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* บทความนี้ปรับปรุงจากการบรรยายผลงานทางวิชาการในที่ประชุมส�านกัศิลปกรรม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

บทน�ำ

 ในประเทศไทยขณะนี้ไม่มีค�าใด

จะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้เท่ากับ 

ค�าว่า “น�า้ท่วม” เวลาเจอหน้ากนั ค�าทกัทาย

แทนทีจ่ะเป็น “ไปไหนมา” “สบายดหีรอื” 

กลับถามกันว่า “ที่บ้านน�้าท่วมแล้วหรือ

ยัง” เนื่องจากอุทกภัยที่คนไทยก�าลัง

เผชิญอยู ่นั้นใหญ่หลวงนักและก�าลัง 

แผ่ขยายไปทัว่ประเทศ ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ 

ก็เท่าเทียมกันไม่เลือกชั้นวรรณะ จะบ้าน

ยาจกหรือเศรษฐีมีสิทธิ์ถูกน�้าท่วมได้

เหมือนกัน แต่ปีนี้ภาวะน�้าท่วมรุนแรงถึง

ขั้นต้องมีการอพยพผู้คนออกจากพื้นที่

เสี่ยงอันตรายเป็นการโกลาหลเนื่องจาก 

น�้ามาเร็วและแรงมาก ส�าหรับกรุงเทพฯ 

ซึ่งเคยมีคูคลองมากมายจนฝรั่งเรียกว่า 

“เวนสิตะวนัออก” นัน้ ปรกตนิ�า้จะไม่ท่วม 

นอกจากจะมีภาวะที่น�้าทั้ง ๓ ชนดิ คือ 

“น�้าเหนือ” หลาก “น�้าทะเล” หนนุ และ 

“น�้าฝน” กระหน�่า เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน 

ถงึท่วมกไ็ม่ท่วมขงัเป็นเวลานานเนือ่งจาก

มกีารป้องกนัเพือ่รกัษาสถานทีส่�าคญัทาง

ราชการและเขตเศรษฐกจิ โดยใช้วธิผีนัน�า้

จากกรงุเทพฯ ชัน้ในออกไปรอบนอก ใน

อดตี น�า้กเ็คยท่วมกรงุเทพฯ มาแล้วหลาย

ครั้งตั้งแต่สร้างเมืองมา ซึ่งเป็นธรรมดา

ของเมืองที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น�้า แต่

บทคัดย่อ

  อุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศำสตร์ของประเทศไทยที่เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ท�ำควำมเสียหำย

อย่ำงใหญ่หลวงทั้งทำงดำ้นกำรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน เพรำะน�้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่ประมำณ 

๒ ใน ๓ ของประเทศตั้งแต่ภำคเหนือจดใต้ สำเหตุของน�้ำท่วมส่วนหนึ่งมำจำกปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่อยู่

เหนือกำรควบคุมของมนุษย์ แต่กำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติบำงครั้งก็เป็นผลมำจำกกำรกระท�ำของมนุษย์ เช่น 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ท�ำให้เกิดกำรท�ำลำยชั้นโอโซนในบรรยำกำศ เกิดภำวะเรือนกระจก ท�ำให้โลกร้อน น�้ำแข็งขั้ว

โลกละลำย เกิดน�้ำท่วม ในประเทศไทยกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ กำรถำงป่ำเพื่อท�ำไร่เลื่อนลอยท�ำให้เกิดภูเขำหัวโล้น 

ไม่มีต้นไม้ไว้ปะทะกำรไหลของน�้ำ ท�ำให้ดินถล่ม กำรถมคูคลองเพื่อสร้ำงถนน สิ่งก่อสร้ำงและโรงเรือนเป็นกำร

กีดขวำงทำงระบำยน�้ำออกสู่ทะเล ท�ำให้น�้ำท่วมหนักและนำน เรื่องน�้ำท่วมใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่มีมำ

ช้ำนำนในต�ำนำนของชำติต่ำง ๆ ไม่วำ่เล็กหรือใหญ่ในแทบจะทุกมุมโลก เรื่องเหลำ่นี้มีทั้งควำมคล้ำยคลึงกันใน

ประเด็นส�ำคัญและควำมแตกต่ำงกันในรำยละเอียดปลีกย่อย ในสมัยโบรำณผู้คนมักตั้งถิ่นฐำนอยู่ติดแม่น�้ำหรือ

ทะเลเพื่อควำมสะดวกในกำรคมนำคมและกำรค้ำขำย เมื่อถึงหน้ำน�้ำก็เป็นธรรมดำที่น�้ำจะหลำกท่วมบ้ำนเรือนได้ 

ท�ำให้สันนิษฐำนได้ว่ำ ครั้งหนึ่งน่ำจะเกิดน�้ำท่วมใหญ่ในระดับโลก ท�ำให้ผู้คนล้มตำยแทบจะไม่เหลือสืบเผ่ำพันธุ์ 

คนโบรำณจึงคิดว่ำน�้ำท่วมโลกคือกำรที่พระเจ้ำหรือเทพเจ้ำลงโทษมนุษย์ซึ่งกระท�ำผิดบำป แต่เหตุที่ยังมีมนุษย์

สืบเผ่ำพันธุ์ต่อมำก็เพรำะยังมีคนดีเหลืออยู่ที่ปฏิบัติตำมค�ำสั่งของพระเจ้ำหรือเทพเจ้ำท�ำให้รอดชีวิตได้
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สภาพบ้านเมืองที่มีคูคลองระบายน�้าได้

สะดวกและวิถีชีวิตของผู ้คนที่มักปลูก

บ้านใต้ถนุสงู น�า้ท่วมกย็งัอยูไ่ด้ การสญัจร 

ไปมากใ็ช้เรอืพาย ท�าให้ไม่ล�าบากมากมาย

อะไรนกั 

 ในกรุงเทพฯ เกิดน�้าท่วมใหญ่ครั้ง

ส�าคัญมา ๓ ครั้ง คือเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ และ พ.ศ. ๒๕๓๘ น�้าท่วม 

พ.ศ. ๒๔๘๕ นัน้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก

ฝนตกหนกัอย่างต่อเนื่องท�าให้ระดับน�้า

ในแม่น�้าเจ้าพระยาสูงมากจนไหลล้นคัน

กันน�้าทั้ง ๒ ฝั่งแม่น�้าตลอดแนว ผู้เขียน

เกิดไม่ทัน แต่ก็ได้เห็นจากภาพยนตร์ข่าว 

ที่แท้ ประกาศวุฒิสาร ศิลปินแห่งชาติ

สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. ๒๕๒๔ 

บนัทกึไว้ว่า ผูค้นในกรงุเทพฯ สญัจรไปมา 

โดยการใช้เรอืเป็นพาหนะ สถานทีส่�าคญั ๆ  

เช่น อนุสาวรีย ์ชัยสมรภูมิ พระที่นั่ง

อนนัตสมาคม น�้าก็ท่วมจนสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรต้องนัง่เรือไปประชุมสภาฯ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งน�้าท่วมจากพายุ 

ที่พัดเข้ามาหลายลูกท�าให้ฝนตกอย่าง

หนกันัน้ ผู้เขียนได้รับผลกระทบโดยตรง 

เพราะทั้งบ้านและที่ท�างานอยู ่ในเขต

ตะวันออกของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ ๆ 

เขาผันน�้าจากกรุงเทพฯ ชั้นในไปกองไว้ 

จ�าได้ว่าวันที่ ๒๘ กันยายนเป็นวันเกิด 

คณะมนุษยศาสตร ์  มหาวิทยาลั ย

รามค�าแหง ยงัสนกุสนานกนัอยูเ่ลย รุง่ขึน้ 

ไปท� า ง านผู ้ คนหน ้ ามหาวิ ทย าลั ย

รามค�าแหงเต็มไปหมด มองเข้าไปดู 

ทีไ่หนได้ มหาวทิยาลยักลายเป็นทะเลสาบ

ไปแล้ว ถนนรามค�าแหงกลายเป็นคลอง 

เรือสุพรรณหงส์จ�าลองที่อยู ่ในสระน�้า

ของมหาวิทยาลัยโผล่ให้เห็นแค่หัวหงส์ 

ผู ้เขียนลองลุยน�้าเข้าไปทางประตูหลัง

มหาวิทยาลัยด้านหมู่บ้านเสรี ปรากฏว่า

น�า้สงูถงึระดบัสะโพก ปีนัน้มหาวทิยาลยั

รามค�าแหงปิดเพราะน�้าท่วม ๒ เดือนเต็ม 

ผู้เขียนไม่สบายเพราะลุยน�้าจนต้องเข้า

โรงพยาบาลแต่ไม่ต้องลาป่วย มีเรื่องเล่า

ครึกครื้นว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยเรือล่ม

ตกน�้าบนถนนรามค�าแหง ต้นมะม่วง 

หน้าคณะฯ ยืนต้นตายเพราะถูกเรือชน

เป็นต้น ส่วนน�้าท่วม พ.ศ. ๒๕๓๘ นัน้

ทีบ้่านตดิเกาะอยู ่๑ สปัดาห์ เพราะรถเลก็

ลุยน�้าไม่ได้ ถนนพัฒนาการได้ชื่อใหม่ว่า 

ถนนด้อยพัฒนาการเพราะเต็มไปด้วย

หลุมซึ่งมองไม่เห็น อันตรายมากเวลาขับ

รถผ่าน น�้าเมื่อขังอยู่นานก็เริ่มเน่าเป็นที่ 

เพาะยงุอย่างด ีทีน่่าสยดสยองคอืเสาประตู

บ้านที่เป็นสีขาวนั้นกลายเป็นสีด�าสนิท 

เพราะยุงเป็นล้าน ๆ ตัวเกาะเต็มไปหมด

 น�า้ท่วมปีนีไ้ม่ใช่เฉพาะประเทศไทย 

เท่านัน้ที่เดือดร้อน ประเทศเพื่อนบ้านเรา

ก็เช่นกัน มากบ้างน้อยบ้าง ท�าให้นกึถึง

ต�านานเรื่อง น�้าท่วมโลก (Deluge) ซึ่ง

เล่าถึงอุทกภัยครั้งใหญ่ที่น่าจะเคยเกิดขึ้น

ในโลก ส่งผลให้อารยธรรมและผู้คน

ล้มหายตายจากไปเกือบจะหมดโลก จน

เป็นที่มาของต�านานของหลายชาติหลาย

ภาษาทีก่ระจดักระจายอยูท่ัว่ไปอย่างกว้าง 

ขวาง จะพบได้ในอินเดีย เอเชียอาคเนย์ 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นิวกินี หมู่เกาะ

แปซฟิิก ในอเมรกิาเหนอืและใต้ เมก็ซโิก 

และประเทศยุโรปอื่น ๆ เรื่องราวเหล่านี้ 

๑ เออา (Ea): เทพแห่งน�้าและความฉลาด  พร้อมด้วย เอน ู(Anu) เทพแห่งสวรรค์ และ เอน็ลลิ (Enlil) เทพแห่งอากาศหรอืลม ประกอบเป็นไตรเทพของเมโสโปเตเมยี

คล้ายคลึงกันในรูปแบบโดยทั่วไปซึ่ง

เป็นการบันทึกเหตุการณ์ว่าได้เคยมีน�้า

ท่วมโลกครัง้ใหญ่โดยพระเจ้าหรอืเทพเจ้า

เป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้น ส่วนใหญ่แล้ว

ทั้งโลกจะถูกน�้าท ่วม แต่จะมีมนุษย์ 

ผู้หนึ่งกับครอบครัวของเขาพร้อมด้วย

สัตว์จ�านวนหนึ่งที่รอดชีวิตได้เนื่องจาก

ได้รบัการเตอืนล่วงหน้า ท�าให้เขาสามารถ

สร้างหรอืจดัหาเรอืหรอืพาหนะทีจ่ะพาให้

พ้นจากน�้าท่วมไปได้ หลังจากเวลาผ่าน

พ้นไประยะหนึง่ความโกรธของพระเจ้า

หรือเทพเจ้าก็บรรเทาเบาบางลง น�้าเริ่ม

ลดและแผ่นดินจะปรากฏให้เห็นอีกครั้ง

หนึง่ มีมนุษย์และสัตว์สืบพืชพันธุ์ต่อไป 

รายละเอียดเท่านัน้ที่จะแตกต่างกันไปใน

แต่ละชาติ

ต�ำนำนเมโสโปเตเมีย

 ต�านานเก่าแก่เรื่องหนึ่งมาจาก 

เมโสโปเตเมีย โดยที่ บีโรซุส (Berosus) 

ผู ้ เป ็นชาวเมืองบาบิโลเนีย ได ้ เขียน

ประวัติศาสตร์ของชาติของตนเป็นภาษา

กรีกเมื่อศตวรรษที่ ๓ ก่อนคริสตกาลว่า 

เออา (Ea) เทพแห่งน�้าและความฉลาด๑ 

ได้ปรากฏตนต่อ ซิซุทรอส (Xisuthros) 

กษตัรย์ิองค์ที ่๑๐ แห่งบาบโิลเนยีในความ

ฝัน และเตอืนพระองค์ว่าจะมนี�า้ท่วมใหญ่

ซึ่งจะท�าลายล้างมนุษยชาติทั้งหมด แต่

ซซิทุรอสจะปลอดภยัหากพระองค์เชือ่ฟัง 

ค�าสั่ง ๒ ข้อของเทพเจ้า ข้อที่ ๑ จะต้อง

เขียนประวัติของโลกตั้งแต่ต้นและน�าไป

ฝังไว้ที ่ซปิปารา (Sippara) นครแห่งตะวนั 

ข้อที่ ๒ คือต้องต่อเรือและน�าสัตว ์ 
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๔ เท้า/๒ เท้า รวมทัง้มนษุย์บรรทกุไปให้

เต็ม ซิซุทรอสท�าตามค�าแนะน�า เมื่อเกิด

น�้าท่วม ผู้ที่อยู่บนเรือเท่านัน้ที่มีชีวิตรอด

ไปได้โดยติดอยู่บนยอดเขา มีการส่งนก 

๓ ชนดิคือนกเขา นกนางแอ่น และนก

กาน�า้ไปส�ารวจพืน้ทีเ่มือ่น�า้ลด นก ๒ ชนดิ 

แรกบินกลับมาโดยที่ขาเปื้อนโคลน เมื่อ

นกกาน�้าไม่กลับมาแสดงว่าแผ่นดินแห้ง

แล้ว ซิซุทรอสกับครอบครัวจึงออกจาก

เรอืและสร้างแท่นบชูาเพือ่สกัการะเทพเจ้า 

คนที่ยังอยู่บนเรือได้ยินแต่เสียงของพวก

เขาพูดว่าจะไปอยู่กับเทพเจ้าแล้ว ต่อไป 

พวกที่ เหลือจะต้องหาทางกลับไปยัง

บาบิโลเนียและขุดข้อเขียนที่ซิซุทรอส 

ฝังไว้ที่นครซิปปาราขึ้นมาเผยแพร่ต่อ

ผู้คนและตั้งบ้านเมืองสืบต่อไป

 ต�านานเก่าแก่และน่าสนใจอีก

เรื่องหนึ่งจากเมโสโปเตเมียคือเรื่องจาก

มหากาพย์ กิลกาเมช (Gilgamesh) ตัว

กิลกาเมชเองซึ่งเป็นวีรบุรุษนั้นไม่ได้มี

ส่วนเกีย่วข้องกบัน�้าท่วมซึง่เกดิก่อนสมยั

ของเขา แต่เป็นเรื่องที่เขาได้รับฟังมาจาก

บรรพบุรุษผู้เป็นอมตะคือ อุตนาพิชติม 

(Utnapishtim) เรื่องนี้เกิดขึ้นมานาน

แล้วเมื่อเหล่าเทพประชุมตกลงกันว่าจะ

ส่งน�้ามาท่วมโลกเพื่อให้มนุษย์จมน�า้ตาย 

แต่เทพเออา ได้แอบเตือนอุตนาพิชติม 

ล่วงหน้าโดยการบอกเป็นนยัให้เขาต่อเรอื 

ถ้าใครถามก็ห้ามบอกเรื่องน�้าท่วม แต่ให้

ตอบว่าได้ท�าให้ เอ็นลิล (Enlil) เทพแห่ง

อากาศหรือลมพิโรธจึงต้องหาทางหนี 

อุตนาพิชติมต่อเรือด้วยเปลือกไม้และ

บรรทุกครอบครัว ผู้คน และสัตว์ต่าง ๆ 

รวมทั้งแก้วแหวนเงินทองไว้ในเรือ เมื่อ

ถึงเวลาได้เกิดพายุฟ้าฝน ๖ วัน ๖ คืน ซึ่ง

แม้แต่เทพเจ้าเองยังหวาดผวา ในวันที่ ๗ 

พายสุงบลง เมือ่น�า้ลดยอดเขากโ็ผล่ เรอืไป 

ติดอยู่ที่เขาไนเซอร์ (Nisir หรือ Nizir)๒ 

อุตนาพิชติมสั่งให้นกเขากับนกนางแอ่น

ออกไปดูสถานการณ์ นกทั้ง ๒ บิน

กลับมาเพราะหาที่แห้งไม่ได้ เมื่อส่ง 

นกกาน�้าออกไปมันไม่บินกลับมาแสดง

ว่าน�้าแห้งดีแล้ว อุตนาพิชติมจึงท�าการ 

สักการะเทพเจ้าบนยอดเขา ซึ่งเหล่าเทพ

ต่างก็ชื่นชมกับเครื่องสังเวยของพวกเขา

มาก มีแต่เทพเอ็นลิลเท่านัน้ที่ยังขุ่นข้อง

เพราะเห็นว่ายังมีมนุษย์เหลือรอดอยู่ แต่

ในที่สุดเอ็นลิลก็หายโกรธและให้พรแก่

อุตนาพิชติมและภรรยาให้เป็นเหมือน

เทพเจ้า คอืเป็นอมตะมชีวีติอยูไ่ด้ตลอดไป

ต�ำนำนกรีก

 ส�าหรับต�านานกรีก เมื่อศตวรรษ

ที่ ๕ ก่อนคริสตกาล พินดาร์ (Pindar) 

กวีชาวกรีกได้เขียนไว้ว่า เทพซุส (Zeus) 

บันดาลให้น�้าท่วมโลกเนื่องจากมนุษย์

ท�าตวัเลวร้ายมาก มผีูร้อดตายคอื ดเูคเลยีน 

(Deucalion) กับ เพอร์รา (Pyrrha) 

ภรรยาของเขา ดูเคเลียนเป็นบุตรของ 

โพรมทีอีสุ (Prometheus) ผูเ้ฉลยีวฉลาด

และได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งมนุษยชาติ 

เพราะเป็นผู ้น�าไฟมามอบให้มนุษย์ใช้ 

และยังได้ให้ค�าแนะน�าสั่งสอนที่ เป็น

ประโยชน์แก่มนุษย์ในการด�ารงชีวิตด้วย 

ดูเคเลียนเป็นคนดีจึงได้รับค�าแนะน�าให้

ต่อเรอื ทัง้คูข่ึน้ไปอยูบ่นเรอื ซึง่เมือ่ฝนตก

เกิดน�้าท่วมเรือก็ลอยอยู่ ๙ วัน ๙ คืน เมื่อ

ฝนหยุดตกในวันที่ ๑๐ เรือได้ไปติดค้าง

บนยอดเขา พาร์นสัซสุ (Parnassus) เมือ่

น�า้ลดดเูคเลยีนกบัภรรยาออกจากเรอืและ

ท�าพิธีสังเวยซุส ซึ่งประทับใจในความ

ภักดีของเขาและสัญญาว่าจะให้พรแก่ 

ดูเคเลียน สิ่งที่เขาขอคือให้ซุสบันดาลให้

เผ่าพันธุ์มนุษยชาติกลับมาด�ารงอยู่ต่อไป 

อีกต�านานหนึ่งกล ่าวว ่าดู เคเลียนกับ 

เพอร์ราเดินทางไปที่เดลฟี (Delphi) เพื่อ

สวดขอพรจากเทพีทีมิส (Themis) ซึ่ง

สั่งให้ทั้งคู่คลุมศีรษะ แก้สายรัดเอวออก

และโยนกระดกูของบรรพบรุษุคนแรกไป

ข้างหลงั ดเูคเลยีนกบัภรรยางงอยูพ่กัใหญ่ 

ก่อนจะไขปริศนาได้ จึงใช้ผ้าคลุมศีรษะ

เดินข้ามท้องทุ่งไปพร้อมทั้งโยนก้อนหิน 

ซึ่งเก็บขึ้นมาจากพื้นดินข ้ามไหล่ไป 

ข้างหลัง ค�าไขปริศนาคือ พวกเขาสืบ

เชื้อสายมาจากจีอา (Gaia) ผู้เป็นแม่ธรณี 

และก้อนหินก็คือกระดูกของแม่ธรณี 

นัน่เอง ก้อนหินที่ดูเคเลียนโยนเกิดเป็น 

มนุษย์ผู ้ชาย ส่วนก้อนหินที่ เพอร์รา 

โยนเกิดเป็นมนุษย์ผู้หญิง ท�าให้มีมนุษย์

สืบเผ่าพันธุ์ต่อไป ในต�านานนี้ไม่มีการ

กล่าวถงึสตัว์ว่ารอดชวีติมาได้อย่างไร แต่

อีกต�านานหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับเรื่องของ

บาบโิลเนยี กล่าวว่า ดเูคเลยีนน�าสตัว์ทัง้ที่

ดรุ้ายและไม่ดรุ้ายอย่างละคูไ่ปในเรอืด้วย 

และเทพเจ้าก็บันดาลให้สัตว์ทั้งหลายอยู่

ด้วยกันได้โดยไม่ท�าอันตรายซึ่งกันและ

กันจะเห็นว่าดูเคเลียนท�าหน้าที่เป็นผู้สืบ

ต่อเผ่าพันธุ์มนุษยชาติให้ด�ารงต่อมา

 ๒ Niser (Nizir) : ชื่อสถานที่ที่เชื่อกันว่าเรือของอุตนาพิชติมไปติดอยู่ เทียบได้กับ Mount Ararat ซึ่งเรือของโนอาห์ในพระคัมภีร์เก่าไปติดอยู่

ในปัจจุบันนกัโบราณคดีคาดว่าน่าจะเป็นภูเขา Pir Magrun (Gudrun) ซึ่งอยู่แถบ Suleimani ใน Kurdistan ของอิรัก
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ต�ำนำนยิว

 ในต�านานของชาวยิว เรื่องเกี่ยว

กับน�้าท่วมใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด

แม้จะไม่เก่าแก่ที่สุดคือ เรื่องที่ปรากฏใน 

พระธรรมปฐมกาล (Book of Genesis) 

ซึ่งเป็นบทแรกของ พระคัมภีร์เก่า (Old 

Testament) ว่า หลังจากที่ลูกหลาน

ของแอดัม มนุษย์คนแรกของโลกได้ 

สืบเชื้อสายมา ๑๐ ชั่วคนแล้ว ยาห์เวห์ 

(Yahweh) คอืพระเจ้าของชาวยวินัน้เหน็ว่า 

โลกที่พระองค์สร้างขึ้นมาเสื่อมโทรมลง 

เต็มไปด้วยความชั่วร้าย ดังนัน้ พระองค์

จงึจะท�าลายล้างมนษุย์และสิง่มชีวีติอืน่ ๆ  

ด้วยน�้าท่วม ทั้งนี้ยกเว้น โนอาห์ (Noah) 

ซึง่เป็นคนดมีคีณุธรรม เหมาะสมทีจ่ะเป็น

บรรพบรุษุของชนเชือ้ชาตใิหม่ทีจ่ะเกดิมา

ในโลกหลงัน�้าท่วม พระเจ้าสัง่ให้โนอาห์

สร้างเรือขนาดใหญ่ หรือ ark จากไม้สน

โกเฟอร์ รวมทั้งก�าหนดแบบและขนาด

ของเรือด้วย โนอาห์จะต้องน�าครอบครัว

ของเขา สัตว์ทุกประเภททั้งตัวผู ้และ 

ตวัเมยี ถ้าเป็นสตัว์สะอาดกอ็ย่างละ ๗ ตวั 

สตัว์ไม่สะอาด๓ อย่างละคู ่โนอาห์ท�าตาม 

ค�าสั่งและยาห์เวห์ก็บันดาลให้น�้าท่วม

ใหญ่เนื่องจากฝนตกโดยไม่หยุดเลย 

เป็นเวลา ๔๐ วัน ๔๐ คืน แม้แต่ยอดเขา

ก็ยังจมน�้า มีแต่เรือของโนอาห์เท่านั้น 

ที่ยังลอยอยู่ได้ เมื่อน�้าลดลงเรือก็ไปค้าง 

อยู่บนยอดเขา อารารัต (Ararat)๔ ใน 

อาร์มีเนีย โนอาห์ส่งนกกาน�้าและนกเขา

ออกไปส�ารวจ นกกาน�้าบินหายไปแต่

นกเขากลับมาเพราะหาที่เกาะไม่ได้ หลัง

จากเวลาผ่านไป ๗ วนั นกเขากถ็กูส่งออก

ไปอีก คราวนี้มันคาบใบมะกอกกลับมา

ด้วย ครั้งที่ ๓ นกเขาไม่กลับมาแสดงว่า

แผ่นดินแห้งดีแล้ว โนอาห์กับครอบครัว

จงึออกจากเรอื สร้างแท่นบชูาและท�าการ

สังเวยขอบคุณพระเจ้า ยาห์เวห์ได้ท�า 

พันธสัญญากับโนอาห์ว่า ต่อแต่นี้ไป

โลกจะไม่ถูกท�าลายด้วยน�้าอีกตราบเท่า

ที่ยังมีสายรุ้งเป็นประจักษ์พยาน และลูก

หลานของโนอาห์จะทวีคูณจนเต็มโลก 

สันนิษฐานว่าพวกยิวคงจะได้เค้าเรื่องนี้

มาจากต�านานเมโสโปเตเมียเมื่อพวกเขา

ไปอาศัยอยู ่ในแถบคัลเดีย (Chaldea) 

และน�าเรื่องนี้ไปด้วยเมื่ออพยพไปอยู่ที่ 

คานาอัน (Canaan) ซึ่งป ัจจุบันคือ

บริเวณที่ครอบคลุมประเทศอิสราเอล 

ปาเลสไตน์ เลบานอน และแถบตะวัน

ตกของจอร์แดน

ต�ำนำนเคลต์

 ต�านานของพวก เคลต์ (Celt) ซึ่ง

เป็นชนชาติดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่

เป็นเกาะอังกฤษปัจจุบันนี้ ดังปรากฏใน 

Books of Invasions หรือ Book of the 

Conquest of Ireland ได้พดูถงึการทีพ่วก

เกล (Gael) หรอื กอล (Gaul) อพยพเข้า

มาสู่เกาะนี้หลายระลอกด้วยกัน การมา

ครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนน�้าท่วมใหญ่ โดยมี 

เซแซร์ (Cesair) บตุรสาวของ บทิ (Bith) 

ผู้เป็นบุตรของโนอาห์เป็นผู้น�ามา ทุกคน

จมน�้าตายยกเว้น ฟินทำน (Fintan) ผู้ซึ่ง

มีชีวิตรอดอยู่ได้หลายยุคสมัยในรูปของ

ปลาแซมอน นกอินทรี และเหยี่ยว และ

กลับคืนรูปเป็นมนุษย์ในที่สุด ฟินทาน

ได้เป็นประจักษ์พยานถึงเหตุการณ์ที่เกิด

ขึน้ในประวตัศิาสตร์ของไอร์แลนด์จนได้

รบัฉายาว่า ฟินทำนผูช้ำญฉลำด (Fintan 

the Wise) ท�าหน้าที่เป็นผู้ให้ค�าปรึกษา

แก่ชาวไอริช จะเห็นได้ว่าน�้าท่วมใหญ่ 

ครั้งนี้ต ่อเนื่องกับเรื่องใน พระคัมภีร์

ไบเบิล เพราะกล่าวถึงโนอาห์ด้วย คงจะ

เป็นเพราะอิทธิพลของคริสต์ศาสนาซึ่ง

แพร่เข้าไปในหมู่เกาะอังกฤษ

ต�ำนำนเวลส์ 

 ต�านานจาก เวลส์ เล่าว่า เคยมีดิน

แดนทางตะวันตกของแถบที่เป็นฝั่งทะเล

ตะวันตกของเวลส์ปัจจุบัน ซึ่งบัดนี้จม

อยู่ใต้ อ่ำวคำร์ดิเกิน (Cardigan Bay) 

เมืองหลวงของดินแดนที่จมหายไปนีช้ื่อ 

เคเออร์ กวิดโน (Caer Gwyddno) 

เรื่องมีอยู ่ว ่าในตอนต้นศตวรรษที่ ๖ 

กวดิโนกำรนัฮร์ี (Gwyddno Garanhir) 

ผูค้รอบครองดนิแดนทีเ่รยีกว่า Lowland 

Hundred กบั เซตเทน็นนิ (Seithennin) 

โอรสของกษัตริย์แห่ง ซำยเว็ด (Syved) 

ช่วยกันท�าหน้าที่รักษาฝั่งน�้า ในงานเลี้ยง

คนืหนึง่ เซตเทน็นนิเมามากจนกระทัง่เปิด

 ๓ ในพระคมัภร์ีของศาสนายวิระบไุว้ว่า “บรรดาสตัว์ทีเ่ราสร้างแล้วมอบให้เป็นอาหารของเจ้า และเจ้ากนิสตัว์นีไ้ด้คอื  สตัว์ทีม่เีท้าแยกเป็นกบีด้วย บดเอือ้งด้วย   

แต่ถ้ามีลักษณะอย่างเดียว ไม่ครบทั้ง ๒ อย่าง กินไม่ได้  เช่นอูฐ เท้ากีบไม่ผ่า แต่บดเอื้อง หรือหมู เท้ากีบผ่า แต่ไม่บดเอื้อง กินไม่ได้  มันเป็นสัตว์ไม่สะอาด อย่ากิน 

อย่าถูกต้อง”
 ๔ Mount Ararat : ปัจจุบันเชื่อกันว่า คือภูเขาที่อยู่ในตุรกีตะวันออก มีชื่อเรียกว่า Aghri Dagh ในภาษาเติร์ก และ Masis ในภาษาอาร์มีเนียน อารารัตใน 

พระคัมภีร์อาจไม่ใช่ภูเขา เป็นแต่เพียงเนินหรือเขาเตี้ย ๆ เหตุที่เรียกภูเขาอาจเนื่องมาจากความสับสนในการแปลเพราะค�าว่า har ในภาษาอัคเคเดียนและ 

ภาษาฮีบรูแปลได้ทั้ง “ภูเขา” และ “เนนิเขา”  



น�้ำท่วม ปัญหำโลกแตก

The Journal of the Royal lnstitute of Thailand

Volume 36 No. 4 Oct-Dec 2011

592

ท่อระบายน�้าทิง้ไว้ ท�าให้น�้าทะเลไหลเข้า

มาได้และท่วมพื้นที่ทั้งหมด มีคนเพียง 

ไม่กีค่นทีร่อดชวีติ รวมทัง้ กวดิโน การนัฮร์ี 

บุตรชายของเขาชื่อ เอ็ลฟิน (Elphin) 

และตัวเซตเท็นนินเอง ที่ตั้งของเมือง 

ที่จมหายไปนี้ ว่ากันว่ามีก้อนหินใหญ่ใต้

น�า้แถบ ซำร์น คนึเฟลนิ (Sarn Cynfelin)

เป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ เรื่องนี้ท�าให้ 

นึกถึ งนครส าปสูญ  แอ็ ต แลนติ ส 

(Atlantis) ทีจ่มหายไปซึง่ เพลโต (Plato) 

ปรัชญาเมธีชาวกรีกเคยกล่าวถึง และ

ยังเป็นที่ถกเถียงกันจนถึงปัจจุบันนี้ว่า 

แอ็ตแลนติส มีอยู่จริงหรือไม่ หรือเป็น

เพียงต�านานเท่านัน้

ต�ำนำนสแกนดิเนเวีย

 ในต�านานสแกนดิเนเวีย การที่

น�้าท่วมโลกไม่ใช่การลงโทษของเทพเจ้า 

แต่เป็นเพราะเมื่อโลกจะแตกดับลง สัตว์

เลื้อยคลานรูปร่างคล้ายงูยักษ์ที่เรียกว่า 

World Serpent หรอื The Serpent of 

Midgard ซึ่งขดตัวอยู่รอบโลกและคอย

กดักนิรากของต้น อกึดรำซลิ (Yggdrasil) 

หรือ World Tree อยู่ตลอดเวลาได้โผล่

ขึ้นมาจากมหาสมุทร พ่นพิษไปทั่วโลก

ท�าให้น�้าท่วมโลก 

ต�ำนำนอินเดีย

 ส่วนต�านานอินเดีย เรื่องของน�้า

ท่วมใหญ่มีความเกี่ยวพันกับการสร้าง

และท�าลายโลก ในความเชื่อโดยทั่วไป

ของชาวอินเดีย ผู้ที่ท�าหน้าที่สร้างโลก

คือ พระพรหม ซึ่งเป็นองค์อาตมภู คือ 

ผู้เกิดเองแต่เดิมนั้นมีแต่พื้นน�้าอันกว้าง

ใหญ่ พระพรหมจึงได้หว่านน�้าเชื้อของ

พระองค์ลงไปในน�้า เกิดเป็นไข่ทอง 

พระพรหมเข้าไปอยู่ในไข่ทอง ๑ ปี แล้ว

ออกจากไข่มาเป็นพระพรหมำปิตำมหำ 

ผู้สร้างโลก เมื่อสิ้นเวลา ๑ กัลป คือ 

๑,๐๐๐ มหายคุ หรอื ๑ วนัของพระพรหม

โลกจะแตกสลายกลายเป็นกลางคืน ซึ่ง

พระพรหมจะบรรทมหลบั ระหว่างนีโ้ลก

จะกลายเป็นมหาสมุทรไป ในระหว่าง ๑ 

กัลปนัน้มีพระมนซูึ่งมีหน้าที่สร้างมนุษย์

บังเกิด ๑๔ องค์ ภาพของพระมนทูี่เรา

คุน้ตาคอืฤๅษนีุง่หนงัเสอื ว่ากนัว่าพระมนู

เป็นเพียงฤๅษีที่รอดชีวิตจากมหายุคหนึง่

เรือ่งของโนอำห์ จำกแง่มมุของมสุลมิ จติรกรรม Mogul miniature จำกศตวรรษที ่๑๖

(Encyclopedia of World Mythology, Octopus Books Limited, 1975)
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

ใหญ่ในโลกเพื่อลงโทษมนุษย์ที่ชั่วร้าย 

ผู้คนต้องไปซ่อนตัวตามภูเขา แย่งอาหาร

และที่อยู่กับสัตว์ร้าย ท�าให้ต้องทนทุกข์

ทรมานมาก มเีทพเจ้าองค์เดยีวบนสวรรค์

คอื คนุ (Khun) ซึง่มเีมตตาต่อมนษุยชาติ

และรู้สึกว่าการลงโทษนี้รุนแรงเกินไป 

จึงขอร้องให้เง็กเซียนฮ่องเต้ท�าให้น�้าลด 

แต่ไม่เป็นผล คุนท�าการสร้างเขื่อนซึ่ง

ไม่สามารถทานน�้าหนกัของน�้าได้ มีเต่า 

๓ ขา และนกฮูกมีเขาปรากฏตัวขึ้นและ

แนะน�าให้คุนขโมย ดินงอก (Swelling 

Earth) ซึ่งมีสรรพคุณในการงอกไม่มี

ที่สิ้นสุดมาจากเง็กเซียนฮ่องเต้ เพราะมัน

เป็นสิ่งเดียวที่จะปิดกั้นน�้าได้ คุนหาดิน

นี้มาได้ก้อนหนึง่แล้วลงไปยังโลกมนุษย์ 

โยนก้อนดินลงไปในน�้า ทันใดนัน้ดินก็

เริม่โก่งตวัขึน้ ไม่ช้ากก็ลายเป็นภเูขากัน้น�า้ 

เอาไว้ น�้าจึงแห้งสนิท เหล่ามนุษย์พา

กันปีติยินดี แต่เง็กเซียนฮ่องเต้โกรธมาก 

จงึส่ง ช-ูจงุ (Chu-jung) ภตูแห่งไฟและ 

เพชฌฆาตแห่งสวรรค์ลงมาก�าจัดคุน

แล้วน�าดินที่เหลือกลับไปสวรรค์ น�้าจึง

ท่วมโลกอีกครั้งหนึง่ แม้คุนจะถูกฆ่าแต่

วิญญาณของเขายังอยู ่เพื่อท�าภารกิจให้

เสร็จสิ้น มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นในร่างของ

เขาซึง่ไม่เน่าเป่ือย โดยมมีนษุย์ทีเ่ศร้าโศก 

คดิถงึเขาเฝ้าระวงัอยู ่ เมือ่เวลาผ่านไป ๓ ปี 

เง็กเซียนฮ่องเต้ส่งเทวดาถือดาบของ 

หวู ่(Wu) จกัรพรรดอิงค์แรกของรำชวงศ์

โจว (Chou Dynasty) ลงมาสังหารคุน 

เมื่อคมดาบผ่าท้องของคุน มีมังกรมีปีก

และเขาโผล่ออกมา มังกรนีค้ือ หยู (Yu) 

ลูกของเขานัน่เอง คุนเองกลายสภาพเป็น

หมีหรือมังกรสีเหลืองกระโดดหายไปอยู่

ที่ก้นทะเล 

ข้างต้น แต่มีเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่พระวิษณุ

ต้องอวตารลงมาเพราะขณะที่พระพรหม

บรรทมหลับนัน้ อสูรหัยครีพได้มาขโมย 

คัมภีร์พระเวท ไปจากพระโอษฐ์ของ

พระองค์ เป็นเหตใุห้น�า้ท่วมโลก ปลาทอง

อวตารสงัหารหยัครพีได้ เมือ่น�า้ลดลงแล้ว

พระมนจูงึสร้างเผ่าพนัธุม์นษุย์ขึน้มาใหม่ 

ต�ำนำนจีน

 ในต�านาน จนี มเีรือ่งเล่าว่า เจ้าแห่ง 

สวรรค์คอื เทยีนเฉนิ (Tien-shen) ทีไ่ทย

เรยีกว่า เงก็เซยีนฮ่องเต้ ท�าให้เกดิน�า้ท่วม

และมีบทบาทส�าคัญในการสร้างมหายุค

ต่อไป (๑ มหายคุ = ๔,๓๒๐,๐๐๐ ปีมนษุย์) 

พระมนูองค์ส�าคัญที่มีบทบาทเกี่ยวกับ 

น�า้ท่วมคอื พระมนอูงค์ที ่๗ หรอืพระมนู 

ไววสัวตั เกดิขึน้ในกฤตะยคุซึง่เป็นยคุแรก

ตามต�านานฮินดู วันหนึง่ ขณะที่พระมนู

ผู้ได้บ�าเพ็ญเพียรมาเป็นเวลาหมื่นปีจนมี

บารมีแก่กล้าเท่าพระพรหมเองก�าลังเข้า

ฌานอยู่ใกล้ธารน�้า มีปลาน้อยตัวหนึง่มา

ขอร้องให้ช่วยปกป้องมันจากปลาอีกตัว 

ที่ก�าลังไล่ล่ามันอยู่ พระมนจูึงเอาปลาใส่ 

ไหไปปล่อยในสระ แต่ปลาโตขึ้นจนอยู่ 

ในสระไม่ได้ต้องน�าไปยังแม่น�้าคงคา แม้ 

แต่แม่น�า้คงคากย็งัใหญ่ไม่พอส�าหรบัปลา 

เลยต้องเอามันไปปล่อยในมหาสมุทร 

และแล้วปลาก็แสดงตนเป็นพระพรหม 

เตือนพระมนูว่าน�้าจะท่วมโลกให้ต่อเรือ

เพื่อบรรทุกฤๅษี ๗ ตน และสรรพสิ่งทั้ง

หลายที่พวกพราหมณ์ถือว่าสลักส�าคัญ 

เมื่อน�้าเริ่มสูงขึ้นปลาจ�าแลงก็ใช้เขาของ

มันดึงเรือขึ้นไปบนยอดสูงสุดของภูเขา

หิมาลัย หลังจากเวลาผ่านไปหลายปีน�้าก็

ลดลง พระมนทู�าพธิบี�าเพญ็เพยีรเพือ่บชูา

ปลา ของถวายก็มีนม เนยใส นมเปรี้ยว 

ซึ่งเมื่อ ๑ ปีผ่านไปของเหล่านี้ได้กลาย

เป็นสาวสวยผู ้บอกว่าเธอเป็นธิดาของ 

พระมนู และจะช่วยให้พระองค์มีลูก

หลานมากมาย ดงันัน้ ต่อมาพระมนจูงึได้

ให้ก�าเนดิมนษุยชาตแิละได้รบัพรมากมาย

หลายประการ 

 ปลาตัวที่มา เตือนพระมนูนั้น 

บางส�านวนก็ว่าคือพระวิษณุ หรือพระ

นำรำยณ์ ซึง่อวตารเป็นปลาในมสัยาวตาร 

อวตารปางที ่๑ เพือ่มาช่วยพระมนไูววสัวตั 

เนื้อหาของอวตารปางนี้ก็เหมือนเรื่อง 

Noah’s ark จำกต้นฉบับของเอธิโอเปีย 
สมัยศตวรรษที่ ๑๘
(Encyclopedia of World Mythology, 
Octopus Books Limited, 1975)
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 เมื่อหยูทราบเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้น 

กับบิดา เขาจึงขออนญุาตเง็กเซียนฮ่องเต้

เพือ่ใช้ดนิงอกไปควบคมุน�้าท่วม โดยการ

เอาดินไปอุดล�าธารทั้งหมด ๒๓๓,๕๕๙ 

สายด้วยกัน แล้วสร้างภูเขาทั่วทุกมุม

โลกเพือ่น�้าจะได้ท่วมไม่ถงึและจะได้เป็น

เหมือนสมอยึดโลกไว้ด้วย แต่เหตุที่ยังมี

น�้าท่วมอยู่บ้างเพราะยังมีช่องว่างเล็ก ๆ 

ซึ่งหยูไม่สามารถอุดได้หมด ส่วนน�้าที่

ท่วมขังโลกอยู่แล้ว หยูให้มังกรมีปีกใช้

หางของมนัท�าเขือ่นกัน้น�า้ให้ไหลกลบัไป

สูท่ะเล ซึง่บางครัง้ต้องเจาะภเูขาเพือ่ให้น�า้

ระบายออกไปได้ หยูจึงได้ชื่อว่าเป็นนาย

ของน�้าท่วมเพราะเขาสามารถควบคุมไม่

ให้น�้าท่วมโลกได้ 

ต�ำนำนขมุ

 ต� าน านของชนชาติขมุ  ใน

ประเทศไทยมีว่า พี่น้องชายหญิงคู่หนึง่

พยายามจะจับหนูออกมาจากกระบอก

ไม้ไผ่ แต่หนบูอกว่ามนัก�าลงัขดุไม้ไผ่เพือ่

หนนี�้าท่วม และสั่งให้พี่น้องเข้าไปซ่อน

อยู่ในกลอง คนอื่น ๆ ใช้แพเป็นพาหนะ

หนนี�้าท่วม แต่แพคว�่าท�าให้ทั้งหมดจม

น�้าตาย สองพี่น้องเจาะหนงักลองดู เมื่อ

เห็นน�้าก็ปิดหนงักลองและรอคอย ครั้งที่ 

๒ เมื่อเจาะหนงักลองก็มองเห็นดินแห้ง 

จงึออกมาจากกลอง อกีต�านานหนึง่ว่า เขา

ใช้เขม็เล่มยาว ๆ  เจาะหนงักลอง เมือ่ไม่มี

น�้ารั่วเข้ามาแสดงว่า น�้าแห้งแล้ว ทั้งสอง

มองหาคู่ครองแต่ไม่พบใครเพราะเหลือ

กันแค่ ๒ คนพี่น้อง เขาได้ยินเสียงนก

กาเหว่าร้องเพลงว่า “พี่ชายและน้องสาว

ควรกอดกนั” ทัง้สองจงึหลบันอนด้วยกนั 

๗ ปีผ่านไปน้องสาวคลอดลกูออกมาเป็น

น�้าเต้า ซึ่งเธอเอาไปวางไว้หลังบ้าน เมื่อ

ได้ยินเสียงดังมาจากน�า้เต้าทั้งสองจึงลอง

เผาเปลือกน�้าเต้าดู มีผู้คนหลายเผ่าพันธุ์

ออกมาจากน�้าเต้า ได้แก่ชาว Rumeet

ชาวขม ุชาวไทย ชาวตะวนัตก และชาวจนี 

ชาว Rumeet ผิวด�ากว่าเพื่อนเพราะออก

มาก่อนจึงถูกเขม่าไฟที่เปลือกน�้าเต้าจับ 

ในตอนแรกผู้คนเหล่านี้พูดไม่ได้ ได้แต่

นัง่เรียงกันเป็นแถวบนท่อนไม้ เมื่อท่อน

ไม้หัก ด้วยความตกใจจึงเปล่งเสียงร้อง

ออกมา ท�าให้พูดได้ ต่อมาคนเผ่าต่าง ๆ 

ก็เรียนรู้วิธีเขียนที่แตกต่างกันออกไป

ต�ำนำนลีซอ

 ต�านานชนเผ่าลีซอ มีอยู่ว่า หลัง

จากความตายเกิดขึ้นในโลกอันสืบเนื่อง

มาจากค�าสาปของลิงเสนตัวหนึง่ ท้องฟ้า

และแผ่นดินก็กระหายที่จะได้วิญญาณ

และกระดูกของมนุษย์ นีค่ือสาเหตุที่เกิด

น�้าท่วม มีเด็กก�าพร้าสองพี่น้องชายหญิง

อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอย่างยากจนข้นแค้น 

วันหนึ่งมีนกสีทองคู่หนึ่งบินมาหาสอง

พี่น้องและเตือนให้รู้ว่าคลื่นมหึมาก�าลัง

จะซัดมาท่วมโลก ให้ทั้งคู่เข้าไปซ่อนตัว

ในน�้าเต้าและอย่าออกมาจนกว่าจะได้ยิน

เสียงนกสีทองอีกครั้ง เด็กทั้งสองเตือน

เพือ่นบ้านแต่ไม่มใีครเชือ่ ทัง้คูจ่งึเลือ่ยขัว้

ของน�้าเต้าออกและเข้าไปอยู่ข้างใน ไม่มี

ลมหรือฝนเป็นเวลา ๙๙ วัน ท�าให้โลก

แห้งผาก และแล้วฝนกต็กอย่างหนกัท�าให้

เกิดน�้าท่วม พัดพาทุกสิ่งทุกอย่างไปหมด 

สองพี่น้องได้ยินเสียงน�้าเต้ากระแทกกับ

ฐานของสวรรค์ หลงัจากรอเป็นเวลานาน

เขาจึงได้ยินเสียงนกสีทองร้องเรียก และ

ออกจากน�้าเต้าเพื่อพบว่าตนเองมาติดอยู่

บนยอดเขาและน�้าได้ลดลงแล้ว บัดนี้เกิด

ดวงอาทิตย์ ๙ ดวงและดวงจันทร์ ๗ ดวง

ขึ้นบนท้องฟ้า ท�าให้โลกถูกแผดเผาใน

เวลากลางวัน 

 นกสีทองทั้งสองกลับมาพร้อม

ด้วยฆ้อนทองและคีมเงิน นกสอนวิธีใช้

เครื่องมือทั้ง ๒ อย่างให้เด็กทั้งคู่เพื่อจะ

ได้ไปเอาคันธนูและลูกธนูมาจากราชา

แห่งมังกรผู้เป็นเจ้าของ สองพี่น้องเดิน

ทางไปยงัสระมงักรและใช้ฆ้อนทองเคาะ

วังที่สร้างจากโขดหินของราชามังกรด้วย

เสียงอันดัง จนกระทั่งราชามังกรต้องส่ง

บริวาร คือปลาหลายชนดิ ออกไปดูว่า

เกิดอะไรขึ้น เด็ก ๆ ใช้คีมคีบปลาและ

โยนมันไปบนฝั่ง ในที่สุด ราชามังกรก็

ออกมาดูเหตุการณ์ด้วยตนเองและถูกจับ

ด้วยวิธีเดียวกัน จึงต้องมอบคันธนูกับ 

ลูกธนูให้สองพี่น้องซึ่งน�าอาวุธนี้ไปยิง

ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตก เหลือไว้แต่

ดวงที่ส่องแสงสว่างที่สุดคู่เดียว จากนัน้ 

ทั้งสองก็ออกไปเสาะหาคนอื่น ๆ ทั้ง

ทางเหนือและทางใต้ แต่ก็ไม่พบใครเลย 

นกสีทองแนะน�าให้ทั้งคู่แต่งงานกัน ซึ่ง

ทั้งสองปฏิเสธ แต่นกบอกว่านี่เป็นลิขิต

สวรรค์ หลังจากลองเสี่ยงทายด้วยวิธี 

ต่าง ๆ ถึง ๓ ครั้ง ทั้งคู่ก็ยินยอมแต่งงาน

กนัและมบีตุรชายและหญงิอย่างละ ๖ คน 

ซึ่งเดินทางไปยังทิศต่าง ๆ และได้กลาย

เป็นบรรพบุรุษของเชื้อชาติต่าง ๆ

ต�ำนำนเมำรี

 ต�านานน�า้ท่วมของพวกเมำร ี จาก

นิวซีแลนด์มีอยู่ว่า นานมาแล้วมีผู้คนอยู่

มากมายหลายเผ่าซึ่งต่างก็ทะเลาะเบาะ

แว้งและต่อสูก้นัอยูเ่สมอ ท�าให้ละเลยการ
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

บชูา ตำเน (Tane) เทพผูส้ร้างและปฏเิสธ

ค�าสั่งสอนของเทพเจ้า ศาสดา ๒ ท่านคือ 

ปำรำ-เวนูอำ-เมอำ (Para-whenua-mea) 

กับ ตูปู-นูอิ-อำ-ตูอำ (Tupu-nui-a-tua) 

สอนหลักค�าสอนที่แท้จริงเกี่ยวกับการ

แยกตวัระหว่างท้องฟ้าและแผ่นดนิ แต่คน

อื่น ๆ กลับหัวเราะเยาะพวกเขา ทั้งสอง 

โกรธมาก จึงต่อแพขนาดใหญ่ขึ้นที่ต้น

แม่น�้า โตฮิงกำ (Tohinga River) สร้าง

บ้านบนแพและน�ารากเฟิร์น มันเทศ กับ

สุนขัไปไว้บนแพด้วย เสร็จแล้วทั้งคู่จึง

สวดอ้อนวอนให้ฝนตกหนกัเพือ่ให้มนษุย์

เชื่อในอ�านาจของตาเน ชายหนุ่ม ๒ คน

ชื่อ ติอู (Tiu) และ เรติ (Reti) หญิงสาว

ชื่อ ไว-ปูนำ-ฮำอู (Wai-puna-hau) กับ 

ผูห้ญงิอกีหลายคนกโ็ดยสารไปกบัแพด้วย 

ติอูท�าหน้าที่เป็นนกับวชบนแพ เขาสวด

มนตร์เพื่อขอฝน และฝนก็ตกหนักเป็น

เวลา ๕-๖ วัน จนติอูต้องสวดมนตร์ขอ

ให้ฝนหยุดตก แต่แม้ฝนจะหยุดแล้วน�้าก็

ยังสูงขึ้นเรื่อย ๆ และพัดแพลอยไปตาม

แม่น�้าโตฮิงกา จนออกทะเลไป ในเดือน

ที่ ๘ น�้าเริ่มเบาบางลง ซึ่งติอูรู้ได้จากร่อง

รอยบนไม้เท้าของเขา ในที่สุดแพก็ไปถึง 

ฮำวำยก ิ(Hawaiki) น�า้ทีท่่วมท�าให้สภาพ

ของโลกเปลี่ยนแปลงไป และคนที่อยู่บน

แพกเ็ป็นผูร้อดชวีติเพยีงกลุม่เดยีว พวกเขา

ท�าพิธีบูชาเทพ ตาเน เทพรังจิ (ท้องฟ้ำ) 

เทพเรฮูอำ (Rehua) และเทพเจ้าองค์ 

อื่น ๆ ที่แท่นบูชาแยกกันแต่ละองค์ หลัง

จากก่อไฟโดยการใช้ไม้ ๒ อันถูกันแล้ว 

พวกเขาได้ถวายสาหร่ายทะเลเพื่อแสดง

ความขอบคณุทีเ่ทพเจ้าได้ช่วยให้รอดตาย 

ปัจจบุนันีม้แีต่หวัหน้านกับวชเท่านัน้ทีไ่ป

ยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ได้ อีกต�านาน

หนึง่มีว่าวีรบุรุษชื่อ ตำฮวำกิ (Tawhaki) 

ถูกน้องเขย ๒ คนของเขาท�าร้ายปางตาย 

แต่ตาฮวากิรอดไปได้และน�าเหล่านกัรบ

ของเขากับครอบครัวของคนเหล่านัน้ไป

อยู่บนเขาสูง เขาสร้างหมู่บ้านที่มีการ

ป้องกันขันแข็งบนเขา แล้วจึงขอให้เหล่า

เทพซึ่งเป็นบรรพบุรุษของตนช่วยเขาแก้

แค้น น�้าจากสวรรค์จึงตกลงมาท่วมทุก

คนบนโลกตายหมด

 

ต�ำนำนแนตเชซ 

 ทางทวีปอเมริกาเหนือ มีเรื่องราว

ของอนิเดยีแดงเผ่าแนตเชซ (Natchez) ซึง่

เคยอาศัยอยู่แถบแม่น�้ามิสซิสซิปปีตอน

ล่าง พวกนีส้ร้างบ้านบนเนนิดนิ และเป็น

เผ่าเดียวที่แบ่งเป็นวรรณะต่าง ๆ มีการ

ติดต่อระหว่างเมืองต่าง ๆ และมีการจัด

ระบบสังคมอย่างมีแบบแผน จนกระทั่ง

ถูกอารยธรรมของพวกผิวขาวท�าลาย 

ต�านานของอินเดียแดงเผ่านี้เล่าว่า สุนขั

ตวัหนึง่เตอืนมนษุย์ซึง่เป็นนายของมนัให้

ต่อแพเพราะน�้าจะท่วม เมื่อระดับน�้าสูง

ขึ้นทั้งคนและสุนขัก็เห็นภูเขาระเบิดและ

มีสัตว์ประหลาดต่าง ๆ ออกมา แต่น�้าก็

ท่วมทกุสิง่ทกุอย่างตายหมด ยกเว้นมนษุย์

และสนุขัของเขาซึง่แพถกูน�้าพดัพาให้ขึน้

ไปอยูบ่นเมฆ สนุขับอกมนษุย์ให้โยนมนั

ลงไปในน�้า มิฉะนัน้พวกเขาจะกลับไปที่

เก่าไม่ได้ เมื่อมนุษย์ท�าตาม แพของทั้ง

สองกล็อยต�า่ลง สนุขับอกมนษุย์ไม่ให้ลง

สู่พื้นดินจนกว่าน�้าจะแห้งได้ ๗ วัน และ

แล้วก็มีคนเข้ามาหามนุษย์ ๓ กลุ่มด้วย

กนัเพราะพวกเขาเหน็แสงไฟบนแพ กลุม่

แรกไม่สวมเสื้อผ้า กลุ่มที่ ๒ เสื้อผ้าขาด

วิน่ และกลุม่ที ่๓ สวมเสือ้ผ้าสวยงาม คน 

๓ กลุ่มนีค้ือ ตัวแทนของพวกคนสามัญ 

พวกผู้ดี และพวกพระในสังคมของพวก

แนตเชซโบราณ

ต�ำนำนอเมริกำใต้

 ส่วนทางอเมริกาใต้ น�้าท่วมใหญ่

เกี่ยวพันกับการสร้างโลก เป็นผลของ

การลงโทษเพื่อสร้างมนุษย์เผ่าพันธุ์ใหม่

ให้ดีกว่าเดิม ในต�านานของพวก คอยำโอ 

(Collao) เล่าว่า ชายเผ่าผู้หนึง่พาตัวจามรี

ของเขาไปหาหญ้ากนิ แต่มนัท�าท่าโศกเศร้า 

ไม่ยอมกินหญ้า มันบอกว่าอีก ๕ วัน 

น�้าทะเลจะท่วมโลกและท�าลายทุกสิ่ง 

ทุกอย่าง ตัวจามรีแนะน�าให้เขาขึ้นไปบน

ยอดเขาวิลคำโคโต (Villcacoto) และน�า

อาหารไปให้พอส�าหรบั ๕ วนั ทีบ่นยอดเขา

มสีตัว์และนกอยูแ่น่นขนดั น�า้ทะเลเริม่สงู

ขึ้นและท่วมเขาทุกลูกยกเว้นวิลคาโคโต 

การที่ต้องอยู่กันอย่างเบียดเสียดเยียดยัด

ท�าให้หางสุนัขจิ้งจอกแหย่ลงไปในน�้า 

ปลายหางของมันจึงกลายเป็นสีด�าตั้งแต่

นัน้มา หลงัจากเวลาผ่านไป ๕ วนัน�้ากล็ด

และมีผู้คนสืบเชื้อสายจากชายผู้นีต้่อมา

ต�ำนำนกีโต

 ทางแถบชายฝ่ังทะเลแถวเมอืง กโีต 

(Quito) ชนพืน้เมอืงเล่าว่าเมือ่เกดิน�้าท่วม 

พี่น้อง ๒ คนหนขีึ้นไปอยู่บนยอดเขาสูง

ชือ่ ฮวัคำยยนั (Huacayñan) ระดบัน�า้สงู

ขึน้เท่าใด ภเูขากส็งูขึน้ตามไปด้วย เมือ่น�้า

ลดอาหารก็หมดลง พวกเขาพากันไปหา

อาหารและสร้างกระท่อมเลก็ ๆ  อยู ่วนัหนึง่ 

เมื่อสองพี่น ้องกลับถึงบ้านก็พบว่ามี

อาหารและเครื่องดื่มรออยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่า

ใครเป็นผูเ้ตรยีมไว้ให้ เหตกุารณ์เช่นนีเ้กดิ
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ขึ้นเป็นเวลา ๑๐ วัน ในที่สุดพี่ชายก็แอบ

ซ่อนตวัเพือ่สงัเกตการณ์ และเหน็นกแก้ว 

๒ ตัวแต่งกายเหมือนพวก คำญำริส์ 

(Cayaris) เข้ามาในกระท่อมและเริ่ม

หุงหาอาหารที่น�ามา นกแก้วหน้าเป็นผู้

หญิง เมื่อเห็นชายหนุ่มเข้านกก็บินหนีไป

โดยไม่ทิ้งอาหารไว้ให้ เมื่อน้องชายของ

เขากลับมารู้เรื่องเข้าก็ลองซ่อนตัวดูบ้าง 

๓ วันต่อมานกแก้วกลับมาอีก ผู ้เป็น 

น้องชายจับนกแก้วตัวเล็กไว้ได้ จาก

ความสมัพนัธ์ระหว่างทัง้สองเกดิบตุรชาย

หญิง ๖ คน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวก 

คายาริส์ทั้งหมด

สรุปเรื่องจำกต�ำนำน

 เมื่อพิจารณาเรื่องราวจากต�านาน

ต่าง ๆ เทียบเคียงกัน จะเห็นข้อเหมือน

และข้อต่างกันดังต่อไปนี้

 ข้อเหมือน

 ๑. น�้าท่วมนั้นมักเกิดในระดับ

โลกและแผ่กระจายไปอย่างกว้างขวาง

 ๒. สาเหตุของน�้าท่วมมักเป็นผล

ของการลงโทษมนุษย์ที่ชั่วร้ายโดยการ 

กระท�าของเทพเจ้าหรือพระเจ้า

 ๓. มีคนที่รอดชีวิตได้เนื่องจาก

เป็นคนดีคนหนึง่หรือจ�านวนหนึง่ พร้อม

กับสัตว์นานาพันธุ์

 ๔. คนดีจะได้รับการเตือนล่วง

หน้าว่าน�้าจะท่วม

 ๕. เขาจะได้รบัการแนะน�าให้ต่อ

พาหนะอย่างหนึง่ และบรรทุกครอบครัว

พร้อมด้วยสัตว์เลี้ยงลงในพาหนะนัน้

 ๖. เมื่อเกิดน�้าท่วมพาหนะจะไป

ติดอยู่บนยอดเขาสูง

 ๗. เมื่อน�้าลดจะมีการส่งนกออก

ไปส�ารวจพื้นดินว่าแห้งแล้วหรือยัง

 ๘. เมื่อน�้าแห้งแล้วจะมีการบูชา

ขอบคุณเทพเจ้าหรือพระเจ้า

 ๙. คนดนีัน้จะท�าหน้าทีส่ร้างหรอื

สืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อไป

 ข้อต่ำง

 ๑. ในต�านานฮินดู โลกจะแตก 

ดบัเมือ่สิน้กลัป หรอื ๑ วนัของพระพรหม 

กลายเป็นกลางคืนซึ่งพระองค์จะบรรทม

หลับ อสูรหัยครีพขโมยพระเวทไปจาก

โอษฐ์ของพระพรหมท�าให้เกิดน�้าท่วม

โลก ส่วนทางสแกนดิเนเวียนเป็นเพราะ

เมื่อโลกจะแตกดับ World Serpent โผล่

ขึ้นมาจากมหาสมุทร พ่นพิษไปทั่วโลก

ท�าให้น�้าท่วมโลก

 ๒. ผูท้ีเ่ตอืนคนดเีกีย่วกบัน�้าท่วม

อาจเป็นเทพเจ้าหรือเป็นสัตว์เลี้ยงของเขา

ก็ได้ 

 ๓. พาหนะที่คนดีใช้ในการหนี

ให้พ้นจากน�้าท่วมแตกต่างกันไป จะเป็น

เรือ แพ หรือหีบก็แล้วแต่

 ๔. จ�านวนคนและสตัว์ทีล่งไปอยู่

ในพาหนะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี

 ๕. วนั เวลาระหว่างทีเ่กดิพาย ุฟ้า

ฝน แตกต่างกัน

 ๖. จ�านวนเวลาทีน่�า้ท่วมแตกต่าง

กัน มากที่สุดคือ ๔๐ วัน ๔๐ คืน

 ๗. จ�านวนเวลาทีน่�า้จะแห้งกแ็ตก

ต่างกัน 

 ๘. มีเพียงในต�านานยิวที่พระเจ้า

สัญญาว่าจะไม่ให้เกิดน�้าท่วมใหญ่อีก

 ๙. วธิกีารในการสร้างมนษุย์หรอื

สืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างกันไป

บทสรุป

 เรื่องที่ได้บรรยายมาทั้งหมดเป็น

เพียงส่วนหนึ่งของต�านานที่มาจากทั่ว

โลก ไม่ได้จ�ากัดวงอยู่แต่ในดินแดนแถบ

ใดแถบหนึง่เท่านัน้ แสดงว่าปรากฏการณ์

ธรรมชาตนิีม้ลีกัษณะทีเ่ป็นสากล ต�านาน

ของหลาย ๆ  ชาตมิคีวามคล้ายคลงึกนัมาก 

เช่น เรื่องของน�้าท่วมโลกและเรือโนอาห์ 

ในต� านานยิ ว  เรื่ องจากมหากาพย ์ 

กิลกาเมช ทั้งนี้ อาจเกิดจากการถ่ายทอด

ทางวัฒนธรรม นัน่คือ การที่สภาพทาง

ภูมิศาสตร์เอื้ออ�านวย เช่น มีเขตแดน

ติดต่อกัน มีการค้าขายกัน การสงคราม

ก็เป็นสาเหตุหนึง่ที่ท�าให้ทั้งผู้รุกรานและ

ผู้ถูกรุกรานรับเอาวัฒนธรรมของกันและ

กันไว้ หรืออาจเกิดจากการที่ต�านานของ

แต่ละชาติต่างมีวิวัฒนาการขึ้นมาเองไม่

เกี่ยวข้องกัน ที่เรียกว่า Independent 

Development เหตุที่คล้ายคลึงกันได้

เพราะสภาพความเป็นอยูแ่ละสิง่แวดล้อม

ที่คล้ายคลึงกัน มีปรากฏการณ์ธรรมชาติ

แบบเดียวกันทั่วโลก อย่างเช่น เมืองส่วน

ใหญ่จะตัง้อยูบ่นฝ่ังแม่น�้า ซึง่เมือ่ถงึฤดนู�า้

ก็จะเกิดน�้าท่วมได้ และครั้งหนึง่ในอดีต 

น�า้ทีท่่วมนัน้อาจเป็นในระดบัทีก่ว้างขวาง

มาก คือท่วมท้นไปหมดทั้งโลกทีเดียว 

 มนุษย์พยายามหาค�าตอบว่าท�าไม

น�้าจึงท่วมโลก เหตุผลที่ง่ายที่สุดก็คงเป็น

เพราะมนษุย์มพีฤตกิรรมทีช่ัว่ร้าย พระเจ้า

จงึลงโทษ แต่ถ้าคดิตามหลกัวทิยาศาสตร์ 

ค�าตอบคงเป็นเพราะโลกร้อนขึ้นทุกวัน 

ท�าให้น�้าแข็งที่ขั้วโลกละลายเกิดน�้าท่วม 

ซึ่งท�าไปท�ามาถ้าจะถามว่าท�าไมโลกจึง

ร้อน ก็ต้องย้อนกลับมาที่การกระท�าของ

มนษุย์อกี โดยเฉพาะมนษุย์ในยคุปัจจบุนั
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ซึ่งมีเทคโนโลยีก้าวหน้า เครื่องอ�านวย

ความสะดวกของมนุษย์ และอุปกรณ์

ในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น เครื่อง

ปรับอากาศ สเปรย์ปรับอากาศ และยา

ฆ่าแมลงที่มีส่วนผสมของสารท�าความ

เย็น Chlorofluorocarbon (CFC) ล้วน

ส่งเสริมให้เกิดการท�าลายชั้นโอโซนใน

บรรยากาศ ท�าให้เกิดภาวะเรือนกระจก 

(Greenhouse Effect) ส่งผลต่อการเพิ่ม

ขึ้นของอุณหภูมิบรรยากาศโลก เกิดเป็น

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) 

 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น 

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุไต้ฝุ่น

โหมกระหน�า่ คลืน่สนึามซิดัเข้าท�าลายฝ่ัง 

อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ แต่การ

เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติบางเรื่องก็

เป็นผลสบืเนือ่งจากการกระท�าของมนษุย์ 

โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีการตัด

ไม้ท�าลายป่า การถางที่เผาป่าเพื่อการ

ท�าไร่เลื่อนลอย ท�าให้ภูเขาหัวโล้นไม่มี

ต้นไม้ไว้ปะทะการไหลของน�้าจึงเกิด 

ดินถล่ม การถมคูคลองเพื่อสร้างถนน 

สิ่งก่อสร้างและโรงเรือน ก็เป็นผลท�าให้

ไม่มีที่ ๆ จะเป็นแก้มลิงให้น�า้ระบายได้ 

บางครั้งยังกีดขวางทางเดินน�้าไม่ให้ไหล

ออกสู่ทะเลได้สะดวก อุทกภัยคราวนี้

จึงรุนแรงและกว้างขวางมาก ตั้งแต่ภาค

เหนอืลงมาจนถงึกรงุเทพฯ ทัง้ยงัอาจลาม

ลงไปถึงภาคใต้ด้วย จังหวัดที่ส�าคัญ เช่น

นครสวรรค์และพระนครศรีอยุธยาถูกน�้า

ท่วมขังเป็นเวลานาน ความเสียหายทาง

ด้านเศรษฐกิจสุดจะประมาณค่า จากการ

ที่ไม่สามารถป้องกันแหล่งผลิตอาหาร

คือไร่นา อุตสาหกรรมหลายแห่งจาก

น�้าท่วมได้ โบราณสถานซึ่งเป็นมรดก

ในบ้านของตนได้ โดยเฉพาะผู ้ที่มีจิต

อาสาช่วยเหลอืเพือ่นร่วมชาตใินยามทกุข์

ยาก แม้บางคนจะเป็นผู้ประสบภัยเอง 

การน�าเสนอภาพข่าวอย่างใกล้ชิดและ

เจาะลกึของสือ่มวลชน รวมทัง้การท�างาน

ของทหารในการอ�านวยความสะดวกแก่

ประชาชนในการเดินทางอย่างแข็งขัน 

ข้อมูลและค�าแนะน�าต่าง ๆ ที่ปรากฏใน

โลกออนไลน์ถึงวิธีป้องกันน�้าเข้าบ้าน 

การห่อหุ้มรถยนต์ และการสร้างอุปกรณ์

ช่วยชีวิตต่าง ๆ จากวัสดุที่หาได้รอบตัว 

เช่น การท�าเสื้อชูชีพจากขวดน�้าพลาสติก 

ซึง่วทิยาลยัอาชวีศกึษาต่าง ๆ  จะมบีทบาท

มากในเรื่องนี้ ท�าให้เห็นว่าคนไทยก็เป็น

นกัประดษิฐ์ทีม่คีวามสามารถ โดยเฉพาะ

ในเวลาคับขัน

โลกได้รับความเสียหาย ความน่าเชื่อถือ

ของประเทศลดลงในสายตาของชาวโลก 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่ง

รายได้หลักของประเทศก็เสียหายหนัก 

เกิดผลกระทบทั้งในด้านการสูญเสียชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ยังไม่

ได้นับถึงงบประมาณมหาศาลที่จะต้อง

ใช้ในการฟื้นฟูบ้านเมือง จะโทษใครได้

นอกจากจะพูดว่าเราท�าตัวเราเอง ตอนนี้

ธรรมชาติจึงเอาคืนบ้าง 

 สิ่งที่เป็นก�าลังใจให้ชาวไทยยืน

หยัดอยู ่ได้ในภาวะน�้าท่วมคราวนี้คือ 

น�้าพระราชหฤทัยของพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ

พระบรมรำชินนีำถ ที่ทรงห่วงใยราษฎร

ที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งสองพระองค์

รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

ได้พระราชทานและประทานความช่วย

เหลือบรรเทาทุกข์แก่คนเหล่านั้นอย่าง

สม�่าเสมอ และน�้าใจของคนไทยจ�านวน

มากที่ได้บริจาคเงิน อาหารและน�้าดื่ม 

เสื้อผ้า ยา อุปกรณ์ยังชีพ จัดหาที่พักพิง 

ให้ผูท้ีน่�า้ท่วมบ้านจนไม่สามารถอยูอ่าศยั
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Abstract Deluge: A Global Catastrophe
   Malithat Promathatavedi

 Associate Fellow of The Academy of Arts, The Royal Institute, Thailand 

  The most devastating flood in the history of Thailand occurring in 2011 has brought about a 
great loss of lives and properties since the flood water covered an area approximately two-thirds of the 
country from north to south. A part of the flooding was the result of natural phenomena beyond human 
control. However, changes in nature are sometimes caused by man. For example, modern technologies 
lead to the destruction of the ozone layer, creating a greenhouse effect which in turn causes global warm-
ing. The melting of the polar ice caps causes flooding. In Thailand deforestation and slash-and-burn type 
of farming cause the mountains to be denuded. Without trees to brace the flow of rainwater, landslide 
occurs. The filling up of canals and waterways to build roads and housings block the water from flowing 
out to the sea, causing the inundation to be severe and prolonged. The story of the deluge is not new. It 
has been in existence in the myths of many nations big and small all over the world. These stories are 
similar in the main points and may differ in some specific details. In ancient times people usually settled 
close to the seas or rivers for convenience in communication, transportation and trade. When the tide 
was high, it was natural for the water to overflow the banks and flood human settlements. It is therefore 
possible to make a hypothesis that at a certain time a deluge must have occurred at a global level, causing 
almost all lives on earth to perish. Ancient people thus believed that the deluge was God’s punishment 
for human sins. The reason why the human race was able to continue was because there were some good 
people who heeded God’s words and so they survived to perpetuate the human race. 

 Key words : myths, deluge




