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สนุกกับ ภาษา 

ชวงปลายฝนตนหนาวอยางนี้ โดยปกติก็จะมีพายุฝนฟาคะนองอยู
บอยๆ จึงขอถือโอกาสนี้ถายทอดเรื่องราวเกร็ดปกรณัมปรัมปราเกี่ยวกับฟาฝน

ผานมุมมองของชาวกรีกโบราณใหไดอานกันเพลินๆ   

ขอเกริ่นนำสักเล็กนอยนะครับ เห็นคำวา ปกรณัมปรัมปรา อยางเพิ่งทำ

หนาสงสัย แปลใหงายขึ้นกวานั้นก็นาจะเปนตำนานทวยเทพนั่นเอง สำหรับคนที่

ศึกษาภาษาอังกฤษแลวคงจะคุนชินตำนานทวยเทพฝรั่งกันไมมากก็นอย เพราะ

เปนพื้นฐานที่สำคัญการอานวรรณคดีตะวันตก รวมถึงการเขาใจพื้นฐานวัฒนธรรม

ตะวันตกดวยเชนกัน  

สำหรับผูที่ไมคอยคุนกับเหลาทวยเทพหัวนอก ก็จะขอเลาความเปนมา

คราวๆ สักเล็กนอย ที่ฝงยุโรปในยุคโบราณ ประเทศกรีกถือไดวาเปนแหลง

กำเนิดของแนวคิดปรัชญาใหมๆ รวมถึงนักปรัชญาคนสำคัญ เชน เดโมคริตุส, 

โสกราติส, เพลโตและอริสโตเติล แตกอนที่พวกเขาเหลานี้จะถือกำเนิด รวมถึง

กอนที่พระเยซูจะประสูติ ชาวกรีกไดสรางตำนานทวยเทพหรือเรื่องเลาเกี่ยวกับ

เทพเจาขึ้น เพื่ออธิบายวาทำไมชีวิตจึงเปนอยางที่มันเปนอยู 

ชาวกรีกสรางเทพเจาขึ้นเปนรอยองค แตถาใครไดอานเรื่องราวของ

เทพเจากรีกเหลานั้น รับรองวาจะตองรูสึกสนุกจนไมอยากวางเลย นั่นก็เปน

เพราะชาวกรีกสรางเทพเจาขึ้นจากภาพของตัวเอง คือ ในบรรดาเทพเจาของ

ชนชาติที่เจริญในอดีตนั้น ดูเหมือนมีแคชาวกรีกเทานั้นที่สรางเทพเจาใหมีรูป

รางลักษณะและนิสัยใจคอคลายคลึงมนุษยปุถุชนมากกวาชาติอื่น ของชนชาติ

อื่นมักจะหางไกลจากความเปนมนุษย เชน สฟงซของอียิปต เปนตน  

แตเรื่องราวของเทพเจากรีกกลับตรงกันขาม อยางที่บอกวามีลักษณะ

ใกลเคียงกับคนธรรมดาตางกันเพียงเทพเจามีอิทธิฤทธิ์ ทรงอำนาจและอันตราย

มากเมื่อพิโรธ ดังนั้น ทุกคนจึงมีความใกลชิดกับเทพเจา รูวาเทพเจาเสวยอะไร 

ดื่มอะไร มีนิสัยใจคอเปนอยางไรและใกลชิดมากซะจนกระทั่ง

สามารถหัวเราะเยาะเทพเจาของตัวเองก็ได อยางเชนเรื่องรักๆ 

ใครๆ ของมหาเทพซุส (Zeus) กับมเหสีเฮรา (Hera) ที่ถูกบอก

เลาจนฟงราวกับเรื่องตลก  

ตำนานทวยเทพเลาวา มหาเทพซุสผูเปนใหญใน

สวรรคเหนือเทพทั้งปวงมีนิสัยเจาชูอยางแรง พระองคแอบไปมี

กิ๊กไวมากมายและพยายามซุกซอนเรื่องรักๆ ใครๆ ไมใหมเหสี

ของพระองค ซึ่งก็คือเฮรารู เพราะนางจะพิโรธมาก พูดอีกอยาง 

มหาเทพซุสทรงกลัวเมียนั้นเอง ถามวาซุสหลอหรือไม ลองมาดู

ที่อัศกรรณมาลา เขียนบรรยายไวใน เปดกรุตำนานกรีก 1  

“จากรูปสลักของพระองคซีอุส (หรือซุส) ทรงมี

ลักษณะเปนบุรุษสูงวัย ล่ำสันแข็งแรง พักตรมีสงาราศี กอปร

ดวยเครายาวและเกศาหยิกสลวย พระองคมีเพชราวุธสายฟา 

(Thunder Bolt) เปนอาวุธ เวลาทรงฉลององคเต็มยศอยาง

มหาเทพนั้น มักจะทรงเกราะทองคำเปนประกายวาววับ ซึ่ง

เกราะทองนี้ไมมีใครที่เปนมนุษยสามัญจะทนมองได แมแต

เทวดาดวยกัน (42)” 

แตก็เปนธรรมดาของผูชายเจาชู (แตกลัวเมีย) ยิ่ง-

กลัวก็ยิ่งเจาชู บรรดากิ๊กทั้งหลายของซุสก็นับไมหวาดไหว

เหมือนกัน แตละคนเด็ดๆ ทั้งนั้น แมซุสจะเปนมหาเทพมีอิทธิ

ฤทธิ์มากที่สุดในบรรดาทวยเทพองคใดๆ พระนางเฮราก็มีฤทธิ์

มีเดชไมยิ่งหยอนไปกวากัน แถมพระนางยังแรงมากในเรื่อง

ความขี้หึง พอพระนางจับไดวาพระสวามีแอบไปออลอสาวอื่น

พระนางก็จะแผลงฤทธิ์ทันที 

เนื่องจากทั้งสองพระองคถือเปนสัญลักษณของสวง-

สวรรค ชาวกรีกโบราณวากันวา เวลาเกิดฟาคะนองดุเดือดเมื่อ

ใด ซุสกับเฮราคงจะทะเลาะกันอยูนั้นเอง ยิ่งเมื่อทองฟาเกิด

อาเพศ ชาวกรีกก็จะบอกวาเปนเพราะการขัดแยงอยางรุนแรง

ในครอบครัวเทวดาคูนี้นั้นแหละครับ 

พูดถึงฟาฝนในดินแดนที่ไกลออกไป มีปกรณัมโบราณ

ของชาวนอรหรือชาวยุโรปเหนือ พูดถึงเรื่องฟารอง ฟาแลบได

นาสนุกไมแพชาวกรีกเลย ทวยเทพของชาวนอรแตกตางจาก

ของชาวกรีกพอสมควร ในขณะที่ชาวกรีกมีเทพเจาที่เปนอมตะ 

ไมมีภยันตรายมาแผวพาน อาศัยสุขสงบเหนือยอดเขาโอลิมปส * English Course Specialist โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. 

 

 

ทศพร อิฐงาม* 

ฟารอง ฟาผา อำลาหนาฝน 
เกร็ดปกรณัมปรัมปรา:  

>>> 
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เรื่องของธอรก็จบลง แตพูดถึงตอนนี้คงไมมีใครไมนึกถึงตำนานทวย-

เทพแหงฟาแลบฟารองของไทยอยางเมขลากับรามสูรในหนังสือเรียนภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เลม 2 มีเลาไววา นางเมขลามักจะถือแกวมณีมาโยนเลน

ตามกลีบเมฆ พอรามสูรยักษใจโหดเหี้ยมมีขวานเปนอาวุธเห็นเขาก็ชอบใจ 

พยายามขอดวงแกวจากนางเมขลา แตนางก็ไมยอม รามสูรก็พยายามแยง แต

เมขลาก็หลบไดวองไวกวา รามสูรจึงโกรธขวางขวานหมายจะฆานางเมขลาเสีย 

แตนางเมขลาก็หลบทันทุกครั้งไป ตำนานนี้สรุปวา: 

 

“แสงแกวมณีของนางเมขลาก็คือฟาแลบซึ่งเปนประกายแลบปลาบ 

รามสูรขวางขวาน เสียงขวานแหวกอากาศดังกึกกองก็คือฟารอง รามสูรไลจับ

เมขลาไมไดสักที ตองไลจับกันอยูจนบัดนี้ จึงเห็นฟาแลบและไดยินเสียงฟารอง

อยูตลอดมาเชนนี้ (45)” 

 

จะเห็นวา ไมวาจะเปนกรีกโบราณ ชาวนอรหรือไวกิ้งโบราณและชาว

ไทยยุคกอน นำทวยเทพเขามาเปนตัวละครในการสรางคำอธิบายเรื่องราวทาง

ธรรมชาติทั้งสิ้น แนนอนวาเปนเรื่องที่แตงขึ้นเพื่อพยายามอธิบายปรากฏการณ

ธรรมชาติ แตอีกมุมมองหนึ่งทวยเทพก็เปนภาพสะทอนชั้นดีของวิถีชีวิต 

วัฒนธรรมของผูคนในชุมชนนั้นๆ ลองคิดดูวาถาซุสและเฮราเปนภาพสะทอน

ของชาวกรีกโบราณ นอกจากจะเจาชูแลว ผูชายกรีกคงกลัวเมียไมแพผูชายยุคนี้

แนเลย (ฮา) 

 

หนังสืออางอิง 
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แมหากตองรบราคราใดก็จะไดชัยชนะเสมอไป แตเทพเจาของ

นอรไมใชเชนนั้น เทพเจานอรมีลักษณะเยี่ยงวีรบุรุษ มีความ

เคียดแคนเปนพื้นฐาน อาศัยอยู ณ แอสการดซึ่งอยูใจกลางมิด

การด ที่อยูอาศัยของพวกมนุษย ซึ่งก็คือชาวนอรหรือพวกไวกิ้ง 

ทวยเทพมีศัตรูสำคัญคือพวกยักษชั่วรายแหงอาณาจักรอุท

การดที่รายลอมมิดการด พวกยักษชอบสรางความวุนวายให

กับชาวนอรและจุดที่แตกตางจากทวยเทพกรีกอีกจุดหนึ่งก็คือ 

เทพเจานอรเวลารบสามารถพายแพได 

ชาวนอรมี “ธอร” เทพแหงอสุนีบาตมีคอนเปนอาวุธ

เปนหนึ่งในเทพองคสำคัญ เมื่อใดที่ธอรแกวงคอนจะเกิด

ฟารองฟาแลบและฝนตก สรางความอุดมสมบูรณแกทองทุง 

ธอรจึงกลายเปนเทพที่มีความสำคัญที่สุดองคหนึ่ง นอกจากนี้

ยังมี “เฟรยจา” เทพีแหงความอุดมสมบูรณเปนเทพที่สำคัญอีก

องคหนึ่ง  

พวกยักษชั่วรายแหงอุทการดวางแผนจะทำลายมิด

การดโดยการลักพาตัวเฟรยจาไป เพราะถาไมมีเฟรยจา ก็จะ

ไมมีอะไรงอกเงยในทองทุง ผูหญิงก็จะไมสามารถมีลูกได วัน

หนึ่งพวกยักษจึงแอบยองไปขโมยคอนของธอรมาซอนไวใตผืน

โลกลึกถึง 21 ไมล แลวก็บอกกับธอรวาธอรตองยอมใหทริม 

ราชายักษไดแตงงานกับเฟรยจา พวกมันจึงจะยอมคืนคอน 

ของธอรให 

นี่เปนเงื่อนไขที่ทวยเทพรับไมได เพราะถายักษมีคอน

ก็จะสามารถควบคุมมิดการดและแอสการดได แตหากยอม

แลกคอนกับเฟรยจา ความอุดมสมบูรณก็จะหายไป ชีวิตของ

ทวยเทพและมนุษยก็จะถึงจุดจบ เทพไฮมเดลผูดูแลสะพาน

สายรุงจึงคิดวิธีการใหธอรปลอมตัวเปนเฟรยจา แตงตัวเปน

สาวไปยังดินแดนแหงยักษและชิงคอนคืนมา 

ตรงนี้ก็มีเรื่องตลกครับ เมื่อธอรซึ่งปลอมเปนเจาสาว

เขาไปในงานเลี้ยง ก็เผลอกินวัวหมดทั้งตัว ปลาแซลมอนอีก

แปดตัว เบียรอีกสามถัง ทริมก็เลยสงสัย โจตุนเฮมลูกนอง

ของธอรซึ่งปลอมตัวเปนเพื่อนเจาสาวเลยตองแกตัวเปนพัลวัน

วาเฟรยจาตั้งตารอวันที่จะมาพบทริมจนไมเปนอันกินกันนอน

ทั้งสัปดาห แตทันทีที่ทริมหลงเชื่อสั่งใหลูกนองเอาคอนของธอร

มาวางไวบนตั้งของเฟรยจาตัวปลอม เฟรยจาตัวปลอมซึ่งก็

คือธอรคำรามดวยความปติ แลวก็แกวงคอนสังหารยักษทริม

และเครือญาติเสีย ดินแดนมิดการดและแอสการดจึงยังคงมี

ฝนตกและมีความอุดมสมบูรณตลอดมา  

แตเมื่อใดที่เกิดความแหงแลง ชาวนอรโบราณก็จะ

สงสัยกันวาพวกยักษคงจะแอบมาขโมยคอนของธอรไปอีกแลว 

ชาวบานจะเซนสังเวยธอรดวยแพะ เพื่อใหธอรมีพลังอำนาจ

และสามารถไปจัดการกับยักษและเอาคอนกลับคืนมาใหได 

มหาเทพซุส (Zeus)   ธอร (Thor)  
เทพแหงอสุนีบาต  
ผูมีคอนเปนอาวุธ               

เมขลาและรามสูร 
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