บทที่ ๔๒

เรื่อง ศาลพระภูมิ

นักศึกษาเตรียมพูดเกี่ยวกับความเชื่อและการนับถือของคนไทย หรือคนตะวันออก

การเตรียมการอ่าน
ดูรูป และชื่อเรื่อง แล้วตอบคำ�ถาม
- คุณดูรูปและชื่อเรื่องแล้วบอกได้ไหมว่าเป็นอะไร และมีลักษณะเหมือนอะไร
- คุณคิดว่า จะเห็น สิ่งนี้ที่ไหน
- คุณคิดว่ามีอะไรอยู่ข้างในสิ่งนี้หรือไม่
- ทำ�ไมคนตั้งสิ่งนี้ไว้ ทุกคนจะตั้งสิ่งนี้เองได้ไหม
การอ่าน
อ่านเรื่องต่อไปนี้
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ศาลพระภูมิ
คนไทยในอดีตมีความเชื่อว่า ฟ้า ดิน น้ำ� ภูเขา ต้นไม้ใหญ่ และ อาคารบ้าน
เรือน มีผี เจ้าที่เจ้าทาง และเทวดาปกป้องรักษาอยู่ จึงมีพิธีเชิญพระภูมิเจ้าที่มา
ประทับในศาลเพื่อปกป้องคุ้มครองดูแลสถานที่ ส่วนมากนิยมตั้งศาลพระภูมิเมื่อสร้าง
บ้านเรือนใหม่
คนไทยนั้นมีความเชื่อและเกรงกลัวในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้นพิธีตั้งศาล
พระภูมิจึงควรทำ�ให้ถูกต้อง โดยการเชิญพราหมณ์หรือผู้รู้มาทำ�พิธี คนไทยเชื่อว่าการ
ตั้งศาลพระภูมิจะขับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายออกไปจากบ้าน จึงอัญเชิญพระภูมิมาอยู่เพื่อปกป้อง
คุ้มครองเจ้าของบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
ศาลพระภูมิมีลักษณะเป็นบ้านหรือวิหารหลังเล็ก ทำ�จากปูน หรือไม้ตั้งอยู่บน
เสาเดี่ยว สถานที่ตั้งจะถูกกำ�หนดโดยพราหมณ์ หรือ ผู้รู้ซึ่งส่วนมากมักจะอยู่ริมรั้วหรือ
มุมหนึ่งนอกบ้าน
คนไทยจะบูชาด้วยการถวายพวงมาลัย ดอกไม้ และอาหารให้กับพระภูมิที่สถิต
อยู่ในศาล โดยเฉพาะมักจะทำ�ก่อนการทำ�พิธีกรรมต่างๆของบ้านนั้น เมื่อเจ้าของบ้าน
รื้อถอนศาลพระภูมิที่เก่า หรือชำ�รุดเสียหายแล้วมักจะนำ�ไปไว้ที่วัด หรือไว้ตามข้างทาง
แยก
ที่มา: http://www.mai95.net พิธีกรรมแบบโบราณของไทย และจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
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เปรียบเทียบ สิ่งที่บอก กับ สิ่งที่อ่าน ว่ามีอะไรที่ เหมือน หรือ แตกต่างกัน
เหมือนกัน

ต่างกัน

.....................................................................

...........................................................................

.....................................................................

...........................................................................

.....................................................................

...........................................................................

๑. โยงย่อหน้าที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ กับข้อความสำ�คัญของย่อหน้านั้นๆ
ย่อหน้าที่ ๑
				
ย่อหน้าที่ ๒
		

ก. ศาลพระภูมิดูเหมือนบ้านหรือวิหารบนเสาเดี่ยวอยู่นอกบ้านหรือริมรั้ว
และมีการบูชาด้วยดอกไม้ และอาหาร
ข. ศาลพระภูมิเป็นที่อยู่ของผี ปู่ ย่า ตา ยายเพื่อดูแลคนในบ้าน		
และขับไล่สิ่งร้ายให้ออกไป
ค. เวลาปลูกบ้านใหม่ คนไทยที่เชื่อว่ามีเจ้าที่ในที่ทุกแห่งจะตั้ง
ศาล แล้วทำ�พิธีเชิญพระภูมิมาประทับเพื่อคุ้มครองเขา

ย่อหน้าที่ ๓

ง. พราหมณ์ ผู้รู้ หรือใครก็ได้จะบูชาศาลที่ชำ�รุดแล้วด้วยดอกไม้
ธูปเทียน เพราะยังมีความเกรงกลัวอยู่
จ. ผู้รู้ และพราหมณ์เท่านั้นที่จะทำ�พิธีตั้งศาลและอัญเชิญพระภูมิได้
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๒. เขียน X หน้าข้อความที่มีในเรื่อง
.......... ก. คนไทยเชื่อเรื่องผี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จึงตั้งศาลให้อยู่ หรือ ประทับ
.......... ข. การมีศาลพระภูมิ ต้องมีพิธีกรรมตั้งศาล อัญเชิญและบูชาพระภูมิ
.......... ค. ศาลพระภูมิต้องเป็นแบบเรือนไม้โบราณเท่านั้น พระภูมิจึงจะประทับ
.......... ง. คนไทยเชื่อว่าการมีศาลพระภูมิที่บ้านจะทำ�ให้สิ่งชั่วร้ายอยู่ไม่ได้
.......... จ. การบูชาพระภูมิต้องจุดธูป เทียน ถวายน้ำ�หอม โดยพราหมณ์
.......... ฉ. เมื่อรื้อถอนศาลพระภูมิที่เก่าหรือเสียหายแล้ว ต้องไม่เก็บไว้ที่บ้าน
.......... ช. เมื่อศาลพระภูมิเก่าหรือชำ�รุด ต้องรื้อถอนและสร้างใหม่แบบตึกโดยผู้รู้
การใช้ภาษาและคำ�ศัพท์
๓. เลือกเขียนคำ�ต่อไปนี้ในช่องว่าง
บูชา

นิยม

สถานที่

ชั่วร้าย

ศาล
พิธีกรรม

เสียหาย
ศักดิ์สิทธิ์

เมื่อก่อนคนไทยเชื่อว่าใน......................ทุกแห่ง มีผี เจ้าที่ และเทวดาสถิตอยู่ และมักจะ
กลัวในสิ่ง........................ที่มองไม่เห็น ดังนั้นเวลาจะสร้างบ้าน หรือ อาคารใหญ่ๆ ก็มักจะเชิญ
พราหมณ์ หรือผู้รู้มาตั้ง...................... เพื่ออัญเชิญพระภูมิเจ้าที่มาประทับอยู่อย่างถูกต้องในศาลที่มี
ลักษณะเป็นบ้านหรือวิหารหลังเล็กๆตั้งอยู่บนเสาเดี่ยว เพื่อให้พระภูมิขับไล่สิ่ง..................ออกไป และ
ดูแลเจ้าของบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข คนไทยมักจะ....................พระภูมิด้วย ดอกไม้และอาหาร และเมื่อ
ศาลพระภูมิเก่า หรือ.........................ก็อาจจะรื้อไปไว้ที่วัด หรือวางไว้ข้างทางแยก
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๔. เขียนประโยคที่ใช้คำ�ต่อไปนี้
๔.๑ ทำ�จาก .......................................................................................................................
๔.๒ เพราะฉะนั้น ................................................................................................................
.....................................................................................................................................
๔.๓ นำ� .............................................................................................................................
๔.๔ เพื่อ ..............................................................................................................................
๔.๕ เชื่อว่า ...........................................................................................................................

กิจกรรมหลังการอ่าน
นักศึกษารายงานเกี่ยวกับเหตุผลของการบูชาและวิธีบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนที่ตนเองอยู่หรือ
ในชุมชนอื่นๆ พร้อมรูปภาพ
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คำ�ศัพท์
เรื่อง ศาลพระภูมิ
นับถือ				

- to believe in, profess; to respect, revere

ลักษณะ			

- physical characteristics, appearance

พิธี				

- observance, ritual

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

- sacred item, holy object

เจริญรุ่งเรือง			

- to prosper

เจ้าที่(เจ้าทาง) = พระภูมิ

- guardian spirit; local god of the land

ประทับ			

- to stay, remain (usage: royal)

ปกป้อง = คุ้มครอง		

- to protect, guard; to defend

ขับไล่				

- to drive away, chase away, repel

อัญเชิญ = เชิญ		

- to invite respectfully or reverently

วิหาร				

- temple building

ปูน(ซิเมนต์)			

- cement

เดี่ยว				

- to be single, sole

กำ�หนด			

- to specify, determine

มุม				

- corner

บูชา				

- to worship, revere

พวงมาลัย			

- garland

รื้อถอน			

- to tear down (a house, building)

วิธี				

- method, means
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