
ซอกซอนตะลอนไป                           (23 มิถุนายน 2562) 

ครบเคร่ืองเร่ืองเคร่ืองราชกกธุภัณฑ์ของฟาโรห์(ตอน 5) 

โดย   เสรษฐวทิย ์ ชีรวินิจ 

 เม่ือฟาโรห์ สวมมงกุฎสองชั้น สวมเคราปลอม แลว้ข้ึนประทบับนบลัลงักสิ์งโต  ท าหนา้ท่ีเสมือน

หน่ึง เทพรา(RA) ประทบับนบลัลงัก ์ เป็นผูป้กครองแห่งอียปิตท์ั้งมวล  พระองคย์งัจะตอ้งมีเคร่ืองราช

กกุธภณัฑอ่ื์นๆอีกหลายชนิดเพื่อแสดงอ านาจของฟาโรห์  

 เคร่ืองราชกกุธภณัฑข์องอียปิตโ์บราณ มีหลายรูปแบบ มากกวา่ 30 ชนิด  บางชนิดเป็นอาวธุ  บาง

ชนิดเหมือนไมต้ะบอง  แต่ชนิดท่ีโดดเด่นมากและจะขาดเสียมิได ้ก็คือ  คฑา (SCEPTER)  ซ่ึงจะเป็นเคร่ือง

ราชกกุธภณัฑท่ี์ฟาโรห์ มกัจะถืออยูใ่นพระหตัถ ์  

 คฑา ของอียปิตโ์บราณมีหลายชนิด  แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆก็คือ  แบบสั้น และ แบบยาว  

 ชนิดสั้น เรียกวา่ SCEPTER  ในขณะท่ี ชนิดยาว เรียกวา่ STAFF  แต่ไม่วา่จะเป็นชนิดสั้น หรือ ชนิด

ยาว  ลว้นมีไวเ้พื่อส าแดงอ านาจสูงสุดในการการปกครอง  และ  อ านาจในรูปแบบอ่ืนๆ ของฟาโรห์  

 

(เทพเซธ ก าลงัถือ คธายาว ท่ีเรียกวา่  คธา วาส ในมือ)  

 ภาพสลกัของเทพเจา้ต่างๆท่ีมกัจะเห็นในวหิาร  ก็คือ เทพเจา้ถือคฑายาว  ท่ีมีรูปหวัสัตวอ์ยูบ่นยอด   

คฑาท่ีวา่น้ี  มีช่ือเรียกในภาษาอียปิตโ์บราณวา่  “วาส” (WAS)  หมายถึง ความมัน่คง ย ัง่ยนื  

 คธา วาส  มกัจะอยูคู่่กบัสัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึง  คือ กุญแจแห่งชีวิต(KEY OF LIFE)  หรือ  องัคห์ 

(ANKH)  



 

(กุญแจแห่งชีวิต)  

 เทพเจา้ท่ีมกัจะปรากฏถือคฑาเอาไวใ้นมือก็คือ  เทพปทาห์(PTAH) เทพแห่งเมืองเมมฟิส และ ของ

อียปิตท์ั้งมวลในยคุหน่ึง   แต่ คฑาท่ีเทพปทาห์ถือไวน้ั้น  ไม่เพียงแต่จะมีคฑา แห่งความมัน่คงย ัง่ยนืเท่านั้น    

แต่ยงัมีคธาท่ีมีหวัเสาท่ีเรียกวา่  ดเจด(DJED)  อีกดว้ย   

 

(เทพปทาห์ ถือคธา วาส ท่ีมีปลายเป็นรูปหวัสัตว ์เป็นสัญลกัษณ์ของความย ัน่ยนื  มัน่คง และ ขีด 4 ขีดต ่าลง

มาก็คือ คธาท่ีมีหวัเสาเป็น ดเจด(DJET)  และมือขวาก็ถือ กุญแจแห่งชีวติ)  

 ความหมายใน ปรัชญาศาสนาของอียปิตโ์บราณถือวา่  ดเจด คือ สัญลกัษณ์แห่งความมัน่คงย ัง่ยนือีก

ชนิดหน่ึง  เพราะชาวอียปิตโ์บราณเช่ือกนัวา่  ดเจด ก็คือ  กระดูกสันหลงัของเทพโอไซริส   



 แต่บางต าราก็บอกวา่  ดเจด ก็คือ กระดูกสันหลงัของ ววั  ซ่ึงเป็นเทพีท่ีไดรั้บการเคารพนบัถือมาโดย

ตลอดในประวติัศาสตร์ของอียปิต ์ คือ เทพี ฮาธอร์(HATHOR)  ซ่ึงเป็นเทพีววั ผูเ้ป็นแม่เล้ียงของเทพฮอรัส  

 

(คฑาของ พระเจา้ดาริอุส ท่ี 1 หรือ ดาริอุส ผูย้ิง่ยง ของอาณาจกัรเปอร์เช่ียน  ก็ไดรั้บอิทธิพลจากศาสนา

อียปิตโ์บราณ) 

 การใช ้ คฑา ในฐานะของสัญลกัษณ์แห่งอ านาจของผูป้กครอง หรือ กษตัริย ์ ยงัคงสืบทอดกนัต่อๆ

กนัมา  จากฟาโรห์ของอียปิต ์มาสู่กษตัริยแ์ห่งเปอร์เชีย  ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยปกครองแผน่ดินอียปิตม์าก่อน เร่ือย

ลงมาจนถึงบรรดากษตัริยข์องยโุรป   

 

(พระเจา้หลุยส์ ท่ี 14 กบัคธา ท่ีแสดงอ านาจ)  



 นอกจากน้ี ภาพท่ีมกัจะเห็นไดต้ามก าแพง(PYLON) ของวิหาร ก็คือ  ส่ิงท่ีอยูใ่นมือของเทพเจา้ท่ียืน่

ออกไปใหแ้ก่ฟาโรห์  ก็คือส่ิงของสองส่ิง  ส่ิงแรกก็คือ คธา อะบา (ABA SCEPTER)  ซ่ึงไกดอี์ยปิตม์กัจะ

บอกวา่ เป็นเทียน  ซ่ึงไม่ใช่ 

 

(คฑา อะบา ABA SCEPTER) 

 จากขอ้มูลใน OXFORD ENCYCLOPYDIA OF ANCIENT EGYPT ระบุวา่   

 คธา อะบา จะใชใ้นพิธีทางศาสนาของอียปิตโ์บราณ   ใชใ้นการปลุกเสก หรือ สวดมนตใ์ห้แก่

ส่ิงของต่างๆก่อนท่ีฟาโรห์ จะถวายใหแ้ก่เทพเจา้   หรือ  ใชใ้นพิธีการต่อเรือ  ซ่ึงถือเป็นงานก่อสร้างท่ีจะตอ้ง

ใชค้วามศกัด์ิสิทธ์ิของเทพเจา้มาช่วยประทานพรในการสร้างดว้ย   

 นอกจากน้ี   ท่ีมกัจะเห็นบ่อยมากก็คือ  ดาบ ซิมิทรา  หรือ ดาบโคง้   

 

(ดาบ - SCIMITAR )  

 ใครท่ีเคยดูหนงัซีรีส์ดงัเร่ือง GAMES OF THRONE  ซ่ึงไม่รู้วา่อา้งอิงเป็นเหตุการณ์ยคุไหน  ก็จะ

เห็นการใชด้าบชนิดท่ีวา่น้ี ของชนเผา่หน่ึง ท่ีน่าจะไดรั้บแนวคิด หรือ อิทธิพลมาจากอียปิตโ์บราณ 

 ความหมายของ ซิมิทาร์ ก็คือ แขนท่ีแขง็แกร่งของเทพฮอรัส หรือ เทพเซธ  เปรียบไดก้บัสองขา

หนา้ของววักระทิง ซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงหมู่ดาวบนทอ้งฟ้าก็คือ  หมู่ดาวหมี (BIG DIPPER หรือ THE GREAT 

BEAR)   

 ตอ้งไม่ลืมวา่  อียปิตโ์บราณมีความเช่ียวชาญเร่ืองดวงดาวบนทอ้งฟ้ามาท่ีสุดในยคุนั้น   



 

(เทพอามุน รา (องคข์วามือ) ก าลงัยืน่ดาบ ซิมิทาร์ ใหแ้ก่ฟาโรห์ รามเซส ท่ี 3 เหมือนแสดงความยนิดีต่อการ

ท าสงครามไดช้ยัชนะเหนือศตัรู ท่ีก าลงัคุกเข่าร้องขอชีวติอยูเ่บ้ืองหนา้เทพ อามุน รา)  

 เร่ืองราวประวติัศาสตร์  ต านานเทพ  และ ท่ีมาของศาสนาอียปิตโ์บราณนั้นสนุกมากทีเดียว  และยงั

มีอีกมากมายทีเดียวรอใหท้่านผูอ่้านไปสัมผสั  

 สนใจจะเดินทางเจาะลึกอียปิตโ์บราณ แบบสบาย  10 วนั 7 คืน ล่องเรือส าราญ 3 คืน กบั ผม ติดต่อ

ไดท่ี้โทร 02 651 6900 หรือ  088 578 6666 หรือ Line ID 14092498  ท่ีใกลท่ี้สุดก็คือ 19 – 28 กนัยายนน้ี  

 หรือเขา้ไปชมรายละเอียดไดท่ี้  www.whiteelephanttravel.co.th     

 เรามีทวัร์ออกทุกเดือนครับ 

http://www.whiteelephanttravel.co.th/

