
ซอกซอนตะลอนไป                           (7 กรกฎาคม 2562) 

เกมส์ อ๊อฟ โทรน ของฟาโรห์(ตอน2)  

โดย   เสรษฐวทิย ์ ชีรวินิจ 

 หลงัจากเทพชู กบั เทพีเทฟนุต ไดใ้หก้ าเนิด เทพเก็บ เทพแห่งพื้นปฐพี และ เทพีนุต เทพีแห่งทอ้งฟ้า

แลว้  แรกทีเดียว  เทพเก็บ และ เทพีนุต มีร่างกายประกบติดกนัโดยท่ี เทพเก็บนอนอยูข่า้งล่าง และ เทพีนุต 

นอนทบัอยูข่า้งบน   

 เทพชู เห็นวา่  ทั้งคู่นอนประกบกนันานแลว้  จึงเขา้ไปแทรกระหวา่งกลาง แลว้ดนัใหเ้ทพีนุต 

แยกตวัออกจากเทพเก็บ  เท่ากบัแยก “แผน่ฟ้า” ออกจาก “แผน่ดิน”  โดยท่ีระหวา่งแผน่ฟ้ากบัแผน่ดินก็คือ 

อากาศท่ีวา่งเปล่า ท่ีหมายถึง เทพชู   

 

(เทพีนุต ซ่ึงเป็นเทพีแห่งทอ้งฟ้า และ เทพเก็บ ซ่ึงเป็นเทพแห่งพื้นดิน ถูกแยกดว้ย อากาศ ซ่ึงก็คือ เทพชู)  

 เห็นความคิดท่ีแยบยลของชาวอียปิตโ์บราณมั้ยครับ 

 ต่อมา  เทพเก็บ และ เทพีนุต ก็แต่งงานกนั  และมีลูกดว้ยกนั 4 องคคื์อ  เทพโอไซริส(OSIRIS) , เทพ

เซธ(SETH) , เทพีไอซิส(ISIS) และ เทพีเนฟธิส(NEPHTHYS)   เทพโอไซริส จบัคู่แต่งงานกบั เทพีไอซิส  

และ เทพเซธ ก็แต่งงานกนั เทพีเนฟธิส   

 เช่ือกนัวา่  น่ีคือท่ีมาของแนวคิดในกฎมณเฑียรบาลของอียปิตโ์บราณ ท่ีก าหนดวา่ ก่อนท่ีจะฟาโรห์

ข้ึนครองราชย ์จะตอ้งอภิเษกสมรสกบั พี่สาวหรือนอ้งสาวของตวัเองเสียก่อน   

 ประเพณีน้ีสืบทอดต่อมาจนกระทัง่ฟาโรห์องคสุ์ดทา้ย คือ ฟาโรห์ ปโตเลมีท่ี 13 ท่ีตอ้งอภิเษกสมรส

กบั พระนางคลีโอพตัรา ท่ี 7 ซ่ึงเป็นพี่สาว  และ กลายมาเป็นความขดัแยง้จนอียิปตต์กไปอยูภ่ายใตก้าร

ครอบครองของ อาณาจกัรโรมนัในท่ีสุด  

 อาจเป็นเพราะ ฮทัเชปซุท มีอายมุากกวา่ ธุทโมเซส ท่ี 2 จึงดูเหมือนวา่  อ านาจเหนือบลัลงักอี์ยปิตท่ี์

แทจ้ริง อาจจะอยูใ่นความครอบครองของฮทัเชปซุท   



 

(ราชินีท่ีมีอ านาจมกัจะตอ้งมีขนุศึก และ ชูรั้กอยูเ่บ้ืองหลงัเสมอ เซเนนมุท(SENENMUT) (คนหลงั)คือผูค้  ้า

บลัลงักใ์ห ้ส่วนคนหนา้ คือ เนเฟอร์รูเร พระธิดาของ ฮทัเชปซุท) 

 ธุทโมเซส ท่ี 2 มีพระธิดากบั ฮทัเชปซุท 1 พระองค ์ มีนามวา่ เนเฟอร์รูเร(NEFERURE)  ในขณะท่ี  

ธุทโมเซส ท่ี 2 มีโอรสกบัมเหสีรองคนหน่ึงท่ีมีนามวา่ ไอซิส(ISIS) หรือ ไอเซท(ISET)  และโอรสองคน์ั้นก็

คือ ธุทโมเซส ท่ี 3  

 รายละเอียดเก่ียวกบัรัชสมยัของธุทโมเซส ท่ี 2 มีไม่มากนกั   เพียงแต่มีขอ้มูลระบุวา่  ธุทโมเซส ท่ี 2 

ครองราชยไ์ม่นาน   บา้งก็วา่ประมาณ 13-14 ปี  แต่บางหลกัฐานก็บอกวา่  นอ้ยกวา่นั้น   

 แต่ก็นานกวา่ ธุทโมเซส ท่ี 1 ผูเ้ป็นบิดา ท่ีครองราชยเ์พียงแค่ 9 ปีเท่านั้น   

 เน่ืองจากธุทโมเซส ท่ี 2 ส้ินพระชนมเ์ร็ว  จึงท าใหโ้อรสองคเ์ดียวของพระองค ์ คือ  ธุทโมเซส ท่ี 3 

ยงัเป็นเด็กนอ้ย คืออายปุระมาณ 3 ขวบเท่านั้น   แต่ไม่วา่จะอายเุท่าใดก็ตาม  ธุทโมเซส ท่ี 3 ก็มีสิทธิอนัชอบ

ธรรมท่ีจะข้ึนครองบลัลงักเ์ป็นฟาโรห์องคต่์อไป  

 โดยท่ีจะตอ้งมีผูท้  าหนา้ท่ีเป็นผูส้ าเร็จราชการแทน จนกวา่ฟาโรห์จะเติบโตเป็นผูใ้หญ่เพียงพอ   

 ในท่ีน้ี  ผูส้ าเร็จราชการแทนจะเป็นใครอ่ืนไม่ได ้ นอกจาก  ฮทัเชปซุท  ซ่ึงมีฐานะเป็น นา้สาว  และ  

มารดาเล้ียงของ ธุทโมเซส ท่ี 3  

 ดงันั้น นบัตั้งแต่วนัท่ี ฟาโรห์ ธุทโมเซส ท่ี 2 ส้ินพระชนม ์  ฮทัเชปซุท ก็ด ารงต าแหน่ง ผูส้ าเร็จ

ราชการแทน ธุทโมเซส ท่ี 3 ลูกเล้ียงของตวัเองตั้งแต่นั้นมา  



 จนเม่ือลูกเล้ียงเติบโตจนสามารถปกครองแผน่ดินดว้ยตวัเองไดแ้ลว้  ฮทัเชปซุท ก็ยงัไม่ยอมลงจาก

ต าแหน่ง   ซ ้ าร้ายยงัหนกักวา่เดิม   เม่ือพระนางประกาศตวัเป็น ฟาโรห์ เสียเอง  ปกครองแผน่ดินอียปิตใ์น

ฐานะฟาโรห์ (ผูช้าย) อยา่งสมบูรณ์แบบ  

 ปัญหาก็คือ  จะท าอยา่งไรให้ผูค้นยอมรับวา่ นางคือผูมี้สิทธิอนัชอบธรรมในการเป็นฟาโรห์  

 

(วหิาร ฮทัเชปซุท หรือ แดร์ เอล บาห์รี) 

 จึงมีภาพเร่ืองราวชีวติของฟาโรห์ ฮทัเชปซุท ในวิหาร แดร์ เอล  บาฮารี ท่ีเมืองลกัซอร์ เล่าเร่ืองชาติ

ก าเนิดท่ีแทจ้ริงของฮทัเชปซุท วา่  เธอมิไดเ้ป็นลูกของ ธุทโมเซส ท่ี 1 แต่อยา่งใด   

 ภาพนั้นบรรยายวา่  คืนหน่ึง  เทพอามุน-รา(AMUN RA)  เทพสูงสุดแห่งเมืองธีบส์ไดแ้อบเขา้หา

อาห์โมเซ มารดาของเธอ และ ปฎิสนธิเธอข้ึนมา  เธอจึงเป็นลูกของเทพอามุม-รา ไม่ใช่ลูกของธุทโมเซส  

 



(ภาพสลกัขา้งวหิารฮทัเชปซุท เป็นรูปท่ีเธอประกาศวา่ ไดรั้บการเล้ียงดูด่ืมนมจากเทพีฮาธอร์โดยตรง  จะ

เห็นเด็กก าลงัคุกเข่าดูดนมจากเตา้ของววั) 

 แค่น้ียงัไม่พอ   ยงัมีภาพสลกัในวหิารขา้งๆบรรยายความวา่   ในตอนท่ีเธอยงัเป็นเด็กนั้น  เธอไดรั้บ

การเล้ียงดู และ ใหน้ม จากเทพี ฮาธอร์ เทพีววั ผูเ้ป็นเทพีแห่งการเป็นแม่ ความสนุกสนานร่ืนเริงดว้ย  

 และเทพีฮาธอร์ น่ีเอง ท่ีในต านานระบุวา่  เป็นผูเ้ล้ียงดู เทพฮอรัส โอรสของ เทพีไอซิส กบั เทพโอ

ไซริส  ซ่ึงกลายเป็นความเช่ือในเวลาต่อมาวา่  ฟาโรห์ คือผูท่ี้ไดรั้บการเล้ียงดู และ ด่ืมนมจาก เทพีฮาธอร์  

 ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ี  ฮทัเชปซุท จึงยนืยนัวา่ การข้ึนครองบลัลงัก ์ เป็นฟาโรห์ของพระนาง เป็นความ

ประสงคข์องเทพเจา้ อามุน-รา  และไม่ยอมลงจากอ านาจ  แมว้า่ ธุทโมเซส ท่ี 3 จะถึงวยัท่ีจะครองราชยไ์ด้

เองแลว้    

 ดว้ยสภาพแวดลอ้มในขณะนั้น  ธุทโมเซส ท่ี 3 ไม่สามารถโตแ้ยง้อะไรไดเ้ลย   

 

(ธุทโมเซส ท่ี 3)  

 ธุทโมเซส ท่ี 3  ท าไดอ้ยา่งเก่งท่ีสุดก็คือ  การมีช่ือเป็นผูค้รองราชยร่์วม  และตอ้งรอจนกวา่ ฮทัเชป

ซุท จะส้ินพระชนมไ์ปเอง  หลงัจากครองแผน่ดินไดน้าน 21 ปี   

 หลงัจากวนันั้น  ศึกช าระแคน้จึงไดเ้ร่ิมข้ึน  รออ่านตอนต่อในสัปดาห์หนา้ครับ   

 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  



 

 เรามีทวัร์ออกเดินทางทุกเดือน  

 ท่านท่ีตอ้งการอ่านบทความ “ซอกซอนตะลอนไป” ยอ้นหลงั 5 ปี  สามารถอ่านไดท่ี้ บล็อก “ซอก

ซอนตะลอยไป”  ท่ี www.whiteelephanttravel.co.th   

 พบกนัใหม่สัปดาห์หนา้ครับ   

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

