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คำนำสำนักพิมพ์

จะว่าไปแล้วสำหรับประชาธิปไตยแบบทุนนิยม กับ
ประชาธิปไตยแบบประชานิยมบ้านเรา คงมิได้ผิดแผกแตกต่างกันสัก  
เท่าไหร่นัก และหากจะพูดกันให้ตรงกับความจริงแล้ว ก็น่าจะอยู่ใน สปีชี่ส์ 
เดียวกันด้วยซ้ำ  

ประเทศอันได้ชื่อว่าประชาธิปไตยจ๋าอย่างอเมริกา โดยอันความ
เป็นมาเป็นไปก็รับรู้กันดีอยู่แล้ว่า ก็ไม่ได้แตกต่างดีเลิศประเสริฐศรีไปกว่า
ของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน เพื่อนรักเพื่อนเลิฟของ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไทย ที่ยกสถานะได้ชื่อว่า 
ทุนนิยมตัวพ่อ 

อเมริกาดินแดนที่ได้ชื่อว่าอุดมไปด้วยมีเสรีภาพ เอิบอิ่มซาบซ่าส์
ไปด้วยรสรักประชาธิปไตย ชนิดดมแล้วสดชื่นหอมทนหอมนาน หากแต่
เชื่อว่าคนเกือบค่อนโลกคงรู้ว่าเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อน เพิ่ง
หลุดจากการเป็นเด็กในคาถาเมื่อสองร้อยกว่าปีมานี้นี่เอง ส่วนกัมพูชาของ
สมเด็จฮุนเซนอย่างที่ทราบกันดีว่าเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนั่นเอง 

การถือกำเนิดเกิดมาของอเมริกา ปฏิเสธไม่ได้ว่าผ่านฝีมือหมอ
ตำแยการทำคลอดจากชาวยิวเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ได้ชื่อว่า มีมันสมองอัน
ปราดเปรื่องหลักแหลม โดยมีพันธุกรรมหนักไปทางฉลาดแกมโกง  
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ซึ่งความฉลาด มองการณ์ไกลของชาวยิว ผสานกับการดำรงชีวิต
ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในยุคหลายร้อยพันปีที่ต้องไปมาหาสู่ แลกเปลี่ยน
ค้าขายกันนี่เอง ที่โลกาภิวัตน์ยุคแรกๆ หรือยุคดั้งเดิมได้อุบัติขึ้นในดวงดาว
สีน้ำเงินดวงนี้ 

และได้ดำเนินควบคู่มาอย่างต่อเนื่อง จากยุคแรกสู่สู่ยุคสอง 
กระทั่งยุคปัจจุบัน ที่ยิ่งปรากฏให้เห็นว่าไม่เพียงมหาอำนาจอย่างอเมริกา
เท่านั้นที่ถูกวิญญาณชาวยิวสิงสถิตครอบงำจนหลงฉงนงงงวยชนิดโงหัวไม่
ขึ้น แต่อาจกล่าวได้ว่าแทบทุกเหลือบมุมโลกนั้นถูกควบคุมโดยบรรดาลูก
หลาน “อัชเคนัส ยิว” 

และหากจะบอกกล่าวเล่าเรื่องราวว่าด้วยที่มาที่ไปของทุนนิยม ที่มี
การลงแรงเจาะเวลาหา “อาณาจักรคาร์ซาร์” หรือ “อาณาจักรที่สาบสูญ” 
มาหลายปีดีดัก โดยมีตัวละครเอกอย่างชาวยิว ได้แสดงบทนำมาตราบเท่า
ปัจจุบัน 

กระนั้นย่อมจะเป็นการดีที่ผู้สนใจอยากศึกษาพินิจพิเคราะห์ถึง
มนุษย์ที่ฉลาดที่สุด อาณาจักรที่น่าสนใจที่สุด กระทั่งระบบทุนนิยมที่
ร้ายกาจที่สุด โดยผ่านปลายปากกา ลอดคมความคิดของนักหนังสือพิมพ์
อาวุโสที่เปรียบไปแล้วเสมือน จอมยุทธ์ผู้หลบลี้เร้นกายจากยุทธจักรมา
นานนับหลายสิบปี แต่ยังคงปล่อยของสร้างชื่อออกมาอย่างมิเว้นวาย  

การลงทุนลงแรงสืบค้นสาแหรกชนชาวยิว...รากเหง้าทุนนิยม ที่
อุบัติขึ้นนับร้อย นับพันปี และกำลังสร้างความปั่นป่วนให้ระบบโลกยุค
ปัจจุบัน โดยสาเหตุหลักคือความทรุดโทรม อ่อนเปลี้ย ของชาติ
มหาอำนาจ จากที่เคยมีเคยได้จนกระเป๋าตุงนับวันก็ยิ่งลำบาก เมื่อเงินใน
กระเป๋ารัฐบาลเริ่มหมด จะนับประสาอะไรกับประชาชนที่หาเช้ากินค่ำ ที่
กระเป๋าตังค์แฟบมีแต่เศษสตางค์ ในขณะที่คนบางกลุ่มก็รวยเอาๆ เป็น
เหลือบไรที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลัง 
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ในสภาพปัจจุบัน ย่อมเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สงครามได้ไต่ขึ้น
มาจ่อคอหอย โดยไม่มีใครที่จะสามารถคาดเดาได้ว่า จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ 
ณ จุดใด ณ สถานที่แห่งไหน เพราะโลกทั้งโลกก็พร้อมที่จะหันปลาย
กระบอกปืนเข้าใส่กันทุกเมื่อที่มีการแย่งชิงทั้งทรัพยากรพลังงาน อันผูกโยง
ไปยังเศรษฐกิจ ยึดโยงไปยังอำนาจทางการเมือง  

กล่าวสำหรับประเทศไทยนั้น ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยหากเกิด
สงครามขึ้น ย่อมได้รับผลกระทบอยู่แล้วแน่ๆ ไม่มากก็น้อย และทุกคนต่าง
รู้กันดีอยู่แล้วว่าไทยเราก็ถูกครอบงำด้วยระบบทุนนิยมมานานหลายปี
ดีดักแล้วเช่นกัน และก็มีผู้ต่อต้านทุนนิยมสามานย์มีอยู่ระลอกแล้วระลอก
เล่าเช่นกัน  

เพียงแต่ว่าสุ้มเสียงของพวกเขาเหล่านั้นอาจยังไม่ดังพอ หรือ
สาเหตุประการหนึ่งก็คือผู้คนชนชาวสยามแห่งนี้ ยังคงมีความลุ่มหลง
ระเริงติดอยู่กับประชาธิปไตยจอมปลอม ผูกอำนาจติดอยู่กับระบบผูกขาด
จากนักการเมือง ผู้ซึ่งเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์พิเศษที่ชอบทำตัวฉลาดและสุด
แสนจะขี้โกงไม่แพ้ชนชาติใดในโลกที่มีมานับพันๆ ปี 

 

สำนักพิมพ์กรีน ปัญญาญาณ 
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เรื่องราวของ “อาณาจักรที่สาบสูญ” ซึ่งตั้งใจ
จะลากยาวกันต่อไป ณ ที่นี้ คงไม่ใช่เรื่องราวประเภท  
มหัศจอรอหันการันยอ พิสดาร พันลึก แบบที่บรรดาหนังสือ
ในแนว “แปลก” “เหลือเชื่อ” “มหัศจรรย์” ฯลฯ และอะไรต่อ
มิอะไรทั้งหลาย ท่านงัดเอามาทำมาหารับประทาน สร้าง
ความพิศวง งงงวย ตื่นเต้น สนุกสนาน จริงไม่จริงก็
ไม่รู้...แต่ “ขายได้” อะไรทำนองนั้น ไม่ใช่เรื่อง “มหานคร
แอตแลนติส” ของ “เพลโต” ที่ เคยทำให้บรรดานัก
ประวัติศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ ตลอดไปจนกระทั่งหมอดู 
ยังพยายามตามหากันไม่เสร็จจนตราบเท่าทุกวันนี้ ไม่ใช่
เรื่องนครแห่งทองคำ “เอล-โดราโด” ซึ่งทำเอาพวกบ้าทอง
ชาวสเปน มึนซ์ซ์ซ์หัวกันมานานนับเป็นศตวรรษๆ และคง
ไม่ใช่เรื่องนครแห่งเงาหมอก อย่าง “แชงกรีล่า” ที่อุบัติขึ้น
มาบนจินตนาการของนักเขียนฝรั่งล้วนๆ ... 

 

...เกริ่น...
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เพราะมหานคร หรือมหาอาณาจักรที่ว่านี้...นอกจากจะมีอยู่จริง ปรากฏ
หลักฐานให้เห็นอย่างชัดเจน แจ่มแจ้ง ไม่ว่าจะในทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ แต่ที่น่าสนใจเอามากๆ ก็คือว่า 
มันดูจะถูกทำให้ “สูญหายไปจากความทรงจำ” ของผู้คน หรือ “เลือนหายไปจาก
หน้าประวัติศาสตร์” อย่างมีนัยสำคัญ หรืออย่างตั้งอกตั้งใจ ที่จะทำให้มันไม่ถูก
หยิบยกมาพูดถึงกันให้ชัดๆ จนกระทั่งนักประวัติศาสตร์แท้ๆ หลายต่อหลายราย 
แทบไม่เคยรู้จักความเป็นมาของนครแห่งนี้เอาเลยแม้แต่น้อย บางราย...ทั้งๆ ที่
เคยทำงานทางด้านประวัติศาสตร์ให้กับหน่วยงานข่าวกรองระดับโลก อย่างหน่วย
งาน “ซีไอเอ.” ในยุคสงครามโลก ยังไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยว่า มีมหานคร หรือมหา
อาณาจักรแห่งนี้ เคยตั้งอยู่บนโลกใบนี้ เมื่อครั้งอดีต แค่ไม่กี่ร้อย กี่พันปีมานี้เอง... 

 
ทั้งๆ ที่อาณาจักรที่ว่า...ไม่ใช่เป็นแค่เมืองเล็กๆ อย่างประเภทเมืองโบราณ 

เก่าๆ แก่ๆ ซึ่งซุกซ่อนตัวเองอยู่ท่ามกลางอารยธรรมอียิปต์ สุเมเรียน มายา ซีนิค 
ฯลฯ และต้องรอคอยจนกว่าวันใดวันหนึ่งนักประวัติศาสตร์ โบราณคดี เกิดไปขุด
ค้นพบ ถึงจะกลายเป็นข่าวคราวใหญ่โต พอรับรู้กันได้โดยทั่วไป ว่าเคยมีเมือง
ประเภทนี้ หรือเคยมีนครที่ว่านี้อยู่จริงๆ เพราะเรื่องราวของเมือง หรืออาณาจักร 
ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้ นอกจากจะมีเรื่องราวบันทึกปรากฏอยู่ในหลักฐาน เอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ สืบต่อๆ กันมาเป็นรุ่นๆ แล้ว โดยขนาด และพื้นที่ ของ
อาณาจักรแห่งนี้ยังกว้างขวางใหญ่โตเอามากๆ ระดับต้องเรียกว่า “มหานคร” หรือ 
“มหาอาณาจักร” ที่ไม่น่าจะถูกทำให้สูญหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ หรือจาก
ความทรงจำของผู้คนกันง่ายๆ ... 

 
โดยการประมาณการจากหลักฐาน เอกสาร ทางประวัติศาสตร์แล้ว คาด

ว่าอาณาจักรแห่งนี้น่าจะมีขอบเขต พื้นที่ใหญ่โตไม่น้อยไปกว่าประเทศเม็กซิโกทั้ง
ประเทศในปัจจุบัน อาจจะเล็กกว่าประเทศอินเดียนิดหน่อย แต่คงพอๆ หรือใกล้
เคียงกับประเทศซาอุดีอาระเบียทั้งประเทศ...ประมาณนั้น คือคาดว่าน่าจะมี
ขอบเขตพื้นที่อาณาบริเวณไม่ต่ำไปกว่า 800,000 ตารางไมล์ เป็นอย่างน้อย หรือ
ใหญ่กว่าประเทศไทยแลนด์แดนสยามของหมู่เฮา ประมาณ 7 เท่า 8 เท่า โดย
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เฉพาะในช่วงที่ประสบความรุ่งเรืองถึงขีดสุด สามารถบุกพิชิตชนชาติต่างๆ ไม่
น้อยกว่า 25 ชนชาติ ให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลการเมือง การปกครอง และการทหาร
ของตัวเองได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพียงแต่ว่าจู่ๆ วันหนึ่ง...เรื่องราวของมหา
อาณาจักรแห่งนี้ ดันสูญหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ แบบชนิดแทบไร้ร่องรอย 
แทบไม่มีการหยิบมาพูดถึง และแทบไม่สามารถสรุปได้เลยว่า บรรดาผู้คนใน
อาณาจักรแห่งนี้...ปัจจุบันคือใคร? กลายมาเป็นชนชาติใด? หรือประเทศใด?   
กันแน่!!! 

 
แม้แต่รูปร่าง หน้าตา ของผู้คนในอาณาจักรแห่งนี้ ก็ยังไม่อาจหาข้อสรุป

ออกมาได้ชัดๆ ว่าจะออกไปทางหมวยๆ ตี๋ๆ แบบพวกจีน พวกเกาหลี มองโกเลีย 
หรือออกไปทางแขกๆ แบบพวกแขกตุรกี แขกเปอร์เซีย หรือจะออกไปทางฝรั่ง  
หัวทอง หัวแดง ตาสีเขียว สีฟ้า ฯลฯ ถึงขั้นต้องไปพึ่งพานักวิทยาศาสตร์ให้ตรวจ
หารายละเอียดของดีเอ็นเอ. ว่าชนชาติเหล่านี้...น่าจะมีความเชื่อมโยงกับชนชาติ
ใดๆ ในปัจจุบัน แต่กระนั้น...ยังก่อให้เกิดข้อถกเถียง ชนิดหาข้อยุติแทบไม่เจอ 
แต่ละฝ่าย แต่ละราย ล้วนแต่ตั้งข้อสมมุติฐาน และทฤษฎี ไปแบบคนละเรื่อง
คนละม้วน จนอาจเรียกได้ว่า...เรื่องราวของมหานครแห่งนี้ นอกจากจะเต็มไปด้วย
ปมปริศนาอันดำมืด สลับซับซ้อน ไม่น้อยไปกว่าอาณาจักรในจินตนาการ อย่าง
มหานครแอตแลนติส เอล-โดราโด หรือแชงกรีล่าแล้ว บรรดาลูกๆ หลานๆ หรือ
ทายาทของผู้ซึ่งเคยอยู่อาศัยในอาณาจักรแห่งนี้ ยังพลอยเป็นอะไรที่ลึกลับ   
ซับซ้อน ยากที่จะแยกแยะบทบาท ที่มาที่ไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้
อย่างเป็นระบบอีกด้วย... 

 
ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่า...แม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะสูญหายไปในกาล

เวลา ในความดำมืดของประวัติศาสตร์ แต่ภายในอนาคตเบื้องหน้า ดูเหมือน
ว่า...ชะตากรรมของโลกทั้งโลก อาจมีความเกี่ยวข้อง ผูกพัน อยู่กับเรื่องราวของ
อาณาจักรแห่งนี้ และบรรดาลูกหลานของอาณาจักรแห่งนี้ อย่างชนิดแยกไม่ออก
เอาเลยก็ไม่แน่!!! โดยเฉพาะเมื่อมีความพยายามที่จะนำเอารายละเอียดทาง
ประวัติศาสตร์ ความเป็นไปทางเศรษฐกิจ การเมือง เข้ามาเกี่ยวโยงกับ “ความเชื่อ” 

ตัวอย่าง



11ชั ช ริ น ท ร์  ไ ช ย วั ฒ น์ 

ในทางศาสนา จนกลายเป็นคนละเรื่องเดียวกันจนได้ เรื่องราวของอาณาจักร
ลึกลับที่ว่านี้ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แต่เฉพาะนักประวัติศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์   
นักมานุษยวิทยา สังคมวิทยา หรือนักอนาคตวิทยา ฯลฯ เท่านั้น ที่เริ่มหันมาให้
ความสนใจกันอย่างจริงๆ จังๆ กระทั่งนักการศาสนา ต่างต้องหันไปเปิดพระคัมภีร์
ศาสนาในแต่ละเล่ม ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ของชาวคริสต์ หรืออิสลามก็แล้วแต่ นำมา
ไล่เรียง ถกเถียงกันเป็นวรรคๆ เป็นบรรทัดๆ กันเลยทีเดียว โดยเฉพาะในพระคัมภีร์
ไบเบิล บทวิวรณ์ ว่าด้วย “กำหนดพันปี” ที่ได้ทิ้งปริศนาเอาไว้ให้ใครต่อใครต้อง
ขบคิดกันมานานแสนนาน ตามข้อความที่ว่า... 

 
	 “แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์...	
ท่านถือลูกกุญแจของบาดาลนั้น	และถือโซ่ใหญ่...	
และท่านได้จับพญานาคซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์	
ผู้ซึ่งเป็นพญามาร	และซาตาน...	
และมัดมันไว้พันปี...แล้วทิ้งมันลงไปในบาดาลนั้น	
แล้วได้ลั่นกุญแจประทับตรา	เพื่อไม่ให้มันออกไปล่อลวงบรรดาประชาชน

ได้อีกต่อไป	
จนครบกำหนดพันปีแล้ว	จึงจะต้องปล่อยมันออกมาชั่วขณะหนึ่ง...”		
และ 
	 “ครั้นพันปีล่วงไปแล้ว...	
ก็จะปล่อยซาตานออกจากคุกที่ขังมันไว้	
และมันจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทั้งสี่ทิศของแผ่นดินโลก	
คือโกก	และมาโกก...	
ให้คนมาชุมนุมกันทำศึกสงคราม	
จำนวนคนเหล่านั้นมากมายดุจเม็ดทรายที่ทะเล	
และคนเหล่านั้นยกขบวนออกไปทั่วแผ่นดินโลก	
และล้อมกองทัพของพวกธรรมิกชน	และนครอันเป็นที่รักนั้นไว้	
แต่ไฟได้ตกลงมาจากสวรรค์	เผาผลาญคนเหล่านั้น...	
ส่วนพญามารที่ล่อลวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกำมะถัน	
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ที่สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะตกอยู่ในนั้น	
และมันต้องทนทรมานทั้งกลางวัน	และกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์...”	 
 
คำว่า “โกก” และ “มาโกก” ซึ่งระบุเอาไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล ในบทที่ว่านี้ 

มักถูกนำไปเกี่ยวพันกับเรื่องราวของอาณาจักรลึกลับแห่งนี้ รวมทั้งบรรดาผู้คนที่
สืบเชื้อสายมาจากอาณาจักรแห่งนี้ จนทำให้ความยุ่งเหยิงทางการเมือง เศรษฐกิจ 
ที่ปรากฏอยู่ในโลกทุกวันนี้ หรือแม้แต่อนาคตเบื้องหน้า ถูกทำให้มีความเชื่อมโยง
พัวพันกับปมปริศนาทางประวัติศาสตร์ในอดีต อย่างชนิดแทบจะเป็น “คนละเรื่อง
เดียวกัน” หรือแทบแยกไม่ออกไปจากกันก็ว่าได้... 

 
ยิ่งไปกว่านั้น...เมื่อลองแยกแยะ แกะรอย ประวัติความเป็นมาเป็นไปของ

อาณาจักรลึกลับแห่งนี้ ไม่ว่าจะโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
หรือจะเอาหลักฐานทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เข้ามาเพิ่มเติมด้วยหรือไม่ก็แล้ว
แต่...เราพอจะเห็นได้ว่า เรื่องราวของอาณาจักรแห่งนี้ ค่อนข้างจะผิดแผกแตกต่าง   
ไปจากอาณาจักรอื่นๆ ในอดีตอยู่ไม่น้อยทีเดียว คือไม่ได้เป็นอาณาจักรที่ “เกิดขึ้น-  
ตั้งอยู่-และดับไป” ตามลำพังโดยโดดๆ โดยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบกับส่วนอื่นๆ ของโลกมากมายนัก อย่างเช่นอาณาจักรอินคา อาณาจักร
มายา หรือแม้แต่อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรจามปา แถวๆ บ้านเรา ฯลฯ ที่เมื่อ
ล่มแล้วก็ล่มเลย การเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-และดับไป แทบไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับผู้คน
ส่วนอื่นๆ หรือคนที่อยู่ในซีกโลกอื่นๆ มากมายซักเท่าไหร่ แต่สำหรับอาณาจักร  
ที่ว่านี้ ไม่ว่าจะโดยการเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-และดับไป มันค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับโลก
ทั้งโลก อย่างแทบแยกไม่ออก หรืออาจเรียกได้ว่า...มันเกี่ยวพันกับสิ่งที่เรียกว่า 
“โลกาภิวัตน์” มาตั้งแต่จุดเริ่มแรก และอาจมีส่วนเชื่อมโยงไปถึงแนวโน้มความ
เป็นไปในขั้นตอนสุดท้ายของสิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ หรือ “จุดจบของโลกาภิวัตน์” 
เอาเลยถึงขั้นนั้น.... 

 
ด้วยเหตุนี้...เรื่องราวของ “อาณาจักรที่สาบสูญ” อันจะได้พร่ำพรรณนา  

ต่อไปนี้ จึงเป็นอะไรที่ “ไม่อ่าน-ไม่ได้” และ “อ่านแล้วบ้านท่านไฟไม่ไหม้” โดย  
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เด็ดขาด จึงสมควรที่จะต้องสละเวลา สละเงินทอง หาซื้อมาอ่านซะแต่เนิ่นๆ 
รับรองว่า...นอกจากจะนำมาซึ่งความพิศวงงงงวย ตื่นเต้น สนุกสนานไม่น้อย  
ไปกว่าเรื่องแปลก เรื่องเหลือเชื่อใดๆ ก็ตามแล้ว ยังถือเป็น “เรื่องจริง” ล้วนๆ แถม
ยังให้สาระประโยชน์พอจะนำไปใช้เป็นอุทาหรณ์ เป็นอนุสติ สำหรับการ
สังเกตการณ์ความเป็นไปของโลกภายในอนาคตข้างหน้าได้อีกด้วย... 
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ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จัก และค้นหาร่องรอย
ของอาณาจักรลึกลับที่ว่า...อันดับแรก คงต้องเริ่มต้นด้วย
การหันไปสำรวจตรวจสอบพื้นที่อาณาบริเวณแห่งหนึ่ง ซึ่ง
จะกลายมาเป็นแหล่งที่ตั้งของ “อาณาจักรที่สาบสูญ” ใน
เวลาต่อมา พื้นที่แห่งนี้นั้น...อาจเรียกได้ว่า ถือเป็น “รอยต่อ” 
หรือ “ตะเข็บดินแดน” ระหว่างแผ่นดินยุโรป กับเอเชียหรือที่
เรียกๆ กันโดยทั่วไปว่า “ยูเรเชีย” (Eurasia) นั่นเอง และถ้า
ไม่อยากปวดหัว เราคงต้องลบภาพแผนที่ เขตแดนต่างๆ ที่
พวกฝรั่งยุคหลังๆ มาขีดเส้นเอาไว้ในหัวของใครต่อใครซะ
ตั้งแต่เริ่มแรก อาจลองหันไปอาศัยแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศ ที่มันไม่มีการระบุเส้นเขตแดน พรมแดน มีแต่ภาพ
ภูมิประเทศสูงๆ ต่ำๆ แบ่งออกเป็นโทนสีน้ำตาลเข้ม น้ำตาล
อ่อน สีส้ม สีเหลืองแก่ เหลืองอ่อน ฯลฯ เพื่อสะท้อน
ลักษณะพิเศษของแต่ละแห่ง แต่ละพื้นที่ไปตามสภาพ
ความเป็นจริง... 

 

ดินแดนแหงตำนาน

1
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จากภาพถ่ายทางอากาศในลักษณะที่ว่านี้ เราคงพอเห็นได้ไม่ยาก
ว่า...ระหว่างแผ่นดินซึ่งถูกแบ่งแยกออกเป็นเอเชียและยุโรปนั้น มันเต็มไปด้วย
พื้นที่ที่ราบสูง ภูเขาสูง สีน้ำตาลเข้มขยายตัวยาวเหยียด ไล่จากที่ราบสูงอนาโต
เลียของตุรกี ผ่านที่ราบสูงอิหร่าน ไปจนสีเข้มสุดๆ อยู่แถวๆ อินเดีย เนปาล ธิเบต 
อันเป็นที่ตั้งของภูเขาที่สูงสุดในโลกอย่างภูเขาหิมาลัย ซึ่งยากจะหามนุษย์รายใด 
สามารถเดินผ่านไปได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะในอดีต ปัจจุบันหรืออนาคตก็ตาม ด้วย
ลักษณะทางกายภาพ หรือลักษณะพิเศษทางภูมิศาสตร์เช่นนี้ จึงเป็นเรื่องไม่
แปลก ที่ทำให้ความเป็นยุโรปกับเอเชียได้ถูกแบ่งแยกออกจากกันและกันมานาน
แสนนาน อารยธรรมเริ่มแรกที่โผล่ผุดขึ้นมาในแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ แม่น้ำไทกริส-ยู
เฟรติส อย่างอารยธรรมอียิปต์ หรืออารยธรรมสุเมเรียน จึงมักแผ่กระจายออกไป
ไม่ไกลกว่าอาณาบริเวณที่ราบสูงอนาโตเลีย หรือที่ราบสูงอิหร่าน เป็นส่วนใหญ่ 
ไม่งั้นก็ต้องอาศัยทะเลเมดิเตอเรเนียน เป็นตัวแพร่กระจายอารยธรรมส่งต่อไปถึง
ชาวกรีก ให้พอได้เจริญรอยตามอารยธรรมต่างๆ อย่างทันท่วงที... 

 
เช่นเดียวกับอารยธรรมซีนิคของชาวจีนในลุ่มแม่น้ำเหลือง เมื่อต้องเจอกับ

เทือกเขาสูงยาวเหยียดอย่างภูเขาหิมาลัย อีกทั้งทะเลทรายนานาชนิด กั้นขวางเอา
ไว้เป็นหย่อมๆ ไม่ว่าจะเป็นทะเลทราย “ทาคลามาคัน” (Taklamakan) อันหมาย
ถึง “สถานที่เข้าได้แต่ออกไม่ได้” (go in and you never come out) ซึ่งห้อยย้อย
อยู่ทางภาคใต้ของมณฑลซินเกียงติดกับเทือกเขาคุนหลุน หรือทะเลทราย “โกบี” 
(Gobi) ซึ่งทอดยาวอยู่ทางด้านเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของจีนไกลไปถึง
มองโกเลีย กระแสอารยธรรมจากเอเชียจึงไม่สามารถแผ่เข้ามาผสมกลมกลืน กับ
อารยธรรมอื่นๆ ได้ถนัดถนี่ซักเท่าไหร่นัก เพราะฉะนั้นพื้นที่อาณาบริเวณที่อยู่
ระหว่างกลางของภูมิประเทศเหล่านี้ ย่อมหนีไม่พ้นจะต้องกลายสภาพไปเป็น 
“บ้านป่าเมืองเถื่อน” หรือออกจะ “ไร้อารยธรรม” นับตั้งแต่เริ่มแรก... 

 
ในพื้นที่อาณาบริเวณที่ว่านี้นี่แหละ...ที่เราคงต้องเริ่มต้นสำรวจ ตรวจสอบ 

เพื่อค้นหา “อาณาจักรที่สาบสูญ” ซึ่งจะค่อยๆ ปรากฏตัวขึ้นมาในอีกไม่นานไม่ช้า 
อันประกอบไปด้วยทะเลโบราณอันเก่าแก่ ตั้งด้านอยู่ด้านซ้ายสุด หรือที่รู้จักกันใน
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นาม “ทะเลดำ” (Black Sea) เลยมาถึงพื้นที่ระหว่างกลาง ซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาสูง 
ตะปุ่มตะป่ำ อันเป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป หรือยอดเขา “เอลบรัส” 
(Mount Elbrus) ส่วนหนึ่งของเทือกเขา “คอเคซัส” (Caucasus) ที่ทอดตัวอยู่
ระหว่าง “ทะเลดำ” และ “ทะเลสาปแคสเปียน” (Caspian Sea) ทะเลสาปน้ำจืดที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ด้านขวาสุด ก่อนทอดตัวยาวไกลไปถึงทุ่งหญ้าและทะเลทราย
อันมหึมาที่อยู่เลยออกไป... 

 
ถ้าไล่มาตั้งแต่ “ทะเลดำ” อันถือเป็นทะเลภายในแผ่นดิน (Inland Sea) ซึ่ง

แผ่ตัวกั้นขวาง แยกแผ่นดินยุโรปออกจากที่ราบสูงอนาโตเลีย หรือแยกพื้นที่ยุโรป
ตะวันออก ออกจากเอเชียตะวันตก แต่ก็พอมีช่องแคบใช้เป็นช่องทางเล็ดลอดผ่าน
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปทะลุออกมหาสมุทรแอตแลนติคได้บ้าง ทะเลภายในแห่ง
นี้ ถือได้ว่าเป็นทะเลเก่าแก่และดึกดำบรรพ์เอามากๆ และไม่ใช่เก่าแก่แต่ในแง่
ภูมิศาสตร์ หรือธรณีวิทยาเท่านั้น แต่ในแง่มนุษยศาสตร์ ทะเลแห่งนี้นอกจากจะ
ปรากฏให้เห็นร่องรอยของมนุษย์ซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ตามริมฝั่ง ริมอ่าว ย้อน
อดีตกลับไปได้ไกลยิ่งกว่าความเก่าแก่ของพีระมิดในอียิปต์ซะอีก อีกทั้งทะเลแห่ง
นี้ ยังถือเป็น “ทางผ่าน” ของผู้คนในโลกยุคโบราณ ที่ใช้สัญจรไปมา ระหว่างยุโรป
เหนือกับยุโรปใต้ ยุโรปตะวันออกกับตะวันตก ยุโรปกับเอเชียกลางและเอเชียน้อย 
จนได้ชื่อว่าเป็น “ทะเลของโลกยุคโบราณ” ก็ว่าได้ แต่ด้วยความกว้างขวาง ใหญ่
โต ของทะเลแห่งนี้ ซึ่งมีเนื้อที่ถึงประมาณ 168,500 ตารางไมล์ ใหญ่พอๆ กับ
ประเทศทั้งประเทศ อีกทั้งยังลึกสุดๆ บางจุดลึกถึงระดับ 2,212 เมตร แถมยังมี
เกาะแก่ง ช่องแคบต่างๆ ที่เชื่อมต่อทะเลเล็ก ทะเลน้อย อีกหลายแห่ง หลายชื่อ   
จึงทำให้พวกชาวกรีกยุคโบร่ำโบราณ เคยให้ชื่อฉายาทะเลแห่งนี้เอาไว้คล้ายๆ 
“ทะเลโหด” หรือ “ทะเลเถื่อน” (Inhospitable Sea) ประมาณนั้น เพราะไม่เพียงแต่
โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่ดูน่าหวาดหวั่น ขวัญสยอง อยู่พอสมควรแล้ว ว่ากัน
ว่า...บรรดาผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนี้ มาตั้งแต่ครั้งโบร่ำโบราณ ยังออกจะ
ดุร้ายเอาเรื่อง อาจพอๆ กับ “ไอ้คลั่งทะเลโหด” แบบหนังไทยบ้านเราเอาเลย  
ก็ไม่แน่... 
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ดังเห็นได้จากตำนานปรัมปราของชาวกรีก ว่าด้วยเรื่องวีรบุรุษผู้มีนามว่า 
“เจสัน” (Jason) ที่ล่องเรือไปตามหา “ขนแกะทองคำ” ในแผ่นดินซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
สุดขอบโลก และเราๆ ทั่นๆ อาจเคยมีโอกาสได้รับชมเรื่องราวเหล่านี้จากหนัง  
ฮอลลีวูดเรื่อง “อภินิหารขนแกะทองคำ” ที่เข้ามาฉายในเมืองไทยเมื่อหลายต่อ
หลายสิบปีที่แล้ว ท่ามกลางฉากเหตุการณ์พิสดารในทะเลโหดอันสุดแสนลึกลับ 
มหัศจรรย์ ชนิดที่หวิดจะทำให้ “เจสัน” แทบเอาตัวไม่รอดถ้าหากไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก “เทพโพไซดอน” (Poseidon) ได้อย่างทันท่วงที ไปจนถึงฉากการ
เผชิญหน้ากับกองทัพปีศาจของกษัตริย์ “อีเทส” (Aeetes) แห่งเมือง “โคลชิคส์” 
(Colchics) ผู้ครอบครองขนแกะทองคำอันถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวย 
มั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ ที่บรรดานครต่างๆ หวังแย่งยื้อเอามาเป็นเจ้าของไปด้วย
กันทั้งนั้น และด้วยเหตุที่ลูกสาวของกษัตริย์ “อีเทส” ชื่อว่า “มีเดีย” (Medea) ดัน
ไปหลงรักหนุ่มต่างถิ่นผู้เจริญแล้ว อย่าง “เจสัน” จนถึงกับยอมละทิ้งเทวรูปครึ่งคน
ครึ่งสัตว์ ซึ่งเคยกราบไหว้บูชา แถมยังยอมเปิดเผยความลับ ชี้ทางให้หนุ่มกรีก 
เล็ดลอดเข้าไปถึงสถานที่เก็บขนแกะทองคำ ส่งผลให้กษัตริย์แห่งบ้านป่าเมือง
เถื่อนรายนี้ ต้องสูญเสียทั้งขนแกะและลูกสาวให้กับชาวกรีกจนได้ ฉากเหตุการณ์
และตัวละครต่างๆ ที่ถูกเนรมิตขึ้นมาในตำนานปรัมปราจนกลายมาเป็นหนังฮอลลีวู้ด 
เรื่องนี้สรุปแล้ว...ล้วนมีที่มาจากทะเลแห่งนี้ และบรรดาผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่
บริเวณนี้ด้วยกันทั้งสิ้น... 

 
พูดง่ายๆ ว่านับแต่ยุคตำนานปรัมปรา ทะเลแห่งนี้และพื้นที่บริเวณนี้ ล้วน

ก่อให้เกิดบรรยากาศอันเต็มไปด้วยความลึกลับซับซ้อน ความดุร้าย ป่าเถื่อน ใน
สายตาของผู้ซึ่งพอมีอารยธรรมอยู่บ้าง อย่างชาวกรีก เป็นต้น จนถึงกับให้ชื่อฉายา
ทะเลแห่งนี้ว่า “ทะเลโหด” หรือ “ทะเลเถื่อน” มาตั้งแต่แรก เพิ่งจะมาเปลี่ยนชื่อ
เสียงเรียงนามเอาอีตอนที่ตัวเองไปปล้นขนแกะทองคำของคนป่าคนเถื่อนมาได้
เรียบโร้ยย์ย์แล้ว หรือช่วงที่ชาวกรีกซึ่งอาศัยอยู่แถวๆ ขอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
แถบบริเวณเมืองไมล์ตุส (Miletus) ได้บุกเข้ายึดครองพื้นที่อ่าวด้านใต้ของทะเลดำ 
มาเป็นอาณานิคมของตนเอง ถึงได้มีการเรียกขานทะเลแห่งนี้ว่า “ทะเลดำ” มาจน
ตราบเท่าทุกวันนี้... 
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แต่ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ทะเลดำเท่านั้น...ที่ถือเป็นสถานที่อันเต็มไปด้วย
บรรยากาศแห่งความลึกลับ ซับซ้อน ดุร้ายป่าเถื่อน ในสายตาของชาวกรีกเมื่อครั้ง
อดีต เลยไกลไปจากนั้น...ท่ามกลางเทือกเขาอันยาวเหยียด สูงเสียดฟ้า ซึ่งถูกเรียก
ขานในนาม “คอเคซัส” จะด้วยความสูงโด่เด่ของเทือกเขาที่สูงถึง 5,642 เมตร ใน
บริเวณจุดสูงสุด ความสลับซับซ้อนของเทือกเขา ที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตรูปร่างแปลกๆ นานาชนิด มีพืชชนิดพิเศษ
กว่า 6,400 สปีชีย์ เป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายาก อย่าง เสือดาว หมีสีน้ำตาล 
ควายไบซัน อินทรีสีทอง หรือสัตว์ประเภทแมลง อย่างแมงมุมที่มีอยู่ไม่น้อยกว่า 
1,000 สปีชีย์ ฯลฯ จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้ย่อมเป็นอะไรที่สุดแสนจะลึกลับ
มหัศจรรย์ และเถื่อนไม่น้อยไปกว่าทะเลดำในสายตาของชาวกรีก จนก่อให้เกิด
ตำนานปรัมปรา ตามมาอีกหลายต่อหลายเรื่องด้วยกัน เช่น การวาดจินตนาการ
เอาไว้ว่า ขุนเขาแห่งนี้...ที่ชาวกรีกเรียกว่า “คัวคาซอซ” (Kaukasos) ก็คือเสาหิน
ต้นหนึ่ง ซึ่งคอยค้ำโลกเอาไว้ และเป็นสถานที่ซึ่งเทพเจ้าสูงสุดของชาวกรีก หรือ
เทพเจ้า “เซอุส” (Zeus) ได้นำตัวเทพ “โปรเมเตอุส” (Prometheus) ผู้ซึ่งแอบขโมย 
“ความลับแห่งไฟ” ไปมอบให้กับมนุษย์มากักขังเอาไว้ ในฐานะทั้งๆ ที่ได้รับการ
ห้ามปรามว่าไม่ควรเปิดเผยความลับเหล่านี้แก่ผู้ซึ่งไม่ได้ชีวิตอมตะหรือผู้ไม่ได้มี
ฐานะเป็นเทพเจ้า แต่ก็ยังอุตส่าห์ขัดคำสั่งจนได้ แถมยังกำหนดให้มีการลงทัณฑ์
เทพองค์นี้ อย่างชนิดหนักหนาสาหัสเอามากๆ คือให้มีนกอินทรีมาคอยจิกกินตับ
ในแต่ละวัน หรือทันทีที่ตับของเทพ “โปรเมเตอุส” งอกขึ้นมาใหม่ นกอินทรีจะบิน
ลงมาจิกกินตับตามคำสั่งของเทพเจ้า “เซอุส” อย่างชนิดเจ็บปวดรวดร้าวทรมานไป
ชั่วกัปป์ ชั่วกัลป์ พอๆ กับพญามารหรือซาตาน ในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ถูกโยนลงไป
ในบึงไฟ และกำมะถัน เอาเลยทีเดียว... 

 
ยิ่งเลยไปไกลกว่านั้น...คือเลยไปถึงพื้นที่บริเวณทะเลสาบแคสเปียน ที่ชาว

อัสซีเรียนโบราณเคยเชื่อว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของดวงอาทิตย์ ซึ่งจะขึ้นๆ ลงๆ 
จากพื้นที่ในบริเวณนี้นี่แหละ ทะเลสาบแห่งนี้ถือเป็นทะเลสาบน้ำจืดท่ีใหญ่ที่สุดใน
โลก มีเนื้อที่กว้างขวางถึง 371,000 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำถึง 130 สายไหลลงสู่
ทะเลสาบ แถมยังเป็นแม่น้ำสายหลักๆ อย่างเช่นแม่น้ำโวลก้า (Volga River) 
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แม่น้ำอูราล (Ural River) แม่น้ำอามู ดาร์ยา (Amu Darya River) หรือที่บางครั้ง
เรียกกันตามแบบโบราณว่าแม่น้ำออคซัส (Oxus) ไปจนถึงแม่น้ำซีร์ ดาร์ยา (Syr 
Darya River) ที่มีชื่อเรียกในครั้งโบราณว่า “ยาซาร์เตส” (Jaxartes) ฯลฯ ด้วย
ความอุดมสมบูรณ์ที่มาจากแม่น้ำแต่ละสาย ทำให้ภายในทะเลสาบเต็มไปด้วย
สัตว์น้ำแปลกๆ นานาชนิด เป็นที่รับรู้กันมาแต่โบร่ำโบราณว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย
ของปลาสเตอร์เจียน (sturgeon) ที่ถูกนำไข่มาทำไข่ปลาคาร์เวียอันโอชะมานาน
แสนนาน... 

 
ด้วยภูมิทัศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจเช่นนี้ จึงทำให้ชาวกรีกนำเอามาปรุงแต่ง

เป็นเรื่องเล่าขาน ตำนาน เป็นจินตนาการ สารพัดสารเพ ซึ่งออกไปทางลึกลับ  
ซับซ้อน สยองขวัญ และเถื่อนๆ อีกเช่นเคย เช่นเรื่องราวของ วีรบุรุษ กึ่งมนุษย์กึ่ง
เทพ ผู้มีชื่อว่า “เฮราเคลส” (Heracles) หรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฮอร์คิวลิส” 
(Hercules) ตามคำเรียกของพวกโรมัน และฝรั่งในยุคหลังๆ นั่นเอง ที่ได้ต้อนฝูงวัว 
ฝูงม้า เลยไกลออกไปจากเทือกเขาคอเคซัส ใกล้ๆ จะถึงทะเลสาบแคสเปียน จน
ต้องเจอเข้ากับพายุหิมะ และความเหน็บหนาวยะเยือกปานน้ำแข็ง ต้องเอาหนัง
สิงโตคลุมตัวแล้วเผลอนอนหลับไป แต่เมื่อตื่นขึ้นมาปรากฏว่าทั้งฝูงวัวและม้าหาย
เกลี้ยงไปทั้งฝูง เลยต้องตระเวนตามหากระเซอะกระเซิง จนไปเจอถ้ำแห่งหนึ่งอัน
เป็นที่อยู่ของหญิงสาวผู้มีท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นงู มีนามว่านาง “อีชินด์นา” 
(Echindna) ซึ่งในนิยายเทพปกรณัมของกรีกถึงกับยกให้เป็น “มารดาแห่งสัตว์  
ประหลาดทั้งปวง” (Mother of All Monster) ที่เป็นผู้ขโมยม้า และขโมยวัวทั้ง  
ฝูงของ “เฮราเคลส” เอามาใช้เป็นเงื่อนไขบีบบังคับให้วีรบุรุษชาวกรีกรายนี้ ต้อง
ยอมหลับนอนกับเธอซะก่อน ถึงจะยอมคืนวัว คืนม้าให้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คงไม่เหลือบ่า
กว่าแรงของ “เฮราเคลส” หรือ “เฮอร์คิวลิส” มากมายซักเท่าไหร่ ขนาดยกเหล็ก 
ยกหิน เป็นก้อนๆ ยังสบายๆ แล้วระดับนางพญา “อีชินด์นา” จะไปเหลืออะไร ถึง
ต้องยอมเขี่ยผ้าห่มปิดหน้าปิดตาก็เถอะ!!! เรียกว่า...กว่าที่สาวมนุษย์งูรายนี้ จะ
ยอมคืนวัว คืนม้าให้ ก็ปาเข้าไปจนกระทั่งเธอมีลูกกับ “เฮราเคลส” แล้วถึง 3 พระ
หน่อ ซึ่งจะกลายมาเป็นบรรดาชนเผ่าและชนชาติต่างๆ ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยใน
บริเวณแถวๆ เทือกเขาคอเคซัสและทะเลสาบแคสเปียนในเวลาต่อมานั่นเอง... 
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ตำนานเรื่องนี้...ว่าไปแล้ว ดูๆ จะคล้ายๆ กับตำนานของผู้คนแถวๆ เอเชีย
บ้านเรา ที่เมื่อไหร่ลูกกษัตริย์ ลูกพราหมณ์เกิดไปเจอะเจอกับสาวชาวป่าชาวถ้ำ 
ในพื้นที่ไกลหู ไกลตา ไกลความเจริญ บรรดาสาวๆ เหล่านี้มักจะต้องถูกตั้งข้อ
สมมุติฐานว่าเป็นประเภทธิดา “พญานาค” หรือประเภท “นางเงือก” ธิดาแห่งเมือง
บาดาล ออกไปทางครึ่งคนครึ่งงู หรือครึ่งคนครึ่งปลา อะไรประมาณนั้น...เช่น 
พราหมณ์ “โกญฑัญญะ” จากอินตระเดีย ที่จู่ๆ ก็แผลงศรไปตกยังดินแดน
พญานาค แถวๆ เขมร แล้วไปแต่งงานอยู่กินกับธิดาพญานาค จนกลายมาเป็น
กษัตริย์องค์แรกแห่ง “เมืองพระนคร” ของขอม หรือประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน
นั่นเอง หรือ “พระเจ้าเกงเอี๋ยงอ๋อง” โอรสพระเจ้าเต้เหม็งแห่งเมืองจีน ที่เสด็จ
ประพาสร่อนเร่เตร็ดเตร่ลงมาทางใต้ แถวๆ ประเทศเวียดนาม แล้วเกิดไปเจอกับ 
“นางเทิงลอง” ธิดาพญานาคแห่งเมืองบาดาล เกิดความรักสมัครสมาน จนแต่งตั้ง
ให้เป็นอัครมเหสี หรือฮองเฮา ต่อมามีพระโอรสชื่อว่า “องค์ซุ่งตุก” จึงกลายมาเป็น 
“พระเจ้าหลากลองกุน” ปฐมบรมกษัตริย์แห่งประเทศเวียดนามนับตั้งแต่ยุคเริ่ม
แรกแห่งประวัติศาสตร์เวียดนาม ฯลฯ เป็นต้น... 

 
สำหรับ “อีชินด์นา” เทพธิดาพญางูแห่งทะเลสาบแคสเปียนนั้น ไม่ว่า

ประวัติความเป็นมาของเธอจะเป็นเช่นไร แต่โดยลักษณะอาการที่สะท้อนผ่าน
จินตนาการของชาวกรีก จนกลายเป็นตำนาน โยงไปถึงเรื่องราวของวีรบุรุษกึ่ง
มนุษย์กึ่งเทพ ผู้ทรงพลังมหาศาลอย่าง “เฮราเคลส” ไปๆ มาๆ ...คงไม่ได้ต่างไป
จากตำนานของผู้คนในแถบเอเชียบ้านเราซักเท่าไหร่ โดยเฉพาะทัศนะที่มีต่อผู้คน
ซึ่งอยู่ห่างไกลไปจากความเจริญทางอารยธรรมทั้งหลาย ที่มักต้องกลายเป็น
ประเภท ครึ่งคนครึ่งสัตว์ ครึ่งงูครึ่งมนุษย์ ซะทุกทีไป แต่สิ่งที่แปลกออกไปอยู่  
บ้างก็คือ แม้นว่าผู้ที่สืบเชื้อสายมาจาก “เฮราเคลส” กับนางพญางู “อีชินด์นา” จะ
ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ล้วนๆ แถมยังมีเลือดชาวกรีกติดตัวอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่ง 
ไม่ว่า “อากาธิรซัส” (Agathyrsus) บุตรชายคนโต “เกโลนัส” (Gelonus) บุตรชาย
คนกลาง และ “สคิเธส” (Scythes) บุตรชายคนสุดท้อง ผู้ซึ่งสามารถง้างคันธนูที่ 
“เฮราเคลส” ทิ้งไว้ให้เป็นมรดก จนได้รับการสถาปนาให้เป็นผู้นำเผ่าพันธุ์ของผู้ที่
อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้ แต่ดูเหมือนว่าชาวกรีกในรุ่นต่อๆ มา กลับไม่ได้มีทัศนะ
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ในแง่บวกต่อบรรดาลูกๆ หลานๆ ของ “เฮราเคลส” เอาเลยแม้แต่น้อย... 
 
โดยเฉพาะชาวกรีกที่เป็นมนุษย์แท้ๆ มีชื่อเสียงเรียงนามเป็นหลักฐาน

บันทึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน และด้วยความเก่งกล้าสามารถ ที่ไม่
น้อยไปกว่าวีรบุรุษในตำนานปรัมปราของเทพปกรณัมทั้งหลาย จนชาวกรีก  
ด้วยกันเอง ต้องเขียนตำนานยกย่องสรรเสริญให้มีฐานะพอๆ กับกึ่งมนุษย์ กึ่งเทพ
ไปจนได้ ชาวกรีกรายนี้นอกจากจะรบกับใครไม่เคยมีคำว่าแพ้ ยังถือได้ว่าเป็นชาว
ยุโรปรายแรก ที่สามารถยกทัพโยธามาบุกยึดเอเชียเกือบทั้งเอเชีย ให้กลายเป็น
จักรวรรดิของตัวเองได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ที่แปลกเอามากๆ ก็คือว่าทันทีที่
เดินทางมาถึงดินแดนอันเป็นถิ่นที่อยู่ของลูกหลาน “เฮราเคลส” วีรบุรุษชาวกรีก  
ด้วยกันแท้ๆ แทนที่คิดจะแวะเข้าไปเยี่ยมเยียนทักทาย ดึงเอามาเป็นสมัครพรรค
พวก เป็นพันธมิตร หรือไม่งั้นก็บุกเข้ายึด เข้าครอบครอง ให้มันรู้แล้วรู้แร่ด เหมือน
กับที่ได้ยึดบ้านยึดเมืองใครต่อใครมาโดยตลอด แต่วีรกษัตริย์กรีกรายนี้ ดันกลับ
ตัดสินใจสร้าง “กำแพง” และ “ประตูเหล็กกล้า” ปิดผนึกดินแดนแห่งนี้เพื่อไม่ให้
ใครต่อใครที่อยู่เบื้องหลังกำแพง มีโอกาสหลุดรอดออกมาเจอกับอารยธรรม
ภายนอกได้เลยแม้แต่น้อย จนเป็นที่รับรู้ เรียกขาน กันในตำนานว่า กำแพงและ
ประตูเหล็กกล้าแห่งนี้ คือ “ประตูอเล็กซานเดอร์” (Gates of Alexander) ถูกสร้าง
ขึ้นโดย “อเล็กซานเดอร์มหาราช” (Alexander the Great) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ป้องกันไม่ให้พวกที่ถูกมองว่าเป็นชนชาติไม่บริสุทธิ์ เป็นอนารยชนที่ป่าเถื่อน ดุร้าย 
บริเวณตะเข็บรอยต่อของยูเรเชีย บุกเข้ามารบกวนราชอาณาจักรที่พระองค์ยึดได้ 
แม้ว่าพวกอนารยชนซึ่งพระองค์แสดงความรังเกียจเดียดฉันท์เหล่านี้ จะถือเป็น
เชื้อสายของวีรบุรุษชาวกรีกอย่าง “เฮราเคลส” ก็ตาม... 
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เพื่อจะทำความเข้าใจกับเรื่องราวของสิ่งที่
เรียกว่า “ประตูอเล็กซานเดอร์” ให้ชัดเจนขึ้นมาอีกซัก
หน่อย...คงต้องขออนุญาตย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ 
2,300 ปีที่แล้ว...ขณะที่ “อเล็กซานเดอร์มหาราช” จักรพรรดิ
แห่งมาเซโดเนีย ได้รวบรวมกองทัพชาวกรีกจำนวนประมาณ 
48,100 นาย ทหารม้า 6,100 พลทหารเดินเท้าอีก 38,000 
นาย พร้อมเรือรบ 120 ลำ ข้ามช่องแคบดาร์ดาแนลส์ 
(Dardanelles) ที่ชาวกรีกเรียกว่าช่องแคบ “เฮเลสพอนท์” 
(Helespont) บุกเข้ายึดซีเรีย อียิปต์ อิรัก (บาบิโลน) ก่อน 
จะบุกต่อไปยังอิหร่าน หรือจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณ ที่มี 
พระเจ้าดาริอุส (Darius) เป็นประมุขสูงสุดของมหาอำนาจ
แห่งเอเชีย... 

 

“ประตูอเล็กซานเดอร์”

2
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ตลอดช่วงระยะเวลาแห่งการรบพุ่ง นับตั้งแต่ย่างเหยียบขึ้นมาบนฝั่งเอเชีย 
อภิมหานักรบอย่างอเล็กซานเดอร์ไม่เคยพบกับความพ่ายแพ้เอาเลยแม้แต่ครั้ง
เดียว ไม่ว่ากองทัพของพระองค์จะมีจำนวนทหารน้อยกว่าคู่ต่อสู้กี่เท่าต่อกี่เท่าก็
แล้วแต่ เช่นเดียวกับการรบอันโด่งดัง ณ สมรภูมิ “กัวกามีลา” (Guagamela) ด้วย
จำนวนทหารม้าเพียง 7,000 นาย ทหารราบอีก 40,000 นาย อเล็กซานเดอร์
สามารถบดขยี้กองทัพของพระเจ้าดาริอุส ซึ่งมีกำลังมากกว่าหลายต่อหลายเท่า มี
ทั้งทัพช้าง ทัพม้า กองรถรบ และกองกำลังรักษาพระองค์จำนวนนับหมื่นที่เคยได้
ชื่อว่าเป็น “หน่วยรบอมตะ” (Immortals) ชนิดพังพินาศไปในชั่วเวลาแค่เดี๋ยวเดียว 
ด้วยความแตกตื่นตกพระทัย พระเจ้า “ดาริอุส” จึงได้แต่ทรงพระเผ่นหนี จนต้อง
ล่าถอยเข้าไปในดินแดนลึกลับแห่งเทือกเขาคอเคซัส ลุยข้ามแม่น้ำออกซัส หรือที่
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแม่น้ำอามู ดาร์ยา ไปจนถึงบริเวณเขตทะเลสาบแคสเปียน โดย
มีญาติสนิทและแม่ทัพเปอร์เซียผู้มีชื่อว่า “เบสซอส” (Bessus) ติดตามไปด้วย 
แม้ว่าอเล็กซานเดอร์จะไม่ได้คิดประหัตประหารคู่ต่อสู้ของพระองค์ แถมยังหวังจะ
เชื้อเชิญให้พระเจ้า “ดาริอุส” กลับมาครองบัลลังก์เปอร์เซียเช่นเดิม เพียงแต่ต้อง
อยู่ใต้อำนาจของชาวกรีกเท่านั้น แต่การที่พระองค์ทรงออกไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามไป
ติดๆ นั่นเอง ได้ก่อให้เกิดแรงกดดันถึงขั้นที่ทำให้แม่ทัพเปอร์เซียหันมาทรยศต่อ
กษัตริย์ของตัวเองลงมือฆ่าพระเจ้า “ดาริอุส” เพื่อเอาใจจักรพรรดิชาวกรีก ก่อนที่
ตัวเองจะถูก “อเล็กซานเดอร์” สั่งประหาร เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างตามไปด้วย... 

ภายใต้ฉากการไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามเข้าไปในดินแดนอันลึกลับซับซ้อน มีทั้ง
ภูเขาสูง ป่าดงดิบ แม่น้ำเชี่ยว และทะเลทรายกั้นขวาง แถมยังต้องเผชิญกับชน
เผ่าที่ดุร้าย จนตัว “อเล็กซานเดอร์” เอง ถูกธนูยิงใส่ที่พระอุระเบื้องซ้าย บาดเจ็บ
สาหัสระดับปางตาย ระหว่างกำลังปีนป่ายภูเขาที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ซึ่งถูกเรียก
ขานกันว่า “สุดขอบโลก” นอกจากกองทัพของ “อเล็กซานเดอร์” จะหยุดยั้งลง ณ ที่
จุดๆ นี้ พร้อมทั้งได้มีการสร้าง “นครอเล็กซานเดรียตรงสุดขอบโลก” (Kschate) 
ขึ้นมาเป็นเกียรติ และเป็นอนุสรณ์แก่พระองค์ เหมือนดังเช่นนครอเล็กซานเดรีย  
อีกหลายๆ แห่ง ซึ่งถูกสร้างเอาไว้ในดินแดนต่างๆ ที่พระองค์ยึดได้ ในตำนานที่ถูก
เขียนขึ้นมาในลักษณะเรื่องจริงอิงนิยาย ที่รู้จักกันในนาม “อเล็กซานเดอร์ โรมานซ์” 
(Alexander Romance) โดยนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกผู้มีชื่อว่า “คาลิสเธเนส” 
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(Callisthenes) ยังได้บรรยายรายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ ด้วยข้อความดังนี้...   
“อเล็กซานเดอร์ได้ไล่ติดตามเบซซอสมาถึงบริเวณช่องแคบที่มีผาสูงชันทั้งสอง
ด้าน	ซึ่งรู้จักกันในนามอุระแห่งโลก	(Brest	of	the	World)	พระองค์จึงตัดสินใจ	 
ที่จะใช้พื้นที่นี้	เป็นที่กักกันชนชาติที่ไม่บริสุทธิ์	(unclean	nation)	จากด้านเหนือ	
รวมทั้งโกก	(Gog)	และมาโกก	(Magog)	ให้อยู่ภายหลังกำแพงขนาดใหญ่	ที่ทำ
ด้วยเหล็กกล้าประดุจเพชร	 (adamantine)	ด้วยความช่วยเหลือของเทพเจ้า	
พระองค์และทวยทหาร	สามารถปิดช่องแคบ	และกันพวกอนารยชนโกกและมา
โกก	ที่จะเข้ามาปล้นชิงสันติภาพไปจากแผ่นดินด้านใต้” .... 

จากข้อความที่ถูกเขียนเอาไว้โดย “คาลิสเธเนส” เมื่อกว่า 2,300 ปีมาแล้ว
นั่นเอง ที่ทำให้ซากกำแพงและประตูอันเก่าแก่แห่งหนึ่ง ซึ่งยังถูกทิ้งให้เห็นร่องรอย
หลักฐานอยู่ที่เมือง “เดอร์เบนท์” (Derbent) เมืองหลวงของรัฐ “ดากิสถาน” 
(Dagestan) ที่ตั้งอยู่ด้านใต้สุดของประเทศรัสเซียจรดกับทะเลสาบแคสเปียนทุก
วันนี้ มักจะถูกเรียกขานกันในนาม “ประตูอเล็กซานเดอร์” (Gates of Alexander) 
มาโดยตลอด แม้ว่านักประวัติศาสตร์ยุคหลังๆ จะตั้งข้อสันนิษฐานว่าสิ่งก่อสร้างที่
ว่าไม่น่าที่จะถูกสร้างขึ้นมาในสมัยอเล็กซานเดอร์ก็ตาม... 

สำหรับเมือง “เดอร์เบนท์” นั้น ถือว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่เอามากๆ 
โครงสร้างทางโบราณคดีสามารถย้อนอดีตกลับไปถึงช่วงระยะประมาณ 5,000 ปี
ที่แล้ว ถือเป็นเส้นทางสัญจรแห่งโลกโบราณ ระหว่างผู้คนในแถบทุ่งราบ  
ยูเรเซียกับดินแดนในตะวันออกกลาง ร่องรอยของผู้คนที่เข้ามาปักหลัก ตั้งถิ่นฐาน 
อย่างเป็นเรื่องเป็นราว สามารถย้อนหลังกลับไปได้เมื่อประมาณ 2,800 ปีเป็น
อย่างน้อย ช่วงด้านใต้ของเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่แคบที่สุดระหว่าง ทะเลสาบ
แคสเปียนกับเทือกเขาคอเคซัส มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร มีร่องรอยสิ่ง
ก่อสร้างยุคโบราณทอดตัวเป็นแนวยาวประมาณ 50 เมตร สูงประมาณ 9 เมตร 
และมีประตูเหล็กหนา 3 เมตร (10 ฟุต) โผล่แซมสลับไปกับหอคอย ซึ่งนักประวัติ-  
ศาสตร์ให้ข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์เปอร์เซีย 
สืบต่อกันมาเป็นรุ่นๆ ก่อนที่ “อเล็กซานเดอร์” จะเดินทางมาถึงพื้นที่แห่งนี้เกือบ  
จะ 200-300 ปี โดยเฉพาะชื่อเมือง “เดอร์เบนท์” นั้น ก็มาจากภาษาเปอร์เซียที่มี
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ความหมายถึง “ประตูที่ปิดตาย” (Closed Gates) และจุดประสงค์ในการสร้างนั้น 
ก็คงเอาไว้เป็นป้อมปราการป้องกันการบุกรุกของพวกชนเผ่าร่อนเร่จากด้านเหนือ 
ไม่ต่างไปจากที่ชาวจีนได้สร้าง “กำแพงเมืองจีน” เอาไว้ยาวเหยียดนั่นแหละ... 

 
แต่ไม่ว่าจะเป็น “อเล็กซานเดอร์” หรือใครก็ตาม เป็นผู้สร้างกำแพงและ

ประตูแห่งนี้เอาไว้...สิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ถ้อยคำซึ่งถูกนำมาเรียกขาน  
ผู้ที่ถูกกักกันเอาไว้หลังกำแพงหรือหลังประตูเหล็กแห่งนี้ ที่นักประวัติศาสตร์ชาว  
กรีกอย่าง “คาลิสเธเนส” ถึงกับใช้คำว่า “ชนชาติที่ไม่บริสุทธิ์” รวมทั้งคำว่า “โกก” 
และ “มาโกก” ควบคู่ไปด้วยทั้งๆ ที่ถ้าหากว่ากันตามตำนานเรื่องราวของวีรบุรุษ
ชาวกรีกอย่าง “เฮราเคลส” แล้ว ผู้ซึ่งอาศัยอยู่เบื้องหลังกำแพงหรืออยู่ในพื้นที่
บริเวณทะเลดำ เทือกเขาคอเคซัส และทะเลสาบแคสเปียนนั้น น่าจะเป็นลูกหลาน
ของ “เฮราเคลส” ที่เกิดกับนางพญางู “อีชินด์นา” ด้วยกันทั้งสิ้น และทั้งๆ ที่โดยตัว
ของ “คาลิสเธเนส” ผู้แต่งเรื่องจริงอิงนิยายเรื่องนี้ขึ้นมา นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็น  
ผู้ใกล้ชิดกับ “อเล็กซานเดอร์” ชนิดเคยเล่นหัวกันมาตั้งแต่เด็กๆ เนื่องจากมีฐานะ
เป็นหลานแท้ๆ ของ “อริสโตเติล” (Aristotel) นักปราชญ์ชาวกรีกผู้โด่งดัง ผู้มี
ตำแหน่งเป็นพระอาจารย์ของ “อเล็กซานเดอร์” จากความใกล้ชิด คุ้นเคย อเล็ก
ซานเดอร์จึงแต่งตั้งให้เป็นนักประวัติศาสตร์ประจำกองทัพ ร่วมเดินทางมาบุก
เอเชียด้วยกัน บุคลิกลักษณะของนักประวัติศาสตร์ผู้นี้ยังดูจะมีสไตล์ออกไปทาง 
“กรีกนิยม” อย่างเห็นได้ชัด ถึงขั้นที่กล้าแสดงความไม่พอใจต่อ “อเล็กซานเดอร์” 
อย่างตรงไปตรงมา เมื่อเห็นว่ากษัตริย์ชาวกรีกผู้นี้เริ่มหันไปนิยมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวเปอร์เซีย ซึ่งชาวกรีกเคยเรียกขานว่าพวก “อนารยชน” 
(Barbarian) มาโดยตลอด จนสุดท้าย “อเล็กซานเดอร์” ต้องตัดสินใจจับเข้าคุกใน
ข้อหาทรยศ และต้องตายในคุกในเวลาต่อมา... 

 
ด้วยความเป็น “กรีกอิสซึ่ม” หรือ “กรีกนิยม” ในลักษณะที่ว่านี้ “คาลิส  

เธเนส” จึงไม่น่าที่จะมีทัศนะต่อลูกๆ หลานๆ วีรบุรุษชาวกรีกด้วยกันแท้ๆ ว่าเป็น
ชนชาติที่ไม่สะอาด ป่าเถื่อน เป็นอนารยชน อะไรต่อมิอะไรกันมากมาย ที่น่าสนใจ
ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่า “คาลิสเธเนส” ได้รวมเอาชนชาติดังกล่าวเข้าไปเป็นกลุ่ม
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เดียวกันกับพวกที่ถูกเรียกว่า “โกก” และ “มาโกก” อันเป็นสิ่งซึ่งบังเอิญเอามากๆ 
ที่คำๆ นี้ ดันมาสอดคล้องต้องกันกับคำเรียกชื่อชนชาติบางชนชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
คัมภีร์ทางศาสนาทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์โตราห์ของชาวฮิบรู คัมภีร์ไบเบิลของ
ชาวคริสต์ หรือคัมภีร์อัล-กุรอ่านของชาวอิสลามก็ตาม... 

 
โดยเฉพาะในคัมภีร์อัล-กุรอ่านนั้น...ยิ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจเข้าไปใหญ่ 

เพราะแม้นว่าถ้อยคำในพระคัมภีร์เล่มนี้ จะถูกบันทึกไว้ในช่วงประมาณ ค.ศ. 600 
กว่าๆ โดยคำบอกเล่าของ “พระนบี โมฮัมหมัด” หลังยุค “อเล็กซานเดอร์” ผ่านพ้น
ไปแล้วนับเป็นพันๆ ปี แต่ในถ้อยคำที่พระนบี โมฮัมหมัดยืนยันว่าเป็น “คำพูดของ
พระเจ้า” หรือ “โองการจากพระเจ้า” ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตัวเองประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเอง 
มันดันมาสอดคล้องต้องกันกับเรื่องจริงอิงนิยายในแบบฉบับ “อเล็กซานเดอร์ 
โรมานซ์” ชนิดแทบจะเป๊ะๆ ๆ เอาเลยทีเดียว!!! 

 
ในซูเราะห์บทที่ 83-98 (Surat al-Kahf/The Cave) ของพระคัมภีร์อัล-  

กุรอ่านถูกบรรยายเอาไว้ด้วยข้อความดังนี้... “และพวกเขาถามเจ้าเกี่ยวกับซุล-	 
กอรนัยน	(Dhul-Qarnayn-ชายผู้มีเขาแกะ	2	เขา)	จงกล่าวเถิดว่าฉันจะเล่าเรื่อง
ของเขาแก่พวกท่าน	แท้จริงเราได้ให้อำนาจแก่เขาในแผ่นดิน	 เราได้ให้เขาทุกสิ่ง	 
ที่เขาต้องการ	ดังนั้นเขาจึงมุ่งไปทางหนึ่ง	จนกระทั่งเมื่อเขาไปถึงดินแดนที่ดวง
อาทิตย์ตก	 เขาพบมันตกลงในน้ำขุ่นดำ	และพบชนหมู่หนึ่ง	ณ	ที่นั้น	 เรากล่าว	
(ดลใจ)	ว่า...โอ้ซุล-กอรนัยน	 เจ้าจะลงโทษพวกเขา	หรือทำดีต่อพวกเขา	 เขาจึง
กล่าวว่า	ส่วนผู้ที่อธรรมนั้น	เราจะลงโทษเขา	แล้วเขาจะถูกนำกลับไปยังพระผู้เป็น
เจ้าของเขา	ดังนั้นพระองค์จะทรงลงโทษเขา	ซึ่งเป็นการลงโทษอย่างรุนแรง	ส่วน	 
ผู้ศรัทธาและประกอบความดีนั้น	 เขาจะได้รับการตอบแทนที่ดี	และเราจะพูดกับ
เขาในกิจการงานของเราอย่างง่ายๆ	แล้วเขาได้มุ่งไปอีกทางหนึ่ง	จนกระทั่งเมื่อเขา
ไปถึงดินแดนที่ตะวันขึ้น	เขาพบมันเหนือชนกลุ่มหนึ่ง	ซึ่งเรามิได้ทำที่กำบังแดดให้
แก่พวกเขา	 เช่นนั้นแหละ	เราหยั่งรู้ข่าวคราวเกี่ยวกับเขา	และเขาได้มุ่งไปอีกทาง
หนึ่ง	 จนกระทั่งเมื่อไปถึงบริเวณภูผาทั้งสอง	 เขาได้พบชนกลุ่มหนึ่งที่เชิงภูผา	 
ทั้งสองนั้น	ซึ่งพวกเขาเกือบจะไม่เข้าใจคำพูดกันและกันเลย	พวกเขากล่าวว่า...	 
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โอ้ซุล-กอรนัยน	แท้จริงโกก	และมาโกกนั้น	เป็นผู้บ่อนทำลายแผ่นดินนี้	ดังนั้นเรา
ขอมอบเขาเป็นบรรณาการแด่ท่าน	 เพื่อท่านจะได้สร้างกำแพงกั้นระหว่างเรากับ
พวกเขา	เขา	(ซุล-กอรนัยน)	กล่าวว่า	สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าของฉันได้ให้อำนาจแก่ฉัน
ดียิ่งกว่า	ดังนั้น	พวกท่านจงช่วยฉันด้วยกำลัง	ฉันจะสร้างกำแพงแน่นหนากั้น
ระหว่างพวกท่านกับพวกเขา	ท่านจงเอาเหล็กท่อนโตๆ	มาให้ฉัน	จนกระทั่งเมื่อ
เขาทำให้ภูผาทั้งสองราบเรียบ	เขาก็กล่าวว่า	จงเป่ามันด้วยเครื่องเป่าลม	จนกระทั่ง
เมื่อเขาทำให้มันร้อนเป็นไฟ	เขากล่าวว่า	ปล่อยให้ฉันเททองแดงหลอมลงไปบนมัน	
ดังนั้นพวกเขา...โกก	และมาโกก	จะไม่สามารถข้ามมันได้และไม่สามารถขุดโพรง
ผ่านมันได้	และเขากล่าวด้วยว่า	นี่คือความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าของฉัน	และ
เมื่อสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าของฉันมาถึง	พระองค์จะทรงทำให้มันพังทลายลงไป	
และวันนั้นพระองค์จะได้ปล่อยให้พวกเขาปะทะกัน	สังข์จะถูกเป่าขึ้น	แล้วเราจะ
รวมพวกเขาทั้งหมด	วันนั้นเราจะนำนรกมาสู่พวกที่ปฏิเสธศรัทธา...ฯลฯ”	 

 
เมื่อแปลไทยเป็นไทยกันอีกเที่ยว...สิ่งที่ชาวอิสลามเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้า

ตรัสออกมา ผ่านทางพระนบี โมฮัมหมัดนั้น...ช่างเป็นอะไรที่สอดคล้องกับเรื่องราว
แบบเรื่องจริงอิงนิยาย ของ “คาลิสเธเนส” แบบเป๊ะๆ ๆ เอาเลยทีเดียว แม้จะไม่มี
การระบุลงไปชัดๆ ว่า ชายผู้สร้างประตูและกำแพงเอาไว้กักกัน “โกก” และ   
“มาโกก” อันถือว่าเป็น “ผู้บ่อนทำลายแผ่นดินนี้” คือ “อเล็กซานเดอร์มหาราช” แต่
คำว่า “ซุล-กอรนัยน” ซึ่งมีความหมายถึงชายผู้มีเขาแกะ 2 เขานั้น มันดันมาตรง
กับภาพใบหน้าของ “อเล็กซานเดอร์” ที่ปรากฏอยู่ในเหรียญกษาปน์ ซึ่งพระองค์
ทรงสร้างขึ้นมา หลังจากยึดเอเชียทั้งเอเชียได้ราบคาบ เพื่อให้เขาแกะ 2 เขาซึ่ง
ปรากฏอยู่บนศีรษะของพระองค์นั้น เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าพระองค์คือผู้สืบ  
เชื้อสายมาจาก “เทพเจ้าอามุน” (Amun) เทพเจ้าสูงสุดของชาวอียิปต์ และชาว
เอเชียทั้งหลายนั่นเอง!!!  
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อันที่จริง...ถ้าหากมองกันในแง่ “ประวัติศาสตร์” การที่เรื่องจริงอิงนิยาย

ของ “คาลิสเธเนส” ซึ่งถูกเขียนขึ้นมาก่อนหน้าที่ “พระนบี มูฮัมหมัด” จะเริ่มต้น
ประกาศศาสนาอิสลามมานานนับเป็นพันๆ ปี และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ แปล
ออกเป็นภาษาต่างๆ ไม่รู้จะกี่ต่อกี่ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาละติน อาร์เมเนีย ซีเรีย 
เปอร์เซีย หรือกระทั่งภาษาสลาฟ ฯลฯ อาจส่งผลอิทธิพลต่อผู้คนหลายชาติ หลาย
ภาษา ในรุ่นถัดๆ มา จนถูกนำเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาใดศาสนาหนึ่งก็ย่อม
เป็นไปได้ แต่ถ้าหากมองกันในแง่ “ความเชื่อ” มันคงไม่อาจนำเอาเหตุผลทาง
ประวัติศาสตร์ใดๆ มาเกี่ยวข้องด้วยเลย โดยเฉพาะความเชื่อที่ว่าสิ่งต่างๆ ที่ถูก
บันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ศาสนานั้นไม่ใช่เป็นคำบอกเล่าของมนุษย์ธรรมดาๆ แต่เป็น
ถ้อยคำที่มาจาก “พระผู้เจ้า” ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นไม่ว่าเรื่องราวของ “ซุล-กอ
รนัยน” บุรุษผู้มีเขาแกะ 2 เขา ในพระคัมภีร์อัล-กุรอ่าน จะเป็นคนๆ เดียวกันกับ   
“อเล็กซานเดอร์มหาราช” ที่ถูกเล่าขานเอาไว้ในเรื่องจริงอิงนิยายของ “คาลิส  
เธเนส” นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกหรือไม่ อย่างไรก็ตามนั่นคงไม่สำคัญเท่ากับการ
ลองลงไปสำรวจตรวจสอบและค้นหาดูซิว่า เอาเข้าจริงๆ แล้ว... “ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
กำแพง” ของอเล็กซานเดอร์นั้น...เป็นใครกันแน่!!! และอะไรที่ทำให้ผู้คนเหล่านั้น 
จึงได้ถูกตั้งข้อชิงชัง รังเกียจ จนกลายมาเป็นข้อกล่าวหาทางประวัติศาสตร์ และ
ลุกลามไปถึงข้อกล่าวหาทางศาสนา นับตั้งแต่อดีตจนแม้กระทั่งตราบเท่าทุกวันนี้... 

ภาพใบหน้าอเล็กซานเดอร์บนเหรีญกษปาน์ 
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ถ้าดูจากลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพแล้ว 
...บรรดาพื้นที่ซึ่งอยู่เลยออกไปจากแนว “ประตูอเล็กซาน- 
เดอร์” นั้น เรียกได้ว่า...เป็นพื้นที่ที่มี “กำแพงทางธรรมชาติ” 
ปิดกั้นเอาไว้แทบจะทุกด้าน ไล่มาตั้งแต่แนวที่ราบสูงใน
ตุรกีซึ่ งคั่นไว้ด้วยทะเลดำต่อมาถึงเทือกเขาคอเคซัส 
ที่ราบสูงอิหร่านที่โผล่ขึ้นระหว่างกลางและกั้นขวางแนว
ด้านใต้ของทะเลสาบแคสเปียน เลยออกไปจากนั้นเป็นแนว
เทือกเขาฮินดูกูช ภูเขาหิมาลัย เชื่อมต่อไปถึงที่ราบสูงธิเบต 
โดยมีทะเลทรายโกบี ทะเลทรายทาคลามาคัน ตีวงโอบล้อม
จากจีน ไปจนถึงด้านใต้ของประเทศรัสเซีย...หรือสรุปโดย
คร่าวๆ แล้วต้องถือว่าเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากมาก โดย
เฉพาะถ้าเข้าจากทางด้านใต้ อันเป็นด้านซึ่งเต็มไปด้วย
แหล่งอารยธรรม ผลุบๆ โผล่ๆ อยู่เรียงรายเต็มไปหมด... 

 

“ไซเธียน...เผาพันธุ์ลึกลับแหง
โลกดึกดำบรรพ์”

3
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แต่ถ้าลองไล่ลงมาจากด้านเหนือ...คือเลยขึ้นไปทางด้านบนของทะเลดำ 
เทือกเขาคอเคซัส และทะเลสาบแคสเปียน ลักษณะภูมิประเทศกลับแตกต่างไป
แบบคนละเรื่อง คนละม้วน เต็มไปด้วยพื้นที่อันโล่งโจ้ง กว้างขวาง ยาวเหยียด 
ชนิดสุดลูกหูลูกตา หรือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าราบเรียบ มีพุ่มไม้เตี้ยๆ โผล่แซม
ไปเป็นระยะๆ อย่างที่เรียกๆ กันว่า “ทุ่งหญ้าซาวานาส์” (savannas) ไล่มาตั้งแต่
ปากแม่น้ำดานูปแถวๆ ประเทศโรมาเนีย แผ่ขยายครอบคลุมพื้นที่แถบตะวันตก
ของทะเลสาบแคสเปียน ไปจนจรดเทือกเขาอูราลแถวๆ ด้านตะวันตกของประเทศ
ยูเครน และด้านใต้ของรัสเซีย คิดเป็นปริมาณเนื้อที่ ไม่น้อยไปกว่า 384,000 
ตารางไมล์ หรือ 994,000 ตารางกิโลเมตร เรียกว่าใหญ่พอๆ กับประเทศระดับเบ้งๆ   
เอาเลยเดียว ทุ่งหญ้าอันราบเรียบ โล่งเตียน เหล่านี้ มีชื่อเรียกขานกันในนาม   
“ทุ่งหญ้าปอนติค-แคสเปียน” (Pontic-Caspian stepp) ถือเป็นพื้นที่ที่สุดแสน
อิสระ เสรี มาตั้งแต่อดีต ไม่ว่าใครต่อใคร ก็สามารถสัญจร ร่อนเร่ ไล่ล่าหาอาหาร 
หรือขับต้อนฝูงสัตว์ ผ่านไปผ่านมาได้เสมอๆ เพียงแต่ว่าถ้าหากเมื่อไหร่คิดจะเลื้อย
ลงมาในแถบด้านใต้แล้วล่ะก็ มักถูก “กำแพงทางธรรมชาติ” กั้นขวางให้ต้องไป
กระจุกตัวกันอยู่ในเทือกเขาสูงๆ อย่างเทือกคอเคซัส รอบๆ ทะเลดำ หรือริม
ทะเลสาบแคสเปียน ไม่สามารถเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับบรรดาแหล่งอารยธรรม
ต่างๆ ที่กำลังเจริญรุ่งเรืองทางด้านใต้ได้ถนัดถนี่ซักเท่าไหร่ ด้วยเหตุนี้....จึงไม่น่า
แปลกใจอะไรมากมายนัก ที่บรรดาผู้ที่เคลื่อนไหวไปๆ มาๆ ตั้งถิ่นฐาน ปักหลัก อยู่
หลังกำแพงทางธรรมชาติ หรือหลังประตูอเล็กซานเดอร์ทั้งหลาย จึงมักถูกมองกัน
ในฐานะชาวป่า ชาวถ้ำ ประเภทพวกหลังเขา พวกบ้านป่าเมืองเถื่อน หรือต้อง
กลายเป็นพวก “อนารยชน” ไปโดยปริยาย... 

 
แต่ถ้าหากจะลองย้อนอดีตของพวกที่กลายสภาพมาเป็นอนารยชนเหล่านี้ 

ไปๆ มาๆ แล้ว อาจจะมีความเก่าแก่ซะยิ่งกว่าพวกอารยชนที่อยู่ทางด้านใต้ไม่รู้  
จะกี่เท่าต่อกี่เท่า ไม่ว่าจะเป็นชาวอียิปต์ ชาวสุเมเรียน หรือชาวกรีก ก็เถอะ แค่ดู
จากซากฟอสซิลหัวกะโหลก และกราม ที่นักวิทยาศาสตร์โบราณคดีชาวจอร์เจีย 
ชื่อว่านาย “เดวิด ลอร์ดคิปานิดเซ” (David Lordkipanidze) ได้ขุดค้นพบเมื่อช่วง
ประมาณ ปี ค.ศ. 1991 และ 2001 นี่เอง ที่เมืองดมานิสี (Dmanisi) ประเทศ
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จอร์เจีย สามารถสรุปได้ว่า...เป็นโครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุไม่น้อยไปกว่า 1.8 
ล้านปีที่แล้ว หรือน้อยกว่า “คุณลูซี่” มนุษย์กึ่งวานร ที่ถูกจัดอยู่ในตระกูล “โฮโม   
ฮาบิลิส” (Homo habilis) ซึ่งถูกค้นพบในทวีปแอฟริกาเมื่อหลายทศวรรษที่แล้ว 
แค่ไม่กี่แสนปีเท่านั้น... 

 
สำหรับ “คุณลูซี่” มนุษย์โฮโม ฮาบิลิสสายพันธุ์ “ออสทราโลพิเทคัส” 

(Australopithecines) นั้น ถือว่าเป็นต้นตระกูลมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุด คือมีอายุย้อน
หลังไปได้ถึง 2 ล้านปี เป็นอย่างน้อย เพียงแต่ว่าหลังจากรุ่นคุณป้าลูซี่ที่ยังมีขนดก
ดำเป็นแผงยังปีนป่ายต้นไม้ไม่ต่างไปจากลิงธรรมดาๆ ซักเท่าไหร่ นักวิทยาศาสตร์
โบราณคดีก็ยังค้นหาไม่พบว่า เหตุใดมนุษย์ตระกูล “โฮโม ฮาบิลิส” ถึงได้
วิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ตระกูล “โฮโม อีเร็คตัส” (Homo erectus) ที่กลายมา
เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์อย่างเราๆ หรือมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลในแบบม้วนเดียว 
รวดเดียว โดยไม่ได้ทิ้งร่องรอยขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการวิวัฒนาการ เอาไว้ให้
พอเห็นๆ กันบ้าง จนกระทั่งเมื่อค่อยๆ พิจารณาซากหัวกะโหลกซึ่งมีขนาด
ประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์ปัจจุบัน ที่ค้นพบแถวทะเลสาบ
แคสเปียน หรือที่เมืองดมานิสี ประเทศจอร์เจียแล้ว จึงได้พบคำตอบว่า...ซาก
กะโหลกที่ว่านี้ ก็คือมนุษย์อีกสายพันธุ์หนึ่ง ที่เป็นเสมือนห่วงโซ่ซึ่งเชื่อมรอยต่อ
ระหว่างกระบวนการวิวัฒนาการของมนุษย์ “โฮโม ฮาบิลิส” กับมนุษย์ “โฮโม   
อีเร็คตัส” นั่นเอง...เลยต้องมีการตั้งชื่อสายพันธุ์ให้ใหม่ว่ามนุษย์ “โฮโม จอจิคัส” 
(Homo geogicus) ตามแหล่งค้นพบ และมนุษย์ “โฮโม จอจิคัส” ซึ่งอยู่ระหว่าง
กึ่งกลางมนุษย์วานร กับมนุษย์ธรรมดาๆ อย่างเราๆ ทั่นๆ นี่แหละ ที่อาจถือได้
ว่า...เป็นสายพันธุ์มนุษย์พวกแรก ที่อพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนเบื้องหลังกำแพง  
อเล็กซานเดอร์ ตั้งแต่เมื่อ 800,000 ปีที่แล้ว เป็นอย่างน้อย!!! 

 
พูดง่ายๆ ว่า...ถ้าหากจะว่ากันถึงความเก่าแก่แล้ว ดินแดนอันลึกลับแห่งนี้ 

ถือเป็นพื้นที่ที่ “มนุษย์ก่อนมนุษย์” หรือมนุษย์ก่อนหน้าบรรพบุรุษของมนุษย์ยุค
ปัจจุบัน ได้เข้ามาปักหลัก ตั้งถิ่นฐาน จนกระทั่งต้องมานอนตายแหงแก๋อยู่ใน
บริเวณถ้ำเมืองดมานิสี ประเทศจอร์เจีย มานานแสนนานแล้ว และนอกเหนือไป
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จากโครงกระดูกมนุษย์   “โฮโม จอจิคัส” ยังมีการพบโครงกระดูกมนุษย์นีแอน  
เดอร์ธัล รุ่นพี่ของบรรพบุรุษมนุษย์ยุคปัจจุบัน รวมทั้งโครงกระดูกบรรพบุรุษมนุษย์
ยุคปัจจุบัน กระจัดกระจาย ผสมปนเป อยู่ในถ้ำแถบจอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน รวม
ทั้งภาคเหนือของอิหร่าน อันพอจะสะท้อนได้ว่า...ในบริเวณพื้นที่แถบนี้ ถือเป็นที่
พบปะ และผสมกลมกลืน ของบรรดาบรรพบุรุษมนุษย์หลายต่อหลายสายพันธุ์มา
นับตั้งแต่อดีตอันไกลโพ้นเอาเลยก็ว่าได้...เฉพาะแค่ภาพวาดบนฝาผนังซึ่งพบอยู่
บนหน้าผาในเทือกเขาคอเคซัส บริเวณที่เรียกว่า “โกบูสถาน” (Gobustan) ประเทศ
อาเซอร์ไบจาน ว่ากันว่ามีอายุเก่าแก่ย้อนหลังกลับไปถึงประมาณ 10,000 ปี  
ก่อนคริสตศักราช เห็นจะได้ จนยูเนสโกต้องประกาศให้เป็นมรดกโลกในทุกวันนี้... 

 
แต่ก็อย่างว่า...บรรดามนุษย์ตั้งแต่รุ่น “โฮโม จอจิคัส” จนไล่มาถึงรุ่นบรรพ

บุรุษมนุษย์ยุคปัจจุบัน ที่เข้ามาเตร็ดเตร่ร่อนเร่หรือปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่
แถบนี้ ก็คงไม่ได้ทิ้งร่องรอยหลักฐานแบบเป็นชิ้นเป็นอัน พอที่จะบันทึกเอาไว้ใน
หน้าประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะไล่มาตั้งแต่ยุคหิน ยุคทองแดง ร่องรอย
หลักฐาน เท่าที่ปรากฏในพื้นที่แถบนี้ จึงมักถูกอธิบายผ่านสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ที่หลงเหลืออยู่ในเศษซากเครื่องมือ เครื่องใช้ ถ้วยโถโอชาม ของบรรดาผู้คนที่
กระจัดกระจายอยู่ในแถบทุ่งหญ้าหลังกำแพงอเล็กซานเดอร์ ตั้งแต่เขตยูเรเชียไป
จนถึงยุโรปตะวันออกกันเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมวาร์นา (Varna) และ
คาราโนโว (Karanovo) ที่ว่ากันว่ามีอายุเก่าแก่ประมาณ 4,200-3,900 ปีก่อน 
ค.ศ. วัฒนธรรมยามมา (Yamma) ที่มีอายุกว่า 3,200-2,800 ปีก่อน ค.ศ. หรือ
วัฒนธรรมลูกผสมคอทโซเฟนี (Cotsofeni) และอีเซโร (Ezero) ที่มีอายุตั้งแต่ 
2,800-2,300 ปีก่อน ค.ศ. ฯลฯ เป็นต้น...แต่บรรดาผู้คนในวัฒนธรรมเหล่านี้ก็ยังคง
ไม่ได้แสดง “ตัวตนทางประวัติศาสตร์” ให้เห็นกันแบบจะๆ แจ้งๆ ...จนกระทั่งเมื่อ
ประมาณเกือบ 3,000 ปีที่แล้ว หรือประมาณ 700 ปีก่อนคริสตศักราช นั่นแหละถึง
จะได้มีคนกลุ่มหนึ่ง ค่อยๆ ปรากฏตัวให้เห็น ไม่ใช่แต่เฉพาะผ่านสัญลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม แต่โผล่ออกมาให้เห็นแบบตัวเป็นๆ ในหน้าประวัติศาสตร์เอาเลย  
ทีเดียว... 
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แน่นอนว่าสำหรับกลุ่มคนที่ว่านี้...ย่อมไม่ใช่ใครที่หนวย นอกเสียจากผู้ซึ่ง
ถูกเล่าขานว่าสืบเชื้อสายมาจากวีรบุรุษชาวกรีกอย่าง “เฮราเคลส” และนางพญางู 
“อีชินด์นา” หรือบรรดาลูกๆ หลานๆ ของ “สคิเธส” ลูกชายคนสุดท้องผู้สามารถง้าง
คันธนูของ “เฮราเคลส” จนได้รับการสถาปนา ให้เป็นผู้นำของเผ่าพันธุ์ต่างๆ ใน
แถบเทือกเขาคอเคซัสและทะเลสาบแคสเปียนมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของเทพนิยาย
ปรัมปรานั่นเอง ที่เอกสารและบันทึกประวัติศาสตร์ของชนชาติต่างๆ ได้เรียกขาน
กันในนามพวก “ซไคเธียน” หรือ “ไซเธียน” (Scythian) มาโดยตลอด โดยเฉพาะ
ในบันทึกประวัติศาสตร์ของชาวกรีก ที่อาจมีความเชื่อมโยงกับพวก “ไซเธียน” ใน
ทางหนึ่งทางใดก็แล้วแต่ ได้มีการหยิบเอาเรื่องของพวก “ไซเธียน” มาพูดถึงเอาไว้
เยอะแยะมากมาย อย่างเช่นในบันทึกของนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกผู้มีชื่อว่า   
“เฮโรโดตัส” (Herodotus) ผู้มีชีวิตอยู่ก่อนหน้าที่อเล็กซานเดอร์จะถือกำเนิดขึ้นมา
ประมาณหนึ่งศตวรรษเห็นจะได้ ในบันทึกที่เรียกกันว่า “ตำนานของเฮโรโดตัส” 
นั้น ได้พูดถึงพวก “ไซเธียน” เอาไว้ชนิดละเอียดยิบ และปรากฏอยู่ในหลายบท 
หลายตอนของตำนานเรื่องนี้ ชนิดไม่ว่าใครที่เคยได้อ่านสามารถหลับตานึกภาพ
ได้โดยทันทีว่า...บรรดา “ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกำแพงอเล็กซานเดอร์” มาตั้งแต่แรกนั้น 
มีรูปร่าง หน้าตา บุคลิกลักษณะและอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรกันแน่... 

 
นักประวัติศาสตร์อย่าง “เฮโรโดตัส” นั้น อาจจะต่างไปจากนักประวัติศาสตร์

ชาวกรีกรุ่นหลังๆ อย่าง “คาลิสเธเนส” อยู่ไม่น้อย แม้ว่าข้อเขียนบันทึกของคนทั้ง
สองอาจออกไปทางตำนานอันยากจะแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นเรื่องจริงอะไรเป็น
เรื่องอิงนิยาย แต่ “ตำนานของเฮโรโดตัส” นั้น...ค่อนข้างจะมีเนื้อหาทาง
ประวัติศาสตร์ปะปนอยู่มากกว่าหรือไม่ได้มุ่งหมายแต่เฉพาะจะสรรเสริญ เยินยอ 
ใครคนใดคนหนึ่ง แม้กระทั่งชาวกรีกด้วยกันเอง แบบสุดลิ่มทิ่มกระดานไปซะทุกๆ 
เรื่อง อาจเป็นเพราะ “เฮโรโดตัส” นั้นไม่ได้ถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่ “ชเลียร์อย่าง
เป็นกิจการ” แบบเดียวกับ “คาลิสเธเนส” คือไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์ซึ่งถูกแต่ง
ตั้งโดยกองทัพ แต่เป็นนักประวัติศาสตร์ที่พยายามออกค้นหาหลักฐาน ข้อพิสูจน์ 
ต่างๆ ด้วยตัวเองก็เป็นได้ จึงทำให้ข้อมูล และมุมมองต่างๆ ของ “เฮโรโดตัส” ค่อน
ข้างจะเป็นอิสระ และพร้อมจะนำเอาคำบอกเล่า มุมมองของผู้อื่น ที่ไม่ใช่ชาวกรีก  
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มานำเสนอเอาไว้ทั้งสองด้าน... 
 
แม้แต่ในเรื่องต้นกำเนิด ที่มาที่ไปของพวก “ไซเธียน” ก็ตาม...ขณะที่มุม

มองของชาวกรีก มักยึดถือตามตำนานว่าด้วยเรื่องวีรบุรุษชาวกรีกถูกนางพญางู
บังคับให้ช่วย “ทำลูก” เพื่อแลกกับการปล่อยฝูงวัว ฝูงม้า จนเชื้อสายชาวกรีกไป
ผสมกลมกลืนอยู่ในหมู่พวก “ไซเธียน” ด้วยความไม่เต็มอกเต็มใจประมาณนั้น แต่ 
“เฮโรโดตัส” ก็ใจกว้างพอที่จะนำเอาคำบอกเล่าของพวก “ไซเธียน” เอง มานำ
เสนอช่วยถ่วงน้ำหนักเอาไว้ดังนี้...  

 
“ทีนี้พวกไซเธียนเล่าว่า ชาติของตนซึ่งมีอายุน้อยกว่าชาติทั้งหลายอื่นๆ มี

ความเป็นมาดังต่อไปนี้...ชายคนแรกที่สุดทีเดียวที่มีชีวิตอยู่ในถิ่นนี้ ซึ่งในเวลานั้น
เป็นที่เวิ้งว้างว่างเปล่า คือผู้ที่มีชื่อว่า...ตาร์กิตาออส อย่างไรก็ดีเขาว่าตาร์กิตาออส  
นี่แหละ มีบิดามารดาก็คือ เทพเจ้าซุส (หรือเซอุสเทพเจ้าสูงสุดของชาวกรีก) กับธิดา
ของแม่น้ำโบริสเธเนส แม้ว่าข้าพเจ้านั้นไม่เชื่อ แต่พวกเขาแจ้งว่าชาติกำเนิดของ
ตาร์กิตาออสมาจากต้นตระกูลเช่นนี้ และตาร์กิตาออสก็คือผู้ให้กำเนิดบุตรชายทั้ง
สาม อันมีนามว่าลีโปซาอิส (Leipoxais) และอาร์โปซาอิส (Arpoxais) ส่วนคนเล็ก
สุดชื่อว่า โคลาซาอิส (Kolaxais) ในสมัยของคนทั้งสามนี้ มีสิ่งของบางอย่างทำ
ด้วยทองคำ ลอยลงมาจากสวรรค์ คือไถคันหนึ่ง แอกคันหนึ่ง ขวานเล่มหนึ่ง และ
ถ้วยใบหนึ่ง ในขั้นแรกบุตรคนโตก็พยายามเข้าไปใกล้ โดยประสงค์จะเอาสิ่งของ
เหล่านี้ แต่เมื่อเข้าใกล้ สิ่งของต่างๆ ที่ทำด้วยทองคำก็ลุกขึ้นเป็นเปลวไฟ เมื่อกลับ
ออกไปแล้ว บุตรคนที่สองก็เข้ามาด้วยจุดประสงค์เดียวกัน แต่สิ่งของทองคำเหล่า
นั้นก็ลุกเป็นเปลวไฟอีกครั้ง ขับไสคนทั้งสองออกไปในลักษณะเดียวกัน ครั้นเมื่อ
บุตรคนสุดท้องเข้าไปใกล้ เปลวเพลิงก็มอดลง เขาจึงนำเอาของเหล่านั้นกลับไป
บ้าน พวกพี่ๆ จึงสำนึกได้ ในความสำคัญของเหตุการณ์เหล่านี้ และมอบราช
อำนาจในการปกครองทั้งหมดให้แก่น้องคนสุดท้อง จากลีโปซาอิสพี่ชายคนโตเขา
ว่าสืบเชื้อสายมาเป็นพวกไซเธียนเผ่าอาฆาตาย จากอาร์โปซาอิสพี่ชายคนกลาง
เขาว่าสืบเชื้อสายมาเป็นพวกไซเธียนเผ่าคาติอารอยและตราสปิอาน และจากน้อง
คนสุดท้องโคลาซาอิส ซึ่งเป็นราชา เป็นพวกไซเธียนเผ่าปาราลาตาย แต่ทั้งหมดนี้
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เขาเรียกรวมๆ กันว่า สโคโลตอย (Skoloti) ตามชื่อของราชา แต่พวกเฮเลเนส   
(ชาวกรีก) ตั้งชื่อให้ว่า...ไซเธียน”  

 
สรุปง่ายๆ ว่า...นอกจากเรื่องชื่อเสียงเรียงนามในการเรียกชื่อบรรพบุรุษผู้

ให้กำเนิดชาวไซเธียน แตกต่างกันไปตามลักษณะพื้นเพทางภาษาแล้ว สิ่งที่แตก
ต่างระหว่างมุมมองของชาวกรีกกับพวกไซเธียน ก็คือว่า ขณะที่ชาวกรีกมองพวก
ไซเธียนเป็นพวกที่เผอิญมีสายเลือดชาวกรีกปะปนอยู่ ในแบบที่ไม่ได้เป็นเพราะ
ความสมัครใจ เต็มอกเต็มใจอะไรมากมาย คล้ายกับพวกลูกเมียน้อย ลูกนอก
สมรส ประมาณนั้น แต่พวกไซเธียนก็กลับทำให้ปมด้อยเหล่านี้กลายเป็นปมเด่น
ขึ้นมา ด้วยการให้บรรพบุรุษคนแรกของตัวเองสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าซุสอัน
เป็นเทพเจ้าสูงสุดของชาวกรีกโดยตรง ชนิดไม่ต้องเสียเวลามาพึ่งพาธนาคาร  
สเปิร์มของวีรบุรุษกึ่งมนุษย์กึ่งเทพ อย่าง “เฮราเคลส” หรือ “เฮอร์คิวลิส” เอาเลย
แม้แต่น้อย... 

 
แต่ไม่ว่าเลือดชาวกรีกที่มีอยู่ในตัวพวกไซเธียนจะมาจากใครก็ตาม...ในแง่

ของการใช้ชีวิตระหว่างชาวกรีกกับชาวไซเธียนนั้น ต้องเรียกว่าเป็นไปในแบบ
คนละเรื่อง คนละม้วน หรือแตกต่างกันอย่างชนิดหน้ามือเป็นหลังเท้าเอาเลยก็ว่า
ได้ เพราะขณะที่ชาวกรีกซึ่งล่องเรือไปมาอยู่ภายในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยไม่ได้  
มีขุนเขา เทือกเขาใดๆ มาคอยขัดขวาง ไม่ต้องถูกที่ราบสูง ทะเลทราย ทะเลสาบ
กักกันเอาไว้ ให้วนไปวนมาอยู่ภายในกำแพงทางธรรมชาติ จนสามารถรับและ
ถ่ายทอดเอาอารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมสุเมเรียน ฯลฯ เข้ามาประยุกต์ใช้ ก่อนจะ
พัฒนาให้กลายเป็นอารยธรรมของตัวเองได้แบบลงตัวเป๊ะๆ หรือกลายเป็น 
“อารยชน” ซึ่งมีหน้ามีตา ทัดเทียมกับบรรดาอารยชนทั้งหลาย บรรดาพวกไซเธียน 
...ซึ่งถูกกักกันเอาไว้หลังกำแพงทางธรรมชาติมาจนถึงกำแพงอเล็กซานเดอร์ จึง
ต้องมีลักษณะอาการออกไปทางป่าๆ เถื่อนๆ หนักไปทางหลังเขา หรือกลายเป็น
ชนชาติที่ไม่สะอาด ไม่บริสุทธิ์ อย่างที่ “คาลิสเธเนส” ว่าเอาไว้นั่นเอง... 

 
ใน “ตำนานเฮโรโดตัส” ซึ่งเขียนเอาไว้ก่อนหน้าที่อเล็กซานเดอร์จะเดินทาง
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มาถึงพื้นที่บริเวณนี้เกือบ 100 ปี ได้เคยบรรยายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวก  
ไซเธียนเผ่าหนึ่งที่เรียกว่า “มาสซาเกตาย” (Massagetae) เอาไว้ดังนี้...  

 
“พวกมาสซาเกตายนี้มีชื่อในทางยิ่งใหญ่และในทางเป็นนักรบ มีดินแดน

หลักแหล่งอยู่ทางทิศตะวันออกตรงแนวพระอาทิตย์ขึ้นข้ามแม่น้ำอารากเซส 
(แม่น้ำโวลก้า) ไป และตระหง่านเงื้อมอยู่เหนือพวกอิสซิโดเนียน มีผู้กล่าวว่าพวกนี้
เป็นเชื้อชาติไซเธียน แม่น้ำอารากเซสนี้มีเกาะเป็นจำนวนมากเท่าๆ กับเกาะเลสบอส 
(ของกรีก) ตามเกาะเหล่านี้มีผู้คนอาศัยอยู่ คนเหล่านี้กินรากไม้ทุกชนิดที่ขุดขึ้น  
มาได้ และเล่ากันว่ามีผลไม้บางชนิดจากต้นไม้ซึ่งพวกที่อยู่บนเกาะค้นพบว่ากิน
เป็นอาหารได้ พอถึงฤดูที่มันสุกดีจะเก็บสะสมเอาไว้ใช้เป็นอาหารในฤดูหนาว 
นอกจากนี้ยังเล่ากันว่า มีต้นไม้อีกบางประเภทที่คนเหล่านี้พบว่าให้ผลอย่างหนึ่ง 
ซึ่งเมื่อพวกตนมาชุมนุมกันเป็นกลุ่มๆ ก็จะจุดกองไฟขึ้น นั่งล้อมเป็นวง แล้วเอาผล
ไม้สองสามลูกโยนเข้าไปในกองไฟ สูดกลิ่นผลไม้ที่ถูกไฟไหม้แล้วเมามายด้วย
กลิ่นนั้น เช่นเดียวกับพวกเฮเลเนสมึนเมาด้วยสุรา เมื่อโยนผลไม้เข้ากองไฟมากขึ้น
ก็ยิ่งมึนเมามากขึ้น จนในที่สุดก็ลุกขึ้นเต้น เริ่มร้องรำทำเพลง นี่กล่าวกันว่าเป็นวิธี
ดำรงชีวิตของคนเหล่านี้...” และ “แม่น้ำอารากเซสนั้น แยกเป็นสี่สิบแคว แคว
เหล่านั้นมีผู้อยู่อาศัยที่กินปลาดิบๆ เป็นอาหาร และใช้หนังแมวน้ำเป็นเครื่องนุ่ง
ห่ม ส่วนแควหนึ่งไหลลงสู่ทะเลแคสเปียน...แต่ทะเลแคสเปียนนั้นโดดเดี่ยวอยู่
ตามลำพังของตัวมันเอง ความยาวของทะเลนี้ถ้าใช้เรือกรรเชียงจะเป็นหนทางกิน
เวลาสิบห้าวัน สำหรับความกว้างกินเวลาแปดวัน ด้านฝั่งตะวันตกของทะเลนี้คือ  
ภูเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดและสูงที่สุดในบรรดาภูเขาทั้งหลาย   
ตั้งเป็นแนวเลียบไป ตามภูเขาคอเคซัส มีผู้คนชาติต่างๆ อาศัยอยู่หลายชาติ   
ส่วนมากยังชีพด้วยผลผลิตอันเกิดเองจากป่า...มีผู้กล่าวว่าการร่วมประเวณีของ
ผู้คนเหล่านี้ เปิดเผยเช่นเดียวกับวัวกับควาย...”  

 
และ “พวกไซเธียนและมาสซาเกตายสวมเครื่องแต่งกายในแบบเดียวกัน 

มีวิธีการดำรงชีวิตแบบเดียวกัน คือมีทั้งพวกที่มีม้าขี่ และไม่มีม้าขี่ มีทั้งพวกที่ใช้
ธนูและใช้หอก เป็นประเพณีของไซเธียนและมาสซาเกตายที่จะถือขวานสงคราม
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ซึ่งทำด้วยทองคำหรือสำริด ทุกอย่างเกี่ยวกับปลายแหลมของหอก หรือลูกธนู หรือ
ขวานจะใช้สำริดส่วนเครื่องสวมศีรษะหรือเครื่องคาดเอว คาดรักแร้ จะใช้ทองคำ
เป็นเครื่องประดับ บังเหียน ที่กั้นขวางปากม้าและสายบังคับก็ใช้ทองคำเช่นกัน ไม่
ใช้เหล็กและเงินเพราะไม่มีในดินแดนนั้น แต่ทองคำ และสำริด มีอยู่มากมาย เมื่อ
แต่ละคนแต่งงาน มีภรรยาคนหนึ่ง แต่สามารถส้องเสพย์ภรรยาร่วมกันได้ หญิงใด
เป็นที่ต้องการ พวกผู้ชายก็จะเอาแล่งธนูไปแขวนไว้ที่หน้าเกวียน แล้วร่วมประเวณี
ได้โดยเสรี พวกนี้ไม่มีการกำหนดอายุขัยเอาไว้สำหรับชีวิต แต่หากเมื่อไหร่ชาย  
ผู้หนึ่งแก่มากแล้ว ญาติสืบเชื้อสายใกล้ชิดจะมาประชุมกัน เพื่อฆ่าเสียตามพิธีการ
โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งวัวและควายควบคู่ไปด้วย ครั้นแล้วก็จะต้มเนื้อทั้งมวลเลี้ยง
กันอย่างมโหฬาร ถือเป็นโอกาสที่มีความสุขที่สุด แต่จะไม่กินผู้ที่เสียชีวิตลงด้วย
โรคร้าย เพียงแต่จะเอาดินกลบไว้ โดยถือว่าผู้นั้นโชคร้ายที่อายุไม่ยืนอยู่จนได้ถึง
ถูกฆ่า พวกเขาจะไม่ทำการเพาะปลูก แต่ใช้วัว ใช้ควาย และปลาเป็นอาหาร ซึ่งสิ่ง
หลังสุดนี้มีอยู่มากมายในแม่น้ำอารากเซส...ฯลฯ”  

 
สรุปเอาเป็นว่า...ไม่ว่าข้อเขียน คำบอกเล่า ที่ “เฮโรโดตัส” ได้รับฟังมาเมื่อ

เกือบ 3,000 ปีที่แล้ว จะเป็นจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม แต่ภายใต้สภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้ และได้ถูกบรรยายออกมาใน
ลักษณะเช่นนี้...ก็คงไม่เป็นเรื่องน่าแปลกใจอะไรมากมาย ที่มหาราชชาวกรีกอย่าง 
“อเล็กซานเดอร์” ถึงกับเกิดอาการสยองขวัญ สั่นประสาท จนต้องคิดสร้างประตู
กั้นขวางเสริมกำแพงทางธรรมชาติเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง แม้ว่าผู้ที่ถูกกักกันเอาไว้เบื้อง
หลังกำแพง จะสืบเชื้อสายมาจากวีรบุรุษชาวกรีกอย่าง “เฮราเคลส” หรือลูกหลาน
ของ “เซอุส” เทพเจ้าสูงสุดของชาวกรีกก็ตาม... 
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