
ตํานานเทพเจากรีก 

• เซนตวาเลนไทน (Valentine)  
• เทพีไนกี้ (Nike) เทพีแหงชัยชนะ  
• เนเมซิส (Nemesis) เทพีแหงการลางแคน  
• สภาเทพแหงโอลิมปส  
• เพอรซุส (perseus) วีรบุรุษแหงกรีก ผูสังหารเมดูซา  
• เฮอรคิวลิส (hercules) วีรบุรุษแหงกรีก ที่มีพละกําลังมหาศาล  
• แพนโดรา (Pandora) กลองแหงความลับ  
• โพรเมทิอัส พระบิดาแหงมนุษยชาติ  
• เพอรเซโฟนี (Persephone) ราชินีผูเลอโฉมแหงปรโลก  
• ลูซิเฟอร (Lucifer) จอมมารแหงนรกของชาวโรมัน  
• เทพอพอลโล (Apollo) แทพแหงดวงอาทิตย  
• เทพาอาเรส (Ares) หรือ Mars แทพแหงสงคราม  
• เทพฮาเดส (Hades) หรือเทพเจาพลูโต เทพแหงความตาย  
• เทพโปเซดอน (Poseidon) เทพแหงมหาสมุทร  
• เทพซีอุส (Zeus) เทพแหงเทพผูปกครองเทพทั้งหมด  
• เทพีดีมีเตอร (Demeter) เทพีแหงการเกษตร  
• เทพีฮีรา (Hera) หรือ จูโน (Juno) เทพีแหงสวรรค  
• เทพีเฮสเทีย (Hestia) เทพีแหงเตาไฟผูคุมครองบานเรือน  
• เทพีอารเทมีส (Artemis) เทพีแหงจันทรา  
• เทพีอาเทนา (Athena) เทพีแหงสงครามและปญญา  
• เทพอีรอส (Eros) หรือ Cupid เทพแหงความรัก  
• เทพีอโฟรไดท (Aphrodite) หรือ Venus เทพีแหงความงามและ
ความรัก  

• เทพฮีฟสทัส (Hephaestus) เทพแหงชางและโลหะ  
• เทพไดโอนิซัส (Dionysus) เทพองุนและน้ําเมา  
• เทพเฮอรเมส (Hermes) หรือ เมอรคิวรี่ (Mercury) เทพแหงการ
สื่อสาร  

• ออรฟอัส (Orpheus) นักดีดพิณระดับเทพในตํานานกรีก  
• เทพแพน (Pan) เทพแหงธรรมชาติ  
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ตํานานเทพเจากรีก โรมันและอียิปต 
เมื่อ พุธ, 16/07/2008 - 09:53 | แกไขลาสุด พุธ, 23/07/2008 - 

09:12| โดย sss513004 

 *~[ตํานานเทพเจา]~*  

 
 
 
 

ตํานานเทพ~* 

:::กรีก::: 
1. ซีอุส-ประมุขแหงเทพ 
2. เฮรา-เทพผูปกปองสตรี 
3. โพไซดอน-เทพแหงมหาสมุทร 
4. ฮาเดส-เทพแหงแดนยมโลก 
5. เฮอรเมส-เทพแหงการสื่อสาร 
6. อารทีมิส-เทวีแหงการลาสัตว 
7. อะพอลโล-เทพแหงดวงอาทิตย 
8. อะเธนา-เทวีแหงปญญาและสงคราม 



9. แอเรส-เทพแหงสงคราม 
10. อะโฟรไดต-เทวีผูเลอโฉม 
11. ฮีฟสทัส-เทพแหงการชาง 
12. อีรอส-ผูถือศรแหงความรัก 
13. เฮสเทีย-เทวีครองเตาไฟ 
14. ไดโอนิซัส-เทพแหงเถาองุน 
15. ดิมิเตอร-เทวีแหงธัญพืช   
16. ไกอา-พระแมแหงธรณีและปวงเทพ 
17. เคออส-เทพแหงความวางเปลา 
18. โครนอส-เทพแหงฤดูเก็บเกี่ยว 
19. เซเลนา-เทพีแหงดวงจนัทร 
20. เวอรตัมนัส-เทพแหงฤดูกาล  
21. โปโมนา-เทวีแหงผลไม 
22. พาลลัส-เทพแหงปญญา 
23. สติกซ-เทพีแหงความเกลียดชังและอาฆาตแคน 
24. ไนกี้-เทพีแหงชัยชนะ 
25. ไบอา-เทพีแหงอํานาจและความรุนแรง 
26. โลกิ-เทพเจาแหงความรุนแรง 
27. เนเมซิส-เทพีแหงการลางแคน 
28. ออรฟอัส-เทพแหงการดนตรี 
29.  สามเทพสุภา-เทพผูพิพากษาวิญญาณ 
30. เฮราคลีส-เทพแหงพละกําลัง 
31. แพน-เทพแหงธรรมชาติทั้งปวง 
32. มอยรี-เทวีผูปนดายแหงชะตา  

 
::ตํานานตางๆ:: 
1. กําเนิดเมืองเอเธนส 
2. คําสาปแชงของอะเธนา 
3. ตํานานความรัก อีรอส-ไซคี 
4. ตํานานดอกไมแหงสายเลือด 
5. กําเนิดตนชัยพฤกษ 
6. กําเนิดดอกทานตะวัน 
7. ที่มาของไตฝุน 
8. ที่มาของเสียงเอคโค 
9. แพนโดรา นางผูถือผอบ  

 
 
 

 0102 ซีอุส ประมุขแหงเทพ 

http://www.thaigoodview.com/node/14142


 0103 เฮรา เทพผูปกปองสตรี 
 0104 โพไซดอน เทพแหงมหาสมุทร 
 0105 ฮาเดส เทพแหงแดนยมโลก 
 0106 เฮอรเมส เทพแหงการสื่อสาร 
 0107 อารทีมิส เทวีแหงการลาสัตว 
 0108 อะพอลโล เทพแหงดวงอาทิตย 
 0109 อะเธนา เทวีแหงปญญาและสงคราม 
 0110 แอเรส เทพแหงสงคราม 
 0111 อะโฟรไดต เทวีผูเลอโฉม 
 0112 ฮีฟสทัส เทพแหงการชาง 

 
 
0102 ซีอุส ประมุขแหงเทพ 
เมื่อ เสาร, 06/09/2008 - 04:15 | แกไขลาสุด เสาร, 06/09/2008 - 

04:20| โดย sss513004 

   

ซีอุส ประมุขแหงเทพ 
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          เทพซีอุส (Zeus) เปนราชาแหงทวยเทพ ผูปกครองเขาโอลิมปส 
(Olympus) และเทพแหงทองฟาและฟารองของตํานานเทพปกรณัมกรีก 
สัญลักษณประจํากายพระองคคือสายฟา โคเพศผู นกอินทรี และตนโอก 
 พระองคเปนพระโอรสองคสุดทองของไททันโครนัส (Cronus) และไททัน
รีอา (Rhea) ในหลายๆ ตํานานกลาววาพระองคไดสมรสกับเทพีเฮรา 
(Hera) แตก็มีสถานศักด์ิสิทธิ์แหงเมืองดอโดนา (Dodona) ที่อางวาคูสมรส
ของเทพซีอุสแทจริงแลวคือเทพีไดโอเน (Dione) นอกจากนี้มหากาพยอี
เลียด (Illiad) ยังกลาวไววาเทพซุสเปนพระบิดาของเทพีอโฟรไดต 
(Aphrodite) ที่กําเนิดจากเทพีไดโอเนอีกดวย เทพซีอุสมักมีชื่อเสียงใน
พฤติกรรมนอกลูนอกทางเรื่องชูสาวของพระองค ซึ่งยังรวมไปถึง
ความสัมพันธกับเด็กหนุมนามกานีเมด้ี (Ganymede) ดวยเชนกัน  
           พฤติกรรมของพระองคทําใหเกิดผูสืบเชื้อสายอยูหลายองคและ
หลายคนดวยกัน อาทิเชน เทพีอะเธนา (Athena) เทพอะพอลโล (Apollo) 
และเทพีอารทีมิส (Artemis) เทพเฮอรเมส (Hermes) เทพีเพอรซิโฟเน 
(Persephone) เทพไดโอนีซัส (Dionysus) วีรบุรุษเพอรซีอุส (Perseus) 
วีรบุรุษเฮอรคิวลีส (Hercules) เฮเลนแหงทรอย (Hellen) กษัตริยไมนอส 
(Minos) และเหลาเทพีมิวเซส (Muses) สวนผูสืบเชื้อสายที่เกิดจากเทพีเฮ
ราโดยตรงไดแกเทพแอเรส (Ares) เทพีเฮบี (Hebe) และเทพเฮฟาเอสตัส 
(Hephaestus)  

   

0103 เฮรา เทพผูปกปองสตรี 

   

เฮรา เทพผูปกปองสตรี 
   

          เฮรา เปนนองสาวซีอุส และก็เปนมเหสีดวย เฮราถูกเลี้ยงโดย
โอเชียนและเทธิส เฮรานั้นเปนเทพที่คุมครองการแตงงาน โดยเธอจะคอย



ดูแลหญิงที่แตงงานแลว  
          มีโคลงบทหนึ่งไดกลาวไววา "เฮราเปนราชินีแหงบัลลังคทอง เปน
ยอดแหงสาวงาม และความสดใสกวาบรรดาสตรีทั้งปวง ไดรับความเชื่อถือ
ในถิ่นโอลิมปส แมแตซีอุสก็ตองใหเกียรติเธอ"  
          เรื่องเกี่ยวกับเฮรานั้นจะหนักไปที่เธอจะคอยลงโทษผูหญิงที่ซีอุสห
ลงรักอยู และทําอุบายใหหญิงเหลานั้นหลงรักตน และหญิงเหลานั้นจะถูกเฮ
ราพยาบาทอยูตลอดเวลา ตอนสงครามทรอยนั้นควรจะจบอยางสงบสุข ไม
มีผูแพชนะ แตทวา เฮราไดเกลียดชังชาวทรอยคนหนึ่งที่ตัดสินวาเธอนารัก
นอยกวาเทพธิดาอีกองค จนทําใหเมืองทรอยถึงแกความพินาศ 
          ในเรื่องการแสวงหาขนแกะทองคําเฮราคอยใหความชวยเหลือและ
ดลใจวีรบุรุษหลายคนใหมีความกลาหาญ เฮรานั้นมีธดิาอยูองคหนึ่งชื่ออิลธ
ยา ซึ่งก็มีหนาที่ดูแลการคลอดบุตร วัวและนกยูงเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของเฮรา 
เมืองอารโกสนั้นก็เปนเมืองที่เฮราชอบพํานักอยูที่สุด 

 

0104 โพไซดอน เทพแหงมหาสมุทร 

 

   

โพไซดอน เทพแหงมหาสมุทร 
   

          โพไซดอน เทพเจาแหงทองทะเลและมหาสมุทร ผูปกครองดินแดน
แหงทองน้ํา ต้ังแตแหลงน้ําจืด จนถึงใตบาดาล มีสามงามเปนอาวุธ บาง
ตํานานกลาววามีทอนลางเปนปลา นอกจากนี้แลวยังถือวาเปนเทพแหง
แผนดินไหว และเปนเทพแหงมาดวย 



           ตามตํานานเลาวา โพเซดอนเปนบุตรของโครนอสกับเร มีพี่นอง
รวมบิดามารดาอีก 4 องค ซึ่งลวนแตเปนเทพแหงโอลิมปสทั้งสิน้  
           รูปลักษณของโพไซดอน สวนมากจะปรากฏเปนชายวัยกลางคน 
รูปรางกํายําล่ําสัน มหีนวดเครา ถือสามงามเปนอาวุธ ซึ่งสามงามนี้มี
อิทธิฤทธิ์มาก สามารถดลบันดาลใหเกิดทะเลคลั่งหรือแผนดินไหวได ครั้ง
หนึ่งโพไซดอนเคยคิดที่จะโคนอํานาจของซีอุส โดยรวมมือกับเฮรา
และอะเธนา แตไมสําเร็จ จึงถูกซีอุลงโทษ โดยการใหไปสรางกําแพงเมือง
ทรอยรวมกับอะพอลโลดวยเชนกัน 
          โพไซดอนมีมเหสีองคหนึ่ง ที่เปนหญิงรับใชของอะเธนา คือ เมดูซา 
กอนที่จะถูกสาบใหมีผมเปนงู เพราะหลงใหลในความงามของเมดูซา เมื่อ
อะเธนาทราบเรื่องจึงสาบเมดูซาใหเปนปศาจที่มีผมเปนงู และเมื่อมองใครก็
จะกลายเปนหินไปหมด เมื่อเพอรซีอุสตัดศีรษะของเมดูซาแลว เลือดของเม
ดูซาที่กระเซ็นออกมา กลายเปนมาบินสองตัว คือ เพกาซัส (Pegasus) 
และ คริสซาออร (Chrysaor) ดังนั้นจึงถือวา ทั้งเพกาซัสและคริสซาออร
เปนลูกของโพไซดอนดวย 
           โพไซดอน มีพาหนะเปนมาน้ําเทียมรถ ที่มีสวนบนเปนมาและทอน
ลางเปนปลา ซึ่งบางครั้งจะพบรูปโพไซดอนอยูบนรถเทียมมาน้ํานี้ขึ้นมาจาก
ทะเล ในสมัยโบราณ ที่แหลมสุนิออน หางจากกรุงเอเธนส เมืองหลวงของ
กรีซไมมาก มีวิหารที่สรางถวายแดโพเซดอนอยู  

 
0105 ฮาเดส เทพแหงแดนยมโลก 

   

ฮาเดส เทพแหงแดนยมโลก  



          ในตํานานกรีกโบราณเทพที่เทพผูเปนใหญไมยิ่งหยอนไปกวา โพ
ไซดอน อีกองคหนึ่งก็คือ ฮาเดส แดนบาดาลหรือยมโลกและคนตายตางก็
อยูในความปกครองของเทพองคนี้ทั้งหมด นอกจากยมโลกแลวั ฮาเดสยัง
ครองมวลธาตุล้ําคาใตพื้นพิภพอีกดวย บางทีจึงมีชือวา ดีส (Dis) แปล ตรง
ตัววา ทรัพย (บางแหงกลาววา ฮาเดสครองยมโลกและคนตายเทานั้น สวน
เทพผูครองความตายนั้นมี อีกองคหนึ่ง เรียกวา แธนาทอส 
(Thanatos)เทพประจําความนิทรา) 
          แมวาเทพฮาเดสอยูในเหลาเทพแหงเขาโอลิมปส แตเขาก็ไมคอย
จะไดออกจากยมโลก ขึ้นไปยังเขาโอลิมปสเทาไหรนัก เขาเองก็ไมใชแขก
ที่ใครๆยินดีตอนรับ เพราะแมแตเทพเจาดวยกันเองยังกลัว เนื่องจาก เขา
ปราศจากความเวทนาสงสาร แตกอปรดวย ความยุติธรรม เขามีหมวกวิเศษ
ใบหนึ่งที่สามารถทําใหผูสวมหายตัวได 

 
 
 
 
 
0106 เฮอรเมส เทพแหงการสื่อสาร 

   

เฮอรเมส  เทพแหงการสื่อสาร 

          เฮอรเมส (Hermes) เปนชื่อเทพเจาในปกรณัมกรีก เปนเทพผู
คุมครองเหลานักเดินทาง คนเลี้ยงแกะ โจรผูเรรอน กวี นักกีฬา นักประดิษฐ 
และพอคา อาจเรียกไดวา เฮอรเมสเปนเทพแหงการสื่อสาร  



          พระองคเปนบุตรของเทพซีอุสเกิดแตนางเมยา (Maia) มีของวิเศษ
คือหมวกและรองเทามีปก เรียกวา เพตตะซัส (Petasus) ซึ่งเปนของขวัญที่
ไดรับจากเทพบิดา เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนเทพสื่อสาร บุตรของเทพเฮอร
เมสไดแก เทพแพน เทพเฮอรมาโฟรไดทัส และเทพออโตไลคัส 

 

 

 

 

0107 อารทีมิส เทวีแหงการลาสัตว 

 

   

อารทีมิส เทวีแหงการลาสัตว  

           ในคณะเทพโอลิมเปยนมีเทวีพรหมจารีอยู 3 องค ทรงนาม
ตามลําดับวา เฮสเทีย (Hestia) อะเธนา (Athene) อารทีมิส (Artemis) 
องคแรกเปนเทวีภคินีของเทพปริณายกซีอุส สวน 2 องคหลังเปนธิดา  
           เทวีพรหมจารีในกลุมนี้ ไดแกเทวีครองการลาสัตว ทรงนามวาอาร
ทีมิส เทวีองคนี้เปน เจาแมที่เคารพบูชาของพวกพรานโดยเฉพาะ และเปน
เจาของสัตวปาทั้งปวง แตสัตวที่เจาแมโปรดปรานมากเปนพิเศษ ไดแก 
กวาง โดยที่แสงเดือนเพ็ญเปนประโยชนเกื้อกูลแกการเดินปา และลาสัตว
ในเวลากลางคืน คนทั้งปวงจึงนับถือเจาแมในฐานะ เทวีครองแสงเดือนดวย 
และในที่สุดก็อุปโลกนเจาแมเปนดวงเดือนในชื่อวา ฟบี (Phoebe) บาง 



เซเลเน (Selene) ซึ่ง เปนชื่อเรียกเทวีประจําดวงเดือนหรือจันทรเทวีมาแต
เดิมทั้ง 2 ชื่อ ตอมาในระยะหลัง ๆ เขายังเอา เหกกะตี (Hecate) เทวีครอง
ความมืดในขางแรมและไสยศาสตรมารวมกับเจาแมหมายเปนเทวีองค
เดียวกันอีกดวย 
           เจาแมอารทีมิสเปนเทพธิดาคูแฝดผูพี่ของ อะพอลโล สุริยเทพ
ของกรีก เกิดแตซีอุสเทพบดีกับนางแลโตนา หรือ ลีโต (Latona ,Leto)เมื่อ
ตอนเกิดคลอดยากนักหนา ถึงแกนางแลโตนาเกือบเอาชีวิตไมรอด เจาแม
รูสึกในความเจ็บปวดทนทุกขเวทนาอยางใหญหลวงของมารดา เลยพลอย
รังเกียจการวิวาหถึงกับขอประทาน อนุญาตจากเทพบิดาในอันที่จะขอไมมี
คูครอง แมเหลาเทพบนเขาโอลิมปสแสดงความปรารถนาใครจะไดวิวาห
ดวยเจาแมก็ไมไย ดีคงยืนกรานที่จะดํารงชีวิตโสดถายเดียว และวิงวอนตอ
เทพบิดา ดวยเหตุผลนี้ซีอุสจําตองประทานอนุญาตให เจาแมขอประทาน 
นางอัปสรโอเชียนิค 60 กับอัปสรอื่นอีก 20 ซึ่งลวนแตไมยินดีในการวิวาห
เปนบริวารติดสอยหอยตามไดแลว ก็พาบริวารเที่ยว เสด็จประพาสไปตาม
ราวปา เพลิดเพลินเปนนิตยนิรันดร 
 ทุกเวลาเย็นอาทิตยอัสดง พอตะวันตกลับโลกไปแลว เจาแมอารทีมิสก็
ทรงจันทรยานเทียมมาขาวปลอดดั่งสีนมพเนจร ไปในหวงเวหา ผานดวง
ดาราเดียรดาษ ซึ่งตางก็ทอแสงจาระยิบระยับรับเจาแมไปตลอดทาง ใน
ระหวางที่ทองเที่ยวไปเจาแมมักจะโอนองคลงระเมียรพิภพโลก อันอยูใน
ความหลับทามกลางแสงสลัวเลือนลางดังภาพฝน พลางสูดสุคนธรแหง
บุปผาชาติอันจรุงฟุงขึ้น ไปแตไกลเนือง ๆ  

 

0108 อะพอลโล เทพแหงดวงอาทิตย 
เมื่อ เสาร, 06/09/2008 - 05:19 | แกไขลาสุด เสาร, 06/09/2008 - 

05:20| โดย sss513004 



   

อะพอลโล เทพแหงดวงอาทิตย 
   

          อะพอลโล (Apollo) บุตรชายคนโตของมหาเทพซีอุส เปนหนึ่งใน 
12 เทพแหงโอลิมปส เปนบุตรของซีอุส จอมเทพแหงสวรรคและนางเลโต 
เปนเทพแหงแสงสวาง หรือเทพแหงดวงอาทิตย รวมถึงเปนเทพแหงสัจจะ
และการดนตรีดวย อะพอลโลมีพี่สาวฝาแฝดชื่อ อารทีมิส ซึ่งเปนเทพีแหง
ดวงจันทรคูกัน 
          อะพอลโล เปนบุรุษหนุมรูปงาม มักเลนดนตรีดวยพิณ เชี่ยวชาญ
การใชธนู ในสงครามกรุงทรอย อะพอลโลมีบทบาทเปนเทพที่รักษาชายฝง
เมืองทรอย ที่เมืองเดลฟมีเทวสถานบูชาอพอลโลอยู 
          นอกจากนี้แลว อะพอลโลยังมีชื่อเรียกอื่น ๆ อีก เชน ฟบัส 
(Phoebus) อาเบล (Abel) ไพธูส (Pytheus) หรือ เฮลิออส (Helios) ซึ่ง
แตละชื่อมีความหมายถึง แสงสวางทั้งสิ้น 
 อะพอลโลเปนเทพที่ถูกปนดวยทองแดงยืนครอมอาวทะเลอีเจียน ที่เกาะ
โรดส ที่มีชื่อวา เทวรูปโคโลซัส นับเปนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยโลกยุค
โบราณดวย โดยทั่วไปรูปปนอะพอลโลจะถือเคร่ืองดนตรีคลายพิณและมีลูก
บอลทองคําที่เปนสัญลักษณของดวงอาทิตย 

 
 
0109 อะเธนา เทวีแหงปญญาและสงคราม 
 



0109 อะเธนา เทวีแหงปญญาและสงคราม 

   

อะเธนา เทวีแหงปญญาและสงคราม  

          อันเทวดาของกรีกนั้นถึงแมไมตายก็หาความรูสึกเจ็บปวดในกาย
องคไม การถือกําเนิดของอะเธนานั้น กลาวกันวา ครั้งหนึ่ง ซีอุสเทพบดีได
รับคําทํานายวา โอรสธิดาที่ประสูติแตมเหสีเจาปญญานาม มีทิส (Metis) 
นั้นจะมาโคนบัลลังกของพระองค เขาก็แกปญหาดวยการจับเอามีทิสซึ่งทรง
ต้ังครรภแกนั้นกลืนเขาไปในทอง แตเวลาไมนานนัก เทพปริณายกซีอุส
บังเกิดอาการปวดเศียรขึ้นมา ใหรูสึกปวดราวเปนกําลัง เขาจึงมีเทวโองการ
สั่งใหเรียก ประชุมเทพทั้งปวงบนเขาโอลิมปส ใหชวยกันหาทางบําบัด
เยียวยา แตความอุสสาหะพยายามของทวยเทพก็ไมเผล็ดผล ซีอุส ไมอาจ
ทนความ เจ็บปวดตอไปได ในที่สุดจึงมีเทวบัญชาสั่งโอรสองคหนึ่งของไท
เธอ คือ ฮีฟสทัส (Hephaestus)ใหใชขวานแลงเศียรของซีอุสออก เทพ
ฮีฟสทัสปฏิบัติตาม เอาขวานจามลงไป ยังไมทัน เศียรซีอุสจะแยกดี เทวี
อะเธนาก็ผุด ขึ้นมาจากเศียรเทพบิดา ในลักษณะเจริญวัยเต็มที่แตงฉลอง
องคหุมเกราะแวววาว พรอมสรรพ ถือหอกเปนอาวุธ และประกาศ ชัยชนะ
เปนลํานํากัมปนาทเปนที่พิศวงหวั่นหวาดแกทวยเทพเปนที่สุด พรอมกันนัน้
ทั่วพื้นพสุธาและมหาสมุทร ก็บังเกิด อาการสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นอยางใหญ 
ประกาศกําเนิดเทวีองคนี้สนั่นไปทั้งโลก 
          การอุบัติของเทวีองคนี้ถือวาเปนไปเพื่อยังสันติสุขใหบังเกิดในโลก
และขจัดความโฉดเขลาที่ครองโลกจนตราบเทาบัดนั้นใหสิ้นไป ดวยวาพอ



เจาแมผุดจากเศียรซีอุส เทวีแหงความโฉดเขลาซึ่งไมปรากฏรูป ก็ลาหนีให
เจาแมเขาครองแทนที่ ดวยเหตุนี้เทวีอะเธนาจึงเปนที่นับถือบูชาในฐานะ
เทวีครองปญญา นอกจากนั้น เจาแมยังมีฝมือในการ เย็บปกถักรอย และ
การยุทธศิลปะปองกันบานเมืองอีกดวย 

‹ 0108 อะพอลโล เทพแหงดวงอาทิตยขึ้น0110 แอเรส เทพแหงสงคราม 
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แอเรส เทพแหงสงคราม  

          เทพผูเปนเจาแหงการสงครามคือ แอเรส (Ares) ซึ่งเปนชูรักของ
เทวีอโฟรไดต เธอเปนบุตรองคหนึ่งของเทพปริณายก ซีอุส กับเจาแม เฮรา 
และเปนที่เกลียดชังของเทพและมนุษยทั้งปวงเวนแตชาวโรมัน ผูมีนิสัย
ชอบการสงคราม 
          ชาวโรมันเทิดทูนสดุดีเทพองคนี้ยิ่งนัก ถึงกับอุปโลกนใหเปนเทพ
บิดาของ โรมิวลัส (Romulus) ผูสรางกรุงโรม และพรรณนาสรรเสริญเกียรติ
คุณของเธอนานัปการ ตรงกันขามกับชาวกรีก ซึ่งนอกจากจะไมนิยม
เลื่อมใสเทพองคนี้แลว ยังถือวา เขาเปนเทพที่มีสันดานปาเถื่อนดุราย 
ปราศจากความเมตตากรุณาเสียอีก ในมหากาพยอิเลียด ซึ่งเปนบทกวี 
เกี่ยวกับการ สงคราม แท ๆ เธอเปนที่เกลียดชังตลอดเรื่อง นักกวีโฮเมอรถึง
แกประณามเธอวา "ยินดีในการประหัตประหาร มีมลทินดวยเลือด เปน
อุบาทวสําหรับมนุษยทั้งปวง" เมื่อสรุปตามสายตาของกรีกดังกลาว โดย
สํานวนปจจุบันเราจะเห็นวา แอเรสคือ เทพอันธพาลของกรีก 
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อะโฟรไดต เทวีผูเลอโฉม  

          เทวีองคสําคัญที่เกี่ยวของกับมนุษยมากที่สุดไดแกเทวีอะโฟรไดต
(Aphrodite) ซึ่งเปนเจาแมครองความรักและความงาม สามารถสะกดเทพ
และมนุษยทั้งปวงใหลุมหลง ทัง้อาจจะลบสติปญญาของผูฉลาดใหตกอยู
ในความโฉดเขลาไปได และเจาแมจะคอยหัวเราะเยาะบรรดาผูที่ตกอยูใน
อํานาจแหงความเยายวนของเจาแมร่ําไป 
          หากจะสืบสาวตนกําเนิดของอะโฟรไดตอาจตองสืบสาวไปไกลกวา
ตํานานของกรีกเสียอีก เนื่องจากเจาแมมี ตนกําเนิดมาจากดินแดนซีกโลก
ตะวันออก วากันวาเจาแมเปนเทวีองคแรกเริ่มของชนชาติฟนีเซีย ที่มาตั้ง
อาณานิคม มากมาย ในดินแดนตะวันออกแถบตะวันออกกลาง ทราบกันมา
วาเจาแม เปนอันหนึ่งอันเดียวกับเทวีของชาวอัสสิเรีย กับบาบิโลเนีย ที่มี
นามวา อีชตาร (Ishtar) และก็ยังเปน อันหนึ่งอันเดียวกับเทวีของชาวไซโร-
ฟนิเซ่ียน ผูมีนามกรวา แอสตารเต (Astarte) จึงนับไดวาเปน เทวีที่มี
ความสําคัญมากมาแตดึกดําบรรพ  
          ตามมหากาพยอิเลียดของโฮเมอร เทวีอะโฟรไดตเปนเทพธิดาของ
ซีอุส เกิดกับนางอัปสรไดโอนี (Dione) แตบทกวีนิพนธชั้นหลัง ๆ กลาววา 



เจาแมผุดขึ้นจากฟอง ทะเล เนื่องจากคําวา Aphros อันเปนที่มาของชื่อเจา
แมใน ภาษากรีกแปลวา "ฟอง" แหลงกําเนิดของเจาแมอยูในทะเลแถว ๆ 
เกาะ ไซเธอรา (Cythera) จากนัน้ เจาแมถูก คลื่นซัดไปจนถึงเกาะ ไซพรัส 
(Cyprus) อาศัยเหตุนี้ เกาะทั้งสองจึงกลายเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์เกี่ยวกับ
เจาแม และบางทีเจาแมก็มีชื่อเรียกตามชื่อเกาะทั้งสอง นี้วา ไซเธอเรีย 
(Cytherea) และ ไซเพรียน (Cyprian)  
          ตามเรื่องที่เลากันแพรหลายกลาววา เมื่อเทวีอะโฟรไดตถูกคลื่นซัด
ไปติด ณ เกาะไซพรัสนั้น ฤดูเทวีผูรักษาทวารแหงเขาโอลิมปสลงมารับพา
เจาแมขึ้นไปยังเทพสภา เทพทุกคนในที่นั้นตางตะลึงใน ความงามของเจา
แม และตางองคตางก็อยากไดเจาแมเปนคูครอง แมแตซีอุสเองก็อยากจะ
ได แตเจาแมไมยินดีดวย ไทเธอจึงโปรดประทานเจาแมใหแก ฮีฟสทัส 
(Hephaestus) เทพรูปทรามผูมีบาทอันแปเปเปนบําเหน็จรางวัลทดแทน
ความชอบ ในการที่ฮีฟสทัสประกอบอัสนียบาตถวายและเปนการลงโทษเจา
แมในเหตุที่ไมไยดีซีอุสไปในตัวดวย  
           แตเทพองคแรกที่เจาแมพิศวาสและรวมอภิรมยดวยคือ แอเรส 
(Ares) ซึ่งเปนเทพเจาแหงการสงคราม เทพบุตรของซีอุสเทพบดีเกิดกับ
เจาแม เฮรา ไดเปนชูสูหากับเทวี อะโฟรไดต จนใหประสูติบุตรสอง ธิดา
หนึ่ง มีนามตามลําดับวา อีรอส (Eros) แอนติรอส (Anteros) และ เฮอรไม
โอนี (Hermione)  
           เรื่องราวความรักของเทวีแหงความงามและความรักอะโฟรไดตไม
หมดแตเพียงเทานี้ เจาแมเที่ยวหวาน เสนหไปทั่วไมวาเทพหรือมนุษย อาทิ
เชน การมีจิตปฏิพัทธ เสนหากับเทพเฮอรเมส จนเกิดมีโอรสองคหนึ่งนาม
วา เฮอรมาโฟรดิทัส (Hermahroditus) ในดานของมนุษยเทวีอะโฟรไดตที
ยังเคยแอบไปมีจิตพิศวาสกับบุรุษ เดินดิน เชน ไปชอบพอกับเจาชายชาว
โทรยันนามวา แอนคิซีส (Anchises) จนมโีอรสครึ่งเทพครึ่งมนุษยออกมา
นามวา เอนิแอส(Aenias) ผูเปนตนตระกลูของ ชาวโรมันทั้งหมด และที่
อื้อฉาวฮือฮามากที่สุดไดแก การไปแอบรัก สุดหลอแหงยุคคือ อโดนิส 
          วากันวาแรกเริ่มเดิมทีกอนที่จะกลายเปนเทวีแหงความงามและ
ความรักนั้น อะโฟรไดตเปนเทวีแหงความสมบูรณมากอน เมืองที่นับถือเจา
แมมากที่สุดไดแก เมืองปาฟอสในไซปรัสและเมืองไซธีราในเกาะครีต 
นอกจากนัน้วิหารที่เลาลือวาโออาที่สุดของซีกโลกทางดานตะวันออกไดแก 
วิหารที่เมืองคนิดุส ในรัฐแคเรีย (Caria) เมื่อเดินทางมาถึงกรีกก็มีผู ศรัทธา
เชื่อถือสรางวิหารใหญใหหลายแหง รวมทั้งกรุงเอเธนสซึ่งมีเทวีอะเธนาเปน
เทพอุปถัมภอยูบนเนินอโครโปลิส 
          ไดกลาวแลววา อะโฟรไดตเปนเทวีที่ชาวกรีกและโรมันโบราณถือ
วาเกี่ยวของกับความเปนอยูของมนุษยมากที่สุด เนื่องจากเจาแมเปนเทวี
ครองความรักและความงาม และความงามกับความรักก็เปนสิ่งที่จับใจคน
มากกวาเรื่องอื่น ๆ ดวยเหตุนี้เจาแมจึงมักเปนที่เทิดทูนและกลาวขวัญใน
วิจิตรศิลปและวรรณคดีตาง ๆ นอกจากนัน้ชาวกรีก และโรมันยังถือ วาเจา
แมเปนเทวีครองความมีลูกดกและการใหกําเนิดทารกอีกดวย มีคติความเชื่อ
ประการหนึ่งซ่ึงอยางนอยก็ยังพูดกันติด ปากชาวตะวันตกมาจนถึง ปจจุบันนี้



วา ทารกถือกําเนิดเพราะนกกระสานํามา คตินี้สืบเนื่องจากขอยึดถือของชาว
กรีกและ โรมันมาแตเดิมเหมือนกัน 
           อะโฟรไดตมีตนเมอรเทิลเปนพฤกษาประจําองค สัตวเลี้ยงของเจา
แมเปนนก บางวาเปนนกเขา นกกระจอกบาง หงสบาง ตามแตกวีคนไหนจะ
ชอบใจยกใหเปน สัญลักษณของเทวีแหงความงามและความรัก 
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เทพ ฮีพีสทัส ( Hephaestus )  

          ฮีฟสทัส เปนเทพโอลิมเปยนครองการชางโลหะ มีประวัติกําเนิดเลา
แตกตางกันเปน 2 นัย  
          นัยหนึ่งวาเปนเทพบุตรของเจาแมเฮรากับเทพปรินายกซีอุสโดยตรง 
แตอีกนัยหนึ่งวาฮีฟสทัสถือกําเนิดแตเจาแมเฮรา ทํานองเทวีอะเธนาเกิดกับ
ซีอุสฉะนั้นคือผุดขึ้นจากเศียรของเจาแมโดยลําพังตนเอง ทั้งนี้เนื่องดวย
เจตจํานงของเจาแมเฮราที่ ตองการจะแกลําซีอุสในการกําเนิดของเทวีอะเธ
นาใหเทพทั้งปวงเห็นวาเมื่อซีอุสทําใหเทวีอะเธนาเกิดเองได เจาแมก็
สามารถทําให ฮีฟสทัสเกิดเองไดเชนกัน  
          แตถึงกําเนิดของเทพฮีฟสทัสจะเปนประการใด ก็ตองนับวาฮีฟสทัส
เปนเทพบุตรของซีอุสดวยเชนกัน หากมีขอควรกลาวก็ คือวา ฮีฟสทัส "ติด
แม" มากกวา "ติดพอ" และเขากับ "แม" ทุกคราวที่ "พอแมทะเลาะกัน" 
ตามประสา "ผัวเจาชู" กับ "เมียขี้หึง" ทั่วไป ในคราวหนึ่งซีอุสประสงคจะ
ลงโทษเจาแมเฮราใหเข็ดหลาบ เอาโซทองลามเจาแมแขวนไวกับกิ่งฟา
หอยโตงเตงอยู ดังนั้นฮีฟสทัสก็เขาชวยเจาแม พยายามแกไขโซจะใหเจา
แมเปนอิสระ ซีอุสบันดาลโทสะจึงจับฮีฟสทัสขวางลงมาจากสวรรคโลก 
          ฮีฟสทัสตกจากสวรรคเปนเวลาถึง 9 วันจึงลงมาถึงมนุษยโลก ณ 
เกาะเลมนอสในทะเลเอจีน และเนื่องในการตกครั้งนี้ เธอจึงมีบาทแปเปไป
ขางหนึ่งต้ังแตนั้นมา แตทั้งที่เธอตองพิการเชนนั้นดวยหมายจะชวยมารดา  
          เจาแมเฮราผูเปนมารดาก็หาแยแสเหลียวแลเธอไม ฮีฟสทัส
เทพบุตรบังเกิดความโทมนัสซ้ําเติมอยางแสนสาหัสใน ความเฉยเมยของ
เจาแมถึงแกต้ังปณิธานวาจะไมกลับขึ้นไปบนเขาโอลิมปสอีก เธอจึงสรางวัง
ประทับอยูในเกาะเลมนอสและตั้งโรงหลอเพลิดเพลินในการชางฝมือ
ประกอบโลหะนานาชนิด โดยมีพวกยักษไซคลอปสเปนลูกมือและเพื่อจะแก



ลําความเมินเฉยของมารดา เธอจึงสรางบลัลังกทองคําเปลงสะพรั่งพรอม
ดวยลวดลายสลักเสลาอยางหาที่เปรียบมิไดขึ้นตัวหนึ่ง เปนบัลลังกกล
ประกอบดวยลานกลไกซอนอยูขางในสงขึน้ไปถวายเจาแมเฮรา เจาแมยินดี
ในรูปลักษณะอันแสนงามของบลัลังกกล สําคัญวาเปนของบุตรถวายโดย
ซื่อ พอขึ้นประทับเครื่องกลไกที่ซอนอยูก็ดีดกระหวัดรัดองคเจาแมตรึงติด
กับบัลลังกอยางมั่นคง จนไมสามารถแมแตจะขยับเขย้ือนองค แมเทพทั้ง
ปวงจะรวม กําลังกันเขาแกไขก็จนปญญา ไมมีทางปลดเปลื้องพันธนาการ
ใหหลุดออกไปได  
          เมื่อเหนือกําลังทวยเทพดังนั้น เฮอรมีส เทพผูมีลิ้นทูต จึงอาสามา
เกลี้ยกลอมวอนงอขอใหฮีฟสทัสขึ้นไปชวยแกแต "ลิ้นทูต" ของเฮอรมีสก
ลับกลายเปน "ลิ้นถึก" ในกรณีนี ้แมเธอจะหวานลอมดวยความคมขําไพเราะ
สักเพียงใด ก็ไมอาจชักจูงฮีฟสทสัใหขึ้นไปบนเขาโอลิมปสได 
          ทวยเทพประชุมปรึกษากันอีกวาระหนึ่ง มองไมเห็นใครนอกจาก
เทพไดโอนิซัส จะชวยได จึงเห็นชอบพรอมกันสงไดโอนิซัสลงมาเกลี้ย
กลอมเทพฮีฟสทัสดวย อุบาย คือใชวิธีมอมฮีฟสทัสดวยน้ําองุนจนฮีฟสทัส
เคลิบเคลิ้มมึนเมา แลวไดโอนิซัสก็พาฮีฟสทัสขึ้นไปแกเครื่องกล
พันธนาการใหเจาแมฮีราเปนอิสระจนได ใชแตเทานั้น เธอยังชวยไกลเกลี่ย
ใหเทพบิดามาดรและเทพบุตรออมชอมเขากันไดดังปกติอีกดวย 
           แตทั้งที่ไดรับความยกยองโปรดปรานเทียมเทาเทพองคอื่น ๆ ใน
คณะเทพโอลิมเปยนแลวเชนนั้น ฮีฟสทัสก็ไมยินดีที่จะอยูบนเขาโอลิมปส
เปนประจํา จะขึ้นไปก็เฉพาะคราวประชุมเทพสภาและในวาระอื่น ๆ เทานั้น 
ในยามปกติเธอคงขลุกอยูในโรงหลอและหมกมุนงวนกับงานชางของเธอ
เปนนิตย จะเปรียบเธอก็เปน พระเวสสุกรรมของกรีกเพราะการสรางวังที่
ประทับของเทพแตละองคบนเขาโอลิมปสนั้นเปนพนักงานของ เธอทั้งสิ้น 
นอกจากนี้เธอยังเปนผูออกแบบประกอบเครื่องตกแตงตําหนักตาง ๆ ดวย
โลหะประดับมณีแวววาวจับตา และประกอบอัสนีบาตเปนอาวุธถวายแกซีอุส 
กับศรรักใหอีรอส 
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