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ค�าน�าบรรณาธิการ

 ถ้าพูดถึงเรื่องต�านานเทพปกรณัมจากท่ีต่างๆในโลก อันดับต้นๆท่ีทุก
คนจะคิดถึงนั้น ดิฉันเชื่อว่าต�านานเทพปกรณัมกรีกต้องเป็นหนึ่งในนั้นอย่าง
แน่นอน ต�านานเทพปกรณัมกรีกนี้เป็นเรื่องราวทีน่่าสนใจอย่างยิ่ง ถ้าใครได้
ลองอ่านต�านานแบบละเอียดดิฉันเชื่อว่าจะต้องชื่นชอบแน่ๆ แต่ถ้าจะให้เริ่ม
อ่านแบบละเอียดความยาวหลายสิบหลายร้อยหน้ากันเลยแค่คิดก็อาจจะ     
ขี้เกียจกันเสียก่อน
 แต่ถ้าได้ลองอ่านต�านานกรีกฉบับส้ันๆและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆท่ี
น่าสนใจใน เปิดกรุต�านานกรีก อาจท�าให้ท่านเปิดใจที่จะศึกษารายละเอียด 
ท่ีมาของเทพและสถานท่ีตามต�านานมากขึ้น ถ้าหากว่าท่านมีโอกาสได้ไป
วิหารบูชาเทพเทพีองค์ต่างๆหรือสถานท่ีตามต�านานท่ีมีอยู่ในโลกจริงมัน
คงจะเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจเลยทีเดียว

บรรณาธิการ



ปฐมบทเทพปกรณัมกรีกและโรมันโบรำณ
ฉบับย่อ
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Magnum Chaos จิตรกรรมจากมหาวิหาร Santa Maria 
Maggiore ในเมืองแบร์กาโม ประเทศอิตาลี - Lorenzo 
Lotto & Giovan Francesco Capoferri

รุ่งอรุณแห่งกำรสร้ำงสรรค์
The Dawn of Creation

เมือ่ครัง้ปฐมกาลของการเกิดโลกและ
จักรวาลขึ้นมานั้น  ท ่ามกลางความ
เคว้งคว้างว่างเปล่าได้มีเทพองค์แรก
ก�าเนิดเกิดขึ้นมาด้วยเทพองค์แรกนั้นคือ
เคออส (กรีก: Χαος Χαεος, ทับศัพท์: 
Khaos, Khaeos, สะกดแบบละติน: 
Chaos) ค�าวา่ Khaos หมายถึงช่อง
ว่าง(Gap, Chasm)ระหว่างสวรรค์กับ
โลก เธอเป็นชั้นบรรยากาศชั้นในท่ีอยู ่
รอบๆโลก ท้ังอากาศท่ีเรามองไม่เห็นและ
หมอกลว้นแล ้วแต ่เป ็นเคออสท้ัง ส้ิน 
นอกจากเธอจะเป็นเทพีแห่งอากาศแล้ว 
(Goddess of The Chasm of Air) 
เคออสยังเป็นมารดาของเหล่านกท้ังปวง
อีกด้วย

ภายหลังการอุบัติขึ้นของเคออส ในความ
ว่างเปล่านี้เองก็ได้มีอีก 3 ส่ิง ก่อก�าเนิด
เกิดข้ึนมาอีก นั่นก็คือ ไกอา  เทพีแห่ง  
พื้นพิภพ, ทาร์ทารัส หลุมยักษ์ใตพ้ื้น
พิภพ และ อีรอส เทพแห่งการก�าเนิด

ไกอา (กรีก: Γαια Γαιη Γη, ทับศัพท์: 
Gaia, Gaiê, Gê, Gaea) ค�าว่า Gaia 
หมายถึงโลก เธอเป็นเทพีแห่งพื้นพิภพ 
(Goddess of The Earth) เพราะเธอ
คอืผนืแผ่นดนิ ก้อนหินและภูเขาท้ังหมด 
ไกอาคือมหามารดาแห่งการสร้างสรรค์
เพราะเหล่าเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์ล้วน
สืบเชื้อสายมาจากไกอากับอูรานอส  
เหล่าเทพเจ้าแห่งท้องทะเลกสื็บเชือ้สาย
มาจากไกอากับพอนทัส เหล่ายักษ์ท้ัง
หลายก็ สืบเชื้อสายมาจากไกอากับ      
ทาร์ทารัส และบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
บนพื้นโลกก็เกิดมาจากเลือดเนื้อเชื้อไข
ของเธอหรอืนัน่กค็อืดนินัน่เอง นอกจาก
นัน้ไกอายงัเป็นมารดาของสรรพสัตว์บน
บกท้ังปวงเหมือนท่ีเคออสเป็นมารดา
ของเหล่านก สัญลักษณ์ของไกอาคือ  
ผลไม้และธัญพืช

Gaea the Earth จิตรกรรมรูปตัวแดงแบบเอเธนส์บน
แจกนัปากกว้าง Calyx สมยัศตวรรษท่ี 5 ก่อนครสิต์ศกัราช 
จากพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์เวอร์จิเนีย                    

ภ า พ ว า ด ท า ร ์ท า รั ส  ไ ม ่ท ร า บ แ ห ล ่ง ท่ี ม า ดั้ ง เ ดิ ม                                          
จาก http://huexonline.com/knowledge/23/146/

ทาร ์ทารั ส  ( กรี ก :  Ταρταρος 
Ταρταρα , ทับศัพท์: Tartaros,      
Tartara, สะกดแบบละติน: Tartarus, 
Tartara)  ทาร์ทารสัเป็นหลมุยกัษ์เก่าแก่
ท่ีอยู่ใต้พืน้พภิพ อ้างองิตามจกัรวาลวทิยา
กรีกโบราณที่เชื่อว่าจักรวาลเป็นทรงกลม       
มีแผ่นจานกลมแบ่งแยกโลกเบื้องบนอัน
เป็นถิน่อาศยัของมนษุย์และเทพและหลมุ
ทาร์ทารัสแสนมืดมนเบื้องล่าง ทาร์ทารัส
กับไกอามีทายาทด้วยกันหนึ่งตนคือ       
ไทโฟอัส (กรีก: Τυφωευς, ทับศัพท์: 
Typhôeus, สะกดแบบละตนิ: Typhoe-
us) ไทโฟอัสเป็นอสุรพายุยักษ์ร้อยหัวมี
หนึ่งหัวเป็นหัวมนุษย์อีก 99 หัวท่ีเหลือ
เป็นหัวสัตว์ ขาและนิ้วเป็นงูใหญ่ มีปีก
ใหญ่ยักษ์  Typhoeus มีความหมายว่า      
เฮอริเคน

Typhoeus, จิตกรรมรูปตัวด�าคัลซิเดียนบนแจกัน hydria 
สมัยศตวรรษ ท่ี  6 ก ่อนคริสตกาล,  จากพิพิ ธภัณฑ ์                    
Kunstareal ในเยอรมัน
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ประติมากรรมนูนต�่ากรีกโรมันแสดงการฟักออกมาจากไข่โลก
ของอีรอส สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 2 จากพิพิธภัณฑ์โมดานา

อีรอส (กรีก: Ερος , ทับศัพท์: Eros)   
ชื่อของอีรอสมีความหมายว ่าความ
ต้องการทางเพศ (Sexual Desire)    
เขาเป็นเทพแห่งการก�าเนิด (God of 
Procreation) สัญลักษณ์ของอีรอสคือ
ไข ่ ในหนัง สือติ โอโกนีของเฮซิ โอด        
(Hesiod, Theogony) กล่าวไว้ว่า ใน
บรรดาสามส่ิงท่ีก่อก�าเนิดเกิดมาหลัง      
เคออส อีรอสนั้นงดงามที่สุด  สัญลักษณ์
ของอีรอสเป็นนก ในบางต�าราก็กล่าวว่า
นก  ทั้งหลายคือลูกหลานของอีรอส

หลังจากท่ีอีรอสเกิดขึ้นมา เคออสและ     
ไกอาต่างก็ได้ให้ก�าเนิดทายาทของตนขึ้น
มา(โดยไม่มสีาม)ี เคออสให้ก�าเนดิทายาท
ข้ึนสองตนคอื เอเรบัส เทพแห่งความมดื 
และ นิกซ์ เทพีแห่งยามค�่าคืน ทั้งคู่จะ
กลายมาเป็นสามีภรรยากัน ส่วนไกอาให้
ก�าเนดิ อูรานอส เทพแห่งนภา ท่ีจะกลาย
มาเป็นสามีของไกอา และ พอนทัส เทพ
แห่งท้องทะเล

ภ า พ ว า ด เ อ เ ร บั ส  ไ ม ่ท ร า บ ท่ี ม า ดั้ ง เ ดิ ม                                                             
จาก https://www.geni.com/

เอเรบัส (กรีก: Ερεβος , ทับศัพท์:    
Erebos, สะกดแบบละติน: Erebus)     
Erebos หมายความว ่าความมืด 
(Darkness) เขาเป็นเทพแห่งความมดื 
(God of Darkness) เอเรบสัมธิีดากบั
นิกซ์ เทพีผู้เป็นน้องสาวท้ังหมด 2 ตน
คือ อีเธอร์ (กรีก: Αιθηρ, ทับศัพท์: 
Aithêr, สะกดแบบละตนิ: Aether) ชือ่
ของเขาหมายถงึแสง อเีธอร์เป็นเทพแห่ง
แสง (God of Light) และ เฮเมร่า 
(กรกี: Ἡμερα, ทับศพัท์: Hêmera) ชือ่
ของเธอหมายถึงเวลากลางวัน เฮเมร่า
เป็นเทพีแห่งเวลากลางวัน (Goddess 
of The day)

(ซ้าย) ประติมากรรมนูนสูงอีเธอร์สู้กับยักษ์ท่ีมีหัวเป็นสิงโต 
จากพิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน กรุงเบอร์ลิน
(ขวา) เฮเมร่าในงานจิตรกรรมรูปตัวด�าเอเธนส์เนี่ยนบน
เหยือก Lekythos สมัยศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตกาล           
จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิตัน

นิกซ ์ในงานจิตรกรรมรูปตัวด�าเอเธนส ์เนี่ยนบนเหยือก 
Lekythos สมัยศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตกาล ท่ีพิพิธภัณฑ์
ศิลปะเมโทรโปลิตัน

นิกซ์ (กรีก: Νυξ , ทับศัพท์: Nyx) Nyx 
มีความหมายว่าเวลากลางคืน (Night) 
เธอเป็นเทพีแห่งยามค�่าคืน (Goddess 
of The Night) นอกเหนอืจากลกูท้ังสอง
คนท่ีเกิดแก่เธอและพีช่ายของเธอ นกิซ์ยงั
เป็นมารดาของเทพตัวแทนปรากฎการณ์
ธรรมชาติมากมายประกอบด้วย มอรอส                       
(Moros) จิตวิญญาณแห่งโชคชะตา,     
เคอร์ (Ker) จิตวิญญาณแห่งการตายอัน
โหดร้ายทารุณ รวมไปถึงการเสียชีวิตใน
การต่อสู้ อบุตัเิหต ุฆาตกรรมและโรคร้าย,                 
ทานาทอส (Thanatos) จิตวิญญาณ
แห่งความตาย, ฮิปนอส (Hypnos)       
จิตวิญญาณแห่งการหลับใหล, โอนีร ี  
(Oneiroi) ส่ีจิตวิญญาณแห่งความฝัน, 
มอมอส (Momos) เทพแห่งการเยาะเย้ย
และการกล ่าวโทษ, อีสิส (Oizus)            
จติวญิญาณแห่งความเจบ็ปวด ความทุกข์
แล ะคว ามวิ บั ติ , เ อส เปรี ส  ( T he              
Hesperides) เหล่าภูติพรายแห่งยาม
สายัณห์, เนเมสิส (Nemesis) เทพี     
แห ่งการแก ้แค ้น ผลกรรมและความ     
เคืองขุ่น, อาปาตี (Apate) จิตวิญญาณ
แห่งการหลอกลวง, ฟีโลติส (Philotes) 
จิตวิญญาณแห่งมิตรภาพ ความรักและ
เพศสัมพนัธ์, กรีาส (Geras) จติวญิญาณ
แห่งวยัชรา, อรีสิ (Eris) จติวญิญาณแห่ง
ความขัดแย้ง ความบาดหมาง การต่อสู้
และการแข่งขัน
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Uranus and the Zodiac-Wheel จิตรกรรมโมเสคกรกี
โรมัน สมัยครสิต์ศตวรรษท่ี 3 จากพิพิธภณัฑ์ Glyptothek 
ในกรุงมิวนิค เยอรมัน

อูรานอส (กรีก: Ουρανος, ทับศัพท์: 
Ouranos, สะกดแบบละตนิ: Uranus, 
Caelum) Ouranos หมายถึงท้องฟ้า
หรือสรวงสวรรค์ (Sky, Heaven) เขา
เป็นเทพแห่งท้องนภา (God of The 
Sky) ชาวกรีกโบราณเชื่อว่า ท้องฟ้าคือ
โดมทองเหลืองท่ีตกแต่งประดับประดา
ไปด้วยดวงดาว โดมนี้ครอบอยู่เหนือ
แผ่นจานกลมท่ีเป็นพื้นพิภพ โดยท่ีขอบ
ของโดมท้องฟ้านี ้  จรดอยู่ท่ีสุดขอบของ
แผ่นจานกลม ท้องฟ้าท้ังหมดคอืร่างกาย
ของอรูานอส เหมอืนกบัท่ีพืน้โลกท้ังหมด
คอืร่างกายของไกอา สัญลกัษณ์ของอรูา
นอสคือวงล้อจักรราศี

หลังจากไกอาให้ก�าเนิดอูรานอส เขาก็
กลายมาเป็นสามีของไกอา แล้วทั้งคู่ก็มี
ทายาทด้วยกนั นัน่กค็อื พวกไซคลอปส์ 
3 ตน พวกร้อยมือ 3 ตน และ พวกไท
ทนั 12 ตน แต่ทันทีท่ีพวกไซคลอปส์และ
พวกร้อยมือเกิดมา อูรานอสก็จองจ�า
ลูกๆท้ัง6ไว้ในท้องของไกอา ท�าให้เธอ
เจ็บปวดมาก

Hephaestus and the Cyclopes at the forge 
จิตรกรรมฝาผนังบนปูนเปียกกรีกโรมัน สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 
1 จากพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติเนเปิลส์ อติาลี

ไซคลอปส ์อา วุ โส  ( The  E lder           
K l y k l opes )  ( ก รี ก :  Κυκλωψ 
Κυκλωπες , ทับศัพท ์:  Kyklôps, 
Kyklôpes,สะกดแบบละตนิ: Cyclops, 
Cyclopes) พวกไซคลอปส์มีกันอยู่ 3 
ตน ได้แก่ บรอนทีส (Brontes) ฟ้าลั่น 
(Thunderer). สเทอโรพสี (Steropes) 
ฟ้าแลบ (Flasher/Lightning-Bolt). 
และ อาจีส (Arges) แสงสว่างวาบ 
(Brightener/Vivid-Flash) ท้ังสามคอื
เทพเจา้แห่งฟ้าแลบและฟ้าร้อง (Gods 
of Lightning and Thunder) 

ภาพพวกร้อยมอื ไม่ทราบท่ีมาดัง้เดมิ จาก https://mythol-
ogy.wikia.org/wiki/Hecatoncheires

พวกร้อยมือ (กรีก: Ἑκατονχειρ
Ἑκατονχειρες, ทับศพัท์: Hekatonk-
heir Hekatonkheires, สะกดแบบ
ละติน :  Hecatoncheir  Heca-
toncheires) Hecatoncheires        
มีความหมายว่าร้อยมอื พวกร้อยมอืมกีนั
อยู ่ 3 ตน ไดแ้ก่ คอตทัส (Cottus),        
เบรียรูส (Briareus) และ ไจส์ (Gyes)       
พวกร้อยมือเป็นเทพแห่งพายุ (Gods of 
Storm clouds)

Pontus the Sea, งานจติรกรรมโมเสคกรกีโรมนั, พิพธิภณัฑ์
แห่งชาติบาร์โด ตูนิเซีย

พอนทัส (กรีก: Ποντος, ทับศัพท์: 
Pontos, สะกดแบบละติน: Pontus) 
Pontos มีความหมายว่าทะเล (Sea)    
พอนทัสเป็นเทพแห่งท้องทะเล (God of 
The Sea) พอนทัสและไกอามีลกูด้วยกนั 
ได้แก่ เนรีอัส (กรีก: Νηρευς, ทับศัพท์: 
Nêreus, สะกดแบบละติน: Nereus) 
เทพแห่งมัจฉา (God of Fish), เทามัส 
(กรีก: Θαυμας, ทับศัพท์: Thaumas, 
สะกดแบบละติน: Thaumas) เทพแห่ง
ส่ิงมหัศจรรย์ในท้องทะเล (God of Sea 
Wonders),  ฟอกีส (กรีก: Φορκυς, 
ทับศัพท์: Phorkys, สะกดแบบละติน: 
Phorcys) เทพแห่งส่ิงอันตรายในท้อง
ทะเล, คีโต (กรีก: Κητω, ทับศัพท์: 
Ketô, สะกดแบบละตนิ: Ceto) เทพแีห่ง
สัตว์ร้ายในท้องทะเล, ยูเรเบีย (กรีก: 
Ευρυβ ια  Ευρυβ ιη ,  ทั บศั พท ์:               
Eurybia, Eurybiê, สะกดแบบละติน: 
Eurybia) เทพแีห่งพลงัอ�านาจเหนอืทะเล
นอกจากลูกๆท่ีเป็นเหล่าเทพและเทพีท้ัง
หลายแล้ว พอนทัสยังเป็นบิดาแห่งเหล่า
ปลาและสัตว์น�้าทั้งปวงอีกด้วย

รูปป ั้นพอนทัส, สมัยคริสต ์ศตวรรษท่ี 2, พิพิธภัณฑ ์            
Constanța โรมาเนีย

เหล่าเทพและเทพีท้ัง 8 ท่ีถือก�าเนิดใน
ช่วง รุ่งอรุณแห่งการสร้างสรรค์ (The 
Dawn of Creation) จะนับว่าเป็น 
เทพยุคเริ่มต้น (Primordial gods)
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12 เทพไททัน: The Titans

Oceanus, งานจิตรกรรมรูปตัวด�าบนแก้ว Dinos, สมัย
ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล, จากพิพิธภัณฑ์อังกฤษ

1. โอเชียนัส (กรีก: Ωκεανος ทับ
ศัพท์: Ôkeanos, สะกดแบบละติน: 
Oceanus) Oceanus มคีวามหมายว่า 
River Ocean โอเชียนัสเป็นเทพไททัน
แห่งแม่น�้าทะเลและทุกๆน่านน�้า (Titan 
God of the great earth-encircling 
River Okeanos) ท�าหน้าท่ีดแูลน่านน�า้
รอบนอกท่ีล้อมรอบโลก ซึง่เป็นเหตผุลว่า
ท�าไมเราต้องเรยีกท้องน�า้ตามขอบโลกว่า 
โอเชียน (Ocean) ชอบอยู่กับปฐมเทพ
แห่งน�า้พอนตสั ณ ส่วนลกึของทะเล อาวุธ
คือ ตรีศูล (Trident)  โอเชียนัสมีรูป
ลักษณ์เป็นเทพท่ีมีเขากระทิง ท่อนล่าง
เป็นปลาท่ีลกัษณะคล้ายงู (serpentine 
fish ) สัญลักษณข์องเขาคืองูใหญ่และ
ปลา โอเชียนัสมีท่ีพ�านักอยู ่ท่ี River 
Oceanus  ภริยาของโอเชียนัสคือเทธีส 
(Tethys)  เทพไีททันแห่งน�า้จดืผู้เป็นน้อง
สาว ท้ังคู ่มีบุตรและธิดาสองคนคือ           
โอคีอานีเดส (Okeanides) ไททันแห่ง
น�้าจืด (Titaness of Fresh Water) 
และ โพทามอย (Potamoi)  ไททันแห่ง
แม่น�า้ (Titan of The rivers) โอเชยีนสั
ไม ่เคยเข ้าร ่วมสงครามท่ีเหล่าเทพสู ้
กันเองเลยซักครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเม่ือโครน
อสและพ่ีน้องคนอื่นๆท�าสงครามโค่นล้ม
พ่อ หรือครั้งท่ีเหล่าเทพท�าสงครามตอ่
ต้านซูส

รูปปั้นโคออส ไม่ทราบท่ีมาดั้งเดิม จาก https://www.
greek-gods.org/titans/coeus.php

2. โอคอส (กรีก: Κοιος ทับศัพท์: 
Koios, สะกดแบบละติน: Coeus) 
(กรีก: Πολος ทับศัพท์: Polos, สะกด
แบบละติน: Polus) Coeus มีความ
หมายว่าค�าถาม (Query) ส่วน Polos 
มีความหมายว่าเสาสวรรค์ (Axis or 
Pole of Heaven) เป็นเทพทางทิศ
เหนือ (North Pole) อาศัยอยู่ตรงข้าม
สุดปลายโลกเพราะเขาควบคุมขั้วโลก
เหนือ เป็นเทพไททันแห่งทิศเหนือ เทพ
ไททันแห่งความมองไกล การแก้ไข และ
สติปัญญา (Titan of the North,   
Titan of Farsight, Resolve and 
Intelligence) ต่อมาแต่งงานกับน้อง
สาว ฟีบี (Phoebe or Phoibe) ค�าว่า 
Koios เป็นรากศัพท์ของค�าว่า query, 
questioning เพราะโคออสสามารถตัง้
ค�าถามต่อท้องฟ้าได้และบางครัง้ท้องฟ้า
กก็ระซบิตอบ การรู้เศษเส้ียวอนาคตของ
โคออสนัน้มีประโยชน์จนไททันองค์อืน่ๆ
เริ่มเอาค�าถามส�าคัญๆมาถามโคออสมี
ธิดาด้วยกัน 2 คน ประกอบด้วย ลีโต 
(Leto) เทพีแห่งการเป็นมารดา และ   
อัสเตเรีย (Asteria) เทพีแห่งดาวตก

3. ไครอัส (กรีก: Κριως Κρειος 
ทับศัพท์: Kriôs, Kreios, สะกดแบบ
ละติน: Crius) Kreios มีความหมายว่า
แกะ ใช้แกะเป็นสัญลกัษณ์เพราะกลุ่มดาว
แกะนัน้ปรากฎขึน้บนท้องฟ้าทิศใต้ ไครอสั
จะสวมชุดเกราะสีน�้าเงนิกรมท่า ซึ่งมีดวง
ดาวแต้มเป็นจุดๆหมวกรบมีเขาแกะยื่น
ออกมามีบุคลิกแบบด�ามืดเงียบขรึม       
ไครอัสมีชื่อในระบบจักรราศีว่า “The 
Ram” เป็นเทพไททันแห่งแห่งทศิใต้และ
นักษัตร (Titan of the South, Titan 
of Stars and Constellations) เป็น
ช่วงฤดูใบไม้ผลิมาจากทางทิศใต้ เป็นจุด
เริ่มปีของปีปฏิทินกรีก ไครอัสมีบุตรสาม
คนกับภริยาคือ ยูเรเบีย (Eurybia) บุตร
สาวแห่งท้องทะเล ได้แก่ อสัเตรโอช หรอื    
แอสเตรียส (Astraios or Astraeus)
ไททันแห่งดวงดาว (Titan of Stars),   
พัลลัส (Pallas) ไททันแห่งสงคราม     
(Titan of  Battle and Warcraft),         
เพอร์เซส (Perses)ไททันแหง่การ
ท�าลายล้าง (Titan of Destruction)   
ไครอสัพ�านกัอยู่ในทาร์ทารสั(Tartarus)

ภาพวาดไครอัส ไม่ทราบที่มาดั้งเดิม จาก http://huexon-
line.com/knowledge/23/162/

กลุ่มดาวแกะอนัเป็นสัญลักษณ์ของไครอสั ไม่ทราบท่ีมาดัง้เดมิ 
จาก http://huexonline.com/knowledge/23/162/
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Hyperion, ไม่ทราบท่ีมาดั้งเดิม จาก https://greekmy-
thology.wikia.org/wiki/Hyperion

4. ไฮเพอเรียน (กรีก: Ὑπεριων 
ทับศัพท์: Hyperiôn , สะกดแบบละติน: 
Hyperion) Hyperion มคีวามหมายว่า
ผู้เฝ้ามองจากเบื้องบน (He who Goes 
Above, Watches from Above) เป็น
เทพไททันทางทิศตะวันออก เทพไททัน
แห่งแสง ไฟ พระอาทติย์ พระจันทร์ และ
รุ่งอรุณ( Titan of the East, Titan of 
Light, Fire, the Sun) สัญลักษณ์คือ 
ดวงอาทิตย์ (The Sun) อาวธุเป็นไฟ และ
แสง ไฮเพอเรียนดูเฉิดฉายที่สุดในบรรดา
ไททันท้ังส่ี ไฮเพอเรียนสวมเกราะสีทอง
อร่ามตา ท่ีมักจะมีเปลวไฟลุกขึ้นมาเป็น  
ระยะๆ ภริยาของไฮเพอเรียนคือ เธเอีย 
(Theia) ผู้เป็นน้องสาวมบีตุรด้วยกนัสาม
คนคือ เฮลิออส (Helios) ไททันแห่ง
พระอาทติย์ (the Titan of the Sun), 
อีออส (Eos) ไททันหญิงแห่งอรุณรุ ่ง 
(Titaness of the Dawn), และ ซีลีนี 
(Selene)ไททันหญิงหรือเทพีแห ่ง
พระจันทร์ (Titaness of Moon)

Hyperion, ไม่ทราบท่ีมาดั้งเดิม จาก https://greekmy-
thology.wikia.org/wiki/Hyperion

Iapetus, ไม่ทราบท่ีมาดั้งเดิม จาก https://www.
greekmythology.com/Titans/Iapetus/iapetus.
html

5. ไอแอพิทัส (กรีก: Ιαπετος 
ทับศัพท์: Iapetos , สะกดแบบละติน: 
Iapetus, Japetus) Iapetos มี
ความหมายว่าแผลหรือถูกเสียบโดย
หอก (wound, pierce with spear) 
บางครั้งจึงถูกเรียกว่า จอมเสียบ (The 
Piercer) เป็นเทพไททันทางทิศตะวัน
ตก เป็นเทพไททันแห่งความตาย ความ
เจบ็ปวด และความตายท่ีรนุแรง (Titan 
of the West, Titan of Mortality, 
Pain, and Violent Death) บางครัง้
กถ็กูเรยีกว่า ไททันแห่งงานฝีมอื (Titan 
of Craftsmanship) ไอแอพิทัส 
แต่งงานกับ ไคลมี (Klymene) หรือ 
เอ เชีย  (Asia)  มีบุตรห ้าคน คือ               
แอตลาส (Atlas) ผู้แบกท้องฟ้า (Titan 
who bore the sky a lof t ) ,                  
โพรมธีีอุส (Prometheus) ไททันแห่ง
การคิดก่อนท�า (Titan of Fore-
thought and Crafty counsel),     
อพีมีธีอุส (Epimetheus) ไททันแห่ง
การท�าก่อนคิด (Titan of after-
thought and excuses), มินีตีออส  
(Menoeitios) ไททันแห่งความหุนหัน
พลันแล่น (Titan of Rashness)และ 
เองคเีอล  (Ankhiale) ไททันแห่งความ
อบอุ่น  ของไฟ (Titananess of The 
warmth and heat of fire)

Theia, ไม่ทราบที่มาด้ังเดิม จาก https://greekmythol-
ogy.wikia.org/wiki/Theia

6. เธเอีย (กรีก: Θεια ทับศัพท์: 
Theia, สะกดแบบละตนิ: Theia) Theia  
มีความหมายว่าการเห็นหรือค�าท�านาย 
(Sight, Prophecy) เธเอียชอบของ
แวววาวและทิวทัศน์สว่าง ๆ เอามาก ๆ 
ทุกเช้านางจะเต้นร�าด้วยความดีใจ เมื่อ
แสงอาทิตย์หวนกลับมาอีกครั้ง เธเอียจะ
ปีนขึ้นไปบนภูเขาเพื่อมองไปรอบ ๆ แล้ว
จะด�าดิ่งลงไปยังพื้นพิภพ เพื่อน�าอัญมณี
ล�า้ค่าขึน้มา และใช้เวทมนตร์ ท�าให้มนัทอ
ประกายระยิบระยับ เธเอียคือผู้ท่ีท�าให้
ทองค�า มแีสงเรอืงรองและท�าให้เพชรส่อง
แวววับ เธเอียเป็นไททันแห่งสายตาและ
การส่องแสง (Titaness of Sight and  
Shining) เป็นภรยิาของ  ไฮเพอเรยีนและ
เป็นมารดาของ เฮลิออส (Helios) ไททัน
แห่งพระอาทิตย์ (the Titan of the 
Sun), อีออส (Eos) ไททันหญิงแห่ง    
อรณุรุ่ง (Titaness of the Dawn), และ       
ซีลีนี (Selene) ไททันหญิงหรือเทพีแห่ง
พระจันทร์ (Titaness of Moon)
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Themis the Oracle of Delphi, จติรกรรมรปูตวัแดงแบบ
เอเธนส์บนแก้วไวน์ปากกว้าง Kylix สมัยศตวรรษท่ี 5 ก่อน
คริสต์ศักราช พิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุ Antikensammlung 
กรุงเบอร์ลิน เยอรมัน

7. เธมีส (กรีก: Θεμις ทับศัพท์:          
Themis, สะกดแบบละติน: Themis) 
Themis มีความหมายว ่ากฎหมาย
ศักดิ์สิทธ์ิและประเพณี เธมีสเป็นไททันท่ี
ตระหนักได้ว่าตนเองมีส�านึกเกี่ยวกับผิด
ถูกชั่วดีติดตัวมาแต่ก�าเนิด เข้าใจว่าสิ่งใด
ยุติธรรม เมื่อไหร่ที่เกิดความกังขาข้องใจ
เธมีสอ้างว่าสามารถเรียกภูมิปัญญามา
จากผืนโลกได้จึงมีชื่อเสียงดีในหมู่พี่น้อง
เพราะสามารถไกล่เกลี่ยได้แม้กระท่ังข้อ
พิพาทอันเลวร้ายท่ีสุด เธมีสเป็นเทพี      
ไททันแห่งความยุติธรรมกฎหมายและ   
ค�าส่ัง (Titaness of justice, law and     
order) เธมสีเป็นภรยิาตนท่ีสองของมหา
เทพซสู เธอจะนัง่อยู่ถดัไปจากบลัลังก์ของ
ซูส เพ่ือให้ค�าแนะน�ามหาเทพ เธอมีธิดา
หกองค์กับมหาเทพซูส คือ มอยไร (The         
Moirai) สามเทพีผู้ปั่นด้ายแห่งโชคชะตา 
ประกอบด ้วย  โคลโธ  (K lo tho )                     
ผู ้ปั่นเส้นด้าย, แลกคิลิส(Lakhesis)       
ผู้ทอดเสน้ด้าย, อโทรพอส (Atropos)   
ผู้ตัดเส้นด้าย และ ฮอเรส (the Horae) 
ประกอบด้วย  ยูโนเมีย (Eunomia)      
เทพีแห่งระเบียบ (Goddess of Good 
order and Lawful conduct), ไอรีน 
(Eirene) เทพีแห่งความสงบ (God-
dess of Peace and The Season 
of Spring), ไดก ์(Dike) เทพีแห่งความ
ยุติธรรม (Goddess of Justice)

8. เทธีส (กรีก: Τηθυς ทับศัพท์:          
Têthys, สะกดแบบละติน: Tethys) 
Tethys มีความหมายว่าพยาบาลและ
คุณยาย (Nurse, Grandmother)      
เทธีสเป็นเทพีไททันแห่งน�้าจืดและการ
พยาบาล (Titaness of  Fresh       
water, Titaness of nursing) เธอ
รักแม่น�้า น�้าพุ และน�้าสะอาดท่ีไหลริน 
นางใจดีมาก มักจะน�าเครื่องดื่มไปให้พี่
น ้องเสมอ ๆ ไม่ว ่าจะอย่างไรก็ตาม       
เทธีส มองว่าตนเองเป็นเสมือนผู้ดูแล
โลกท้ังใบ เพราะสรรพชีวิตท้ังหมดต้อง
ดื่มน�้า เธอเป็นภริยาและน้องสาวของ   
โอเชียนัส (Oceanus or Okeanos) 
ท้ังสองได้ร่วมกนัสร้างแม่น�า้ต่าง ๆ  และ
ท้องทะเลกว่าสามพันแห่ง มีบุตรและ
ธิดาด้วยกันสองตน คือ โอคีอานีเดส 
(Okeanides)  ไททันแห ่งน�้ าจืด          
(Titaness of Fresh Water) และ              
โพทามอย (Potamoi) ไททันแห่งแม่น�า้     
(Titan of The Rivers)  

จิตรกรรมโมเสคเทธีส ไม่ทราบท่ีมาดั้งเดิม จาก https://
greekmythology.wikia.org/wiki/Tethys

Oceanus and Tethys, จิตรกรรมโมเสคกรีกโรมัน     
สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 2 พิพิธภัณฑ์ Gaziantep ตุรกี

9. ฟีบี้  (กรีก: Φοιβη ทับศัพท์:          
Phoibê, สะกดแบบละติน: Phoebe) 
Phoebe มีความหมายว่าฉลาดหรือ   
เจิดจ้าและเกี่ยวกับค�าท�านาย (Bright,     
Prophetic) เป็นเทพีไททันแห่งความ
ฉลาดปราดเปรื่อง (Titaness of 
“Bright” intellect) เป็นไททันองค์
แรกๆ  ท่ีหาวิธีฟังเสียงเพรียกแห่งเดลฟี
ได้ส�าเร็จจึงเป็นเทพีไททันแห่งค�าท�านาย
จากวิหารเดลฟีอีกด้วย (Titaness of 
The Oracle of Delphi) ฟีบี้อาศัยอยู่ 
ณ ศูนย ์กลางทางภูมิศาสตร์ของโลก         
ซึง่ชาวกรกีหมายถงึ ต�าหนกัเทพพยากรณ์
แห่งเดลฟี (The Oracle of Delphi) 
สถานท่ีตั้งของน�้าพุอันศักดิ์สิทธ์ิ บางครั้ง
เราอาจได้ยินเสียงกระซิบแห่งอนาคต              
(Whispers of the Future) ชาวกรีก
เ รี ย ก ส ถ า น ท่ี นี้ ว ่า  อ็ อ ม ฟ า ล อ ส                  
(Omphalos) แปลตรงตัวว่า  สะดือโลก
ฟีบี้สมรสกับโคออส (Coeus)เทพไททัน
แห่งทิศเหนือ เทพไททันแห่งความมอง
ไกล การแก้ไข และสติปัญญาผู้เป็นพี่ชาย 
มธิีดาด้วยกนั 2 ตน คอื ประกอบด้วย ลีโต 
(Leto) เทพีแห่งการเป็นมารดา และ     
อัสเตเรีย (Asteria) เทพีแห่งดาวตก

ภาพวาดฟีบี้ ไม่ทราบท่ีมาดั้งเดิม จาก https://greekmy-
thology.wikia.org/wiki/Phoibe
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Mnemosyne, จิตรกรรมโมเสคแอนติออกกรีกโรมัน         
สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 2 พิพิธภัณฑ์โบราณคดี Hatay ตุรกี

10. นีโมไซน์ (กรีก: Μνημοσυνη 
ทับศัพท์: Mnêmosynê , สะกดแบบ
ละติน: Mnemosyne) Mnemosyne 
มีความหมายว่าความทรงจ�า เป็นเทพี    
ไททันแห่งความทรงจ�า (Titaness of 
memory and remembrance)       
บ้างก็ว่าเป็นเทพด้านภาษา (Goddess 
of words and language) ซึ่งเธอ
ประดิษฐ์ขึ้นมา เธอมีลูกๆกับมหาเทพซูส 
(Zeus) เก้าตน (ในกลุ่มท่ีเรียกว่า The 
Mousai หรือ The Muses)  ประกอบ
ด้วย คลีโอ(Kleio) เทพแีห่งประวตัศิาสตร์
และบทกวี (Goddess of History, 
Poetry), ยูเทอพี (Euterpe) เทพีแห่ง
บทกวีความในใจ (Goddess of Lyric 
Poetry), ทาเลีย (Thaleia) เทพีแห่ง
การแสดงตลกและบทกวีท้องทุ่ง (God-
dess of Comedy,Bucolic poetry), 
เมลโพมีนี (Melpomeme)เทพีแห่ง
ละครโศก (Goddess of Tragedy), 
เทอร์ปซิโครี (Terpsikhore) เทพีแหง่
เพลงประสานเสียงและการเต้นร�า (God-
dess of Choral song and dance), 
อีราโต (Erato) เทพีแห่งบทกวีเร ้า
อารมณ์และละครใบ้ (Goddess of 
Erotic poetry, mime), โพลีเฮมเนีย         
(Polyhymnia) เทพีแห่งเพลงสวดสดุดี 
(Goddess of Hymns), อูราเนีย 
(Ourania) เทพแีห่งดาราศาสตร์ (God-
dess of Astronomy) และ คาลีโอป ี
(Kalliope) เทพีแห่งบทกวีมหากาพย์ 
(Goddess of Epic poetry)

Rhea and the Omphalos stone, จิตรกรรมรปูตวัแดง
เอเธนส์เนี่ยนบนโถสองหู Pelike สมัยศตวรรษท่ี 5 ก่อน
คริสต์ศักราช จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิตัน

11. เรอา (กรกี: Ρεια Ρεα ทับศพัท์: 
Rheia, Rhea) Rhea มีความหมาย
ว่าลืน่ไหลหรอืผ่อนคลาย (Flow, Ease) 
เป ็นราชินีไททันเทพีไททันแหง่การ
แต่งงาน โลกความอุดมสมบูรณ์ ภาวะ
เจรญิพนัธ์ุการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น ความเป็น
มารดาความสะดวกสบาย (Titaness 
of Marriage, Earth, Fertility,           
Generat ion,  Motherhood,        
Comfort) เธอมักไหลลื่นไปตาม
สถานการณ์ และมักให้ผู้คนผ่อนคลาย
เดินทางไปตามหุบเขาต่าง ๆ ในโลก 
เยีย่มเยยีนพีน้่อง พดูคยุกบันางไม้ (The 
Nymphs) และแซเทอร์ (the Satyrs) 
ท่ีก�าเนิดมาจากโลหิตแห ่งอูรานอส   
(Ouranos)เรอาแต่งงานกับโครนอส  
ซึ่งเป็นน้องชายเรอามีบุตรกับโครนอส 
หกคนคอื เฮสเทีย(Hestia), โพไซดอน 
(Poseidon), ดิมีเธอร์(Demeter),  
เฮรา(Hera), ฮาเดส(Hades)และ ซูส  
(Zeus)

Cronus and the Omphalos stone, จิตรกรรมรูปตัว
แดงเอเธนส์เนี่ยนบนโถสองหู Pelike สมัยศตวรรษที่ 5 ก่อน
คริสต์ศักราช จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิตัน

12. โครนอส (กรีก: Κρονος ทับ
ศัพท์: Kronos, Cronus) Cronus มี
ความหมายว่าการเวลา โครนอสเป็นเทพ
ไททันแห่งการเวลาและราชาแห่งไททัน 
(Titan of Time, King of Titan)        
โครนอสเป็นไททันแห่งจักรวาล (The 
Titan lord of the universe) โครนอส 
ปกครองในยุคท่ีเรียกว่าเป็น ยุคทอง 
(Golden Age) โครนอสมีลูกกับเรอาผู้
เป ็นพี่สาวได ้แก ่ เฮสเทีย(Hestia),       
โพไซดอน (Poseidon), ดิมี เธอร ์      
(Demeter), เฮรา(Hera), ฮาเดส   
(Hades)และ ซสู (Zeus) โครนอสมนีสัิย
เจ้าเล่ห์“จอมอุบาย” มักเล่นสกปรกใน
เวลาเล่นมวยปล�้า ชอบอยู่ในที่ที่ไม่คิดว่า
เขาจะอยู ่ มีรอยยิ้มเหมือนแม่ มีผม
หยักศกสีเข้มความโหดรา้ยเหมือนพ่อ     
มีหนวดเคราน่าสะพรึงกลัวกระจุกหนึ่ง
แทงลงมาจากคาง เขาเกลียดการถูกเมิน 
เบื่อหน่ายเต็มทีกับการเป็นลูกคนเล็ก   
และแล้วอุบายชั่วร้ายก็ได้อุบัติขึ้น
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12 ทวยเทพ
เเห่ง
โอลิมปัส

เเหล่งข้อมูล
https://sites.google.com/a/nareerat.ac.th/dear-gods/page-3 
https://writer.dek-d.com/chanin34/story/view.php?id=602520
http://variety.phuketindex.com/category/faith
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ไกอาเชิญอูรานอสมาทานในงานเลี้ยงใน
หุบเขา ลูกๆไททันห้าคนได้ร่วมมือกัน
ลอบสังหารโดย โคออส ไอแอพติสั ไครอสั
และไฮเพอเรยีน จับแขนขาอรูานอสผู้เป็น
พ่อตรงึลงกบัพืน้ ส่วนโครนอสใช้เคยีวตดั
เครื่องเพศของเทพท้องฟ้าเสีย ก่อนท่ี       
อรูานอสจะตายนัน้กไ็ด้สาป โครนอสไว้ว่า 
ต่อไปลูก ๆ  ของเจ้าจะมาต่อต้านทรยศเจ้า
เลือดของอูรานอส กระเด็นไปหลายส่วน 
โลหิตของอูรานอส เป็นสีทองเรียกว่า       
อิคอร์ (Ichor)   

ไกอาเจ็บปวดและโกรธแค้นมากท่ี              
อรูานอสท�ากบัไซคลอปส์และพวกร้อยมือ 
ลูกๆของเธอเช่นนี้ นางชูก�าปั้นบันดาลให้
แผ่นดินสะเทือน ไกอาเรียกสสารท่ีแข็ง
ท่ีสุดในปฐพ ี(Adamant) เป็นใบมีดเหล็ก
โค้งยาวประมาณสามฟุตแล้วน�ากิ่งไม้
เล็กๆ มาประกบเป็นด้ามจบั  เธอกล่าวว่า
น่ีเป็นอุปกรณ์แห่งการล้างแค้น นั่นคือ 
เคียว (Scythe) (An adamant 
Scythe) แล ้วหลังจากนั้น ไกอาก็      
หว่านล้อมให้ลูกๆไททันโคนล้มพ่อเสีย

ส้ินเทพท้องฟำ้            
The Fall of Ouranos

Chronos and his child, ภาพวาดสมัยศตวรรษท่ี 17              
ว าด โดย  G iovann i  F rancesco Romanel l i                                        
จากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในวอร์ซอว์ โปแลนด์

อิคอร์นั้นกระเด็นไปย้อมดินและหิน 
กลายเป็นส่ิงมีชีวิตก�าเนิดขึ้นมาเป็น 
ปีศาจสามกลุม่ กลุ่มแรกคอื ฟิวรีส์่ หรอื                          
แอเรนเยส (Furies หรือ Erinyes)                       
จิตวิญญาณแห่งการลงทัณฑ์ พวกมัน
บนิหนไีปสู่ส่วนมดืของทาร์ทารสั กลุ่มท่ี
สอง คือ ไจแอน้ท์ส ์ (Giants) บ้างก็
เรียก ไจแกห์นทีส์ (Gigantes) นั่นคือ
พวกยักษ์ มุทะลุ รูปร่างใหญ่โต กลุม่ท่ี
สามคอื มเีลีย (Meliae) ซึง่กค็อืนางไม้ 
(Oread-nymphs) จ�าพวกท่ีสถติอยู่ท่ี
ต ้นแอช อิคอร ์ส ่วนอื่น ๆ ของเทพ
ท้องฟ้าได้กระเด็นลงบนดินอันอุดม
สมบูรณ์ เป็นส่ิงมีชีวิตแห่งธรรมชาติท่ี
จิตใจอ่อนโยน รวมท้ังพวกนางไม้และ 
เซเทอร์ (Satyr) 

Venus Rising From the Sea,วาดโดย Sandro Botti-
celli จากห้องแสดงภาพUffizi กรุงฟลอเรนซ์ อิตาลี

อวัยวะเพศของเทพท้องฟ้า (Ouranos) 
ตก สู ่ท ะ เ ล แล ้ว เ กิ ด เ ป ็นฟอ ง สี ข า ว                 
แล้วอะโฟรไดต์ (Aphrodite) ก็เกิดจาก
ฟองนั้น อูรานอสแปรเปลี่ยนเป็นอากาศ
ธาตุไปสู่ห้วงอวกาศ ไม่สามารถแปลงร่าง
เป็นมนุษย์มามีบทบาทในโลกได้ได้อีก 
ส่วนไกอาก็แต่งตั้งโครนอสเป็นเจ้าแห่ง
เอกภพนางท�ามงกุฎพิเศษให้เขา ด้าน      
โครนอสก็รักษาสัญญา (ท่ีท�าไว้กับพี่ ๆ   
ไททันทั้งสี่ ก่อนที่จะสังหารอูรานอส) โดย
ยกส่ีมมุโลกให้พี ่ๆ  ไปปกครอง ไอแอพติสั
ปกครองทิศตะวันตกแห่งทิศตะวันตก,     
ไฮเพอเรียนปกครองทิศตะวันออก,          
โคออสปกครองแห่งทิศเหนือ, ไครอัส
ปกครองทิศใต้ และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของ 
ยุคทอง (Golden Age)

ภาพโครนอสสังหารอรูานอส ไม่ทราบท่ีมาดัง้เดมิ https://
vridar.org/2014/04/29/castration-of-oura-
nos-and-the-drunkenness-of-noah/
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The Mutilation of Uranus by Saturn (Cronus),วาดโดย Giorgio Vasari อยู่ที่ Palazzo Vecchio ศาลากลาง
กรุงฟลอเรนซ์ อิตาลี



ต้นไม้: ต้นโอ๊ก
สัตว์: นกเหยี่ยว/อินทรี
ต�าแหน่ง: เทพแห่งท้องฟ้าและสายฟ้า, เทพสูงสุด
อาวุธประจ�าตัว: สายฟ้า
เมืองศักดิ์สิทธิ์: โดโดนา (เมืองแห่งต้นโอ๊ก)

ซูส   เป็นเทพแห่งท้องนภาและสายฟ้า อีกท้ังเป็น
เทพสูงสุดอีกด้วย ในด้านครอบครัว เขาเป็น
ลกูคนสุดท้องของไททันโครนอสและไททันรอีา 

ท่ีรอีาได้สลบักบัก้อนหินเพือ่ไม่ให้ซสูถกูกลนืตามพ่ีๆอกี 5 
คนเพราะโครนอสต้องการป้องกนัค�าสาปแช่งของอรูานอส 
เขาถูกเลี้ยงจนเติบโตด้วยนมของแพะชื่อว่าอะมัลเธีย มี
นางไม้คอยดแูลแทนมารดา และเมือ่โตข้ึน ซสูจงึไปแก้แค้น
และบังคับให้โครนอสคายพ่ีๆท้ัง 5 ของตนออกมา เมื่อ
เหล่าเทพแบ่งการปกครองกนั เขาจงึได้ต�าแหน่งเทพสูงสุด
และเทพแห่งท้องนภาไป

ซูส
Zeus
ประมุขแห่งทวยเทพ

ขอบคุณภาพจากเกม : Zeus’ Battlegrounds

ขอบคุณภาพจาก : https://www.deviantart.com/yliade/
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ซูส มีนิสัยแปรปรวน  เอาแน่เอานอนไม่ได้  เจ้าชู้และ
บางครั้งก็ไม่ฉลาดนัก แม้ซูสจะแต่งงานกับเฮร่า พี่สาวสุด
ขีห้งึของตนเองและมลีกูด้วยกนัหลายองค์ แต่นสัิยนัน้กไ็ม่
หายไป เห็นได้จากต�านานและวีรบุรุษมากมายท่ีได้ชื่อว่า
เป็นลูกของซูส(บางครั้งก็สมสู่กับสายเลือดลูกหลานสาย
ตรงของตัวเอง ไม่ก็ไปหาสาวในร่างอวตารแปลกๆ เช่น 
หา่นหรือฝนทอง) แต่บางสว่นก็บอกว่า ท่ีซูสเจ้าชู ้เป็น
เพราะแต่ละท้องท่ีก็มีเทพสูงสุดของตน เม่ือรวมกันเป็น
แผ่นดินเดียวก็ผนวกรวมเทพสูงสุดของตนเข้ากับซูสและ
ยกภรรยาของเขาให้ซูสด้วยเช่นกัน

ต้นไม้: -
สัตว์: ม้า
ต�าแหน่ง: เทพแห่งท้องทะเล แผ่นดินไหว พายุและม้า
อาวุธประจ�าตัว: ตรีศูล
เมืองศักดิ์สิทธิ์: - 

โพไซดอนเป็นบุตรคนท่ีส่ีของไททันโครนอสและ
รีอา แน่นอนว่าโดนกลืนเช่นเดียวกับพี่ๆ เม่ือ

ซูสช่วยออกมาจากท้องพ่อได้แล้วก็มีส่วนช่วยแย่งชิง
บลัลงัก์จากโครนอส และตอนท่ีแบ่งเขตปกครองกนั เขาได้
รบัอ�านาจเเห่งการปกครองมหาสมทุรไป นัน้ท�าให้เทพโพ
ไซดอนกลายเป ็นเทพเจ ้าผู ้ปกครองทุกสรรพส่ิงใน
มหาสมุทร ผู้ปกครองดินแดนแห่งท้องน�า้ ตั้งแต่แหล่งน�้า
จดืเช่น แม่น�า้ ล�าคลอง จนถงึใต้บาดาลรวมถงึภตูปีศาจใน
ทะเลอกีด้วย และชาวประมงท่ีจบัปลาเป็นอาชพีกจ็ะอยู่ใน
ความคุ้มครองของพระองค์ด้วย ยามท้องทะเลปั่นป่วน
เหล่าชาวประมงจึงเชื่อกันว่า เทพโพไซดอนพิโรธจึงจะไม่
ออกทะเลเพราะกลัวพลังอ�านาจของพระองค์ เทพโพไซ
ดอนจึงมีฉายาว่า ”เทพผู้เขย่าพื้นพิภพ”

โพไซดอน 
Poseidon
เทพเจ้าแห่งมหาสมทุร

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ : https://wallhere.com/th/

ขอบคุณภาพจาก : https://www.deviantart.com/yliade/
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โพไซดอน มีความส�าคัญส�าหรับชาวกรีก รองลงมา
จากเทพซูส ด้วยเหตุว่าชาวกรีกที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่ง ของ
ทะเลอีเจียนเป็นชาวทะเล ดังนั้นเทพแห่งท้องทะเลจึงมี
ความส�าคัญอย่างมาก และนอกจากพระองค์จะเป็นเทพ
แห่งท้องทะเลแล้ว พระองค์ยงัเป็นผู้ประทานม้าตวัแรกให้
แก่มนุษย์ โดยการใช้อาวุธประจ�ากาย นั่นก็คือตรีศูลหรือ
สามง่าม ตีกอ้นหินจนเกิดเป็นน�้าพุเกลือและกลายเป็นม้า
ตวัแรกของโลก ด้วยเหตนุีโ้พไซดอนจงึได้รบัการสรรเสรญิ  
ท้ังในฐานะท่ีเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล  และ ผู้ประทานม้า



ต้นไม้: ลิลี่
สัตว์: นกยูง, วัว
ต�าแหน่ง: เทพีแห่งการแต่งงานและภรรยา ,
    ราชินีของเหล่าเทพ
อาวุธประจ�าตัว: -
เมืองศักดิ์สิทธิ์: อาร์กอส

เฮร่าเป็นลูกคนท่ีห้าของไททันโครนอสและรีอาซึ่งถูก
โครนอสกลืนลงท้องไปตั้งแตเ่กิด เมื่อซูสช่วยพี่ๆ

ออกมา สังหารโครนอสและขึ้นครองบัลลังก์ นางก็ไปอยู่
ในความดูแลของไททันโอเซอันและเทธิส ซูสก็ได้ตามจีบ
ตามตื๊อเฮร่าอย่างหนัก แต่ตัวนางเองเกลียดและรังเกียจ
พวกเจ้าชู้จึงยื่นค�าขาดกับซูสว่า ถ้าซูสท�าให้ตนบอกรักได้
โดยไม่ได้บงัคบั จะยอมแต่งงานด้วย ซึง่ซสูได้ใช้เล่ห์กลโดย
แปลงเป็นนกน้อยไปออดอ้อนนางจนเมื่อนางเผลอบอก
รัก(นก)ไป ซูสจึงคืนร่างเดิมเพ่ือทวงสัญญา เฮร่าจึงต้อง
แต่งงานกับซูสด้วยประการฉะนี้

โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเฮร่าในต�านานท่ีซูสเกี่ยวข้อง
ด้วยโดยจะมาในบทหึงหวงและสาปแช่งบรรดาชู้และลูก
ของนางเหลา่นั้น นิสัยของเฮร่าก็รุนแรงพอๆกับซูส เห็น
ได้จากครั้งหนึ่งนางไปตามหาสามีท่ีหนีเท่ียวของตน 
ระหว่างทางเจอนางไม้ท่ีชื่อ”เอคโค่” นางไม้เอคโค่มีนิสัย
พูดมากแบบไม่ส้ินสุด นางชวนเฮร่าพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้จน
ซสูรู้ตวัและหนไีปได้ เฮร่าโกรธมากจงึสาปให้นางได้แต่พดู
ตามคนอืน่ไปชัว่ชวีติ เกิดเป็น”เสียงสะท้อน” อกีท้ังนางยงั
เจ้าคิดเจา้แค้น เฮร่าเป็นเหตุนึงท่ีท�าให้ทรอยล่มสลาย 
ความใจดีครั้งเดียวท่ีเห็นได้ชัดคือชว่ยในการเสาะหาขน
แกะทองค�า

เฮรำ 
Hera
ราชินีแห่งสวรรค์

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ : https://wallhere.com/th/

ขอบคุณภาพจาก : https://www.deviantart.com/yliade/
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ต้นไม้: -
สัตว์: แร้ง , เหยี่ยว
ต�าแหน่ง: เทพแห่งสงคราม
อาวุธประจ�าตัว: หอก , โล่
เมืองศักดิ์สิทธิ์: - 

แอรสีเป็นบตุรของซสูกบัเฮร่าซึง่ไม่เป็นท่ีโปรดปราน
นัก เช่นเดียวกับชาวกรีกที่รักสงบ แอรีสเป็นเทพ

ท่ีโหดร้ายรุนแรง ในขณะเดียวกันก็เป็นเทพท่ีขี้ขลาดมาก
ด้วยเชน่กัน ถ้าให้เปรียบเทียบคงเหมือนนักเลงท่ีเป็น
หัวโจกเพราะเวลาที่ไปไหน จะมีขบวนบริวารอันประกอบ
ด้วยอรีสี พีส่าวซึง่เป็นเทพแีห่งความบาดหมางพร้อมบตุร
ของนางสไตรท์(การต่อสู้) เทพแีห่งสงครามเอไนโอ แทเรอ
ร์(ความหวาดกลัว) เทรมบลิง(การส่ันเทา) และแพ
นกิ(ความแตกตืน่) ตวัแอรสีเองมีบตุรท่ีมีชือ่เสีย(ง)สององค์
คือฝาแฝดโฟบอสและเดมอส(ความกลัวและความสยอง

เป็นท่ีน่าสังเกตอย่างหนึง่เกีย่วกบัแอรสีนี ้คอืในฐานะท่ีเป็น
เทพแห่งสงคราม ตามปกตหิากรบท่ีไหน ต้องมีชยัท่ีนัน่ แต่
ผิดถนัดส�าหรับเทพองค์นี้ หากว่าแอรีส รบที่ไหนปราชัยที่
นั่นมากกว่าจนน่าประหลาดใจ นอกจากจะพ่ายแพ ้แก่เท
พีเอเธน่าแล้ว ยังแพ้มนุษย์อีกด้วย อาทเิช่น วีรบุรุษเฮอร์
ควิลสิ เคยสังหารโอรสของแอรสีมาแล้ว ครัน้ผู้เป็นพ่อเข้า
ช่วยลกู  กถ็กูต่อยตจีนต้องหลบหนขีึน้ไปบนโอลมิปัสแทบ
ไม่ทัน เมือ่น�าเรือ่งทูลฟ้องซสู ซสูกต็ดัสินไกล่เกลีย่ให้เลกิรา
กนัไป เนือ่งจากแท้ท่ีจรงิเฮอร์ควิลสิกเ็ป็นโอรสของซสูเช่น
เดียวกันเพียงแต่มีมารดาเป็นมนุษย์สามัญ

เเอรีส
Ares
เทพเจ้าแห่งสงคราม

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ : https://legendofthemythologicalgenes.fandom.com

ขอบคุณภาพจาก : https://www.deviantart.com/yliade/
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ต้นไม้: ลอเรล
สัตว์: โลมา, กา
ต�าแหน่ง: เทพแห่งดวงอาทติย์ ผู้พยากรณ์ บทกวี
            นักดนตรี การยิงธนู และสัจธรรม
อาวุธประจ�าตัว: ธนู
เมืองศักดิ์สิทธิ์: เดลฟี

อพอลโลเป็นบตุรของซสูกบัเลโต เกิดบนเกาะเดลอส
ซึ่งในตอนแรกเป็นเกาะท่ีลอยไปมา เมื่ออพอลโล
และอาร์เทมสิเกิด เกาะนีก้ห็ยดุและลงหลกัปักฐาน

เชื่อมกับแผ่นดิน เหตุที่ต้องเกิดบนเกาะนี้เพราะเฮร่าสาป
เลโตว่า นางจะไม่สามารถให้ก�าเนิดลูกได้บนแผ่นดิน ผืน
น�้า และอากาศใดๆ เมื่อเดลอสไม่ได้เชื่อมติดกับแผ่นดิน 
ไม่ใช่ท้องน�้า ยิ่งไม่ใช่อากาศ เลโตจึงสามารถคลอดได้ มี
น้องสาวฝาแฝดคืออาร์ทีมิส

อพอลโล ได้รับการเรียกขานว่า ”เทพผู้เป็นชาวกรีก
มากท่ีสุดในบรรดาเทพเจ้าท้ังปวง” เขามีฉายามากมาย 
เช่น ฟีบัสอะพอลโลอันแปลว่าแสงสว่าง แต่เหนือจากการ
เป็นเทพแห่งแสงสวา่งแล้ว อพอลโลยังเป็นเทพแห่งดวง
อาทติย์ ดนตรี บทกวี การยิงธนู การแพทย์ การพยากรณ์ 
เดลอินัท่ีมาจากเกาะเดลอส ไพธอนเนือ่งจากเป็นผู้ฆ่าพญา
งูไพธอน ลิชิอัน สมินธิอัน และท่ีส�าคัญกว่าอื่นใดคือ
พระองค์เป็นเทพแห่งสัจจะ แม้อพอลโลจะมีชื่อเสียงมาก
ที่สุดในการเป็นสุริยเทพ แต่สุริยเทพที่แท้จริงคือเฮลิออส 
บุตรของไททันไฮเพอร์เรียน

อพอลโล 
Apollo
สุริยเทพแห่งกรีก

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ : https://www.deviantart.com/hgjart

ขอบคุณภาพจาก : https://www.deviantart.com/yliade/
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ต้นไม้: ไซเปรซ
สัตว์: กวาง
ต�าแหน่ง: เทพีแห่งดวงจันทร์ การล่าสัตว์ ป่าเขา
อาวุธประจ�าตัว: ธนู
เมืองศักดิ์สิทธิ์: - 

อาร์ทมีสิ  เป็นจนัทราเทพ ีเทพผีู้ครองช่วงเวลา
แห่งราตรกีาลและเทพผีู้ประทานแสงสว่างแก่ราตรกีาลอกี
ด้วย แต่อาร์ทีมิสยังมีความสามารถท่ีดูจะออกแนวต่อสู้ 
คือ การล่าสัตว์ อาร์ทีมิสโปรดปรานการล่าสัตว์ พระองค์
จะมีคันธนูและลูกศรติดตัวเสมอ แต่ส่วนมากอาร์ทีมิสถูก
นับถือในนาม เทพีผู้คุ้มครองสัตว์ป่าเสียมากกว่า ผู้ใดท่ี
เข้าไปในเขตป่าของพระองค์เเล้วยงิหรอืจบัสัตว์ป่าท่ีอยู่้ใน
อาณาเขตหากอาร์ทีมิสรับรู้ เขาผู้นั้นอาจต้องถูกสังหาร
ถึงฆาตด้วยลูกธนูแห่งเทพีอาร์ทีมิส

เทพีอาร์ทีมิส มีชีวิตโลดโผนกว่าเทพีองค์อื่น เพราะ
โปรดปรานการล่าสัตว์และชอบชีวิตโสด จนมหาเทพซูส
ประทานนางอปัสรผู้เป็นพรหมจรรย์ 50 นางให้เป็นบรวิาร 
สาเหตุท่ีพระนางไม่ต้องการมีความรัก  ก็เพราะมีความ
หลังฝังใจจากท่ีนางเลโตต้องทรมานกับการคลอดนางกับ
เทพอพอลโล อาร์ทีมิสจึงไม่เชือ่ในความรกัและไม่ต้องการ
คู่ครอง  ด้วยความท่ีเป็นเทพีพรหมจารี อาร์ทีมิสจึงไม่มี
ครอบครัว วันเวลาในชีวิตหมดไปกับการท่องเท่ียวในป่า 
แต่ใช่ว่าอาร์ทีมิสจะไม่เคยมีความรัก    คนที่อาจเรียกได้
ว่าเป็นรักของอาร์ทีมิสคือชายเลี้ยงแกะคนหนึ่งชื่อเอนดิ
เมียนท่ีสุดท้ายซูสได้ให้ทางเลือกว่าจะตายหรือหลับไหล
ตลอดกาลเพื่อปกป้องค�าสาบานของอาร์ทีมิส

อำร์ทีมิส 
Artemis
จนัทราเทพแีห่งกรกี

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ : https://www.wallpaperup.com

ขอบคุณภาพจาก : https://www.deviantart.com/yliade/
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ต้นไม้: -
สัตว์: งู
ต�าแหน่ง: เทพแห่งพ่อค้า การสื่อสาร หัวขโมย 
     คนเลี้ยงแกะ
อาวุธประจ�าตัว: คทาคะดูเซียส
เมืองศักดิ์สิทธิ์: -

        เฮอร์มีส ลูกของซูสกับไมอา   (ธิดาของไททัน
แอตลาสผู้แบกท้องฟ้า) ถึงจะเป็นลูกท่ีเกิดจากพระชายา
องค์อืน่ แต่กลบัไม่เป็นท่ีเกลยีดชงัของเทพเีฮร่า เฮร่ากลบั
เอ็นดูและรักเหมือนลูกหลาน คงเพราะเทพเฮอร์มีสเป็น
เทพที่อ่อนโยนและเป็นกันเองไม่ถือตัว ช่วยง่าย จึงเป็นที่
พอใจของเฮร่า เฮอร์มีสเป็นเทพแห่งการส่ือสารและการ
พูดของเทพต�านานกรีก เขาชอบสวมหมวกปีกกว้าง และ
สวมรองเท้าท่ีมีปีก ถือไม้เท้าท่ีมีงูพัน เป็นผู้ประดิษฐ์พิณ
ขึน้เป็นคนแรก โดยใช้เอน็วัวขงึกบักระดองเต่า และไปมอบ
ให้กับเทพอพอลโล (Apollo) และเป็นคนแรกท่ีจุดไฟได้
โดยเอาไม้สองท่อนมาสีกัน  มีภรรยาถึง 12 คน เช่นเดียว
กับที่เขามีลูกหลายคนด้วย 

เทพเมอควิรี ่นีม้รีปูร่างงามสง่า เช่นเดยีวกบัอพอลโล 
ชาวกรีกและโรมัน ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการค้าขาย และ
เป็นเทพผู้ปกปักรักษา บรรดานายพาณิชย์ท้ังปวง อีก
หน้าท่ีหนึง่คอื ทรงเป็นผู้น�าทางเฮรลัด์ ผู้น�าวญิญาณมนษุย์
ไปสู่ยมโลก อาณาจักรแห่งความตาย

        

เฮอร์มีส  
Hermes
เทพแห่งการสื่อสาร

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ : https://wallhere.com/th/

ขอบคุณภาพจาก : https://www.deviantart.com/yliade/
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ต้นไม้: ต้นมะกอก
สัตว์: นกฮูก
ต�าแหน่ง: เทพีแห่งสติปัญญา เทพีแห่งสงคราม 
    งานฝีมือ และกฎหมาย
อาวุธประจ�าตัว: โล่เอจิส (ได้รับจากเทพซูส)
เมืองศักดิ์สิทธิ์: เอเธนส์

เทพีเอเธน่า บ้างรู้จักในชื่อ”พัลลัสเอเธน่า” 
มกี�าเนดิท่ีน่าสนใจตรงท่ีเอเธน่ากระโดดออกมาจากศรีษะ
ของซสูท่ีเฮเฟตสัผ่าให้ กล่าวกนัว่าเป็นธิดาของซสูเพียงคน
เดียว แต่บางต�านานกล่าววา่แม่ของเอเธน่าคือมีทิส เทพี
แห่งความคิดและภมูิปัญญาช่าง(ตอนนั้นซูสยังไม่แต่งงาน
กบัเฮร่า) ซสูได้รบัค�าท�านายว่าลกูท่ีเกิดจากมีทิสนัน้จะทรง
อ�านาจมากกว่าตัวเองจึง”กลืน”มีทิสลงท้องตัวเองไป ต่อ
มาซูสมีอาการปวดหัวรุนแรงจึงให้เฮเฟตัสมาผ่าให้          
เอเธน่าจงึกระโดดออกมาในรปูท่ีโตเตม็ท่ี ถอืหอกและสวม
เกราะ เอเธน่าเป็นเทพแีห่งสงครามท่ีได้รบัความนยิมจาก
ชาวกรกีมากกว่าแอรสีและพรรคพวก เพราะเอเธน่ามักใช้
สติปัญญามากกว่าก�าลัง ซึ่งผิดกันเทพแอรีสท่ีมักจะใช้
ก�าลังมากกว่าปัญญานั่นเอง

เอเธน่า มคีวามงามมาก มคี�าพรรณนาส่วนตวัคอื”เนตร
สีเทา” ด้วยเอเธน่าเป็นหนึ่งในสามเทพีพรหมจรรย์และมี
ความส�าคัญท่ีสุด ดังนั้นเอเธน่าจึงไม่มีบุตร ถึงแม้จะ
เคย”เกอืบ”โดนเฮเฟตสัข่มขนืกต็าม แต่ไม่ส�าเรจ็และหยาด
น�้าอันไม่บริสุทธิ์จากเฮเฟตัสได้หยดลงมาบนโลก เกิดเป็น
เดก็ชายคนหนึง่ชือ่ว่าเอรกิโธเนยีส ต่อมาเอเธน่ารบัไปดแูล 
ในอีกด้านนึงเอเธน่ากับเฮเฟตัสเป็นท่ีนับถือคู่กันของชาว
เอเธนส์

เอเธน่ำ  
Athena
เทพแีห่งสติปัญญา

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ : https://wallpaperaccess.com

ขอบคุณภาพจาก : https://www.deviantart.com/yliade/
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ต้นไม้: เมอร์เทิล
สัตว์: นกกระสา หงส์ นกเขา
ต�าแหน่ง: เทพีแห่งความงามและกามอารมณ์ 
อาวุธประจ�าตัว: -
เมืองศักดิ์สิทธิ์: เกาะไซปรัส, เมืองซิเธรา

อะโฟรไดต์ บางต�านานเล่าว่าอะโฟรไดต์เกิด
จากฟองละอองในทะเล (ในภาษากรีก ฟองคลื่นคือ 
aphros) เเละบางต�านานกก็ล่าวว่าอะโฟรไดต์ทรงเป็นลกู
ของเทพยูเรนัส ซึ่งเกิดจากหยดเลือดท่ีได้รับบาดเจ็บจาก
การถกูเทพโครนสัท�าร้าย ระหว่างเหาะหนขีึน้ฟ้า เลอืดนัน้
หยดลงบนทะเลกลายเป็นอะโฟรไดต์และเตบิโตเป็นเทพผีู้
งดงาม และเต็มด้วยกิเลส ไฟราคี คงเพราะเกิดจากเลือด
ตรงอวยัวะเพศของเทพยเูรนสัจงึท�าให้อะโฟรไดต์มกัมาก 
อะโฟรไดต์ได้ถูกขนานนามว่า  เทพีแห่งความงาม   หลัง
จากอะโฟรไดต์ผุดขึ้นมาจากทะเลใกล้เมืองซิเธราได้มีลม
หอบพัดนางไปยังเกาะไซปรัส ท้ังสองท่ีจึงเป็นสถานท่ี
ศักดิ์สิทธิ์ของอะโฟรไดต์ จึงมีนามอื่น ๆคือ ซิเธเรอา และ
ซิปริอันซึ่งมาจากชื่อเมืองทั้งสอง

เมื่ออะโฟรไดต์ข้ึนไปโอลิมปัสก็เป็นท่ีหมายปองของเหล่า
เทพ สุดท้ายเฮร่าได้ให้นางกับเฮเฟตัส ท�าให้ไม่เป็นที่พอ
ใจส�าหรับอะโฟรไดต์ นางมีสัมพันธ์กับท้ังเทพและมนุษย์
มากมาย ชู้รักของอะโฟรไดต์คือแอรีสท้ังคู่มีบุตรด้วยกัน
หลายองค์ท่ีเเน่ชดัคอือรีอส แอนทีรอส และฮาร์โมเนยี ซึง่
ต่อมาแต่งงานกับกษัตริย์แห่งเมืองธีบส์ ให้ก�าเนิดนางซิมี
ลีซึ่งต่อมาซูสได้ร่วมรักเเละให้ก�าเนิดไดโอนีซูส

อะโฟรไดต์   
Aphrodite
เทพีแห่งความงาม

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ : https://www.deviantart.com/jeremychong

ขอบคุณภาพจาก : https://www.deviantart.com/yliade/

19

ต้นไม้: - 
สัตว์: -
ต�าแหน่ง: เทพแห่งไฟและการช่าง 
อาวุธประจ�าตัว: -
เมืองศักดิ์สิทธิ์: - 

เฮเฟตัส เป็นลูกของเทพซูสกับเทพีเฮร่า แต่เฮเฟตัส
กลับไม่เปน็เทพเจ้าท่ีมีรูปลักษณ์งดงาม เพราะเฮเฟตัสมี
รูปลักษณ์ที่ขาพิการไปข้างหนึ่ง เฮเฟตัสจึงมักจะต้องพยุง
ด้วยไม้เท้าช่วยเสมอ   สาเหตุแห่งการพิการนั้นก็มาจาก
การทะเลาะววิาทอย่างหนกัและรนุแรงของเทพซสูกบัเทพี
เฮร่านั่นเอง

เทพเฮเฟตัส หลายคนรู้จักในนามว่า  เทพ
วัคแคนมากกวา่ ซึ่งเป็นชื่อในทางโรมัน เฮเฟตัสเป็นเทพ
แห่งช่างท้ังปวง ช่างทุกประเภทจะบชูานบัถอื  เฮเฟตสัเป็น
ช่างแห่งสวรรค์มีหน้าท่ีผลิตอาวุธ เครื่องประดับ และชุด
เกราะให้เหล่าทวยเทพบนโอลมิปัส แต่เฮเฟตสักลบัไม่สถติ
บนนั้น เฮเฟตัสมีท่ีท�างานเป็นเตาหล่อและห้องตีเหล็กท่ี
เกาะเลมนอส โดยมียกัษ์ไซคลอปส์ตาเดยีวเป็นลกูมือช่วย
ในการสร้างผลงาน เฮเฟตัสมีความสุขกับการท�างานของ
เขาเพราะไม่ต้องมาอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันกับเทพองค์
อื่น เฮเฟตัสจึงเอาดีทางด้านนี้จนเลื่องลือ

เฮเฟตัส  
Hephaestus
เทพเจ้าแห่งการช่าง

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ : https://labetski.artstation.com

ขอบคุณภาพจาก : https://www.deviantart.com/yliade/
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ต้นไม้: ธัญญาหารทั้งปวง
สัตว์: -
ต�าแหน่ง: เทพีแห่งการเกษตรและพืชพรรณธัญญา
อาวุธประจ�าตัว: -
เมืองศักดิ์สิทธิ์: อิลูอิส

กรีกเป็นประเทศท่ีมกีารเพาะปลกูและเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลัก  ทุ่งข้าวโพด ทุ่งข้าวสาลีท่ี

เหลืองอร่ามจะเป็นท่ีสถิตแห่งเทพีองค์หนึ่ง นั้นคือเทพีดิ
มเิตอร์   ทรงเป็นเทพเจ้าทีช่าวกรีกให้ชาวเคารพมากองค์
หนึ่งเพราะดิมิเตอร์อยู่ใกล้กับมนุษย์และมีความสัมพันธ์
กับวิถีชีวิตของมนุษย์มาก  เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเหล่าชาว
เกษตรกรจะท�าการบชูาเทพดีมิเิตอร์กลายเป็นเทศกาลการ
เก็บเกี่ยว  ผู้คนจะเต้นร�าและเลี้ยงฉลองโดยมีวัตถุดิบเป็น
ผลผลิตจากท้องไร่ท้องนาพร้อมกับร้องเพลงและบรรเลง
ดนตรีสรรเสริญรวมถึงประทับวิหารงดงามด้วยเหล่า
ดอกไม้และผลไม้ธัญหารมากมาย

เทพีดิมิเตอร์ ทรงเป็นพี่สาวและภรรยาของเทพซูส 
ลูกของดิมิเตอร์กับเทพซูสมีนามว่า เทพีเพอร์้เซโฟนี ซึ่งดิ
มิเตอร์รักลูกของตนมาก ดิมิเตอร์มักจะอยู่กับลูกของตน
บ่อยๆ และด้วยความรกัอนัมากมายของดมิเิตอร์จงึก่อเกิด
ต�านานการเกิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวและฤดูแห้งแล้ง ต้นเหตุ
มาจากเทพฮาเดสลกัพาเทพเีพอร์เซโฟนไีปเป็นราชนิแีห่ง
ปรโลก ท�าให้ดมิิเตอร์โศกเศร้าไม่มจีติใจจะอวยพรให้เหล่า
พชืพรรณธัญหารและผลผลิตทางการเกษตรเจรญิงอกงาม
ได้ มันจึงล้มตายและแห้งเฉาไป

ดีมิ เตอ ร์ 
Demeter
เทพีแห่งการเกษตร

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ : https://www.tomswallpapers.com

ขอบคุณภาพจาก : https://www.deviantart.com/yliade/
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ต้นไม้: องุ่น
สัตว์: เสือดาว
ต�าแหน่ง: เทพแห่งไวน์ งานรื่นเริง การละคร
อาวุธประจ�าตัว: -
เมืองศักดิ์สิทธิ์: ธีบส์

ไดโอนซีสู มอีกีชือ่คอื”แบคคสั” ไดโอนซีสูเป็นเทพองค์
สุดท้ายท่ีขึ้นไปสถิตบนโอลิมปัสและเป็นเทพองค์

เดียวที่ไม่ได้มีพ่อแม่เป็นเทพทั้งคู่ ซิมิลี องค์หญิงแห่งธีบส์
เป็นหญิงที่เคยมีสัมพันธ์กับซูสแล้วโชคร้ายที่สุด เพราะเฮ
ร่าได้ยุยงนางให้อยากเห็นร่างท่ีแท้จริงของซูสซึ่งมนุษย์
ธรรมดาไมส่ามารถทนเห็นได้ ซิมีลีไม่รู้ในข้อนี้ นางจึงได้
ขอให้ซสูสาบานกบัแม่น�า้สตกิส์ว่าจะท�าตามค�าขอนางหนึง่
ข้อ ซูสยอมให้ค�าสาบาน แต่เมื่อรู้ความต้องการนั้นซูสได้
ปฏิเสธแต่ซิมีลียืนยันค�าเดิม ค�าสาบานกับแม่น�้าสติกส์นั้น
ไม่ปรานีแม้เป็นเทพซูสจึงต้องยอม เมื่อซิมีลีเห็นร่างท่ีแท้
จริง ร่างของนางทั้งร่างก็ระเบดิลุกเป็นไฟ  ซูสอาศัยความ
ว่องไวคว้าบุตรในท้องของนางซิมีลีมาใส่ไว้ท่ีข้างกายของ
ตนเพื่อซ่อนจากเฮรา่ เเละน�าไดโอนีซูสไปให้เหล่านางไม้
เลี้ยง

ไดโอนซีสู เป็นเทพเจ้าอารมณ์ด ีชอบความรืน่เรงิและ
การละคร ในขณะเดยีวกนัเขากโ็หดร้ายทารณุ ขาดเหตผุล
และสติบ้างเป็นบางคราว เขามีสาวกคือเหล่าแมเนดหรือ
แบคแคนทิ นางไม้ท่ีดื่มแต่เหล้าองุ่นจนเมามาย กรีดร้อง
บ้าคลั่งอยู่ในผืนป่า สังหารเพื่อกินเลือดเนื้อสดๆของสัตว์
ป่าและบางทีก็มนุษย์ด้วย   เมื่อไดโอนีซูสได้ขึ้นไปอยู่บน
โอลิมปัส    เขาได้ดัน้ด้นลงไปตามหามารดาในยมโลกแล้ว
พาขึ้นมาอยู่บนโอลิมปัสด้วยกัน

ไดโอนีซูส   
Dionysus
เทพเจ้าแห่งไวน์

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ : https://hipwallpaper.com/dionysus

ขอบคุณภาพจาก : https://www.deviantart.com/yliade/
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ตำมรอยต�ำนำนกรีก
ร่องรอยของต�ำนำนท่ียังหลงเหลือ

แหล่งที่มำ : 
https://99abc9.wordpress.com/กิจกรรมโครงงำน/ประวัติควำมเป็นมำของวิหำรพำเธนอน 
https://th.yourtripagent.com/brief-history-of-temple-of-poseidon-sounion-6013 
http://taraarryatravel.com/info_page.php?id=582&category=34 
https://iissbelle.wordpress.com/category/เดินทำงสู่เมืองโอลิมเปีย
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วิหำรพำร์เธนอนแห่งกรุงเอเธนส์
ตะลุย!!
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หลายคนคงคุ้นตากบัภาพวหิารพาร์เธนอนแห่งกรงุเอเธนส์ ประเทศ
กรีกกันมานาน แต่น้อยคนนักท่ีจะรู้เรื่องราวของโบราณสถานซึ่ง
เป็นมรดกโลกแห่งนี้ว่ามีท่ีมาท่ีไปอย่างไร มีอะไรให้ชวนหลงใหล

ดงึดดูให้เราไปเท่ียวบ้าง วนันีเ้ราจะมาเล่าประวัตกินัหากได้ไปเยอืนถิน่ทุกๆ
ท่านจะได้ซึมซับความยิ่งใหญ่ของวหิารแห่งนี้ได้เต็มอิ่มมากยิ่งขึ้น

วิหารพาร์เธนอน เป็นสถาปัตยกรรมกรกีโบราณท่ีสร้าง
ขึ้นเม่ือศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตกาลบนเนินอะโครโพลิส (Acropolis) ใน
กรงุเอเธนส์ ประเทศกรซี พระวหิารแห่งนีถ้กูสร้างขึน้ตามค�าส่ังของเพรคิลสี 
(Pericles) ผู้น�าแห่งกรุงเอเธนส์ในสมัยนั้น ค�าว่า “พาร์เธนอน” แปลว่า  
ห้องแห่งเทพีพรหมจารี (Hall of the Virgin Goddess) วิหาร   
พาร์เธนอนเป็นวิหารที่มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างค่อนข้างสูง เนื่องจากได้มี
การน�าหินอ่อนจากเขาเพนเทลิกัส (Mount Pentelicus) ท่ีอยู่ห่างจาก
กรุงเอเธนส ์ประมาณ 16 กิโลเมตรมาใช ้ในการก ่อสร ้าง  วิหาร           
พาร์เธนอนถูกสร้างขึน้เพือ่เป็นศาสนสถานบชูาเทพเีอเธนา(Athena) ผู้ซึ่ง
ได้รับสมญานามว่าเป็นเทพีแห่งปัญญา เนื่องจากก�าเนิดมาจากส่วนศีรษะ
ของเทพเจ้าซูส (Zeus) ราชาแห่งทวยเทพนั่นเอง

จริงๆ แล้ววิหารพาร์เธนอนท่ีเราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ถูกสร้างข้ึนมาเป็น
ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการสร้างทับพื้นที่เดมิ ครั้งแรกถูกสร้างขึ้นเมื่อ 500 กว่าปี
ก่อนครสิตกาลและได้พงัทลายลงไป ส่วนครัง้ท่ี 2 สร้างข้ึนเมือ่ 490 ปีก่อน
คริสตกาล แต่ยังสร้างไม่เสร็จดีก็ถูกกองทัพเปอร์เซียเผาท�าลายไป จนได้มี
การก่อสร้างครัง้ท่ี 3 เกิดขึน้ประมาณ 447 ปีก่อนครสิตกาล สร้างเสรจ็เม่ือ 
438 ปีก่อนคริสตกาล และตกแต่งเพิ่มอีก 5 ปี รวมเป็นเวลา 14 ปีกว่าจะ
ก่อสร้างครั้งที่ 3 ส�าเร็จ และเมื่อปี 2004 ปีก็ได้มีการบูรณะอีกครั้งเพื่อใช้
เป็นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั่นเอง

หากเพื่อนๆต้องการไปเยี่ยมชมวิหารพาร์เธนอน เราแนะน�าให้ไปในช่วง
เช้าเพราะอากาศจะไม่ร้อนมาก ใช้เวลาในการเดินชมความงามของ
สถาปัตยกรรม ภาพแกะสลักภายในตามมุมต่างๆ ของโบราณสถานแห่งนี้ 
พอสายๆ ก็ไปนั่งจิบกาแฟ ทานอาหารในร้านที่มีให้เลือกนั่งมากมายก็เป็น
ไอเดียที่ดี แม้วิหารพาร์เธนอนจะเหลือเพียงซากปรักหักพังให้เราได้ชม แต่
เม่ือเพือ่นๆ ไปเยอืนสถานท่ีแห่งนีจ้ะรู้สึกถงึความยิง่ใหญ่อลงัการ ขนลกุไป
ท้ังตวัด้วยมนตร์ขลงัและมนตร์เสน่ห์ของสุดยอดสถาปัตยกรรมท่ีไม่สามารถ
หาได้จากที่ไหนในโลกอีกแล้ว

วิหำรพำร์เธนอน
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วิหารโพไซดอน ตั้งอยู ่บนเนินเขาท่ีมีวิวทะเลอีเจียน  
จุดเด่นของท่ีนี่คือวิวท่ีสวยงาม ยามท่ีท้องฟา้โปร่ง คุณจะ
สามารถเห็นไกลถึงเกาะKeaและหมู่เกาะPeloponnese  
เนื่องจากโพไซดอนเป็นเทพแห่งท้องทะเล มีอ�านาจเป็นท่ีสอง
รองจากเทพเจ้าซุส ผู้น�าสูงสุดของเหล่าเทพปกรณัมกรีก เป็นที่
ทราบดีว่าถ้าหากโพไซดอนโกรธจะเอาตรีศูลมากวนน�้าทะเล 
ท�าให้เกิดพายจุนเรอืล่ม  บรรดาเหล่านกัเดนิเรอืและชาวประมง
ในสมัยกรีกโบราณปรารถนาความปราณีจากโพไซดอน จึงมัก
จะน�าของบูชายัญและของก�านัลอื่นๆ มาไว้ที่บันไดวิหาร

รู้เฟื่ องเรื่อง วิหำรโพไซดอน 

วิหารโพไซดอนนั้น ถูกสร ้างขึ้นตามแผน hexastyle  
เเละมีระเบียงด้านหน้าท่ีมีคอลัมน์ Doric หกแห่ง เป็นรูป
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ตัวรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสนั้นมีอยู ่ท้ังส่ีด้านและ 
มีภาพวาดของเทรซี่และการต่อสู้ของ Centaurs ทีย่ังคงเหลอื
อยู่ซึ่งในปัจจุบันมีภาพวาดเหล่านี้จ�านวนน้อยมากเม่ือเทียบกับ 
วิหารอื่นๆ ตัว วิหารโพไซดอนนั้นตั้ งอยู ่บนยอดเขาหิน  
ท่ีสามารถมองลงมายังด้านล่าง จะสามารถเห็นทะเลเอเจียนท่ี
แสนงดงามนี้ได้จากด้านบน

แหล่งที่มำ : Why Athens

แหล่งที่มำ : Viator

แหล่งที่มำ : Unwind
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เมือง Delphi อยู่ห่างจากกรุงเอเธนส์ 164 กิโลเมตร  
เป็นแหล่งโบราณคดีท่ีถือว่ายิ่งใหญ่มากอีกแห่งหนึ่ง ท�าให้ 
นักท่องเท่ียวท่ีมาถึงกรุงเอเธนส์ล้วนจะมาเยือนเมืองนี้บน 
ยอดเขาท่ีมคีวามสูง 700 เมตร เป็นท่ีตัง้ของวหิารศกัดิสิ์ทธ์ิของ
เทพอพอลโลท่ีสร้างขึ้นเมื่อ 510 ปีก่อนคริสตกาล และยังเป็น 
ที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

เมอืงโบรำณเดลฟ ีสะดอืโลก

ประวัติเมือง Delphi ย้อนหลังไปเมื่อครั้งท่ีสถานท่ีนี้เคยมี 
ควันพุ่งออกมาจากหิน ท�าให้กลายเป็นท่ีสักการะเทพีแห่งธรณี 
ท่ีมีชือ่ว่า Gaea หรอื Themis ซึง่เชือ่กนัว่าบรเิวณนีเ้ป็นสะดอื
ของโลก ต่อมาชาวครไีด้น�าเทพอพอลโลมาให้ผู้คนรู้จกัในฐานะ
เทพพยากรณ์

เมือง Delphi ไม่ใช่สถานท่ีส�าคัญทางจิตวิญญาณเท่านั้น  
แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องการเมือง เชื่อกันว่าเมือง Delphi 
เป็นสถานที่ประชุมของ Amphictyonic League ซึ่งเปรียบ
เสมือนสหประชาชาติในปัจจุบันท่ีคอยดูแลเมืองต่างๆของกรีซ
ที่อยู่ห่างออกไป

แหล่งที่มำ : Klook

แหล่งที่มำ : KTC World

แหล่งที่มำ : Britanica
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เมืองโอลิมเปีย อีกหนึ่งเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความส�าคัญ 
ทางด ้านประวัติศาสตร ์ และเป ็นแหล ่ง โบราณคดี ท่ี มี 
ชื่อเสียงโด่งดังอีกแห่งหนึ่งของประเทศกรีซ เมืองแห่งนี้ยังเคย
ถกูใช้เป็นสถานท่ีจัดโอลมิปิกเกมส์เป็นท่ีแรกเพือ่เป็น เกยีรตใิห้
แก่เทพเจ้าโอลิมเปียเซอุส ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาเช่น วิ่ง มวย-
ปล�้า ชกมวย จะจัดส�าหรับผู ้ชายชาวกรีซและโรมันเท่านั้น  
โดยมีขึ้นทุกๆ 4 ปี และห้ามผู้หญิงเข้าชมอีกด้วย

โอลิมปิกสถำน วิหำรซุส

นอกจากนี้แล้วเมืองโอลิมเปียยังได้รับการยอมรับว่าเป็น 
นครโบราณอันศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีปัจจุบันยังคงหลงเหลือเพียงซาก- 
ปรักหักพัง ซึ่งบางวิหารยังคงมีสภาพท่ีค่อนข้างสมบูรณ์และ 
ได้รับการบูรณะมาอย่างต่อเนื่อง 

วิหารโอลิมเปียนเซอุส ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่าง 456 – 472 
ปีก่อนคริสตกาล เป็นโบราณสถานท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศกรีซ ปัจจุบัน
วิหารมีเสาแบบโครินเธียนเหลืออยู่เพียง 15 ต้น จากของเดิม
ทั้งหมดที่มีอยู่ 104 ต้น

แหล่งที่มำ : ShutterStock

แหล่งที่มำ : TrekEarth

แหล่งที่มำ : Trip
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ดินแดนเทพนิยาย
สถานที่ในต�านาน นิยายกรีก
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สวนอีเด็น GARDEN OF EDEN

  “อาดััม” กัับ “อีีฟ”ที่ถููกมารร้ายลวงล่อให้กินผลไม้แห่งความรู้ แต่ทราบกัันไหม
ครับัว่า  เรื่อ่งราวของเอเดนนัน้ มาจากจารึกึต�านานของชาวสุุเมเรียีน ซึง่กล่าวถึงึดินิแดน 
แห่งพระเจ้า Eridu ท่ีพระเจ้าทรงสร้างมนุุษย์ขึ้้นมาจากท่ีนั่่น ต�านานของชาวอิินคาก็
มีีเรื่อ่ง ราวท่ีคล้ายๆกันั ว่าด้วยการสร้างมนุษุย์โดยเทพจากห้วงเวหาวริาโคชา ท่ีทะเลสาบ
ตติคิาคาในปัจจุบันั ผมจะพาท่านมารู้จักักับัสวนสวรรค์เอเดนสัักนดิแล้วกันันะครับัว่าตาม
ความเชือ่ของคริสิตศาสนิกิชน ตามไบเบิลิฉบับัปฐมกาล และตามเรื่อ่งราวของชาวยิวิโบ
ราณหรือืฮีบีรว์ูนั้น้ กล่าวถึงึสวนสวรรค์เอเดนกันัว่าอย่างไร ถอืเป็นการปพ้้ืูน พอหอมปาก
หอมคอ หลายๆท่านจะได้ไม่สงสััยอย่างไรล่ะครัับ

สวนอีเด็น  หรือ สวนเอเดน 
(อังกฤษ: Garden of Eden;)          
เป็นสถานท่ีบรรยายไว้ในพระธรรม        
ปฐมกาลว่าเปน็สถานท่ีมนุษย์สองคน
แรกท่ีพระเจ ้าสร ้างอาดัมและอีฟ  
อาศัยความเชื่อนี้เปน็ความเชื่อของ
ศาสนาเอบราฮัมการสร้างโลกในพระ
ธรรมปฐมกาลจะกล่าวถงึท่ีตัง้ของสวน
อีเด็นว่าอยู ่ในบริเวณแม่น�้าส�าคัญส่ี
สายแม่น�า้พชิอน แม่น�า้กิฮอน แม่น�า้ไท
กรสิและแม่น�า้ยเูฟรทีสซึง่อยู่ในบรเิวณ
อาร์มีเนีย,ยอดเขาอารารัต, เยเรวาน
หรือที่ราบสูงอาร์มีเนีย

สวนของพระเจ้ำ

https://www.google.com/search/eden

https://th.wikipedia.org/wiki
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สวนสวรรค์เอเดน สวนสวรรค์เอเดนซึ่งมีีชื่อเสีียงท่ีสุดในโลกแห่งนี้้ สุุขสงบสวยงาม
อดุมไปด้วยน�า้ อาหารการกิน อาดัมักับัอีฟีมีเีพื่อ่นเป็น ”สัตว์ทุุกตัวัในท้องทุ่งและนก

ทุุกตััวในอากาศ” ที่คอยให้ความเพลิดเพลิิน

ขอบคุณข้อมูลจำก https://th.wikipedia.org/wiki/eden

Gan ‘Ēden - ַגּן ֵעֶדן
ความส�าคัญของเอเดนในสายตาของหล่าสาวกทฤษฎีพระเจ้าจากอวกาศนั้น คือเป็นแล็บของพระเจ้าใน
การสร้างและทดลองถ่ายเทพันธุกรรมมนุษย์

โอลิมปัส
หุบเขำของพระเจ้ำ

MOUNT OLYMPUS

โอลิมป ัส  (Mount Olympus) คือยอดเขา ท่ี สูง ท่ี สุดในประเทศกรีซ                                        
(สูง 2,917 เมตร)เป็นท่ีรู้จักกันดีตามต�านานมหากาพย์ของโอดีสซีย์ว่าเป็นสถานท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิของเหล่าเทพกรีกโบราณเป็นท่ีประทับของ เทพเจ้าส�าคัญต่าง ๆ เชน่ ซูส เฮ
ร่า โพไซดอน ดิมีเทอร์ อธีนา อะพอลโล อาร์ทิมิสโดยมีชื่อว่า “เทวสภาแห่งโอลิมปัส”       
ตามต�านานกล่าวว่า ภูเขาลูกนีป้ลอดพายแุละมีอากาศสดใสตลอดเวลาโดยเทือกเขา แห่ง
นี้ เป็นจุดก�าเนิดของกีฬาโอลิมปิก คาดว่าเริ่มตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลจัดขึ้นโดย
ชาวกรกีโบราณโดยเจ้าเมอืงของแต่ละรฐัจะส่งตวัแทนของตวัเองลงแข่งในกฬีาประเภท
ต่าง ๆซึ่งในสมัยนั้นมีเพียงปัญจกีฬา

จนกระทัง่ โอลมิปิกได้ถอืก�าเนดิขึน้
ใหม่อีกครั้ง หลังจากห่างหายไปนาน 
15 ศตวรรษโดยชายท่ีมีชือ่ว่า “บารอน 
ปีแอร์ เดอ คูเบอร์แตง” ขุนนางชาว
ฝรั่งเศสได ้ท�าการติดต ่อกับบุคคล
ส� า คั ญ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ , 
สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศสหลังจากมี
การพูดคุยอย่างลับ ๆ ยาวนานกว่า 4 
ปีในท่ีสุดจึงได้เปดิการประชุมอย่างไม่
เป็นทางการข้ึน คณะกรรมการผู้ริเริ่ม 
ได้ลงมติว่าให้ท�าการเปดิการแข่งขัน
โอลิมปิกขึ้นอีกครั้ง ก�าหนดให้จัด 4 ปี
ต ่อ1ครั้ ง โดยให ้ประ เทศสมาชิ ก
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ

https://www.google.com/search/olympus
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เพราะจะต้องท�าการเปลือยล่อนจ้อนเพื่อประกวดความสมส่วนของร่างกาย ผูช้นะ
ของแต่ละกีฬาจะได้รางวัลเป็นมงกุฎท่ีท�าด้วยกิ่งไม้มะกอกซึ่งขึ้นอยู่บนยอดเขา

โอลิมปัสและได้รับเกียรติให้เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วทุกรัฐในฐานะตัวแทนของพระเจ้า

https://www.google.com/search/olympus

ในสมัยกรีกโบราณ รัฐต่าง ๆ ที่ก�าลังสู้รบกัน ต้องท�าการสงบศึก เพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน และ
พอแข่งกันเสร็จก็กลับไปรบกันใหม่

ขอบคุณข้อมูลจำก https://www.flagfrog.com/olympus-to-olympic/

θεοί του Ολύμπου



แอตแลนติส
เมืองใต้น�้ำที่ถูกปกครองโดยเทพเจ้ำ

ATLANTIS

แอตแลนติส (กรีกโบราณ: Ἀτλαντὶς) คือชื่อในภาษากรีกที่มีความหมายว่าเกาะ
แอตลาสเป็นอาณาจักรในต�านานท่ีถูกกล่าวถึงโดยเพลโตปราชญ์ของกรีกโบราณท่ีมี
อทิธิพลอย่างสูงต่อแนวคดิตะวันตกกล่าวกนัว่าอาณาจักรแอตแลนตสิเป็นทวปีทวปีหนึง่
ท่ีอยู่ในมหาสมทุรแอตแลนตกิเป็นท่ีอยู่อาศยัของพลเมอืงผู้ทรงคณุธรรมและเทคโนโลยี
ท่ีสูงส่งก�าแพงเมืองเป็นทองค�าและวิหารสร้างด้วยเงิน มีอุทยานหย่อนใ และสนามแข่ง
ม้าทว่ามันถูกท�าลายพังพนิาศ

มีการกล่าวว่าอารยธรรมโบราณ 
หลาย ๆ แห่งของโลก ไม่ว่าจะเป็นอียิปต์
รวมถงึบรรดาวฒันธรรมเมโสโปเตเมยีท้ัง
หลายไปจนถึงวัฒนธรรมโบราณของชน
เผา่อินคา มายาและแอซแต็กในแถบ
อเมริกากลาง รวมท้ังส่ิงปลูกสร ้างท่ี
มหัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นสโตนเฮนจ์หรือปิ
รามิดในดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก ต่างก็เป็น
มรดกจากชาวแอตแลนติสท้ังส้ินและ
ปัจจุบันยังไม่รู้ที่ตั้งของแอตแลนติส

อารยธรรมนี้ ถูกเพ่งเล็งว่า อาจจะเคยมีอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกา ซึ่งเป็นทวีปท่ีเคยมีความสมบูรณ ์             
มีมนุษย์และสัตว์อาศัยอยู่ในยุคก่อนน�้าแข็งละลายครั้งล่าสุด เมื่อราวๆ 12,000 ปีมาแล้ว

www.google./atlantis
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ด้วย          ความพิโรธของเทพเจา้ผู้เนรมิตมันขึ้นมา ค�าว่า แอตแลนติสมาจากแอตลาส 
บุตรข องโพไซดอน แอตแลนติสอาจอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนักประดาน�้า

บางคนพบขุมทองบริเวณนั้นนั่นเองเพลโต นักปราชญ์ชาวกรีกเขียนไว้เม่ือราว 300 ปี
ก่อนคริสตกาล ซึ่งยุคของเพลโตห่างจากยุคของแอตแลนติสราว 9,000 ปี เพลโตเขียน
ถึงแอตแลนติสในหนังสือท่ีชื่อว่า ทิเมอุส และ ครีทีแอซ โดยอ้างว่า โซลอน รัฐบุรุษคน
หนึง่ของกรกีราวยคุ 600 ปีก่อนครสิตกาลเป็นผู้น�ามาเผยแพร่หลงัจากรบัทราบเรือ่งราว
ของแอตแลนติสจากนักบวชชาวอียิปต์ท่านหนึ่ง

https://th.wikipedia.org/wiki

https://th.wikipedia.org/wiki

ขอบคุณข้อมูลจำก http://runesdivinator.blogspot.com/2018/02/blog-post.html

 Ἀτλαντὶς

ทำร์ทำรัส
นรกของชำวกรีก

ในเทพปกรณัมคลาสสิก เบื้องล่างของยูเรนัส ไกอาและพอนตัส ทาร์ทารัส 
หรอื ทาร์ทารอส(กรกีโบราณ: Τάρταρος แปลว่า สถานท่ีลกึ)เป็นหลุมลกึหรอื ห้วงอเวจี
ท่ีลกึและมืดหม่นไม่มีท่ีส้ินสุดถกูใช้เป็นสถานท่ีคกุมดืส�าหรบัทรมานและท�าให้ได้รบัความ
เจบ็ปวดซึง่อยู่ใต้โลกบาดาลเป็นท่ีท่ีซสุใช้เคยีวของโครนอสสับโครนอส ผู้เป็นบดิาเป็นพัน
ชิ้นแล้วโปรยลงไปในนรกทาร์ทารัสตามต�านานกรีก ในกอร์จิอัส ผลงานของเพลโต 
(ประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาล) 

เช่นเดียวกับสิ่งดั้งเดิมอื่นๆ(เช่น
โลกและเวลา)ทาร์ทารัสเองก็เป็นอ�านาจ
หรือเทพท่ีมีมาแต่ดั้งเดิมด้วยเช่นกันทาร์
ทารัสเป็นสถานท่ีท่ีเกี่ยวกับต�านานกรีก-
โรมันมากมายครับถือว่าเป็นต้นเหตุของ
เรื่องได้เลยทีเดียว จึงท�าให้พวกเราได้แต่
สงสัยว่าจรงิๆแล้วนัน้ ทาร์ทารสัคอื สถาน
ที่หรือ เทพกันแน่ และเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่
สงสัยต่อไปจนกว่าจะมีการค้นพบอีก”

ชาวกรีีกมีีความเชื่อว่า ผู้ท่ีเสีียชีวิตไปแล้ว จะถููกพาไปพิิพากษาท่ียมโลกโดยเป็น หน้าท่ีของเทพเฮอร์มีีส 
ที่จะพาวิิญญาณของผู้ตายไปยัังใต้พิิภพ

TARTARUS

www.gilrichards.com

www.gilrichards.com
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ได้      เขียนไว้ว่าวิญญาณจะได้รับการตัดสินหลัง ความตายและผู้ท่ีได้รับการตัดสินโทษ
จะถกูส่งตวัไปยงัทาร์ทารสั ในต�านานเทพเจ้ากรกีทาร์ทารสัเป็นท้ังเทพและสถานท่ี

ท่ีอยู่ในนรก ทาร์ทารสั ยงัเป็นเทพรุ่นแรกๆท่ีมีอยู่ ทาทารสัเกิดจากแสงและอวกาศมรีวม
กันเกิดเป็นทาทารัสใน กวีกรีกเฮเซียดบอกว่าความลึกของนรกทาทารัส เกิดก่อนคริสต์
ศักราช700 ปี ถือว่านานไม่ใช่เล่นคับ ทาร์ทารัสเป็นเทพองค์ที่สามของเทพล�าดับดังต่อ
ไปนี้หลังจากที่เกิด Chaos เคออส และ  Gaia ไกอา ก็เกิดเป็นทาทารัส ก่อนที่ Eros 

“ ขอบคุณข้อมูลจำก https://writer.dek-d.com/

Τάρταρος

www.gilrichards.com



บุตรเเห่งเทพเจ้ำ
เปิดต�ำนำน
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อคิลลิส 

ความสามารถพิเศษของอคิลลีส  เมื่อ
อคลิลสียงัเป็นทารกนางอปัสรธีทิสผู้เป็นแม่ได้น�าตวัเขาไปจุ่ม
ลงในแม่น�้าสติกส์เพื่อให้เป็นคงกระพัน ร่างกายของอคิลลีส
จึงแข็งแกร่งไม่มีอาวุธใดท�าอันตรายได้ แต่ส่ิงท่ีพระนางลืม
จุ่มลงไปด้วยคอืข้อเท้าของลูกชายตวัเอง จนกลายเป็นจดุอ่อน
เพียงจุดเดียวของเขา อคิลลิส ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งนักรบ ทุกครั้งที่เขาตวัดดาบ

จะต้องมีคนตาย ในวัยเด็กนั้นเขาสามารถประลองและสังหาร
นักรบฝายศตรูและนั่นช่วยรักษาชีวิตทหารไว้ได้นับ 10,000 
นาย ในเวลาต่อมาได้เขากเ็ข้าร่วมรบในสงครามเมอืงทรอยและ
สามารถสังหารเจ้าชายเฮกเตอร์แห่งทรอยได้ 

    อคิลลิสสังหารเจ้าชายเฮกเตอร์
ขอบคุณภาพจาก : Franz von Matsch

  ขอบคุณภาพจาก : Bridgeman/Getty

วีรบุรุษในต�ำนำนผู้พิชิตกรุงทรอย

อคิลลีส (Achilles) เป็นบุตรของท้าวพีลูสกษัตริย์
ชาวเมอร์มิดอนกับนางอัปสรธีทิส    แต่เดิมนั้นแม่
ของอคลิลสิเป็นท่ีหมายปองของเหล่าเทพโดยเฉพาะ

เทพจอมเจ้าชู้อย่าง ซูสและโพไซดอน แต่ภายหลังได้มีค�า
พยากรณ์ออกมาจากเหล่าทวยเทพว่า เด็กคนนี้จะเกิดมายิ่ง
ใหญ่และมีความสามารถเทียบเท่าเทพ ซูสและโพไซดอน จึง
ตัดสินใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับนางอัปสรธีทิส นางจึงได้แต่งงานกับ
ท้าวพีลูส จนอคิลลีสได้เกิดขึ้นมานั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจำกเว็บไซต์
https://www.flagfrog.com/achilles-history-troy/
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เฮรำคลีส 

ความสามารถพเิศษของเฮราคลีส 
เนื่องจากเป็นลูกครึ่งเทพจึงท�าให้เฮราคลีสนั้นแข็งแกร่งกว่า
มนุษย์ท่ัวๆไปมาก แต่นอกจากความสามารถพิเศษท่ีติดตัว
มาแต่ก�าเนดินัน้เขายงัมีความรษิยาพยาบาทของเทพเีฮราตดิ
มาด้วยเช่นกัน เนื่องจากพระนางนั้นหึงหวงเทพซูสผู้สามีนั่น
ท�าให้นางนั้นจงเกลียดจงชังในตัวเฮราคลีสมาตั้งแต่ก�าเนิด

ด้วยแรงริษยาของเทพีเฮร่า พระนางจึงบันดาลให้เขาวิกลจริต
และสังหารบตุรภรรยาตายส้ิน ธีซสูเพือ่นสนทิของเขาจงึแนะให้
ไปขอค�าพยากรณ์จากวิหารเดลฟีเพื่อรับภารกิจช�าระมลทินให้
บริสุทธ์ิ โดยในภายหลังได้เรียกภารกิจเหลา่นี้ว ่า “The 
Twelves Labours of Heracles” หรอื ภารกิจ 12 ประการ
ของเฮราคลีส หลงัภารกิจ เฮราคลสียงัได้ร่วมไปกบัขบวนนาวิก
ของเจสัน เพือ่ไปค้นหาขนแกะทองค�า จนเมือ่ถงึเวลาท่ีเฮราคลีส
จะตาย เทพซสูจงึบนัดาลให้ร่างเขาไหม้เป็นจณุแล้วรบัขึน้สวรรค์ 
ประทานเทพธดิาฮีบีให้เป็นคู่ครอง

 เฮอร์คิวลิสจับกวางแห่งไซเรเนีย
ขอบคุณภาพจาก : https://board.postjung.com/

  ขอบคุณภาพจาก : Peter Paul Rubens 

ผู้พิชิตภำรกิจ 12 ประกำร

เฮราคลีส หรือ เฮอร์คิวลิส (Heracles หรือ 
Herakles) ชือ่นีมี้ความหมายว่า “ความรุ่งโรจน์ของ
เฮรา” เขาเป็นบุตรของเทพซูสกับนางแอลก์มินี 

เนื่องจากในช่วงท่ีสามีของนางแอลก์มินีไม่อยู่ซูสได้ท�าการ
จ�าแลงกายลงมาในรปูลกัษณ์ของสามีของนางและท้ังสองจึง
ได้ร่วมรักกัน นอกจากนี้เขายังเป็นหลานของแอมฟไิทรออน 
และเป็นเหลนของเพอร์ซูสอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจำกเว็บไซต์
https://th.wikipedia.org/wiki/เฮรำคลีส 
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โอดิซูส 

ความพิเศษของบทกวีโอดิสซีย  ์ บทกวี
โอดิสซีย์นั้นจะถูกแบ่งการบรรยายออกเป็นสองตอน ในช่วง
แรกนั้นจะบรรยายถึงเหล่าวีรบุรุษท่ีเดินทางกลับถิ่นฐานของ
ตนอย่างปลอดภัยยกเว้นเพียงโอดิซูสท่ีต้องใช้เวลาเดินทาง
นานร่วมสิบปี และช่วงหลังท่ีบรรยายถึงเม่ือโอดิสสิอุสกลับ
ถึงบ้านท่ีอติากา แล้วเขาต้องจดัการกบับรรดาบรวิารฉ้อฉลท่ี
พยายามจะฮบุสมบตับ้ิานเรอืนของเขา ท�าให้เนือ้หาของเรือ่ง
ท่ีมกีารบรรยายถงึวีรบรุษุท่ีมไีหวพรบิและองอาจ มโีครงเรือ่ง
โรแมนติกเจือปนอยู่ด้วย

หลังจากชนะในสงครามเมืองทรอย โอดิซูสนั้นกลับรู้สึกว่าการ
รบในครัง้นีน้ัน้เกิดขึน้จากปัญญาของมนษุย์เช่นตนโดยไม่จ�าเป็น
ต้องพ่ึงเหล่าเทพเจ้า ซึง่ความล�าพองนีเ้องท่ีท�าให้เทพโพไซดอน
รู้สึกไม่พอใจในตัวของโอดิซูส เพทโพไซดอนจึงได้สรา้งคลื่น
ทะเลขึ้นมาพัดพาโอดิซูสและเหล่าลูกเรื่อให้มุ่งสู่ความตาย 
โอดิซูสนั้นใช้สติปัญญาและไหวพริบท่ีมีเอาตัวรอดมาจากเกาะ
ของเผ่า Lotus Eater เกาะของไซคล็อปยักษ์ เกาะของเหล่า
เงือก และเกาะของคาลิปโซ่ โดยมีเทพีเอเธน่าคอยชี้น�า

    โอดิซูสพบกับไซคล็อปยักษ์
ขอบคุณภาพจาก : Franz von Matsch

  ขอบคุณภาพจาก : Jessica Booth

โอดีสซีย์ บทกวีที่ข้ำมผ่ำนกำลเวลำ
โอดสีซย์ีนัน้เป็นบทประพนัธ์มหากาพย์กรกีโบราณ 

คาดว่าประพันธ์ขึ้นในราว 800 ปีก่อนคริสตกาล 
ท่ีแคว้นไอโอเนยี เนือ้หาของบทกวจีะเล่าเรือ่งราว

ต่อจากอีเลียด ว่าด้วยการเดินทางกลับบ้านท่ีอิธาคาของ
วีรบุรุษกรีกชื่อ โอดิซูส (หรือยูลิซีส ตามต�านานโรมัน) เขาใช้
เวลาเดนิทางกลบับ้านนานถงึ 10 ปี หลงัจากสงครามการล่ม
สลายของกรุงทรอย

ขอบคุณข้อมูลจำกเว็บไซต์
http://gkmyth.blogspot.com/2012/12/blog-post_8.html
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เพอร์ซุส 

ความสามารถพิเศษของเพอร์ซุส 
เพอร์ซุสนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นลูกครึ่งเทพเฉกเช่นเดียวกับเฮรา
คลีสแต่กลับไม่ได้ได้มีความแข็งแกร่งเฉกเช่นเดียวกัน ครั้น
เมื่อเริ่มตน้ออกเดินทางเทพซูสผู ้เป็นบิดาได้ส่ังพระเทว
โองการให้เทพฮาเดส เทพีอะธีน่า และเทพเฮอร์เมสช่วย
เพอร์ซสุในภารกิจครัง้นัน้ด้วย โดยเทพเจ้าท้ัง 3 พระองค์ทรง
ประทานของวิเศษพระองค์ละอย่างแก่เพอร์ซุส ได้แก่ หมวก
นักรบที่มีขนนกเป็นพู่สวยงาม โล่ และเกือกติดปีก

ท้าวโพลเิดคทิสคดิจัดการกบัเพอร์ซสุโดยส่งเขาไปตาย โดยให้
เพอร์ซุสไปน�าหัวเมดูซามาเป็นของขวัญ เพอร์ซุสก็ยอมรับ
ภารกิจครัง้นี ้เขาได้หลอกถามท่ีอยู่ของเมดซู่าจากเทพกีราเอยี 
3 พี่น้องจนสามารถตัดหัวของเมดูซ่าได้ส�าเร็จท�าให้เพกาซัส
ก�าเนิดออกมา แต่กลับถูกพายุพัดเข้ามาถึงอุทยานสวรรค์แห่ง
เทพเจ้า เขาได้ใช้หัวของเมดูซ่าเสกแอตลาสให้กลายเป็นหินจน
กลายเป็นเทือกเขาแอตลาส ท�าเลือดจากหัวเมดูซ่าหยดลงผืน
ทรายกลายเป็นเหล่าอสรพษิทะเลทราย ก่อนจะจบการเดนิทาง
ด้วยการช่วยเหลือเจ้าหญิงอันโดเมดร้าจากอสูรทะเล

 เพอร์ซุสใช้หัวของเมดูซ่า
ขอบคุณภาพจาก : https://board.postjung.com/

  ขอบคุณภาพจาก : la2max

เพอร์ซุส ผู้สร้ำงต�ำนำนเล่ำขำน
เพอร์ซสุนัน้เป็นบตุรของเทพซสู กบัเจ้าหญงิดา

เนยี โดยแรกเริม่นัน้ท้าวอะครสิิอสักษตัรย์ิแห่ง
เมืองอาร์กอสผู้เป็นพระราชบิดาแห่งเจ้าหญิง

ดาเนียไดรับค�าท�านายจากวิหารเดลฟีว่าตนนั้นจะถูกสังหาร
โดยหลานชาย นั่นท�าให้เจ้าหญิงดาเนียถูกขังอยู่บนหอคอย
สูงเพ่ือมิให้มีความสัมพันธ์กับชายใด แต่ไหนจะรอดพ้นจาก
ค�าท�านายเมื่อเทพซูสเกิดหลงรักเจ้าหญิงดาเนียและมาร่วม
ภิรมย์สุขสมจนเจ้าหญิงตั้งครรภ์และให้ก�าเนิดพระโอรส

ขอบคุณข้อมูลจำกเว็บไซต์
www.facebook.com/423520167798401/
photos/a.423526537797764/42647465533/?

41

เมดูซ่ำ

ความสามารถพิเศษของเมดูซ่า ก่อนที่
เมดูซ่าจะถกูสาบนัน้เธอมีความสามารถในการแปลงกายเป็น
ส่ิงต่างๆได้มากมาย แต่ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเธอนัน้คอืความ
งดงามท่ีแม้แต่เหล่าเทพียังต้องอิจฉาริษยา ถึงแม้ว่าจะถูก
สาบใบหน้าของเมดูซ่าก็ยังจัดได้ว่างดงามเพียงแต่ท่ีเพิ่มมา
คือเส้นผมท่ีกลายเป็นงู ความร้ายกาจของเมดูซ่าถูกเล่าขาน
กนัมาว่า หากมใีครจ้องมองท่ีตาของเธอ บคุคลผู้นัน้จะกลาย
เป็นหินในทันที

เมดูซ่านั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งคนท่ีต้องรับผลจากการกระท�า
ของเหล่าเทพเจ้าอยา่งโหดร้าย ด้วยรูปลักษณ์ท่ีงดงามท�าให้ 
โพไซดอน เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ผู้เลือ่งชือ่ในความเจ้าชู้ตดัสิน
ใจท่ีจะขนืใจเธอระหว่างท่ีอยู่ในวิหารของเทพเีอเธน่าเพยีงล�าพงั 
เทพีเอเธน่าโกรธมากท่ีเมดูซ่ากระท�าการบัดสีบัดเถลิงในวิหาร
ของตน ถอืเป็นการดหูมิน่เทพเจ้าอย่างรนุแรงท่ีท�าให้วหิารเป็น
มลทินจึงสาบให้นางกลายเป็นเป็นปีศาจร้าย และในท้ายท่ีสุด
พระนางก็ส่งเพอร์ซุสมาเพื่อสังหารเมดูซ่า

    เมดูซ่าถูกสาปให้มีผมเป็นงู
ขอบคุณภาพจาก : Riordan Wiki

  ขอบคุณภาพจาก : Edward Burne-Jones Exhibition

เมดูซ่ำ สตรีผู้อำภัพ
เมดซู่าคอืหนึง่ในลกูสาวท้ังสามคนของ ของเมทิส 

เจ้าแห่งสตปัิญญา ซึง่ลกูสาวท้ังสามคนของเมทิ
สล้วนมีใบหน้าสวยงาม ดุจเทพธิดาทุกคน แต่

ท่ีสวยท่ีสุดกค็งจะเป็นเมดซู่า เพราะเธอถกูยกให้เป็นหญิงสาว
ท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเอเธนส์แต่เมดูซ่าไม่สามารถแต่งงาน หรือ
มีคนรักได้ เพราะเธอถวายตัวเป็นนักบวชรับใช้อยู่ในวิหาร
ของเทพเีอเธน่า เทพเจ้าแห่งปัญญาและการสงคราม ผู้ยดึถอื
พรหมจรรย์ เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์

ขอบคุณข้อมูลจำกเว็บไซต์
www.flagfrog.com/medusa-devil-sad-story/#:~:tex-
t=ตำมต�ำนำนกรีก%20เมดู,และนี่คือเรื่องที่
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มินะทอร ์

แม้ว่าจะโดนบันดาลให้หลงโคเผือก แต่ดว้ยความเป็นแม่ท�าให้
นางเลี้ยงดูบุตรเป็นอย่างดี เมื่อครั้นมินะทอร์เติบใหญ่ ก็เริ่ม
ส�าแดงวสัิยเดรจัฉาน จบัข้าราชบรพิารกินเป็นเครือ่งยงัชพี ขณะ
ท่ีพระเจ้าไมนอสทรงปริวิตกอยู่นั้นวิหารพยากรณ์ เดลฟี ทูล
แนะน�าว่า ให้ขงัโคมินะทอร์ไว้ในวงกต จงึมพีระบญัชาให้เดดาลสั
สร้างขึ้นไว้ริมพระต�าหนักในต�าบลนอสซอส

มินะทอร์จับข้าราชบริพารกิน
ขอบคุณภาพจาก https://greektraveltellers.com/: 

  ขอบคุณภาพจาก : KnossosGuides

มินะทอร์ สัตว์ร้ำยทำยำทค�ำสำป
มินะทอร์คืออสูรครึ่งคนครึ่งวัวแต่จะมีใครบ้างท่ีรู้ว่า

มินะทอร์นั้นเกิดจากการสมสู่ระหว่างคนและวัวและ
คลอดออกมาเฉกเช่นทารกปรกติ เรื่องเริ่มต้นท่ีพระ

เจ้าไมนอสต้องทรงแย่งชิงอ�านาจการปกครองจึงทรงวอนขอ
ให้โพไซดอนประทานโคเผือกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเทพยดา
สนับสนุนพระองค์โดยสัญญาว่าจะสังเวยโคเผือกคืนแก่
โพไซดอน

แต่เมื่อได้ทรงรับโคนั้นมาแล้ว ทรงเห็นแก่ความงดงาม
ผ่าเผยของโคจึงหักพระทัยฆ่าโคไม่ลงและเก็บรักษาโคนั้นไว้ 
โพไซดอนเม่ือทราบกโ็กรธ ส่ังแอโฟรไดท่ีเป็นกามเทวี บนัดาล
ให้พาซฟีาอาียาพระเจ้าไมนอส หลงรกัโคเผอืกดงักล่าวอย่าง
รุนแรง

นางพาซีฟาอีมีเสาวนียใ์ห้เดดาลัสแกะสลักโคไม้ขึ้นตัวหนึ่ง 
ภายในเป็นช่องโปร่ง ภายนอกเอาหนังโคคลุมไว้ ตกแต่งดัง
โคจริง แล้วนางไต่เข้าไปในช่องเพื่อสวมโคไม้นั้น แล้วให้โค
เผอืกมาสมจรด้วยเรือ่ยมาจนตัง้ครรภ์ และให้ก�าเนดิอสุรกาย
มินะทอร์

ขอบคุณข้อมูลจำกเว็บไซต์
mythologygreekk.weebly.com/636233637361936103
640361936403625.html
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THROUGH JUNE 24

Stunning Greek masterpieces bring emotions to life in this groundbreaking exhibition.
More than 130 ancient artworks from world-renowned museums-the Acropolis Museums,
British Museum, Louvre, National Archaeology Museum of Athens, Vatican Museums, and
many more-open pathways to a wide world of unending, conflicting, universal emotions.

FREE ADMISSION


