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บทคัดยอ
จากการศึกษาวิจยั เรือ่ งพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของสามเณรชาวไทย
ภูเขา ทีศ่ กึ ษาในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีจดุ มงุ หมาย
เพือ่ ศึกษาเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของสามเณรชาวไทยภูเขาทีศ่ กึ ษา
ในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมจังหวัดเชียงราย ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ โดยใชกลมุ ตัวอยางสามเณร
ชาวไทยภูเขา ทีศ่ กึ ษาอยโู รงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย มัธยม
ชัน้ ปที่ ๓ จำนวน ๑๒๘ รูป ผลการวิจยั พบวา
สามเณรชาวไทยภูเขาที่ศึกษาอยูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สวนใหญ มีอายุระหวาง
๑๕ – ๑๖ ป มีชาติพนั ธเปนมงและอาขา ผคู วบคุมดูแลเปนเจาอาวาส ไดรบั ความอุปถัมภเปน
เจาอาวาส ผลการเรียนรวม (ปทผี่ า นมา) อยรู ะหวาง ๒.๐๐ – ๒.๔๙ และผปู กครองมีอาชีพ
เปนเกษตรกร
๑

บทความจากการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของสามเณรชาวไทยภูเขา ที่
ศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ทุนสนับสนุนวิจัยจาก สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สามเณรชาวไทยภูเขามีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวามีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยใู นระดับมากทุกขอ โดยพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมดานความกตัญูกตเวทีมคี า สูงสุด ดานความเชือ่ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
สามเณรชาวไทยภูเขามีความเชือ่ มัน่ วาพระพุทธเจาตรัสรสู จั ธรรมจริง รสู กึ ซาบซึง้ ถึงพระปญญา
ธิคณ
ุ ของพระพุทธเจาทีว่ า เปนเลิศกวาใครในโลกและมีความมัน่ ใจวาหลักธรรมของพระพุทธเจา
สามารถนำมาใชในการดำเนินชีวติ ได ดานความกตัญูกตเวที ระลึกถึงทุกคนทีม่ บี ญ
ุ คุณตลอด
ไป ใหความเคารพและเชือ่ ฟงตอผปู กครองและชวยเหลืองานทีผ่ ปู กครองมอบหมายดวยความ
เต็มใจ ดานความเมตตากรุณา มีความปรารถนาดีตอ ผปู กครองและเพือ่ นนักเรียน มีความเอือ้
อารีตอ ญาติพนี่ อ งและมีความยินดีทไี่ ดแบงปนสิง่ ของหรืออาหารใหเพือ่ นดานความรับผิดชอบ รสู กึ
ชืน่ ชมเมือ่ เห็นเพือ่ นเก็บขยะจากพืน้ ไปใสถงั ขยะ เมือ่ เห็นเพือ่ นทำความดีจะรสู กึ ชืน่ ชมเพือ่ นและ
จะพยายามทำงานทีไ่ ดรบั มอบหมายใหสำเร็จแมวา งานนัน้ จะยากเพียงใดและดานความซือ่ สัตย
เมือ่ เก็บของผอู นื่ ได จะสงคืนเจาของ มีความรับผิดชอบงานในหนาทีข่ องตน และมีความละอาย
เกรงกลัวตอการทำผิด
สามเณรชาวไทยภูเขามีอายุทตี่ า งกันและมีผอู ปุ ถัมภทตี่ า งกันมีผลทำใหมพี ฤติกรรมเชิง
จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาแตกตางกัน แตการมีชาติพนั ธทตี่ า งกันและมีผคู วบคุมดูแลทีต่ า ง
กันไมมผี ลทำใหมพี ฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาแตกตางกัน
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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.

568

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

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
แมฮอ งสอน และเชียงใหม มีกลมุ ชาติพนั ธหลายกลมุ เชน กะเหรีย่ ง มง เยา มูเซอ ละวา เปน
ตน กลมุ ชาติพนั ธทงั้ หลายเหลานัน้ อยรู ว มกันอยางผาสุก ชาวไทยภูเขาเหลานีเ้ ปนกลมุ ชนหรือ
กลุมชนชาติพันธุที่มีเอกลักษณทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีเปนของตนเอง๒ โดยมีการสืบทอดตอ ๆ กันมาเปนเวลาชานาน สังคมชาวไทยภูเขา
เปนสังคมทีแ่ ยกตัวอยอู ยางโดดเดีย่ วจากสังคมไทยพืน้ ราบ ทัง้ นีเ้ พราะชาวไทยภูเขาสวนใหญ
อาศัยอยกู ระจัดกระจายอยตู ามเทือกเขาตาง ๆ ในระดับความสูงทีแ่ ตกตางกันไประหวาง ๒,๐๐๐
ถึงกวา ๕,๐๐๐ ฟุตจากระดับน้ำทะเล๓ เสนทางคมนาคมไมสะดวกโดยเฉพาะอยางยิง่ ในฤดูฝน
หมบู า นชาวไทยภูเขาหลายแหงจะไมสามารถติดตอกับโลกภายนอกได โดยเฉพาะพืน้ ทีใ่ นภาค
เหนือ จะมีลกั ษณะภูมปิ ระเทศแตกตางไปจากภาคอืน่ ๆ มีภเู ขาสูงสลับกับหุบเขาซึง่ เปนทีร่ าบแคบ
ดังนัน้ การติดตอสัมพันธกนั ระหวางชาวไทยภูเขากับชาวไทยในพืน้ ราบจึงไมมคี วาม แนน
แฟน และใกลชดิ กันแตอยางใด ปจจุบนั สภาพความเปนอยดู งั กลาวไดเปลีย่ นแปลงไปมาก เพราะ
กระแสการพัฒนาประเทศไดแพรกระจายไปทุกที่ไมเวนกระทั่งชุมชนชาวไทยภูเขา เชน การ
คมนาคม การศึกษา การคาขาย การสงเสริมอาชีพ และสุขภาพอนามัย เปนตน
การพัฒนาดังกลาว โดยเฉพาะดานการศึกษาทําใหเด็กและเยาวชนชาวไทยภูเขาไดมี
โอกาสมากขึน้ ในการศึกษา ชองทางหนึง่ ทีเ่ ปดโอกาสกวางสําหรับเด็กชายชาวไทยภูเขาคือการ
บวชเปนสามเณร โดยวัดในพระพุทธศาสนาไดใหโอกาสเด็กชาวไทยภูเขาบวชเปนสามเณรไดรบั
การศึกษา ทําใหผปู กครองไดสง บุตรหลาน ของตนเขามาศึกษาภายในวัดมากขึน้
เด็กชาวไทยภูเขาเหลานีเ้ มือ่ เขามาบวชเรียนเปนสามเณรในพระพุทธศาสนาแลวตองเขา
มาอาศัยอยรู ว มกันในวัดซึง่ เปนสภาพแวดลอมใหม ทีม่ คี วามแตกตางจากครอบครัวและสังคม
เดิมของตนเองที่มีพอแมและญาติพี่นองคอยดูแลและใหการชวยเหลือเมื่อประสบกับปญหา
ตาง ๆ การเขามาอยรู ว มกันในวัดของสามเณรจากเผาตาง ๆ เหลานีม้ คี วามแตกตางกันในดาน
๒
ขจัดภัย บุรษุ พัฒน, ชาวเขา, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ, ๒๕๓๘), หนา ๑๔.
๓
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๑๔.
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ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชือ่ รวมถึงสังคมทีว่ ดั ตัง้ อยดู ว ยการดํารงชีวติ ไดอยางปกติสขุ
ไดนนั้ ทําใหสามเณร ตองมีการปรับตัว ซึง่ ไดแกการเรียนรเู รือ่ งตาง ๆ โดยเฉพาะการเรียนรู
ทางสังคม และวัฒนธรรมเพือ่ ใหสามารถอยใู นสิง่ แวดลอมใหมได
สามเณรชาวไทยภูเขาเหลานี้ เมือ่ เขามาบวชเรียน จึงมีความจำเปนทีจ่ ะตองมีการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหเปนคนดีตามที่สังคมตองการ พิจารณาจาก
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก เชน มีเหตุผล มีความอดทน มีความซือ่ สัตย ยุตธิ รรม ซึง่ สอดคลองกับคา
นิยมพืน้ ฐาน ๕ ประการ คือ การพึงตนเอง ขยันหมัน่ เพียรและมีความรับผิดชอบ การประหยัด
และหมัน่ ออม การมีระเบียบวินยั และเคารพกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมของศาสนา ความ
๔
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สามเณรชาวไทยภูเขาเหลานีอ้ ยใู นชวงของเด็กวัยรนุ ซึง่ วัย
รนุ เปนวัยหัวเลีย้ วหัวตอทีส่ าํ คัญยิง่ ตองมีการปรับตัวเปนอยางมาก เนือ่ งจากเปนวัยทีม่ กี ารเปลีย่ น
แปลงหลาย ๆ ดาน ไดแก รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญ
 ญาและจริยธรรม นอกจาก
จะตองปรับตัวตามวัยแลว สามเณรชาวไทยภูเขาเหลานีย้ งั ตองมีการปรับตัวเองในเรือ่ งทีอ่ ยอู าศัย
ดานอาหารการกิน การปรับตัวตอกฎระเบียบขอบังคับของวัด การปรับตัวทางสังคม ตองปรับ
ตัวใหเขากับอาจารยทโี่ รงเรียน การปรับตัวกับเพือ่ นเผาเดียวกันและตางเผา เมือ่ ตองมาพักอยู
ดวยกัน และการปรับตัวกับเพือ่ นนักเรียนจากพืน้ ราบทีม่ สี งั คม วัฒนธรรม และสภาพครอบครัว
ทีแ่ ตกตางกัน
ปจจุบนั จังหวัดเชียงราย มีโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม ๒๑ แหง๕ มีนกั เรียนทีเ่ ปนสามเณร
จํานวน ๓,๓๓๔ รูป เปนสามเณรชาวไทยภูเขา จำนวน ๑,๑๑๓ รูป คิดเปนรอยละ ๓๓. ๒๘
สามเณรชาวไทยภูเขาเหลานีล้ ว นไดรบั ความอนุเคราะหเลีย้ งดูใหการศึกษาและไดความอุปถัมภ
ในดานตาง ๆ จากเจาอาวาสทีต่ นสังกัดอยู จากการทีส่ ามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมฐี านะยาก
จน ผปู กครองสวนใหญมอี าชีพทำไรทำนา อีกทัง้ ยังมาจากหลายทองถิน่ วัฒนธรรมและความ
คิด เมือ่ สามเณรชาวไทยภูเขา มาอยพู นื้ ราบทำใหเกิดการเลียนแบบจากวัฒนธรรมสมัยใหม ทำให
๔
บุญมี แทนแกว, จริยศาสตร, พิมพครัง้ ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. ๒๕๓๙), หนา ๔๘.
๕
สำนักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย, สารสนเทศกลุมโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช ๒๕๕๓, (อัดสำเนา), หนา ๗- ๘.
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สามเณรชาวไทยภูเขา มีการปรับตัวเพือ่ ใหเขากับสังคมใหม ซึง่ จากปญหาสังคมปจจุบนั ทีเ่ ต็ม
ไปดวยสิง่ ยัว่ ยุ สามเณรชาวไทยภูเขา จะมีภาวะเสีย่ งมากขึน้ ในระหวางทีอ่ ยทู งั้ ในและนอกรัว้
โรงเรียน สถานศึกษาซึง่ มีความใกลชดิ กับสามเณรชาวไทยภูเขา
ดังนั้น ในฐานะหนวยงานที่ใหการศึกษาและสงเสริมการศึกษาของคณะสงฆใน
จังหวัดเชียงราย และคณะผวู จิ ยั ซึง่ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบงานของกลมุ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนก
สามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาวาสามเณรชาวไทยภูเขาทีบ่ วชเรียนใน
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม จังหวัดเชียงราย มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาอยาง
ไรและปจจัยใดบางทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของสามเณรชาวไทยภูเขา

๒. วัตถุประสงคของการของวิจยั
๒.๑ เพือ่ ศึกษาหลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา
๒.๒ เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของสามเณรชาวไทยภูเขา
ทีศ่ กึ ษาในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมจังหวัดเชียงราย ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓
๒.๓ เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของสามเณร
ชาวไทยภูเขาทีศ่ กึ ษาในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมจังหวัดเชียงราย มัธยมศึกษาปที่ ๓ จำแนกตาม
อายุ ชาติพนั ธ การควบคุมดูแลและการไดรบั ความอุปถัมภ

๓. ผลการศึกษา
จากการศึกษาขอมูลพืน้ ฐานของสามเณรชาวไทยภูเขาทีศ่ กึ ษาอยโู รงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย มัธยมชัน้ ปที่ ๓ ผลการศึกษาวิจยั พบวาสามเณรชาวไทย
ภูเขา สวนใหญ มีอายุระหวาง ๑๕ – ๑๖ ป มีชาติพนั ธเปนมงและอาขา ผคู วบคุมดูแลเปนเจา
อาวาส และผอู ปุ ถัมภเปนเจาอาวาส ผลการเรียนรวม (ปทผี่ า นมา) อยรู ะหวาง ๒.๐๐ – ๒.๔๙
ผปู กครองของสามเณรชาวไทยภูเขาอาชีพเปนเกษตรกร
คณะผวู จิ ยั ไดศกึ ษาเกีย่ วกับพฤติกรรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวนิ ยั ของสามเณรชาวไทย
ภูเขาแตละดาน สรุปผลการศึกษาไดดงั นี้
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ดานความเชือ่ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผลการศึกษาวิจยั พบวาสามเณรชาวไทย
ภูเขาสวนใหญมคี วามเชือ่ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา อยใู นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนราย
ขอพบวานักเรียนมีความเชือ่ มัน่ วาพระพุทธเจาตรัสรสู จั ธรรมจริง นักเรียนรสู กึ ซาบซึง้ ถึงพระ
ปญญาธิคณ
ุ ของพระพุทธเจาทีเ่ ปนเลิศกวาใครในโลกและนักเรียนมีความมัน่ ใจวาหลักธรรมของ
พระพุทธเจานำมาใชในการดำเนินชีวติ ไดตามลำดับ
ดานความกตัญูกตเวที ผลการศึกษาวิจยั พบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมคี วาม
ุ คุณ
กตัญูกตเวทีอยใู นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนระลึกถึงทุกคนทีม่ บี ญ
ตลอดไปนักเรียนใหความเคารพและเชื่อฟงตอผูปกครองและนักเรียนชวยเหลืองานที่ผู
ปกครองมอบหมายดวยความเต็มใจตามลำดับ
ดานความเมตตากรุณา ผลการศึกษาวิจยั พบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมคี วาม
เมตตากรุณาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนมีความปรารถนาดีตอผู
ปกครองและเพือ่ นนักเรียนมีความเอือ้ อารีตอ ญาติพนี่ อ งและนักเรียนมีความยินดีทไี่ ดแบงปนสิง่
ของหรืออาหารใหเพือ่ นเสมอตามลำดับ
ดานความรับผิดชอบ ผลการศึกษาวิจยั พบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมคี วามรับ
ผิดชอบอยใู นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนรสู กึ ชืน่ ชมเมือ่ เห็นเพือ่ นเก็บขยะ
จากพืน้ ไปใสถงั ขยะนักเรียนเห็นเพือ่ นทำความดีจะรสู กึ ชืน่ ชมเพือ่ นและนักเรียนจะพยายามทำงาน
ทีไ่ ดรบั มอบหมายใหสำเร็จแมวา งานนัน้ จะยากเพียงใดตามลำดับ
ดานความซือ่ สัตย ผลการศึกษาวิจยั พบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมคี วามซือ่ สัตย
อยใู นระดับมากนักเรียนเก็บของผอู นื่ ไดจะสงคืนเจาของและนักเรียนรับผิดชอบงานในหนาทีข่ อง
ตนนักเรียนมีความละอายและเกรงกลัวตอการทำผิดตามลำดับ
ดานความมีวนิ ยั ในตนเอง ผลการศึกษาวิจยั พบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมคี วาม
มีวนิ ยั ในตนเองอยใู นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายขอพบวาเมือ่ นักเรียนทำผิด นักเรียนจะยอม
รับปฏิบตั ติ ามระเบียบวินยั ของโรงเรียนนักเรียนเก็บและทิง้ ขยะลงในถังทีจ่ ดั วางไวทกุ ครัง้ นักเรียน
จะทำงานสำเร็จตามทีไ่ ดรบั มอบหมายเสมอและเมือ่ นักเรียนเก็บของไดจะเก็บไวเพือ่ ใหเจาของ
มารับคืนตามลำดับ
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ขอเสนอแนะพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของสามเณรชาวไทยภูเขา ที่
ศึกษาในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายทัง้ ๖ ดาน
ดานความเชือ่ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาผลการศึกษาวิจยั พบวาสามเณรชาวไทย
ภูเขาสวนใหญมคี วามศรัทธาในเรือ่ งพระพุทธศาสนา
ดานความกตัญูกตเวทีผลการศึกษาวิจยั พบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมคี วาม
กตัญูกตเวทีตอ ผอู นื่ และพระอาจารย
ดานความเมตตากรุณาผลการศึกษาวิจยั พบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมเี มตตาตอ
ผอู นื่ หรือใหความชวยเหลือผทู เี่ ดือดรอนรจู กั รักและมีเมตตาตอสัตว ไมฆา สัตว
ดานความรับผิดชอบผลการศึกษาวิจยั พบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมคี วามรับผิด
ชอบงานหรือมีความรับผิดชอบในหนาที่
ดานความซือ่ สัตยผลการศึกษาวิจยั พบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมคี วามซือ่ สัตย
ตอหนาที แกตนเองหรือผอู นื่
ดานความมีระเบียบวินัยผลการศึกษาวิจัยพบวาสามเณรชาวไทยภูเขาสวนใหญมีการ
ทำตามกฎระเบียบของวัดหรือของโรงเรียน

๔. ขอเสนอแนะ
จากการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ดพบวาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของสามเณร
ชาวไทยภูเขานัน้ มีความสัมพันธกบั อายุหรือวัยของสามเณรชาวไทยภูเขาเพราะสามเณรชาวไทย
ภูเขาที่มีอายุนอยจะมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนายังมีนอย อีกทั้งการจะนำ
จริยธรรมนั้นเขามาสอดแทรกกับการเรียนการสอนนั้นตองมีการจูงใจใหเด็กนั้นคิด วิเคราะห
สังเคราะห และสรางองคความรใู หม จากขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีเดิมและมาสกู ารขัด
เกลาทางสังคมสงฆ ของพุทธศาสนา และกระบวนการเรียนรใู นโรงเรียนเพราะวัยของสามเณร
ชาวไทยภูเขานัน้ มีผลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา ดังนัน้ ครูอาจารยควรอยู
ใกลชดิ กับสามเณรชาวไทยภูเขามากทีส่ ดุ และควรสอดแทรกจริยธรรมในดานตาง ๆ แกสามเณร
ชาวไทยภูเขาเพือ่ ทีจ่ ะนำไปเปนแนวทางในการปฏิบตั แิ ละเปนตัวอยางทีด่ ขี องสังคมตอไป
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