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มหากาพยของกรีก
อีเลียต  (The Iliad)

โอดิสซี  (The Odyssey)

มหากาพยของกรีก

เชื่อกันวา รจนาโดยกวีชาวกรีกชื่อ โฮเมอร (Homer)
 700 B C       ั โ ี ั ั้ราว 700 B.C.  และเลาตอ ๆ กนมาโดยกวสมยนน

และสมัยตอ ๆ มา จนกระท่ังมีการประดิษฐตัวอักษร
จึงไดบันทึกไว

เร่ืองราวอิงประวัติศาสตร

อีเลียต
สงครามระหวางกรีกกับทรอยเกิดขึ้นจริง
ในยคสําริดตอนปลาย (สมัยไมซีเนียน) ในยุคสารดตอนปลาย (สมยไมซเนยน) 
1,400 – 1,200 B.C.

โอดิสซี
การผจญภัยของวีรบุรุษกรีก
ระหวางเดินทางกลับบาน
หลังสงครามกรุงทรอย
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ลักษณะตัวละครเอก

มีลักษณะของ mythical hero
1. มีกําเนิดสูงสง  เปนเชื้อสายกษัตริยหรือเทพ

เปนวีรบุรุษ  หรือมีกําเนิดพิสดาร  ุ ุ
มีอิทธิปาฏิหาริยเขามาเกี่ยวของ

ลักษณะตัวละครเอก

มีลักษณะของ mythical hero
2. เปนท่ีรักของเทพ

หรือมีเทพ อํานาจศักด์ิสิทธ์ิรักษา
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ลักษณะตัวละครเอก

มีลักษณะของ mythical hero
3. มีความสามารถและคุณสมบัติพิเศษ

โดดเดนกวาคนท่ัวไป
เชน  ความกลาหาญ  สติปญญา

ลักษณะตัวละครเอก

มีลักษณะของ mythical hero
4. มีภารกิจชวยเหลือผูอ่ืน (task) 

เสียสละตนเพื่อชวยเหลือเผาพันธุุ
หรือมนุษยชาติ

ลักษณะตัวละครเอก

มีลักษณะของ mythical hero
5. เผชิญกับเภทภัยตาง ๆ  (quest)

ท่ียากตอการเอาชนะ
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แนวเรื่อง (motif)
(ที่พบในมหากาพยและเทพปกรณัม)

1. การแสวงหาความเปนอมตะ                              
(the quest for immortality)

สะทอนความตองการเปนอมตะของมนษุย
เชนเดียวกับเทพเจา  เชน  เรื่องของอคิลลิส
(Achilles) โอรสของกษัตริยพีลูส
กับนางอัปสรธีทิส

แนวเรื่อง (motif)
(ที่พบในมหากาพยและเทพปกรณัม)

2. การปฏิบัติภารกิจ (task)

เปรียบเสมือนการทดสอบความสามารถ
และคุณธรรมของวีรบุรุษ
เชน  เรื่องของเบโอวลูฟ  (Beowulf)
และการตอสูกับความชั่วรายเกรนเดล
(Grendel)

แนวเรื่อง (motif)
(ที่พบในมหากาพยและเทพปกรณัม)

3. การเดินทางและการแสวงหา 
(quest journey)

ตัวละครเอกมักออกเดินทางผจญโลก
และไดคนพบหรือไดเรียนรูส่ิงตาง ๆ 
สะทอนการใชชีวิตของมนุษยและการแสวงหา
ซึ่งอาจเปนทางดานจิตวิญญาณก็ได
(spiritual  journey)
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แนวเรื่อง (motif)
(ที่พบในมหากาพยและเทพปกรณัม)

4. การตายและการเกิดใหม 
(death  and  rebirth)

มนุษยกาวสูจุดจบหรือจุดต่ําสุด 
เพ่ือท่ีจะไดเกิดใหม  หรือข้ึนสูจุดสูงสุด  
เชน  โอดิสซุส เดินทางไปปรโลก 
เพ่ือถามวิญญาณปราชญถึงวิธีกลับบาน  
เสมือนหนึ่งการเกิดใหมของธรรมชาติ

เทพเจากรีกแหงเขาโอลิมปส (The Olympians)

กรีก โรมัน  (ภาษาละติน)
Zeus Jupiter

จอมเทพ (ทองฟา)

เทพเจากรีกแหงเขาโอลิมปส (The Olympians)

กรีก โรมัน  (ภาษาละติน)
Poseidon Neptune

เทพแหงมหาสมุทร
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เทพเจากรีกแหงเขาโอลิมปส (The Olympians)

เทพเจากรีกแหงเขาโอลิมปส (The Olympians)

กรีก โรมัน  (ภาษาละติน)
Apollo Apollo

สุริยเทพ

เทพเจากรีกแหงเขาโอลิมปส (The Olympians)
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เทพเจากรีกแหงเขาโอลิมปส (The Olympians)

กรีก โรมัน  (ภาษาละติน)
Hera Juno

มเหสีของซุส

เทพเจากรีกแหงเขาโอลิมปส (The Olympians)

กรีก
Hera

          โรมัน
Juno

เทพเจากรีกแหงเขาโอลิมปส (The Olympians)

กรีก โรมัน  (ภาษาละติน)
Artemis Diana

เทวีแหงดวงจันทร การลาสัตว
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เทพเจากรีกแหงเขาโอลิมปส (The Olympians)

กรีก โรมัน  (ภาษาละติน)
Aphrodite Venus

เทวีแหงความงาม ความรัก

เทพเจากรีกแหงเขาโอลิมปส (The Olympians)

กรีก โรมัน  (ภาษาละติน)
Aphrodite Venus

เทวีแหงความงาม ความรัก

เทพเจากรีกแหงเขาโอลิมปส (The Olympians)

กรีก โรมัน  (ภาษาละติน)
Ares Mars

เทพแหงสงคราม
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เทพเจากรีกแหงเขาโอลิมปส (The Olympians)

เทพเจากรีกแหงเขาโอลิมปส (The Olympians)

กรีก โรมัน  (ภาษาละติน)
Athena Minerva

เทวีแหงปญญาและวิทยาการ

เทพเจากรีกแหงเขาโอลิมปส (The Olympians)
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เทพปกรณัม / มหากาพย

The Judgment of Paris, 1615,  National Gallery, London

ตัวอยางฉากการรบใน อีเลียต

ตัวอยางฉากการรบใน อีเลียต

เทพและเทวีที่อยูขางกรีก
 Poseidon,  Athena,  Hera

เทพและเทวีที่อยูขางโทรจัน
Aphrodite,  Ares,  Apollo,  Artemis, Zeus
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ตัวอยางฉากการรบใน อีเลียต

1. โทรจัน กรีก
Hector Diomedes

Ares Hera

ตัวอยางฉากการรบใน อีเลียต

2. โทรจัน กรีก
Aeneas Ajax และ Diomedes

Aphrodite
Apollo
Artemis

ภาพของเทพเจากรีก

1. มีความเปนมนุษย คือ มีอารมณความรูสึก
ขอบกพรองเฉกเชนมนุษย

ผลทางจิตวิทยา : เกิดความรูสึกใกลชิด
ลดชองวางระหวาง
มนุษยกับเทพ
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ภาพของเทพเจากรีก

2. มีพลังและอํานาจเหนือมนุษย
กุมชะตาชีวิตมนุษยซึ่งตัวเล็กมากในจักรวาล

ผล                     : มนุษยไมพึงทะนงตน
ไมฮึกเหิม

ภาพของเทพเจากรีก

3. สามารถบันดาลใหมนุษยไดในสิ่งทีต่องการ

ผล                     : มนุษยบูชาเพื่อสุขภาพุ ู ุ
การเพาะปลูกอุดมสมบูรณ
ความเจริญมั่งคั่ง
ฯลฯ

ตนเร่ืองโอดิสซี

- ปวงเทพชุมนุมกลาวถึงชะตากรรม
ของโอดิสซุส เนื่องจาก Poseidon พโิรธ

- Zeus รับสั่งให Hermes ไปแจงนางไมคาลิปโซ
(Calypso) ใหปลอยตัวโอดิสซุส

- เทพี Athena ไปหาบุตรของโอดิสซุส
คือ เทเลมาคัส ใหแลนเรือตามหาบิดา
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กลางเรื่องโอดิสซี

- โอดิสซุสเลาการเดินทางหลังสงครามกรุงทรอย
เผชิญยักษตาเดียว
แมมดเซอรซี
ภูตสมุทร
การเดินทางสูปรโลก
คาริบดีสและซิลลา
นางไมคาลิปโซ

ทายเร่ืองโอดิสซี

- โอดิสซุสคืนสูนคร  จัดการกับเหลาผูเก้ียวพา
พีเนโลพี

กําเนิดโลกในเทพปกรณัมนอรส
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