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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหมายของอะดัทเอล (สภาสวรรค์) จากสดุดี 82 

โดยเน้นให้เห็นถึงอ านาจของพระเจ้าที่มีบนฟ้าสวรรค์ รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะของพระ

ทั้งหลายว่ามีความเป็นเทพหรือมนุษย์ การวิจัยครั้งนี้ยังมีส่วนช่วยในการหนุนใจให้ผู้น าคริสตจักร

สนใจและสอนเกี่ยวกับเรื่องบนฟ้าสวรรค์มากขึ้น อีกท้ังสนับสนุนคริสเตียนที่จะรู้จักพระลักษณะของ

พระเจ้ามากขึ้นเพ่ือเปิดมุมมองในการอ่านพระคัมภีร์แบบส่วนตัวที่ชัดเจน 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาผ่านแหล่งข้อมูลเอกสารที่ส าคัญหลายแหล่ง จากผลการวิจัยพบว่า 

อะดัทเอล (สภาสวรรค์) จากสดุดี 82 นั้นเป็นที่ประชุมของชาวสวรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วยบรรดาทูต

สวรรค์และเทพทั้งหลาย ซึ่งท าให้ตระหนักถึงฤทธิ์อ านาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นว่ามีทั้งในฟ้าสวรรค์

และบนแผ่นดินโลก และพระองค์ยังทรงเปี่ยมด้วยความสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมต่อทุกสิ่ง ส่วนพระ

ทั้งหลายในสดุดี 82 คือบรรดาเทพหรือทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสร้างเพื่อรับใช้พระองค์เท่านั้น แม้ว่า

ในสดุดี 82 ใช้ค าว่า “เอโลฮิม” ส าหรับทั้งพระยาห์เวห์และบรรดาเทพหรือทูตสวรรค์ก็ตาม แต่ว่า

ภาษาฮีบรูเรียกทุกสิ่งที่มีอ านาจเหนือมนุษย์ว่า “เอโลฮิม” 

 จากผลการศึกษาความหมายของอะดัทเอล (สภาสวรรค์) ในครั้งนี้ ผู้วิจัยใคร่เสนอแนะ

มุมมองส าหรับผู้น าคริสตจักร คือ การให้เห็นความส าคัญและตระหนักถึงการใช้อ านาจในการตัดสิน

ลงโทษผู้อื่นเพราะอ านาจนั้นมาจากพระเจ้า และส าหรับคริสเตียนที่เกรงกลัวต่ออ านาจของเหล่า

วิญญาณชั่วจะเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนว่าพระเจ้าทรงมีอ านาจเหนือสิ่งเหล่านั้น ดังนั้นพวกเขาจึงไม่

จ าเป็นต้องกลัวต่อวิญญาณชั่วอีกต่อไปเพราะมันไม่มีสิทธิและอ านาจที่จะท าร้ายคริสเตียนอีก 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the meaning of the “‘adat’ el” 
(Heavenly Council) in Psalm 82, focusing on Yahweh’s divine power in heaven. This 
study tried to give a clear answer whether the gods in Ps 82 are deities or human 
beings. This research is helpful to encourage church leaders to pay attention and teach 
about Yahweh and his heavenly council, and supports Christians to know clearly about 
Yahweh’s attributes which will be helpful to open new horizons in their personal bible 
reading.  

This research study was conducted as documentary research. As a result, the 
researcher found that the “‘adat’ el” (Heavenly Council) in Psalm 82 is a heavenly 
meeting. It consists of angels and gods with Yahweh being the supreme head of the 
council. This created awareness about the almighty power of God (Yahweh) both in 
heaven and on earth. God is also faithful and just to all. The other gods therefore are 
deities or angels who were created by God to serve Him only, even though Ps 82 calls 
both Yahweh and the deities “’elohim”. Is used for supernatural beings in general. 

Hence, the result of this study about the meaning of “‘adat’ el” (Heavenly 
Council), the researcher intended to introduce this perspective for church leaders to 
be aware of using their power to criticize others because power is given to them from 
God. Also, Christians who fear the power of evil spirits may not feel so anymore 
because no power at all could harm them. 
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บทท่ี 1 

 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย    

จากการศึกษาคริสตจักรในสังคมไทยมีจ านวนไม่มากนักที่มีการสอนและอ้างถึงข้อพระคัมภีร์
ที่เกี่ยวกับเรื่องราวบนฟ้าสวรรค์ (โลกฝ่ายวิญญาณ) สังคมไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องฟ้าสวรรค์ว่าเปน็
สถานที่บริสุทธิ์และมีแต่สิ่งดีงามเท่านั้น แต่ฟ้าสวรรค์ที่กล่าวถึงในงานวิจัยนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งที่อยู่บนฟ้าสวรรค์ (โลกฝ่ายวิญญาณ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระธรรมสดุดี 82 ซึ่งมีมุมมองที่
แตกต่างกันผู้วิจัยจึงไดท้ าการอธิบายเพิ่มเติมไว้ในบทที ่2  

เนื่องมาจากการศึกษาพบว่างานเขียนวรรณกรรมในเรื่องบนฟ้าสวรรค์นั้นมีน้อยมาก ท าให้
มองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวและอาจเป็นเรื่องใหม่ส าหรับสังคมคริสเตียนไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้ผู้น า
คริสตจักรไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนจึงไม่มีการสอนในคริสตจักร แท้จริงแล้วพระเจ้า
ได้ทรงเปิดเผยเรื่องบนฟ้าสวรรค์ (โลกฝ่ายวิญญาณ) ผ่านทางพระคัมภีร์อยู่เสมอแต่น้อยคนนักที่จะ
ท าการศึกษาและท าความเข้าใจ จึงท าให้คริสเตียนไทยมีจินตนาการแบบจ ากัดเกี่ยวกับเรื่องนี้เฉพาะ
แต่เรื่องทีพ่ระเจ้าทรงประทับอยู่บนฟ้าสวรรค์และมีทูตสวรรค์ที่ดีคอยรับใช้อยู่เท่านั้น และอ านาจของ
พระเจ้านั้นก็มีอยู่เหนือโลกที่มองเห็นได้เท่านั้นเอง ด้วยเหตุนี้เองคริสเตียนส่วนใหญ่จึงคิดไม่ถึงว่าบน
สวรรค์นั้นจะมีสภาของพระเจ้าอยู่ด้วย 

สาธนัญ บุณยเกียรติ (2560) กล่าวว่า เป็นเพราะคริสเตียนไทยมองว่าพระเจ้าเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์แทนที่จะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ จึงส่งผลให้คริสเตียนไทยจ านวนมากเกิดความเข้าใจผิดว่าพระเจ้า
ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แต่อยู่ห่างไกล จึงท าให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อพระเจ้าเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่
อธิษฐานเมื่อเจอปัญหาหรือนมัสการพระเจ้าก็ต่อเมื่ออยู่ที่คริสตจักรเท่านั้น ผลที่ตามมาคือคริสเตียน
ไทยจ านวนมากรู้จักพระเจ้าแค่ผิวเผิน และพร้อมที่จะทิ้งพระเจ้าไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ หากพระองค์
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขา โดยลืมไปว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงสร้างแผ่นดินโลก
เท่านั้นแต่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ด้วย ทั้งยังทรงเป็นพระเจ้าที่มีอ านาจเหนือทุกสิ่งที่อยู่บนฟ้าสวรรค์และ
บนแผ่นดินโลกอีกด้วย รวมถึงการพิพากษาเหล่าทูตสวรรค์บนฟ้าสวรรค์เพ่ือส าแดงถึงความยุติธรรม
และความสัตย์ซื่อของพระเจ้า  
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เช่นเดียวกับผู้เขียนพระธรรมสดุดี 82 ที่พบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ยุติธรรมและล าเอียงของ
ผู้น าที่มีต่อประชากร จึงได้ร้องขอความยุติธรรมจากพระเจ้า โดยพูดถึงสภาสวรรค์ของพระเจ้าซึ่งมี
พระเจ้าเป็นประธาน เพราะผู้เขียนทราบว่าพระเจ้าผู้มีอ านาจสูงสุด ทรงสัตย์ซื่อและยุติธรรม เป็นการ
บรรยายภาพบนฟ้าสวรรค์ (โลกฝ่ายวิญญาณ) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าและเหล่าทูตสวรรค์ 
เพ่ือให้เห็นว่าการพิพากษาของพระเจ้านั้นไม่ได้มีแค่บนแผ่นดินโลกเท่านั้น แต่รวมไปถึงบนฟ้าสวรรค์
ด้วยนั่นคือการที่พระเจ้าทรงลุกขึ้นยืนในสภาสวรรค์ เป็นการบ่งบอกถึงอ านาจของพระเจ้าด้วยการ
พิพากษาพระเหล่านั้นที่มีความล าเอียง เพ่ือให้รู้ว่าผลที่พวกเขากระท าคือ ความอยุติธรรมและความ
ล าเอยีงนั้นท าให้รากฐานของโลกสั่นคลอน 

ระหว่างที่ผู้วิจัยศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 อาจารย์ประจ าวิชาอรรถาธิบายพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม
ได้กล่าวถึงข้อพระคัมภีร์จากสดุดี 82 ในชั้นเรียนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสภาสวรรค์ ซึ่งถือเป็น
ความรู้ใหม่ส าหรับผู้วิจัย และนักศึกษาในชั้นเรียนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่อง “สภาสวรรค์” มาก่อนด้วย
เหตุนี้ผู้วิจัยเกิดความสนใจและอยากศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือที่จะได้มีความรู้และเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันผู้วิจัยได้ลองสอบถามเพ่ือนผู้รับใช้ที่เป็นคริสเตียนและที่จบ
การศึกษาจากพระคริสต์ธรรมเกี่ยวกับเรื่องของ “สภาสวรรค์” ส่วนใหญ่ไม่เคยได้ฟังหรือศึกษาเรื่องนี้
มาก่อนเหมือนกัน จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยเพ่ิมความสนใจใคร่รู้ที่จะท าเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ “ความหมาย
ของอะดัทเอล (สภาสวรรค์) จากสดุดี 82” เนื่องจากต้องการที่จะทราบว่า “พระทั้งหลาย” สดุดี 
82:1,6 ทีก่ล่าวถึงนั้นเป็นมนุษย์ หรือว่าเทพต่าง ๆ เพราะหากเป็นเทพก็จะต้องมีเรื่องทูตสวรรค์เข้ามา
เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน ซึ่งการศึกษาผ่านทางพระคัมภีร์เราจะพบว่าพระเจ้าทรงค่อยๆ เปิดเผยเรื่อง
เกี่ยวกับทูตสวรรค์ในช่วงเวลาหลังจากที่ชนชาติอิสราเอลตกเป็นเชลย และไม่เพียงแต่กล่าวถึงเฉพาะ
ทูตสวรรค์ที่ดีและไม่ดีเท่านั้น ทั้งนี้เมื่อกล่าวถึงเหล่าทูตสวรรค์เรื่องของซาตานก็มักจะเฟ่ืองฟูไปด้วย 
แต่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนั้นกล่าวชัดเจนว่าซาตานเป็นผู้ที่อยู่ใต้อ านาจและการปกครองของ
พระเจ้า ดังนั้นซาตานจะท าสิ่งใดไม่ได้เลยหากไม่ได้รับอนุญาตจากพระเจ้า (โยบ 1:6, 2:1) 

ที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาในเรื่องอะดัทเอล (สภาสวรรค์) อย่างกว้างขวางและไม่มขี้อมูลที่
ปรากฏชัดเจนในงานด้านวรรณกรรม ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความหมาย
ของอะดัทเอล  (สภาสวรรค์) ว่าอ านาจของพระเจ้าที่มีอยู่บนฟ้าสวรรค์มีความเป็นมาอย่างไรรวมถึงผู้
ร่วม ประชุม “พระทั้งหลาย” คือใคร เพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้น าคริสตจักรที่จะตะหนักถึง
ความส าคัญในการใช้อ านาจว่ามาจากพระเจ้า ทั้งใส่ใจในการสอนถึงเรื่องบนฟ้าสวรรค์  (โลกฝ่าย
วิญญาณ) ให้กับผู้เชื่อเพ่ือจะได้รู้ถึงเรื่องบนฟ้าสวรรค์มากข้ึน 
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1.2 โจทย์หรือค าถามวิจัย 

ผู้วิจัยต้องการที่จะทราบความหมายของค าว่า อะดัทเอล (สภาสวรรค์) นั้นเป็นอย่างไร 
อ านาจของพระเจ้าที่มีบนฟ้าสวรรค์นั้นมากมายเท่าใด รวมถึง “พระท้ังหลาย” ที่พูดถึงนั้นแท้จริงแล้ว
เป็นมนุษย์ หรือเทพจึงได้เลือกท าการศึกษาจากสดุดี 82 

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือท าการศึกษา อะดัทเอล (สภาสวรรค์) จากสดุดี 82 ว่ามีความหมายอย่างไร 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาเฉพาะพระธรรมสดุดี 82 เป็นหลัก โดยเน้นอ านาจของพระเจ้าทั้งความหมาย
ของอะดัทเอล (สภาสวรรค์) รวมถึงค าว่า“พระทั้งหลาย” ในพระธรรมสดุดีบทที่ 82 ว่าเป็นมนุษย์
หรือเทพเท่านั้น จะไม่ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อของชาวคานาอัน ถึงแม้ว่าชาวคานาอันมีเบื้องหลังทาง
ประวัติศาสตร์ทางความเชื่อเกี่ยวกับสภาสวรรค์ เพราะหาข้อมูล ได้ยากและต้องศึกษาทั้ง
ประวัติศาสตร์ และพระต่าง ๆ ของชาวคานาอัน ทั้งต้องใช้เวลาในการศึกษานานพอสมควร 
นอกจากนี้อยู่นอกขอบเขตการศึกษาด้วย รวมถึงแม้จะมีการอ้างข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงซาตานแต่จะ
ไม่ศึกษาเรื่องราวของซาตาน ส าหรับข้อพระคัมภีร์ที่ปรากฏในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้พระคัมภีร์ฉบับ
มาตรฐาน 2011 ในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง 

 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) ให้เข้าใจและเห็นภาพของโลกฝ่ายวิญญาณได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยผ่านทางพระคัมภีร์ 
เพ่ือที่จะเข้าใจถึงพระลักษณะของพระเจ้าชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอ านาจในความยุติธรรมและความ
สัตย์ซื่อของพระเจ้า นอกจากนี้ช่วยให้ผู้น าคริสตจักรเปิดมุมมองที่กว้างในการสอนพระคัมภีร์ให้กับ 
คริสเตียนด้วย  

2) เป็นการช่วยให้คริสเตียนเข้าใจถึงความจ ากัดของสิ่งทรงสร้างรวมถึงทูตสวรรค์ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเหล่าวิญญาณที่อยู่เหนือมนุษย์ รวมถึงเรื่องภูตผีต่าง ๆ ที่สร้างความกลัวในด้านมิติของฝ่าย
วิญญาณต่อคริสเตียน 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ใน The Anchor Bible Dictionary ( น. 214-217) เขียนไว้ว่าค านี้มา (Elohim)  ֱאֹלִהים
จากภาษาฮีบรูแปลว่า “พระเจ้า” มีลักษณะสองแบบ 1) เอกพจน์ หมายถึง พระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว 
พระเจ้า “God” พระ (ชายหรือหญิง)  ผู้ที่เหมือนพระเจ้า งานของพระเจ้าหรือ สิ่งพิเศษที่เป็นของ
พระเจ้า 2) พหูพจน์ หมายถึง ผู้ปกครอง ผู้ พิพากษา ผู้ที่มีลักษณะของพระเจ้า ทู ตสวรรค์            
พระท้ังหลาย 

ל ֵ֑ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะค้นคว้าความหมาย (Heavenly Council)  ֲעַדת  א 
ของค านี้จากสดุดี 82 เพ่ือให้รู้ชัดเจนว่ามีหมายความอย่างไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://strongsnumbers.com/hebrew/410.htm
https://strongsnumbers.com/hebrew/5712.htm
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บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยนี้เพ่ือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความหมายของอะดัทเอล (สภาสวรรค์) โดยเน้น
การศึกษาถึงอ านาจของพระเจ้าที่มีในสภาสวรรค์ว่าเป็นอย่างไร อีกทั้งผู้ร่วมประชุมคือใครเป็นมนุษย์
หรือว่าทูตสวรรค์เพราะมีการเรียกผู้เข้าร่วมประชุมเหล่านั้นว่าเป็นบุตรองค์ผู้สูงสุด  เพ่ือให้ผู้น าใน
คริสตจักรสอนอธิบายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาสวรรค์ในคริสตจักรได้ รวมถึงให้คริสเตียนที่จะรู้ถึง
อ านาจของพระเจ้านั้นไม่เพียงอยู่บนโลกแต่อยู่ที่บนสวรรค์ท่ีประทับของพระองค์ด้วยเช่นกัน เป็นการ
รู้จักพระลักษณะของพระเจ้ามากขึ้นเพ่ือเปิดมุมมองที่กว้างในการศึกษาพระคัมภีร์ โดยผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

2.1 ความหมายของสภา 

2.2 ความหมายของสวรรค์ 

2.3 เข้าใจเกี่ยวกับสภาสวรรค์ 

2.4 พระธรรมสดุดี 

2.5 แนวคิดเรื่องทูตสวรรค์ 

2.1 ความหมายของสภา 

 2.1.1 สภาในประเทศไทย 

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน (หน้า1164)  “สภา” คือ
ค านาม  หมายถึง องค์การหรือสถานที่ประชุม เช่น สภาผู้แทนราษฎร สภาสตรีแห่งชาติ สภา
มหาวิทยาลัย วุฒิสภา. (ป.,ส.). ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอยู่โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงสภาในประเทศไทย 

  
วัชราพร ยอดมิ่ง (2559) ได้อธิบายไว้ว่า เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าประเทศไทยมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามระบบรัฐสภา 
โ ดยมี รั ฐ สภา เป็ นสถาบันตั ว แทนของประชาชน  อันประกอบด้ ว ยสภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา การท างานของสมาชิกทั้งสองสภานั้นจะต้องมีการประชุม
หารือกันเพื่อด าเนินการหรือลงมติในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งการประชุมดังกล่าวถือว่าเป็นการ
ประชุมที่มีลักษณะพิเศษกว่าการประชุมปกติ เรียกว่า  “การประชุมสภา” การ
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ประชุมสภาหมายถึง การประชุมของสมาชิกรัฐสภา เมื่อรัฐสภาประกอบด้วยสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยรัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกันย่อมเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ (มาตรา 88 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550) สามารถแบ่งการประชุมสภาได้ 3 ประเภทตามประเภทของ
สมาชิกสภา คือ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา  
1. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร หมายถึง การประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เพ่ือพิจารณาเรื่องใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร นอกจากจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์ประชุมแล้วยังมี
รัฐมนตรี และผู้ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม
อนุญาตเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ โดยมีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็น
เครื่องมือในการด าเนินการประชุม ผู้ท าหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ได้แก่ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ท าหน้าที่แทน การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้น เป็นการท าหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ 
คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ ร่างพระราชบัญญัติ 
และพิจารณาอนุมัติพระราชก าหนด ท าหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถาม และการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รวมถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ที่กฎหมาย
ก าหนดด้วย 

2. การประชุมวุฒิสภา หมายถึง การประชุมของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาเรื่องใด 
ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา ในการประชุมวุฒิสภานอกจากจะมีสมาชิกวุฒิสภา
เป็นองค์ประชุมแล้วยังมีรัฐมนตรี และผู้ที่ประธานวุฒิสภาหรือผู้ท าหน้าที่ประธานใน
ที่ประชุมอนุญาตเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ โดยมีข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาเป็น
เครื่องมือในการด าเนินการประชุม ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมวุฒิสภา ได้แก่
ประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาผู้ท าหน้าที่แทน การประชุมวุฒิสภาเป็นการ
ท าหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น ท าหน้าที่ในการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ท าหน้าที่การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยการตั้งกระทู้ถามและเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ ท า
หน้าที่ในการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้ค าแนะน า หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารง

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
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ต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ เช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังท าหน้าที่
พิจารณาถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ส่อไป
ในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่าจงใจใช้
อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
3. การประชุมร่วมกันของรัฐสภา หมายถึง การประชุมของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาร่วมกัน เพ่ือพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่รัฐธรรมนูญก าหนด 
เช่น การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ การแถลง
นโยบาย การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การรับฟังค าชี้แจงและการให้
ความเห็นชอบหนังสือสัญญา การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ในการประชุม
ร่วมกันของรัฐสภานั้นจะต้องมีข้อบังคับการประชุมรัฐสภาแยกต่างหากอีกฉบับหนึ่ง 
แต่ถ้ายังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภาจะต้องน าข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรมาใช้บังคับโดยอนุโลม และผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา ได้แก่ ประธานรัฐสภา ซึ่งก็คือ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้ที่เป็นรอง
ประธานรัฐสภาโดยต าแหน่ง คือ ประธานวุฒิสภา  

 

2.1.2 สภาของสภาคริสตจักรในประเทศไทย     

สภาคริสตจักรในประเทศไทย (2541) ได้อธิบายถึงลักษณะสภาหรือการประชุมของสภา
คริสตจักรในประเทศไทยโดยเรียกว่า “สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย” โดยมีระบบดังต่อไปนี้ 

สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทยถือเป็นที่ประชุมสูงสุดของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ ได้แก่ คณะกรรมการอ านวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทยผู้แทน
คริสตจักรภาคตามจ านวน คริสตจักรภาคขนาดเล็ก คริสตจักรภาคขนาดกลาง คริสตจักรภาคขนาด
ใหญ่ ผู้แทนพันธกิจด้านการศึกษา ผู้แทนพันธกิจด้านการแพทย์ ซึ่งแต่ละส่วนจะส่งตัวแทนได้จ านวน 
10-20 คนเท่านั้น ต่อมาคือสมาชิกสมทบ ได้แก่ที่ปรึกษากฎหมายสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
ศาสนาจารย์ ภราดรผู้ร่วมงาน ผู้แทนจากหน่วยงาน และกรรมการต่าง ๆ  บุคคลอ่ืน ๆ ที่
คณะกรรมการอ านวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทยก าหนด 

 สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีอ านาจหน้าที่พิจารณาและก าหนดนโยบายของสภา
คริสตจักรในประเทศไทย เลือกตั้งผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้แก่ประธานสภาคริสตจักร
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ในประเทศไทย รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย รวมถึงการพิจารณาอนุมัติตั้งหรือยุบคริสตจักรภาค  พิจารณา
เลือกตั้ง คณะกรรมการตีความธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย พิจารณาญัตติ และมติของ
คริสตจักรภาคที่ได้เสนอต่อสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย เลือกตั้งกรรมการอ านวยการสภา
คริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งการเลือกตั้งนั้นจะจัดขึ้นในทุกสองปีโดยคณะกรรมการอ านวยการสภา
คริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย และต้องแจ้งให้คริสตจักรภาค หน่วยงาน และสถาบันในสังกดสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทราบ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ต่อทุก
ต าแหน่งที่มีส่วนในการประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย แต่หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนก็
สามารถเรียกประชุมได้ เรียกประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยให้คณะกรรมการ
อ านวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ต้องแจ้งให้คริสตจักร
ภาค หน่วยงานและ สถาบันในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกวาสามสิบวัน คริสตจักรภาคจ านวนเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนคริสตจักรภาคทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการด าเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เรียก 
ประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพ่ือพิจารณาญัตติ หรือข้อเสนอใดในกรณีนี้ ให้
คณะกรรมการด าเนินงาน สภาคริสตจักรในประเทศไทยเรียกประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย ภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อเสนอ หากไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้ที่
เสนอให้เรียกประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทยยอมมีสิทธิ์เรียกประชุมสมัชชาสภา
คริสตจักรในประเทศไทยได้ทันที โดยอนุโลมองค์ประชุมต้องมีสมาชิกจ านวนเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสามัญเท่าที่มีอยูเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม องค์ประชุมต้องมีผู้แทนของ
คริสตจักรภาคเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน คริสตจักรภาครวมอยู่ด้วยสมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในมติ และญัตติต่าง ๆ ที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม” 

 

2.1.3. สภาของชนชาติอิสราเอลในพระคัมภีร์ 

ส าหรับชนชาติอิสราเอลนั้นความคิดโดยทั่วไปเกี่ยวกับ “สภา” คือการชุมนุมของอิสราเอลซึ่ง
มีประธานเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า เช่น ปุโรหิต กษัตริย์ ผู้เผยพระวจนะ ผู้วินิจฉัย ผู้น าเหล่านี้เป็นที่
รู้จักกันดขีองชนชาติอิสราเอล ดังนั้นสภาหรือการชุมนุมของชนชาติอิสราเอลในแต่ละสมัยก็จะมีความ
แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่ว่าแต่ละสมัยนั้นคนกลุ่มใดที่มีบทบาทมากที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งตามแต่ละสมัย
ได้ดังต่อไปนี้  
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2.1.3.1 สภาช่วงสมัยก่อนมีกษัตริย์ 

 เห็นได้ว่าพระเจ้าทรงเลือกผู้น าที่สามารถตัดสินแทนเพ่ือประชากรของพระองค์ ทรงใช้
โมเสสเป็นผู้ที่น าชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาส โมเสสจึงกลับลงมาจากภูเขาแล้วเรียกประชุม
ผู้อาวุโสของอิสราเอลมาแจ้งให้พวกเขาทราบทุกถ้อยค าที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เขากล่าว แต่
ส าหรับมนุษย์การที่จะมีภาระใจรับผิดชอบต่อชนทั้งชาตินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหรือท าเองให้ส าเร็จได้
ทั้งหมด จึงต้องมีการเลือกผู้น าขึ้นมาช่วยหน้าที่ร่วมกัน (อพย. 18:25-26) “โมเสสจึงเลือกผู้น าที่มี
ความสามารถขึ้นมาจากชนชาติอิสราเอลเพ่ือตั้งเป็นหัวหน้าช่วยกันปกครองคนตั้งแต่กลุ่มใหญ่จนไป
ถึงกลุ่มเล็ก ทุกคนต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิพากษาคดีต่าง ๆ ของประชาชน” ซึ่งเป็นคดี
เล็กน้อยท่ีเขาพอจะตัดสินให้ได้แต่คดีใหญ่นั้นก็ยังคงต้องน าไปแจ้งให้โมเสส เพ่ือโมเสสจะทูลถามพระ
เจ้าเพราะพระเจ้าทรงรู้ทุกการกระท าของมนุษย์รวมถึงจิตใจด้วย เมื่อได้ค าตอบแล้วโมเสสก็จะน ามา
แจ้งให้ทุกคนได้รับทราบพร้อมกันต่อหน้าทุกคน และทุกคนที่ได้ยินก็จะปฏิบัติตามการตัดสินที่มาจาก
พระเจ้า (อพย. 19:7-8; ยชว. 18:1) ซึ่งประชากรของอิสราเอลทุกคนต่างมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการ
ประชุม  

เพ่ือให้เห็นถึงการให้ความส าคัญและการใส่ใจต่อการประชุมของชนชาติอิสราเอล พระเจ้าจึง
ได้ทรงประทานแผ่นดินแห่งพันธสัญญาไว้ในการครอบครองของพวกเขา (เฉลยธรรมบัญญัติ 1:15-18) 
รวมถึงการเลือกผู้น าจากระดับชนชาติจนมาถึงการเลือกผู้น าของแต่ละเผ่า ซึ่งการเลือกผู้น าเผ่าก็จะ
เลือกผู้ที่มีความสามารถมีปัญญาและมีชื่อเสียงเพ่ือที่จะช่วยปกครองคนตั้งแต่ หลักพัน หลักร้อย หลัก
สิบจนไปถึงพนักงานต่าง ๆ ของแต่ละเผ่า การให้ความร่วมมือในการกระท าสิ่งที่พึงกระท าเพ่ือท า   
การพิจารณาคดีของพ่ีน้อง การตัดสินอย่างยุติธรรมทั้งต่อคนในเผ่าและคนต่างด้าวที่มาอาศัยด้วย การ
ไม่ล าเอียงในการพิพากษาคือเป็นการให้ความยุติธรรมแก่ทุกคนที่เข้ามาขอความยุติธรรม โดยไม่มอง
ที่อายุหรือฐานะของผู้นั้น พระเจ้าตรัสว่าอย่ากลัวหน้ามนุษย์เลยเพราะการพิพากษานั้นเป็นของ    
พระเจ้า การให้ความส าคัญต่อผู้น าก็โดยการน าคดีที่ยากไปให้ผู้น าสูงสุดเป็นผู้ตัดสิน เพ่ือจะได้รับ
ค าแนะน าท่ีดแีล้วจึงสามารถน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง เห็นได้ชัดว่าไม่ว่าจะเป็นการประชุมในสภาของ
ระดับชนชาติหรือชนเผ่าแม้แต่กลุ่มเล็กน้อยที่สุด ส าหรับชนชาติอิสราเอลแล้วพระเจ้าก็ยังคงเป็นผู้น า
สูงสุดในการประชุม 

2.1.3.2 สภาช่วงสมัยมีกษัตริย์ 

เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราจะพบว่าในช่วงสมัยที่มีกษัตริย์ปกครองนั้นก็จะมีปุโรหิตหรือผู้เผย
พระวจนะควบคู่ไปด้วย ตัวอย่างเช่น กษัตริย์ซาอูลก็มีปุโรหิตซามูเอล กษัตริย์ดาวิดและกษัตริย์      
ซาโลมอนก็มีผู้เผยพระวจนะนาธัน ในช่วงสมัยของซามูเอลปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะเป็นคนกลาง
ระหว่างพระเจ้าและชนชาติอิสราเอล เป็นช่วงที่ชนชาติอิสราเอลขอให้แต่งตั้งกษัตริย์เพ่ือปกครอง
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พวกเขา จากนั้นจึงมีการเรียกประชุมรวมตัวกันแล้วซามูเอลก็ได้พูดในสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงตรัสกับ  
ชนชาติอิสราเอล โดยการที่จะแต่งตั้งพระราชาให้พวกเขาตามที่ขอโดยการทรงเลือกจากพระเจ้า จึง
ได้ตั้งซาอูลให้เป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล และมีซามูเอลเป็นปุโรหิตเพ่ือให้ค าแนะน า และ
ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ โดยมีพระเจ้าเป็นผู้น าสูงสุดอยู่เสมอ (1 ซมอ. 13:1-14)  

ต่อมาหลังจากที่กษัตริย์ซาอูลตายพวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของอิสราเอลก็มาเฝ้าพระราชาที่เมือง 
เฮโบรนและได้ท าพันธสัญญาต่อกันเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ จากนั้นพวกเขาก็เจิมตั้งดาวิดให้
เป็นพระราชาเหนืออิสราเอล (2 ซมอ. 5:3) โดยมีผู้เผยพระวจนะนาธันคอยให้ค าปรึกษาและตักเตือน
เมื่อมีการกระท าที่ไม่ถูกต้อง และกษัตริย์องค์สุดท้ายของอิสราเอลก่อนที่จะแตกเป็นอิสราเอลเหนือ
และใต้ คือ กษัตริย์ซาโลมอนผู้ที่สร้างพระนิเวศส าหรับพระยาห์เวห์ (1 พกษ. 8:14) และกษัตริย์ซา
โลมอนก็ได้อวยพรชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมด ขณะที่ชุมนุมชนอิสราเอลยืนอยู่นั้น  

จากนั้นในสมัยต่อมาผู้เผยพระวจนะมีการตั้งสภาชุมนุมขึ้นโดยมีผู้เผยพระวจนะเป็นคนกลาง
ระหว่างชนชาติอิสราเอลกับพระเจ้า โดยการประกาศเผยพระวจนะ การรื้อฟ้ืนธรรมบัญญัติ การ
เรียกร้องให้ชนชาติอิสราเอลหันกลับมาหาพระเจ้าและพยากรณ์ถึงสิ่งต่าง ๆที่พระเจ้าทรงเปิดเผย
ให้กับชนชาติของพระเจ้า  สังเกตได้ว่าหลังจากที่มีกษัตริย์ปกครอง การชุมนุมของอิสราเอลจะมีผู้เผย
พระวจนะของพระเจ้าเป็นคนกลางและกษัตริย์เป็นตัวแทนของชนชาติอิสราเอล และส่วนใหญ่มักจะ
ตั้งขึ้นเพ่ือทบทวนการทรงน าของพระเจ้า การย้ าเตือนให้ด าเนินตามธรรมบัญญัติ และการเน้นถึง 
พระสัญญาอันมั่นคงของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอิสราเอล ช่วงสมัยผู้เผยพระวจนะจะเห็นได้ว่าชนชาติ
อิสราเอลมักเอาตนเองเป็นที่ตั้งมากกว่าเชื่อฟังในพระเจ้าและผู้เผยพระวจนะ จนถึงผู้เผยพระวจนะ
คนสุดท้ายในพันธสัญญาเดิมคือผู้เผยพระวจนะมาลาค ี 
 

2.2 ความหมายของสวรรค์ 

การกล่าวถึงสวรรค์ของแต่ละชนชาติและความเชื่อนั้น ย่อมมมีุมมองความคิดหรือความเชื่อที่
ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากที่มาของแต่ละชนชาติต่างกัน บางชนชาติอาจมีประวัติศาสตร์ที่
ยาวนานแต่ส าหรับบางชนชาตินั้นยังคงมีมาได้ไม่ยาวนานนัก แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกชนชาติหรือทุกความ
เชื่อมีความคิดที่เหมือนกันคือสวรรค์นั้นมีอยู่จริง เพียงแค่ว่าบนสวรรค์ของแต่ละความเชื่อนั้นใครเป็น
ผู้ครอบครองและสิ่งใดบ้างที่มีสิทธิอยู่บนสวรรค์   

 

2.2.1 แนวคิดของชนต่างชาติ 

ในสังคมไทยแนวคิดเรื่องสวรรค์นั้นเป็นค าพูดที่ติดปากคนไทยอยู่เสมอและมักจะพูดพร้อม
กับค าว่า “นรก” เช่น “สวรรค์ในอกนรกในใจ” เพราะสวรรค์ในความคิดของคนไทยเป็นที่อยู่ส าหรับ
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เทพที่ดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเทพแห่งไฟ เทพแห่งน้ า จึงไม่มีความชั่วร้ายหรือแม้แต่
เทพที่ไม่ดีอยู่บนสวรรค์ เช่น “การพูดว่าคนดีตายไปก็ขึ้นสวรรค์” หรือ “คนที่กระท าความดีตายไป
เป็นเทวดาที่บนสวรรค์แล้ว” จึงเห็นได้ว่าสวรรค์นั้นเป็นที่บริสุทธิ์ปราศจากความบาป  

เบญจวรรณ ชยางกูร ณ อยุธยา (2559) กล่าวไว้ว่า “ตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 
สวรรค์ไม่ใช่จุดหมายที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา การท าบุญหรือความดีไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือการไป
สวรรค์ เพราะจุดหมายที่แท้จริงคือนิพพาน การดับกิเลส และความทุกข์อย่างสิ้นเชิง ตราบใดที่ยัง
เวียนว่ายตายเกิด แม้จะอยู่ในสวรรค์ ก็ไม่อาจพ้นจากทุกข์ได้อย่างแท้จริง กรรมมีความสัมพันธ์กับ
เรื่องนรกและสวรรค์อย่างใกล้ชิด เพราะนรกและสวรรค์ ก็คือ สภาพชีวิตที่เป็นผลของกรรม โดยมี
ลักษณะคล้อยตามการกระท าของสัตว์ทั้งหลาย การท าความดีเป็นหนทางที่ปลอดภัยที่สุด เพราะคน
ธรรมดาทั่วไป ไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเด็ดขาดแน่นอนว่านรกและสวรรค์แบบข้ามภพข้ามชาติมี
หรือไม่ และนรกและสวรรค์ในชาติปัจจุบันก็มีให้ทุกคนได้ประจักษ์อยู่แล้ว เราจึงควรท าความดีและ
หลีกเลี่ยงความชั่วตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะน าไว้ เพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีโอกาสท าความดี
นั้นยากมากหรือมีโอกาสน้อยมาก ดังพุทธพจน์ที่ทรงเปรียบเทียบโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ยาก
เหมือนเต่าตาบอดที่ใน 100 ปี โผล่ขึ้นมาจากน้ าครั้งเดียวยากที่จะสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวได้” 
สุตันตปิฎก ส ยุตฺตนกาย มหาวาวรรค (ภาษาไทย) หรือมีโอกาสน้อยมากเหมือนฝุ่นในปลายเล็บ ซึ่งมี
จ านวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับฝุ่นในแผ่นดินใหญ่  

 

2.2.2 แนวคิดของชนชาติอิสราเอล 

คณะผู้เชี่ยวชาญของไลออนส์ (2537) ได้กล่าวว่า แนวความคิดเรื่องสวรรค์ของชนชาติ
อิสราเอลนั้น ตามความคิดชาวยิวใช้ค านี้หมายความถึงท้องฟ้า หรือที่เรียกกันว่า “ฟ้าสวรรค์และ
แผ่นดินโลก” ซึ่งหมายถึงจักรวาลทั้งหมดนั่นเอง นอกจากนั้นสวรรค์ยังหมายถึงที่ประทับของพระเจ้า
ที่ห้อมล้อมไปด้วยทูตสวรรค์ที่รับใช้พระองค์ เมื่อพระเยซูทรงอธิษฐาน พระองค์ทรงอธิษฐานว่า “ข้า
แต่พระบิดาผู้ทรงสถิตในฟ้าสวรรค์” และพระเยซูยังทรงได้สัญญาไว้กับคริสเตียนด้วยว่าพระองค์ได้
เตรียมที่ส าหรับผู้ที่เชื่อทุกคนหลังจากทีจ่ากโลกนี้ไปแล้ว ดังนั้นสวรรค์จึงเป็นสถานที่ซ่ึงทูตสวรรค์และ
ผู้เชื่อทุกคนร่วมใจกันนมัสการพระเจ้า แล้วสวรรค์มีลักษณะอย่างไร พระคัมภีร์ได้บอกว่าเป็นบ้านซึ่ง
เป็นที่ให้เราพักผ่อนและรับใช้พระเจ้า ไม่มีสิ่งชั่วร้ายและมีแต่ความปลอดภัยจ าเพาะพระพักตร์    
พระเจ้าเป็นทีซ่ึ่งไม่มีน้ าตาและความเจ็บปวด ไม่มีความอ่อนแอ ไม่มีกลางคืน ไม่มีการหลับนอน มีแต่
ความสุขชั่วนิจนิรันดร์ (มธ.6:9; นหม. 9:6) แต่ผู้วิจัยอยากให้ผู้อ่านใคร่ครวญเรื่องสวรรค์ในมุมมอง
ของสวรรค์จากสดุดี 82 เนื่องจากการกล่าวถึงสวรรค์ในตอนนี้เป็นการพูดถึงโลกในฝ่ายวิญญาณที่
เฉพาะเจาะจงส าหรับชนชาติอิสราเอลกับพระยาห์เวห์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมมากกว่า 
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2.3 ความเข้าใจเกี่ยวกับอะดัทเอล (สภาสวรรค์) 

จากการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับสภาสวรรค์ในหนังสือต่าง ๆ และหนังสืออรรถาธิบายพระธรรม
สดุดี 82, 89 รวมถึงพระธรรมโยบ 1:6, 2:1 ได้พูดถึงเรื่องสภาสวรรค์ไว้ดังนี้ 

 

2.3.1. ความหมายของอะดัทเอลในพระคัมภีร์   

ปัญญา โชชัยชาญ (2558) เนื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาไทยมีการแปลหลายฉบับและผู้แปลก็
อยู่ต่างสมัยและต่างความคิด โดยสมาคมพระคริสตธรรมของแต่ละเเห่งก็จะพิจารณาว่าจะแก้ไขค า
แปลของฉบับนั้นหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพราะภาษามีชีวิต เมื่อเวลาผ่านไปภาษามีการเปลี่ยนแปลง ค า
บางค าหรือวลีบางวลีอาจมีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมหรืออาจไม่เหมาะสมกับบริบทที่ปรากฏใน
เวลาต่อมา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องแก้ไขค าแปลพระคัมภีร์เพ่ือให้ 

ก. สื่อความหมายได้ตรงกับความหมายในภาษาเดิมคือภาษาที่ใช้บันทึกพระคัมภีร์ อันได้แก่ 
ภาษาฮีบรู ภาษาอาราเมค และ ภาษากรีก 

ข. สื่อสารได้อย่างถูกต้องแก่คนยุคปัจจุบันโดยใช้ถ้อยค าที่เหมาะสมกับแต่ละยุคแต่ละสมัย 
เราจ าเป็นต้องเข้าใจว่า สมาคมฯ แก้ไขค าแปลพระคัมภีร์ แต่ไม่ได้แก้ไขถ้อยค าในภาษาเดิมที่

พระเจ้าทรงให้ผู้รับใช้เขียนพระคัมภีร์ในสมัยโบราณ ทั้งนี้ เพราะค า วลี ที่เคยใช้ในอดีตนั้นท าหน้าที่
สื่อความหมายได้ดี ถูกต้อง เหมาะสมกับสมัยนั้น แต่พอเวลาเปลี่ยนไป ค าหรือวลีนั้นก็ไม่สามารถท า
หน้าที่ได้ดีเหมือนก่อน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องปรับแก้ เพ่ือให้พระวจนะของพระเจ้าสื่อความหมายกับคน
ยุคปัจจุบันได้ดีเหมือนที่เป็นในอดีต หรือ อาจดีกว่าอันเนื่องจากในปัจจุบัน เราอาจพบหลักฐานส าเนา
โบราณพระคัมภีร์ที่เก่าแก่กว่าที่อดีตมี 

จากการพิจารณาความถูกต้องกับความหมายในภาษาเดิม การแสดงพหูพจน์ที่ชัดเจน (ใน
กรณีที่จ าเป็น) การใช้ค าเรียกขานที่ถูกต้องตามจริง การใช้ค าราชาศัพท์อย่างถูกต้ อง (และเท่าที่
จ าเป็น) การใช้ค าเรียกขานเพ่ือให้เข้ากับบริบทไทย โดยการแปลความหรือถอดความรวมถึงการใช้
ภาษาทีง่่าย ถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย จึงขอยกข้อพระคัมภีร์ในแต่ละฉบับขึ้นมาดังนี้ 
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พระคัมภีร์ไทย ข้อพระคัมภีร์ สดุดี 82:1 

ฉบับมาตรฐาน 2011 
พระเจ้าประทับในสภาสวรรค์ พระองค์ทรงพิพากษาท่ามกลางพระ
ทั้งหลายว่า  

ฉบับ  1971 
พระเจ้าทรงเข้าประทับในสภาของพระเจ้า พระองค์ทรงท าการ
พิพากษาท่ามกลางพระทั้งหลายว่า   

ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย 
พระเจ้าทรงเป็นประธานในการประชุมใหญ่ พระองค์ทรงประกาศค า
ตัดสินท่ามกลาง “เทพเจ้าทั้งหลาย” ว่า   

ฉบับอ่านเข้าใจง่าย 
พระเจ้ายืนอยู่ในทีชุ่มนุมสวรรค์ท่ามกลางเทพเจ้าทั้งหลาย  พระองค์ได้
ประกาศค าตัดสิน    

 

2.3.2 แนวคิดเรื่องสภาสวรรค์ของชนต่างชาติ 

 เมื่อพูดถึง “สภาสวรรค์” Freedman, David Noel (1992) ได้กล่าวไว้ว่า  เป็นภาพ
จินตนาการท่ัวไปของโลกซ่ึงเป็นความคิดเกี่ยวกับสภา หรือ การชุมนุมของบรรดาเทพทั้งหลายซึ่งเป็น
สิ่งตัวก าหนดโชคชะตาของจักรวาล ภาพการรวมกันของเหล่าทวยเทพพบในวรรณกรรมทางศาสนา
และต านานของเมโสโปเตเมีย,ยูการิท, โฟนีเซียและอิสราเอล  ผ่านแนวคิดของ “สภา” แห่งบรรดา
เทพที่ปรากฎในต านานของชาวอียิปต์  ซึ่งดูเหมือนจะแสดงบทบาทเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในศาสนา
ของชาวอียิปต์  ขณะที่สิ่งนี้ได้รับการแนะน าอย่างมากในเมโสโปเตเมียและคานาอันว่าสภาสวรรค์นี้ได้
สะท้อนถึงการพัฒนาด้านการเมืองที่เกิดขึ้นจริงในดินแดนของมนุษย์ ในวรรณกรรมต่าง ๆ ของ
วัฒนธรรมเหล่านี้สภาของเหล่าเทพเป็นการแสดงถึงส่วนหนึ่งของมาตรฐานขององค์กรซึ่งเป็นดินแดน
ของสวรรค์  ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับการตัดสินแก่สมาชิกท้ังหมดซึ่งเป็นประชากรแห่งความตาย
ในโลกของพระเจ้า  

Goldingay John (2007) ได้อธิบายถึงตัวอย่างความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับอ านาจแห่ง
สวรรค์อ่ืน ๆ ว่าเป็นขั้นตอนพ้ืนฐานของการตัดสินใจของมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดในโลก
ตะวันออกกลาง ความจ าเป็นที่ยากอีกประการหนึ่งคือการคิดเอาเองว่าภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นใน
อิสราเอลสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อความคิดชาวคานาอันที่เห็นได้ทั่วไป 
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2.3.3 แนวคิดเรื่องสภาสวรรค์ของชนชาติอิสราเอล 

2.3.3.1 สภาสวรรค์แห่งฟ้าสวรรค์ 

สมาคมพระคริสตธรรมไทย (2550) เขียนไว้ว่าที่ประชุมของบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ คือ  
ที่ประชุมของชาวสวรรค์  โดยมีพระเจ้าทรงเป็นประธาน    

Goldingay John (2007) ได้ให้ค าอธิบายว่าพระเจ้าทรงปกครองโลกด้วยอ านาจของ
พระองค์โดยมีทหารผู้ช่วยรับผิดชอบในส่วนนโยบาย และค าตัดสินบนสภาสวรรค์ โดยมีพระเจ้าเป็น
ประธานและเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งเป็นการอ้างถึงสภาสวรรค์เหมือนในสดุดี 89:7 

Freedman, David Noel (1992) อธิบายไว้ว่าเมื่อกล่าวถึง “สภาสวรรค์” ภายในเนื้อหา
ของพระคัมภีร์แนวคิดเกี่ยวกับสภาของเหล่าเทพถูกพบในพันธสัญญาเดิมตลอดทั้งเล่ม เพ่ือเป็นการ
แสดงถึงสิทธิอ านาจและฤทธิ์เดชของพระยาห์เวห์ บ่อยครั้งที่ปรากฎภาพของพระยาห์เวห์นั่งบน
บัลลังก์เหนือสภาของเหล่าเทพทั้งหลาย ผู้ท าหน้าที่รับใช้ในการแจกจ่ายกฤษฎีกา/ค าพิพากษาและ
ข้อความต่าง ๆ ของพระองค์ เหมือนเป็นการวางภาพเบื้องหลังเกี่ยวกับเทพนิยาย/ต านานในแต่ละ
ส่วน ส าหรับการพัฒนาการปกครองตามล าดับขั้นของเหล่าเทพซึ่งเกิดขึ้นในช่วง เวลาของการคาบ
เกี่ยวของพันธสัญญา แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิอ านาจและฤทธิ์เดชของเทพเจ้ายังเป็นการเสริมแนวคิด
เบื้องหลังเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเรื่องฤทธิ์อ านาจการพยากรณ์ภายในเนื้อหาของฮีบรู  

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือพระคัมภีร์ (2550) อธิบายไว้ว่า พระเจ้าพระยาห์เวห์ทรง
พิพากษาผู้อยู่เบื้องบนที่ปกครองแต่ละประเทศ ซึ่งสดุดีบทนี้ในบทนี้มีลักษณะที่เป็นการประกาศเตือน 
คล้ายกับสดุดี 58 ซึ่งผู้เขียนมองพระเจ้าของคนต่างชาติว่าเป็นเสมือน “พระทั้งหลาย”ที่อาศัยอยู่
ต าแหน่งชั้นสองซึ่งพระเจ้าทรงมอบภารกิจให้ดูแลชนต่างชาติที่ไม่ใช่อิสราเอล (เทียบ ฉธบ. 32:8-9) 
แต่ ณ ตอนนี้พระเจ้าทรงต าหนิบรรดาพระทั้งหลายเหล่านี้ ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่การให้ความยุติธรรม 
โดยเฉพาะแก่คนยากจนและคนอ่อนแอพระเจ้าจึงทรงถอดศักดิ์ศรีจาก “เทพเจ้า” จากเดิมที่พวกเขา
มีอยู่ (ซึ่งเป็นอมตะ) ให้มีสภาพเหมือนมนุษย์ที่ต้องตายอย่างแน่นอน สดุดีบทนี้เป็นการเตือนที่ดี
ส าหรับผู้มีอ านาจปกครอง เขาต้องจดจ าไว้เสมอว่าอ านาจนี้มาจากพระเจ้า และต้องใช้มันตามกฏ
เกณฑ์ท่ีพระองค์ทรงวางไว้ ซึ่งหมายถึงอ านาจทั้งทางบ้านเมืองและในคริสตจักร        

2.3.3.2 สภาสวรรค์แห่งแผ่นดินโลก (การประชุมศักดิ์สิทธ์) 

รอส . แอเลน พี. (2551) ได้กล่าวว่า ผู้เขียนสดุดีมองเห็นภาพพระเจ้าทรงประทับในสภาของ
ผู้พิพากษา ค าว่า “พระท้ังหลาย” (เอโลฮิม) ในทีนี้ใช้แทนสิทธิอ านาจในอิสราเอล  

สดุดี 45:6; อพยพ 21:6; 22:8-9 บางคนคิดว่าหมายถึงทูตสวรรค์ (เช่นฉบับภาษาซีเรีย) ใน
สภาสวรรค์ของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ข้อความที่เหลือในสดุดีบทนี้ช่วยให้ความกระจ่างว่าเป็นตัวแทน
ของพระเจ้าผู้มีสิทธิอ านาจในโลกนี้ 
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F. Scott Spencer (2006) กล่าวไว้ว่า ในพระคัมภีร์เดิมได้บันทึกนามของพระเจ้าผู้สูงสุด
ของชนชาติอิสราเอลคือพระยาห์เวห์ ผู้ที่มีอ านาจพิพากษาอยู่ท่ามกลางสภาศักดิ์สิทธิ์ หรือ การชุมนุม
แห่งสภาสวรรค์  รวมถึงมนุษย์ที่ได้รับหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้จากสวรรค์ เช่น ปุโรหิตก็มีส่วนในการยืน
อยู่ในสภาสวรรค์เพ่ือรับค าแนะน าเพ่ือประชากรของพระเจ้า (ยรม. 23:18-22) นั่นก็คือสภาหรือศาล
ที่อยู่บนโลกประกอบด้วย ที่ปรึกษา ผู้บัญชาการ เจ้าหน้าที่ทางการทูต โดยที่ปรึกษาเหล่านี้ต้อง
อธิบายหรือรายงานในที่ประชุมต่อกษัตริย์ และการประชุมนี้ไม่ใช่เพียงครั้งคราวเท่านั้นแต่เป็นเหมือน
กฎที่ต้องท าตามทุกเวลา เช่นกฎหมายบ้านเมืองของอิสราเอล (อสค. 13:9)  หรือ สภาครอบครัว (กฎ
บ้าน)    

Goldingay John (2007) ได้อธิบายว่า พระเจ้าทรงยืนในสภาสวรรค์ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
อ านาจของพระเจ้า รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการพิพากษาด้วย ผู้เขียนใช้ภาพเหตุการณ์บนฟ้า
สวรรค์เพ่ือที่จะหันกลับมาต าหนิผู้ที่ใช้สิทธิอ านาจปกครองในโลก ถึงความอยุติธรรมของพวกเขา ท า
ให้ศีลธรรมของโลกนี้ถูกท าลาย การทรงสร้างของพระเจ้ารวมถึงนามของพระยาห์เวห์เองเป็น
ประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล (อสย. 51:9-11) พูดถึงความซื่อสัตย์ของพระเจ้าที่มีต่อดาวิด ส่วน
การชุมนุมที่บริสุทธิ์มักถูกอ้างถึงว่าเป็นการชุมนุมของอิสราเอลส าหรับการนมัสการ การพูดถึงชาว
สวรรค์คือการแสดงให้เห็นถึงอ านาจของพระเจ้าและเป็นพยานถึงความซื่อสัตย์ของพระองค์     

William John (1979) ได้อธิบายว่า เพราะชนชาติอิสราเอลมีความคิดที่ว่าพระเจ้ามีเพียง
องค์เดียวส่วนพระของชาวต่างชาตินั้นเป็นเพียงจินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเท่านั้น โดยที่การ
กล่าวโทษพระเหล่านั้นที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและผู้ที่ปกครองประชาชาติทั้งหลายได้ก็ต่อเมื่อพระ
เจ้าทรงอนุญาตเท่านั้น พวกเขาถูกยึดอ านาจและถูกกล่าวโทษในฐานะบุตรของพระเจ้า ซึ่งต้องการจะ
สื่อให้เห็นว่า พระเจ้าของอิสราเอลเท่านั้นที่มีอ านาจสูงสุดและบรรดาพระเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นโดย 

พระเจ้า ซึ่งผู้เขียนพระธรรมสดุดีต้องการให้ค าอธิษฐานของสภาสวรรค์นั้นสมบูรณ์บนโลกใบ
นี้ เพ่ือบรรดาประชาชาติทั้งหลายจะได้รับประโยชน์จากความชอบธรรมที่แท้จริง เพ่ือให้เห็นถึง
อ านาจความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเจ้าทั้งบนฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 

 

2.4 พระธรรมสดุดี  

กมล  อารยะประทีป (2540) จากหนังสือพ้ืนฐานพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ได้อธิบาย
เกี่ยวกับพระธรรมสดุดีว่า “สดุดี” ชื่อในพระธรรมสดุดีในพระคัมภีร์ฉบับภาษาฮีบรูใช้ค าว่า  

“เทฮิลลีม” (Tehillim) หมายความว่า “บทเพลงสรรเสริญ” ภาษาอังกฤษเรียกว่า 
“Psalms” มาจากค าในภาษากรีกว่า  “Psalmoi” ภาษากรีกนี้มาจากค าภาษาฮีบรู “Mizmor” 
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แปลว่า “เพลงที่ขับร้องโดยมีเครื่องสาย” การใช้ชื่อนี้เพราะในสดุดี 150 บทมีค านี้ถึง 57 บท และยัง
มีสดุดีในลักษณะอ่ืน ๆ อีก จึงไม่สามารถหาชื่อใดที่สามารถเป็นชื่อที่ครอบคลุมลักษณะทั้งหมดได้ 

2.4.1 ผู้เขียนและวันเวลาที่เขียน 

กมล อารยะประทีป (2540) ได้เขียนว่า พระธรรมสดุดีเป็นบทประพันธ์ที่ใช้เวลาเขียน
ยาวนานมาก และใช้เวลาหลายร้อยปีจากหลายแหล่งที่มาจึงไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมด ผู้แต่งก็มีตั้งแต่
โมเสส ดาวิด ซาโลมอน และคนอ่ืน ๆ บางบทก็มีการบันทึกชื่อผู้เขียนที่ไม่ได้ผู้เป็นผู้ประพันธ์เพ่ือจะ
เป็นการยกย่องให้เกียรติด้วย จึงไม่เป็นที่แน่ชัดว่าบทไหนใครคือผู้เขียนที่แท้จริง ซึ่งตามที่เห็นใน
ปัจจุบันที่ปรากฏนี้เกือบครึ่งของสดุดีมีชื่อของกษัตริย์ดาวิด แต่มีบางบทที่นักวิชาการท้วงติงกันว่า
อาจจะไม่ใช่ของกษัตริย์ดาวิด เพราะยังมีชื่อผู้เขียนอ่ืนที่อีกด้วยและบทประพันธ์ที่น่าเชื่อถือได้ เป็น
ของบุตรโคราห์คือ เฮมานตระกูลนักร้องในพระวิหาร อาสาฟเผ่าเลวี เอธาน และคนอ่ืน ๆ อีกหลาย
คนซึ่งล้วนแต่ไม่มีชื่อหรือร่องรอยที่สามารถจะสืบค้นได้ สดุดีส่วนใหญ่ได้ถูกเขียนขึ้นระหว่าง กคศ. 
1,000 และ 450 นกัวิชาการช่ือ ยูจีน เมอริลล์ ได้ท าให้กรอบวันเวลาเหล่านี้แคบลงสู่ กคศ. 970 และ 
550 สดุดีบทที่ 6 ที่โมเสสได้เขียนขึ้นก็เป็นบทที่เก่าแก่และสดุดีบางบทอาจได้เขียนขึ้นในภายหลัง แต่
ก็หลังจาก กคศ. 450 ไม่มากนัก จึงสรุปได้ว่าพระธรรมสดุดีเขียนส าเร็จเรียบร้อยประมาณในปี กคศ. 
300  

2.4.2 การแบ่งบทเพลงพระธรรมสดุดี 

อาเล็กซ์ วารูแกซี (2554) ได้กล่าวไว้ว่า พระธรรมสดุดีสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหรือ 

5 เล่ม พระธรรมสดุดีแต่ละส่วนจะจบด้วยบทเพลงสรรเสริญ ซึ่งประกอบด้วย (บทที่ 1-41) บทเพลง
ถวายความจงรักภักดี (บทท่ี 42-72) บทเพลงถวายการนมัสการในที่ประชุม (บทท่ี 73-89) บทเพลงที่
ไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์ (บทท่ี 90-106) บทเพลงที่เขียนขึ้นภายหลัง (บทท่ี 107-150) แต่ละภาคจบ
ลงด้วยการสรรเสริญรัศมีภาพของพระเจ้า ซึ่งจะมีส่วนคล้ายกับโทราห์ที่ประกอบด้วยพระธรรม 5 
เล่ม 

2.4.3 ประเภทของวรรณกรรม 

กมล อารยะประทีป (2540) ได้อธิบายไว้ว่า พระธรรมสดุดีจัดอยู่ในพระธรรมหมวดสุดท้าย
ของพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูคือหมวดวรรณคดี จึงจดัเป็นวรรณกรรมประเภทร้อยกรองและมีบางบทของ
สดุดีก็เป็นวรรณกรรมปัญญาธรรม สิ่งส าคัญที่น่าสนใจคือ สดุดีเป็นพระธรรมที่ไม่มีความคิดหรือ
อิทธิพลของปรัชญากรีกปนอยู่เลย เป็นสมบัติอันมีค่าของอิสราเอลอย่างแท้จริง 
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2.4.4 เบื้องหลังประวัติศาสตร์อิสราเอล 

กมล อารยะประทีป (2540) ได้อธิบายว่า พระธรรมสดุดีที่เป็นบทสรรเสริญ ซึ่งบทนมัสการ
เหล่านี้มีการใช้ทั้งส่วนตัว และมีการใช้ในพระวิหารของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มทั้งในพระวิหารหลัง
แรกที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้าง และพระวิหารหลังต่อมาที่สร้างหลังจากกลับจากการเป็นเชลยที่  
บาบิโลน และได้รวบรวมเข้าเป็นเล่มเดียวกันในสมัยนี้ บทนมัสการนี้ไม่ใช่เพียงสมบัติอันมีค่าของชน
ชาติอิสราเอลเท่านั้นแต่เป็นมรดกอันล้ าค่าที่ตกทอดถึงคริสตจักรทุกยุคทุกสมัยด้วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านการนมัสการ เช่นบทเชิญชวนนมัสการ บทภาวนาอธิษฐาน ซ่ึงเป็นตัวบทในการเทศนา บทเชิญ
ชวนถวาย บทอธิษฐานสารภาพบาป บทสรรเสริญเทิดพระเกียรติ บทโมทนาพระคุณ และเป็นบท
เพลงนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรทั่วโลกใช้สรรเสริญพระเจ้าติดต่อกันตลอดมา  พระธรรมสดุดีคือบท
นมัสการพระเจ้าที่กลั่นกรองออกมาจากชีวิตในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีห่ลากหลาย และจากส่วนลึกของ
จิตใจที่ก าลังเผชิญหน้าอยู่กับสถานการณ์นั้น  

อาเล็กซ์ วารูแกซี (2554) ได้เขียนไว้โดยใช้ประเภทของเพลงสดุดีในการศึกษาเช่น เพลง
สรรเสริญ เพลงคร่ าครวญ เพลงแห่งการขอบพระคุณ เพลงแห่งความภักดี เพลงแห่งการยกย่อง เพลง
แห่งศิโยน เพลงแห่งปัญญา เพลงแห่งการไว้วางใจ บุคคลเหล่านี้คือ ชนชาติอิสราเอล มีทั้งเป็นบท
ส่วนตัวและของชาติเป็นส่วนรวมเพ่ือจะส าแดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ เหนือทุก
ชีวิตเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้าง ทรงปกครองอยู่เหนือทั่วโลกประชาชาติด้วยฤทธิ์นุภาพด้วยความยุติธรรม
และความชอบธรรรม แต่ขณะเดียวกันทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงเป็นที่
พ่ึงของมนุษย์ เป็นพระเจ้าที่ทุกคนหันไปหาและกราบไหว้ด้วยความเคารพ 

 

2.5 แนวคิดเรื่องทูตสวรรค์ในพันธสัญญาเดิม 

คณะผู้เชี่ยวชาญของไลออนส์ (2537) ได้บันทึกไว้ว่า “ทูตสวรรค์” แปลว่า “ผู้ส่งข่าว” พระ
คัมภีร์ให้ความหมายว่าคือผู้ทรงฤทธิ์เหนือธรรมชาติ ซึ่งอยู่รอบพระที่นั่งของพระเจ้า พระเยซูตรัสว่า 
“เมื่อมีคนบาปกลับใจทูตสวรรค์ก็ร่วมยินดีกับพระเจ้า” พระคัมภีร์ยังเอ่ยถึงทูตสวรรค์ในนาม 
“บุตรชายของพระเจ้า” หรือ “บริวารแห่งฟ้าสวรรค์” หรือ “ผู้มหิทธิฤทธิ์แห่งสวรรค์”หรือ “ผู้รับใช้
ของพระเจ้า” หน้าที่ของเขาคือรับใช้พระเจ้าในสวรรค์เขาจะนมัสการพระเจ้าในโลกนี้จะเป็นทูตของ
พระเจ้าโดยน าพระวจนะของพระเจ้าไปถึงมนุษย์ อีกท้ังคอยช่วยเหลือมนุษย์พวกเขาปรนนิบัติ 

พระเยซูหลังจากพระองค์ถูกมารทดลอง และดูแลสาวกของพระองค์ด้วย ชาวยิวเชื่อว่าทูต
สวรรค์มีระบบการปกครองเป็นล าดับชั้นที่สลับซับซ้อน ทุกองค์มีชื่อประจ าตัว แต่พระคัมภีร์มิได้ระบุ
อย่างชัดเจนถึงระบบนี้ เพียงแต่เอ่ยชื่อของทูตสวรรค์แค่สององค์คือ มีคาเอลกับกาเบรียล กาเบรียล
เป็นทูตสวรรค์ที่มาแจ้งข่าวเรื่องพระเยซูบังเกิด วลีว่า “ทูตพระเจ้า” ในพันธสัญญาเดิมบางครั้งเล็งถึง
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พระเจ้าผู้ปรากฏในสภาพมนุษย์ “ทูตสวรรค์ของพระเจ้า” ยังเป็นผู้คุมตัวจ าเลยในวันที่พระเจ้า
พิพากษามนุษย์ (สดด. 103:20-21) (1 พกษ. 22:19) 

Merrill Eugene H. (2006) ได้พูดถึงการจัดล าดับชั้นในสภาสวรรค์ แต่พระคัมภีร์ไม่ได้
บันทึกอย่างชัดเจนถึงการทรงสร้างเบื้องบนหรือฟ้าสวรรค์จึงท าให้ข้อมูลการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับทูต
สวรรค์หรือเทพ เทวดานั้นยังไม่เพียงพอ แต่ที่ชัดเจนคือมนุษย์ไม่ใช่ผลผลิตของการทรงสร้างเกี่ยวกับ
เทวทูต (ปฐก. 1:26) และมนุษย์คือผู้ที่ส าเร็จพระราชการของพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงมอบอ านาจ
ในการครอบครองโลกแก่มนุษย์ ซึ่งไม่มีบันทึกถึงบรรดาทูตสวรรค์องค์ไหนที่มีอ านาจในปกครองแต่
กลับพูดถึงทูตสวรรค์ว่าคือผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ส่งสารเท่านั้น จึงเห็นได้ว่าทูตสวรรค์ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือรับ
ใช้เผ่าพันธุ์มนุษย์ (สดด. 91:11) มีเพียงทูตสวรรค์องค์เดียวที่ส าแดงว่าตนมีอ านาจคือซาตาน เป็นผู้ที่
กล่าวโทษผู้อื่นและผู้ที่พยายามโจมตีโยบต่อพระพักตร์พระเจ้า แต่ไม่มีสิทธิท าสิ่งใดนอกเหนือจากการ
อนุญาตจากพระเจ้า ดังนั้นตั้งแต่เริ่มแรกเรื่องของทูตสวรรค์ก็เริ่มได้ไม่ดีนักโดยการล่อลวงผ่านงูเป็น
เหมือนโลกนี้ปฏิเสธการครอบครองของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงมอบให้ (ปฐก. 6:2,14) เช่นเดียวกับที่
ซาตานปฏิเสธการปกครองของพระเจ้าแต่ก็ต้องยอมรับถึงอ านาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า  

สมาคมพระคริสตธรรมไทย (2560, น.10 )ได้เขียนไว้ว่า “เหล่าทูตสวรรค์ ภาษาฮีบรูใช้แปล
ตรงตัวว่า “บรรดาบุตรของพระเจ้า” หมายถึงบรรดาทูตสวรรค์ที่รับใช้พระเจ้าบนสวรรค์ (เทียบกับ 
สดด. 29:1) พวกเขาปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเจ้าในสภาสวรรค์ เพ่ือรายงานตัวหรือรับค าสั่ง 
(เทียบกับ สภษ. 22:29; ศคย. 6:5) และปรากฏอีกครั้งในโยบบทที่ 2:1” 

โยชิฮิโกะ ฮิดากะ (2557) ได้กล่าวว่า “ทูตสวรรค์” ภาษาฮีบรูว่า “มัลอาค (malak) มี
ความหมายว่า  “ผู้สื่อสารหรือทูต” ลักษณะของทูตสวรรค์หรือทูตในยุคก่อนเป็นเชลยและหลังเป็น
เชลยมีความแตกต่างกัน กล่าวคือในยุคก่อนเชลย ค านี้เน้นการส าแดงหรือแจ้งพระประสงค์ของพระ
เจ้าเป็นหลัก ผู้แจ้งจึงอาจเป็นใครหรืออะไรก็ได้ ในกรณีที่เป็นมนุษย์ พระคัมภีร์ยุคก่อนเชลยก็ไม่สนใจ
ว่าเขาเป็นใคร เราจึงพบ “คนของพระเจ้า”  โดยไม่รู้ชื่อของเขา (1 ซมอ. 2:27; 1 พกษ. 13:1-13, 
20:28)  

จากนั้นหลังยุคเชลยมีการอธิบายลักษณะของทูตมากขึ้นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาที่เห็นชัดเจน
คือทูตสวรรค์ไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์ เช่นในเอเสเคียลบรรยายลักษณะของเครูบสี่
ตนที่พระบัลลังก์ของพระเจ้าว่ามีร่างกายเป็นคน มีสี่หน้า มีปีกสองคู่ และอ่ืน ๆ ส่วนทูตสวรรค์ในพระ
ธรรมดาเนียลมีชื่อเรียก ตัวอย่างเช่น “มีคาเอล” แปลว่า “ใครกันเหมือนพระเจ้า” ผู้ที่มีหน้าที่
อารักขาอิสราเอลและเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งคือ “กาเบรียล” แปลว่า “คนของ
พระเจ้า” มีหน้าที่ประกาศข่าวของพระเจ้า ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่ทูตสวรรค์มีบทบาทมากขึ้น  
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2.5.1 ทูตสวรรค์ในพันธสัญญาเดิม  

ฮินสัน. เดวิด เอฟ. (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า หลายครั้งที่พระคัมภีร์เดิมเรียกวิญญาณเหล่านั้นว่า 
“ทูตสวรรค์” แต่ก็มีชื่ออ่ืน ๆ อยู่ด้วย ซึ่งวิญญาณเหล่านี้อยู่ใต้อ านาจของพระเจ้าและถูกสร้างขึ้นมา
เพ่ือให้รับใช้พระองค์ การใช้ค าว่า “ทูตสวรรค์” มีการตีความพิเศษ ค าว่า “หมู่ทูตสวรรค์” หรือ 
“เหล่าทูตสวรรค์” มีการใช้ค าว่า “กองทัพพระเจ้า” (ปฐก. 32:1) และ “บริวารแห่งฟ้าสวรรค์”  

(1 พกษ. 22:19) บางครั้งก็หมายถึงดวงดาวบนท้องฟ้าเหมือนกัน (สดด. 89:7) การทรงสร้าง
ของพระเจ้าเริ่มแรกนั้นดีทุกอย่าง แต่หลังจากทูตสวรรค์คือซาตานทีไ่ด้ทรยศพระเจ้าท าให้ความชั่วช้า
เกิดข้ึน ซ่ึงไม่เพียงแต่บนโลกและบนย่านฟ้าอากาศรวมถึงบนฟ้าสวรรค์ด้วย (ดู วว. 12:10)   

2.5.1.1 ทูตสวรรค์เปรียบเหมือนวิญญาณ 

Andersen  Francis (1973) พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างและผู้ครอบครอง ประชากร บนโลกเป็น
มนุษย์แต่ส าหรับอิสราเอลนั้นเป็นกองทัพของพระเจ้า บริวารทั้งหมดบนฟ้าสวรรค์คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่
เหนือมนุษย์ รวมถึงดวงดาวและผู้ที่ดูแลอาณาจักรของพระเจ้าคือผู้พิทักษ์ของพระเจ้า ผู้รับใช้ของ
พระเจ้าคือทูตสวรรค์เหล่านั้น เมื่อมีการเชื่อมโยงกันกับพระเจ้าพวกเขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นผู้ส่งสาร
ของพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงมีนามว่า “เจ้าแห่งกองทัพ” คือนามที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งหมายถึงพระเจ้าผู้
เดียวที่เป็นผู้สร้างพวกเขาทั้งหลายจึงไม่ปล่อยให้มีลัทธิหรือพระเจ้าหลายองค์ บุตรของพระเจ้า หรือ
เหล่าเทพ หรือวิญญาณผู้ที่เข้าร่วมการประชุมคือผู้ที่ได้รับเกียรติจากพระเจ้าเท่านั้นจึงไม่แปลกที่ 

พระเจ้าทรงเป็นประธานในการประชุม ทูตสวรรค์จึงอยู่ใต้การปกครองของพระเจ้า แม้จะมี
พระหลายองค์ที่เรียกว่า “บุตรของพระเจ้า” แต่ไม่มีนัยยะที่จะกล่าวถึงล าดับวิญญาณ ต่างด้าวหรือ
ปีศาจที่จะเป็นคู่แข่งกับพระเจ้า เมื่อพวกเขาท าให้เกิดความเสียหายในโลกด้วยการกบฏ ซาตานก็เป็น
เพียงแค่บุตรของพระเจ้าเหมือนผู้อ่ืน เมื่อมันกบฏต่อพระเจ้ามันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมประชุมแต่มัน
มาเพ่ือขอท างานเท่านั้น มันมาเพ่ือกล่าวโทษซึ่งมีแต่เจตนาร้าย ดังนั้นเมื่อเทียบกับพระเจ้าแล้วมันก็
ยังเป็นเพียงเด็กน้อยและอ่อนแอเพราะความจ ากัดของมัน 

 Rowley, Henry Harold. (1970) ได้ให้ความหมาย “บุตรชายทั้งหลายของพระเจ้า” 
แปลว่า “เหล่าทูตสวรรค์” คือผู้ที่มีอ านาจและความสามารถเหนือมนุษย์ เช่นเดียวกับค าว่า “บุตร
ทั้งหลายของมนุษย์” หมายถึง “บุตรทั้งหลายของผู้เผยพระวจนะไม่มีสถานะสูงกว่ามนุษย์” การพูด
ถึงบุตรทั้งหลายของพระเจ้าในปฐมกาล 6:1-4 เพ่ือให้เห็นถึงเรื่องราวเกี่ยวกับทูตสวรรค์ที่ตกลงมาได้
ถูกพัฒนาขึ้นใน 1 พงษ์กษัตริย์ 22:19-23 คือ “วิญญาณที่ตอบรับค าของพระยาห์เวห์เมื่อพระองค์
ทรงถามถึงใครจะเป็นผู้ล่อลวงอาหับ” จึงเห็นได้ว่ามีวิญญาณหนึ่งออกมายืนเฉพาะพระพักตร์พระ
ยาห์เวห์ในสภาของพระองค์คือสภาสวรรค์เป็นที่ประชุมของวิญญาณทั้งหลาย เพราะวิญญาณแต่ละ
ตนมีหน้าที่ของตนเองเหมือนที่พระธรรมดาเนียลได้บันทึกว่ามีทูตดูแลรับผิดชอบของแต่ละชนชาติอยู่ 
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(ดนล. 10:13) มกีารพูดถึง “มีคาเอล” ทูตสวรรค์แห่งการพิทักษ์ ยืนรายงานตัวต่อพระพักตร์พระยาห์
เวห์ เพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของสภาแห่งนี้ ซาตานผู้เป็นศัตรูของมนุษย์ตั้งแต่เริ่มต้น เป็น
วิญญาณท่ีอยู่ในสภาของพระเจ้าแต่เป็นผู้หลอกลวงมนุษย์รวมถึงเป็นผู้ที่ยุยงให้มนุษย์กระท าชั่ว  

พระคัมภีร์เรียกวิญญาณว่า “ทูตสวรรค์” โดยใช้ศัพท์หลายค าเพ่ือนิยามถึงวิญญาณเหล่านี้ 
เช่น เครูบ ทูตสวรรค์ อัครเทวทูต ดาวประจ ารุ่งและอ่ืน ๆ โดยเรียกทูตเหล่านี้ว่า เหล่าบริวาร พล
โยธา หรือ ดวงดาว เป็นบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตที่สามารถคิดหรือรู้สึกได้ ในพระธรรมเนหะมีย์ 9:6 ทูต
สวรรค์อาจมีชื่อเฉพาะตัว แต่พระคัมภีร์เปิดเผยเพียงไม่กี่ชื่อ เช่น มีคาเอล กาเบรียล แม้ทูตสวรรค์จะ
ไม่มีร่างกายที่เป็นเนื้อหนังและเลือดแบบมนุษย์ อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มีอยู่จริง และมีจ านวน
มากด้วยเช่นกัน วิวรณ์ 5:11 เนื่องจากทูตสวรรค์เป็นวิญญาณจึงไม่จ าเป็นต้องอาศัยอยู่ในวิหารหรือสิ่ง
ต่าง ๆ ตามที่มนุษย์คิดไว้ ทูตสวรรค์ไม่ใช่เทพหรือเทพี แต่เป็นวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้ปรนนิบัติ
รับใช้พระยาห์เวห์และกระท าตามชอบพระทัยของพระองค์ จากพระธรรมฮีบรู 1:14 เป็นผู้สื่อสาร ทูต
สวรรค์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างขึ้นมาพวกเขาจึงเป็นสมบัติของพระเจ้าเนื่องจากพวกเขาเป็น
ของพระเจ้าการปรนนิบัติรับใช้พระองค์จึงเป็นสิ่งที่พวกเขาเลือกที่จะท า เพราะไม่มีใครที่ดีไปกว่าพระ
เจ้าพระผู้สร้างพวกเขาแล้ว เหล่าทูตสวรรค์ยังประกอบไปด้วยสติปัญญาและฤทธิ์เดชอย่างมากมาย 
ทูตสวรรค์ถูกสร้างให้สมบูรณ์แบบปราศจากความชั่วร้าย แต่พวกเขาไม่ใช่หุ่นยนต์จึงมีเจตนาเป็นของ
ตนสามารถเลือกการกระท าได้ พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเหล่าทูตสวรรค์ได้ร้องสรรเสริญพระเจ้าขณะที่
ก าลังออกไปท าพันธกิจของตนเป็นการยกย่องความล้ าเลิศของพระเจ้า          

จากสดุดี 103:20-21 กล่าวถึงการสรรเสริญของพวกเขานั้นมาจากความยินดี ความรัก ความ
ประทับใจ เนื่องจากการสรรเสริญพระยาห์เวห์จะเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องการนมัสการอยู่เสมอ ใน
พระธรรมเนหะมีย์ 9:6 วิญญาณที่มีฤทธิ์เดชมากที่สุดมีสติปัญญาและความงดงามมากที่สุดเท่าที่ เคย
สร้างมา คือ “เครูบ” พระคัมภีร์บางฉบับแปลชื่อ “เครูบ” จากภาษาลาตินว่า “ลูซิเฟอร์” แต่ราก
ศัพท์ภาษาฮีบรูแปลว่า “ผู้ส่องสว่าง”หรือ “ดาวประจ ารุ่ง” จากพระธรรมอิสยาห์ 14:12 และโยบ 
38:1-14  ผู้ส่องสว่างนั้นถูกเรียกเป็น “เครูบ” ผู้รับการเจิม เพ่ือแยกไว้ส าหรับภารกิจพิเศษเฉพาะ 
การเจิมเป็นสิ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ ในพระธธรมเอเสเคียล 28:14-15 กล่าวถึงลักษณะงานของผู้ส่องสว่าง
คือ อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าตลอดเวลา เมื่อทรงสร้างเหล่าวิญญาณทั้งหลายแล้วพระราชกิจแห่ง
การเนรมิตสร้างจักรวาลทั้งหมด (โยบ 38:4-7) 

2.5.1.2 ทูตสวรรค์เปรียบเหมือนบุคคล 

รอย บี. ชัด. (2551) ได้เขียนไว้ว่า “เหล่าทูตสวรรค์” (ภาษาไทย “เทพบุตร” ความหมาย
ตามตัวอักษรภาษาเดิมว่า “บรรดาพระบุตรของพระเจ้า” ซึ่งหมายถึงทูตสวรรค์ที่ไม่ได้ท าผิด) ทูต
เหล่านี้เป็น “บุตร”ของพระเจ้าในความหมายที่พระองค์ทรงสร้าง ดู (โยบ 38:4-7)  
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โยชิฮิโกะ ฮิดากะ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า ตอนที่ชายสามคนรีบเร่งจะไปยังเมืองโสโดมกับ  
โกโมราห์ พวกเขาพบอับราฮัมในระหว่างทาง (ปฐก. 18:1-5) อับราฮัมเรียกและรีบต้อนรับชายสาม
คนนั้นโดยไม่รู้ว่าเป็นใคร ภายหลังจึงรู้ได้ว่าสองคนในจ านวนนั้นเป็นทูตสวรรค์ (ปฐก. 19:1) ทูตของ
พระยาห์เวห์มาประทับใต้ต้นโอ๊กที่โอฟราห์ ซึ่งเป็นของโยอาชตระกูลอาบีเยเซอร์ ส่วนกิเดโอนบุตร
ของท่านก าลังนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ าองุ่น เพ่ือหลบหน้าคนมีเดียน ทูตของพระยาห์เวห์ทรงปรากฏ
แก่กิเดโอนตรัสกับเขาว่า “นักรบกล้าหาญเอ๋ย พระยาห์เวห์สถิตกับเจ้า” (วนฉ. 6:11-12) และ
เหตุการณ์ที่ยาโคบปล้ าสู้กับบุรุษผู้หนึ่ง (ปฐก. 32:24) เหลือยาโคบอยู่แต่ผู้เดียว มีบุรุษผู้หนึ่งมาปล้ าสู้
กับเขาจนรุ่งสาง ซึ่งโฮเชยาเรียกบุรุษผู้นั้นว่า “ทูตสวรรค์” (ฮชย. 12:4) เป็นที่น่าสังเกตว่า “ทูต
สวรรค์” มีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงมนุษย์แม้มนุษย์จะไม่มีฤทธิ์เดช เพราะพระยาห์เวห์ทรงสร้าง
มนุษย์ข้ึนมาให้ต่ ากว่าชาวสวรรค์เพียงเล็กน้อย จากพระธรรมสดุดี 8:5 และแม้ทูตสวรรค์กับมนุษย์จะ
คล้ายกัน เพราะทูตสวรรค์ไม่มีวันตายไม่มีการแต่งงานหรือสืบพันธุ์  และทูตสวรรค์จะส าแดงตัวได้ก็
ต่อเมื่อเป็นภารกิจพิเศษ ส่วนมากพวกเขาจะคลุกคลีและสนทนากับผู้คนอยู่ตลอด จนบางครั้งอาจท า
ให้มนุษย์สับสนว่าเป็นเสียงของพระยาห์เวห์หรือเทพเจ้า แต่พวกเขาก็แตกต่างจากพระเจ้า และพวก
เขาไม่ใช่เทพเจ้าซ่ึงต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะฝ่ายหนึ่งเป็นพระผู้สร้างและอีกฝ่ายเป็นผู้ถูกสร้าง 

2.5.2 ทูตสวรรค์ในพันธสัญญาใหม่  

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ได้กล่าวถึงทูตสวรรค์มากกว่าในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมโดย
กล่าวถึง 165 ครั้งเลยทีเดียว  เช่น ขณะที่เศคาริยาห์เข้าประจ าการและท่านก าลังปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิต
อยูน่ัน้มีทูตองค์หนึ่งมาปรากฏแก่ท่าน เพ่ือบอกข่าวดีเรื่องเอลีซาเบ็ธภรรยาของท่านจะคลอดบุตรชาย 
(ลก. 1:26, 30) เมื่อถึงเดือนที่หก พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อ
เมืองนาซาเร็ธ แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่า “มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้า
โปรดปราน” นอกจากนี้ก็ยังมีการกล่าวถึงทูตสวรรค์ที่เฝ้าอารักขาเด็ก (มธ. 18:10) “จงระวังให้ดี อย่า
ดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่ง เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่า ทูตสวรรค์ของพวกเขาคอยเฝ้าอยู่
เฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เสมอ และทูตสวรรค์ผู้อารักขาส่วนตัวของแต่ละคน” 
พวกเขาจึงพูดกับเธอว่า “เจ้าเป็นบ้า” แต่เธอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริง ๆ พวกเขาจึงบอกว่า “คงเป็น
ทูตสวรรค์ประจ าตัวของเปโตร” (กจ. 12:15) นอกจากนี้ในพระธรรมโคโลสี 2:18 ยังมีการนมัสการ
ทูตสวรรค์ด้วย อย่าให้ใครตัดสิทธิ์พวกท่านด้วยการกระท าที่ถ่อมใจและด้วยการนมัสการพวกทูต
สวรรค์ เพราะพวกเขาใฝ่ฝันอยู่แต่ในนิมิต หยิ่งผยองอย่างไม่มีเหตุผล ตามความคิดฝ่ายเนื้อหนังของ
เขา และพระธรรมที่พูดถึงทูตสวรรค์มากที่สุดคือพระธรรมวิวรณ์ 
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จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ผู้วิจัยได้แนวคิดข้อสรุปจากนักวิชาการต่าง ๆ ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับอะดัทเอล (สภาสวรรค์) รวมถึงแนวคิดของเรื่องทูตสวรรค์ ซ่ึงเป็นประโยชน์ส าหรับการ
ใช้เป็นแนวทาง และขอบเขตเพ่ือการศึกษาที่ชัดเจนมากข้ึน 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินวิธีการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้เพราะเป็นการบ่งบอกถึงข้อมูลแต่
ละแหล่งนั้นมาจากท่ีใดบ้าง และการสร้างโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อที่จะมีเป้าหมายในการท าการอธิบาย
และหาข้อสรุปได้เร็วและอย่างมีระเบียบ 

3.1 ศึกษาแหล่งข้อมูลจากเอกสาร 

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับสภาสวรรค์คืออ านาจของพระเจ้ารวมถึงพระทั้งหลายที่
กล่าวในพระธรรมสดุดี 82 นั้นหมายถึงเทพหรือมนุษย์ เพ่ือให้เห็นภาพและเข้าใจเรื่องของสวรรค์มาก
ขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเอกสาร ไม่มีการท าแบบสอบถามหรือท าการสัมภาษณ์ โดยการวิจัยนี้
ผู้ท าวิจัยใช้แหล่งข้อมูลจากหลายๆ แหล่งดังต่อไปนี้ 

3.1.1 พระคัมภีร์ 

พระธรรมสดุดี 82 ซึ่งเป็นพระธรรมบทเดียวที่ให้เห็นถึงภาพของสภาสวรรค์ที่ชัดเจนที่สุด 
ดังนั้นการที่จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสภาสวรรค์ อ านาจของพระเจ้า และการพิพากษาพระทั้งหลายนั้น 
และจะใช้พระธรรมสดุดี 89:5-8 และ พระธรรมโยบ 1:6, 2:1 มาสนับสนุนงานวิจัยเล่มนี้ ดังนั้นพระ
คัมภีร์จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญมากในการใช้ศึกษาเรื่องราวในสภาสวรรค์ 

3.1.2 หนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์ 

ในการศึกษาพระคัมภีร์นั้นก็จะมีความเข้าใจยากและง่ายสลับกันไป บางส่วนของพระคัมภีร์ก็
สามารถที่จะอ่านและเข้าใจอย่างชัดเจนได้เพียงจากการอ่านหรือการฟัง แต่บางส่วนไม่ใช่เช่นนั้น 
เนื่องจากเนื้อหาในพระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นและรวบรวมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ความแตกต่างของ
ผู้เขียนทั้งยังประกอบกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรม และภูมิศาสตร์ ซึ่งแตกต่าง
จากผู้อ่านในปัจจุบันอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องใช้การศึกษาข้อมูลแหล่งอ่ืนเพ่ือเป็นส่วนช่วยสร้างความ
เข้าใจให้มากข้ึน คือหนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์พระธรรมสดุดีรวมถึงพระธรรมที่เกี่ยวข้องด้วย เพ่ือ
ช่วยให้เข้าใจถึงการศึกษาพระธรรมสดุดีได้มากขึ้น ซึ่งภายในหนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์นั้น ได้
กล่าวถึงข้อมูลโดยรวม ทั้งเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ ศัพท์ภาษาเดิมที่ส าคัญ โครงสร้างของเรื่อง 
ลักษณะพิเศษ ประเด็นการตีความหมายต่าง ๆ ที่ต้องตระหนัก และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งน าสู่ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสภาสวรรค์ 
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3.1.3 หนังสือที่เกี่ยวข้องและเว็บไซต์ 

เนื่องจากพระธรรมสดุดีเป็นพระธรรมที่มีผู้เขียนหลายคนในหลายยุคหลายสมัยจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลายาวนานพอสมควร จึงต้องเลือกกลุ่มเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทที่เราได้เลือกที่จะท าเพ่ือให้รู้
ถึงเป้าหมายในการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้นเรื่องส าคัญที่ต้องศึกษาค้นคว้า คือ “การประชุมของ
สภาสวรรค์” “ทูตสวรรค์”ทั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ “บุตรของพระเจ้า” 
“อ านาจขององค์ผู้สูงสุด” และเรื่องราวอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากหลาย ๆ แหล่งเพ่ิมเติมนอกเหนือจากพระคัมภีร์ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับการหาข้อมูลในเว็บไซต์คือ 
ต้องสืบหาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการเท่านั้น 

 

3.2 การอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร ์

หลังจากผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเลือกพระธรรมสดุดีบทที่ 82 มาใช้ในการเขียนวิจัย จึงได้
จัดเตรียมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือจะท าการอรรถวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. เวลาเขียน และผู้เขียน 
2. ศึกษาบริบท  
3. ศึกษาโครงสร้าง 

4. ศึกษาความหมายของค าได้แก่ Elohim (ֱאֹלִהים)  สภาสวรรค์   อ านาจ 
5. ศึกษาศาสนศาสตร์   
6. ศึกษาเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
7. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

3.3 วิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดมารวบรวม ท าการวิเคราะห์ และสรุปเป็น
ค าแนะน าแก่ ศิษยาภิบาลหรือผู้รับใช้ในคริสตจักร รวมถึงผู้เชื่อที่ต้องการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ   
สภาสวรรค์ให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้า ยังเป็นการช่วยให้ผู้เชื่อที่กลัวต่ออ านาจของวิญญาณชั่ว
ได้เห็นถึงอ านาจความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า อีกท้ังยังสามารถท าให้เห็นว่าเรื่องราวบนฟ้าสวรรค์นั้นไม่ใช่
เรื่องท่ีไกลตัวเรา แต่เป็นสิ่งที่เราควรให้ความสนใจมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจให้กับการศึกษา     พระ
คัมภีร์มากข้ึน 

จากการศึกษาในบทนี้ท าให้เห็นถึงแหล่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท าวิจัยครั้งนี้นั้น สามารถ
สืบค้นแหล่งข้อมูลได้ทั้งจากพระคัมภีร์ หนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์ รวมถึงหนังสือ และเว็บไซต์ที่
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เกี่ยวข้อง ทั้งยังช่วยสร้างกระบวนการคิดได้เป็นอย่างดี การเขียนโครงสร้างที่ชัดเจนออกมาเพ่ือง่าย
ต่อการท าในบทต่อไป 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

 

หลังจากผู้ท าวิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ค าตอบในเรื่องความหมาย
ของอะดัทเอล (สภาสวรรค์) จากสดุดี 82 จึงได้ผลวิจัยดังนี้ 

 

4.1 เวลาเขียน และผู้เขียน     

คอนสเตเบิล แอล โทมัส (2557) ได้อธิบายว่า อาสาฟผู้ถูกกล่าวถึงในหัวเรื่องนั้นเป็น
ลูกหลานของเกอร์โชนคนเลวี ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นนักร้อง นักดนตรี ในพระธรรม 1 พงศาวดาร 
16:5 ได้เขียนไว้ว่า อาสาฟเป็นหัวหน้านักร้องในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ และรองจากท่านคือ     
เศคาริยาห์ เยอีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล มิททีธิยาห์ เอลีอับ เบไนยาห์ โอเบดเอโดม และเยอีเอล ผู้ซึ่ง
จะเล่นพิณใหญ่และพิณเขาคู่ แต่อาสาฟเป็นคนท าเสียงด้วยฉาบ จากรพระธรรม 1 พงศาวดาร 16:6 
เบไนยาห์และยาฮาซีเอลผู้ก็เป็นปุโรหิตและเป็นผู้เป่าแตรเรื่อยไปต่อหน้าหีบแห่งพันธสัญญาของพระ
เจ้า รวมถึงการแสดงในการถวายพระวิหารของกษัตริย์ซาโลมอน ในพระธรรม 2 พงศาวดาร 5:12 
อาสาฟได้รับราชกาลตั้งแต่สมัยกับกษัตริย์ดาวิดและรับใช้ซาโลมอนด้วยเช่นกัน ฉะนั้นช่วงเวลาที่
อาสาฟได้เขียนพระธรรมเล่มนี้ก็อยู่ในช่วงสมัยของดาวิดระหว่างราว กคศ. 1020-975  

พระธรรมสดุดีที่อาสาฟได้เขียนนั้นมีอยู่ 12 บทด้วยกัน (สดด. 50, 73-83) ยังมีการกล่าวว่า
บรรดาผู้แก้ไขนั้นได้เพ่ิมสดุดีที่เขียนโดยอาสาฟและลูกหลานของโคราห์ (สดด. 42-50) เข้ากับการ
รวบรวมนี้ในภายหลัง นักวิจารณ์หลายคนได้เสนอให้มีการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ไว้ในช่วง
ศตวรรษที่ 6 แต่นักโบราณคดีบางท่านเสนอแนะว่าเป็นภาษาที่ใช้ก่อนช่วงเวลานั้นค่อนข้างมาก ใน
ความเป็นจริงแล้ว James Stokes Ackerman ได้ท าอรรถวิเคราะห์เกี่ยวกับสดุดีบทที่ 82 และท า
วิทยานิพนธ์มอบให้กับ Harvard University (1966) อาจกล่าวได้ถูกต้องว่าสดุดีบทนี้เดิมทีอยู่ในช่วง
ยุคสมัยก่อนการมีกษัตริย์  
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4.2 ศึกษาบริบท (สดด. 81, 83) 

การศึกษาบริบทเป็นการมองภาพกว้างของพระธรรมตอนที่ท าการศึกษา คือพระธรรมสดุดี 
82:1-8 เพ่ือสามารถเข้าใจพระธรรมตอนที่เลือกได้มากยิ่งข้ึน 

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือพระคัมภีร์ (2550) วิเคราะห์โดยรวมจากสดุดีทั้งสามบทคือ สดุดี
บทที่ 81, 82, 83 ที่ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่ชนชาติอิสราเอลพบเจอเมื่ออยู่กับชนต่างชาติ โดยพระธรรม
สดุดี 82 ได้ศึกษาบริบทใกล้เคียงดังต่อไปนี้ พระธรรมสดุดี 81 เป็นบทที่มีค าพยากรณ์มากมาย เช่น 
ส าหรับเทศกาลอยู่เพิง ได้พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระท าต่ออิสราเอล ความยุติธรรมของพระเจ้าที่มีต่อ
ชนชาติของพระองค์ การสรรเสริญพระเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ช่วงที่ตกเป็นทาสที่อียิปต์ 
ช่วงเวลาที่เดินทางในถิ่นทุรกันดารรวมถึงการรับธรรมบัญญัติที่ภูเขาซีนาย พระเจ้าได้ย้ าในสิ่งเหล่านี้
เพ่ือให้ชนชาติของพระองค์ได้เห็นถึงความส าคัญในการด าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ คือการที่มีพระเจ้าเพียง
องค์เดียวห้ามไปกราบไหว้พระอ่ืน แต่พวกเขาไม่เพียงแต่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่แม้แต่สนใจในพระเจ้า 
ท าให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยท าให้พวกเขาต้องรับผลรา้ยจากชนต่างชาติ  ถ้าพวกเขาไม่เชื่อฟังหรือท า
ตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้า การลงโทษพิพากษาก็จะมาเหนือพวกเขา ถึงแม้อิสราเอลจะกบฏต่อพระ
เจ้าอยู่เสมอแต่พระเจ้าก็ทรงกลับพระทัยมาช่วยพวกเขาทุกครั้ง เมื่อพวกเขาส านึกผิดและเรียกหา
พระองค์ เพราะพวกเขาคือบุตรหัวปีของพระเจ้าและเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรร   

ส่วนในพระธรรมสดุดี 83 มีการยกเอาชื่อของชนชาติที่เป็นศัตรูของชนชาติอิสราเอลมาตลอด
ในประวัติศาสตร์ และมีการขอให้พระเจ้าทรงลงโทษศัตรูที่มาคุกคามในปัจจุบันเหมือนศัตรูในอดีต
เพ่ือทุกชนชาติจะได้ยอมรับว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว เพราะพวกศัตรูต่างก็
ร่วมมือกันสู้กับชนชาติอิสราเอลและพระเจ้าพระยาห์เวห์ เป็นการตอกย้ าให้พระเจ้าทราบว่าพระองค์
เคยช่วยชนชาติอิสราเอลมาแล้วอย่างไร อีกทั้งเป็นการชี้ให้เห็นว่าเมื่อชนชาติของพระเจ้าเชื่อฟัง
พระองค์และท าตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ พวกเขาไม่ต้องหวาดกลัวต่อศัตรูอีกเลยเพราะพระเจ้า  
พระยาห์เวห์ จะเป็นผู้พิพากษาและท าลายศัตรูแทนพวกเขาเอง เพ่ือให้ทั่วใต้ฟ้าได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าแห่งอิสราเอล ซ่ึงการพิพากษานั้นอยู่ในอ านาจของพระเจ้าเพียงผู้เดียว และการช่วยกู้ของ
พระเจ้าจะมาในเวลาของพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงยุติธรรรมต่อผู้ที่เชื่อฟังและย าเกรงต่อพระองค์
เสมอ  
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4.3 ศึกษาโครงสร้าง 

ผู้วิจัยศึกษาโครงสร้างตัวบท (สดด. 82:1-8) โดยการสร้างโครงขึ้นมา ซึ่งเป็นการศึกษาว่า
ด้วยความสัมพันธ์ของค าในประโยค เป็นวิธีที่ดีในการศึกษาข้อพระคัมภีร์โดยมีแนวคิดดังต่อไปนี้  
1. พิจารณาประเภทวรรณกรรม  2. การศึกษาถึงเรื่องราวเหตุการณ์ 3. ค้นหากลุ่มค าที่ส าคัญ 4.
เข้าใจถึงบทเป้าหมายของการสนทนา ด้วยวิธีเหล่านี้จึงสามารถเข้าใจค าศัพท์ บริบทของผู้แต่งที่มี
ความหมายและสรุปความคิดของผู้เขียนโดยมีการแยกเป็นข้อ จากนั้นน าประโยคของแต่ละประเภทที่
ตอบสนองต่อกันมาอธิบายคู่กันจึงท าได้ ดังนี้ 

สดุดี 82 

ค าวิงวอนขอความยุติธรรม 

เพลงสดุดีของอาสาฟ  (ฉบับมาตรฐาน 2011) 

1) พระเจ้า (Elohim) ประทับในสภาสวรรค ์

พระองค์ทรงพิพากษาท่ามกลางพระทั้งหลาย (Elohim)ว่า 

2) “เจ้าทั้งหลายจะพิพากษาอย่างอยุติธรรม 

และล าเอียงเข้าข้างคนอธรรมนานเท่าใด? เส-ลาห์ 

3) “จงให้ความยุติธรรมแก่คนอ่อนแอและเด็กก าพร้า 

จงปกป้องสิทธิของผู้ทุกข์ยากและผู้ขัดสน 

4) จงช่วยคนอ่อนแอและคนขัดสนให้พ้นภัย 

จงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากมือของคนอธรรม” 

5) พระท้ังหลาย (Elohim) ไม่รู้และไม่เข้าใจ 

พวกเขาเดินไปมาในความมืด 

รากทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกก็หวั่นไหว 

6) “เราได้กล่าวว่า ‘เจ้าทั้งหลายเป็นพระ (Elohim) 

เป็นบุตรองค์ผู้สูงสุด เจ้าทุกคนนั่นแหละ 

7) ถึงกระนั้น พวกเจ้าก็จะตายอย่างมนุษย์ 

และล้มลงเหมือนเจ้านายคนหนึ่ง’ ” 

8) ข้าแต่พระเจ้า (Elohim) ขอทรงลุกข้ึนพิพากษาแผ่นดินโลก 

เพราะประชาชาติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ 

 1 ,  8 

2 ,  7 

3 ,  6 

4 ,  5 
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ค าอธิบาย 

จากโครงสร้างที่ได้ท าขึ้นมานี้ท าให้เห็นถึงบทบาทของแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้น และช่วยให้เข้าถึง
ความรู้สึกของผู้เขียนได้มากขึ้น ทั้งยังสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเหมือนเป็นการโต้ตอบของแต่ละข้อโดย
การใช้ค าถาม ค าสั่ง ค าบอกเล่า เพ่ือน าไปสู่ผลแห่งการกระท าโดยมีผู้พิพากษาและผู้ที่ถูกพิพากษา
ผ่านทางค าอธิบายเหล่านี้ 

 
จากข้อ 1 และข้อ 8 เป็นค าพิพากษาที่บนสวรรค์และแผ่นดินโลก พระเจ้าทรงประทับใน 
              สภาสวรรค์เพื่อพิพากษาพระท้ังหลาย ส่วนบนแผ่นดินโลกผู้เขียน 
              ขอให้พระเจ้าทรงลุกข้ึนพิพากษาประชาชาติ เป็นภาพที่ชี้ถึงการพิพากษา 
              โดยมีพระเจ้าพระยาห์เวห์องค์เดียวเท่านั้นคือผู้มีอ านาจแต่เพียงผู้เดียว  

 
จากข้อ 2 และข้อ 7 เป็นการบอกเล่าในสิ่งอธรรมที่พระท้ังหลายได้กระท าคือการที ่
              พวกเขาพิพากษาอย่างอยุติธรรมและล าเอียงเข้าข้างแต่คนอธรรม  
              และในค าพูดนี้ของพระเจ้านั้นเป็นการเตือนพวกเขาถึงการกระท าว่าผลที ่
              พระท้ังหลายต้องได้รับคือการถอดถอนอ านาจ ศักดิ์ศรี ความอมตะที่พวกเขามี 
              ให้กลายเป็นเหมือนมนุษย์ ซึ่งในท่ีสุดพวกเขาก็จะต้องตายเพราะการกระท า 
              ของตนเอง 
 
จากข้อ 3 และข้อ 6 เป็นการบอกถึงสิ่งที่พระท้ังหลายพึงกระท านั่นคือ การให้ความยุติธรรม 
              และจงปกป้องสิทธิของผู้ที่ไม่มีทางสู้คือผู้ที่อ่อนแอกว่า โดยการยกฐานะของ 
              พวกเขาขึ้นมา เพ่ือเป็นการย้ าอีกครั้งว่าพวกเขาคือบุตรของพระเจ้าองค์ผู้สูงสุด 
              ผู้ทรงเป็นความยุติธรรมของทุกคน ฉะนั้นผู้ที่ไม่กระท าตามน้ าพระทัยของ 
              พระเจ้านั้นมไิด้มเีพียงผู้เดียวอย่างแน่นอน 

 
        จากข้อ 4 และข้อ 5 เป็นค าสั่งในการให้ท าสิ่งที่ถูกต้อง โดยการสั่งให้พระทั้งหลายดูแลความ 
                        ปลอดภัย หรือช่วยกูบ้รรดาผู้ที่อ่อนแอกว่าให้พ้นจากคนเหล่านั้นที่ไม่ดี แตเ่พราะ 

              พวกเขาไม่รู้และไม่เข้าใจจึงด าเนินอยู่แต่ในทางอธรรม ส่งผลให้เกิดผลร้ายแรง 
              ต่อโลกนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล จึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนขอให้พระเจ้าทรง 
              ลุกขึ้นมาพิพากษาพระท้ังหลาย 
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4.4 ศึกษาความหมายของค า   

การศึกษาโครงสร้างของพระธรรมสดุดีบทที่ 82:1-8 ความหมายของค าที่ผู้วิจัยเลือกมา
ท าการศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องราวในสภาสวรรค์ ประกอบไปด้วย 4 ค าท่ีน่าสนใจ คือ
ค าว่า “พระเจ้า” (Elohim) “สภาสวรรค์” “อ านาจของพระเจ้า”  และ “บุตรองค์ผู้สูงสุด” ผู้วิจัยได้
ศึกษาความหมายจากรากศัพท์เดิมคือภาษาฮีบรู เพราะเป็นภาษาที่ผู้เขียนพระธรรมสดุดีใช้เขียน
บันทึก และศึกษาจากหนังสืออรรถาธิบาย รวมถึงพระคัมภีร์ตอนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้
สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงของค าที่เลือกมาได้มากยิ่งขึ้นดังนี้                

4.4.1 พระเจ้า  

ตามท่ีพระคัมภีร์ได้บันทึกพระนามของพระเจ้าที่ชนชาติอิสราเอลใช้เพ่ือยกย่องสรรเสริญและ
นมัสการ นั้นมีอยู่ 3 พระนามใหญ่ คือพระยาห์เวห์ เอโลฮิม และอาโดนัย แต่เนื่องจากพระธรรมที่
ผู้วิจัยศึกษานั้นไม่ปรากฏค าว่า อาโดนัย ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงเพียงสองพระนามที่พระธรรมสดุดีใช้มาก
ที่สุดคือ พระยาห์เวห์ และเอโลฮิม 

4.4.1.1 พระยาห์เวห์ 

TOTG Thailand (2564) ในภาษาเดิมนั้น เราเป็น และพระนามยาห์เวห์  יהוה   มี
ความหมายว่า “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” หรือ “เราเป็นผู้ที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง พระคัมภีร์เดิมได้
กล่าวถึงพระนามนี้มากถึง 6,828 ครั้งเลยทีเดียว ในพระคัมภีร์ดั้งเดิมคือภาษาฮีบรูนั้นเขียนด้วยอักษร 
4 ตัว (ยฮวฮ YHWH) แต่เมื่อเขียนเป็นอักษรโรมัน 4 ตัวได้เป็น YHWH แล้วผสมสระจึงได้การออก
เสียงเป็น "เยโฮวาห์" เมื่อเราเห็นค าว่า “LORD” ในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ขนาดเล็กว่า “Lord”   ก็แสดงว่าค าเดิมในต้นฉบับภาษาฮีบรูคือ YHWH (ยหวห) หรือ Yahweh 
(ยาห์เวห์) เป็นชื่อเฉพาะของพระเจ้า  ตัวอย่างเช่นวลีที่คุ้นเคย “the word of the LORD” นั้นใน
ต้นฉบับภาษาฮีบรูคือ “the word of Yahweh”   

ครอส, จอห์น อาร์. (2555) กล่าวว่า จากพระนามยิ่งใหญ่นี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงด ารง
อยู่ได้โดยฤทธิ์เดชของพระองค์เอง ดังนั้นชาวอิสราเอลโบราณนั้นจึงเกรงกลัวองค์ยาห์เวห์มาก และ
แม้ว่าหลายศตวรรษต่อมาพวกเขาก็ยังไม่ยอมออกพระนามของพระเจ้าเลย เมื่อพบเจอค าว่า “ยาห์
เวห์” นั้นพวกเขาจะเลี่ยงไปเป็นค าว่า “พระผู้เป็นเจ้า” หรือ “พระนาม” แทน และทุกคนเข้าใจดีว่า
นั่นหมายถึง “ยาห์เวห์” นั่นเอง จนถึงทุกวันนี้ เมื่อใดที่อ่านค าที่พระเจ้าตรัสตอบโมเสสก็จะใช้ค าว่า 
“องค์พระผู้เป็นเจ้า”  แทนค าว่า “ยาห์เวห์” (อพย. 3:15)  (ยรม. 10:6)   ซึ่งในพระธรรมสดุดีบทที่ 
42-83 นี้ปรากฏค าว่า YHWH ถึงจ านวน 45 ครั้ง  



31 
 

4.4.1.2 Elohistic Psalms 

Rogerson J. W.  & McKay, J. W. (1977 หน้า 4) “เริ่มต้นด้วย เพลงสดุดี  42 ซึ่ งเป็น
Elohistic Psalter ดังนั้นสดุดีบทที่ 42-83 ทีก่ล่าวเช่นนี้เพราะบรรณาธิการมีการเปลี่ยนชื่อของ 

พระเจ้าในเพลงสดุดีจากต้นฉบับ ‘the Lord’ (Yahweh) เป็น ‘God’ (Elohim) (ภาษาฮีบรู 
ดังนั้นค าว่า Elohistic) สิ่งนี้สามารถเห็นได้จากสดุดี 14:2 เทียบกับ สดุดี 53:2 (ซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้) 

สดุดี 14:2 พระยาห์เวห์ (Yahweh) ทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูมนุษย์ทั้งหลาย ว่า
จะมีคนใดบ้างท่ีฉลาดที่แสวงหาพระเจ้า (Elohim) 

The Lord (Yahweh) looks down from heaven on the children of man, to see if 
there are any who understand, who seek after God (Elohim). เทียบกับ  

สดุดี 53:2 พระเจ้า (Elohim) ทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูมนุษย์ทั้งหลาย ว่าจะมีคน
ใดบ้างท่ีฉลาดที่แสวงหาพระเจ้า  

God (Elohim) looks down from heaven on the children of man, to see if there 
are any who understand, who seek after God (Elohim). 

การปฏิบัติตามบทบรรณาธิการเกี่ยวกับพระนามของพระเจ้านี้เริ่มต้นทันทีหลังจากเพลงสดุดี 
‘Davidic’” ในสดุดี 3-41 การรวมค าว่า “ยาห์เวห์ เอโลฮิม” มีปรากฏในพระคัมภีร์เดิม 891 ครั้ง 
(“Yahweh Elohim” คือค า “LORD God” ในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่  ในฉบับภาษาไทย
คือ “พระยาห์เวห์พระเจ้า”) เมื่อแยกส่วนกันแล้ว การออกพระนามเฉพาะในสดุดีบทที่ 42-83  คือ
“ยาห์เวห์” จะปรากฏ 45 ครั้ง และ “เอโลฮิม” 243 ครั้ง 

หนังสือสดุดีเป็นส่วนหนึ่งของหมวดที่เรียกว่าเพลงสดุดี Elohistic Psalter คือเพลงสดุดี 42-
83 เรียกว่า Elohistic เพราะชื่อยาห์เวห์ที่ออกเสียงไม่ได้ ดังนั้น Elohistic Psalter เป็นผลมาจากการ
เขียนงานของบรรณาธิการที่มีทักษะสูงเพ่ือต้องการหลีกเลี่ยงการออกเสียงค าดังกล่าวซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับการไม่อยากออกเสียงเลย 

Wagraham (2017) เสนอว่าเหตุผลที่ Elohim ปรากฏใน Psalter เกี่ยวข้องกับการตัดสิน
ทางเทววิทยามากกว่าเพียงแค่เป็นค าอธิบายการตอบสนองเท่านั้น ดังนั้น “YHWH” ไม่ได้ใช้เมื่อมีการ
แต่งเพลงสรรเสริญแบบ Elohistic  

Elohim มีส่วนในการเชื่อมโยงเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีด้วยเช่นกัน คือเป็นวัฒนธรรม
ที่เล่าต่อกันมาโดยเสนอว่า Elohim มาจากพระเจ้า เพราะ Elohim และ YHWH ท างานร่วมกัน 
หมายถึง Elohim เป็นตัวที่อธิบายว่า YHWH คือกษัตริย์ของอิสราเอลและผู้ที่ เป็นอธิปไตยของ
อิสราเอล ซึ่งเป็นไปได้ว่า Elohim เป็นค าที่เข้าใจโดยทั่วไปหมายถึง “ ผู้ทรงฤทธิ์“ซึ่งอาจพบ
ความหมายเช่นเดียวกันนี้ปรากฎในที่อ่ืน ๆ (โยบ. 1:6; 2:1; สดด. 82:1) ภาษากรีก ค าว่า “angelos” 

(αγγελος) “ทูตสวรรค์” เป็นการแปลความหมายที่ยอมรับถึงลักษณะของ “ ผู้ทรงฤทธิ์“ ครั้น
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เมื่อไม่มีสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือมนุษย์เป็นที่รู้จักในพันธสัญญาเดิม ดังนั้นมนุษย์จึงได้รับการแต่งตั้งให้มี
ต าแหน่งที่แตกต่างจาก (ด้อยกว่า) “ผู้ทรงฤทธิ์” ไม่รวมถึงสิทธิอ านาจในการปกครองเหนือทุกสิ่งใน
โลกนี้ 

4.4.1.3 เอโลฮิม  “Elohim” (ֱאֹלִהים) 

1. “เอโลฮิม” [ที่ใช้กับพระเจ้า “พระยาห์เวห์” ]   
พระคัมภีร์ได้ออกพระนามนี้มากถึง 2,602 ครั้ง  ซึ่ง"พระเจ้า" ในภาษาไทยแปลมาจากค าใน

ภาษาฮีบรูหลายค าด้วยกัน ได้แก่ “เอโลฮิม” “เอโลอาห์” และ “เอล” ค าเหล่านี้เป็นค ากล่าวโดยรวม 
ที่ใช้เรียกพระของคนต่างชาติด้วย  “เอโลฮิม” ในพระคัมภีร์ให้ความหมายว่า “พระเจ้าเที่ยงแท้แต่
องค์เดียว” เป็นการใช้ไวยกรณ์ท่ีอัศจรรย์เพราะเป็นการพูดถึงพระเจ้าองค์เดียวแต่มีสามพระภาค เป็น
การเตรียมทางให้เห็นถึงเรื่องตรีเอกภาพ ในพระธรรมปฐมกาล 1:26 บนัทึกว่า “แล้วพระเจ้าตรัสว่า 
ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของเรา”  และพระธรรมปฐมกาล 11:7 กล่าวอีกว่า 
“มาเถิด ให้เราลงไป ท าให้ภาษาของพวกเขาวุ่นวายที่นั่น เพ่ือไม่ให้พวกเขาเข้าใจภาษาของกันและกัน
ได้”  ในอิสยาห์ 6:8 กล่าวว่า “และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่า “เราจะใช้ผู้ใด
ไป? และผู้ใดจะไปแทนพวกเรา?”  ซึ่งในพระธรรมสดุดี 82 นี้ได้ออกพระนามของพระเจ้าว่า 

Elohim”  พระเจ้าผู้สูงสุดและความเป็นตรีเอกภาพของพระเจ้า (พระผู้สร้าง ผู้“  (ֱאֹלִהים)
ครอบครอง พระเจ้าจอมโยธา องค์บริสุทธิ์ ซื่อสัตย์  และยุติธรรม) ในพระธรรมสดุดี 82:1 และสดุดี 
89 คือเป็นการกล่าวถึงพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สองของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีคือ “เอโลฮิม” ตามปกติ
แล้ว ค าฮีบรูนั้น แปลว่า “God” ส่วนในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษฉบับต่าง ๆ ของเรา เป็นค าพหูพจน์
ในฮีบรูซึ่งไม่จ าเป็นที่จะบ่งบอกถึงความเป็นพหูพจน์ของจ านวนแต่เป็นความใหญ่โต อย่างที่พระองค์
เปิดเผยพระองค์เองนั้น และพระเจ้าก็ไม่จ ากัดจนไม่มีค าเอกพจน์ใด ๆ สามารถแสดงออกถึงพระองค์
อย่างพอเพียงได้ “เอโลฮิม” บ่งบอกถึงอ านาจที่ส าคัญของพระเจ้าและข้อเท็จจริงที่ว่า พระองค์มี
อ านาจอย่างยิ่งใหญ่และพระก าลังของพระองค์ไม่ใช่แค่ศักยภาพเท่านั้น แตย่ังมีการเคลื่อนไหวอีกด้วย 
ไมใ่ช่เพียงแคแ่ฝงอยูด่้วยกันเท่านั้นแตย่ังทรงท างานอยู่ร่วมกันเสมอ 

                  
2. “เอโลฮิม” [ที่อ้างถึงพระเจ้าเทียมเท็จ]  
หลายครั้งในพันธสัญญาเดิมค าว่า “เอโลฮิม” หมายถึงพระหรือเทพเจ้าเทียมเท็จ เช่นบรรดา

พระของอียิปต์ (อพย. 12:12)  วัวทองค า (อพย. 32:4) และเจ้าแม่อัชโทเรท (1พกษ. 11:33) ในสดุดี 
82 เขียนไว้ว่า พระทั้งหลาย “Elohim” ที่ล าเอียง และอยุติธรรม พวกเขาจะถูกพิพากษา ในพระ
ธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 32:8 กล่าวว่า “เมื่อองค์ผู้สูงสุดประทานมรดกแก่บรรดาประชาชาติ เมื่อ
พระองค์ทรงแยกพงศ์พันธุ์ของมนุษย์ พระองค์ทรงก าหนดเขตตามจ านวนของชนชาติทั้งหลายแทน
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จ านวนคนอิสราเอล” ซึ่งในภาษาอังกฤษได้ใช้ค าว่า “บุตรของพระเจ้า” หรือ “เอโลฮิม” นั่นแสดงให้
เห็นว่าจะมีเจ้าผู้ครอบครองเขตการปกครองของแต่ละชนชาติจะมีผู้ดูแลประจ าอยู่ในเขตของตนเอง   

สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นในดาเนยีล 10:13-20 ได้บันทึกว่า “เมื่อดาเนียลอธิษฐานแล้ว
ทูตของพระเจ้าจะมาหาเพ่ืออธิบายถึงนิมิต แต่เจ้าผู้ครอบครองราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางไว้
ถึง 21 วัน แต่มีคาเอลเจ้าผู้ครอบครองชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยไว้ เพราะเราถูกละไว้ที่นั่นให้อยู่กับ
บรรดากษัตริย์เปอร์เซีย เป็นการกล่าวถึงผู้มีอ านาจครอบครองแต่ละประเทศที่เรียกว่า “เอโลฮิม” 
แล้วท่านจึงกล่าวว่า “ท่านทราบหรือไม่ว่าเรามาหาท่านท าไม? แต่บัดนี้เราจะกลับไปต่อสู้กับเจ้าผู้
ครอบครองเปอร์เซีย และเม่ือเราไปแล้ว นี่แน่ะ เจ้าผู้ครอบครองกรีซจะมา” เป็นการบรรยายภาพการ
ปกครองในย่านฟ้าอากาศที่มีเจ้าผู้ครองของแต่ละประเทศดูแลอยู่ ซึ่งเป็นการท าสงครามระหว่างทูต
สวรรค์ฝ่ายพระเจ้าและเจ้าผู้ครอบครองประเทศที่เป็นฝ่ายต่อต้านพระเจ้า  จึงไม่แปลกใจที่แต่ละชน
ชาติต่างมีเจ้าผู้ครอบครองประจ าชาติอยู่ ดังนั้นเมื่อเกิดสงครามกันนั้นไม่เพียงแต่ผู้น าประเทศและชน
ชาตินั้นเท่านั้นที่ท าสงคราม แต่รวมถึงเจ้าผู้ครอบครองต่างก็ท าสงครามกันเหมือนกันซึ่งเป็นสงคราม
ฝ่ายวิญญาณท่ีมนุษย์ไม่สามารถท่ีจะมองเห็นหรือเข้าใจได้ 

ในเอเฟซัส 6:12 เขียนไว้ว่า “เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับพวกภูตผี
ที่ครอบครอง พวกภูตผีที่มีอ านาจ พวกภูตผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรค์
สถานรวมถึงคนรับใช้และผู้รับค าสั่ง” จากกิจการ 17:26 เขียนว่า “พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ
มาจากคน ๆ เดียวให้อยู่ทั่วพิภพโลก และทรงก าหนดเวลาและเขตแดนให้เขาทั้งหลายอยู่ด้วย”  และ
ในพระธรรมโรม 8:38-39 ได้บันทึกว่า “เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดา
ทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์ เดช
ทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใด ๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถท าให้เราขาดจาก
ความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” 

3.  “เอโลฮิม” [ที่ใช้กับมนุษย์]   
Got questions (2563) ได้อธิบายถึง “เอโลฮิม” ที่ใช้ส าหรับมนุษย์ ตัวอย่างเช่น โมเสส 

(อพย. 4:16; 7:1) กษัตริย์แห่งอิสราเอล (สดด. 45:6) และอาจเป็นวิญญาณของซามูเอล (1 ซมอ. 
28:13) ส่วนอีก 90% จากตัวอย่างของ “เอโลฮิม” จะอ้างถึงพระเจ้าของอิสราเอล จากเอเฟซัส 6:12 
ได้บันทึกว่า "พระทั้งหลาย" หมายถึง เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้พิพากษาและคนอ่ืน ๆ ที่ด ารงต าแหน่งผู้มี
อ านาจและปกครอง การเรียกเจ้าหน้าที่ปกครองว่า “พระท้ังหลาย” แสดงถึง 3 อย่างคือ  

1.  เขาเป็นผู้มีอ านาจเหนือมนุษย์คนอ่ืน ๆ คือ “พระ” หรือ “เทพ” ที่สายตาของมนุษย์มอง
ไม่เหน็ ตัวอย่างเช่น ตอนที่พระเจ้าทรงฆ่าบุตรหัวปีของชนชาติอียิปต์นั้น พระองค์ทรงท าลาย “พระ”
ของพวกเขาด้วย จากอพยพ 34:17 กล่าวว่า “ห้ามหล่อรูปพระไว้ส าหรับตัวเอง” ดังนั้นการกล่าวถึง
รูปเคารพ และการได้มาซึ่งมิตรภาพระหว่างประเทศด้วยการแลกเปลี่ยน “พระ” ทางศาสนา       
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ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่รับค าสั่ง (แต่แอบใช้อ านาจ) ล่อลวง กลอุบาย  ในเอเฟซัส 3:9-10 เขียนว่า “และทรง
ให้ทุกคนเห็นว่าอะไรคือแผนงานของความล้ าลึกที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทรงปิดบังไว้ตลอดหลาย
ยุคที่ผ่านมา เพ่ือว่าพวกภูตผีที่ครอบครองและพวกภูตผีที่มีอ านาจในสวรรค์สถาน จะได้รู้จักพระ
ปัญญาอันมากล้นหลายด้านของพระเจ้าโดยทางคริสตจักรในเวลานี้” จากพระธรรมสดุดี 89:6 บันทึก
ว่า “ในบรรดาบุตรของพระเจ้า” หมายถึง บรรดาพระของชนชาติอ่ืนหรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือ 
ดวงดาว 
ต่าง ๆ 

2. อ านาจที่เขาใช้ปกครองในฐานะเป็นผู้มีอ านาจพลเมืองนั้นเป็นที่น่าย าเกรง “พระ” หรือว่า 
“เทพ” ที่สายตาของมนุษย์มองเห็นได้ เช่น ในพระธรรมดาเนียล 3:10-11  และดาเนียล 6:7 กล่าวถงึ 
“กษัตริย์” ผู้ที่ครอบครองประเทศออกค าสั่งแต่ไม่รู้ถึงการท างานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง ณ เวลา
นั้นเป็นช่วงที่อิสราเอลตกเป็นเฉลยที่บาบิโลน ได้พบเจอการข่มเหงจากกษัตริย์บาบิโลนอย่างมากมาย  

3. เขาได้รับฤทธิ์เดชและสิทธิอ านาจมาจากพระเจ้า ซึ่งแสดงให้เห็นภาพว่าก าลังดูแลปกครอง
คนในโลก ในสดุดี 82:8 การใช้ค าว่า “พระทั้งหลาย” นี้ หมายถึง มนุษย์นั้นหาพบได้ยาก แต่ก็
สามารถพบจากที่อ่ืน ๆ ในพันธสัญญาเดิมได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อพระเจ้าทรงส่งโมเสสไปพบฟาโรห์ 
อพยพ 7:1 “พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “ดูซี เราตั้งเจ้าไว้เป็นดังพระเจ้าต่อฟาโรห์ และอาโรนพ่ีชาย
ของเจ้าจะเป็นผู้เผยพระวจนะแทนเจ้า” นี้ หมายความง่าย ๆ ว่า โมเสสเป็นผู้ส่งสารของพระเจ้า 
ก าลังพูดค าตรัสของพระเจ้า และดังนั้นจึงได้เปน็ตัวแทนของพระเจ้าไปพบกษัตริย์” จากอพยพ 21:28 
กล่าวว่า “ถ้ามีคนมาอ้างว่า สิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นของตน จงน าคดีของคู่ความนั้นไปเฝ้าพระเจ้า พระเจ้าทรง
ตัดสินว่าผู้ใดผิด ‘ผู้นั้นจะต้องใช้ค่าชดใช้เป็นสองเท่า’ ‘อย่าด่าพระเจ้า’ หรือสาปแช่งผู้ปกครองชน
ชาติของเจ้าเลย” 

แต่ก็ถือว่าน้อยมากการที่เราจะพบค าว่า “Elohim” ที่หมายถึง สิทธิอ านาจของมนุษย์ 
เพราะเหตุว่าการใช้ค านี้หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนลักษณะของมนุษย์ปกติ เช่น พระธรรมสดุดี 
86:8; 96:4; 97:7-9  

จากพระธรรมสดุดี 82 มีการใช้ “เอโลฮิม” ที่แตกต่างกันโดยสามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 

ข้อที่ 1 ט פ ֹּֽ ים ִישְׁ ר ֶב  2  ֱאֹלִהִ֣ ֶ֖ ק  ל   בְׁ ֵ֑ ב  -ַבֲעַדת    א  ָּ֥ ים    ִנצ   1 אֱֹֽלִהִ֗
(แปล) พระเจ้า (Elohim) ประทับในสภาสวรรค์ พระองค์ทรงพิพากษาท่ามกลางพระทั้งหลาย 
(Elohim) ว่า 
“เอโลฮิม” ค าแรกนั้นเป็นการใช้เรียกแทนพระเจ้าพระยาห์เวห์ และ “เอโลฮิม” ค าที่สองนั้นใช้เรียก
พระท้ังหลายที่เข้าร่วมประชุม 
 
 

https://strongsnumbers.com/hebrew/8199.htm
https://strongsnumbers.com/hebrew/430.htm
https://strongsnumbers.com/hebrew/7130.htm
https://strongsnumbers.com/hebrew/410.htm
https://strongsnumbers.com/hebrew/5712.htm
https://strongsnumbers.com/hebrew/5324.htm
https://strongsnumbers.com/hebrew/430.htm
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ข้อที่ 6  ון   כֻּל ֶֽכ  ֶֽם י ֹ֣ ל  ֵ֖י   ע  נ  ים  ַאת  ֶֽ   ּוב  ֹ֣ י   ֱאֹלה  ת  ַמר  י   א ָ֭ נ                                         :אֲֽ
(แปล) “เราได้กล่าวว่า ‘เจ้าทั้งหลายเป็นพระ’ (Elohim) เป็นบุตรองค์ผู้สูงสุด เจ้าทุกคนนั่นแหละ”                 
“เอโลฮิม” ในข้อนี้เป็นการเรียก พระท้ังหลาย ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นบุตรองค์ผู้สูงสุด 

 
ข้อที ่8  ם וי   ל  ַהג  כ  ל   ב  ַחַ֗ נ  ה   ת ִ֝ ָּ֥ י  ַאת  ץ   כ   ר  א   ה   ה  ֹ֣ ט  פ  ים   ש  ֹלה  ה   ֱאָ֭ ֹ֣      :קּומ 
(แปล) ข้าแต่พระเจ้า (Elohim) ขอทรงลุกขึ้นพิพากษาแผ่นดินโลก เพราะประชาชาติทั้งสิ้นเป็นของ
พระองค ์
“เอโลฮิม” ในข้อนี้เป็นการใช้เรียกแทนพระเจ้าพระยาห์เวห์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว 

4.4.2 อะดัทเอล (สภาสวรรค์) 

การใช้ค าที่มี “สภา” เป็นที่ประชุมของพระเจ้าและเหล่าเทพ (พระทั้งหลาย) หรือบุตรองค์ผู้
สูงสุด และเป็นที่ที่มีการประชุมโดยมีพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาเพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือพระ
เหล่านั้น   

สดุดี 82:1    พระเจ้าประทับในสภาสวรรค์ พระองค์ทรงพิพากษาท่ามกลางพระท้ังหลาย   
สดุดี 89:7-8 พระเจ้าทรงเป็นที่เกรงกลัวในสภาของผู้บริสุทธิ์ ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงขาม กว่า

ทั้งสิ้นที่อยู่รอบพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมทัพ ผู้ใดทรงฤทธิ์
เหมือนพระองค์? ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความซื่อสัตย์ของพระองค์ล้อมรอบ
พระองค์    

การใช้ค าท่ีไม่มี “สภา”  
          อพยพ15:11 “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ในบรรดาพระต่าง ๆ องค์ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์เล่า? 

องค์ไหนจะเหมือนพระองค์ผู้ทรงงามสง่าในความบริสุทธิ์และน่าเกรงขามด้วย
พระสิริ และทรงท าการอัศจรรย์? และเป็นที่ท่ีพระเหล่านั้นต้องรายงานต่อพระ
เจ้าส าหรับหน้าที่ของตนเอง   

โยบ 1:6 อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อเหล่าทูตสวรรค์มารายงานตัวต่อพระยาห์เวห์ ซาตานได้มาใน
หมู่เขาด้วย  

โยบ 2:1      และอยู่มาวันหนึ่ง เมื่อเหล่าทูตสวรรค์มารายงานตัวต่อพระยาห์เวห์ ซาตาน
ได้มาในหมู่เขา เพ่ือรายงานตัวต่อพระยาห์เวห์ด้วย  

          เศคาริยาห์ 3:1 “แล้วทูตสวรรค์ได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นโยชูวามหาปุโรหิต ซึ่งยืนอยู่หน้าทูต
ของพระยาห์เวห์ และซาตานยืนอยู่ข้างขวามือของท่าน จะฟ้องท่าน   
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         เศคาริยาห์ 3:7 พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า ถ้าเจ้าด าเนินตามมรรคาของเรา และรักษา
ค าก าชับของเรา เจ้าจะได้ปกครองนิเวศของเรา และดูแลบริเวณ ของเรา และ
เราจะให้เจ้ามีสิทธิที่จะเข้าไปท่ามกลางผู้ที่ยืนอยู่ที่นี่  

4.4.3 อ านาจของพระเจ้า    

John Goldingay (2007) ได้อธิบายอ านาจของพระเจ้าโดยการใช้ค ากริยา 2 ค า sapat และ 
sadeq สอดคล้องกับค านามคู่ mispat และ sedaqa ซึ่งเป็นแบบฉบับการแปลของความชอบธรรม
และความยุติธรรม แสดงถึงการแสดงออกด้วยการตัดสินใจที่มีความซื่อสัตย์ต่อคนที่เรามีความสัมพันธ์ 
ด้วยการกระท าสิ่งที่ถูกต้องต่อพวกเขา  ในบริบทของศาล หมายถึง การแสดงถึงการค้นหาการ
ช่วยเหลือของพวกเขามากกว่าการช่วยเหลือในตัวบุคคลโดยหวังทรัพย์สิน ที่ดิน หรือบ้านของพวกเขา
เพ่ือแลกกับอิสรภาพ  ดังนั้นฤทธิ์เดชความรุนแรงของการอธิบายนี้เพ่ิมขึ้นโดยความจริงที่ว่า ค านาม
ทั้ง 4 ค านีต้้องมาอยู่รวมกัน 

Authority (mispat  สิทธิอ านาจ sapat  ใช้สิทธิอ านาจ  แสดงสิทธิอ านาจ) โดยทั่วไป
หมายถึง การใช้สิทธิอ านาจหรือการปกครองและการตัดสินเพ่ือประชาชน ในพระธรรมสดุดี สิ่งนี้เป็น
สิ่งที่ส าคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เขียนสดุดีพูดถึงสิทธิอ านาจของพระเจ้าหรือการปกครองของ
พระองค์ (ไม่ใช่การพิพากษา) หรือการตัดสินใจเพ่ือคนจน (ไม่ได้พิพากษาเขา สดด.96:13; 98:9; 
103:6; 146:7) โดยพ้ืนฐานค านี้เกี่ยวกับอ านาจ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่ mispat จะแสดงออกมาใน
รูปแบบที่ไม่ยุติธรรม ซึ่งท าให้ผู้เขียนพระคัมภีร์เน้นว่า พระเจ้าทรงใช้สิทธิอ านาจของพระองค์ ด้วย
ความจงรักภักดี และความสัตย์ซื่อ (สดด.119:7; 96:13; 98:9)  

Faithful, faithfulness (saddiq, sedeq, sedaqa) ความชอบธรรม (ความซื่อสัตย์ 
ความจงรักภักดี ไว้ใจได้) ค านี้มีความหมายเหมือนกับค าว่า “ความยุติธรรม” และ “ความชอบธรรม” 
ซึ่งถ่ายทอดส่วนหนึ่งของลักษณะพิเศษที่มีความหมายว่า เป็นการกระท าสิ่งที่ถูกต้องตามความสัมพันธ์
และความรับผิดชอบ ไม่ใช่ตามมาตรฐานศีลธรรมใด ๆ ดังนั้นพระเจ้าผู้ส าแดงความชอบธรรมแก่เรา
เมื่อทรงอภัยบาปและเมื่อทรงปกป้องหรือช่วยเรา บ่อยครั้งที่พระธรรมสดุดีใช้ร่วมกับสิทธิอ านาจ 
หมายถึง การใช้อ านาจในนามของประชาชน หรือต่อผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ 

ซึ่งในพระธรรมสดุดีบทที่ 82 ข้อ 1 ข้อ 2 และ 8 นี้ เราจะเห็นอ านาจของพระเจ้าที่ส าแดงถึง
ความยุติธรรมและความชอบธรรม (สดด. 82:1) พระเจ้าประทับในสภาสวรรค์ พระองค์ทรงพิพากษา
ท่ามกลางพระทั้งหลายว่า  เมื่อสังเกตเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงใช้สิทธิอ านาจของพระองค์ในการ
พิพากษาซึ่งเป็นสิทธิอ านาจของพระองค์อยู่แล้ว ส่วนการใช้อ านาจการพิพากษาของพระทั้งหลายนั้น
เป็นไปในทางที่ไม่ดีคือความล าเอียง และความอยุติธรรมที่ส าแดงออกถึงการใช้แต่สิทธิอ านาจไม่
ค านึงถึงความถูกต้อง (สดด. 82:2) เจ้าทั้งหลายจะพิพากษาอย่างอยุติธรรม และล าเอียงเข้าข้างคน
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อธรรมนานเท่าใด? การพิพากษาที่พวกเขาใช้เป็นการแสดงแค่สิทธิอ านาจที่พวกเขามีอยู่ซึ่งไม่ได้แฝง
ด้วย ความชอบธรรมหรือยุติธรรม ขาดความจงรักภักดี  และความไว้วางใจ เป็นเหตุให้ผู้เขียนพระ
ธรรมสดุดี ต้องเขียนเพ่ือขอพระเจ้าทรงใช้อ านาจของพระองค์ในการพิพากษา เพราะในการพิพากษา
ของพระเจ้านั้นเปี่ยมไปด้วยความชอบธรรม ยุติธรรม ความเป็นธรรมที่เชื่อและไว้วางใจได้รวมถึง
ความสัตย์ซื่อในพระสัญญาของพระเจ้าทีม่ั่นคงและเป็นนิรันดร์ (สดด. 82:8) ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุก
ขึ้นพิพากษาแผ่นดินโลกเพราะประชาชาติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ 

4.4.4 บุตรองค์ผู้สูงสุด     

“บรรดาบุตรของพระเจ้า” ในพระธรรมโยบ 1:6 เรียกว่า “ทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์” คือ “บรรดา
ทั้งหมดแห่งฟ้าสวรรค์” ในพระธรรมสดุดี 89:5 กล่าวว่า “มีคายาห์ผู้อธิบายภาพที่ได้รับการเปิดเผย
ถึงบรรดาเหล่าบริวารทั้งหมดแห่งฟ้าสวรรค์ ซึ่งได้ยืนอยู่ข้างๆ พระยาห์เวห์ คือทั้งทางข้างขวาและข้าง
ซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ บรรดาบุตรของพระเจ้าที่อยู่บนฟ้าสวรรค์คือทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างบน
สวรรค์” จากพระธรรมสดุดี 89:5-6 และสดุดี 89:6  “ในบรรดาบุตรของพระเจ้า” หมายถึง “บรรดา
พระของชนชาติอ่ืนหรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือดวงดาวต่าง ๆ ” พันธสัญญาใหม่กล่าวว่า ชาวยิวทีไ่ม่
เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า จึงกล่าวหาพระเยซูว่าทรงหมิ่นประมาทต่อพระเจ้า เนื่องจาก
พระเยซูคริสต์ทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ในยอห์น 10:33 และการที่ชาวยิวต้องการที่จะ
เอาหินขว้างพระเยซูไม่ใช่เพราะการกระท าดีของพระองค์ แต่เป็นเพราะพวกเขาเห็นว่าพระเยซูผู้ทรง
สภาพมนุษย์แต่กลับตั้งตัวเป็นพระเจ้า เป็นเหตุให้พระเยซูทรงยกพระค าในสดุดี 82:6 เพ่ือกล่าวเตือน
ชาวยิวว่า “พระบัญญัติใช้กับมนุษย์เท่านั้น” แม้ว่าผู้มีสิทธิอ านาจและเกียรติยศศักดิ์ศรีนั้นเป็น     
เทพเจ้าก็ตาม ประเด็นของพระเยซูคือ พวกยิวกล่าวหาว่าพระเยซูทรงหมิ่นประมาทต่อพระเจ้า โดย
การที่พระเยซูทรงยืนยันสถานะของพระองค์ว่าทรงเป็น “บุตรของพระเจ้า” อย่างไรก็ตาม ข้อพระ
คัมภีร์ ของชาวยิวเองใช้ค าเดียวกันกับค าว่า “เจ้าหน้าที่ปกครองบ้านเมืองโดยทั่วไป” หากผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งท าพิธีทางศาสนายังถูกนับได้ว่าเป็น “เทพเจ้า” ยิ่งกว่านั้น จะว่าอย่างไรกับพระองค์ผู้หนึ่งที่
พระเจ้าได้ทรงเลือกและส่งมา ในพระธรรมยอห์นบทที่ 10:34-36 ได้เขียนว่า “พระเยซูตรัสว่า “ใน
พระธรรมของท่านมีค าเขียนไว้มิใช่หรือว่า ‘เราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระ’ ถ้าพระธรรมนั้น
เรียกผู้ที่รับพระวจนะของพระเจ้าว่า เขาเป็นพระ (และจะฝ่าฝืนพระคัมภีร์ไม่ได้) ท่านทั้งหลายจะ
กล่าวหาท่านที่พระบิดาได้ทรงตั้งไว้ และทรงใช้เข้ามาในโลกว่า ‘ท่านกล่าวค าหมิ่นประมาทพระเจ้า’ 
เพราะเราได้กล่าวว่า ‘เราเป็นบุตรของพระเจ้า’ อย่างนั้นหรือ” 

จากการค้นคว้าวิจัยสรุปความหมายของค าว่า “บุตรองค์ผู้สูงสุด”ตามความคิดเห็นของกลุ่ม
นักวิชาการส่วนใหญ่ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า “ผู้ทรงอ านาจในการปกครองและผู้พิพากษาเหล่านี้” คือ พระ
ทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าเป็น “บุตรองค์ผู้สูงสุด” นับเป็นสมาชิกของสวรรค์ของพระเจ้า (โยบ 1:6, 2:1) 
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4.5 ศึกษาศาสนศาสตร์   

Wagraham (2017) การประชุมของชาวสวรรค์ที่เรียกว่า “อะดัทเอล” (สภาสวรรค์) ค าว่า
“Elohim” ซึ่งอ้างถึง (Yahweh) หรือ “เทพเจ้า” “เทพอ่ืน” “ผี”และฯลฯ ในสดุดีที่ใช้ “Elohim” 
เพราะสดุดีบทที่ 82 นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Elohistic Psalter การเรียกพระเจ้าด้วยการใช้ “Elohim” 
เหมือนการเรียก “พระทั้งหลาย” แต่ความแตกต่างคือ “Elohim” ที่ใช้เรียก “พระเจ้าพระยาห์เวห์”
นั้นเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เที่ยงแท้แต่เพียงองค์เดียว เพราะทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่โดยพระองค์
เอง (อพย. 3:14-15; ยรม. 10:6; สดด. 82:1) ผู้เขียนได้บรรยายถึงพระเจ้าพระยาห์เวห์ผู้ทรงประทับ
ในสภาสวรรค์ “อะดัทเอล” คือ “สภาของพระยาห์เวห์” หมายถึงการแสดงถึงอ านาจหรือโดย
ธรรมชาติแล้วความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ (1 ทธ. 6:15) พระเจ้าได้ทรงยืนอยู่ท่ามกลางสภาแล้ว

ทรงตรัสเป็นวลีต่อผู้รับว่า (นานแค่ไหน)  עד מתי (สดด. 82:2) ซึ่งเป็นการใช้ค าถามในลักษณะที่มี
ค าตอบเชิงลบ ด้วยเหตุนี้การใช้วลีอาจมีจุดมุ่งหมายให้เห็นว่าผลลัพธ์นั้นไม่ดีอย่างแน่นอน ดังนั้นจะ
เห็นว่าค าพูดที่พระเจ้าทรงตรัสกับผู้รับเป็นการพูดที่มีนัยยะกล่าวถึงสิ่งที่พวกเขาชอบมากกว่า นั่นคือ
การกระท าที่แสดงความโปรดปรานต่อคนชั่ว  (สดด. 82:3) ดังนั้นผู้ที่พูดนั้นจะเป็นผู้ใดไปไม่ได้
นอกจากพระเจ้าพระยาห์เวห์ ขณะที่พระยาห์เวห์ ทรงตั้งค าถามเกี่ยวกับความยุติธรรมอยู่นั้น ซึ่งเป็น
ค าพูดที่ดูเหมือนจะใช้ความหมายของการกระท าที่ต่อเนื่องกัน คือให้พวกเขามอบความยุติธรรมแก่ผู้
อ่อนแอและคนยากจน (สดด. 82:4) แต่พระทั้งหลายไม่รู้และไม่เข้าใจตั้งแต่ในอดีตคือตั้งแต่ที่พระ
ทั้งหลายเลือกที่จะอยู่ฝ่ายต่อต้านพระเจ้าคือฝ่ายซาตานแล้ว “ซาตาน” (มีความหมายว่า “ผู้
กล่าวโทษ”) ก็มาท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์ด้วย ซาตานยังมีสิทธิเข้าถึงสวรรค์ได้ (ดู วว. 12:10) มัน
กล่าวว่ามันไปๆมาๆ และเดินขึ้นเดินลงบนแผ่นดินโลก ดูเหมือนว่ามันเสาะหาคนที่มันจะกล่าวโทษ
และครอบง าได้ (1 ปต. 5:8) การที่ซาตานไปมาบนโลกยังแสดงให้เห็นว่ามันใช้สิทธิอ านาจของมัน
เหนือผู้คนที่อยู่ใต้มัน ซึ่งการเดินบนแผ่นดินมักหมายถึงมีอ านาจครอบครอง (ดู ฉธบ. 1:36; 11:24;  
ยชว. 1:3; 14:9) แน่นอน ดังนั้น “ซาตาน” คือ “พระของยุคนี้” (2 คร. 4:4; อฟ. 2:2) และ “ชาวโลก
ทั้งสิ้นอยู่ใต้อานุภาพของมารร้าย” (1 ยน. 5:19) พวกเขายังคงเดินอยู่ในความมืดอย่างต่อเนื่อง (สดด. 
82:5) สังเกตได้ว่าเป็นภาพที่พระยาห์เวห์ก าลังบอกหรือให้ค าบรรยายแก่พระทั้งหลายถึงสิ่งที่พระ
ทั้งหลายอีกกลุ่มได้กระท า ซึ่งท าให้รากฐานของโลกเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลนั้นทรุดโทรมเพราะ
แต่เดิมนั้นต้นก าเนิดของโลกและจักรวาลเป็นสิ่งที่ดี งามนั่นคือความยุติธรรม จึงเห็นได้ว่าความ 
อยุติธรรมที่พระท้ังหลายได้กระท านั้นเป็นความอยุติธรรมระดับจักรวาลซึ่งร้ายแรงมากทีเดียว 

จากนั้นพระเจ้าจงึตรัสต่อพระเหล่านั้นถึงฐานะของพวกเขาซึ่งเป็นการพูดของพระยาห์เวห์ใน
สภาของพระเจ้าต่อ “พระท้ังหลาย” ว่า พวกเขาเป็น “บุตรองค์ผู้สูงสุด” แสดงว่าพวกเขาก็คือ “บุตร
ของพระยาห์เวห์พระเจ้าผู้สูงสุด” (สดด. 82:6) ในพระธรรมโยบ 1:2 ยังอธิบายอีกว่า พวกเขา คือ 
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“เหล่าทูตสวรรค์” แต่เนื่องจากพวกเขาไม่เพียงแต่เมินเฉยต่อสิ่งที่ควรท า แตก่ลับท าในสิ่งที่พระเจ้าไม่
พอพระทัย ด้วยการไม่ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากและผู้ขัดสน ทั้งยังไม่มอบความยุติธรรมแก่ผู้ที่อ่อนแอและ
เด็กก าพร้า และไม่ช่วยให้คนเหล่านี้ให้พ้นภัยหรือพ้นจากมือของผู้อธรรม พระเจ้าจึงให้พวกเขาเห็น
ผลที่จะตามมาจากผลการกระท าของพวกเขาคือพวกเขาจะตายเหมือนมนุษย์ (สดด. 82:7) เพราะอีก
ไม่นานมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ก็ต้องตาย จึงมีเหตุผลที่จะคิดว่าพระเจ้าก าลังลดระดับของพวกเขา
ทั้งหลายลงอยู่ในระดับเท่าเทียมกับมนุษย์ ซึ่งก่อนหน้านั้นพวกเขาไม่ต้องกังวลเรื่องความตายเพราะ
พวกเขาเป็นอมตะ แต่ตอนนี้พวกเขาต้องกังวลเรื่องความตายเพราะถูกท าให้เป็นเหมือนมนุษย์แล้ว 
เช่นเดียวกันพวกเขาก็จะล้มลงเหมือนเจ้านายคนหนึ่ง คือการลดระดับจากเทพให้เป็นเหมือนราชาที่
ล้มลงนั่นเอง  

ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งคือการใช้แนวคิดเรื่องความเป็นกษัตริย์ของโลกโบราณ ทีก่ล่าวถึง
กษัตริย์ไดข้ึ้นสู่อ านาจและตกลงจากอ านาจ ดังนั้นการล้มลง คือการทีพ่วกเขาไม่สามารถอยู่ในอ านาจ
อีกต่อไปต่างจากเดิมที่พวกเขาปกครองดินแดนต่าง ๆ ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้าง แต่บัดนี้
พวกเขาสูญเสียสิทธิและอ านาจในการครอบครอง ท้ายสุดนี้ผู้เขียนได้อ้างถึงพระนามของพระยาห์เวห์ 
คือ การขอให้พระยาห์เวห์ทรงลุกขึ้นพิพากษา (สดด. 82:8) เพราะผู้เขียนทราบดีว่า ในที่สุดจะมีพระ
ยาห์เวห์เพียงผู้เดียวที่มีอ านาจในการปกครองประชาชาติ ดังนั้นพระยาห์เวห์จะทรงครอบครองทุกสิ่ง
ที่ทรงสร้างและทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ของบรรดาประชาชาติทั้งหลาย 

 

4.6 ศึกษาเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม    

ในช่วงระยะเวลาของอาสาฟนั้น เขาได้มองเห็นเจ้าหน้าที่คนอ่ืน ๆ ทีไ่ด้กระท าการดีที่สุดและ
ที่แย่ที่สุด ท าให้ต้องมีการร้องเรียนเรื่องการคดโกงของคนร่ ารวย และผู้ที่มีอิทธิพล ซึ่งบันทึกไว้ในสดุดี 
72 และ 73 นี้อาจถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่บางคน โดยค าที่เขาใช้อธิบายคนชั่วมาจากศัพท์เดียวกับค าว่า 
“เจ้าหน้าที่” ของระบบลัทธิบูชายัน ซ่ึงเพลงสดุดีแต่ละเพลงมีความหมายแยกกันและไม่สามารถสรุป
เป็นบทเพลงสรรเสริญโดยรวมได ้ดังนั้นเพลงสดุดีทั้ง 12 บทนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพิพากษาจากพระ
เจ้า และกล่าวถึงวิธีที่ผู้คนในพระคัมภีร์ต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า เพลงสดุดีของอาสาฟ
หลายบทได้จัดอยู่ในหมวดหมู่ความโศกเศร้าของชุมชน เพราะพวกเขาห่วงใยในความเป็นอยู่ที่ดีของ
คนทั้งชุมชน และกล่าวถึงความเสียใจของชุมชนรวมถึงค าอธิบายของการถูกท าลายที่รุนแรงบางอย่าง 
ท าให้ต้องร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า  จึงเป็นเหตุให้ผู้ประพันธ์สดุดีพระธรรมสดุดีบทที่ 82 
บทนี้ จินตนาการถึงพระเจ้าผู้ประทับอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ในสวรรค์ โดยการพูดถึงอ านาจของ
พระเจ้าที่อยู่ในสภาสวรรค์ 
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สดุดี 82 เป็นวรรณกรรมการพยากรณ์เกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่อบรรดาเทพ
เจ้าของคนต่างชาติ ผู้ประพันธ์ได้เพ่ิมรายละเอียดโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง ข้อ 1-4 
คือเป็นการบรรยายภาพหรือนิมิตของบัลลังก์แห่งสวรรค์ที่ซึ่งพระเจ้าได้พิพากษาพระทั้งหลาย และ
สรุปความ ข้อ 2-4 เกี่ยวข้องกับความผิดที่ต้องรับโทษ ส่วนที่ 2 ข้อ 5-7  คือส่วนทีผู่้เขียนได้บรรจุ
ถ้อยค าที่โจมตีพระทั้งหลายที่โง่เง่าในเรื่องศีลธรรมเพราะขาดความรับผิดชอบ ซึ่งท าให้เกิดความ
วุ่นวายขึ้นในโลกและพวกเขาต้องรับผิดชอบต่อการขาดจากความเป็นอมตะและการถูกขับไล่ออกมา
จากทั้งสวรรค์และโลก ส่วนที่ 3 ในข้อ 8 ผู้ประพันธ์สดุดีได้อธิษฐานขอการรื้อฟ้ืนความยุติธรรมแห่ง
จักรวาลภายใต้การปกครองของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว เพราะว่าสดุดีบทนี้ มีความคล้ายคลึงกับ    
พระธรรมอิสยาห์บทที ่3 ข้อ 13 และเอเสเคียล 28:1-10  

 

4.7 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

พระธรรมโยบ สุภาษิตและปัญญาจารย์ อยู่ในหมวดวรรณกรรมภูมิปัญญา ลีลาการเขียน
แบบนี้ปรากฏในพันธสัญญาเดิมเล่มอ่ืนด้วย โดยเฉพาะสดุดี ซึ่งหนังสือประเภทนี้ปรากฏใน
วรรณกรรมของประเทศเพ่ือนบ้านของชนชาติอิสราเอลด้วยเช่นกัน เช่นบทกวีเชิงละครอันยอดเยี่ยมนี้
ปรากฏใน  พระธรรมโยบทั้งเล่ม กล่าวถึงปญัหาความทุกข์ทรมานที่คนทุกสมัยฉงนสนเท่ห์ โดยเล่าถึง
คนดีชื่อโยบผู้สูญเสียทุกสิ่งอย่าง แต่ยังเชื่อมั่นในพระเจ้า   

สมาคมพระคริสตธรรมไทย (2560) เขียนไว้ว่า พระธรรมโยบซึ่งเป็นพระธรรมที่จัดอยู่ในกลุ่ม
ของบทกวีนิพนธ์เป็นพระธรรมที่สอนเรื่องสติปัญญา และเป็นสติปัญญาที่ มาจากพระเจ้า เพราะ
ปัญญาของชนชาติอิสราเอลนั้นเกี่ยวข้องกับการรู้จักพระเจ้า จึงไม่น่าแปลกใจที่เรื่องราวและ
เหตุการณ์ในพระธรรมโยบจะขัดแย้งกับพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ ที่สอนในเรื่องความทุกข์ว่ามา
จากพระเจ้า คือ แนวคิดท่ีว่า “ถ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็จะต้องพบเจอกับความทุกข์” 

แต่เรื่องราวของโยบนั้นเป็นเรื่องราวของผู้ชอบธรรมที่ต้องเจอกับความทุกข์ แม้ว่าพระธรรม
โยบจะไม่ได้ให้ค าตอบเกี่ยวกับความทุกข์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความข้องใจส าหรับผู้อ่านมากมาย แต่กลับ
ให้มุมมองเกี่ยวกับความย าเกรงพระเจ้า ผู้อ่านจะพบว่าแม้โยบและคนรอบข้างจะไม่รู้และเข้าใจว่า
ท าไมโยบผู้ชอบธรรมแต่ต้องเผชิญกับความทุกข์มากมาย แต่มีสิ่งหนึ่งที่โยบได้กระท าคือเขาแม้ว่าเขา
จะเจอความทุกข์ใจมากเพียงใดเขาก็ไม่ทอดทิ้งพระเจ้า เขายังคงยึดมั่นและยืนหยัดอยู่ในความ    ชอบ
ธรรมของพระเจ้าว่าพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นพระผู้ไถ่ของเขา ดังนั้นพระธรรมโยบจึงสอนให้รู้ว่า
ความทุกข์ทรมานไม่ได้เป็นการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าเสมอไป แต่ความทุกข์อาจเป็นสิ่งที่ท าให้
เกิดประโยชน์มากมาย เมื่อเราสามารถผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้ ดังเช่น พระเยซูผู้ทรงยอมทนทุกข์
ทรมานเมื่อทรงอยู่บนโลกนี้เพื่อให้แผนการทรงไถ่ของพระเจ้าส าเร็จในพระองค์ 
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จากการศึกษาและเรียบเรียงข้อมูลในบทนี้ ท าให้ได้ความชัดเจนและค าตอบที่ผู้วิจัยต้องการ
โดยศึกษาว่าความหมายของอะดัทเอล (สภาสวรรค์) จากสดุดี 82 นั้น คือการประชุมของชาวสวรรค์ 
รวมถึงอ านาจของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความสัตย์ซื่อและชอบธรรม พระท้ังหลายที่ถูกเรียกว่าบุตรองค์
ผู้สูงสุดเหล่านี้ คือเทพผู้ครอบครอง ผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างเพ่ือรับใช้พระองค์ แต่พวกเขาเลือกที่จะอยู่
ฝ่ายต่อต้านพระเจ้าโดยพิพากษาด้วยความล าเอียงและความอยุติธรรมแก่ผู้ที่อ่อนแอกว่า จึงส่งผลให้
พวกเขาได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าด้วยเช่นกัน 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอะดัทเอล (สภาสวรรค์) 

โดยผ่านทางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากพระคัมภีร์ หนังสืออรรถาธิบาย หนังสือและเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องรวมถึงงานวิจัยอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยเพ่ือให้ค าแนะส าหรับผู้น าในคริสตจักร
และคริสเตียนในประเทศไทย พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและการต่อยอดงานวิจัยในอนาคตได้ ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องความหมายของอะดัทเอล (สภาสวรรค์) จากสดุดี 82 เพ่ือให้ค าแนะน า
ส าหรับผู้น าในคริสตจักรและคริสเตียน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือศึกษาความหมายของอะดัทเอล (สภาสวรรค์) ซึ่งเกี่ยวกับอ านาจที่ยุติธรรมและ
ซื่อสัตย์ของพระเจ้า เพ่ือช่วยให้ผู้น าคริสตจักรหันมาสอนเรื่องราวโลกฝ่ายวิญญาณมากขึ้น เป็นการ
ช่วยให้คริสเตียนเปิดมุมมองใหม่ในการอ่านพระคัมภีร์เพ่ือจะรู้จักพระลักษณะของพระเจ้ามากข้ึน 

2. เพ่ือให้การท าวิจัยนี้มีส่วนช่วยให้คริสเตียนในสังคมไทยที่มีความกลัวต่อเรื่องวิญญาณชั่ว
หรือภูตผีต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อมิติด้านฝ่ายวิญญาณได้เห็นถึงความจ ากัดของสิ่งเหล่านี้ 

จากการศึกษาพบว่าความหมายของอะดัทเอล (สภาสวรรค์) จากสดุดี 82 ไม่ใช่เรื่องที่
เปรียบเทียบแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกฝ่ายวิญญาณจริง ซึ่งเป็นการประชุมของเหล่า
ทูตสวรรค์หรือเหล่าเทวเทพ โดยมีพระเจ้าเป็นประธาน ซ่ึงค าพิพากษาของพระเจ้าส าแดงถึงอ านาจที่
เปี่ยมไปด้วยความยุติธรรมและซื่อสัตย์ของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แต่องค์เดียว พระทั้งหลายที่ถูกเรียกว่า
บุตรองค์ผู้สูงสุดนั้นคือเหล่าทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสร้าง เป็นผู้มีหน้าที่รับใช้พระเจ้า แต่การกระท า
ของพระทั้งหลายนั้น คือการที่พวกเขาเลือกท าสิ่งที่ล าเอียงและอยุติธรรมตรงกันข้ามกับพระประสงค์
ของพระเจ้า พวกเขาจึงต้องรับการพิพากษาจากพระเจ้าโดยการลดฐานะและศักดิ์ศรีให้เป็นเหมือน
มนุษย์ คือ ต้องตายเหมือนอย่างมนุษย์ และองค์ประกอบที่ส าคัญในการชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้
เกิดข้ึนบนฟ้าสวรรค์จริงมี ดังนี้ 
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1. สภาสวรรค์ 
สภาสวรรค์เป็นสถานที่ประชุมของบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ คือ ที่ประชุมของชาวสวรรค์ ในโลก

ฝ่ายวิญญาณ โดยมีพระเจ้าทรงเป็นประธาน เพ่ือเป็นการแสดงถึงสิทธิอ านาจและฤทธิ์เดชของพระ
ยาห์เวห์ บ่อยครั้งที่ปรากฏภาพของพระยาห์เวห์นั่งบนบัลลังก์เหนือสภาของเทพทั้งหลาย ผู้ท าหน้าที่
รับใช้ในการแจกจ่ายกฤษฎีกา/ค าพิพากษาและข้อความต่าง ๆ ของพระเจ้า นอกจากนี้ยังสามารถ
พิสูจน์ได้จากพระคัมภีร์อีกว่า สภาสวรรค์เป็นการประชุมของเหล่าทูตสวรรค์ด้วย และพระเจ้าองค์
เดียวเท่านั้นที่ทรงมีอ านาจอนุญาตให้ซาตานทดสอบความเชื่อของโยบตามค าขอ (โยบ 1:6; 2:1; วว. 
12:10)  

2. อ านาจของพระเจ้า 
อ านาจของพระเจ้านั้นมีอยู่เต็มบนฟ้าสวรรค์และจักรวาลเป็นอ านาจยิ่งใหญ่เหนืออ านาจ   

ใด ๆ ทั้งยังเป็นที่เกรงกลัวของผู้ประชุมบริสุทธิ์ เพราะอ านาจของพระเจ้านั้นเปี่ยมไปด้วยความ
ยุติธรรม ความชอบธรรม ความสัตย์ซื่อ และความรักอันมั่นคงนิรันดร์ 

3. พระท้ังหลาย 
เดวิด เอฟ. ฮินสัน (ม.ป.ป.) การใช้ค าว่า “เอโลฮิม” ในการเรียก “พระทั้งหลาย” ให้เห็นว่า

พวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอน เพราะพระยาห์เวห์ทรงเรียกพวกเขาว่าเป็น “บุตรองค์ผู้
สูงสุด” เช่นเดียวกับที่เรียก “ทูตสวรรค์” การที่พวกเขาจะตายเหมือนอย่างมนุษย์และล้มลงเหมือน
เจ้านายคนหนึ่งนั้น แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วพวกเขามีชีวิตที่เป็นอมตะ มีอ านาจในการปกครอง ซึ่ง
บางครั้งผู้เขียนพันธสัญญาเดิมพูดถึง “เทพ” ต่าง ๆ ที่หมายถึง “ทูตสวรรค์” ผู้เขียนสมัยเริ่มแรกบาง
คนคิดว่าม ี“เทพ”หรือ “พระต่าง ๆ” เป็นจ านวนมากโดยเน้นความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเจ้ามากกว่า 
และพูดถึงเทพทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้า (สดด. 82:1, 138:1) ในพระธรรมสดุดี 97:7 
ผู้ประพันธ์ปฏิเสธว่ารูปเคารพไม่มีอานุภาพอะไรเลย แต่บอกว่าพระทั้งหลาย “กราบลงต่อพระองค์” 
บุตรของพระเจ้าก็เช่นกัน หลายครั้งทีแ่ปลว่า “ชาวสวรรค์”  คือชาวสวรรค์ที่เชื่อฟังพระเจ้าถือว่าเป็น
ทูตสวรรค์ (สดด. 29:1, 89:6, โยบ 1:6) และเป็น “ผู้บริสุทธิ์” (ฉธบ. 33:2; สดด. 89:5; ศคย. 14:5) 
แต่เพราะความล าเอียงในการใช้อ านาจในการพิพากษา การไม่ยอมมอบความยุติธรรมให้กับคน
อ่อนแอหรือคนขัดสน การไม่ยอมปกป้องเด็กก าพร้า ท าให้ศีลธรรมบนแผ่นดินโลกได้รับความ
สั่นคลอน กเ็พราะพระท้ังหลายเหล่านี้เลือกที่จะอยู่ฝ่ายต่อต้านพระเจ้าคืออยู่ฝ่ายซาตาน  
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5.2 ค าแนะน าส าหรับผู้น าคริสตจักรและคริสเตียน 

จากการศึกษาความหมายของอะดัทเอล (สภาสวรรค์) จากสดุดี  82 ท าให้ได้ค าแนะน า
ส าหรับผู้น าในคริสตจักรและคริสเตียนในการสอนและศึกษาพระคัมภีร์รวมถึงการด าเนินชีวิต
ดังต่อไปนี้ 

5.2.1 พระเจ้าทรงมีอ านาจเหนือ (การทรงสร้าง) ทุกสิ่ง ฟ้าสวรรค์ จักรวาล แผ่นดินโลก 

ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก  ทุกสิ่งล้วนผ่านการทรงสร้าง
ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าและเหล่าทูตสวรรค์ ซึ่งเป็นสถานทีท่ี่ทุกคนบนโลกนี้
ต้องการที่จะไปอยู่หลังสิ้นชีวิต แม้จะเป็นที่ซึ่งไม่เคยเห็นด้วยตามาก่อนก็ตาม แต่มนุษย์ทุกคนก็เชื่อว่า
ที่นั่นเป็นสถานที่ดีและน่าอยู่ที่สุดเสมอ กระนั้นแม้ความยิ่งใหญ่ของจักรวาลซึ่งมนุษย์ที่เก่งกล้าก็ยังไม่
สามารถที่จะรู้ไดห้มด ความอัศจรรย์ของดาวเคราะห์และดวงดาวต่าง ๆ ที่ลอยอยู่ในจักรวาล เป็นการ
ตกแต่งที่สวยงาม รวมทั้งแผ่นดินโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลส าหรับมนุษย์ สัตว์นานาชนิด ที่ว่ายอยู่ในน้ า 
โบยบินอยู่บนท้องฟ้า วิ่งอยู่ในป่าเขา พืชพันธุ์มากมายที่เกิดขึ้น คลื่นในทะเล เมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า 
และมนุษย์ผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า ล้วนเป็นการทรงสร้างของพระเจ้าเพ่ือให้
เห็นถึงอ านาจของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว 

สาธนัญ บุณยเกียรติ (2560) กล่าวไว้ว่า ส าหรับคริสเตียนไทย แม้จะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระ
ผู้สร้าง แต่บ่อยครั้งคริสเตียนไทยรู้สึกว่าพระเจ้าทรงเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ห่างไกล นอกจากนั้น 
คริสเตียนบางคนยังอยู่ใต้อิทธิพลของความเชื่ออ่ืน ๆ เช่น คิดว่าวันเดือนปีเกิดเป็นตัวก าหนด
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต เชื่อว่าบางวันเป็นวันดี ส่วนบางวันนั้นไม่ดี เข้าใจว่าสัตว์หรือพืชบางชนิด
จะน าโชคลาภมาสู่ครอบครัว หรือพ่ึงพาอ านาจของผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เมื่อคริสเตียนไทยมองดู
ธรรมชาติก็จะคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แต่มักลืมคิดต่อไปว่า พระเจ้าองค์นี้ทรงมีอ านาจที่
ยิ่งใหญ่และเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไร ซึ่งในอิสยาห์ 66:1 บันทึกว่า พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า 
“สวรรค์เป็นพระที่นั่งของเรา และแผ่นดินโลกเป็นแท่นวางเท้าของเรา” ไม่เคยมีผู้ใดหรือในความเชื่อ
ใดบันทึกถ้อยค าเช่นนี้ นอกจากพระยาห์เวห์พระเจ้าผู้มีอ านาจเหนือทุกสิ่งแล้ว ดังนั้นผู้น าใน
คริสตจักรจึงควรสอนถึงสิ่งเหล่านี้ คืออ านาจของพระเจ้านั้นไม่มีความจ ากัดทั้งในคริสตจักรหรือนอก
คริสตจักร ทั้งอย่าลืมว่าการตัดสินการใช้อ านาจของผู้น านั้นมาจากพระเจ้าจึงควรใช้ไปในทางที่ถูกต้อง 
รวมถึงคริสเตียนจะไม่ลืมว่าอ านาจของพระเจ้านั้นมีอยู่ทุกแห่งหน ที่ส าคัญพระองค์ทรงมีอ านาจเหนือ
ชีวิตและปัญหาที่เราพบเจออีกด้วย 
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5.2.2 พระเจ้าทรงยุติธรรมและสัตย์ซื่อต่อผู้ที่ย าเกรงพระองค์เสมอ 

มีข้อพระคัมภีร์มากมายที่พูดถึงความสัตย์ซื่อและความยุติธรรมของพระเจ้ า ดังนั้นจึงไม่ใช่
เรื่องแปลกท่ีพระเจ้าจะเรียกร้องให้ประชากรของพระองค์เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์  

ในสดุดี 24:3-5 ได้พูดถึงผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในสถานนมัสการของพระเจ้าได้นั้น คือคนที่มีมือที่
สะอาดและใจที่บริสุทธิ์ ปราศจากความโกหกหลอกลวง เขาจะเป็นผู้รับพระพรจากพระยาห์เวห์ และ
รับความยุติธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขา ทั้งนี้พระเจ้ายังทรงให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง
ความยุติธรรมและความสัตย์ซื่ออย่างมากเช่นกัน เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้เริ่มต้นของสิ่งเหล่านี้ และ
ทรงเรียกร้องต่อประชากรของพระองค์ให้กระท าด้วยเช่นกันคือ 

1. ด้านความสัตย์ซื่อ : สุภาษิต 11:1-3 กล่าวถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยคือผู้ที่มีความ
สัตย์ซื่อไม่ฉ้อโกงของผู้อ่ืน ผู้ที่เที่ยงธรรมนั้นจะมีความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่น าทางเขา การรู้จักด าเนินชีวติ
อย่างซื่อสัตย์ทั้งต่อพระเจ้าและต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าจะด้านการรับใช้ การถวาย หรือแม้แต่
การเข้าร่วมนมัสการ แน่นอนว่าการที่เราจะเป็นคนที่สัตย์ซื่อได้นั้น เราต้องทูลขอพระเจ้าให้เป็นผู้
เปลี่ยนแปลงชีวิตจากภายในสู่ภายนอก ด้วยการใช้เวลาเข้าสนิทกับพระองค ์

2. ด้านความยุติธรรม : สุภาษิต 16:11 การกระท าตามพระประสงค์ของพระเจ้าถือว่าเป็น
การกระท าที่ยุติธรรม มีข้อพระคัมภีร์มากมายทีก่ล่าวถึงน้ าพระทัยของพระเจ้า ณ ปัจจุบันนี้ เนื่องจาก
ผู้น าในคริสตจักรรวมถึงคริสเตียนมากมาย มักเอาความคิดและอารมณ์ของตนเองเป็นที่ตั้ง  จนลืม
ตระหนักว่าสิ่งที่ท านั้นเป็นน้ าพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ สามารถสังเกตได้จากชีวิตเมื่อคริสตจักรหรือ
สมาชิกอธิษฐานมอบทุกสิ่งให้เป็นไปตามน้ าพระทัยของพระเจ้าแล้วพวกเขายังรู้สึกกังวลอยู่ไหม? การ
ที่จะรู้จักน้ าพระทัยของพระเจ้ามากขึ้น ก็โดยการฟังหรืออ่านพระคัมภีร์เพ่ือรู้ถึงหัวใจ แผนการ และ
จุดประสงค์ของพระเจ้าที่มีในชีวิตของทุกคน จึงเป็นการดีมากหากผู้น าในคริสตจักรสอนสมาชิกถึง
ความส าคัญในการอ่านพระคัมภีร์และติดสนิทอยู่ในพระเจ้าเสมอ แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรง
เปิดเผยถึงน้ าพระทัยพระเจ้าให้รู้เอง 

3. ด้านความเท่าเทียมกัน : เมื่อท่านเป็นผู้น าในคริสตจักรจึงควรเป็นแบบอย่างให้สมาชิกได้
เห็นในเรื่องความเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีสองมาตรฐานต่อสมาชิก เช่น เห็นสมาชิกที่ยากจนเข้ามาใน
โบสถ์ก็ให้นั่งด้านหลังที่ประชุม หรือเห็นผู้ที่มีฐานะก็ให้นั่งด้านหน้าสุดของที่ประชุม รวมถึงการเลือก
ผู้น าฝ่ายต่าง ๆ ของคริสตจักร ก็ไม่ควรมองที่ฐานะหรือความรู้ แต่ควรมองที่ภายในจิตใจมากกว่า 
สุภาษิต 20:10 “ตุ้มน้ าหนักฉ้อฉลและเครื่องตวงขี้โกง ทั้งคู่ต่างเป็นที่เกลียดชังต่อพระยาห์เวห์”    
คริสเตียนเองก็เช่นกันจะต้องไม่เป็นคนเลือกที่รักมักที่ชัง ทั้งในคริสตจักรและนอกคริสตจักร เพราะ
พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เที่ยงธรรม พระองค์ทรงเกลียดการกระท าที่มีสองมาตรฐาน และหากคริสเตียน
สามารถกระท าตามเช่นนี้ได้ก็จะเป็นแบบอย่างส าหรับผู้คนอีกมากมาย 
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5.2.3 สภาสวรรค์เป็นสถานที่ประชุมของเหล่าเทพ 

พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้หลายที่ถึงการประชุมของเหล่าเทพหรือทูตสวรรค์ ซึ่งมพีระเจ้า       
พระยาห์เวห์ทรงเป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมนั้นเป็นบรรดาทูตสวรรค์และเหล่าเทพ
ต่าง ๆ ในสดุดี 89:5 “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ฟ้าสวรรค์จะยกย่องการอัศจรรย์ของพระองค์ และสรรเสริญ
ความซื่อสัตย์ของพระองค์ในที่ประชุมของผู้บริสุทธิ์” ในพระคัมภีร์ส่วนมากเมื่อกล่าวถึงการประชุม
ของชาวสวรรค์จะมีการใช้ค าศัพท์ที่ต่างจากการประชุมบนแผ่นดินโลก โดยยกค าว่า “การประชุมของ
เหล่าทูตสวรรค์” หรือ “ที่ประชุมบริสุทธิ์” แม้แต่สภาของผู้บริสุทธิ์ และในบางครั้งก็มีซาตานมาเข้า
ร่วมเพ่ือขออนุญาตต่อพระเจ้าถึงสิ่งที่จะกระท าต่อมนุษย์ เช่นโยบ 2:1 “และอยู่มาวันหนึ่ง เมื่อเหล่า
ทูตสวรรค์มารายงานตัวต่อพระยาห์เวห์ ซาตานได้มาในหมู่เขา เพ่ือรายงานตัวต่อพระยาห์เวห์ด้วย” 
จากพระรรมสดุดี 82 นี้ได้อธิบายให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นถึงการประชุม หรือสภาของชาวสวรรค์ 
ดังนั้นเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์มากหากผู้น าในคริสตจักรเปิดกว้างในการศึกษาและพูดถึงเรื่องมิติฝ่าย
วิญญาณให้กับสมาชิกฟัง เพ่ือให้พวกเขาได้รู้จักพระลักษณะของพระเจ้ามากขึ้น ผ่านสิ่งทรงสร้างที่อยู่
นอกเหนือโลกใบนี้ที่พวกเขาสามารถเห็นได้และรู้จักเท่านั้น เพ่ือท าให้สมาชิกรู้จักพระลักษณะของ
พระเจ้ามากขึ้น เวลาที่พวกเขาอ่านพระคัมภีร์หรือฟังค าเทศนา ที่ส าคัญเพ่ือให้ผู้น าและคริสเตียนทุก
คนเมื่อรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสภาสวรรค์แล้วจะหันมาให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมประชุมและการ
นมัสการที่คริสตจักร ทั้งยังท าให้รู้ว่าเมื่อมีการนมัสการพระเจ้าเกิดขึ้น ที่นั่นก็เป็นสถานที่บริสุทธ์
เช่นกันซึ่งถือเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า 

5.2.4 ทูตสวรรค์ คือ ผู้ส่งสารของพระเจ้ารวมถึงดูแลผู้เชื่อ  

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ถึงเรื่องที่พระเจ้าค่อย ๆ เปิดเผยเรื่องราวของทูตสวรรค์ให้มนุษย์ได้
ทราบตลอดมา ตั้งแต่พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีมากที่สุดในพระคัมภีร์
ใหม่โดยเฉพาะพระธรรมวิวรณ์ ซึ่งทูตสวรรค์เหล่านี้ต่างก็มีชื่อประจ าตน แต่พระคัมภีร์มักจะกล่าวถึง
แค่มีคาเอลและกาเบรียล เช่นในพระธรรมดาเนียล 10:13 กล่าวว่า “แต่เจ้าผู้ครอบครอง
ราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางเราไว้ถึง 21 วัน แต่มีคาเอล เจ้าผู้ครอบครองชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมา
ช่วยเรา เพราะเราถูกละไว้ที่นั่นให้อยู่กับบรรดากษัตริย์เปอร์เซีย และกาเบรียล” และดาเนียล 8:16
กล่าวว่า “และข้าพเจ้าได้ยินเสียงของชายคนหนึ่งจากกลางแม่น้ าอุลัย และเสียงนั้นร้องว่า กาเบรียล
เอ๋ย จงท าให้ชายคนนี้เข้าใจนิมิตนั้นเถิด” พระคัมภีร์มักจะอ้างถึงทูตสวรรค์ว่าเป็นผู้รับใช้หรือผู้ส่งสาร
ของพระเจ้า ปรากฎในพระธรรมอพยพ 3:2 ท่ีเขียนว่า “ทูตของพระยาห์เวห์ก็ปรากฏแก่โมเสสเป็น
เปลวไฟท่ามกลางพุ่มไม้ โมเสสมองดู เห็นพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่ แต่มิได้ไหม้”   
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ทูตสวรรค์ไม่เพียงแต่เป็น “ผู้ส่งสาร” หรือ “ผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์” ยังเป็นผู้ที่พระเจ้าทรง
ส่งมาดูแลผู้เชื่อทุกคนด้วย จากพระธรรมโยบ 5:1 กล่าวว่า “ร้องเรียกเดี๋ยวนี้ซิ มีผู้ใดจะตอบท่านเล่า?
ท่านจะหันไปหาทูตสวรรค์องค์ใด?”  โดยเฉพาะในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ในพระธรรมมัทธิว18:10 บันทึกว่า “จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่ง เพราะเรา
บอกท่านทั้งหลายว่า ทูตสวรรค์ของพวกเขาคอยเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตใน
สวรรค์เสมอ” แม้ในพระคัมภีร์จะไม่ได้สอนเรื่องนี้อย่างเป็นหลักการ แต่เชื่อว่าก็เป็นเรื่องที่ผู้เชื่อ
มากมายสนใจเช่นกัน ในฮีบรู 1:14 เขียนว่า “ทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้า ที่
ทรงส่งไปปรนนิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือ?” เหมือนเป็นการย้ าเตือนให้เห็นถึง
ความส าคัญของการรับใช้พระเจ้าคือการไม่มองว่าหน้าที่ที่พระเจ้าทรงให้เราท านั้นเป็นงานเล็กน้อย  
หรือไม่ส าคัญ เพราะทุกหน้าที่ย่อมมีความส าคัญ จึงเป็นเหตุที่ทุกคนควรให้ความส าคัญต่อกันและกัน 
ไม่เปรียบเทียบว่าใครคือผู้ที่เล็กน้อยหรือท างานน้อยกว่าแล้วไม่ให้ความส าคัญหรือไม่ใส่ใจเขา เพราะ
ทุกคนเป็นคนที่ส าคัญยิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งทูตสวรรค์เพ่ือให้ดูแล
และปรนนิบัติเขา 

5.2.5 วิญญาณชั่วหรือภูตผีต่าง ๆ ไม่มีสิทธิในชีวิตของผู้เชื่อ 

วิญญาณชั่วเหล่านี้แต่เดิมถูกสร้างให้ เป็นผู้ไร้บาป มีความเท่าเทียมกันในด้านลักษณะ
นิสัย  อ านาจ  และสง่าราศีท่ีบริสุทธิ์ เท่าเทียมกับเหล่าทูตที่รับใช้ ซ่ึงเป็นผู้สื่อข่าวของพระเจ้าในเวลา
นั้น แต่เมื่อพวกเขาได้หลงผิดท าบาป  จึงร่วมใจไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า  และเพ่ือต้องการท าลาย
มนุษย์จึงร่วมมือกับซาตาน ในการท าสงครามต่อสู้กับสิทธิอ านาจของพระเจ้า ในพันธสัญญาเดิมก็มี
การเขียนถึงเรื่องราวซาตาน ไว้ในพระธรรมโยบ 1:6-7 บันทึกว่า “อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อเหล่าทูตสวรรค์
มารายงานตัวต่อพระยาห์เวห์ ซาตานได้มาในหมู่เขาด้วย พระยาห์เวห์ตรัสถามซาตานว่า “เจ้ามาจาก
ไหน?” ซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “จากไป ๆ มา ๆ บนแผ่นดินโลก และจากเดินไปเรื่อย ๆ บน
นั้น” เพราะซาตานต้องการท าลายผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ด้วยเหตุนี้จึงไปขอท างานจากพระเจ้าโดยการ
ทดลองโยบ จะเห็นได้ว่าการท างานของวิญญาณชั่วเหล่านี้ชัดเจนมากขึ้นในพันธสัญญาใหม่ เช่น พระ
เยซูทรงขับไล่ผีหรือวิญญาณชั่วต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง การที่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยสิ่งเหล่านี้ให้รู้เพ่ือเตือน      
คริสเตียนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นอยู่ของซาตาน เพราะซาตานก าลังท าให้ผู้คนคิดว่า
การไม่มีอยู่จริงเป็นกลอุบายในการปิดบังอ าพรางตัว การซ่อนตัวรวมถึงการท างานของซาตาน เมื่อ 
คริสเตียนลืมสิ่งนี้ไปยิ่งเป็นโอกาสในการเร่งท างานของซาตาน เนื่องจากวาระสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้ว 
บางครั้งแม้แต่คริสเตียนเองก็ลืมตัวมักจะเอ่ยชื่อหรือล้อเล่นเรื่องของซาตาน จนลืมไปว่าเป็นสิ่งที่
ซาตานชอบ เมื่อเวลานานไปก็จะค่อยๆเข้ามามีส่วนในความคิด เพราะเหตุที่ซาตานมีความสามารถ
พร้อมควบคุมบรรดาผู้ที่ไม่รู้สึกถึงอิทธิพลของมัน ดังนั้นคริสตจักรและคริสเตียนเองจึงไม่ควรมองข้าม
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สิ่งเหล่านี้ไป เพราะมีผลกระทบต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราอยู่เสมอ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิญญาณชั่วหรือ
ภูตผีต่าง ๆ ไม่มีสิทธิที่จะท าร้ายผู้เชื่อได้ เพราะพระเจ้าทรงมีอ านาจเหนือสิ่งเหล่านั้น จึงไม่จ าเป็นที่ผู้
เชื่อต้องกลัวต่อวิญญาณชั่วหรือภูติผีอีกต่อไป 

 

5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะให้ผู้น าคริสตจักรควรเปิดกว้างในการสอนเรื่องเกี่ยวกับโลกฝ่ายวิญญาณจาก
พระคัมภีร์ โดยอาจมีการสอดแทรกถึงความรู้ในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวมิติฝ่ายวิญญาณ 
ผ่านการเทศนาหรือบทเรียนต่าง ๆ รวมถึงผู้น าคริสตจักรและคริสเตียนเองจะไม่ละเลยในการหันมาใส่
ใจในการอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานมากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับผู้น าคริสตจักรและคริสเตียนควรให้ความส าคัญกับอ านาจและการ
ตัดสินผู้อื่นด้วยความสัตย์ซื่อและยุติธรรม เอาใจใส่ในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงการให้ความเท่าเทียม
กันกับสมาชิกในคริสตจักร ทั้งตระหนักถึงความส าคัญในด้านฝ่ายวิญญาณให้มากขึ้นด้วย 

 

5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยในอนาคต 

1. ผู้วิจัยใคร่เสนอให้เพ่ิมเติมในส่วนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของซาตาน เนื่องจาก
ทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงทูตสวรรค์มักจะมีเรื่องของซาตานปรากฏขึ้นมาด้วย รวมถึงพระทั้งหลายที่
กระท าความล าเอียงนั้นมีความสัมพันธ์กับซาตานอย่างไร  

2. จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทราบถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโลกฝ่ายวิญญาณมากขึ้นโดยเฉพาะ
ความหมายของอะดัทเอล (สภาสวรรค์) ผู้เขียนได้บรรยายภาพให้เห็นเหตุการณ์ โลกฝ่ายวิญญาณ ซึ่ง
เป็นการประชุมที่บริสุทธิ์ของชาวสวรรค์คือ “สภาสวรรค์” ทั้งยังมีพระเจ้าพระยาห์เวห์เป็นประธานใน
ที่ประชุมของพระองค์เอง สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่และอ านาจของพระเจ้าคือ สิทธิอ านาจ
ของพระยาห์เวห์นั้นมีมากที่สุดและไร้ซึ่งผู้ใดเปรียบได้ ทั้งยังเป็นอ านาจที่เต็มไปด้วยความยุติธรรม 
และความสัตย์ซื่อ รวมถึงการได้รู้ว่าพระทั้งหลายที่พระยาห์เวห์ทรงเรียกพวกเขาว่า “บุตรองค์ผู้
สูงสุด” คือเหล่าทูตสวรรค์หรือเทพที่กระท าความล าเอียงและความอยุติธรรมต่อโลก แม้พวกเขาจะ
เป็นเทพ แต่เนื่องด้วยความไม่สัตย์ซื่อท่ีมีต่อพระเจ้า พวกเขาก็ต้องตายและล้มลงในที่สุด ดังนั้นจึงเป็น
ค าถามส าหรับผู้วิจัยว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอดีตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน หรือ
เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วและจบลงแล้ว หรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า 
อย่างไร เนื่องจากพระคัมภีร์ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนถึงเรื่องนี้ 
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3. คริสตจักรไม่มีการสอนหรือกล่าวถึงเรื่องนี้เท่าที่ควร ถึงแม้คริสตจักรส่วนใหญ่จะรู้ว่ามี
แผ่นดินสวรรค์ทั้งยังรู้ว่าเป็นที่ประทับของพระเจ้าและเหล่าทูตสวรรค์ แต่ก็แทบจะไม่พูดถึงหรือ
น าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสภาที่เป็นการประชุมของชาวสวรรค์ (โลกฝ่ายวิญญาณ) ซึ่งอาจเป็น
เพราะหลักค าสอนที่รับเข้ามาของแต่ละคริสตจักรต่างกัน บางคริสตจักรอาจจะยอมรับไม่ได้เกี่ยวกับ
การอธิบายเรื่องราวที่เก่ียวกับมิติฝ่ายวิญญาณมากเกินไป เพราะคิดว่าหากคริสตจักรไหนมีการสอนถึง
เรื่องนี้อาจถูกมองว่าเป็นลัทธิเทียมเท็จหรือเพ้ียนไปจากพ้ืนฐานความจริงของศาสนศาสตร์ ส่งผลให้
อาจเกิดการแตกแยกกันจึงขอเสนอให้ผู้น าแต่ละคริสตจักรควรท าการศึกษาข้อพระคัมภีร์ที่พูด
เกี่ยวกับเรื่องราวโลกฝ่ายวิญญาณเป็นอย่างดีเสียก่อน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนมากขึ้น 

4. ในพระธรรมอพยพ 34:2 บันทึกว่า “จงเตรียมให้พร้อมในเวลาเช้า แล้วจงขึ้นภูเขาซีนาย
แต่เช้า จงเข้าเฝ้าเราที่นั่นบนยอดเขานั้น” ซึ่งเป็นกริยาเดียวกับ สดุดี 82:1 คือการยืนอยู่ต่อหน้าพระ
พักตร์พระยาห์เวห์ ทั้งนี้ยังมีข้อพระคัมภีร์ที่สามารถน ามาอ้างหรือสนับสนุนได้อีกหลายข้อ เช่น   
เฉลยธรรมบัญญัติ 33:2 กล่าวว่า “พระยาห์เวห์เสด็จจากซีนาย และทรงลุกขึ้นจากเสอีร์เสด็จมายัง
เขาทั้งหลาย พระองค์ทรงทอแสงจากภูเขาปาราน  พระองค์เสด็จมากับผู้บริสุทธิ์นับหมื่น ที่พระหัตถ์
เบื้องขวามีไฟเป็นพระธรรมแก่เขา” และในพระธรรมผู้วินิจฉัย 5:4 เขียนว่า “ภูเขาทั้งหลายก็ไหว
สะท้านเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งภูเขาซีนายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ พระเจ้า
แห่งอิสราเอล” หากเป็นเช่นนี้ผู้วิจัยเองต้องการทราบว่าสภาสวรรค์นั้นอยู่บนฟ้าสวรรค์เท่านั้นหรือทุก
ที่ที่พระยาห์เวห์ทรงปรากฏพร้อมเหล่าทูตสวรรค์ ซ่ึงถือว่าเป็นสภาสวรรค์ได้หรือไมอ่ย่างไร 

จากการศึกษาความหมายของอะดัทเอล (สภาสวรรค์) จากสดุดี 82 เพ่ือตอบสนองต่อโจทย์
วิจัย และเพ่ือเป็นค าแนะน าส าหรับผู้น าในคริสตจักรและคริสเตียนในการศึกษาพระคัมภีร์ รวมถึงการ
ด าเนินชีวิตนั้น ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ท าวิจัยด้วยเช่นเดียวกัน เพราะผู้วิจัยได้เห็นถึงพระลักษณะ
ของพระเจ้ามากข้ึน โดยเฉพาะอ านาจของพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยความสัตย์ซื่อ ความรักและความเมตตา
ของพระเจ้า ที่ผ่านการพิพากษาด้วยความยุติธรรมต่อบรรดาผู้ที่อ่อนแอและผู้ที่ย าเกรงพระองค์ 
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