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การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์คอื ) เพือรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลปราชญ์ทอ้ งถินกรณีพระ นักสวด
เบิก และพระนักเทศน์มหาชาติในจังหวัดลําปาง ) เพือให้บริการข้อมูลปราชญ์ทอ้ งถินกรณีพระนักสวดเบิก
และพระนัก เทศน์ มหาชาติในจัง หวัดลําปางแก่ผู้ทมีี ค วามสนใจศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจ ยั เชิงสํา รวจ
(Survey Research) ผู้ให้ขอ้ มูลประกอบด้วยพระภิกษุสามเณรทีมีความสามารถด้านการสวดเบิก จํานวน
รูป การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก จํานวน รูป และจนกว่าข้อมูลจะอิมตัว ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ผู้ใ ห้ข ้อมูลทีเป็ นพระภิกษุ และสามเณร จํานวน
รูป โดยมีสถานะเป็ นพระสงฆ์ จํานวน รูป และ
สามเณร จํานวน รูป จํานวนปราชญ์ท้องถิน ได้แก่ อําเภอเมืองลําปาง จํานวน รูป อําเภอห้างฉัตร
จํานวน รูป อําเภอเกาะคา จํานวน รูป อําเภอแม่ทะ จํานวน รูป อําเภอสบปราบ จํานวน รูป
อําเภอแจ้ห่ม จํานวน รูป อําเภอวังเหนือ จํานวน รูป อําเภอเถิน จํานวน 6 รูป อําเภองาว จํานวน 2 รูป
อําเภอแม่พริก จํานวน 1 รูป อําเภอเมืองปาน จํานวน 1 รูป ส่วนอําเภอแม่เมาะ และอําเภอเสริมงาม ไม่ได้รบั
การส่งกลับข้อมูล ช่วงอายุของนักปราชญ์ทอ้ งถิน ได้แก่ ตํากว่า 20 ปี จํานวน 16 รูป อายุ 20 - 30 ปี จํานวน
23 รูป อายุ 31 - 40 ปี จํานวน 12 รูป อายุ 41 - 50 ปี จํานวน 18 รูป อายุ 51 - 60 ปี จํานวน 24 รูป อายุ 60
ปี ขึนไป จํานวน 14 รูป จํานวนพรรษาของนักปราชญ์ทอ้ งถิน ได้แก่ 5 - 10 พรรษา จํานวน 35 รูป 11 - 20
พรรษา จํานวน 16 รูป 21 - 30 พรรษา จํานวน 25 รูป มากกว่า 30 พรรษา จํานวน 16 รูป เป็ นสามเณรทียัง
ไม่นับพรรษา จํานวน 15 รูป การศึกษาแผนกธรรมของนักปราชญ์ทอ้ งถิน ได้แก่ นักธรรมชันตรี จํานวน 9
รูป นักธรรมชันโท จํานวน 7 รูป และนักธรรมชันเอก จํานวน 88 รูป แผนกบาลีของนักปราชญ์ท้องถิน
จํานวน รูป ได้แก่ ประโยค 1 – 2 จํานวน 10 รูป เปรียญธรรม 3 จํานวน 1 รูป เปรียญธรรม 4 จํานวน 6
รูป เปรียญธรรม 6 จํานวน 2 รูป พระนักสวดเบิก จํานวน 65 รูป พระนักเทศน์มหาชาติ จํานวน 14 รูป
นักปราชญ์ทอ้ งถินทีมีความสามารถเป็ นทังพระนักสวดเบิกและพระนักเทศน์มหาชาติเวชสันดรชาดก จํานวน
รูป ได้ให้บริการข้อมูลปราชญ์ทอ้ งถินกรณีพระนักสวดเบิก และพระนักเทศน์มหาชาติในจังหวัดลําปางแก่ผู้
ทีมีความสนใจศึกษาบนเว็ปไซด์ของวิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง (http://www.mculampang.com)
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ABSTRACT

The purpose of this research was ) to gather and develop a local scholar database for
the prayers (Suad Berk) and Mahachat’s preachers in Lampang province. ) To provide local
philosopher information services of the prayers and the preachers in Lampang to those who are
interested using a survey research process. The participants consisted of 50 monks and novices
who is ability to pray (Suad Berk) and 50 monks who is ability to preach (Mahachat).
Results The results showed that there are monks and novices providing information
divided into 89 monks, and 18 novices. A number of local scholars include; 27 from Meung-district,
25 from Hangchat-district, 14 from Kawka-district, 13 from Maetha-district, from Sopprab-district,
from Jaehom-district, 6 from Wangneu-district, 6 from Tern-district, 2 from Ngo-district, 1 from
Maeprig-district, and 1 from Meungpan-district. As for Mae Moh-district and Serm Ngam-district,
there is no data returned. The age range of local scholars under 20 is 16, between the age of 20-30
is 23, age 31-40 is 12, age 41-50 is 18, age 51-60 is 24, and above the age of 60 is 14, Number of
rainy season of Local scholars is; between the age of 5-10 is 35, 11-20 is 16, 21-30 is 25, above 30
rainy season is 16, and novices not counted rainy season are 15. The study of scholars’ Dhamma
level is; 9 monks who attained basic Dhamma level, 7 monks who attained second Dhamma level,
and 88 monks who attained advanced Dhamma level. There are 19 scholars who attained the study
of Pali level; there are 10 monks who attained Pali level of 1-2, 1 monk who attained Pali level 3, 6
monks who attained Pali level 4, and 2 monks who attained Pali level 6. These scholars can be
divided into 65 monks are prayers, and 14 monks are preachers. There are 19 local scholars who
are capable of both a prayer and a preacher provided local scholar information in Lampang for
interested people on Lampang Buddhist College’s website at (http://www.mculampang.com)
Keywords: database, the prayer, the preacher, Lampang Province

บทนํา

สัง คมไทยในปั จจุบนั มีการเปลียนแปลงมากมายในหลายด้าน ทังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม อีกทังในด้านการศึกษาทีมีการปฏิรูปการศึกษาเพือให้การศึกษาเป็ นเครืองมือใน
การพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยการศึกษาเป็ นกระบวนการเรียนรูเ้ พือความเจริญงอกงาม
ของคนในคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึ กฝนอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรูอ้ นั เกิดจากการจัดการสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรูแ้ ละ
ปั จจัยเกือหนุนให้บุคคลเรียนรูอ้ ย่างต่อเนืองตลอดชีวติ 1 อนึงการเรียนรูท้ กล่
ี าวถึงนันเป็ นการเรียนรูท้ ไม่
ี สนสุ
ิ ด
1

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
หวานกราฟฟิ ค จํากัด,
), หน้า .

แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
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สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ทุกสถาบันการศึกษามุ่งเน้นให้ผเู้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยเน้นการจัดการ
เรียนการสอนทีให้ความสําคัญกับผูเ้ รียน ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนรูจ้ กั เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สอดคล้องกับความสามารถ
ความต้องการ และได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที การจัดทําฐานข้อมูล จึงเป็ นการให้บริการข้อมูลที
เอือต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการนําข้อมูลไปใช้ได้อกี ทางเลือกหนึงในจังหวัดลําปางยังคงมีการสืบ
ทอดพิธสี วดเบิก และประเพณีการเทศน์มหาชาติ โดยประเพณีการสวดเบิก2 เป็ นการสวดประเภทหนึงของ
ชาวล้านนา สวดเพือเบิกพระเนตรพระพุทธรูปทีสร้างขึนใหม่ สวดในงานพิธสี มโภชพระพุทธรูป ทางล้านนา
เรียกว่า การอบรมพระเจ้า, เปิ ดไขตา พระเจ้า การสวดเบิกนี เป็ นการสวดประสานเสียงแบบพืนเมืองของ
พระภิกษุสงฆ์และสามเณร โดยพระภิกษุสงฆ์เป็ นเสียงกลาง (เสียงตํา) สามเณรเป็ นเป็ นเสียงหน้อย (เสียงสูง)
ทังนีผู้สวดต้องมีพระและสามเณรทียังเล็กมีเสียงไพเราะ การสวดเบิกนันแบ่งบทสวดออกเป็ นวาร ๆ ต้อง
ฝึ กหัดกันอย่างพิถพี ถิ นั มากใช้เวลาฝึกซ้อมกันเป็ นเวลาหลายเดือน บทสวดเบิกนันมีดว้ ยกัน วาร (บท) โดย
เนือหาแต่ละวารเป็ นการถ่ายทอดเรืองราวเกียวกับการตรัสรู้ธรรมขององค์สมั มาสัมพุทธเจ้าในแต่ละวารมี
ท่วงทํานองทีไพเราะแตกต่ างกันไป ส่วนประเพณีการเทศน์มหาชาติ3เป็ นบุญพิธีทนิี ยมจัดให้มกี นั มาแต่
โบราณ สันนิษฐานว่ามีมาแต่กรุงสุโขทัยเป็ นราชธานี แต่ไม่ปรากฏมีกําหนดในเดือนอะไรแน่ เท่าทีปรากฏ
ตังแต่รชั กาลที เป็ นต้นมา มักนิยมเมือเทศกาลออกพรรษาไปแล้ว คือเริมตังแต่เดือน (เดือนเกียงเหนือ)
ไปจนถึงเดือน (เดือนยีเหนือ) สําหรับในล้านนาไทยเรีย กว่า “ประเพณี ตงธรรมหลวง”
ั
จัดกันบ้างตาม
ช่วงเวลาดังกล่าว แต่นิยมจัดเทศน์ในวันเดือน เพ็ญ (เดือนยีเป็ ง) มหาชาติเป็ นเรืองราวเกียวกับพระ
เวสสันดร อันเป็ นพระชาติสดุ ท้ายของพระบรมโพธิสตั ว์ ก่อนทีจะมาประสูตเิ ป็ นเจ้าชายสิตธัตถะ และออกบวช
จนตรัสรูเ้ ป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การทีเรียก “มหาเวสสันดรชาดก” ว่า “มหาชาติ” นัน เนืองด้วยเวสสันดร
ชาดกเป็ นเรืองใหญ่และยืดยาว ท่านจัดรวมไว้ในมหานิบาตรชาดก คือรวมเรืองใหญ่ เรือง เรียกว่า ทศชาติ
แต่เหตุทอีี ก เรือง ไม่เรียกว่า “มหาชาติ” เช่นเดียวกับเวสสันดรชาดกนัน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรงอธิบายว่า พุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดจนประเทศใกล้เคียง นับถือมาแต่
โบราณว่าเรืองมหาเวสสันดรชาดกสําคัญกว่าชาดกอืน ๆ ด้วยปรากฏพระบารมีของพระโพธิสตั ว์บริบูรณ์ ใน
เรืองมหาเวสสันดรชาดกทัง อย่าง
จากความสํา คัญ ของการสวดเบิก และประเพณี เ ทศน์ ม หาชาติ ทีกล่ า วมาแล้ ว ข้า งต้ น คณะ
คณะผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการรวบรวมข้อมูลและจัดทําเป็ นฐานข้อมูลปราชญ์ทอ้ งถินกรณี พระนักสวดเบิก
และพระนักเทศน์มหาชาติ ในจังหวัดลําปาง เพือเป็ นแหล่งบริการข้อมูลเกียวกับปราชญ์ทอ้ งถินกรณีพระนัก
สวดเบิก และพระนักเทศน์มหาชาติในจังหวัดลําปาง และเพือบริการข้อมูลแก่ผทู้ สนใจต่
ี
อไป4

2

รวมพล บุญตัน, “ทํานองสวดเบิกในประเพณี ยีเป็ งจังหวัดลําปาง”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,
), หน้า .
3
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ฟู อตฺตสิโว ป.ธ. ), มหาชาติ ภาคพายัพ, (เชียงใหม่: มรดกล้านนา, ( ), หน้า .
4
การจัดการความรู้หอพุทธศิ ลป์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, [ออนไลน์].
แหล่งทีมา : http://www.mcukk.com/buddhasilpa/buddha.php?select= .
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วัตถุประสงค์การวิ จยั

1. เพือรวบรวมและจัด ทํา ฐานข้อ มูล ปราชญ์ท้องถินกรณี พ ระนัก สวดเบิก และพระนั ก เทศน์
มหาชาติในจังหวัดลําปาง
2. เพือให้บริการข้อมูลปราชญ์ทอ้ งถินกรณีพระนักสวดเบิก และพระนักเทศน์มหาชาติในจังหวัด
ลําปางแก่ผทู้ มีี ความสนใจศึกษา

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

การศึกษาวิจยั ครังนีมีวตั ถุ ประสงค์เพือรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลปราชญ์ทอ้ งถินกรณีพระนัก
สวดเบิก และพระนักเทศน์มหาชาติในจังหวัดลําปาง เพือให้บริการข้อมูลปราชญ์ทอ้ งถินกรณี พระนักสวดเบิก
และพระนั ก เทศน์ ม หาชาติใ นจัง หวัด ลํ า ปางแก่ ผู้ท ีมีค วามสนใจศึก ษา ผู้ วิจ ัย ใช้ ก ารวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ
(Qualitative research) โดยมีวธิ ดี าํ เนินการวิจยั ดังนี
1. แหล่งข้อมูล
1.1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็ นพระภิกษุสามเณรทีมีความรูด้ า้ นการสวดเบิก จํานวน 50 รูป และ
การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก จํานวน 50 รูป และจนกว่าข้อมูลจะอิมตัว
1.2 เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการสวดเบิก
. คณะผูว้ ิ จยั จัดทําแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึงเป็ นแนวคําถามแบบปลายปิ ด (Closedended Form) ประกอบด้วยข้อคําถามและตัวเลือก (คําตอบ) ซึงสร้างขึนโดยคาดว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบได้ตามต้องการ และมีขอ้ คําตอบอย่างเพียงพอเหมาะสม แนวคําถามเป็ นแบบปลายปิ ด ซึง
เกียวข้องกับข้อมูลปราชญ์ท้องถินด้านพระนักสวดเบิก และพระนักเทศน์มหาชาติ ของจังหวัดลําปาง โดย
คณะผูว้ จิ ยั ได้สร้างแนวคําถามจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั นําให้ผเู้ ชียวชาญตรวจสอบเพือหาความเทียงตรง
ตามเนื อหา (content validity) โดยใช้ผู้เชียวชาญในด้า นเนื อหาพิจ ารณาถึง ความสอดคล้อ งระหว่ า ง
วัตถุประสงค์กบั แบบสอบถามโดยพิจารณาเป็ นรายข้อ วิธกี ารพิจารณาแบบนีจะเรียกว่า การหาค่าสัมประสิทธิ
ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) แล้วนําผลจากข้อเสนอแนะมาปรับปรุงข้อ
คําถามตามข้อเสนอแนะ และจัดพิมพ์แบบสอบถาม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บข้อมูลภาคสนามโดยประสานขอความร่วมมือเจ้าคณะอําเภอ
อําเภอ และใช้วธิ กี ารแจกแบบสอบถามผ่านเลขานุ การเจ้าคณะอําเภอ อําเภอ เพือนําแบบสอบถาม
นันไปให้พระนักสวดเบิก และพระนักเทศน์มหาชาติ ซึงเลขานุ การเจ้าคณะอําเภอเป็ นผูท้ มีี ขอ้ มูลว่าพระรูปใด
เป็ นพระนักเทศน์
4. การวิ เคราะห์ข้อมูล
4.1 นําข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามมาบันทึกข้อมูลและนําข้อมูลทีได้มาสรุป
หากข้อมูลอิมตัวจึงหยุดเก็บข้อมูล
4.2 ตรวจสอบข้อมูล คณะผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม หากมีขอ้ มูลที
จําเป็ นต้องตรวจสอบใหม่ จึง จะตรวจสอบกลับไปยังผู้ตอบแบบสอบถามอีกครัง นํ าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล โดยการจัด เก็ บ ข้ อ มู ล ลงบนฐานข้ อ มู ล บนเว็ ป ไซด์ข องวิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครลํ า ปาง
(www.
mculampang.com) ชือ ฐานข้อมูลปราชญ์ทอ้ งถิน
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สรุปผลการวิ จยั

พบว่ า ผลจากการเก็ บ รวบรวมข้อ มูล โดยการโดยใช้ก ระบวนการวิจ ยั เชิง สํา รวจ (Survey
Research) จากกลุ่มผู้ให้ข ้อมูลทีเป็ นพระภิกษุ แ ละสามเณร จํานวน
รูป โดยมีสถานะเป็ นพระสงฆ์
จํานวน รูป และสามเณร จํานวน 18 รูป จํานวนปราชญ์ทอ้ งถิน ได้แก่ อําเภอเมืองลําปาง จํานวน รูป
อําเภอห้างฉัตร จํานวน รูป อําเภอเกาะคา จํานวน รูป อําเภอแม่ทะ จํานวน รูป อําเภอสบปราบ
จํานวน รูป อําเภอแจ้ห่ม จํานวน รูป อําเภอ วังเหนือ จํานวน รูป อําเภอเถิน จํานวน 6 รูป อําเภองาว
จํานวน 2 รูป อําเภอแม่พริก จํานวน 1 รูป อําเภอเมืองปาน จํานวน 1 รูป อําเภอแม่เมาะ และอําเภอเสริมงาม
ไม่ได้รบั การส่งกลับข้อมูล ช่วงอายุของนักปราชญ์ทอ้ งถิน ได้แก่ ตํากว่า 20 ปี จํานวน 16 รูป อายุ 20 - 30 ปี
จํานวน 23 รูป อายุ 31 - 40 ปี จํานวน 12 รูป อายุ 41 - 50 ปี จํานวน 18 รูป อายุ 51 - 60 ปี จํานวน 24 รูป
อายุ 60 ปี ขึนไป จํานวน 14 รูป จํานวนพรรษาของนักปราชญ์ทอ้ งถิน 5 - 10 พรรษา จํานวน 35 รูป 11 20 พรรษา จํานวน 16 รูป 21 - 30 พรรษา จํานวน 25 รูป มากกว่า 30 พรรษา จํานวน 16 รูป เป็ นสามเณร
ทียังไม่นับพรรษา จํานวน 15 รูป แผนกธรรมของนักปราชญ์ทอ้ งถิน ได้แก่ นักธรรมชันตรี จํานวน 9 รูป
นักธรรมชันโท จํานวน 7 รูป และนักธรรมชันเอก จํานวน 88 รูป แผนกบาลีของนักปราชญ์ทอ้ งถิน จํานวน
รูป ได้แก่ ประโยค 1 – 2 จํานวน 10 รูป เปรียญธรรม 3 จํานวน 1 รูป เปรียญธรรม 4 จํานวน 6 รูป
เปรียญธรรม 6 จํานวน รูป พระนักสวดเบิก จํานวน 65 รูป พระนักเทศน์มหาชาติ จํานวน 14 รูป พระสงฆ์
ทีเป็ นทังพระนักสวดเบิกและพระนักเทศน์มหาชาติเวชสันดรชาดก จํานวน รูป

อภิ ปรายผล

จากการศึกษาวิจยั เรืองการศึกษาพุทธศิลป์ กับการจัดทําฐานข้อมูลปราชญ์ทอ้ งถินด้านพระนักสวด
เบิก และพระนักเทศน์มหาชาติของจังหวัดลําปาง ทําให้ได้รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลปราชญ์ทอ้ งถินด้าน
พระนักสวดเบิก และพระนักเทศน์มหาชาติของจังหวัดลําปางเป็ นฐานข้อมูลเพือให้บริการแก่ผทู้ มีี ความสนใจ
ศึก ษาและค้น หาข้อ มูล พระนัก สวดเบิก และพระนัก เทศน์ม หาชาติข องจังหวัด ลําปาง โดยสอดคล้องกับ
5
งานวิจยั ของพงศ์กร จันทราช ทีได้ศกึ ษาวิจยั เรือง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัดในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า
ทําให้ได้ระบบฐานข้อมูลทีเกียวข้องกับวัด และได้แหล่งข้อมูลทีเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้เกียวกับวัดในเขต
พืนทีจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่บุคคลทัวไปสําหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่อไป และรัตนาภรณ์ กาศโอสถ
6
และ ปรัชญนันท์ นิลสุข ได้ศกึ ษาวิจยั เรืองการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสําหรับห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ฉบับเต็มสําหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าจอ ด้าน
การสืบค้นฐานข้อมูล ด้านการแสดงผล และด้านการติดต่อกับผู้ใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก นักศึกษากลุ่ม
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความพึงพอใจในระดับมาก และ
นักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมคี วามพึงพอใจในระดับปานกลาง

5

พงศ์กร จันทราช. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัดในจังหวัดเชียงใหม่ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น,
.
6
รัตนาภรณ์ กาศโอสถ และปรัชญนันท์ นิลสุข, รังสิ ตสารสนเทศ, ฉบับที 1 ปี ท ี 15 (มกราคม – มิถุนายน
2552).

99

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทัวไป
1.1 ควรช่วยกันอนุ รกั ษ์และฟื นฟูการสวดเบิกและการเทศน์มหาชาติโดยเปิ ดการเรียนการ
สอน คณะสงฆ์ควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนืองจริงจังในการสนับสนุ นบรรจุเข้าในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ และโรงเรียนพระปริยตั ิธรรมสามัญ ส่งเสริมพัฒนาหลักการสวดเบิกทีถูกต้องและบูรณาการทังภาครัฐ
และเอกชน
1.2 ควรส่งเสริมทุกชุมชน ให้มกี ารสวดเบิกในชุมชนของตนเองทุก ๆ ปี โดยให้ผนู้ ําชุมชนมา
เรียนรูห้ ลักพิธกี รรม หมู่บา้ นวังหม้อ เจดียซ์ าวหลัง
1.3 ควรให้ทุกวัดใช้ปับสวดเบิกทีเป็ นภาษาล้านนา เพือจะเป็ นการช่วยอนุ รกั ษ์ภาษาล้านนา
ไว้ แต่บางวัดยังเป็ นรูปแบบภาษาไทยอยู่พระภิกษุ สามเณรควรจะศึกษาภาษาล้านนาเพราะต้องใช้ภาษา
ล้านนาให้ถูกต้อง
1.4 ควรจะมีสาํ รวจและรวบรวมบทสวดให้ถูกต้องและมีระเบียบแบบแผนและมีทาํ นองให้เป็ น
เอกลักษณ์
1.5 ต้องการให้ทุกคนช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีในการสวดเบิกด้วยการทํางานวิจยั
และจัดตังชมรมขึนโดยได้เชิญผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถมาช่วยในการอบรม
1.6 ควรจะมีก ารส่งเสริม และสนับสนุ น ให้ทุ กวัดจัดเทศน์ ม หาชาติในเทศกาลต่ างๆ เช่ น
ในช่วงเข้าพรรษา ลอยกระทง เพือเป็ นการอนุรกั ษ์พนฟู
ื ตามทีบรรพบุรุษทีเคยทํามา
1.7 ควรบันทึกเสียง และรวบรวมแต่ละกัณฑ์แต่ละวัดทีมีเอกลักษณ์แตกต่างในรูปแบบ CD
เพือเผยแพร่และเป็ นแบบอย่างให้ผสู้ นใจศึกษา
1.8 ต้องการให้จดั การสัมมนาและแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกับการสวดเบิกและการเทศน์
มหาชาติแต่ละพืนทีและจัดการรวบรวมพระนักเทศน์
. จัดให้มกี ารแข่งขันการสวดเบิกระดับจังหวัด หรืองานประเพณีระดับจังหวัด
. ควรส่งเสริมโดยการนํานักเรียนร่วมฟั งเทศน์มหาชาติ
. ความคิ ดเห็นเฉพาะบุคคลของพระนักสวดเบิ กและพระนักเทศน์มหาชาติ
. จะพยายามชวนเด็กมาบวชเรียนและฝึกสอนการสวดเบิกเพืออนุ รกั ษ์และ
สืบทอดพระพุทธศาสนา ประเพณีวฒ
ั นธรรมการสวดเบิกให้คง
. ผูเ้ รียนอายุยงั น้อยหายาก เมือฝึ กสวดเบิกได้แล้วก็ลาสิกขา ส่วนผูม้ อี ายุมาก
ก็มปี ั ญหาด้านสุขภาพ
. การจัดพิธีสวดเบิกให้อยู่นานๆ และมีบ่อยๆ ขึนอยู่กบั ผู้ท สนั
ี บสนุ นให้มีก ารสวด เช่ น
นิมนต์ไปสวดอยู่บ่อยๆ จะทําให้เห็นความสําคัญของการสวดเบิก เห็นการสวดเบิกเป็ นของศักดิสิทธิ
. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
ควรศึกษาวิจยั เกียวกับแนวทางการให้การสนับสนุ นของคณะสงฆ์ดา้ นอนุรกั ษ์และฟื นฟูการ
สวดเบิกและการเทศน์มหาชาติ
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