม้ 

แห่งแคนาดา รวมทั้งนิยายและรวมเรื่องสั้น 4 เล่ม ซึ่ง 

บิล เวเซอร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งมณฑลซัสแคตเชวัน 

(University of Saskatchewan) บอกว่า งานของเขาทกุเล่ม 

โดยเฉพาะ Pilgrims of the Wild (1935) และ The  

Adventures of Sajo and Her Beaver People (1935)  

1 ตัดตอนจากบทน�าใน Tales of an Empty Cabin (1936) เขียนโดย Grey  

Owl แปลเป็นภาษาไทยโดย วรวดี วงศ์สง่า
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บรรยายภาพมรดกแห่งผืนป่าได้งดงามที่สุด และชี้ให้เห็น 

ความจ�าเป็นในการอนุรกัษ์ป่าและสตัว์ป่าได้ชดัเจนที่สุด

เกรย์ อาวล์ ยังน�าแนวคิดนี้ไปบรรยายเผยแพร่สู่ 

ผู้คนทั้งในแคนาดา องักฤษ และบางส่วนในสหรฐัอเมรกิา 

โดยเฉพาะในองักฤษนั้นมผีูเ้ข้าฟังทั่วประเทศกว่า 250,000 

คน ซึ่งรวมไปถึงเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ที่พระราชวัง 

บกักงิแฮมด้วย ชื่อของ เกรย์ อาวล์ ได้กลายเป็นแรงบนัดาล 

ใจอย่างใหญ่หลวงต่อผูค้นร่วมสมยัทั้งในทวปีอเมรกิาเหนอื 

และยุโรป ให้หนัมาสนใจต่อสิ่งแวดล้อมก่อนสายเกนิแก้

สิ่งส�าคัญที่ท�าให้สารของ เกรย์ อาวล์ ได้รับการ 

ตอบรับอย่างกว้างขวางก็คือ ภาพอันน่าตื่นตะลึงของ 

อนิเดยีนแดงในชุดเตม็ยศ ยนืผงาดอย่างงามสง่า ‘ให้การ 

ศกึษา’ ผู้คนที่ได้ชื่อว่า ‘ศวิไิลซ์’ กว่าอย่างที่ไม่เคยปรากฏ 

มาก่อน รวมทั้งลีลาการใช้ภาษาที่สามารถโน้มน้าวให้เกิด 

ความผูกพันกับธรรมชาติ ท�าให้ความคิดเชิงอนุรักษ์ถูก 

‘ปลุก’ และ ‘ปลูก’ ลงไปในหัวใจผู้คนได้อย่างแนบเนียน 

และทนัการณ์

หากชีวประวัติของ เกรย์ อาวล์ เองกลับเป็นเรื่อง 

ซบัซ้อนกว่าสารที่เขาพยายามสื่อ เพราะก่อนจะหนัมาอนรุกัษ์ 

สตัว์ป่า เขาเคยเป็นพรานดกัสตัว์ขาย ยิ่งไปกว่านั้น ก่อน

เป็นที่รู้จักในฐานะ ‘คนแดง’ แห่งเผ่าโอจิบเวย์ ความ 

จรงิแล้ว เกรย์ อาวล์ กลบัเป็น ‘คนขาว’ ชาวองักฤษที่มกีาร 

ศกึษาและฐานะดนีาม ‘อาร์ช ีเบลานยี์’ (Archie Belaney) 

หนุ ่มน้อยผู้หนีความศิวิไลซ์จากบ้านเกิดมายึดวิถีแห่ง 

คนแดงในแคนาดา สลดัคราบลูกผู้ดมีาอยู่ป่า ย้อมผมเป็น 

สดี�า ทาทบัผวิขาวด้วยยางไม้ ประกาศต่อชาวโลกว่าเขาคอื 

เกรย์ อาวล์ ผู้มพี่อเป็นชาวสกอตและแม่เป็นหญงิอนิเดยีน

มคีนไม่มากนกัที่รูค้วามจรงิข้อนี้ขณะที่เขายงัมชีวีติอยู่  

แม้แต่หัวหน้าเผ่าอินเดียนหลายเผ่าที่แม้จะรู ้แต่เก็บง�า 

ความลบัให้อย่างเตม็ใจ หรอืหนงัสอืพมิพ์บางฉบบัที่ไม่ยอม 

เปิดเผยมาหลายปี ด้วยเหน็ว่าสารของเขาส�าคญัยิ่งกว่า แต่ 

ในทนัททีี่เขาเสยีชวีติเมื่อวนัที่ 13 เมษายน ค.ศ. 1938 ด้วย 

โรคปอดบวมและความอ่อนล้าจากการเดินทางไปบรรยาย 

อย่างตรากตร�า หนงัสอืพมิพ์เริ่มกระพอืข่าวทนัที

แรกทีเดียว ข่าวอันไม่คาดฝันนี้สร้างความแตกตื่น 

ในหมู่ผู้คนไม่น้อย เสียงตอบรับเป็นลบอยู่บ้างในช่วงแรก 

หนงัสอืพมิพ์ทุกฉบบัทั้งในแคนาดาและองักฤษแสดงความ 

คดิเหน็ตดิต่อกนัหลายสปัดาห์ แต่ในที่สุดกไ็ม่มใีครสนใจ 

ภมูหิลงัของ เกรย์ อาวล์ อกี เพราะไม่ว่าเขาจะเป็น ‘คนขาว’  

หรอื ‘คนแดง’ แต่สารจาก เกรย์ อาวล์ ย่อมเป็นสจัธรรม 

ที่ไม่อาจปฏเิสธ
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ทว่าในตอนนั้น เหตุใด เกรย์ อาวล์ จงึกล่าวอ้างว่า 

ตนคือลูกครึ่งอินเดียน? และสิ่งใดที่เปลี่ยนพรานดักสัตว ์

ให้กลายมาเป็นผู้พทิกัษ์สตัว์และผนืป่า?

ค�าตอบข้อนี้สืบเนื่องมาจากชีวิตวัยเด็กอันเงียบเหงา  

และหญงิสาวที่ชื่อ ‘อนาฮารโิอ’ (Anahareo)

เมื่อครั้ง เกรย์ อาวล์ ยังเป็นเด็กชายอาร์ชี ผู้ 

ถือก�าเนิดเมื่อปี 1888 ณ เมืองเฮสติ้ง เขาเติบโตขึ้นจาก 

การเลี้ยงดอูย่างเข้มงวดของ 

ย่าและป้าสาวโสดสองคน 

เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน 

และทิ้งเขาไปไม่เคยติดต่อ 

มาหาจนกระทั่งเขาโต อาร์ช ี

จึงหมกมุ ่นอยู่กับตัว เอง 

และชอบแอบไปเล่นเป ็น 

อินเดียนแดงในป่าใกล้ๆ  

ครั้นอายคุรบ 18 จงึหนอีอก 

จากบ้าน มุ่งหน้าสู่แคนาดา 

เพื่อตามฝันของตนเพียง

ล�าพงั

ชวีติใหม่ช่วงแรกไม่มเีรื่องราวมากนกั แต่การแต่งงาน 

ครั้งแรกกบัหญงิอนิเดยีนเผ่าโอจบิเวย์ นบัเป็นการเปิดประต ู

สู่โลกแห่งอินเดียน ซึ่งเป็นที่ที่อาร์ชีได้รับชื่อใหม่ว่า Wa- 

sha-quon-asin และกลายมาเป็น เกรย์ อาวล์ ในภายหลงั 

แต่ชวีติแต่งงานในวยัเยาว์ไม่ยั่งยนื เพยีงหนึ่งปีให้หลงัเขาก็ 

ทิ้งครอบครัวไปใช้ชีวิตตามล�าพังในป่า ยังชีพด้วยการ 

ดกัสตัว์เพื่อถลกขนขาย

เกรย์ อาวล์ เริ่มชวีติคู่ 

อีกครั้งเมื่ออายุ 37 ปี กับ 

อนาฮารโิอ หญงิสาวอนิเดยีน 

เผ่าโมฮอกวยั 19 อนาฮารโิอ 

ไม่ชอบการฆ่าสัตว ์อย่าง 

ทารุณ เช่น ใช้ยาพษิ หรอื 

ใช้กับดักที่งับขาสัตว์ไว้และ 

ปล่อยให้ตายเองอย่างทรมาน 

เพียงเพื่อรักษาขนให้อยู่ในสภาพดีที่สุด เธอจึงโน้มน้าว 

ให้เขาเลิกแต่ไม่ส�าเร็จ กระทั่งวันหนึ่ง ทั้งคู่พบลูกบีเวอร์ 

ก�าพร้าสองตัว เธอต้องการเลี้ยงมันไว้แต่เขาต้องการขาย  

ทว่าในเช้าวนัที่ต้องตดัสนิใจ บเีวอร์ตวัหนึ่งหายไป อนาฮารโิอ 

ถึงกับเข่าอ่อนเพราะรู้ว่า เกรย์ อาวล์ เพิ่งวางกับดัก เขา 

อนาฮาริโอ (ตัวจริง) กับบีเวอร์น้อย

(ที่มา : www.pastforward.ca)

เด็กชายอาร์ชี เบลลานีย์  

เมื่อครั้งยังอยู่ที่อังกฤษ

(ที่มา : www.collections.

canada.gc.ca)
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ที่มีขนสวยจึงถูกล่าจนปริมาณลดฮวบ โดยเฉพาะบีเวอร์ 

ที่มีราคาขนแพงที่สุด บีเวอร์ในแคนาดาที่เคยมีประมาณ 

กว่า 90 ล้านตวั เมื่อถงึปลายครสิต์ศตวรรษที่ 19 กลบั 

เหลอืเพยีงไม่ถงึ 10–15 ล้านตวัเท่านั้น

แม้ เกรย์ อาวล์ อาจไม่รู้ตวัเลขดงักล่าว แต่เขาย่อม 

รู้ด้วยภมูปัิญญาแห่งชาวอนิเดยีน เมื่อสงัเกตเหน็ธรรมชาต ิ

สญูเสยีความสมดลุเพราะสตัว์ป่าถูกฆ่าจนเกดิและโตไม่ทนั  

เขาจงึตระหนกัว่าตนก�าลงัท�าผดิทั้งต่อวถิธีรรมชาต ิและต่อ  

‘สิทธิ์’ ในการมีชีวิตอยู่ของสัตว์ เกรย์ อาวล์ จึงไม่เพียง 

ตอบรับค�าขอของอนาฮาริโอด้วยการเลิกดักสัตว์ แต่เขา 

ยงัจะ ‘พทิกัษ์’ พวกมนัด้วยการสร้างที่อยู่ที่ปลอดภยัให้

ในระหว่างที่ยังไม่เห็นหนทางเพราะขาดรายได้  

บงัเอญิแม่ของ เกรย์ อาวล์ เหน็ว่าจดหมายที่เขาเขยีนถงึ 

เธอนั้นบรรยายชีวิตในป่าได้อย่างงดงามจับใจ เธอจึงส่ง 

ไปให้นติยสาร Country Life ในองักฤษพจิารณาและได้รบั 

การตีพิมพ์ ต่อมาเมื่ออนาฮาริโอออกหางานท�า บังเอิญ 

นายจ้างสตรผีู้มจีติใจรกัสตัว์ได้ทราบว่า เกรย์ อาวล์ เคย

เขียนบทความเกี่ยวกับธรรมชาติจึงขออ่าน ปรากฏว่าเธอ 

ประทบัใจมาก จงึขอให้อนาฮารโิอโน้มน้าวให้ เกรย์ อาวล์  

มาบรรยายเรื่องชีวิตสัตว์ป่าและแนวคิดใหม่เรื่องการ 

รบีออกไปตามหามนัจนเจอ ขณะยื่นบเีวอร์น้อยคนืให้ เขา 

ได้บอกเธอว่าจะเลกิเป็นพรานดกัสตัว์ 

เกรย์ อาวล์ กับอนาฮาริโอ (ตัวจริง) 

(ที่มา : www.photo-day.ru)

อนัที่จรงิ เกรย์ อาวล์ ทราบดวี่าชาวอนิเดยีนดั้งเดมิ 

จะฆ่าสตัว์เพยีงเพื่อเป็นอาหารและเครื่องนุง่ห่ม แต่จะไม่ฆ่า 

อย่างฟุ่มเฟือย หากเขาก็ไม่ต่างจากอินเดียนจ�านวนมาก 

ในยุคนั้นที่ถูก ‘วถิคีนขาว’ ท�าลายวถิบีรรพบุรุษจนยบัเยนิ 

เมื่อขนสตัว์เป็นที่ต้องการในยโุรปเพิ่มขึ้นเพราะแฟชั่น สตัว์ 

เกรย์ อาวล์ (ตัวจริง)  

ป้อนนมลูกบีเวอร์กำาพร้า

(ท่ีมา : www.jamesmarsh.com)
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อนุรักษ์ป่าต่อสาธารณะ โดยรับเป็นผู้จัดหาสถานที่และ 

ประชาสมัพนัธ์ให้

แรกทเีดยีว เกรย์ อาวล์ ไม่ยอม แต่อนาฮารโิอยนืยนั 

ว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะท�าให้ผู้คนเข้าใจ เขาจึงตอบ 

ตกลง การบรรยายครั้งแรกได้ผลเกนิคาด เกรย์ อาวล์ จงึ 

ได้รบัเชญิไปบรรยายอกีหลายแห่ง เพยีงเวลาไม่นาน ‘สาร’  

จาก เกรย์ อาวล์ และความคดิเรื่องการสร้างที่อยู่ให้บเีวอร์ 

ส่งผลให้รัฐบาลแคนาดาเห็นความจ�าเป็นของการอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อม สมาคมป่าไม้จงึแต่งตั้งเขาเป็น ‘ผูพ้ทิกัษ์สตัว์ป่า’  

ในอทุยานแห่งชาตพิรนิซ์อลัเบร์ิต (Prince Albert National  

Park) เมื่อปี 1932

ณ บ้านพกัรมิทะเลสาบอชัวาน (Ajawaan Lake)  

นี่เองที่ เกรย์ อาวล์ ได้สร้างที่อยู่อันปลอดภัยให้บีเวอร์ 

พร้อมตั้งชื่อว่า ‘บีเวอร์ลอดจ์’ (Beaver Lodge) และใช้

เป็นที่ผลิตงานเขียนซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมาแล้ว 

ถงึสองซกีโลกคอืยโุรปและอเมรกิาเหนอื ทั้งยงัใช้เป็นสถานที่ 

ถ่ายหนังเกี่ยวกับบีเวอร์เพื่อให้การศึกษาแก่ผู้คน ปัจจุบัน 

บเีวอร์ลอดจ์ได้รบัการรกัษาไว้อย่างสมบรูณ์ และกลายเป็น 

จุดหมายที่นกัอนุรกัษ์ทั่วโลกและผู้ศรทัธาใน เกรย์ อาวล์  

เดนิทางมาเยี่ยมชมไม่เคยขาด

ทะเลสาบอัชวาน ที่ตั้งของบีเวอร์ลอดจ์

(ที่มา : www.wikipedia.org)
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เกรย์ อาวล์ ยังท�าให้รัฐบาลเห็นความส�าคัญของ 

อนิเดยีนด้วยการเข้าพบผูส้�าเรจ็ราชการแทนสมเดจ็พระราชนิี 

เอลซิาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจกัร ว่าความรูท้ี่ชาวอนิเดยีน 

สั่งสมจากการสังเกตและอยู่กับธรรมชาติมานับพันๆ ปี  

จะช่วยพทิกัษ์ผนืป่าให้รอดพ้นจากการถกูท�าลาย และอนิเดยีน 

ไม่ใช่คนป่าที่รอรบัความสงสารหรอืของบรจิาคเพื่อการกศุล 

แต่อนิเดยีนสามารถเลี้ยงตวัเองได้และสามารถมส่ีวนในการ 

สร้างเศรษฐกจิที่ดใีห้ประเทศเช่นกนั กล่าวได้ว่า เกรย์ อาวล์  

มส่ีวนส�าคญัต่อภาพลกัษณ์ของอนิเดยีนอนัเป็นที่ยอมรบัใน 

แคนาดา ว่าเป็นผูม้วีธิคีดิเชงิอนรุกัษ์อยูแ่ล้วโดยธรรมชาติ2

ในปี 1959 รัฐบาลแห่งมณฑลออนแทรีโอได้ตั้ง 

แผ่นหินแกะสลักขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ เกรย์ อาวล์ ที่ 

อุทยานเทมากามี (Temagami Park) ซึ่งมีใจความว่า  

“ส�านกึที่ถูกปลุกขึ้นจากผนืป่าที่ถูกท�าลายอย่างสิ้นคดิ จาก 

สัตว์ป่าที่ถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหด และจากอันตรายที่ 

คุกคามต่อการอยู่รอดของวัฒนธรรมอินเดียน ส�านึกเช่น 

นั้นได้ท�าให้เขากลายเป็นนกัอนุรกัษ์ผู้มุ่งมั่น”3

แม้ เกรย์ อาวล์ จะมี

ชวีติที่ขดัแย้งกนัเอง เช่น เป็น 

นักฝันและสร้างจินตนาการ

ว่าตนเป็นอนิเดยีน แต่ขณะ 

เดียวกัน เขาก็ยืนอยู ่บน 

ความจริงที่ต้องดิ้นรนเพื่อ 

การอยู่รอดของชวีติ และแม้ 

เขาจะ ‘โกหก’ ผู้คนถงึชาต ิ

ก�าเนดิ แต่สารที่เขาบอกต่อ

โลกทุกเรื่องล้วนเป็นความ

จรงิ

2 Jane Billinghurst. The Many Faces of Archie Belaney: Grey Owl 

(1991), p.122-123.
3 Irene Ternier Gordon. Grey Owl: The Curious Life of Archie  

Belaney (2004), p.123.

ป้ายอนุสรณ์รำาลึก  

เกรย์ อาวล์  

ณ อุทยานเทมากามี 

(Temagami Park)

(ที่มา : www.ontari-

oplaques.com)
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อนาฮารโิอบอกว่า เกรย์ อาวล์ ได้ขอให้เธอปักลกูปัด

ตกแต่งบนชดุอนิเดยีนที่เขาจะใส่ในการบรรยายที่องักฤษ ซึ่ง 

แม้เธอท้วงว่าอินเดียนจริงๆ ไม่ตกแต่งเสื้อผ้า แต่ เกรย์  

อาวล์ กลับตอบว่า เขาไม่ได้ไปในฐานะ ‘อินเดียนจริงๆ’  

แต่ไปในภาพของอินเดียนแบบที่คนอังกฤษอยากเห็น  

พร้อมตบท้ายว่า เขาจะท�าทุกอย่างเพื่อให้คนฟังในสิ่ง 

ที่เขาพูด ซึ่งผู ้เขียนเชื่อว่าถ้าเขาไปในฐานะของ อาร์ช ี 

เบลานยี์ ไม่ใช่ เกรย์ อาวล์ หรอื เกรย์ อาวล์ ในภาพของ  

‘คนป่า’ ไม่ใช่ภาพของอนิเดยีนผู้สง่างามแบบที่เขาสร้างขึ้น  

สารที่เขาพยายามบอกต่อโลกอาจไม่ได้รับการต้อนรับ 

ในทันที หรืออาจไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน 

ได้อย่างรวดเรว็ดงัเช่นที่ผ่านมา

เซอร์ ริดชาร์ด แอ็ทเทนเบรอะ ผู้ก�ากับหนังชาว 

อังกฤษผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง Grey Owl (1999) ที่ 

น�าแสดงโดย เพยีร์ซ บรอสนนั ในวาระครบ 60 ปีที่ เกรย์  

อาวล์ เสยีชวีติ บอกว่า ในตอนเดก็เขาได้เหน็ เกรย์ อาวล์  

ตัวจริงมาบรรยายที่โรงละครพัลลาเดียมในกรุงลอนดอน  

ซึ่งภาพของอินเดียนในเสื้อผ้าแปลกตาและบุคลิกอัน 

สงบสง่าท�าให้เขาถึงกับตะลึง และสารที่ได้รับส่งผลต่อ 

ความคดิของเขาอย่างใหญ่หลวง

เกรย์ อาวล์  

ในชุดอินเดียนที่อนาฮาริโอปักให้

เพื่อใส่ไปบรรยาย

(ที่มา : www.canadianheritage. 

org)
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โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง  

Grey Owl 

(ที่มา : www.screened.com)

เกรย์ อาวล์ และอนาฮาริโอ  

ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง Grey Owl

(ที่มา : www.cinema.com)

สาระความคิดและชีวิตของ เกรย์ อาวล์ ถูกน�ามา 

ศึกษาและกล่าวถึงเสมอในปัจจุบันที่โลกก�าลังเผชิญหน้า 

กับปัญหาที่เขาชี้ไว้เมื่อเกือบร้อยปีก่อน บรรดานักเขียน 

นกัการศกึษา หรอืนกัอนุรกัษ์รุ่นใหม่ มกักล่าวถงึชื่อ เกรย์  

อาวล์ ไว้ในผลงานของพวกเขาในฐานะผูส้ร้างแรงบนัดาลใจ 

คนส�าคญั หนงัสอืของ เกรย์ อาวล์ เองกไ็ด้รบัการพมิพ์ซ�้า 

อยู่เสมอ บางเรื่องแปลเป็นหลายภาษาเพราะเนื้อหาที่เป็น 

สากลและสอดคล้องกับปัญหาในปัจจุบัน โดนัลด์ สมิธ  

บอกว่านั่นเป็นเพราะ “เขา (เกรย์ อาวล์) เป็นคนแรกที่ 

พูดไว้อย่างถูกต้องที่สุด ไม่ว่าเรื่องความเป็นเอกลักษณ์ 

ของแผ่นดนิเรา ป่าไม้และแหล่งน�้าอนัอุดมสมบูรณ์ของเรา  

หรอืสิ่งที่เราท�าผดิพลาดในอดตี เขาเป็นคนแรกที่บอกชาว 

แคนาดาว่า “จงจ�าไว้ว่าท่านเป็นของธรรมชาต ิแต่ธรรมชาต ิ

ไม่ได้เป็นของท่าน”4

ท้ายที่สุดไม่ว่าบรรพบุรุษของ เกรย์ อาวล์ จะเป็น 

คนขาวหรือคนแดง แต่เขาได้เป็นที่จดจ�าต่อโลกแล้วใน 

ฐานะ ‘วรีบุรุษนกัอนุรกัษ์’ ‘ปราชญ์แห่งผนืป่า’ และ ‘ทตูจาก 

พงไพร’ ผูจ้รงิใจอย่างที่สดุต่อสิ่งที่เขากระท�า และผู้ที่จากโลก 

4 Donald B. Smith. From the Land of Shadows: The Making of Grey  

Owl (1990), p.163.
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5 Lovat Dickson (ed.) The Green Leaf: A Tribute to Grey Owl 

(1938), p.43.

เกรย์ อาวล์  

ปราชญ์แห่งผืนป่า 

(ที่มา : www.esask.

uregina.ca)

ไปอย่างงดงามกว่าตอนที่เขาพบมนั5

ตราบเท่าที่ผืนป่าและสิ่งแวดล้อมยังคงถูกบุกรุก 

รังแก ผลงานของ เกรย์ อาวล์ ย่อมยังด�ารงอยู ่เป็น 

แรงบนัดาลใจให้นกัอนุรกัษ์ทั่วโลกตราบนานเท่านาน

พมิพค์รัง้แรก คอลมัน ์‘คนบนัดาลใจ’ นติยสารสารคดรีายเดอืน ฉบบัที ่293 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552

หลุมศพ เกรย์ อาวล์ อนาฮาริโอ 

และดอว์น (ลูกสาว)

(ที่มา : www.wikipedia.org)
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เจน ออสเตน
} ต้นแบบผู้หญงิยุคใหม่ {

3




