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Cronus
โครนัส

Demeter
ดิมีเทอร์

Hera
เฮียร�

Hestia
เฮสเทีย

Hades
เฮดีส

Poseidon
โพไซดอน

Zeus
ซูส

Rhea
รีอ�

Aphrodite
อะโฟรไดตี

Eros
เอรอส

the Titans
ไททัน

ถึงแม้เทพเจ�้กรีกและเทพเจ้�โรมัน 
จะเป็นองค์เดียวกัน แต่เรียกชื่อ  
ต่�งกัน ลองม�ดูกันดีกว�่

แบบกรีก แบบโรมัน    
Cronus Saturn
โครนัส แซทเทิร์น
Rhea Cybele
รีอ� ซิบิลี
Zeus Jupiter
ซูส จูปิเตอร์
Hera Juno
เฮียร� จูโน
Poseidon Neptune
โพไซดอน เนปจูน
Hades Pluto
เฮดีส พลูโต
Hermes Mercury
เฮอร์มีส เมอร์คิวรี
Hestia Vesta
เฮสเทีย เวสต�
Hephaestus Vulcan
เฮเฟสตัส วัลแคน
Apollo Phoebus
อะพอลโล ฟีบัส
Aphrodite Venus
อะโฟรไดตี วีนัส
Artemis Diana
อ�ร์ทีมิส ไดอะน�
Ares Mars
แอรีส ม�ร์ส
Dionysus Bacchus
ไดโอไนซัส แบกคัส
Eros Cupid
เอรอส คิวปิด
Athena Minerva
อะทีน� มิเนอร์ว�
Leto Latona
ลีโต ล�โตน�
Demeter Ceres
ดิมีเทอร์ เซเรส
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origin (n) ต้นกำ�เนิด
religion (n)            

ความเชื่อเรื่องเทพเจ้า
ancient (adj) โบราณ
extinct (adj) ส�บสูญ
instead of (prep) 

แทนที่
worshiping (n) 

การบูชา
goddesses (pl ของ 

goddess) เทพี
nowadays (adv) 

ทุกวันนี้
mythical (adj) 

เกี่ยวกับตำานาน
character (n)               

ตัวละคร
valuable (adj)            

มีคุณค่ายิ่ง
portray (v) แสดง
human (adj) มนุษย์
behavior (n) 

พฤติกรรม
insight into sth (n) 

ความเข้าใจเรื่อง...
earth (n) ผืนดิน
heaven (n) สวรรค์
gather in (v)             

รวมตัวกัน
confused (adj) 

สับสนปนเป
shapeless (adj)        

ไร้รูปร่าง
mass (n) มวล
seed (n) เมล็ดพันธุ์
come into             

existence 
ปรากฏอยู่

Mother Earth        
แม่ธรณี

came into being 
(pt ของ come) 
ปรากฏอยู่

gave birth to (pt 
ของ give) ให้กำาเนิด

Father Sky               
บิดาแห่งท้องฟ้า

The Origin of the Gods

Today, the religions of ancient Greece are extinct. 
Instead of worshiping the gods or goddesses of Mt. 
Olympus, nowadays people read stories about these 
mythical characters for entertainment.1  Although they 
are ancient, these stories are still valuable. They portray 
the best and worst of human behavior. These stories 
provide valuable insight into who we are and why we 
act as we do.2 

Before earth and sea and heaven were created, all 
things were gathered in one confused and shapeless mass 
called Chaos.3 In Chaos slept the seeds of all things.

The first god to come into existence was Gaea, Mother 
Earth. No one knows where she came from or how she 
came into being.4 As she slept, Gaea gave birth to Uranus, 
Father Sky. He became her husband, and together they 
had many children.

Chapter One

1 แทนที่จะบูชาเทพเจ้าแห่งยอดเขาโอลิมปัส ทุกวันนี้ ผู้คนอ่านเรื่องราวเกี่ยว
กับตัวละครในเทพนิยายปรัมปราเหล่านี้เพื่อความบันเทิง

2 เรื่องราวเหล่านี้ให้ความเข้าใจที่มีคุณค่ายิ่ง ว่าเราเป็นใคร และเหตุใดเราจึง
ทำาเช่นที่เราทำาอยู่
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3  กอ่นผนืดิน ทอ้งทะเลและสรวงสวรรค์จะถกูสรา้งขึน้มานัน้ สรรพสิง่ทัง้หลาย
ล้วนรวมตัวกัน ณ มวลสารอันสับสนและไร้รูปทรงที่เรียกว่า เคออส

4  ไม่มีใครทราบว่านางมาจากแห่งหนใด หรือปรากฏอยู่ได้อย่างไร
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hundred-handed 
(adj) ซึ่งมีร้อยมือ

huge (adj) ใหญ่ยักษ์
powerful (adj)  

ทรงพลัง
monster (n) อสูร
hideous (adj) 

สยองขวัญ
extremely (adv) 

อย่างร้ายแรง
destructive (adj) 

เป็นอันตราย
earthquake (n) 

แผ่นดินไหว
thunder (n) ฟ้าร้อง
lightning (n) 

ฟ้าแลบ
fought with (pt 

ของ fight) ต่อสู้กับ
hate (v) เกลียด
decide (v) ตัดสินใจ
push (v) จับใส่
imprison (v) จองจำา
underworld (n) 

ยมโลก
form (v) สร้าง
final (adj) สุดท้าย
destination (n) 

ปลายทาง
the dead (pl) คนตาย
escape (v) หนี
terrible (adj)     

น่าสยดสยอง

Their first three children were called the Hundred–
Handed Ones. They were huge, powerful monsters with 
fifty heads and one hundred hands. They were hideous 
to look at and extremely destructive. They played with 
earthquakes, thunder, and lightning like toys, and they 
always fought with each other.1

The Hundred–Handed Ones hated their father, and for 
this, Uranus decided to push them deep into the earth.2 
He imprisoned them there in a place called Tartarus. 

Tartarus was so deep underground that it was even 
below Hades, the underworld that was formed later as 
the final destination for the dead.3 No god, however 
powerful, could escape this terrible place.
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giant (n) ยักษ์
forehead (n) หนา้ผาก
represent (v)       

เป็นสัญลักษณ์ของ
last (n) คนสุดท้าย
lightning bolt (n) 

สายฟ้า
shape (v) ตี (โลหะ)
metal (n) โลหะ
armor (n) ชุดเกราะ
weapon (n) อาวุธ
fear (v) กลัว
threw (pt ของ throw) 

โยน
as well อีกด้วย

After the Hundred–Handed Ones, three Cyclopes were 
born.4 They were huge giants who had only one eye in 
the middle of their foreheads.  One Cyclops represented 
thunder, another lightning, and the last the lightning 
bolt.5 The Cyclopes were the first ones to shape metal 
to make armor and weapons.6 Uranus feared their power 
also, and he threw them into Tartarus as well.

1  พวกมันเล่นกับแผ่นดินไหว ฟ้าร้อง และฟ้าแลบราวกับเป็นของเล่น และยัง
ชอบต่อสู้กันเองอีกด้วย

2  อสูรร้อยมือเกลียดพ่อของพวกมัน ด้วยเหตุนี้ ยูเรนัสจึงตัดสินใจผลักไส        
พวกมันลงไปใต้ดินลึก

3  ทาร์ทารัสอยู่ลึกลงไปใต้ดินเสียยิ่งกว่าเฮดีส ซึ่งเป็นยมโลกที่สร้างขึ้นมาใน 
ภายหลัง เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคนตาย

4  หลังจากอสูรร้อยมือ ไซคลอปส์ก็ถือกำาเนิดขึ้น
5  ไซคลอปส์ตัวหนึ่งเป็นตัวแทนของฟ้าร้อง อีกตัวแทนฟ้าแลบ ส่วนตัวสุดท้าย

เป็นตัวแทนของสายฟ้า
6  ไซคลอปส์เป็นพวกแรกที่ตีโลหะเพื่อทำาเสื้อเกราะและอาวุธ
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race (n) เผ่าพันธุ์
being (n) สิ่งมีชีวิต
create (v) สร้าง
elder brother (n) 

พี่ชาย
ugly (adj) อัปลักษณ์
in number          

รวมทั้งหมด
male (n) เพศชาย
female (n) เพศหญิง
set about          

(pt ของ set) เริ่ม
mountain (n) ภูเขา
forest (n) ป่า
plain (n) ที่ราบ
married (pt ของ 

marry) แต่งงาน
a great number of 

(n) จำานวนมาก
lesser (adj)         

สำาคัญน้อยกว่า
natural (adj)         

ตามธรรมชาติ
feature (n)           

องค์ประกอบที่สำาคัญ
earth (n) โลก
form (v) สร้าง
ocean (n) มหาสมุทร
surround (v) ลอ้มรอบ
great (adj) ขนาดใหญ่
river (n) แม่น้ำา
known (pp ของ 

know) เป็นที่รู้จัก
including (prep) 

รวมถึง
minor (adj) ชั้นรอง
stream (n) ลำาธาร
spring (n) น้ำาพุ
lake (n) ทะเลสาบ
pond (n) บึง

The third race of beings created by Gaea and Uranus 
were the Titans.1 They were born huge and powerful like 
their elder brothers, but they were not as ugly. They were 
twelve in number: six males and six females.

The Titans set about creating things like the moon, 
the seas, mountains, forests, and plains.2  They married                                                                  
each other and gave birth to a great number of other 
beings. These children became the lesser gods and 
goddesses of all the natural features of the earth.3  For 
example, the first two Titans were Oceanus and Tethys. 
Oceanus formed the ocean that surrounded the earth. He                                                                                  
married his sister Tethys, who gave birth to the three great                   
rivers known to the Greeks, including the Nile in Egypt.4  
They also had more than three thousand other children. 
Their sons were called Oceanids, and their daughters 
were Nymphs or Oceanides. Each became the minor 
god or goddess of a river, stream, spring, lake, or pond.

1 เผ่าพันธุ์ที่สามที่ถือกำาเนิดจากเกอาและยูเรนัสคือไททัน
2  เหล่าไททันเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ  เช่น ดวงจันทร์ ท้องทะเล ภูเขา ป่า และ

ที่ราบ
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3  เด็ก ๆ  เหล่านี้กลายเป็นเทพบุตรและเทพธิดาที่มีความสำาคัญรองลงมาของ 
องค์ประกอบที่สำาคัญตามธรรมชาติทั้งหมดบนโลก

4  โอเชยีนสัแตง่งานกบันอ้งสาวของตนนามว่าททีสิ ผู้ใหก้ำาเนิดมหานทสีามสาย
ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวกรีก รวมถึงแม่น้ำาไนล์ในประเทศอียิปต์
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imprisonment (n) 
การจองจำา

hurt (pt ของ hurt) 
ทำาร้ายจิตใจ

encourage (v) ยุยง
rebel against (v) 

กบฏ
the youngest (n) 

ผู้อายุน้อยที่สุด
the bravest (n)      

ผู้กล้าหาญที่สุด
promise (v) สัญญา
defeat (v) เอาชนะ
free (v) ปลอ่ยเปน็อสิระ
spread over (pt ของ 

spread) แผ่ขยาย
leapt up (pt ของ leap) 

กระโจน
swung (pt ของ swing) 

ตวัด
scythe (n)            

เคียวด้ามยาว
seriously (adv) สาหสั
wound (v)              

ทำาให้บาดเจ็บ
cutting off (n)             

การตัดออก
vital (adj) สำาคัญ
organ (n) อวัยวะ
fell (pt ของ fall) ร่วง

The imprisonment of the Hundred–Handed Ones and 
the Cyclopes hurt Gaea. She began to encourage the Titans 
to rebel against Father Sky.1 Cronus was the youngest 
and the bravest of the Titans. He promised his mother 
that he would defeat his father and free her children.

When Uranus spread himself over the earth,                            
Cronus leapt up and swung his scythe. He seriously 
wounded Uranus by cutting off a vital organ. This organ 
fell into the ocean, where it created the goddess of love, 
Aphrodite.2
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withdrew (pt ของ 
withdraw) ถอนตัว

from that time on 
ตั้งแต่นั้นมา

touch (v) สัมผัส
curse (v) สาปแช่ง
rise up against 

(v) ก่อกบฏ
throne (n) บัลลังก์
cruel (adj) โหดร้าย
remember (v) จำาได้
curse (n) คำาสาป
prevent (v) ป้องกัน
revolting against 

(n) การต่อต้าน
swallow (v) กลืน
as soon as ทันทีที่
immortal (adj)  

เป็นอมตะ
instead (adv) แทน
grow (v) เติบโต
within (prep) 

ภายใน

Uranus withdrew from Earth, and from that time 
on, the sky and the earth never touched again. Uranus 
cursed Cronus, saying that one of Cronus’ children would 
rise up against him, just as Cronus had risen up against                 
Uranus.3 Once Cronus had defeated Uranus, he married 
his sister Rhea and took his father’s throne on Mt. Othrys.                                                                 
They gave birth to many children. However, Cronus was 
cruel to these children because he remembered his father’s 
curse. To prevent his children from revolting against him, 
he swallowed them whole as soon as they were born.4 
They were immortal, so they could not die. Instead, they 
continued to grow within their father.

1  นางเริ่มยุยงให้เหล่าไททันกบฏบิดาแห่งท้องฟ้า
2  อวัยวะนี้ร่วงหล่นลงไปในมหาสมุทร ที่ซึ่งก่อกำาเนิดเทพีแห่งความรักนาม 

อะโฟรไดตี
3  ยูเรนัสสาปแช่งโครนัสโดยกล่าวว่า บุตรคนหนึ่งของโครนัสจะลุกขึ้นก่อกบฏ 

เหมือนดั่งที่โครนัสทำากับพระองค์
4  เพื่อป้องกันการต่อต้านจากลูก ๆ  โครนัสจึงกลืนกินพวกเขาทั้งหมด ทันทีที่

ถือกำาเนิด
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pregnant (adj)  
ตั้งครรภ์

determined (adj) 
ตัดสินใจแล้ว

giving birth to 
การให้กำาเนิด

wrap (v) ห่อหุ้ม
stone (n) ก้อนหิน
blanket (n) ผ้าห่ม
realize (v) ตระหนัก
newborn (adj) 

แรกเกิด
hid (pt ของ hide) 

ซ่อน
island (n) เกาะ
name (v) ตั้งชื่อ
grow up (v) เติบโต

When Rhea was pregnant with her sixth child, she was 
determined not to let her husband swallow it also.1  After 
giving birth to a son, she wrapped a stone in a blanket 
to give to her husband. Cronus quickly swallowed the 
stone, not realizing it was not the newborn baby. Rhea 
hid her son on the island of Crete. She named him Zeus 
and waited for him to grow up.2

1 เม่ือรีอาตั้งครรภ์ลูกคนที่หก นางตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้โครนัสกลืนลูก         
คนนี้เข้าไปด้วย

2 นางตั้งชื่อเขาว่า ซูส และเฝ้ารอคอยให้เขาเติบโต
3  พี่ชายและพี่สาวของซูสถูกโยนออกมาจากปากที่กำาลังอ้าอาเจียนทีละคน ๆ

22   The Age of Fable

Sam
ple



strong (adj) แขง็แกรง่
enough (adv) 

เพียงพอ
challenge (v) ทา้ทาย, 

ประลองฝีมือ
potion (n) ยาพิษ
vomit (v) อาเจียน
one by one ทีละคน
older (adj) แก่กว่า
thrown (pp ของ 

throw) โยน
heaving (adj)                        

ที่คลื่นเหียน
come true เป็นจริง
gasp (v) หอบหายใจ
fled (pt ของ flee) หนี
gather (v) รวบรวม
strength (n) พละกำาลงั
call for (v) ร้องขอ
help (n) ความชว่ยเหลอื
sibling (n) พี่น้อง
generation (n) รุ่น
organize (v) 

วางแผนรบ
join (v) เข้าร่วม
meant (pt ของ mean) 

หมายถึง
future (n) อนาคต
war (n) สงคราม

When Rhea thought Zeus was strong enough to             
challenge his father, she brought Zeus back to the                                                                                
palace. She gave Zeus a potion to give Cronus. As soon 
as the king drank it, he began to vomit. One by one, Zeus’ 
older brothers and sisters were thrown from Cronus’ 
heaving mouth.3

When Cronus realized what was happening, he knew 
that Zeus was his child. Uranus’ curse was coming true! 
Gasping and weak, Cronus fled the palace to gather his 
strength and to call for help from his brothers and sisters.4

Zeus and his siblings were much weaker than their 
father’s generation. Zeus took them to Mt. Olympus 
to organize. A Titan named Prometheus joined them.                    
Prometheus’ name meant “forethought” because he could 
see into the future.5 He saw that Zeus would win this war.

4  ทัง้เหนือ่ยหอบและออ่นกำาลัง โครนสัหนอีอกจากวงัเพือ่ไปรวบรวมพละกำาลงั
และร้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องชายหญิงของตน

5 ชื่อ โพรมีเทียส หมายความว่า “การคิดล่วงหน้า” เพราะเขามองเห็น         
อนาคตได้
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advise (v) แนะนำา
unlock (v) ปล่อย
prison (n) คุก
set free (pt ของ set) 

ปล่อยเป็นอิสระ
hurl (v) ทุ่ม
boulder (n)                 

หินขนาดใหญ่
at a time แต่ละครั้ง
lightning bolt (n) 

สายฟ้า
weapon (n) อาวุธ
magical (adj) วิเศษ
trident (n) ตรีศูล
shake (v) สั่นสะเทือน
shatter (v)           

ทำาให้แตกละเอียด
fashion (v) สร้าง
helmet (n) หมวกเหลก็
invisible (adj) ล่องหน
strength (n)              

ความแข็งแกร่ง
allies (pl ของ ally) 

พันธมิตร

Prometheus advised Zeus to 
unlock the Hundred–Handed 
Ones and the Cyclopes from their 
prison.1 Zeus threw open the gates 
of Tartarus and set his uncles free. 
The Hundred–Handed Ones hurled 
boulders a hundred at a time against 
the Titans.

The Cyclopes made lightning 
bolts for Zeus to use as weapons.2                                                                                     
They also gave Poseidon a magical                                                                         
trident.3 With it, Poseidon could                                                                                                               
shak the earth and shatter any                                                                                                  
object. For Hades, the Cyclopes                                                                        
fashioned a helmet that made the 

wearer invisible4. With these weapons and the strength 
of their new allies, the Olympians won their ten–year 
war against the Titans.

1  โพรมีเทียสแนะนำาให้ซูสปล่อยอสูรร้อยมือและไซคลอปส์ออกจากคุก
2  ไซคลอปส์สร้างสายฟ้าให้ซูสใช้เป็นอาวุธ
3  พวกมันมอบตรีศูลวิเศษให้โพไซดอน
4  สำาหรบัเฮดีส เหล่าไซคลอปส์สรา้งหมวกทีท่ำาใหผู้ส้วมใสล่อ่งหนหายตวัไดใ้ห้
5  หลังจากเทพโอลิมเปยีนชนะ ซูสลงโทษเทพไททนัแอตลาสใหค้้ำายันทอ้งฟา้ไว้

บนไหล่ทั้งสองข้างตลอดกาล
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terrible (adj) รา้ยแรง
nearly (adv) เกือบจะ
destroy (v) ทำาลาย
in danger of sth 

อยู่ในอันตราย
collapsing (n)  

การล้มลง 
victorious (adj)  

มีชัยชนะ
condemn (v) ลงโทษ
support (v) ค้ำายัน
eternity (n) ตลอดกาล
hold up (v) ค้ำายัน
except for (prep) 

ยกเว้น
of course แน่นอน
assign (v) มอบหมาย
guard (v) เฝ้า
gate (n) ประตู

This war was so terrible that it nearly destroyed the 
world. Old Father Sky became so weak that he was 
in danger of collapsing onto Mother Earth. After the 
Olympians were victorious, Zeus condemned the Titan 
Atlas to support the sky on his shoulders for eternity.5 
Today, Mt. Atlas in northwestern Africa still seems to 
hold up the sky.

Zeus put Cronus and his allies, except for Atlas of 
course, in Tartarus. Then he assigned the Hundred–Handed 
Ones to guard the gates of Tartarus for all time.
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