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สามเณรชาวไทยภูเขามีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พจิารณาเปนรายดานพบวามรีะดบัพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมอยใูนระดบัมากทกุขอ โดยพฤตกิรรม
เชงิจรยิธรรมดานความกตญักูตเวทมีคีาสงูสดุ ดานความเชือ่ความศรทัธาในพระพทุธศาสนา
สามเณรชาวไทยภเูขามคีวามเชือ่มัน่วาพระพทุธเจาตรสัรสูจัธรรมจรงิ รสูกึซาบซึง้ถึงพระปญญา
ธคิณุของพระพุทธเจาทีว่าเปนเลิศกวาใครในโลกและมีความม่ันใจวาหลกัธรรมของพระพุทธเจา
สามารถนำมาใชในการดำเนนิชวีติได ดานความกตญักูตเวท ีระลกึถงึทกุคนทีม่บีญุคณุตลอด
ไป ใหความเคารพและเช่ือฟงตอผปูกครองและชวยเหลืองานท่ีผปูกครองมอบหมายดวยความ
เตม็ใจ ดานความเมตตากรุณา มคีวามปรารถนาดีตอผปูกครองและเพ่ือนนักเรียน มคีวามเอ้ือ
อารตีอญาตพิีน่องและมคีวามยนิดทีีไ่ดแบงปนสิง่ของหรอือาหารใหเพือ่นดานความรบัผิดชอบ รสูกึ
ชืน่ชมเมือ่เหน็เพือ่นเกบ็ขยะจากพืน้ไปใสถงัขยะ เมือ่เหน็เพือ่นทำความดจีะรสูกึชืน่ชมเพือ่นและ
จะพยายามทำงานท่ีไดรบัมอบหมายใหสำเรจ็แมวางานนัน้จะยากเพยีงใดและดานความซือ่สตัย
เมือ่เกบ็ของผอูืน่ได   จะสงคนืเจาของ มคีวามรบัผดิชอบงานในหนาทีข่องตน และมคีวามละอาย
เกรงกลวัตอการทำผดิ

สามเณรชาวไทยภเูขามอีายทุีต่างกนัและมผีอูปุถมัภทีต่างกนัมผีลทำใหมพีฤตกิรรมเชงิ
จรยิธรรมทางพระพทุธศาสนาแตกตางกนั แตการมชีาตพินัธทีต่างกนัและมผีคูวบคมุดแูลทีต่าง
กนัไมมผีลทำใหมพีฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาแตกตางกัน
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Abstract
The study of Buddhist Ethical Behavior of Hill tribe Thai Novices Studying

in Buddhist Secondary Schools Division of General Education, Chiang Rai Province.
The study was made on a target group of ๑๒๘ hill tribe Thai novices who study at
the Buddhist Junior High School (Matthayomsuksa ๓), Department of Education,
ChiangRai Province.

The results of the study showed that most of the students are between
fifteen and sixteen years old, they are Hmong and Akha, and their parents are
farmers.  They received the patronage of the abbot, who also supervised and took
care of them.  The results of the study further showed that in the past year the
educational performance of the novices ranged between ๒.๐๐ – ๒.๔๙ (General
Point Average).

Buddhism has had a large effect on the ethical behavior of the Hill tribe
novices, in many aspects. The most noticeable aspect of the student’s behavior
resulting from Buddhism is the understanding and practicing of gratitude.

Through their faith in Buddhism, the novices have come to believe that the
Buddha truly attained enlightenment.  They have appreciated the wisdom of the
Buddha and the degree of excellence he achieved, which is greater than anyone
else in the world.

They believe the principles of the Buddha can be applied usefully in our
daily lives.  They always remember all the people who are grateful to them and
they show respect and obedience to their parents.  They help them in everything
and do assigned tasks willingly.

They follow the Buddhist principle of benevolence, which they bestow on
their parents and their friends.  They have magnanimity towards their relatives and
are willing to share their gifts and food with their friends.
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They also have a sense of responsibility.  They appreciate when they see
anyone pick up garbage from the ground and put it in the bins and they appreciate
it when they see their friends do good things.

They try to finish work assigned to them even if the work is difficult.  They
have a sense of integrity, for example when they borrow things, they always return
them their owners.

They are responsible in their duties and they are afraid to make mistakes
and feel ashamed if they do so.

They have appreciated the wisdom of the Buddha, who is more excellent
than anyone else in the world and they are convinced that the Buddha’s teachings
can be applied to everyday life.

Their different ages and different patrons have resulted in differences in their
ethical behavior resulting from experience of Buddhism. However, their ethnic and
controller have different do not resulted in their ethical behavior on Buddhism.
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๑. บทนำ
ภาคเหนือตอนบนประกอบดวยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร นาน ลำปาง ลำพูน

แมฮองสอน และเชยีงใหม มกีลมุชาตพินัธหลายกลมุ เชน กะเหรีย่ง มง เยา มเูซอ ละวา เปน
ตน  กลมุชาติพนัธทัง้หลายเหลานัน้อยรูวมกนัอยางผาสกุ ชาวไทยภเูขาเหลานีเ้ปนกลมุชนหรอื
กลุมชนชาติพันธุที่มีเอกลักษณทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณเีปนของตนเอง๒ โดยมกีารสบืทอดตอ ๆ กนัมาเปนเวลาชานาน สงัคมชาวไทยภเูขา
เปนสงัคมทีแ่ยกตวัอยอูยางโดดเดีย่วจากสงัคมไทยพืน้ราบ ทัง้น้ีเพราะชาวไทยภเูขาสวนใหญ
อาศัยอยกูระจัดกระจายอยตูามเทือกเขาตาง ๆ  ในระดับความสูงทีแ่ตกตางกันไประหวาง ๒,๐๐๐
ถงึกวา ๕,๐๐๐ ฟตุจากระดบัน้ำทะเล๓ เสนทางคมนาคมไมสะดวกโดยเฉพาะอยางยิง่ในฤดฝูน
หมบูานชาวไทยภเูขาหลายแหงจะไมสามารถตดิตอกบัโลกภายนอกได  โดยเฉพาะพืน้ทีใ่นภาค
เหนอื จะมลีกัษณะภมูปิระเทศแตกตางไปจากภาคอืน่ๆ มภีเูขาสงูสลับกบัหบุเขาซึง่เปนทีร่าบแคบ

ดงันัน้การติดตอสมัพนัธกนัระหวางชาวไทยภูเขากับชาวไทยในพ้ืนราบจึงไมมคีวาม แนน
แฟน และใกลชดิกนัแตอยางใด ปจจบุนัสภาพความเปนอยดูงักลาวไดเปล่ียนแปลงไปมาก   เพราะ
กระแสการพัฒนาประเทศไดแพรกระจายไปทุกที่ไมเวนกระทั่งชุมชนชาวไทยภูเขา เชน การ
คมนาคม การศกึษา การคาขาย การสงเสรมิอาชพี และสขุภาพอนามยั เปนตน

การพัฒนาดังกลาว โดยเฉพาะดานการศึกษาทําใหเด็กและเยาวชนชาวไทยภูเขาไดมี
โอกาสมากขึน้ในการศกึษา ชองทางหนึง่ทีเ่ปดโอกาสกวางสาํหรบัเดก็ชายชาวไทยภเูขาคอืการ
บวชเปนสามเณร โดยวดัในพระพทุธศาสนาไดใหโอกาสเดก็ชาวไทยภเูขาบวชเปนสามเณรไดรบั
การศึกษา ทาํใหผปูกครองไดสงบตุรหลาน  ของตนเขามาศึกษาภายในวัดมากข้ึน

เดก็ชาวไทยภูเขาเหลานีเ้ม่ือเขามาบวชเรียนเปนสามเณรในพระพุทธศาสนาแลวตองเขา
มาอาศยัอยรูวมกนัในวดัซึง่เปนสภาพแวดลอมใหม ทีม่คีวามแตกตางจากครอบครวัและสังคม
เดิมของตนเองที่มีพอแมและญาติพี่นองคอยดูแลและใหการชวยเหลือเมื่อประสบกับปญหา
ตาง ๆ  การเขามาอยรูวมกันในวัดของสามเณรจากเผาตาง ๆ  เหลานีม้คีวามแตกตางกนัในดาน

๒ ขจดัภัย บรุษุพัฒน, ชาวเขา, (กรงุเทพมหานคร: สำนกังานสภาความม่ันคงแหงชาต,ิ ๒๕๓๘), หนา ๑๔.
๓ เรือ่งเดียวกัน,  หนา ๑๔.
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ภาษา วฒันธรรม ประเพณี ความเชือ่ รวมถงึสังคมทีว่ดัตัง้อยดูวยการดาํรงชวีติไดอยางปกตสิขุ
ไดนัน้ ทาํใหสามเณร ตองมกีารปรบัตวั ซึง่ไดแกการเรยีนรเูรือ่งตาง ๆ โดยเฉพาะการเรยีนรู
ทางสงัคม และวฒันธรรมเพือ่ใหสามารถอยใูนส่ิงแวดลอมใหมได

สามเณรชาวไทยภูเขาเหลานี ้เมือ่เขามาบวชเรียน จงึมคีวามจำเปนทีจ่ะตองมกีารปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหเปนคนดีตามท่ีสังคมตองการ พิจารณาจาก
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก เชน มเีหตผุล มคีวามอดทน มคีวามซือ่สัตย ยตุธิรรม ซึง่สอดคลองกบัคา
นยิมพ้ืนฐาน ๕ ประการ คอื การพึงตนเอง ขยนัหม่ันเพียรและมีความรับผดิชอบ การประหยัด
และหมัน่ออม การมรีะเบยีบวนิยัและเคารพกฎหมาย การปฏบิตัติามหลกัธรรมของศาสนา ความ
รกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ๔ สามเณรชาวไทยภเูขาเหลาน้ีอยใูนชวงของเดก็วยัรนุ ซึง่วยั
รนุเปนวยัหวัเล้ียวหัวตอทีส่าํคญัย่ิง ตองมีการปรับตัวเปนอยางมาก เนือ่งจากเปนวัยทีม่กีารเปล่ียน
แปลงหลาย ๆ ดาน ไดแก รางกาย จติใจ อารมณ สงัคม สตปิญญาและจริยธรรม นอกจาก
จะตองปรบัตวัตามวัยแลว สามเณรชาวไทยภูเขาเหลานีย้งัตองมกีารปรบัตวัเองในเรือ่งทีอ่ยอูาศยั
ดานอาหารการกิน การปรบัตวัตอกฎระเบยีบขอบงัคบัของวดั การปรบัตวัทางสังคม ตองปรบั
ตวัใหเขากับอาจารยทีโ่รงเรียน การปรับตวักบัเพ่ือนเผาเดียวกันและตางเผา เมือ่ตองมาพักอยู
ดวยกนั และการปรับตวักบัเพือ่นนกัเรยีนจากพ้ืนราบท่ีมสีงัคม วฒันธรรม และสภาพครอบครัว
ทีแ่ตกตางกนั

ปจจบุนัจงัหวัดเชยีงราย มโีรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม ๒๑ แหง๕ มนีกัเรียนท่ีเปนสามเณร
จาํนวน ๓,๓๓๔ รปู เปนสามเณรชาวไทยภเูขา จำนวน ๑,๑๑๓ รปู คดิเปนรอยละ ๓๓. ๒๘
สามเณรชาวไทยภูเขาเหลานีล้วนไดรบัความอนุเคราะหเลีย้งดูใหการศึกษาและไดความอุปถมัภ
ในดานตาง ๆ  จากเจาอาวาสทีต่นสงักดัอย ูจากการทีส่ามเณรชาวไทยภเูขาสวนใหญมฐีานะยาก
จน ผปูกครองสวนใหญมอีาชพีทำไรทำนา อกีทัง้ยงัมาจากหลายทองถิน่ วฒันธรรมและความ
คดิ เมือ่สามเณรชาวไทยภเูขา มาอยพูืน้ราบทำใหเกดิการเลียนแบบจากวฒันธรรมสมยัใหม ทำให

๔ บญุม ีแทนแกว, จรยิศาสตร, พมิพครัง้ที ่๓, (กรงุเทพมหานคร: โอ. เอส. ๒๕๓๙), หนา ๔๘.
๕ สำนักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย, สารสนเทศกลุมโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช ๒๕๕๓, (อัดสำเนา), หนา ๗- ๘.
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สามเณรชาวไทยภเูขา มกีารปรบัตวัเพือ่ใหเขากบัสงัคมใหม ซึง่จากปญหาสงัคมปจจบุนัทีเ่ตม็
ไปดวยสิง่ยัว่ย ุสามเณรชาวไทยภเูขา จะมภีาวะเสีย่งมากขึน้ในระหวางทีอ่ยทูัง้ในและนอกรัว้
โรงเรยีน สถานศกึษาซึง่มคีวามใกลชดิกบัสามเณรชาวไทยภเูขา

ดังนั้น ในฐานะหนวยงานที่ใหการศึกษาและสงเสริมการศึกษาของคณะสงฆใน
จงัหวัดเชยีงราย และคณะผวูจิยัซึง่มหีนาทีร่บัผดิชอบงานของกลมุโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษาจงัหวดัเชยีงราย จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาวาสามเณรชาวไทยภเูขาทีบ่วชเรยีนใน
โรงเรียนพระปริยตัธิรรม จงัหวัดเชียงราย มพีฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาอยาง
ไรและปจจยัใดบางท่ีมผีลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของสามเณรชาวไทยภูเขา

๒. วตัถปุระสงคของการของวิจยั
๒.๑  เพือ่ศกึษาหลักจรยิธรรมทางพระพทุธศาสนา
๒.๒  เพือ่ศกึษาพฤติกรรมเชิงจรยิธรรมทางพระพทุธศาสนาของสามเณรชาวไทยภเูขา

ทีศ่กึษาในโรงเรียนพระปริยตัธิรรมจังหวัดเชียงราย ระดับมธัยมศึกษาปที ่๓
๒.๓  เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมทางพระพทุธศาสนาของสามเณร

ชาวไทยภูเขาท่ีศกึษาในโรงเรียนพระปริยตัธิรรมจังหวัดเชียงราย มธัยมศึกษาปที ่๓ จำแนกตาม
อาย ุ  ชาติพนัธ การควบคมุดแูลและการไดรบัความอปุถมัภ

๓. ผลการศึกษา
จากการศึกษาขอมลูพืน้ฐานของสามเณรชาวไทยภูเขาท่ีศกึษาอยโูรงเรียนพระปริยตัธิรรม

แผนกสามญัศกึษาในจงัหวดัเชยีงราย มธัยมชัน้ปที ่๓ ผลการศกึษาวจิยัพบวาสามเณรชาวไทย
ภเูขา สวนใหญ มอีายุระหวาง ๑๕ – ๑๖ ป มชีาติพนัธเปนมงและอาขา ผคูวบคุมดแูลเปนเจา
อาวาส และผอูปุถมัภเปนเจาอาวาส ผลการเรียนรวม (ปทีผ่านมา) อยรูะหวาง ๒.๐๐ – ๒.๔๙
ผปูกครองของสามเณรชาวไทยภูเขาอาชีพเปนเกษตรกร

คณะผวูจิยัไดศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรรมเชิงจรยิธรรมกบัความมวีนิยัของสามเณรชาวไทย
ภเูขาแตละดาน สรปุผลการศกึษาไดดังน้ี
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ดานความเช่ือความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผลการศึกษาวิจยัพบวาสามเณรชาวไทย
ภเูขาสวนใหญมคีวามเช่ือความศรัทธาในพระพุทธศาสนา อยใูนระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนราย
ขอพบวานกัเรยีนมคีวามเชือ่มัน่วาพระพทุธเจาตรัสรสูจัธรรมจรงิ นกัเรยีนรสูกึซาบซึง้ถงึพระ
ปญญาธคิณุของพระพทุธเจาทีเ่ปนเลศิกวาใครในโลกและนกัเรยีนมคีวามมัน่ใจวาหลักธรรมของ
พระพุทธเจานำมาใชในการดำเนินชวีติไดตามลำดบั

ดานความกตัญกูตเวที ผลการศึกษาวิจยัพบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมคีวาม
กตญักูตเวทอียใูนระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวานกัเรยีนระลกึถงึทกุคนทีม่บุีญคณุ
ตลอดไปนักเรียนใหความเคารพและเช่ือฟงตอผูปกครองและนักเรียนชวยเหลืองานท่ีผู
ปกครองมอบหมายดวยความเต็มใจตามลำดบั

ดานความเมตตากรุณา ผลการศึกษาวิจยัพบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมคีวาม
เมตตากรุณาอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนมีความปรารถนาดีตอผู
ปกครองและเพ่ือนนักเรียนมีความเอ้ืออารีตอญาติพีน่องและนักเรียนมีความยินดทีีไ่ดแบงปนสิง่
ของหรอือาหารใหเพือ่นเสมอตามลำดบั

ดานความรับผดิชอบ ผลการศึกษาวิจยัพบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมคีวามรับ
ผดิชอบอยใูนระดับมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวานกัเรียนรสูกึชืน่ชมเม่ือเห็นเพ่ือนเก็บขยะ
จากพืน้ไปใสถงัขยะนกัเรยีนเหน็เพือ่นทำความดจีะรสูกึชืน่ชมเพือ่นและนกัเรยีนจะพยายามทำงาน
ทีไ่ดรบัมอบหมายใหสำเรจ็แมวางานน้ันจะยากเพียงใดตามลำดับ

ดานความซ่ือสตัย ผลการศกึษาวจิยัพบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมคีวามซ่ือสัตย
อยใูนระดบัมากนกัเรยีนเกบ็ของผอูืน่ไดจะสงคนืเจาของและนกัเรยีนรบัผดิชอบงานในหนาทีข่อง
ตนนกัเรียนมคีวามละอายและเกรงกลวัตอการทำผิดตามลำดับ

ดานความมวีนิยัในตนเอง ผลการศกึษาวจิยัพบวาสามเณรชาวไทยภเูขาสวนใหญมคีวาม
มวีนิยัในตนเองอยใูนระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวาเมือ่นกัเรยีนทำผดิ นกัเรยีนจะยอม
รบัปฏบิตัติามระเบยีบวนิยัของโรงเรียนนกัเรยีนเกบ็และทิง้ขยะลงในถังทีจ่ดัวางไวทกุครัง้นกัเรยีน
จะทำงานสำเรจ็ตามทีไ่ดรบัมอบหมายเสมอและเมือ่นักเรยีนเกบ็ของไดจะเกบ็ไวเพือ่ใหเจาของ
มารบัคนืตามลำดบั
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ขอเสนอแนะพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมทางพระพทุธศาสนาของสามเณรชาวไทยภเูขา ที่
ศกึษาในโรงเรียนพระปริยตัธิรรม  แผนกสามัญศกึษา จงัหวัดเชียงรายท้ัง ๖ ดาน

ดานความเช่ือความศรัทธาในพระพุทธศาสนาผลการศึกษาวิจยัพบวาสามเณรชาวไทย
ภเูขาสวนใหญมคีวามศรทัธาในเรือ่งพระพทุธศาสนา

ดานความกตญักูตเวทผีลการศกึษาวจิยัพบวาสามเณรชาวไทยภเูขาสวนใหญมคีวาม
กตญักูตเวทตีอผอูืน่และพระอาจารย

ดานความเมตตากรุณาผลการศึกษาวิจยัพบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมเีมตตาตอ
ผอูืน่หรอืใหความชวยเหลอืผทูีเ่ดอืดรอนรจูกัรกัและมเีมตตาตอสัตว ไมฆาสตัว

ดานความรับผดิชอบผลการศึกษาวิจยัพบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมคีวามรับผิด
ชอบงานหรอืมคีวามรบัผดิชอบในหนาที่

ดานความซือ่สตัยผลการศกึษาวจิยัพบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมคีวามซือ่สตัย
ตอหนาท ีแกตนเองหรอืผอูืน่

ดานความมีระเบียบวินัยผลการศึกษาวิจัยพบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมีการ
ทำตามกฎระเบยีบของวดัหรอืของโรงเรยีน

๔. ขอเสนอแนะ
จากการวจิยัในครัง้นีไ้ดพบวาพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมทางพระพทุธศาสนาของสามเณร

ชาวไทยภูเขาน้ันมคีวามสัมพนัธกบัอายุหรอืวยัของสามเณรชาวไทยภูเขาเพราะสามเณรชาวไทย
ภูเขาท่ีมีอายุนอยจะมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนายังมีนอย อีกทั้งการจะนำ
จริยธรรมน้ันเขามาสอดแทรกกับการเรียนการสอนน้ันตองมีการจูงใจใหเด็กน้ันคิด วิเคราะห
สงัเคราะห และสรางองคความรใูหม จากขนบธรรมเนยีม จารตี ประเพณเีดมิและมาสกูารขดั
เกลาทางสงัคมสงฆ ของพทุธศาสนา และกระบวนการเรยีนรใูนโรงเรยีนเพราะวยัของสามเณร
ชาวไทยภเูขานัน้มผีลตอพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมทางพระพทุธศาสนา ดงัน้ันครอูาจารยควรอยู
ใกลชดิกบัสามเณรชาวไทยภูเขามากท่ีสดุและควรสอดแทรกจริยธรรมในดานตาง ๆ  แกสามเณร
ชาวไทยภูเขาเพ่ือทีจ่ะนำไปเปนแนวทางในการปฏิบตัแิละเปนตวัอยางทีด่ขีองสังคมตอไป
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