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เทวทูตคือทูตจ�กสวรรค์ต�มคว�มเชื่อท�งศ�สน� มีรูปร่�งหน้�ต�คล้�ยมนุษย์ทั่วไป 

มักมีปีกคู่ใหญ่ติดอยู่ที่หลังและมีพลังวิเศษ ทำ�หน้�ที่เป็นตัวกล�งในก�รสื่อส�รระหว่�ง

สวรรค์กับโลกมนุษย์

มีเทวทูตอยู่บนสวรรค์
เท่�ไร

➼ ไม่มีใครรู้ อาจมีจำานวนมหาศาล โดยมี
การแบ่งลำาดับชั้นของเหล่าเทวทูตไว้ 3 ชั้น 
ได้แก่ ชั้นเอก ชั้นโท และชั้นตรี ซึ่งแต่ละชั้น
ก็จะมีหน้าท่ีแตกต่างกัน เทวทูตท่ีคนส่วนใหญ่
รู้จัก  เช่น  เทพบดีมีคาเอลและทูตสวรรค์
ราฟาเอล เป็นต้น

ทำ�ไมเทวทูตต้องมีปีก
➼ ปีกเกิดจากความคิดของ
จิตรกรและประติมากรที่

ต้องการให้คนเข้าใจถึงบทบาทของ “ผู้ส่งสาร”
ที่บินไปมาระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์ได้ 
คำาว่า angel ในภาษาอังกฤษมาจากคำาว่า
ange ในภาษากรีกท่ีมีความหมายว่า  ผู้ส่งสาร

หน้�ที่ของเทวทูตคืออะไร
➼ เทวทูตต่างมีภารกิจมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นการคอยเตือนมนุษย์ก่อนจะ
เกิดเหตุการณ์สำาคัญ ๆ ขึ้น ปกป้องมนุษย์ 
นำาคำาสวดภาวนาของมนุษย์ไปสู่พระเจ้า 
พาคนตายขึ้นสวรรค์ และการเชื่อว่ามีเทวทูต
อยู่นั้นมักทำาให้มนุษย์อุ่นใจ

6

เทวทูตคือใคร
สิ่งเหนือธรรมช�ติ
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ทำ�ไมรูปภ�พของเทวทูต
จึงเหมือนกันหมด
➼ จิตรกรชาวคริสต์มักจะ

วาดภาพเทวทูตให้มีปีกอย่างน้อย 1 คู่ 
สวมชุดยาวสีขาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ
ความบริสุทธิ์ มีผมสีทอง และมีรัศมีสีทอง
รอบศีรษะ

ศ�สน�ใดบ้�ง
กล่�วถึงเทวทูต
➼ มีศาสนาคริสต์ ยูดาห์ และ

อิสลามที่กล่าวถึงเทวทูตหรือทูตสวรรค์
กาเบรียล ซึ่งพระคัมภีร์ไบเบิลของศาสนา
คริสต์กล่าวว่า ท่านเป็นผู้เผยแผ่ศาสนา 
ในศาสนายูดาห์ ท่านเป็นผู้ส่งสารแก่
พระแม่มารีย์ และในศาสนาอิสลาม 
ท่านมีชื่อว่า ญิบรีล  เป็นผู้ส่งสารเช่นกัน

สิ่งที่น่�สนใจ

เทพบดีมีค�เอล
เทพผู้พิทักษ์ ศิลปินนิยมวาดภาพ
มีคาเอลเอาชนะมังกรซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของความชั่วร้าย

ทูตสวรรค์ร�ฟ�เอล
เทพที่คอยปกปักรักษา คนจึง
นิยมสวดมนต์ขอพรต่อราฟาเอล
เวลาที่ป่วยหรือเดินทางไกล

อิสลามที่กล่าวถึงเทวทูตหรือทูตสวรรค์

7

รู้หรือไม ่
ชาวคริสต์จำานวนหน่ึง   
เชื่อว่าทุกคนมีเทพ
ผู้พิทักษ์ประจำาตัว 

คล้ายเงาที่ติดตามและอยู่กับเรา
ตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อคอยปกป้อง 
ให้กำาลังใจ และชี้แนะให้ทำาสิ่ง
ที่ถูกต้อง

?
สิ่งเหนือธรรมช�ติ
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ปีศ�จมีเพียงตนเดียว
ใช่หรือไม่
➼ ไม่ใช่ ปีศาจมีหลายตน 

แต่ซาตานมีเพียงตนเดียว ซาตานเป็นผู้นำา
ของปีศาจและเป็นสัญลักษณ์ของความ
ชั่วร้ายที่คอยยุยงให้มนุษย์ทำาชั่ว แต่โชคดี
ที่มนุษย์มีสิทธิ์เลือกว่าจะทำาชั่วหรือทำาดี

ทำ�ไมซ�ต�น
มีหน้�ต�แบบนี้
➼ ศิลปินในอดีตตั้งใจ

วาดซาตานให้มีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว 
มีเขาบนศีรษะ เท้าเป็นกีบเหมือนสัตว์ 
และมีหาง เพื่อให้ผู้คนที่พบเห็นรังเกียจ 
และไม่อยากทำาชั่ว  เพราะกลัวว่าจะเป็น
เหมือนซาตาน

แต่ซาตานมีเพียงตนเดียว ซาตานเป็นผู้นำา

8

ช�วคริสต์เชื่อว่� ซ�ต�นหรือปีศ�จคือเทวทูตที่ถูกไล่ออกจ�กสวรรค์เพร�ะกระทำ�สิ่งไม่ดี

เช่น ก่อกบฏหรือต้องก�รล้มล้�งพระเจ้� ด้วยเหตุนี้ ปีศ�จจึงคอยยุยงให้มนุษย์ทำ�ชั่ว 

เพื่อแก้แค้น

ซ�ต�นและปีศ�จคือใคร
สิ่งเหนือธรรมช�ติ
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ทำ�ไมซ�ต�นจึงมีไฟ
ห้อมล้อมตลอดเวล�
➼ ซาตานมีความประพฤติ
ชั่วร้าย และคนชั่วต้องถูกไฟ

ในนรกแผดเผาตลอดเวลาจึงเหมือนมีไฟ
รอบตัว  ในคำาสอนของทุกศาสนาจึงมุ่งสอน
ให้คนทำาดีเมื่อมีชีวิตอยู่  เมื่อตายไปจะได้
ขึ้นสวรรค์โดยมีเทวทูตคอยต้อนรับ

สิ่งที่น่�สนใจ
อ�ดัมกับอีฟ
ในตำานานของอาดัมกับอีฟ
ซาตานแปลงร่างเป็นงู
มายุยงให้อีฟเด็ดผล
แอปเปิลต้องห้ามในสวน
เอเดน จนทำาให้อาดัม
กับอีฟถูกพระเจ้า
ลงโทษ

9

รู้หรือไม ่
ดาร์ทเวเดอร์ ตัว
ละครในภาพยนตร์
เรื่อง สตาร์วอร์ส

ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ มีพละกำาลัง
มาก และสวมชุดดำาตลอดเวลา 
ก็เป็นตัวแทนของความชั่วร้าย

?
สิ่งเหนือธรรมช�ติ
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เร�จะเป็นผี
ได้อย่�งไร
➼ ก่อนจะเป็น
ผีได้  เราจะต้อง

ตายก่อน แต่คงไม่มีใครอยาก
เป็นผีหรอก เพราะผีมักจะ
เป็นวิญญาณของคนที่ตาย
อย่างทุกข์ทรมาน จึงต้อง
อยู่อย่างโดดเดี่ยวในสถานที่
ที่ตายหรือที่ผูกพันตอนมีชีวิต
อยู่

ทุกคนกลัวผี
ใช่ไหม
➼ คนส่วน

ใหญ่กลัวผี  โดยเฉพาะเด็ก ๆ 
เพราะเชื่อว่าผีหรือวิญญาณ
จะปรากฏให้คนเห็นตอน
กลางคืน

มีคว�มเชื่อว่�ผีคือวิญญ�ณของคนต�ยที่ปร�กฏให้คนเห็นเป็นร่�งเลือนร�ง หรือ

ปร�กฏในรูปอื่น เช่น เสียง เพื่อหลอกให้คนกลัวหรือขอคว�มช่วยเหลือ

10

ผีคือใคร
ตัวละครในจินตน�ก�ร
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ตัวละครในจินตน�ก�ร

11
ผีมีอยู่ทุกที่จริงหรือไม่
➼ คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าผีมักอยู่ในที่ที่น่ากลัว
หรือที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง เช่น สุสาน 

บ้านร้าง คุกใต้ดิน ปราสาทร้าง สถานที่โบราณ เป็นต้น
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บ้�นผีสิงเป็นอย่�งไร
➼ ในละครหรือภาพยนตร์
มักจะสร้างให้บ้านผีสิงเป็น

บ้านร้างที่มีบรรยากาศน่ากลัวและมักมี
สิ่งลึกลับเกิดขึ้น  เช่น ประตูขยับหรือเปิดปิด
เองดังเอี๊ยดอ๊าด มีเสียงคนเดินในห้องที่ไม่มี
ใครอยู่ หรือมีเสียงเพลงจากเครื่องดนตรีที่
ไม่มีคนเล่น  เป็นต้น

ผีมีชื่อหรือไม่
➼ ผีคือวิญญาณของคน
ที่ตายไปแล้ว ดังนั้นผีจึง

มีชื่อเดียวกับตอนยังมีชีวิต แต่อาจระบุยาก
ว่าผีตนนั้นเป็นใคร เพราะผีมักปรากฏเป็น
ร่างจาง ๆ และเลือนรางมาก หรือบางครั้ง
อาจได้ยินแค่เสียง

ผีทะลุผ่�นผนัง
ได้อย่�งไร
➼ ผีเป็นเพียงวิญญาณ

ไม่มีร่างกายที่เราสัมผัสหรือจับต้องได้ 
มีลักษณะเหมือนเงาโปร่งแสงที่ล่องลอย
ไปมาอยู่ในอากาศ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยาก
ที่ผีจะทะลุผ่านอะไรก็ได้

12

ผีคือใคร
ตัวละครในจินตน�ก�ร



15
ทำ�ไมคนจึง
แต่งก�ยเป็น

ผีในเทศก�ลฮ�โลวีน 
➼ ตามตำานานของไอร์แลนด์
ผีจะออกอาละวาดในคืน
วันฮาโลวีน คนจึงต้องพรางตัว
ด้วยการแต่งกายเป็นผี ส่วน
บาทหลวงจะถือหัวผักกาด
ที่แกะสลักเป็นหน้าคนและ
มีเทียนตั้งอยู่ข้างในไปเยี่ยม
เยือนตามบ้าน ประเพณีนี้
ได้แพร่หลายไปยังสหรัฐอเมริกา 
และเปลี่ยนจากหัวผักกาด
แกะสลักเป็นผลฟักทอง
แกะสลักแทน

13
ตัวละครในจินตน�ก�ร

สิ่งที่น่�สนใจ
แคสเปอร์
แคสเปอร์เป็นตัวการ์ตูนผีเด็กขี้เหงา
ตัวสีขาวโปร่งแสงที่อาศัยอยู่ใน
คฤหาสน์เก่าแก่แห่งหนึ่ง แคสเปอร์
เป็นผีที่น่ารักและเป็นมิตรกับทุกคน

ปิศ�จแห่งโรงอุปร�กร
วรรณกรรมฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก เล่าถึงความลึกลับที่เกิดขึ้น ณ
โรงอุปรากรในกรุงปารีส โดยอ้างอิง
จากเรื่องจริงในช่วงเวลาหนึ่งที่มี
คนเสียชีวิตในโรงอุปรากรบ่อยครั้ง

รู้หรือไม ่
“หมู่บ้านผีสิง”  เคย
เป็นหมู่บ้านที่มีผู้คน
อยู่อาศัยมาก่อน แต่

เน่ืองจากพ้ืนท่ีน้ันได้ถูกโจมตีจาก
สงครามและเกิดภัยพิบัติ จนทำาให้
ชาวบ้านไม่สามารถอาศัยได้จึงย้าย
ออกไปตั้งรกรากที่อื่น กลายเป็น
หมู่บ้านร้างจึงดูคล้ายหมู่บ้านผีสิง

?
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17 ทำ�ไมมนุษย์
ต่�งด�วจึง
มักมีหน้�ต�
น่�เกลียด

➼ มนุษย์ต่างดาวมีหน้าตา
น่าเกลียดก็เพื่อทำาให้คนกลัว 
ผู้ใหญ่จึงมักแกล้งหลอกว่า
มนุษย์ต่างดาวจะบุกโลก
เพื่อให้เด็ก ๆ กลัว

14

มนุษย์ต่�งด�วคือสิ่งมีชีวิตจ�กด�วดวงอื่น อ�จมีรูปร่�งหน้�ต�ต่�งจ�กเร� คนทั่วไป

จินตน�ก�รว่�มนุษย์ต่�งด�วมีลักษณะคล้�ยมนุษย์ แต่ตัวเขียว หัวโต ต�โต และ

 ใช้จ�นบินเป็นย�นพ�หนะ

มนุษย์ต่�งด�วคือใคร
ตัวละครในจินตน�ก�ร

มนุษย์ต่�งด�ว
มีจริงหรือไม่
➼ ยังไม่มีใคร
พิสูจน์ได้ว่ามีจริง

หรือไม่  เราเห็นมนุษย์ต่างดาว
แค่ในภาพยนตร์เท่านั้น แต่
หลายคนยืนยันว่าเคยเห็นสิ่ง
มีชีวิตลักษณะประหลาดที่มา
กับจานบิน ซึ่งมักลงจอด
กลางไร่ข้าวโพด หรือทุ่งกว้าง
และทิ้งสัญลักษณ์ปริศนาไว้
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มนุษย์ด�วอังค�รกับมนุษย์ต่�งด�วเหมือนกันหรือไม่
➼ มนุษย์ดาวอังคารก็คือมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวอังคาร
ในจินตนาการของมนุษย์พวกเขามีผิวสีเขียว ตัวเล็ก พูดภาษาต่างดาว 
มีจานบินเป็นยานพาหนะ และอาจจะมีมนุษย์ต่างดาวที่มาจาก
    กาแล็กซีอื่น ๆ อีกด้วยนะ

สิ่งที่น่�สนใจ
อี.ที.
มนุษย์ต่างดาวในความคิดของคนส่วนใหญ่มักจะดุร้าย 
แต่ อี.ที. ในภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง E.T.  เพื่อนรัก 
เป็นมนุษย์ต่างดาวใจดีที่เป็นเพื่อน
กับเด็กชายคนหนึ่ง  เกิดเป็น

มิตรภาพไร้พรม
แดนที่น่าประทับใจ

15
ตัวละครในจินตน�ก�ร

รู้หรือไม ่
ชาวอเมริกันและ
ชาวแคนาดากลุ่ม
หนึ่งได้ถ่ายภาพและ

บันทึกวิดีโอวัตถุลึกลับบนท้องฟ้า
ไว้ วัตถุนั้นไม่ใช่เครื่องบินหรือ
จรวด จึงสันนิษฐานว่าอาจจะ
เป็นจานบินของมนุษย์ต่างดาว

?


