
ซอกซอนตะลอนไป                           (30 มิถุนายน 2562) 

เกมส์ อ๊อฟ โทรน ของฟาโรห์(ตอน1)  

โดย   เสรษฐวทิย ์ ชีรวินิจ 

 ใครเคยชมภาพยนตร์ซีรีส์ เร่ือง GAME OF THRONES ก็จะเห็นวา่ ภาพยนตชุ์ดน้ีเนน้ใหเ้ห็นถึง

ความโหดเห้ียมของมนุษยแ์บบสุดๆ  ความเช่ือในทางศาสนา   จริยธรรม  และ ความเมตตาปรานี   

 ผมขอเปล่ียนบรรยากาศจากเร่ือง เคร่ืองราชกกุธภณัฑข์องฟาโรห์ มาเป็นเร่ือง ศึกบลัลงักเ์ลือดของ

ฟาโรห์เสียก่อน  เพราะเป็นหวัใจส าคญัของประวติัศาสตร์อียปิต ์ และเป็นเร่ืองท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียว

อียปิตใ์หค้วามสนใจมากทีเดียว  

 

(พระนางฮทัเชปซุท แมจ้ะเป็นหญิง  แต่พระนางไม่เคยแสดงตวัตนออกมาเป็นผูห้ญิงเลย  เช่นรูปสลกัสฟิงซ์ 

และ ฟาโรห์คุกเขา้ดา้นหลงั  ก็แสดงตวัเป็นผูช้าย)  

 ฟาโรห์องคแ์รกท่ีจะพูดถึงก็คือ  ฟาโรห์ ฮทัเชปซุท (HATSHEPSUT)  ซ่ึงเป็นฟาโรห์องคท่ี์ 5 ของ

ราชวงศท่ี์ 18 ในยคุอาณาจกัรใหม่ ครองราชยต์ั้งแต่ปี 1479 – 1458 ก่อนคริสตกาล  

 อนัท่ีจริง  ฮทัเชปซุท เป็นผูห้ญิง  แต่ท าไม  เธอจึงสามารถข้ึนครองราชยเ์ป็นฟาโรห์ได ้  ซ่ึงขดัแยง้

กบักฎมณเฑียรบาลของอียปิตโ์บราณ  ท่ีระบุใหผู้ช้ายเท่านั้นท่ีจะครองราชเป็นฟาโรห์   



 ท าไมเธอจึงสามารถข้ึนครองราชยไ์ด ้  

 ก่อนอ่ืนก็ขอยอ้นประวติัความเป็นมาของเธอเสียก่อน  เพื่อจะไดเ้ขา้ใจเร่ืองราวในยคุนั้นดีข้ึน   

 

(ฟาโรห์ ธุทโมเซส ท่ี 1) 

 ฟาโรห์ ธุทโมเซส หรือท่ีเรียกกนัวา่ ธุทโมเซส ท่ี 1 เช่ือกนัวา่เป็นโอรสของอาเมนโฮเทป ท่ี 1 ธุทโม

เซส มีเอกอคัรมเหสี ช่ือ อาห์โมเซ(AHMOSE)  ซ่ึงก็เป็นไปไดว้า่  อาห์โมเซ ก็อาจจะเป็นพระธิดาของ อา

เมนโฮเทป ท่ี 1ดว้ย  

 ดงันั้น  ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง   ธุทโมเซส จะตอ้งเป็นพี่นอ้งกบั อาห์โมเซ  

 ธุทโมเซส กบั มเหสี อาห์โมเซ มีโอรสดว้ยกนัคือ  วาดจโ์มเซ(WADJMOSE)  และ มีพระธิดา 2 

พระองคคื์อ  ฮทัเชปสซุท  กบั  เนฟรูบิตี(NEFRUBITY)  

 แต่บงัเอิญ  ทั้ง วาดจโ์มเซ และ เนฟรูบิตี เสียชีวติไปก่อน   จึงเท่ากบัวา่  ลูกท่ีสืบเช้ือสายโดยตรงจาก

เอกอคัรมเหสี จะมีเพียง ฮทัเชปซุท เท่านั้น  

 แต่ปัญหาก็คือ  เธอเป็นหญิง  



 

(มมัม่ีของ ธุทโมเซส ท่ี 2)  

 บงัเอิญ  ธุทโมเซส มีโอรส องคห์น่ึง ท่ีเกิดจาก มุทโนเฟรต (MUTNOFRET) ซ่ึงสันนิษฐานวา่ เป็น

มเหสีนอ้ย หรือ อาจจะเป็นแค่นางสนมก็ได ้ โอรสองคน้ี์มีนามวา่  ธุทโมเซส ท่ี 2  

 ก็ตอ้งถือวา่  ธุทโมเซส ท่ี 2  มีศกัด์ิเป๋นนอ้งชายของ ฮทัเชปซุท   

 เน่ืองจากฮทัเชปซุท เป็นผูห้ญิง การข้ึนครองราชยเ์ป็นฟาโรห์ตามกฎมณเฑียรบาลจึงเป็นไม่ได ้  

ในขณะท่ี  ธุทโมเซส ท่ี 2 แมจ้ะเป็นชาย  แต่เป็นลูกท่ีเกิดจากมเหสีนอ้ย หรือ นางสนม จึงถือวา่  ชาติก าเนิด

มีต าหนิ โอกาสในการข้ึนครองราชยก์็ลดนอ้ยลง  

 อาจจะดว้ยเหตุน้ี  จึงมีพิธีอภิเษกระหวา่ง  ธุทโมเซส ท่ี 2 กบั ฮทัเชปซุท ซ่ึงเช่ือวา่  น่าจะเป็นวธีิการ

ยนืยนัสิทธิของการข้ึนครองราชของ ธุทโมเซส ท่ี 2  

 เพราะกฎมณเฑียรบาลของอียปิตโ์บราณ ระบุวา่  ฟาโรห์ท่ีจะข้ึนครองราชยไ์ด ้ จะตอ้งอภิเษกกบั 

พี่สาว หรือ นอ้งสาวของตวัเองเสียก่อน   

 ประเพณีท่ี ฟาโรห์ ท่ีจะตอ้งอภิเษกกบัพี่สาว หรือ นอ้งสาวของตวัเอง เพื่อสิทธิในการข้ึนครองราชย์

นั้น  มีมาชา้นานแลว้  และมีตน้ก าเนิดมาจากต านานปรัมปราของศาสนาอียปิตโ์บราณ   



 

(เทพ อะตุม หรือ เทพรา ในเวลาต่อมา)  

 ต านานกล่าววา่  เม่ือโลกน้ีถือก าเนิดข้ึน  มีแต่เพียงแผน่น ้าท่ีลึกจนหากน้ทะเลไม่ได ้  จากนั้นก็เกิด

เนินดินโผล่ข้ึนมา  ปรากฏมีเทพเจา้องคห์น่ึงประทบับนเนินดินนั้น  เรียกช่ือ เทพเจา้องคน้ี์วา่  อะตุม

(ATUM)  

 เทพเจา้อะตุม ก็คือเทพเจา้ รา(RA) เทพเจา้แห่งดวงอาทิตย ์ ซ่ึงไดรั้บการเคารพนบัถือใหเ้ป็นเทพเจา้

สูงสุดของอียปิตใ์นเวลาต่อมานัน่เอง 

  เทพเจา้รา มีอ านาจมาก  และเป็นผูส้ร้างสรรพส่ิงต่างๆดว้ยตวัเอง   

 วนัหน่ึง  เทพอะตุม ไดส้ร้างเทพเจา้ข้ึนมาสององค ์ ดว้ยการถ่มน ้าลายออกมา  หรือ  การส าเร็จความ

ใคร่ดว้ยตวัเอง  เทพเจา้ทั้งสององคก์็คือ  คือ เทพชู(SHU) เทพเจา้ผูช้าย ซ่ึงเป็นเทพแห่ง อากาศ(AIR)  และ 

เทพี เทฟนุต(TEPNUT) เทพเจา้ผูห้ญิง เทพีแห่งความช้ืนในอากาศ(MOISTER)  

 ต่อมา เทพชู  และ เทพีเทฟนุต ซ่ึงถือวา่เป็นพี่นอ้งกนั ไดแ้ต่งงานกนั  และใหก้ าเนิดลูก 2 องค ์  คือ 

เทพเก็บ(GEB) ซ่ึงเป็นเทพเจา้แห่งพื้นธรณี  และ เทพีนุต(NUT) ซ่ึงเป็นเทพีแห่งทอ้งฟ้า   

 ต านานปรัมปราของเทพของอียปิตย์งัมีต่อครับ  ซ่ึงจะเช่ือมโยงมาถึงสาเหตุท่ี ฮทัเชปซุท ตอ้ง 

อภิเษกกบั ธุทโมเซส ท่ี 2    ผมจะน ามาเล่าต่อในสัปดาห์หนา้ครับ  



 ส าหรับท่านท่ีสนใจจะเดินทางท่องเท่ียวแบบเจาะลึกอียปิต ์10 วนั 7 คืน กบั ไวท ์ เอเลแฟนท ์  ทรา

เวล เอเยนซ่ี  กบัผม ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีจดัข้ึนอยา่งประณีต เพื่อใหเ้ป็นโปรแกรมพกัผอ่นสบายๆ และ เนน้

การบรรยายชม  เชิญติดต่อไดท่ี้ 02 651 6900 หรือ 088 578 6666 หรือ  Line ID 14092498  

 

 เรามีทวัร์ออกเดินทางทุกเดือนครับ   

 ท่านท่ีตอ้งการอ่านบทความ “ซอกซอนตะลอนไป” ยอ้นหลงั 5 ปี  สามารถอ่านไดท่ี้ บล็อก “ซอก

ซอนตะลอยไป”  ท่ี www.whiteelephanttravel.co.th   

 พบกนัใหม่สัปดาห์หนา้ครับ   

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

