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บทน�า

 การพฒันาคณุธรรม จรยิธรรมและค่านยิมท่ีพึงประสงค์ ให้แก่เด็กเป็นเรือ่งท่ีสังคมให้ความส�าคญั

เป็นล�าดับแรกตลอดมา โดยเฉพาะครูและนักเรียน มีการคิดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายที่จะให้

เดก็เป็นเดก็ดีมศีลีธรรมซึง่จะน�าไปสูชี่วติท่ีสงบสขุและโลกมสีนัตภิาพ สิง่ทีเ่ป็นปัญหาถกเถียงกันโดยไม่มี

ที่สิ้นสุดคือ วิธีการใดสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม จะต้องฝึกฝนคนอย่างไรให้น�าตนเองและ

สังคมไปสู่ความส�าเร็จและมีสันติสุขเท่านั้น กรอบความคิดหลักในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

สังคมไทยในช่วงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สังคมไทยต้องการการหลอมรวมพลังแห่งความดี 

ต่าง ๆ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคมไทยโดยรวมความคิดหลักที่สอดคล้องตรงกัน คือ การปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม จะต้องใช้หลายๆ วิธีในลักษณะสัมพันธ์คือ จะต้องค่อย ๆ ปลูกฝังทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม ผ่านกระบวนการท�างาน กระบวนการเรยีนการสอน และการหาค�าตอบให้แก่ชวิีตในสถานการณ์

ต่าง ๆ โดยเน้นกระบวนการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมบนพ้ืนฐานท่ีว่า หลักจริยธรรมสูงสุด
1
 ในประเทศ

หนึ่งมักไม่ได้ประกอบด้วยวัฒนธรรมเดี่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ยังประกอบด้วยวัฒนธรรมย่อยๆ  

อีกมากมาย วัฒนธรรมที่คนในชาติยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เรียกว่าวัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมชาติ 

(Macroculture) ขณะท่ีกลุ่มคนหรือสังคมย่อยๆ ก็จะมีวัฒนธรรมเฉพาะเป็นของตนเอง จึงเรียกว่า

วฒันธรรมรอง (Microcultures) ซึง่ในชาตหินึง่อาจมจี�านวนวฒันธรรมรองมากน้อยแตกต่างกนัไปตาม

คุณลักษณะของประชากรที่อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ

การประยุกต์หลักจริยธรรมในการพัฒนาเด็กในชุมชนพหุวัฒนธรรม

 การประยุกต์คุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาเด็กในชุมชนพหุวัฒนธรรม และการด�ารงชีวิต 

ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้ด�าเนินการส่งเสริมให้สังคมเห็นคุณค่าและ

 1
 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, กรอบความคิดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เน้นความ

มีวินัยและความเป็นประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๔๔), หน้า ๑๒.
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ประโยชน์ของการปลูกฝังจิตส�านึกแก่เด็ก เพ่ือให้เด็กได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็น “เด็กดี” ตามหน้าท่ี 

ที่ควรเป็น การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับคนในสังคมและประเทศชาติ นับเป็นเรื่องส�าคัญ 

อย่างยิง่ทีทุ่กภาคส่วนต่างได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัในเรือ่งคณุธรรมและจรยิธรรมทัง้สิน้ แต่ยงัไม่สามารถ

ทีจ่ะด�าเนินการให้ชดัเจนเป็นรปูธรรมได้ ในขณะเดยีวกนัยงัมกีลุม่บคุคลหรอืองค์กรการกศุลส่วนหนึง่ท่ี

อุทิศตน ได้เสียสละทั้งก�าลังกายและก�าลังทรัพย์เพื่อพระพุทธศาสนา โดยเห็นว่าหลักธรรมค�าสอนทาง

พระพุทธศาสนาสูงค่ายิ่ง ผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและจริงจังแล้วก็จะประสบแต่ความสุข

ความเจริญ เป็นคนดีของครอบครัว สังคม และของประเทศชาติ สังคมไทย

 เด็กในชุมชนพหุวัฒนธรรม เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญกับความ 

หลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้คนในสังคม มุ่งเน้นให้เกิดความตระหนักและเห็น

คุณค่าทางวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกัน สามารถอยูร่่วมกนัในท่ามกลางความแตกต่างได้โดยสนัตแิละเคารพ

ซึง่กนัและกัน ตลอดจนยดึมัน่ถือมัน่ในคณุงามความด ีรวมถงึแนวทางในการจดัการกบัความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา และลักษณะเฉพาะอื่นๆ ประเทศไทยมีกลุ่มประชากรที่

อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีสถานะเชิงพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะจังหวัดที่มีชนกลุ่มน้อยอยู่อาศัย หรือจังหวัดที่

เป็นเขตตดิต่อกบัประเทศเพือ่นบ้าน ในภาคเหนอื ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ภาคตะวนัออกและภาคใต้ 

รวมทั้งจังหวัดในเขตภาคกลาง นอกจากนั้นในพื้นที่เขตเมืองใหญ่ ที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่ง

ทนุหรอืร่วมทนุ จากบรษิทัหรอืกลุม่บคุคลจากต่างประเทศ กจ็ะมปีระชากรกลุ่มหนึง่เป็นชาวต่างประเทศ

ที่มีภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างจากคนไทย พักอาศัยอยู่ 

 พหุวัฒนธรรม (Multicultural) คือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ  

การศึกษา และประวัติศาสตร์โดยใช้โครงสร้างของกลุ่มชน (Ethnicity) เชื้อชาติ (Race) สถานะของ

ครอบครัว (Socioeconomic status) เพศ (Gender) ความสามารถพิเศษ (Exceptionalities) ภาษา 

(Language) ศาสนา (Religion) บทบาททางเพศ (Sexual orientation) และพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 

(Geographical area) การพัฒนาเด็กในชุมชนพหุวัฒนธรรมที่แท้จริงควรหมายถึงการท�าให้ชีวิตความ

เป็นอยู่ของเด็กในชุมชนพหุวัฒนธรรมมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี ความเจริญทาง

ศิลปวฒันธรรมและจติใจและความสงบสนัต ิซึง่นอกจากจะขึน้อยูก่บัการได้รบัปัจจยัทางวตัถเุพือ่สนอง

ความต้องการของร่างกายแล้ว เด็กในชุมชนพหุวัฒนธรรมยังต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษา 

สิง่แวดล้อมท่ีด ีการพกัผ่อนหย่อนใจ และการพฒันาทางวฒันธรรมและจติใจด้านต่าง ๆ  ด้วยความต้องการ
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408 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

ทั้งหมดนี้บางครั้งเราเรียกกันว่าเป็นการพัฒนา “คุณภาพ” เพื่อให้เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ

เพิ่มปริมาณสินค้าหรือการเพิ่มรายได้เท่านั้น หากอยู่ที่การเพิ่มความพอใจความสุขของเด็กในชุมชน 

พหุวัฒนธรรมมากกว่า

 หลกัจรยิธรรมในการพฒันาเดก็ในชมุชนพหวุฒันธรรม ตามระดบัการพฒันานกัเรยีนของทฤษฎี

การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมของแบงค์
2
 (Banks, Banks, J.A.) ที่กล่าวไว้ ๖ ระดับ ดังนี้

  ๑) ระดับที่ ๑ ลุ่มหลงวัฒนธรรมตนเอง ปฏิเสธวัฒนธรรมอื่น

  ๒) ระดับที่ ๒ ลุ่มหลงวัฒนธรรมอื่น ปฏิเสธวัฒนธรรมตนเอง

  ๓) ระดับที่ ๓ ยอมรับและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมตนเอง

  ๔) ระดับที่ ๔ ยอมรับและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมตนเองและวัฒนธรรมอื่น

  ๕) ระดับท่ี ๕ สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแสดงออกถึงความเป็นของชาติ

ของตน

  ๖) ระดับที่ ๖ สะท้อนความเป็นชาติของตนและมนุษย์โลก

 สังคมพหวุฒันธรรมจะไม่สามารถด�ารงอยูอ่ย่างมัน่คงได้หากไม่ได้พฒันาส�านกึร่วมกนัว่าพลเมอืง

ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม ส�านึกดังกล่าวไม่สามารถวางอยู่บนวัฒนธรรมหรือชาติพันธุ์ได้ เพราะมีความ

แตกต่างหลากหลายมาก แต่จะต้องมีลักษณะเป็นการเมืองท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ 

ต่อชุมชนการเมืองนั้นร่วมกัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ก็ด้วย การส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ทุกระดับ เน้นการยอมรับความแตกต่าง ทางภาษา ขนบประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และวิถีชีวิต  

บนพืน้ฐานของการยอมรบัสทิธเิสรภีาพ และหน้าทีข่องแต่ละบคุคล โดยให้โอกาสชนกลุ่มน้อยซ่ึงมชีวีติ

ความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างกัน ได้รับการพัฒนาทุกด้าน เพื่อน�าไปสู่ความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม  

ซึง่ในท้ายทีสุ่ดการศกึษาพหุวฒันธรรมจะเป็นหนทางหนึง่ท่ีช่วยน�าไปสูค่วามเป็นสังคมทีม่คีวามสมบรูณ์ 

มีคุณค่าและความสวยงามบนความแตกต่าง หลากหลาย มีศักยภาพ และสามารถน�าความแตกต่าง 

มาสร้างความเจริญก้าวหน้า ได้อย่างยั่งยืนแน่นอน

 2
 Banks, J.A., An Introduction to Multicultural Education, (Boston : Allyn and Bacon, 1994), 

p. 58.
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เด็กในชุมชนพหุวัฒนธรรม

 ในประเทศไทยประกอบด้วยประชากรหลากหลายชาตพัินธุ ์หลกัๆ ได้แก่ คนไทยพ้ืนเมอืง คนไทย 

เช้ือสายจนี คนไทยเชือ้สายมลาย ูคนไทยภเูขา เป็นต้น ซึง่คนไทยเหล่านีจ้ะมวีฒันธรรมหลกัร่วมกนั เช่น 

การใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ การปฏิบัติตาม

กฎหมาย ข้อบังคับเดียวกัน เป็นต้น ขณะที่คนไทยในแต่ละชาติพันธุ์ก็จะมีวัฒนธรรมย่อยแตกต่าง 

กันไป เช่น คนไทยเชื้อสายมลายูส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม พูดภาษามลายู มีการแต่งกายและ 

วิถีชีวิตเป็นแบบมลายู คนไทยเชื้อสายจีนก็จะปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีดั้งเดิมของตน เช่น 

การไหว้เจ้า ไหว้บรรพบรุษุในช่วงเทศกาลตรษุจนี ส่วนคนไทยพืน้เมอืงก็จะมวีฒันธรรมเฉพาะของตนเอง 

เช่น คนไทยภาคเหนือก็จะใช้ภาษาไทยเหนือในการติดต่อสื่อสาร การนิยมรับประทานข้าวเหนียว  

การแต่งกายพืน้เมอืง รวมทัง้ผลงานศลิปะกจ็ะมลัีกษณะเฉพาะเป็นของตนเอง ประเทศไทยจงึเป็นสังคม

พหุวัฒนธรรม (Multicultural Society) โดยแท้จริง 

 เด็กในชุมชนพหุวัฒนธรรม แต่ละคนจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซึ่งมีลักษณะวัฒนธรรมที่เป็นของ

ตนเอง และหลาย ๆ กลุ่มจะรวมตัวกันเป็นสังคมใหญ่ การอยู่รอดของกลุ่มเกิดจากการเห็นคุณค่าของ

กระบวนการคิดและสัญลักษณ์ที่เกิดจากการสร้างของวัฒนธรรม ปัจจัยทางศาสนา เชื้อชาติ อายุ เพศ 

ชนชั้นทางสังคม และการศึกษา จะเป็นตัวส�าคัญที่ก�าหนดเกี่ยวกับความเชื่อ ความรู้สึก และการกระท�า

ของบคุคล ในลกัษณะของการรวมกลุม่ต่าง ๆ  ของสงัคมใหญ่ ย่อมมกีารประสานของกลุม่ต่าง ๆ  ในสังคม 

บุคคลแต่ละคนนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหนึ่งแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอื่น ๆ  ในขณะเดียว 

กนัด้วย ซึง่อาจมลีกัษณะทีช่ดัเจนในกลุม่หนึง่และมลัีกษณะทีน้่อยหรือไม่มเีลยในอกีกลุ่มหนึง่ ในระบบ

สังคม (Social System) จะประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ ที่แบ่งลักษณะของกลุ่มตามโครงสร้างของ สัญชาติ 

กลุ่มชน ศาสนา ความสามารถพเิศษ ชนชัน้ทางสงัคม และเพศ ซึง่บคุคลสามารถเป็นสมาชกิทีม่ลีกัษณะ

เฉพาะของกลุ่มหนึ่งและอาจเป็นสมาชิกของหลายกลุ่มที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน

 เด็กในชุมชนพหุวัฒนธรรม ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์และเป็นเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ 

ที่มีคุณค่าที่สุดในบรรดาทรัพยากรท้ังหลาย ไม่ว่าจะเป็น เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ เพราะมนุษย ์

เป็นสิง่ท่ีมชีวีติ สามารถใช้สตปัิญญา ใช้ความคดิทีไ่ด้รับมาจากการเรียนรู้ มาใช้ในการพัฒนางานในด้าน

ต่าง ๆ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าได้ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรืออื่นๆ และการที่จะ

พัฒนาในทุกๆ สิ่งให้ประสบความส�าเร็จตามความมุ่งหมายได้นั้น ต้องมีพื้นฐานมาจากมนุษย์นั่นเอง  
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แต่เนื่องจากทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เป็นโลกแห่งข่าวสารไร้พรมแดน  

เกิดความเจริญด้านการคมนาคม และเทคโนโลยี มีการติดต่อเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลก พลเมืองโลกไม่ว่า

จะอยู ่ณ ทีแ่ห่งใดกส็ามารถตดิต่อกนัได้อย่างรวดเร็วทัง้ทางด้านเศรษฐกจิการค้า การลงทนุ การบริการ 

ด้านสังคม และด้านการเมือง เกิดการแพร่กระจาย และการกลืนกลายทางความคิด ค่านิยม วัฒนธรรม 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน วิทยาการต่าง ๆ มีการพัฒนา ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ตามยุคสมัย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าโลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์ (Globalization) ประกอบกับ

ความต้องการของมนุษย์มีไม่สิ้นสุดท�าให้มนุษย์แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นซ่ึงกันและกัน เอาเปรียบซ่ึงกัน 

และกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงประเทศไทยก็ได้ก�าหนดนโยบาย  

หรือแผนพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือรองรับในการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไว้ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ก็ยัง 

เป็นเหตุท�าให้ เด็กในชุมชนวิถีพุทธ มีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ ความเชื่อ การรับรู้ การเรียนรู้ในด้าน

ต่างๆ เปล่ียนแปลงไป รวมถึงความรู้สึก ความเข้าใจ และพฤติกรรมการปฏิบัติเบี่ยงเบนไปในส่ิงท่ีไม่ 

ถูกต้อง มีการด�ารงชีวิตประจ�าวันเป็นแบบบริโภคนิยม เน้นความเป็นวัตถุนิยม หลงใหลในกิจกรรม

บันเทิง และสิ่งที่เป็นอบายมุขต่าง ๆ ไม่รับรู้และสนใจในส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ค่านิยมและวัฒนธรรม

ประเพณทีีด่งีามของชาตถิกูลมื ซึง่ผลทีต่ามมาก็คอื การประพฤติปฏบิติัในสิง่ทีดี่งาม ส่ิงทีถ่กูต้องในทาง

ศีลธรรม หรือที่เรียกว่า จริยธรรม ของเด็กในชุมชนวิถีพุทธเสื่อมสลาย มีความสมบูรณ์และเจริญเติบโต

แต่เพยีงร่างกาย แต่จติใจกลบัเสือ่มถอย ขาดความสมดุลของทรัพยากรมนษุย์ซ่ึงจะต้องมคีวามสมบรูณ์

ทั้งทางกายและทางจิตใจไปพร้อม ๆ กัน

หลักจริยธรรมเชิงพุทธในการพัฒนาเด็ก

 ค�าว่า “จริยธรรม” ประกอบด้วยค�าว่า “จริย” ซ่ึงแปลว่า พึงประพฤติ พึงปฏิบัติ พึงด�าเนิน  

กับค�าว่า “ธรรม” ซึ่งมีความหมายหลายอย่าง ความหมายอย่างหนึ่ง ก็คือ “หลักการ” ดังนั้น ค�าว่า 

“จริยธรรม” จึงอาจหมายถึง “หลักที่พึงประพฤติปฏิบัติ” หรือ “หลักด�าเนินชีวิตของมนุษย์” ได้ ดังนั้น

ในความหมายเบื้องต้น “จริยธรรม” หมายถึง “ศีลธรรม” หรือ “กฎศีลธรรม” ซึ่งเป็นธรรมะขั้นต้นของ

การด�าเนินชีวิต แต่ความหมายของ “จริยธรรม” มีความหมายยิ่งกว่าศีลธรรม หากยังหมายถึงหลักการ

ด�าเนินชีวิตที่จะต้องพัฒนาไปตามล�าดับจนถึงขั้นพ้นทุกข์ หมดกิเลสทั้งปวง
3
 

 3
 พนิจิ รตันกลุ, ปัญหาจรยิธรรมในสงัคมไทยปัจจบุนั : ทศันะของนกัปรชัญา, (กรงุเทพมหานคร: ส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๒), หน้า ๑๑๖.
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 จุดเริ่มต้นของการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธ คือการเริ่มมองศาสนาและจริยธรรมโดยที่สัมพันธ์

กับตัวนักศึกษาเป็นจุดเริ่มแรก การที่นักศึกษาจะมีคุณภาพนั้นส่ิงหนึ่งท่ีส�าคัญ ก็คือจะต้องมีคุณธรรม

และจริยธรรม ซึ่งมาจากบ่อเกิดที่ส�าคัญ
4
 

 ในทางพระพุทธศาสนา ความสขุในระดบัโลกยิะเป็นความสขุในระดบัหนึง่ พระพุทธศาสนาไม่ได้

ปฏิเสธความจริงอันเป็นสมมติสัจจะและโลกแห่งวัตถุเหล่านี้ เพราะในความเป็นจริง ความสุขในระดับ

โลกิยะเป็นแนวทางให้บุคคลมีความพยายามเพื่อบรรลุความสุขขั้นสูงสุด อันเป็นบรมสุขกล่าวคือ 

พระนิพพานซึ่งเป็นความสุขในระดับโลกุตตระ จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของชีวิตในระดับโลกิยะและ 

โลกุตตระจะสัมพันธ์กันโดยความเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน ความสุขที่เกิดจากโลกแห่งวัตถุ  

เป็นเป้าหมายในระดับสัมมติสัจจะ อยู่ในระดับโลกิยวิสัย จึงหาความจริงแท้ไม่ได้ เพราะเป็นความสุขที่

สามารถเปลีย่นแปลงไปได้ตามสภาวะแห่งสามญัญลกัษณะ และการมสีขุเช่นนี ้กไ็ม่นบัว่าเป็นเป้าหมาย

ที่สูงสุดในพระพุทธศาสนา แต่ความสุขในระดับโลกิยะนั้นเป็นสิ่งส�าคัญต่อการขัดเกลาจิตในระดับ 

เบื้องต้น ถ้าหากบุคคลไม่ได้รับการฝึกฝนและได้รับความสุขระดับเบื้องต้น ความพยายามที่จะให้ความ

สุขในระดับโลกุตตระอันเป็นจุดหมายปลายทางเกิดขึ้นก็จะมีไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า ความสุข

ในระดับโลกิยะและความสุขในระดับโลกุตตระจึงเป็นเหตุผลของกันและกันและสัมพันธ์กัน

 การปลกูฝังคุณธรรมจรยิธรรมให้กบัเยาวชนให้มากขึน้โดยผ่านกระบวนการการศกึษาและศาสนา

ให้ด�าเนินคู่กันไปเพื่อสร้างฐานความรู้คู่ความดีตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๙ ที่ตรัสเกี่ยวกับศาสนาว่า

“คนเราต้องมีศาสนา คือความคิด หรือส่ิงท่ีคิดประจ�าใจอันเป็นแนวทางปฏิบัติในใจ 

ประจ�าตัว และต้องมีการศึกษาคือความรู้ต่าง ๆ ทั้งในด้านจิตใจ ทั้งในด้านวัตถุเพื่อ

ประกอบกับตัวเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งส�าคัญ และเป็นสิ่งที่จะแยกกัน 

ไม่ได”้
5

 4
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ศาสนาและเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๑๑.

 5
 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ตรัสเกี่ยวกับศาสนา, อ้างใน, สุเมธ ตันติเวช

กุล, หลักธรรมท�าตามรอยพระยุคลบาท, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๙), หน้า ๒๕๐.
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 หลักจรยิธรรมเชงิพทุธในการพฒันาเด็กในสังคมพหวุฒันธรรม จึงควรมรูีปแบบเฉพาะทีเ่หมาะสม

ต่อการพัฒนาเด็กในสังคมพหุวัฒนธรรม จากทุกกลุ่มวัฒนธรรม ที่เรียกว่า การศึกษาพหุวัฒนธรรม 

(Multicultural Education) ดังที่ แบงค์
6
 (Banks, James A.) กล่าวว่า การศึกษาพหุวัฒนธรรมเป็น

รูปแบบของการจัดการศึกษาประเภทหนึ่งที่สภาพแวดล้อมทางการศึกษาประกอบไปด้วยนักเรียนที่มา

จากกลุ่มวัฒนธรรมที่ต่างกัน เช่น เชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ เพศ ชั้นทางสังคม กลุ่มภูมิภาค กลุ่มความ

ต้องการพเิศษ โดยปัญหาของกลุม่ต่างๆดงักล่าวได้รบัการตแีผ่และเปรยีบเทยีบ ซึง่สภาพแวดล้อมทัง้หมด

ในโรงเรยีนจะได้รบัการปฏรูิปเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการยอมรบัซึง่กนัและกนั และเกดิความยตุธิรรมระหว่าง

กลุ่มนักเรียนต่างวัฒนธรรมโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงที่ว่า อคติ การแบ่งแยกและความขัดแย้ง

เป็นเรื่องปกติของกลุ่มคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

บทสรุป

 การพฒันาจรยิธรรมของเดก็ เดก็จะเป็นคนดีหรือไม่นัน้ส่วนหนึง่ข้ึนอยูก่บัผู้ปกครองเป็นส่วนมาก 

ผู้ปกครองควรปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในตัวเด็ก ด้วยการท�าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี ควรส่งเสริม

ให้เดก็เข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนาควบคูไ่ปด้วย เพราะการใกล้ชดิกบัศาสนาจะส่งเสริมให้เด็กมคีณุธรรม

จริยธรรมได้ง่ายข้ึน จะเห็นได้ว่าครอบครัวชาวพุทธที่บิดามารดามีความรู้เกี่ยวกับศาสนาที่นับถือและ

ปฏิบตัธิรรมนัน้โอกาสท่ีลกูจะได้เป็นคนดนีัน้มสีงู เพราะบดิามารดาท�าตวัเป็นแบบอย่างทีด่แีละสอนลกู

ให้มีคุณธรรมตามตน จะเห็นได้ว่า ครอบครัวเหล่านี้เน้นหนักในเรื่องศาสนาในการสอนบุตรหลาน 

ของพวกเขา และบิดามารดาที่อบรมเลี้ยงดูบุตรเพื่อส่งเสริมให้บุตรเป็นคนดีมีคุณธรรมตามแนว 

พทุธศาสนานัน้ เป็นบดิามารดาทีม่ลีกัษณะทางพุทธสูง เป็นผู้ทีม่สุีขภาพจิตดี ให้การปฏิสัมพันธ์กบับตุร

อย่างใกล้ชิดและมีคุณภาพด้วย และตระหนักถึงความส�าคัญในบทบาทของตนด้านการถ่ายทอดทาง

พุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ส�าหรับในประเทศไทยนั้น เรามีวัฒนธรรมไทยเป็นหลักของประเทศ แต่ใน

วฒันธรรมไทยนัน้ กอ็ยูบ่นความหลากหลายและความแตกต่างของวฒันธรรม ประกอบด้วยกลุม่คนไทย

เชื้อสายไทย จีน ญวน ลาว เขมร ไทยทรงดา ไทยพวน มลายู ฯลฯ ประชากรไทยจึงประกอบด้วยกลุ่ม

คนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม หลากหลายภาษา หลากหลายขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้ง 

มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์และเป้าหมายต่างๆ กันไป ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความ 

 6
 Banks, James A., Cultural Diversity and Education : Foundations, Curriculum, and  

Teaching, (Boston : Allyn and Bacon, 2001), pp. 77-78.
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413การประยุกต์หลักจริยธรรมเชิงพุทธในการพัฒนาเด็กในชุมชนพหุวัฒนธรรม

หลากหลายทางวัฒนธรรมประเทศหนึ่งของโลก แต่ทุกวัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆ ย่อมมีคุณค่าในตัวของ

วัฒนธรรมเอง สังคมไทยมีสภาพความเป็นพหุวัฒนธรรมตลอดมา ผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมไทย

อย่างมีความสุขนั้น มีความหลากหลายหรือมีความเป็นพหุ ทั้งในด้านชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม 

การเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
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