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เรื่องเล่าประวัติศาสตร์
จากเพจ “ย่อยประวัติ”

https://www.facebook.com/yoyhistory/
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ผมได้รู้จัก “แชมป์” มาหลายปีแล้วในบทบาทของนักพากษ์ 

เกมในวงการ E-Sport 

แต่มาวันนี้ แชมป์ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขาใน

อีกบทบาทหนึ่ง นั่นก็คือ นักเขียน 

ก่อนหน้านี้ แชมป์เคยมาปรึกษาผมว่า อยากท�าเพจแต่ไม่รู้ว่า

จะท�าเพจอะไร หรือแบบไหนดี? 

ผมเพียงได้ตอบไปสั้นๆ ว่า “ท�ำเรื่องอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นเรื่อง

ที่แชมป์ชอบจริงๆ” 

จากวันนั้นเป็นต้นมา “เพจย่อยประวัติ” ของแชมป์ก็ได้เปิดตัวขึ้น 

ด้วยความที่ตัวของแชมป์เองมีสนใจในเร่ืองราวประวัติศาสตร์ 

ความรู้รอบตัวอยู่แล้ว  ประกอบกับว่า เขามีลีลาและวิธีการเขียนที่

ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถท�าให้เรื่องยากๆ กลายเป็นเร่ืองง่ายๆ 

และน่าติดตามได้ 

คำ�นำ�
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ด้วยความชอบ ความสนใจ และความตั้งใจของแชมป์ ที่จะ 

น�าเสนอสิ่งที่เขารู้ ส่งผลท�าให้ “เพจย่อยประวัติ” ของแชมป์ที่เพิ่ง

เปิดตัวได้ราวๆ 4 เดือน  มีคนติดตามล่าสุดเกือบเจ็ดหมื่นคน  จนมี

เสียงเรียกร้องจากสมาชิกและแฟนๆ ให้ท�าเป็นหนังสือ 

หนังสือ “ย่อยประวัติ” เล่มนี้ ถือเป็นหนังสือที่พลิกโฉมหน้า

ของหนังสือประวัติศาสตร์ทั่วไป 

หนังสือเล่มนี้ได้น�าเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ หรือเรื่องราวที่

น่าสนใจในอดีต  ในแบบที่รวมรวมข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง และน�า

มาสรุปเป็นเรื่องราวพร้อมสาระส�าคัญ โดยใช้ภาษาง่ายๆ ท�าให้การ

เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อเหมือนในอดีตอีกต่อไป 

ผมเชื่อว่า ถ้าพวกเราได้อ่านหนังสือ “ย่อยประวัติ” เล่มนี้  

จะติดใจจนวางไม่ลงแน่นอน

  ดร. รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

  เจ้ำของแฟนเพจ “มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่”

  บรรณำธิกำรต้นฉบับ
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คำ�นำ�ผู้เขียน

ผมกลัวการเขียนมาตั้งแต่เด็ก ถึงจะมีแม่เป็นครูภาษาไทย

และศิลปิน แต่ทุกครั้งที่ต้องเขียนก็ไม่วายรู้สึกพะอืดพะอมจนต้องเรียก

แม่มาช่วยเวลาท�าการบ้านที่เกี่ยวข้องกับความเรียงหรือกลอนต่างๆ 

และด้วยเหตุผลนี้เองกระมัง ท�าให้ผมเลือกเรียนวิศวกรรมศาสตร์ท่ีมี

แค่ตัวเลข จะได้ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับตัวหนังสืออีกต่อไป

แต่ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน ดังค�าฝรั่งกล่าวไว้ในส�านวน “Life 

is a roller coaster” ผมผันตัวจากการเป็นวิศวกรมาท�าอาชีพ  

“นักพากย์อีสปอร์ต” ต้องอาศัยทักษะการเล่าเรื่อง การบรรยาย เพ่ือ

ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมที่เข้ามาดูการแข่งขันเกม ซ่ึงในปัจจุบันได้รับ

การรับรองให้เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการ

ท�ามาได้ 6 ปีกว่า สุดท้ายก็หนีการเขียนไม่พ้น เนื่องจากนัก

พากย์อีสปอร์ตเป็นอาชีพใหม่ในยุคดิจิทัล  บางคร้ังผมจึงต้องลงมือ

เขียนคอนเทนต์ออนไลน์อยู่บ้าง แล้วก็เหมือนเดิม ผมยังรู้สึกอึดอัด

กับการเขียน การต้องเรียงรูปประโยค การเลือกใช้ค�า มันช่างทรมาน

ใจเสียเหลือเกิน
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ผมจึงใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่ง บังคับตัวเองให้เขียนมัน

เสียเลย เพื่อปรับทัศนคติของตนเองที่มีต่อการเขียน ไหนลองดูซิมัน

จะยากเกินความสามารถเราเชียวหรือ แต่จะเขียนเรื่องอะไร ลงที่ไหน 

และให้ใครอ่านล่ะ?

ช่วงกลางเดือนเมษายน 2562 เพิ่งผ่านสงกรานต์มาหมาดๆ 

ท่านผู้อ่านน่าจะได้ยินข่าวไฟไหม้มหาวิหารนอตเทรอ–ดาม กันมา

บ้างใช่ไหมครับ ผมเปิดทีวีเห็นข่าวเช่นกัน จึงตัดสินใจจะเขียนเรื่อง

น้ี ผมเร่ิมไปสืบค้นข้อมูลของมหาวิหารนอตเทรอ–ดาม ก็พบว่าเป็น

สถานที่เก็บรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางคริสต์ศาสนาอยู่หลายชิ้น หน่ึงใน

นั้นคือมงกุฎหนามศักดิ์สิทธิ์

ผมใช้เวลาค้นคว้าโดยการอ่านทุกอย่าง บทความทุกบท งาน

เขียนทุกชิ้นเท่าที่จะหาได้เกี่ยวกับมงกุฎหนามศักดิ์สิทธิ์ ก่อนจะ 

เรียบเรียงความคิดและสรุปออกมาเป็นภาษาไทยท่ีเข้าใจง่าย ถึงแม้

มันจะยาว แต่ผมต้องการให้ผู้อ่านมีความสนุกเพลิดเพลิน ได้ความรู้ 

ทางประวัติศาสตร์ และอ่านรวดเดียวจบโดยไม่ต้องวาง ซึ่งผมก็ยึด

เป็นปรัชญาในการเขียนบทความมาจนทุกวันน้ี
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ในที่สุดบทความแรกก็เสร็จ ถึงจะทุลักทุเลแต่ผมก็ภูมิใจกับมัน 

เป็นครั้งแรกที่เขียนอะไรยาวๆ ได้จนจบ  ผมโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว

และได้รับผลที่ดีเกินคาดไปมาก บทความเร่ือง “มงกุฎหนำมศักดิ์สิทธิ์”  

กลายเป็นไวรัลของโลกอินเทอร์เน็ตภายในชั่วข้ามคืน ได้รับการแชร์

ทั้งหมด 12,000 คร้ัง  และคาดว่าได้เข้าถึงผู้อ่านนับล้านคน ส่งผลให้

เฟซบุ๊กเพจ “ย่อยประวัติ” ที่เพิ่งสร้างขึ้นมารองรับงานเขียนในอนาคต 

มีผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คน ภายในเวลาเพียง 2 วัน

หลังจากวันนั้นเหมือนกับผมได้ค้นพบตัวเอง จากคนท่ีเกลียด

กลัวการเขียนมาแต่เล็ก เพ่ิงมารู้ว่าตัวเองพอมีความสามารถด้านการ

เขียนอยู่บ้างเมื่ออายุได้ 33 ปี และเมื่อเจอสิ่งที่ตัวเองรัก ผมเลยท�ามัน

ไปเรื่อยๆ อย่างสุดความสามารถ

ภายในเวลา 5 เดือน ผมเขียนไม่หยุด จนย่อยประวัติมีออกมา

แล้วทั้งหมด 50 บทความ แต่ละบทความผมทุ่มเททุกอย่างไปกับมัน 

เวลา แรงกาย แรงใจทุกหยาดหยด เพื่อให้เกิดเป็นผลงานท่ีอยู่เหนือ

กาลเวลา กล่าวคือ ไม่ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใด หากท่านย้อนกลับ

มาอ่าน  ผมรับรองว่าท่านจะได้รับความเริงใจ สาระน่ารู้ เพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลในการสอน ในการเล่าสู่แก่ผู้ฟังของท่านแน่นอน

หนังสือ “ย่อยประวัติ 1.0” ในมือของท่านน้ีเป็นหนังสือหมวด

ประวัติศาสตร์ซ่ึงเป็นหมวดที่ได้รับความนิยมน้อยลงในปัจจุบัน   

ผมจึงใส่ความทันสมัยทางด้านภาษาลงไป ปรับแต่ง ขัดเกลาเป็นเวลา
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นาน เพื่อให้เกิดความไหลลื่น อุดมไปด้วยข้อมูลท่ีน่าสนใจ ลงลึกสุด

รากในรายละเอียดที่ได้จากการค้นคว้าอย่างไม่ยอมแพ้

ผมต้องขอขอบคุณพ่อและแม่ ที่ปลูกฝังให้ผมเป็นคนรักการ

อ่านหนังสือมาต้ังแต่เด็ก และให้อิสระในการใช้ชีวิตของลูกชาย 

คนนี้มาตลอด

ขอบคุณมิตรดีในชีวิต ที่ไม่เคยหยุดผมเลยจากการลองไอเดีย

ใหม่ๆ

ขอบคุณผู้ใหญ่และรุ่นพี่ ที่ช่วยผลักดันให้การรวมเล่มเกิดขึ้น

ได้จริง

ขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน ที่ติดตามเฟซบุ๊กเพจย่อยประวัติ  

และให้โอกาสทางการเขียนกับผมเสมอมา หากไม่มีพวกท่าน ผมก็

คงมาไม่ถึงจุดนี้

และสุดท้าย  ขอบคุณตัวเองที่กล้าเผชิญหน้ากับความกลัว ก้าว

ออกจากคอมฟอร์ตโซน จนเกิดเป็นหนังสือดีไซน์สดใสเล่มนี้  ที่ผมหวัง

ว่าจะช่วยเพิ่มสีสัน และอยู่เป็นเพื่อนคู่กายท่านในทุกช่วงเวลาของชีวิต

    ด้วยรักและประวัติศำสตร์

                Xyclopz



15 อภินิห�รมงกุฎหน�มศักดิ์สิทธิ ์

55 ประวัติของอ�ชีพแอร์โฮสเตส

49 อลิซ�เบธ บ�โธรี่ วีรสตรีหรือปีศ�จ?

39 OK ย่อม�จ�กอะไร?

43 อลิซ�เบธ บ�โธรี่ สตรีนักทรม�นที่โหดเหี้ยมที่สุดในยุคเรอเนสซองส ์

21 อัศวินโรลองด์และด�บวิเศษดูรองด�ล

27 ตำ�น�นไม้ก�งเขนศักดิ์สิทธิ์ และตะปูตรึงพระคริสต ์

33 ประวัติชวนหัวของตัวเลข 420 สัญลักษณ์แห่งกัญช� และคว�มฮ�ของโลก

ส�รบัญ



61เปิดศึกถนน 13 ห้�ง บ�งลำ�ภู ปี 2499

77หอกลองจินุส

85เปิดตำ�น�นด�บม�ซ�มุเนะ ด�บคุณธรรมประจำ�แผ่นดินญี่ปุ่น

93ตำ�น�นด�บอสูรมุร�ม�สะ และเรื่องร�วอ�ถรรพ์ของมัน

101Hope Diamond เพชรอ�ถรรพ์

109ตำ�น�นองคุลีม�ล มห�โจร 1,000 นิ้ว

119ตำ�น�นผ้�ห่อพระศพแห่งตูริน (The Shroud of Turin)

69Red Baron ร�ช�แห่งท้องฟ�้ในสงคร�มโลกครั้งที่ 1



127 คว�มต�ยปริศน�ของ เอลิซ่� แลม Ep.1

181 ล�งสังหรณ์ของ อับร�ฮัม ลินคอล์น Ep.2

165 ประวัติสยองของโรงแรมเซเซิ่ล

173 ล�งสังหรณ์ของ อับร�ฮัม ลินคอล์น Ep.1

139 รวมเบ�ะแสก�รต�ยปริศน�ของ เอลิซ่� แลม Ep.2

151 บทสรุปก�รต�ยปริศน�ของ เอลิซ่� แลม Ep.3 part 1

159 บทสรุปก�รต�ยปริศน�ของ เอลิซ�่ แลม Ep.3 part 2

ส�รบัญ



199คอนเสิร์ตครั้งสุดท้�ยของ “The Beatles” 

229ย�สุเกะ ซ�มูไรผิวสีคนเดียวในประวัติศ�สตร์ญี่ปุ่น

189ล�งสังหรณ์ของ อับร�ฮัม ลินคอล์น Ep.3 (ตอนจบ)

239โรเบิร์ต จอห์นสัน และสัญญ�กับซ�ต�น

211พิธีกรรมไล่ผีออกจ�กอีมิลี โรส Ep.1

219พิธีกรรมไล่ผีออกจ�กอีมิลี โรส Ep.2 (ตอนจบ)
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อภินิห�รมงกุฎหน�มศักดิ์สิทธิ์

สืบเน่ืองจากเหตุการณ์ไฟไหม้มหาวิหารในฝร่ังเศสเม่ือวันท่ี 

15 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 15.00 น. (ตามเวลาท้องถ่ิน) วันน้ี

ผมเลยมีเกร็ดประวัติศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับ

เร่ืองราวเกี่ยวกับ อภินิหารมงกุฎหนามศักดิ์สิทธิ์ (The Holy 

Crown of Thorns)

เม่ือคืนตอนช่วงดึกในขณะท่ีคนเล่นสงกรานต์กันอยู่คืนสุดท้าย 

ผมเปิดไปเจอข่าวไฟไหม้มหาวิหารนอตเทรอ–ดามเดอปารีส (Notre–

dame de Paris)

ตัวผมเองยังไม่เคยไปที่นี่ แต่ก็พอจะทราบว่าวิหารนอตเทรอ 

–ดาม นี้เป็นสถานที่เก็บวัตถุศักดิ์สิทธิ์ (Relics) ของศาสนาคริสต์ที่

ส�าคัญอยู่ 2–3 ชิ้น คือ 1. มงกุฎหนาม 2. เศษเสี้ยวของไม้กางเขน

องค์จริง (True Cross) และ 3. ตะปูศักดิ์สิทธิ์

วัตถุทั้งสามชิ้นนี้จัดอยู่ในหมวด Super rare items ท่ีเรียกว่า 

First class relics เพราะมันคือวัตถุที่สัมผัสโดนตัวพระเยซู “โดยตรง” 

อายุก็ประมาณ 2,200 กว่าปีเท่านั้นเอง!
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ผมนั่งดูไปใจก็อดห่วงไม่ได้ แต่ทางการฝรั่งเศสก็ออกมาประกาศ

แล้วว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามปลอดภัย

เอาล่ะ วันนี้ผมเลยเอาเรื่องราวความเป็นมาของมงกุฎหนามมา

แชร์กันครับ รับรองว่ายาวแน่นอน เพราะมันระเหเร่ร่อนเหลือเกิน 555

ย้อนกลับไปในตอนที่พระเยซูถูกกุมตัวโดยพวกโรมัน และถูก

ทรมานทรกรรมต่างๆ นานา เจ้ามงกุฎหนามอันนี้แหละเป็นหนึ่งใน

สามสิ่งที่ทหารโรมันบังคับให้สวมใส่

สวมมงกุฎหนาม สวมผ้าคลุมสีแดงสด และบังคับให้ถือไม้

คฑาอันหนึ่ง พร้อมกับล้อเลียนท่านว่า “ดูสิ นี่มันราชาของพวกยิว 

ทรงพระเจริญ!”

คือล้อก็ไม่ล้อเปล่า พวกคว้าไม้คฑาในมือของพระเยซูมาแล้ว

ฟาดลงไปที่ศีรษะของท่านด้วย ยังความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่าง

มาก หลังจากนั้นเรื่องราวก็เป็นไปตามที่เราทราบ ท่านสิ้นพระชนม์

บนไม้กางเขน

ในช่วงแรกหลังจากสิ้นพระชนม์ มงกุฎหนามยังคงวนเวียนอยู่

ในกรุงเยรูซาเล็ม (ประเทศอิสราเอล) และได้เปลี่ยนมือผู้เก็บรักษา

ไปหลายเจ้า จนหลักฐานที่แน่ชัดปรากฏว่าตัวมงกุฎถูกอารักขาไว้ที่

ภูเขาไซออน จนกระทั่งปี ค.ศ. 870

แต่เอาจริงๆ ตัวมงกุฎก็ไม่ได้อยู่เป็นสุขเท่าไรหรอกที่เยรูซาเล็ม 

เพราะมีเรื่องเล่าว่าหนามของมงกุฎหลายชิ้นถูกหักออกจากมง และส่ง

ไปเป็นของก�านัลแก่กษัตริย์นักรบชื่อดังในสมัยนั้นหลายต่อหลายคน

ท้ัง Charles The Bald, Duke of Frank, กษัตริย์ของพวก แองโกล– 

แซกซอนชื่อ Athelstan แต่ที่โด่งดังที่สุดคือ พระเจ้าชาเลอมาญจ์ 

มหาราช (Chalemagne the Great) โคตรคิงสายบวกแหลกของฝรั่งเศส
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ว่ากันว่าหนามจากมงกุฎนี้มีอิทธิฤทธิ์ช่วยคุ้มภัยอันตราย ไม่

ให้เสียเลือดได้ในยามออกศึก พวกเลยหากันใหญ่เลยทีนี้ แม้แต ่

หนึ่งพันปีต่อมา จักรพรรดินโปเลียนผู้ยิ่งใหญ่ยังต้องหามาบูชา

นั่นแหละครับ เมื่อชื่อเสียงขจรขจายไปไกล ภัยย่อมมาถึงตัว

เข้าสักวัน เกิดสงครามครูเสดขึ้น และน่าเชื่อว่าตัวมงกุฎถูกชิงไปจาก

เยรูซาเล็ม เปล่ียนไปอยู่ในการถือครองของอาณาจักรไบเซนไทน์ 

(Byzantine) ในปี 1063 (ประเทศตุรกีในปัจจุบัน)

มงกุฎหนามได้พ�านักอยู่ที่นี่อย่างสงบเป็นเวลา 175 ปี จนมา

ถึงรัชสมัยของพระเจ้าบัลด์วิน (Baldwin) ท่ี 2 แห่งไบเซนไทน์ ตอน

น้ันประสบปัญหาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เรียกว่าอยู่ได้ด้วยการกู้เงิน 

จากสหภาพยุโรปที่สมัยนั้นเรียกว่า European Courts เป็นหลัก

เมื่อสถานการณ์บีบคั้นมากเข้าๆ กษัตริย์บัลด์วินจึงตัดสินใจ

เอาสมบัติรักของบรรพบุรุษออกมาปล่อย และเอาไปเข้าจ�าน�ากับพวก 

เวเนเทียน (Venetian – นครเวนิซในปัจจุบัน) เป็นทองค�าจ�านวน 

13,134 Hyperpyron ถือว่าเยอะมากๆ เลยแหละ

พวกเวเนเทียนท�าก�าไรได้อย่างงามจากดีลนี้ เพราะแน่นอน

พระเจ้าบัลด์วินที่ 2 ไม่มีปัญญาไปไถ่มงกุฎคืนมาหรอก ข่าวนี้รู้ไปถึง

หูของพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส ที่เข้ามาไถ่เธอคืนมาเป็นทองค�า

จ�านวนมหาศาลและน�ามงกุฎสู่ดินแดนฝรั่งเศส

ท่านสั่งให้ช่างสร้างมหาวิหารชื่อ แซงต์แชแปล (Sainte– 

Chapelle) แล้วเสร็จในปี 1248 เพ่ือใช้เก็บมงกุฎหนามและของ

ศักดิ์สิทธิ์ชนิดอื่นในอนาคต เรียกได้ว่าท่านหลุยส์ท่ี 9 น่ีเป็นนักสะสม 

เครื่องรางของขลังตัวยงเลยล่ะ!
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เมื่อตอนที่มงกุฎหนามมาถึงมือของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 9 น้ัน สิ่งแรก

ที่ท่านท�าก็คือหักหนามส่วนใหญ่ออกจากมงกุฎทั้งหมด เอ้าา!? แล้วก็

เอาตัวมงกุฎที่มีหนามติดอยู่เล็กน้อย ไปใส่ในวัตถุทรงกลมแปรสภาพ

จากมงกุฎ กลายเป็นรัดเกล้า

ตัวหนามที่ถูกหักออกมานั้นก็ได้ถูกแจกจ่ายไปเป็นของก�านัลแด่

ประเทศพันธมิตรต่างๆ รวมถึงคนในราชวงศ์หลุยส์ด้วย โดยแต่ละท่าน

ที่ได้รับไป ก็จัดการสร้างเครื่องบรรจุอย่างสวยงามไว้

เวลาผ่านไป 553 ปี กระทั่งปี 1801 ฝรั่งเศสเกิดการปฎิวัติรัฐประหาร

ขึ้น สมบัติที่เคยเป็นของราชวงศ์ก็ถูกรื้อค้นปล้นสะดมภ์กันเป็นการใหญ่ 

ในที่สุดก็ถึงคิวของมงกุฎหนาม

หลังจากท่ีถกเถียงกันเป็นเวลานานในที่สุดก็ตกลงกันว่า จะน�ามงกุฎ

หนามนี้ไปเก็บไว้ที่มหาวิหารนอตเตร–ดาม ที่ไฟไหม้ไปเมื่อวานน่ีแหละ

ก็น่าคิดนะครับ ว่าเป็นเพราะฤทธิ์ของเจ้ามงกุฎนี้หรือเปล่าที่ปัด

เป่าภยันตรายให้กับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นอื่น แต่อย่างไรก็ต้องยกความดีความ

ชอบให้กับทางการฝรั่งเศสด้วยในการเก็บรักษาเป็นอย่างดี
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Sainte Chapelle church
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นี่ก็เสียใจเหมือนกัน เพราะก่อนที่ไฟจะไหม้ ทางการฝร่ังเศสก็

ไม่ค่อยยกออกมาโชว์อยู่แล้ว ย่ิงเกิดเหตุแบบนี้ ไม่รู้จะได้ดูรัดเกล้า

องค์จริงอีกเมื่อไหร่ ฮือออ แต่ปลอดภัยก็โอเคแล้วล่ะ

เพราะมันคือสัญลักษณ์แห่งความเจ็บปวด ความอดทน และ

การให้อภัย ซึ่งเป็นสามสิ่งที่หาได้ยากเหลือเกิน ในโลกยุคปัจจุบัน

อ่านตอนจบของต�านาน มงกุฎหนาม กางเขนศักดิ์สิทธ์ิ และ

ตะปูแห่งพระคริสต์ได้ที่เพจเลยครับ
            

เกร็ดเล็ก: มีเรื่องเล่าว่า ตัวหนามที่เคยทิ่มแทง 
ศีรษะของพระเยซูนั้น ยังคงมีสีเขียวสด ราวกับว่า 
มันรักษาตัวเองให้ ใหม่ขึ้นได้ทุกวัน

เกร็ดน้อย: หนามอันหนึ่งถูกส่งไปที่เกาะอังกฤษโดยที่ไม่มีใคร
รู้ และถูกเก็บรักษาไว้ ในโรงเรียนแห่งหน่ึงเป็นเวลาหลายร้อย
ปี กระทั่งถูกค้นพบมาเมื่อไม่นานนี้เอง!

แก้ ไข: อายุวัตถุนับตั้งแต่วันใช้งานครั้งสุดท้าย น่าจะอยู่ที่ 
1,986 ไม่ใช่ 2,200 ปีครับ

Reference: 
https://books.google.co.th/books?id=zMACAhhB1tcC&pg=PA14&lpg=PA14&dq=Nicho
las+Fouquet,+banished,+hope+diamond&source=bl&ots=qX5UbR9rL6&sig=bxs4lCyQ0
ceGzVPqaOXTcSawh78&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_of_thorns
https://www.britannica.com/topic/Crown–of–Thorns–religious–relic
http://theconversation.com/notre–dame–how–christs–crown–of–thorns–has–survived–
crusades–political–upheaval–and–a–fire–but–only–just–115731
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint–Germain–des–Pr%C3%A9s
https://www.abc.net.au/news/2019–04–17/notre–dame–fire–history–of–the–crown–of–
thorns/11024430
https://en.wikipedia.org/wiki/Notre–Dame_de_Paris
https://en.wikipedia.org/wiki/Arma_Christi
https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus,_King_of_the_Jews
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เรื่องราวความรักความกล้าหาญ ระหว่างคน ดาบ และ

สายใยในครอบครัว

ผมมีโอกาสได้อ่านเรื่องนี้ครั้งแรกตอนอายุ 8 ขวบ ในหนังสือ

ชุด 20 เล่ม ปกสีเหลืองที่แม่ซื้อให้ ชื่อ “Disney’s โลกมหัศจรรย์”

นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมรู้จักกับ “โรลองด์ (Roland)” และดาบ

วิเศษของเขา “ดูรองดาล (Durandal)”

เรื่องราวเกิดข้ึนในรัชสมัยพระเจ้าชาเลอมาญจ์ ค.ศ. 742–814 

กษัตริย์ของชาวแฟรงค์ ที่ก�าลังเรืองอ�านาจอยู่ทางยุโรปตะวันตก  

กินดินแดนประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันในปัจจุบัน

พระเจ้าชาเลอมาญจ์ขึ้นชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่วางแผนการรบเก่ง 

ท�าผลงานได้อย่างโดดเด่น บวกเมืองไหน พวกแตกพ่ายหมด และเป็น

ที่เลื่องลือว่ามีกองทัพอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรป

แต่ใครจะรู ้ล ่ะว่าฟันเฟืองส�าคัญในกองทัพของพระเจ้า 

ชาเลอมาญจ์คือเด็กหนุ่มวัยก�าลังห้าว ที่มีศักด์ิเป็นหลานของท่านเอง 

อัศวินหนุ่มที่มีนามว่า “โรลองด์”

อัศวินโรลองด์  
และด�บวิเศษดูรองด�ล
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