
ตํานาน12นักษัตร 
• ราศีมีน (Pisces)  
• ราศีกุมภ (Aquarius)  
• ราศีมังกร (Capricornus)  
• ราศีธนู (Sagittarius)  
• ราศีพิจิก (Scorpio)  
• ราศีตุลย (Libra)  
• ราศีกันย (Virgo)  
• ราศีสิงห (Leo)  
• ราศีกรกฏ (Cancer)  
• ราศีเมถุน (Gemini)  
• ราศีพฤษภ (Taurus)  
• ราศีเมษ (Aries)  

 

ราศีมกร (Capricornus) 
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ตํานานของราศีมกรท่ีพูดถึงกันมากที่สุดคือ เมื่อครั้งที่เหลา
เทพจัดงานฉลองกันริมแมนํ้าไนลแลวไทพอนโผลออกมานั้น เทพ
แพนซึ่งเปนเทพแหงทองทุงมีเขาเหมือนแพะ หูที่แหลม และมีขน
ขึ้นอีกดวย เทพแพนตกใจมากจึงกลายรางเปนสัตวคิดจะหนีไป 
แตดวยความรีบรอนจึงกายเพียงครั้งลางเปนปลากระโดดลงน้ําหนี
ไป และเทพซีอุสที่เห็นวานาสนุกดีจึงทําใหเกิดเปนกลุมดาวขึน้มา 

  สวนอีกตํานานหนึ่งวาเปนแมแพะชื่อวาอามัลเทียที่คอยให
นมแกซีอสุเมื่อครั้งยังเปนเดก็ทารกอยู ซีอุสจึงใหเกยีรติเธอ สาม
อยางคือ หลังจากที่เธอตายใหเอาหนังไปแปะไวโลหของตน ซึ่ง
ตอมากลายเปนของอาเธนา (โลหช่ือวาไอกิส) และใหเขาของเธอ
เต็มไปดวยผลไมทองคําจากสวนเฮสเพริเดส เมื่อเด็ดกนิหมดมันก็
จะงอกขึน้มาใหมเอง เรียกวาเปนเขาแหงความอุดมสมบูรณ และ
สุดทายใหกลายเปนกลุมดาว 

Category: ตํานาน12นักษตัร  
 
 
 

ราศีกุมภ (Aquarius) 
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เมื่อครั้งทีส่มัยเมอืงทรอยยังคงอยู มีเจาชายนามวากานีเมเด 
(Ganymede) กานีเมเดเปนเด็กหนุมรูปงามเสียจนวา แมแตสาว
งามก็ยังเทียบไดยาก ซีอุสซึ่งแตเดิมจะเปนหญิงหรือชายก็ไม
เกี่ยงอยูแลวนั้น เมื่อไดเห็นก็เกิดถูกใจในความงามของกานีเมเด
เขา จึงแปลงกลายเปนนกอินทรี (บางก็วาสงอินทรีมา) มาลักพา
ตัวกานีเมเดที่กําลงัตอนฝูงแกะอยูน้ันเองไปที่โอลิมปส และใหทํา
หนาที่เปนผูรินเหลาแกเหลาเทพ (ประมาณวาโดนจับใหมาเปน
เด็กเชียรเบียร แตวากันวาไมใชแครนิเหลา แตใหเปนเด็กรับใช
สวนตัวของซีอุสดวยซ้ํา) ซึง่แตเดิมเปนหนาที่ของเฮเบ (Hebe) 
เทพีแหงความเยาววัยซึ่งเปนธิดาของเทพีเฮราและซีอสุ แตได
เกษยีณตัวเองไปแตงงานกับเฮอรคิวลิสที่ถูกยกใหเปนเทพบน
สวรรค (ถือวาเปนการสงบศึกกันระหวางเฮราและเฮอรคิวลิส)  

  

แตเมื่อเฮราเห็นซอีสุใหความรักแกกานีเมเดกเ็กิดความหึง
หวง ฝายซีอุสก็กลวัเมียเปนทุนเดิม จึงใหกานีเมเดไปเปนกลุมดาว
ราศีกุมภเพื่อจะไดไมตองโดนเฮรารงัควาน และใกล ๆ กันจะมี
กลุมดาวอินทรีซึ่งก็คือรางของซีอุสทีก่ลายรางเปนอินทรีมาลักตัว
กานีเมเดไปนั่นเอง แตบางเรื่องเลากว็าเมื่อกานีเมเดถูกลักพาตัว
ไปแลว ฝายบิดาและมารดาซึ่งเปนเจาเมืองทรอยในตอนนั้นก็เศรา
เสียใจมาก ซีอุสจึงใหผูรับใชนําของขวัญมาปลอบใจซึง่ไดแกมา
วิเศษท่ีว่ิงบนน้ําได (บางก็วาเปนเถาองุนทองคํา) และเลาวากานี
เมเดไดรบัพรใหไมแกไมตายและยังไดรับเกยีรติใหเปนผูรินเหลา
แกเหลาเทพอีกดวย และซีอสุก็ไดทําใหกานีเมเดกลายเปนกลุม
ดาวราศีกุมภ เพ่ือใหพอแมของเขาสามารถมองเห็นเขาอยูบน
ทองฟาได (คืน ๆ ใหพอแมเขาไปซะก็สิ้นเรื่อง) 
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ราศีมีน (Pisces) 
  

 

 

เมื่อครั้งทีเ่หลาเทพจัดงานฉลองกันริมแมนํ้าไนลแลวสตัว
ประหลาดไทพอนโผลออกมานั้น อโฟรไดท(Aphrodite) เทพี
แหงความงามและความรักไดแปลงกายตัวเองเปนปลา และลูก
ชายของเธอ อีรอส (Eros) ก็แปลงเปนปลาดวยเชนกนัแลวกระโด
ลงแมนํ้าไนลวายหนีไป โดยทั้งสองใชเชือกหน่ึงเสนผูกไวระหวาง
กันเพื่อไมใหหลงทางแยกจากกัน ซึ่งรูปกลุมดาวราศีมีนก็คือ
รูปรางของทั้งสองเมื่อครั้งกลายรางเปนปลานั้นเอง บางเรื่องเลาวา
ผูที่ทําใหกลายเปนหมูดาวคือเทพีอาเธนา  

  แตที่วาแมนํ้าที่กระโดดลงไปไมใชแมนํ้าไนลแตเปนแมนํ้าเอ
ริดานุส(Eridanus) ก็มี 
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ราศีเมษ (Aries) 

 

 

 

ถาใครเคยดูหนังเรือ่งเจสันกับขนแกะทองคํา (ไมแนใจวา
เรื่องชื่อหนังเหมือนกัน อาจจะเปน อภินิหารขนแกะทองคําก็ได
นะ) คงจําขนแกะที่แขวนอยูบนตนไมแลวมีสตัวประหลาดเฝาอยู
ได ก็แกะตัวนั้นแหละทีเ่ปนที่มาของกลุมดาวราศีเมษ แตเรื่องของ
ตนกําเนิดของกลุมดาวเปนเรื่องกอนหนาที่เจสันจะเดินทางไปเอา
ขนแกะ ตามท่ีเอามาสรางเปนหนังใหดู (แตบางตํานานก็วา กลุม
ดาวราศีเมษมาจากตอนของเจสันนี่ละ แตเรามาพูดถึงตอนที่แกะ
มันยังเปนตัวดีกวา) 

  เรื่องมอียูวา เจาชายพรซิัส (Phrixus) และเจาหญิงเฮเล 
(Helle) บุตรฝาแฝดของพระราชาอาธามัส (Athamus)และเนเพ
เล (Nephele:เปนนิมสเมฆ ไมรูจะอธบิายยังไง เอาเปนวาเปนภูต
ประเภทหนึ่ง แตบางก็วาเปนเทพีทีซ่ีอุสสรางขึ้นเลยีนแบบเทพีเฮ
รา) แตตอมาอาธามัสก็ทิ้งนางไปแตงงานกับนางไอโน (Ino) ซึ่ง
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นางไอโนน้ันเมื่อคลอดลูกของตัวเองออกมา กร็ูสึกไมชอบใจ
ลูกเลีย้งทั้งสองของตนเองจึงคิดจะวางแผนฆา โดยใหพวกผูหญิง
ที่มีหนาที่เปนคนหวานเมล็ดพันธุพืชเอาเมล็ดไปลนไฟ ทําให
เมล็ดไมสามารถเพาะปลูกได เกิดเปนภัยแลงขึ้นราชาอาธามัสจึง
ไปปรึกษากับนักบวช(ซึ่งแนนอนนางไอโนซื้อตัวไปแลว) และ
นักบวชก็แนะนําวา จะตองสังเวยบุตรฝาแฝดทัง้สองตอเหลาเทพ
แลวการเพาะปลูกจะอุดมสมบูรณเชนเดิม ราชาอาธามัสไดฟง
เชนนั้นก็ใหทุกคนจัดแจงเตรยีมงานสังเวยขึ้นทนัที แตทวาเนเพเล
เมื่อรูเรื่องเขาก็ไปรองขอตอซีอุสใหชวย เทพซอีุสจึงสงแกะที่มขีน
เปนทองคํามาใหแกเนเพเล ใหลูกทั้งสองขึ้นหลังแกะแลวหนไีป 

 

  ทวาระหวางทางที่หนีอยูน้ัน แกะบินสูงเกินไป เจาหญิงเฮเล
เกิดหนามืดตกลงจากหลังแกะไปในทะเล และเสียชีวิตลง สวน
เจาชายพริซัสนั้นมาถึงเมืองคอลคิส (Colchis) โดยปลอดภัย และ
พระราชาอาเอเตส (Aeëtes) ก็ไหการตอนรับเปนอยางดี แตพริ
ซัสกลับทําสิ่งที่นาตกใจคือฆาแกะที่ชวยพาตัวเองหนีมาทิ้ง แลว
ยกขนทองคําใหพระราชาอาเอเตส (ไมรูวามันทําเพื่อแกแคนใน
นองสาวหรือเปลานะแตสงสารแกะชะมัด) แตบางก็วาที่ฆาทิ้ง
เพราะจะสังเวยใหแกเทพซอีุส (แตเดิมมันก็เปนของซอีุสอยูแลวนี่
หวา แลวทําไมไมคืนใหทั้งตัวไปเลยฟะ) แลวราชาอาเอเตสก็เอา
ขนแกะไปแขวนไวที่ตนไมใหญในปา และใหมังกรที่ไมหลับไม
นอนเฝาเอาไว สวนเรื่องหลงัจากนั้นกาดูจากตอนของเจสันได 

 

  แลวยังมอีีกเรื่องเลาหนึ่งที่วาเปนตนกําเนิดของกลุมดาวราศี
เมษ คือ เมื่อครั้งทีเ่หลาเทพจัดงานสังสรรคที่ริมแมนํ้าไนลตอนที่
กําลังครืน้เครงกันสุด ๆ อยู ๆ เจาสัตวประหลาดนามวาไทพอน
(Typhon) ก็โผลออกมา เหลาพวกเทพตางตกใจก็เลยแปลงราง
เปนสัตวว่ิงหนีกันไป โดยซอีุสแปลงรางเปนแกะแลวว่ิงหนีไป ซึ่ง
ราศีเมษกคื็อรูปรางของซีอุสเมื่อยามเปนแกะนัน่เอง 
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ราศีพฤษภ (Taurus) 

 

วันหนึ่งนางยูโรปา เจาหญิงแหงเมืองฟนิเชียน 
(Phoenician) ผูมคีวามงามเปนหนักหนา ออกไปเดินเลนที่ทุง
หญา (บางก็วาริมชายหาด) ก็ไดเห็นวัวสีขาวรูปรางกํายํางดงาม
เปนที่สุดตัวหนึ่ง เจาวัวตัวนี้เช่ืองสนิทและยังมีทาทีเปนมิตรผิดกับ
ทาทีที่นาเกรงขามของมัน นางก็เลยตายใจขึ้นเขาไปลูบไลและใน
ที่สุดก็ขึ้นขี่หลังวัวตัวนั้น 

  เมื่อนางขึน้ขี่หลังวัวตัวนั้นก็ออกวิ่งผานน้ําขามทะเลไมยอม
ใหนางลงจากหลังจนไปถึงเกาะครีต (Crete) ซึ่งจริง ๆ แลว วัวตัว
น้ีก็คือซีอสุแปลงกายมา ดวยวาซีอุสเกิดหลงรกันางยูโรปาจึง
แปลงกายเปนวัวมาลักพาตวันาง และหลังจากนั้น นางยูโรปาก็
คลอดบุตรสามคนซึ่งไดแก มินอส (Minos) ลาดามันติส 
(Rhadamanthys) และซารเพดอน(Sarpedon) 

ซึ่งกลุมดาวราศีพฤษกก็คือรปูรางของซีอุสเมือ่ยามแปลง
กายเปนววัที่ซีอุสทาํไวเปนที่ระลึก และช่ือของทวีปยุโรป ก็วากัน
วาเอามาจากชื่อของนางยูโรปานี่เอง 
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ราศีเมถุน (Gemini) 

 

 

คาสเตอร (Castor) กับพอลลกัซ (Pollux) เปนฝาแฝดก็จริง 
แตไมใชแฝดสอง แตจริง ๆ แฝดสี่ แถมเปนแฝดคนละไขอีกดวย 
(ที่วาเปนคนละไขนะ ไขจรงิ ๆ นะ)  

  เรื่องมอียูวา ซีอุสเกิดไปหลงรักนางเรดา มเหสีของพระราชา
ไทนดาริอุส(Tyndareus) แหงเมืองสปารตา ซีอุสจึงวางแผนกับ
เฮอรเมส ใหเฮอรเมสแปลงกายเปนอนิทรีใหไลตามตัวเองซึ่ง
แปลงกายเปนหงสขาว (ซึ่งวากันวากลุมดาวหงสหรือ Cygnus ก็
คือรูปรางของซีอุสที่กลายเปนหงสขาวนี่เอง) เมื่อนางเรดาเห็น
ดังน้ันจึงเขาไปชวยโอบกอดหงสขาวไวแลวไลอินทรีไป แลวไม
นานนักนางเรดาก็คลอกลูกออกมาเปนไขสองใบ (บางก็วาใบ
เดียว) และในไขแตละใบ กม็ีฝาแฝดชายหญิงอยางละคูอยู ไดแก 
คาสเตอรกับคลิเทมเนสตรา(Clytemnestra)ในไขใบแรก และ 
พอลลักซกับเฮเลน (Helen) ในไขใบที่สอง (ซึ่งนางเฮเลนที่วาน้ี 
ก็คือนางเฮเลนทีเ่ปนตนกําเนิดของการลมสลายของเมอืงทรอย
น่ันเอง)  



  

 

คาสเตอรกับพอลลกัซเปนพีน่องที่รักกันมาก แตทวาคา
สเตอรน้ันเปนลูกของไทนดาริอุสที่เปนมนุษยจึงไมไดเปนอมตะ 
ผิดกับพอลลกัซทีเ่ปนบุตรของซีอุสจึงไมแกไมตาย คาสเตอรและ
พอลลักซ (สองคนเรยีกรวมกันวาดีออสคอยส : Dioscuri) ซึ่งทั้ง
สองก็เปนผูกลาทีม่ีช่ือเสียงมาก โดยไดเคยรวมเรอือารโกไปกับเจ
สันเพื่อเอาขนแกะทองคําดวย  

 

เรื่องเลาเกี่ยวกับการตายของคาสเตอรมีอยูวา ทั้งสองไดไป
รวมงานแตงงานระหวางคูฝาแฝดชายนามวาอิดัส (Idas)และไลน
เซอุส(Lynceus) กับฝาแฝดหญิงคือนางฟเบ (Phoebe) และนาง
ฮิลาเอยรา (Hilaeira) ไมรูวาเมาอะไร คาสเตอรกับพลอลักซ
กลับไปฉดุเอาเจาสาวทั้งสองมา ทําใหเกิดการตอสูกับอิดัส
และไลนเซอุส สงผลใหคาสเตอรตาย (อิดัสกบัไลนเซอุสก็ตาย
ดวย) พอลลกัซเศราเสียใจมาก แตดวยวาตนเปนอมตะไมสามารถ
ตายรวมกบัคาสเตอรได จึงรองขอกบัเหลาเทพวา ใหตนสามารถ
แบงความเปนอมตะแกคาสเตอร หลังจากนั้นทั้งสองจึงอยูบน
สวรรค 1 วันและจะไปอยูในแดนแหงความตาย 1 วัน สลับกันไป 
(บางก็วาครึ่งวัน บางก็วา 1 ป) ซีอุสเห็นแกมิตรภาพของทั้งสอง
จึงทําใหเกิดกลุมดาวราศีเมถุนขึ้นมา 
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ราศีกรกฏ (Cancer) 

 

 

ในงานทั้ง 12ของเฮอรคิวลสิ มีอยูงานหนึ่งคือไปกําจัดไฮด
รา(Hydra) ซึ่งเปนงูยักษม ี9 หัว สวนเจาปูที่วานี่แมแตช่ือก็หาไม
เจอและไมไดเกี่ยวของอะไรดวยเลย แตก็ถูกเฮอรคิวลสิที่กําลัง
ตอสูอยูเหยยีบโดยไมรูตัว แลวเทพเีฮราซึ่งไมชอบเฮอรคิวลิสอยู
แลวก็เลยทําใหกลายเปนกลุมดาว<ไปพรอมไฮดราดวย (แบบวา
ไมรูตัวอยู ๆ ก็ไดกลายเปนดาว)  

 

  แตอีกที่บอกวา เจาปูยักษตัวนี้เปนเพือ่นกับไฮดรา เมื่อครั้ง
ไฮดราสูกับเฮอรคิวลิสก็พยายามชวยโดยหนบีขาเฮอรคิวลิสไว แต
ก็ถูกเฮอรคิวลิสเหยียบตายจนได เทพีเฮราเหน็ก็เกิดประทับใจใน
ความรักเพื่อน(+ขอบใจที่ชวยหนีบขาเฮอรคิวลิส) จึงทําใหเจาปู
ยักษขึ้นไปเปนหมูดาวบนฟา 
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ราศีสิงห (Leo) 
  

 

 

ในงานทั้ง 12ของเฮอรคิวลสิ งานแรกก็คือการจัดการสงิโต
ยักษที่อาศัยอยูในปาเนมีอา (Nemea) สิงโตตัวนี้มีขนาดใหญโต
มาก ชอบจับผูคนกินเปนอาหาร และยังมผีิวกายที่แข็งมากอีกดวย 

 

 แมแตลกูธนูหรือไมพลองของเฮอรคิวลิสก็ไมอาจทําอะไร
มันได สุดทายเฮอรคิวลิสจึงใชมือเปลาบิดคอมันจนตาย เทพีเฮรา
จึงยกใหสิงโตเปนหมูดาวเพื่อสรรเสริญถึงอุปสรรคที่มนัสรางใหแก
เฮอรคิวลสิ 
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ราศีกันย (Virgo) 
  

 

สําหรับราศีกันยน้ันมีอยูหลายเรื่องเลาวาจนไมแนใจวาหญิง
สาวที่วา หมายถึงใครกันแน สวนมากจะบอกวาเปน  เทพีแอสเต
รีย (Astraea) เทพีแพงความยตุธิรรม  หรือ    ดีมิเตอร
(Demeter) เทพแีหงความอุดมสมบูรณ หรือบางทีก็เปนเพอร
ซิโฟเน (Persephone) ธิดาของดีมิเตอรและซีอุส ดวยวาเพอร
ซิโฟเน ถูกฮาเดสลักพาตัวไปตองอยูในแดนแหงความตาย 4 
เดือน และใน 4 เดือนน้ันเราจะไมเห็นหมูดาวราศีกันยดวย (ของดี
มิเตอรและเพอรซิโฟเนคงไมตองเลาเพราะคิดวารูจักกันดีอยู
แลว)  

แตมาดูเรือ่งของแอสเตรยีกนัดีกวา  

เมื่อครั้งสมัยที่มนุษยเพ่ิงเกดิขึ้นซึ่งเรยีกกันวา ยุคทอง ทั้งป
เปรยีบเสมือนกับฤดูใบไมผลิ    มนุษยก็อยูกันอยางสุขสบายแทบ
ไมตองทํามาหากินอะไรเลย   เหลาเทพกเ็ลยลงมาอาศัยอยูบน
พื้นโลกกบัมนุษยดวยเชนเดยีวกัน    แตหลังจากผานยคุทองเขาสู
ยุคเงินนั้นมนุษยกเ็กิดการทะเลาะเบาะแวงแยงชิงกัน   เหลาเทพก็



เกิดความเบื่อหนายจึงคอย ๆ  จากไปพํานักอยูบนสวรรคทีละองค
สององค  จนเหลือแตเพียงเทพีแอสเตรีย ซึ่งเธอก็พยายามอดทน
คอยตักเตือนมนุษยใหอยูในความดีตลอดมา    แตก็ไมมีผลอันใด
มนุษยกลบัยิ่งเลวรายลง   จนสุดทายเทพีแอสเตรยีหมดความ
อดทนเธอก็จากพื้นโลกกลบัสูสรวงสวรรค 
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ราศีตุลย (Libra) 

 

…ช่ือของกลุมดาวจักรราศีทีแ่ตกตางจากชื่อของกลุมดาว
จักรราศีอืน่ ๆ คือ กลุมดาวคันชั่ง เพราะเครื่องชั่งเปนของใช ไมมี
ชีวิต ในขณะที่ช่ือของกลุมดาวจักรราศีกลุมอืน่ ๆ เปนสิ่งมีชีวิต 

  กลุมดาวคันชั่งเปนกลุมดาวที่ไมเดน และไมพบวัตถุฝา ๆ 
ในกลุมดาวนี้  

  คันชั่งเปนเครื่องมอืที่เทพธดิาแหงความยุติธรรม เทพีแอสเต
รีย (ในราศีกันย) ใชเพื่อวัดความเที่ยงธรรมในโลกมนุษย   
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ราศีพิจิก (Scorpio) 
  

 

นายพรานชื่อวาโอริออน (Orion) ออกตัววาตนเปนผูที่
เกงกาจกวาใคร จนทําใหเหลาเทพเกิดไมพอใจ (ราว ๆ วาหมั่นไส 
) โดยเฉพาะเทพไีกอา (Gaia) รูสึกไมพอใจเปนอยางมาก จึง
เรยีกแมงปองตัวหนึ่งมา ใหไปจัดการกับโอริออนเสีย แมงปองจึง
ใชพิษทีห่างของมันแทงโอริออนถงึแกความตาย จึงถูกยกให
กลายเปนหมูดาวเพื่อเปนเกยีรติแกมนั  

  สวนโอริออนนั้นก็กลายเปนหมูดาวโอริออนดวยการรองขอ
เทพีอลัเตมิส (อีกตํานานของกลุมดาวโอริออนเลาวา โอริออนตาย
เพราะลูกศรของเทพีอัลเตมสิที่หลงรกัตนเพราะถูกอพอลโลห
ลอก) วากันวาแมจะกลายเปนดาวแลวโอริออนก็ยังคงกลัวแมง
ปองอยู  

  โดยกลุมดาวโอริออนจะอยูฝงตรงขามกับกลุมดาวแมงปอง 
และจะไมปรากฏใหเห็นจนกวากลุมดาวราศีพิจิกจะลับขอบฟาไป 
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ราศีธนู (Sagittarius) 

  

กลุมดาวราศีธนูน้ีหมายถึงเซนทอส(Centaur) ที่เปนครึ่งคน
ครึ่งมานามวาเครอน (Cheiron) 

 เครอนเปนเซนทอสที่ไดรับการสอนเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปน
เรื่องการแพทย การดนตรี การพยากรณ และการลาสัตวจากเทพ
พอลโลและเทพีอลัเตมิส ดวยชื่อเสียงของเขา จึงทําใหเหลา
พระราชาและผูกลามากมายตางนําลูกของตนใหมาเปนศิษย
ของเครอน ซึ่งลูกศิษยของเครอนกม็ต้ัีงแตเฮอรคิวลิส คาสเตอร 
ไปถึงเจสัน (+etc.) 

 วากันวาเครอนเปนลูกของพไิลรา (Philyra) ซึง่เกิดระหวาง
โครนอส (Chronos) และนมิส โดยโครนอสแปลงรางเปนมาเพือ่
หลบสายตาของเทพีเรอาผูเปนภรรยาไปหานางนิมส จึงเกิดเปน
ครึ่งคนครึง่มาออกมา 

 การตายของเครอนนั้นวากันวา เมื่อครั้งที่เฮอรคิวลิสมีเรื่อง
กับพวกเซนทอส เกิดผิดพลาดยิงศรที่อาบยาพิษของไฮดราไป



ถูกเครอนเขา พิษของไฮดรานั้นรายแรงมาก แมแตเครอนที่ได
เรยีนวิชาแพทยจากเทพก็ไมสามารถรักษาได แตดวยวาเครอน
เปนอมตะไมแกไมตาย แตก็ไมสามารถรักษาพษิไดจึงตอง
ทรมาณกบัพิษของไฮดรา เครอนทนความเจ็บปวดไมไหวจึง
ตัดสินใจยกความเปนอมตะของตนใหแกพรอเมเทอุส แลวสิ้นใจ
ลงกลายเปนกลุมดาวราศีธนูไป  

 ยังวากันวาปลายธนูของกลุมดาวราศีธนูน้ันเล็งไปที่หัวใจ
ของกลุมดาวราศีแมงปองอีกดวย 

 ปล.ช่ือภาษาอังกฤษของราศีน้ีเทชะมัด "Sagittarius" 
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