
ซอกซอนตะลอนไป                           (14 กรกฎาคม 2562) 

เกมส์ อ๊อฟ โทรน ของฟาโรห์(ตอน 3)  

โดย   เสรษฐวทิย ์ ชีรวินิจ 

 ธุทโมเซส ท่ี 3 กุมความแคน้แน่นหวัอกข้ึนครองราชยเ์ป็นฟาโรห์ หลงัจากท่ี ฮทัเชปซุท 

ส้ินพระชนม ์  จากนั้น  แผนการลา้งแคน้ ฮทัเชปซุท ก็เร่ิมข้ึนในทนัที   

 ปัญหาคือ  จะลา้งแคน้อยา่งไร  ในเม่ือคนท่ีตอ้งการจะลา้งแคน้ไดต้ายไปแลว้  

 เร่ืองน้ีตอ้งยอ้นกลบัไปพูดถึง แนวคิดทางศาสนาของอียปิตโ์บราณเสียก่อน  เพื่อจะไดเ้ขา้ใจการลา้ง

แคน้แบบอียปิต ์ 

 เน่ืองจากศาสนาอียปิตโ์บราณเช่ือถือกนัวา่  ชีวติมนุษยมิ์ไดส้ิ้นสุดลง เม่ือมนุษยถึ์งแก่ความตาย   แต่

จะยงัมีอีกโลกหน่ึงรออยู ่  เขาเรียกวา่ UNDER WORLD  หรือ โลกหนา้  แต่ไม่ใช่ นรกภูมิ  

 เห็นมั้ยครับวา่  แนวคิดในเร่ืองโลกหนา้ มีมาตั้งแต่โบราณกาล  ก่อนหนา้ศาสนายวิ  ศาสนาฮินดู  

ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต ์ หรือแมแ้ต่  ศาสนาอิสลาม  

 ณ.ท่ีโลกหนา้   เทพโอไซริส ซ่ึงเป็นเทพเจา้แห่ง “โลกหนา้” จะประทบัรออยูท่ี่นัน่  เพื่อใหค้นตาย

เดินทางไปพบกบัพระองค ์  โดยมีเง่ือนไขรายละเอียดต่างๆก่อนท่ีเขาจะไดพ้บกบัพระองค ์  ซ่ึงผมจะน าเอา

มาเล่าใหฟั้งในโอกาสหนา้ครับ  

 

(ภาพเขียนบนกระดาษปาปิรัส อายหุลายพนัปี แสดงใหเ้ห็นเทพโอไซริส ประทบัในประร า ใน “โลกหนา้” 

รอใหม้นุษยท่ี์ตายเดินทางไปพบ)  

 ดว้ยเหตุท่ีชาวอียปิตเ์ช่ือถือในเร่ือง “โลกหนา้” น่ีเอง  จึงมีแนวความคิดท่ีจะเก็บรักษาร่างกายของ

ผูต้ายเอาไว ้ จุดประสงคก์็คือ  เพื่อเอาไปใชใ้นโลกหนา้   



 วธีิการเก็บรักษาร่างกายเอาไวก้็คือ การท าเป็นมมัม่ี นัน่เอง  

 นอกจากน้ี  คนท่ีอยูข่า้งหลงัยงัจะตอ้งเตรียมพร้อมจดัการขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีผูต้ายเคยใชม้า

ก่อน ใหผู้ต้ายไดน้ าเอาไปใชใ้นโลกหนา้ดว้ย  

 รวมถึง  บรรดาขา้ทาสบริวาร  คนรับใช ้(ในกรณีท่ีเป็นฟาโรห์ หรือ บรรดาชนชั้นสูงต่างๆ) เพื่อให้

ขา้ทาสบริวาร และ คนรับใชเ้หล่าน้ี ไดต้ามไปรับใชใ้นโลกหนา้  

 มมัม่ี ท่ีท าเอาไวจ้ะตอ้งดูแลรักษาเอาไวใ้หอ้ยูใ่นสภาพดี  เพราะชาวอียปิตโ์บราณเช่ือถือวา่  มมัม่ีจะ

เป็นท่ีสิงสถิตของวิญญาณ 2 ชนิดของผูต้าย ท่ีเรียกวา่ บา(BA)  และ  คา (KA)  ซ่ึงผมจะเล่ารายละเอียดเร่ือง

วญิญาณท่ีวา่น้ีในโอกาสต่อๆไปครับ 

 

(รูปลกัษณ์ของ คา ซ่ึงเป็นวญิญาณชนิดหน่ึงของผูต้าย)  

 รายละเอียดเหล่าน้ี   ลว้นเป็นค าสั่ง หรือ กฎ ท่ีบรรดานกับวชไดบ้อกไวก้บัฟาโรห์ ใหป้ฎิบติัตาม  

ส่วนจะเป็นจริงในโลกหนา้ตามท่ีนกับวชไดบ้อกเอาไวห้รือไม่  ไม่มีใครสามารถบอกได ้ 

 นกับวชย  ้าวา่  ตอ้งรักษามมัม่ีเอาไวใ้หดี้  เพื่อให้วญิญาณของผูต้ายสามารถกลบัมาเขา้ร่างได ้  หาก

ไม่มีมมัม่ี วญิญาณก็จะตอ้งระเหเร่ร่อน ไม่สามารถเดินทางไปสู่ “โลกหนา้” ไดต้ลอดกาล   

 แต่นกับวชก็ตอ้งคิดแผนสองใหแ้ก่ฟาโรห์ดว้ย  กล่าวคือ  หากมมัม่ีถูกศตัรูท าลาย  นกับวชบอกวา่   

จะตอ้งสร้างรูปสลกัเหมือนของผูต้ายเอาไว ้ หรือ  แกะสลกัภาพของผูต้ายบนผนงัเอาไว ้  



 

(พระนามของฮทัเชปซุท ใน คาร์ทูช ท่ีถูกกะเทาะท าลาย)  

 หรือไม่ก็  แกะสลกัช่ือของฟาโรห์ผูต้าย ท่ีเขียนดว้ยภาษาเฮียโรกลิฟ อยูใ่นวงรีท่ีเรียกวา่  คาร์ทูช

(CARTOUCHE)  ทั้งน้ี  ก็เพื่อใหว้ญิญาณของผูต้ายมาส่ิงสถิตไดใ้นท่ีใดท่ีหน่ึง  

 สรุปก็คือ  ส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ยวดในการไปใชชี้วติในโลกหนา้ก็คือ มมัม่ี , รูปสลกัท่ีท าดว้ย

หิน  ,  รูปสลกับนก าแพง  และ  ช่ือท่ีอยูใ่นคาร์ทูช  

 หากส่ิงเหล่าน้ีถูกท าลายก็จะท าให ้วญิญาณของผูต้ายไม่สามารถเดินทางไปสู่ “โลกหนา้”ได ้ และ น่ี

คือส่ิงท่ีนกัโบราณคดีอียปิตเ์ช่ือวา่  เป็นวธีิการในการแกแ้คน้ผูท่ี้ตายไปแลว้ของคนในยคุนั้น  

 จึงปรากฏ  ภาพสลกันูนต ่าของ ฮทัเชปซุท หลายรูปในวหิาร ฮทัเชปซุท  และอีกหลายแห่งท่ีถูก

กะเทาะดว้ยของแขง็ จนภาพ หรือ ตวัหนงัสือช่ือของฮทัเชปซุท เสียหายเกือบหมด   

 ดว้ยหวงัจะไม่ให ้ฮทัเชปซุท สามารถเดินทางไป “โลกหนา้” เพื่อพบกบัเทพโอไซริสได ้  



 

(คณะของ ไวท ์เอเลแฟนท ์ทราเวล เอเยนซ่ี ในวิหารคาร์นคั  เบ้ืองหลงัก็คือ เสาโอเบอลิสค)์  

 แต่ท่ีน่าสนใจก็คือ มีเสาโอเบอร์ลิสค ์ แท่งส่ีเหล่ียมสูงปลายแหลมเหมือนดินสอ ท าดว้ยหินแกรนิต

ทั้งตน้ ในวหิารคาร์นคั ท่ีฮทัเชปซุท สร้างข้ึนเพื่อถวายแด่เทพอามุน-รา  และมีช่ือของฮทัเชปซุท สลกัอยูบ่น

เสาหลายจุด  ควบคู่กบัช่ือของเทพ อามุน-รา   

 หากธุปโมเซส ตอ้งการจะท าลายช่ือของ ฮทัเชปซุท  ก็เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยาก   เพราะแกรนิตเป็น

หินเน้ือแกร่ง  ความแขง็รองมาจากเพชรเพียงล าดบัเดียวเท่านั้น  การจะกะเทาะท าลายช่ือของฮทัเชปซุท จึง

เป็นเร่ืองท่ียากล าบากมาก   

 

(ปลายยอกของเสาโอเลอลิสค ์เป็นภาพของเทพอามุน-รา ก าลงัสวมมงกุฎใหแ้ก่ ฮทัเชปซุท)  



 ยิง่ไปกวา่นั้น  หากจะท าลายช่ือของฮทัเชปซุท  ก็คงเกรงวา่ จะไปกระทบกบัช่ือของเทพอามุน-รา  

ซ่ึง ธุทโมเซส ท่ี 3  เองก็นบัถือดว้ย  

 จะกลายเป็นการลบหลู่เกียรติของเทพอามุน-รา ไป ดีไม่ดีตวัเองจะเดือดร้อนดว้ย   

 ธุทโมเซส ท่ี 3 จึงเลือกใชว้ธีิก่อก าแพงข้ึนโดยรอบเสาโอเบอลิสค ์  เพื่อปิดบงัช่ือของ ฮทัเชปซุส

ไม่ใหมี้ใครเห็น  เป็นความหมายเท่ากบัการกะเทาะช่ือของฮทัเชปซุท ออกไปนัน่เอง    

 เร่ืองแคน้ฝังหุ่นน้ี  มีมาชา้นานแลว้  เพราะมนุษยก์็คือมนุษยน์ัน่เอง 

 ส าหรับท่านท่ีสนใจจะเดินทางท่องเท่ียวแบบเจาะลึกอียปิต ์10 วนั 7 คืน กบั ไวท ์ เอเลแฟนท ์  ทรา

เวล เอเยนซ่ี  กบั ผม เป็นโปรแกรมท่ีจดัข้ึนอยา่งประณีต เพื่อใหเ้ป็นการพกัผอ่นสบายๆ และ เนน้การ

บรรยายชม  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/

