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บทคัดย่อ  
  งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาหลักค าสอน
เรื่องสันโดษที่มีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 2) ศึกษา 
ค าสอน รวมถึงแนวปฏิบัติของพระเถระและพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 9 และ 3) วิเคราะห์แนวทางการน า
หลักค าสอนเรื่องสันโดษมาใช้ในสงัคมไทย  
           ผลการศึกษาพบว่า ความสันโดษ คือ ความสุข 
ความยินดี ความพอใจของคนเรา ความสันโดษมีความโลภ
เป็นหลักธรรมที่ตรงกันข้าม มีความเพียรและความไม่ประมาท
เป็นธรรมทีส่นบัสนนุ ประโยชน์ของสันโดษนั้นส่งเสรมิใหม้นุษย์
มีจิตใจที่ดี สามารถป้องกันความโลภได้ โดยหลักค าสอนเรื่อง
สันโดษที่มีในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้น ค าว่าสันโดษ มาจาก
ภาษาบาลี ว่า สันตุฏฐี แปลว่า ความยินดี หรือพอใจด้วยของ
ของตน ซึ่งความสนัโดษนี้แบ่งออกเปน็ ความสันโดษของบรรพชิต 
เป็นธรรมทีเ่ป็นพื้นฐานให้บรรลุธรรม ส่วนสันโดษส าหรับฆราวาส
เป็นธรรมที่ใช้ด าเนินชีวิตการครองเรือนและครองตน  
           จากการศึกษาค าสอน รวมถึงแนวปฏิบัติในเรื่อง
ความสันโดษ ท่ีมีอยู่ในพระเถระ และในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระเถระทั้ง 5 ท่านมีวิธีการอธิบายหลักค าสอนในเรื่อง
สันโดษท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งล้วนมีความสอดคล้องตามหลัก
ค าสอนในพระไตรปฎิก ส่วนลักษณะความสันโดษที่ทุกท่าน
มีเหมือนกันคือ  การเป็นผู้ที่มีความยินดีในตนเอง   
            การวิเคราะห์แนวทางการน าหลักสันโดษมาใช้ใน
สังคมไทย  พบว่า หลักสันโดษเปน็หลักธรรมท่ีมีเป็นการแก ้
ปัญหาจากภายในจิตใจ สู่การแก้ปัญหาภายนอกแบ่งออกเป็น
แนวทางการแก้ปัญหาครอบครัว ประการส าคัญคือควรปลูกฝัง
ให้สมาชิกในครอบครัวมีความสันโดษในส่วนแนวทางการแก้ปัญหา 
 
 
 
 

เศรษฐกิจ ควรใช้หลักสันโดษประกอบด้วยหลักธรรมข้ออื่น 
รวมถึงใช้วิธีเศรษฐกิจพอเพยีงประยุกต์ใช้กับการประกอบ
อาชีพของตนตามความเหมาะสม และแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาการเมือง ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนักการเมือง ควรมี
ความยินดีพอใจ พิจารณาเลือกผู้แทนที่มีลักษณะความสันโดษ 
 
ABSTRACT  
  The main objectives of this thesis are to 
1) study the contentment from Tipitaka and the 
other Theravada Books, 2) study the doctrine of 
the contentment and the way of Bra Thera and 
King Rama IV, 3) analyze the application of the 
mentioned doctrine in Thai Society. 

From the study, it was found that Santosa 
is happiness and satisfaction in people’s minds. It is the 
opposite way to the greediness, and its supporting 
moral principles are effort and carefulness. The Santosa 
results in the great heart and prevents one’s mind 
from greediness. From the study Tipitaka and the other 
Theravada Books found that Santosa roots from a 
Pali word “Suntutthi” which means “the satisfaction 
in what one possesses”.       

For monks, the Santosa is used as the 
fundamental practice for spiritual development. 
For layman, it is the principle for peaceful household 
affair and self-regulation. From the study in the way 
of Bra Thera and King Rama 9 is found that even 
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though they have different ways of teaching, all are in 
accordance with the doctrines in Tipitaka. One thing 
in common for Bra Thera and King Rama 9 is self-
satisfaction. The analytical study in application of 
The Santosa in Thai Societies stated that it can promote 
problem solving from within as follows; Family 
members should be cultivated how to solve problem 
with Santosa. Santosa together with other moral 
principles should be taken into account including 
the Principle of Sufficiency Economy to solve economic 
problems. In terms of political solution, people 
who are legal to vote should be content with the 
representatives who take Santosa as their moral 
principles.  
  
ค าส าคัญ  :   หลักค าสอนเรื่องสันโดษ, สังคมไทย,   
                   แนวปฏิบัติตามหลักค าสอน  
Keywords :  The doctrine of Santosa,  
    The Thai society,  
    The way of the doctrine 
  
บทน า 

ในบรรดาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีอยู่
เป็นจ านวนมากนั้นหลัก ค าสอนขอ้สันโดษ เป็นหลักธรรม 
ที่ถูกน ามาตีความเบี่ยงเบนจากความหมายที่แท้จริงมาก
ที่สุดข้อหนึ่ง และยังมผีู้ไม่เข้าใจในความหมายมากนัก  
(พระธรรมสิงหบุราจารย์.  247 : 28) เช่น ในสมัยหนึ่ง  
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งเป็นผู้น ารัฐบาลปฏิวัติ ต้องการ
จะเร่งพัฒนาประเทศไทยให้เท่าทนันานาประเทศจึงไดม้ี
หนงัสือนิมนต์พระสงฆ์ทั่วประเทศไม่ให้สอนเรื่องความสันโดษ
แก่ประชาชน เพราะเห็นว่า ขัดต่อการพัฒนา หรือความเจริญ
ของประเทศ (พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  2552 : 25) จาก
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เห็นได้ชัดเจนว่า จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
เป็นผู้หนึ่งที่มีความเข้าใจผดิเกี่ยวกับความหมายของหลักค า
สอนเรื่องสันโดษ ท าให้มีการปลูกฝังความเข้าใจเกีย่วกับ
หลักค าสอนเรื่องสันโดษ ในสังคมในวงกว้าง ผิดเพี้ยนจาก
ความหมายที่แท้จริงในทางพระพุทธศาสนา  
            ไม่เพียงแต่ความเข้าใจผดิในสมัยจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ เท่าน้ัน แม้ในสมัยปัจจุบนัผู้คนในสังคมมักเข้าใจว่า 
สันโดษ หมายถึง การอยู่คนเดียว ไม่สุงสิง ไม่กระตือรือร้น 

การที่ไมเ่ข้าใจหลักธรรมนี้จึงส่งผลต่อการน าไปใช้ในชีวิต 
(พระไพศาล  วิสาโล.  2553 : 43–51) ความไม่เข้าใจหลัก
ค าสอนเรื่องสันโดษดังกล่าวนี้ จึงมคีนจ านวนมากแสดง
ค าแนะน าว่าควรแสดงเรื่องสนัโดษใหท้ราบทั่วกัน (คณะกรรมการ
ฝ่ายจัดพมิพ์หนังสือท่ีระลึกในคณะกรรมการอ านวยการงาน
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคลา้ยวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชธานี. 2543 : 123) 
            ในทางพระพุทธศาสนา ให้ความหมายของสันโดษว่า 
หมายถึง ความยินดี พอใจ ด้วยของ ของตน ซึ่งได้มาโดย
เรี่ยวแรงความเพียรโดยชอบธรรม ความยินดีด้วยปัจจัย 4 
ตามมตีามได้ โดยรู้จักอ่ิม รู้จักพอ (พระพรหมคณุาภรณ์. 
2551 : 105) ซึ่งแบ่งออกเป็น 

1)  ยถาลาภสันโดษ คือ ความยินดีตามทีไ่ดไ้ม่ว่า 
หยาบหรือประณีต พอใจของตน ไม่เพ่งเล็งปรารถนาของ 
ที่คนอื่นได้ไม่ริษยาเขา 

2)  ยถาพลสันโดษ คือ ความยินดตีามก าลัง 
ร่างกาย หรือสุขภาพของตน ไม่เกนิก าลังเช่น ภิกษุออก
บิณฑบาตได้อาหารแสลงต่อโรคของตน ก็สละอาหารนั้น 
ให้ผู้อื่นท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได ้

3)  ยถาสารรูปสันโดษ คือ ยินดตีามสมควร  
ตามความเหมาะสมกับตน แก่ฐานะและแนวทางด าเนินชีวิต
ของตน (พระพรหมคณุาภรณ์.  2551 : 106) เช่น พระโม
ฆราชเถระ เอตทัตถะในจีวรเศร้าหมอง แม้มีผูส้ละจีวรที ่
สีสดใสให้ก็ยอมสละ เพราะเห็นว่าไม่ควรแกส่มณะภาวะ 
ของตน (พระครูกลัยาสิทธิวัฒน์.  มปป : 90) 

ในส่วนของการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใจหลักธรรม 
ผิดเพี้ยนนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การเข้าใจสันโดษที่ไม่ถูกต้องนี้ถือเป็น
กรณีที่ควรให้ความสนใจเร่งศึกษาให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้ความ
กระจ่างปรากฏต่อสังคมไทย และเพื่อน าหลักค าสอนดังกล่าวนี้ 
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมไทยด้วย ซึ่งแม้พระพุทธเจ้า 
ก็ทรงให้ความส าคญัในหลักค าสอนข้อสันโดษ โดยได้ตรสัไว้
ในมงคลสูตรว่า “ความสันโดษ เปน็มงคลอันสูงสดุ” (ขุ.ขุ. 
(ไทย) 25/9/8) (ขุ.สุ. (ไทย) 25/268/562) อีกทั้งพระองค์ 
ก็ได้ทรงอาศัย อปัญญาตธรรม 2 ได้แก่ กุสเลสุ ธัมเมสุ อสัน
ตุฏฐิตา คือ ความไมส่ันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย และ 
ปธานัสมิง อัปปฏิวานิตา คือ ความไม่ท้อถอยในการบ าเพ็ญ
เพียร  โดยพระองค์อาศัยธรรม 2 ประการนีเ้อง เป็นพ้ืนฐาน
ด าเนินอริยมรรคจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือสัมมาสัมโพธิญาณ 
นอกจากน้ี พระพุทธองค์ได้สรรเสริญผูส้ันโดษไว้ในอังคุตตร
นิกาย จตุกกนิบาตว่า “ภิกษุเป็นผูส้ันโดษด้วยปัจจัยทีม่ีค่า
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น้อยและหาได้ง่ายนี้ เราจึงกลา่วว่าเป็นองค์ประกอบแห่ง
ความเป็นสมณะอย่างหนึ่ง” (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/27/42) 
จากหลักค าสอนของพระพุทธองค์ในข้อนี้ ท าให้ทราบว่า
แนวทางการด าเนินชีวิตเพื่อความสันโดษถือเป็นความ 
เรียบง่าย เป็นส่วนประกอบหนึ่งของผู้ที่ข้ึนช่ือว่าเป็นสมณะ  
          นอกจากความสันโดษในบรรพชิตแล้ว พระพุทธองค์
ยังตรัสไว้ในขัคควิสาณสตูร เกีย่วกบัความสันโดษในฆราวาส 
(ขุ.สุ. (ไทย) 25/44/509) (บาลี) 13/241–242/284–288. 
อีกทั้งในสูตรอื่น ๆ และในชาดกทีใ่ห้ความส าคญัเกี่ยวกับ
ความสันโดษเป็นอย่างมาก ดังพุทธพจน์ท่ีว่า สนฺตุฏฺฐีปรม  ธน  
สันโดษน้ีเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง (ขุ.ธ. (ไทย) 25/ 204/96) 

อน่ึง เนื่องจากการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยยุค
ปัจจุบันนี้ หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้องเผชิญต่อการไหลเข้าของ
กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งสังคมไทยอาจไมม่ีความพร้อมในการ
รับมือในการเปลี่ยนแปลง ท้ังด้านปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม รวมถึงปัญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ดังกล่าวนี้มสีาเหตุมาจากหลายปจัจัย ในส่วนของปัญหา
สังคม คือ ปัญหาความสัมพันธ์ของมนุษย์ ที่เกิดจากความโลภ
ที่มากเกินไป รวมถึงการที่ไมไ่ด้น าหลักค าสอนเรื่องสันโดษ
มาเป็นแนวทางด าเนินชีวิต กลายเป็นปัญหาความโลภ คุกคาม
สังคมอย่างรุนแรง ซึ่งในทางสังคมวิทยาถือว่า เป็นภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ท่ีแม้จะมีการพยายามจัดระเบียบทาง
สังคม เช่น การใช้กฎหมาย เพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ 
ทางสังคม แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
อย่างไรก็ดี นักสังคมวิทยาเช่ือว่า การจัดระเบียบสังคมโดยใช้
สถาบันต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันศาสนา จะสามารถโน้มน้าว
จิตใจคนในสังคมให้เข้าใจ และสนใจในคุณธรรมจนสามารถ
น ามาใช้ในสังคมไทยได้ (อานนท์  อาภาภิรม.  2515 : 195–
199) 

ดังนี้ เมื่อกล่าวถึงหลักค าสอนเรื่องสันโดษที่ปรากฏ
ในสังคมไทย ในส่วนของสถาบันทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะ
มีบทบาทในการสั่งสอนพุทธศาสนกิชน โดยเฉพาะหลัก 
ค าสอนเรื่องสันโดษ ให้ปรากฏความเข้าใจอย่างถ่องแท้นั้น 
พระเถระผู้ซึ่งถือเป็นผู้น าพุทธบรษิัท 4 เป็นพระเถระ 
ที่สังคมไทย และต่างชาติให้ความเคารพนับถือ ด้วยเป็น
แบบอย่างในวัตรปฏิบัติและยังมีผลงานท้ังด้านวิชาการ 
หนังสือธรรมะ หรือแม้แต่เทศนาของพระเถระดังท่ีได้
ยกตัวอย่างพระสงฆ์ 5 รูป เพื่อการศึกษาในหลักค าสอน 
เรื่องสันโดษนี้ได้แก่ พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาส
ภิกขุ) และพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า 

ควรค่ายิ่งในการศึกษาผลงานท้ังปฎิปทาให้ปรากฏต่อ
สังคมไทย เพื่อเป็นแนวทางในการใช้หลักค าสอนเรื่องสันโดษ
ต่อบรรพชิต และฆราวาสได้  โดยท่านทั้งสองถือว่าเป็น 
เมลด็พันธ์ุแห่งความดี ที่องค์การยเูนสโกยกย่องให้เป็น
บุคคลดเีด่นของโลก (พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  2552 : 52) 

ในส่วนของพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทฺโท) 
และพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) 
ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระป่าที่มีความเคร่งครัดทั้งด้าน
วินัย และปฏิปทา โดยเมื่อทั้งสองท่านออกธุดงค์จะน าบริขาร
เท่าที่จ าเป็นส าหรับพระภิกษุสงฆ์มี 4 อย่าง ดังที่พระพุทธองค์
ได้ตรัสถึงความสันโดษไว้ในอริยวังสสูตร มีใจความสรปุว่า 
“อริยวงศ์ 4 ประการนี้ นักปราชญส์รรเสรญิวา่เปน็เลิศ มีมานาน 
เป็นเช้ือสายแห่งพระอริยะ ได้แก่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็น
ผู้สันโดษด้วยจีวร เป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาต เป็นผูส้ันโดษ
ดว้ยเสนาสนะ และเป็นผูส้ันโดษในภาวนา” (ที.ปา. (ไทย) 
11/309/282),(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/28/43-45) จึงถือว่า
ท่านเป็นแบบอย่างแห่งความสันโดษที่น่าศึกษา 

ส่วนพระไพศาล  วิสาโล ท่านเป็นพระภิกษุยุคใหม่
ที่ผู้คนในสังคมไทยต่างให้การยอมรับ ในความสามารถท้ังใน
เรื่องการเผยแผ่ธรรมะ ในฐานะพระนักพัฒนา นักอนุรักษ์ป่า 
และเป็นผู้มีประสบการณ์ที่ได้เคยผ่านปัญหาทางการเมือง 
ในสังคมไทย ซึ่งนับว่าเป็นตัวอย่างหลักค าสอน และแนวคดิ
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องความสันโดษได้เช่นกัน 

เมื่อไดศ้ึกษาหลักค าสอนเรื่องสันโดษที่ปรากฏใน
สังคมไทย ปรากฏว่านอกจากพระสงฆ์ที่เป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่บรรพชิตดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในส่วนของฆราวาส 
พระมหากษตัริย์ของไทย คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นต้นแบบในการน าหลัก
สันโดษมาประยุกต์ใช้  ทั้งในพระราชจริยาวัตร และในทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในโครงการพระราชด าริ ดังปรากฏได้
จากพระราชกรณียกิจ และพระบรมราโชวาทในโอกาสต่าง ๆ 
เช่น ครั้งหน่ึง พระองค์มีพระราชด ารัสเกีย่วกับความสันโดษ 
ในโอกาสที่คณะบุคคลเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาส
เฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 ความว่า  
  “ความสันโดษความพอใจ ท าให้มคีวามโลภน้อย 
เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผูอ้ื่นน้อย พ่อจึงขอให้ลูก 
มีความพอเพียง เพื่อความสุขของลูก แต่มีอยูส่ิ่งหนึ่งที่ 
พระบรมศาสดาตรัสว่ามิใหส้ันโดษในกรรมนั้น คือ กุศลกรรม 
หมายความว่า ความดียิ่งมมีากยิ่งดี ขอให้ลกูตั้งใจและพากเพียร
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ในการท าความดตีลอดไป” (ธรรมสภาและสถาบันบันลือ
ธรรม.  2549 : 64) 

จากพระราชด ารสัเกี่ยวกับความสนัโดษ ตรงกับ
พระพุทธเจ้าที่ตรสัสอนว่าให้สันโดษในวัตถุเสพบริโภค 
ที่บ ารุงบ าเรอตัวเอง แต่กล่าวไม่ใหส้ันโดษในกุศลกรรม                          
(องฺ.ทุก. (บาลี) 20/178/91) กุศลกรรมดังกล่าว คือ การท า
ความดี การท าสิ่งสรา้งสรรค์ ในประเด็นนีเ้ป็นที่ปรากฏ 
อย่างชัดเจนว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักค าสอนเรื่องสันโดษอย่างแท้จริง ผู้วิจัย 
จึงเห็นว่า ความสันโดษในพระองค์ ปรากฏเห็นได้อย่างเด่นชัด  
ทั้งในพระราชจริยาวัตรในพระบรมราโชวาท และในทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง ควรค่าน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช้ีให้เห็น
เพือ่เป็นแบบอย่างในแนวคิดและแนวปฏิบัติแก่คนในสังคม 
ไทย เพื่อบรรลุถึงความสุขได้อยา่งแท้จริง ดังที่พระพุทธองค์
ตรัสถึงข้อธรรมนี้ว่า สันโดษเป็นธรรมที่ใช้ได้ทั้งต่อฆราวาส 
ที่ใช้ในการครองเรือน และต่อบรรพชิต ที่ใช้หลักธรรม 
ข้อสันโดษนี้เป็นพื้นฐานขั้นส าคัญในการก้าวย่างสู่ขั้นแห่ง 
การบรรลุธรรมด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกท่ีจะศึกษา
ความจริงเกี่ยวกับหลักธรรมข้อสันโดษน้ี เพื่อเป็นการค้นหา
หลักความสันโดษท่ีถูกต้อง ตามหลักค าสอนในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา ท้ังยังเป็นการศึกษาสันโดษท่ีปรากฏใน
สังคมไทย ซึ่งมีในพระเถระ และของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการศึกษาวิเคราะห ์
แนวทางการน าหลักค าสอนเรื่องสนัโดษท่ีอยู่ในคัมภรี์
พระพุทธศาสนามาใช้ในสังคมไทย ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตได้ ทัง้นี้ ส่วนหน่ึงผู้วิจยัมีความเชื่อมั่นว่า 
หลักค าสอนเรื่องสันโดษน้ี จะเป็นพื้นฐานในการน าไปใช้ 
เป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนินชีวิตของตนเองในการอยู่
ร่วมกันของสังคมไทยในปัจจุบัน และน าหลักธรรมเรื่องสันโดษ
ไปสู่ชีวิตท่ีมีความสุข หรือบรรลุถึงเป้าหมายในชีวิตได ้
 
วัตถุประสงค์ 
          1.  เพื่อศึกษาหลักค าสอนเรื่องสันโดษที่มีในคัมภรี์
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
          2.  เพื่อศึกษาค าสอน รวมถึงแนวปฏิบัติเรื่อง
สันโดษ ของพระเถระ และพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9   
          3.  เพื่อวิเคราะห์แนวทางการน าหลักค าสอนและ
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมเรื่องสันโดษมาใช้ในสังคมไทย 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) ดังต่อไปนี้ดังนี ้

1.  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary  
Sources) ได้แก่ จากคมัภีร์พระไตรปิฎกท้ังภาษาบาลีและ
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ทราบถึง
หลักการและแนวคิดส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับสันโดษในแง่มุมต่าง ๆ  
เพื่อเป็นการช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของสันโดษตามที่พระพุทธองค์
ทรงแสดงไว้เป็นหลักฐานปรากฏในพระไตรปิฎก 

2.  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary 
 Sources) คือ อรรถกถา ปกรณ์วเิสสฎีกา อนุฎีกา รวมถึง
ต าราและเอกสารงานวิจัยเพื่อเป็นการอธิบายขยายความเนื้อหา
เพิ่มเตมิจากพระไตรปิฎก 

3.  ศึกษาข้อมูลจากหนังสืองานนิพนธ์ บทบรรยาย 
และปฎิปทา ตลอดจนผลงานทีเ่กี่ยวขอ้งของพระเถระในสังคมไทย 
5 รูป คือ พระธรรมโกศาจารย์ (พระพุทธทาส ภิกขุ), พระ
โพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท), พระธรรมวสิุทธิมงคล 
(หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสมฺปนฺโน) พระพรหมคุณากรณ์ 
(ป.อ.ปยตฺโต) และพระไพศาล  วิสาโล ท่ีได้กล่าวถึงสันโดษ
ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของท่านเหล่านั้น 
ในการน าเอาหลักการและแนวคิดไปพัฒนาการปฏิบัติและ 
สั่งสอนพุทธศาสนิกชน 

4.  ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ รวมถงึบทความ ท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชจรยิาวัตร, พระบรมราโชวาท และ
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเกี่ยวกบัแนวปฏิบัติตามหลัก
ความสันโดษ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 9  

5.  ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลการน าหลักสันโดษ
มาใช้ในสังคมไทย ในแง่วิเคราะหก์ารตคีวามหมาย การแก้ปญัหา
สังคม, เศรษฐกิจและการเมือง ท่ีมีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนท่ี
สนับสนุนเชื่อมโยงหลักธรรม และข้อธรรมที่เป็นปฏิปักษ์  
ทั้งในส่วนของในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ค าสอนของพระเถระ 
และในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เห็นถึง 
แนวทางการน าหลักค าสอนเรื่องสันโดษไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ในสังคมไทย  
 6.  สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะถึงการน า
ความรู้ที่ได้ไปศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นต่อไป 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  แนวทางในการแก้ปัญหาการตีความค าว่าสันโดษ 

ประกอบด้วย 1) สถาบัน หรือ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ควรมี
บทบาทในการให้ความกระจ่างเรือ่งการตีความหมายของ 
ค าว่าสันโดษ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาต่อไป 2) แสดงความหมายของค าว่า
สันโดษควบคูไ่ปกับค าว่า พอดี, ความพอเพียง, ความเพียร, 
ความไม่ประมาท 3) ใช้การอธิบายเพิ่มเตมิในการแสดง
ความหมายของค าว่าสันโดษให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ การน าเสนอ
ลักษณะบคุคลผู้มีความสันโดษ ในคู่ครองเพียงคนเดียว  
นิทานท่ีแสดงถึงประโยชน์การมีหลักสันโดษ และโทษของ 
ผู้ไมส่ันโดษ 

2.  แนวทางการใช้วัตถุโดยหลักสันโดษของบรรพชิต 
คือการใช้วัตถุปัจจัย เพียงเพื่อหลอ่เลี้ยงการด ารงชีวิตของ
ของบรรพชิตเท่าน้ัน หากพิจารณาดังนี้บรรพชิตจะไมเ่กิด
ความวุ่นวาย กระวนกระวายใจ ในเรื่องวัตถุปัจจัย ความสันโดษ
ท าให้บรรพชิตยิ่งยินดีในเพศของตน ยินดีในการภาวนา 
ยินดีในการปฏิบตัิธรรม ท าให้บรรลุธรรมได้ ในส่วนของ 
แนวทางการใช้วัตถุโดยหลักสันโดษของฆราวาส ซึ่งเป็น 
ผู้ครองเรือน มีการประกอบอาชีพ มีฐานะทางสังคม และ
เศรษฐกิจท่ีแตกตา่งกันไป ควรมีการปลูกฝังจิตใจให้เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะในเรื่องการใช้วัตถุสิ่งของในการด าเนินชีวิต  
พึงพิจารณาในคุณค่าแท้ คุณค่าเทยีม สันโดษเป็นแนวคิด
และแนวทางการปฏิบัติที่สามารถท าให้เกิดความสุขได้  
           3.  แนวทางในการแก้ปัญหาครอบครัว โดยใช้หลัก
ความสันโดษมี 2 ประการ คือ 1) สมาชิกภายในครอบครัว
ปลูกฝังให้เยาวชนมคีวามสันโดษ โดยเริม่จากครอบครัว 
ให้มีการเลี้ยงดูที่ดดี้วยความเอาใจใส่ ที่ส าคัญคือ เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในความสันโดษ สอนให้เยาวชนสามารถพึ่งตนเองได้ 
รับผิดชอบต่อตนเองได้ ไม่ท าตัวให้เป็นปัญหา หรือเป็นภาระ
ให้กับสังคมหรือครอบครัว และ 2) เมื่อครอบครัวมีความ
สันโดษเกิดขึ้นหลายครอบครัว จะแผ่ขยายไปสู่ชุมชน รวมถึง
สังคมไทยท่ีมคีวามสันโดษ เกดิเปน็วัฒนธรรมแห่งที่ดี มีแต่
ความยินดีในตน ในครอบครัว ในสังคม ไมย่ินร้ายหรือคิด
ปองร้ายผู้อื่น ปัญหาครอบครัวจะลดน้อยลงไปกลายเป็นสังคม
ที่มีความสุขในท่ีสดุ 

4.  แนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกจิด้วยหลัก 
ความสันโดษ ประกอบด้วยหลักธรรมข้ออ่ืนเช่ือมโยง ได้แก่ 
ความพอประมาณ ความขยันหมั่นเพียร การที่เก็บรักษา
ทรัพย์ท่ีหามาได้ การทีไ่ม่ใช้จ่ายฟุม่เฟือย และการคบมติร 

ที่ดี ไม่น าพาซึ่งความเสื่อม รวมถึงใช้วิธีเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงมีแนวความคิด 
ซึ่งประกอบด้วยหลักสันโดษ จากนั้นสามารถน าไปประยุกต์
ในการประกอบอาชีพของตนตามความเหมาะสม 
           5.  แนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองด้วยหลัก
ความสันโดษประกอบด้วย 2 ประการ 1) ประชาชนผู้มีสิทธ์ิ
เลือกตั้งผู้แทนของตน ควรมีความยินดีพอใจ มีค่านิยมในการ
พิจารณาผู้ที่มีคณุสมบัติที่ดี มีลักษณะความสันโดษ เพื่อที่ใน
การเป็นผู้แทนประชาชน 2) ในส่วนของนักการเมืองเอง 
ควรปลูกฝังความยินดีพอใจ มีความพอดีในการปฏิบตัิตน  
มีการแก้ปัญหาด้วยปญัญา มีอดุมการณ์ที่ดีทางการเมือง 
เพื่อประโยชนส์่วนรวม มคีวามยินดีที่จะเข้ามาบริหารจัดการ 
แจกจ่ายทรัพยากรให้ประชาชน มคีวามยินดีแมต้นหรือฝ่าย
ตรงข้ามได้รับเลือกตั้ง เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
 
สรุปผล 

1.  จากการศึกษาหลักสันโดษจากคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนานั้น พบว่า ค าว่าสันโดษ มาจากค าภาษาบาลีว่า 
สันตุฏฐี หมายถึง ความยินดี ความพอใจ ด้วยวัตถุปัจจัย  
ซึ่งเกิดจากภายนอก รวมถึง การมคีวามสุข ความพอใจ  
ซึง่เกิดจากภายใน ลักษณะของความสันโดษคือ มีความยินดี
ตามมี ยินดีตามได้ ยินดีตามก าลัง สนัโดษมีประโยชน์ต่อบรรพชิต
ในฐานะที่ด ารงพระวินัย ในฐานะที่เป็นอริยวงค์ 4 และในฐานะ
ที่เป็นนาถกรณธรรม ซึ่งเป็นธรรมที่ช่วยให้บรรลุธรรม และ
เพื่อความเรียบร้อยอันดีในชุมชนเพศบรรพชิตช่วยให้บรรพชิต
พอใจในการใช้ปัจจัย 4 ตามความจ าเป็นต่อการครองเพศ
บรรพชิต เป็นหลักธรรมพื้นฐานสนับสนุนความมีวินัยให้จิตใจ
มีความเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ มีความเพียรปฏิบัติธรรม อันเป็น
คุณสมบัติที่ช่วยให้บรรลุธรรมในท่ีสุด ส่วนความสันโดษ 
มีความส าคัญต่อฆราวาส คือ ท าให้มีความสุขความพอใจ 
ในการด าเนินชีวิตทั้งการครองตนและครองเรือน ช่วยป้องกนั
ปัญหาต่าง ๆ เกีย่วกับการครองเรอืนของฆราวาส ประโยชน์
ที่มีในฆราวาส จะท าให้บุคคลมีจริยธรรมอันดีในการครองชีวิต 
ก่อเกิดความผาสุกในสังคม  

2.  หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับสันโดษ ในส่วนของหลัก
ที่เป็นข้าศึกของสันโดษ ได้แก่ ตัณหา โดยเฉพาะในส่วนของ
ความโลภ ซึ่งความสันโดษจะเกิดขึ้นยากมากหากจิตใจคนเรา
เต็มไปด้วยพื้นที่แห่งความโลภ ดังนั้นโทษของการด าเนินชีวิต
โดยปราศจากความสันโดษ คือโทษท่ีเกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคล 
คือท าให้เกิดความวุ่นวายใจ ความไม่ยินดภีายในบุคคล  
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เกิดความทุกข์ใจ และโทษที่เกิดขึน้กับสังคม คือ เมื่อเกิด
ความทุกข์ใจแล้วจึงเกิดการกระท าที่ส่งผลต่อสังคมได้ เช่น 
การประพฤติ ปฏิบัติโดยไม่ชอบในการได้มาซึ่งสิ่งต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ในส่วนหลักธรรม 
ที่สนับสนุนสันโดษ คือ ความเพียรประกอบความดีและ 
ความไม่ประมาท มีสติรู้ตัวในการด าเนินชีวิตตนให้เป็นไป
ในทางเจริญละเว้นการด าเนินไปในทางเสื่อม  

3.  บุคคลตัวอย่างในเรื่องความสันโดษท่ีปรากฏ 
ให้เห็นเด่นชัดในสังคมไทย  ได้แก่     

    3.1  พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาส ภิกขุ) 
มีปฏิปทาที่เป็นแบบอย่างในการศกึษาค าสอนทางพระพุทธ 
ศาสนาท้ังด้านปรยิัติ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ ท่านมีความรู้แตกฉาน 
มีความเพียรในการค้นคว้า หลักค าสอนเรื่องสันโดษของท่าน
ได้แสดงไว้ท้ังในการเทศนาธรรม และผลงานการเขียนหนังสือ 
โดยเฉพาะในหนังสือช่ือ สันโดษเปน็ทรัพย์ยิ่ง ซึ่งค าสอนดังกล่าว
ตรงกับพุทธพจน์ที่ว่า สนฺตุฏฐีปรม  ธน  ท่านมีเทคนิควิธีการ
ในเรื่องการน าหลักสันโดษมาแสดงทั้งในรูปแบบการแต่งกลอน 
การเปรียบเทียบท าให้เห็นถึงความสันโดษได้หลายแง่มุมอีกทั้ง
ท่านยังปฏิบัติตนตามหลักสันโดษทั้งในเรื่องการใช้วัตถุบริขาร
เพียงเท่าที่จ าเป็น และที่ส าคญัท่านน าหลักสันโดษมาใช้เพื่อ
พิจารณาในการปฏิบตัิธรรม คือ การมีสันโดษข้ันสูงนั้นจะมี
เมื่อสิ้นอาสวะ          

    3.2  พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) 
มีความเคารพนับถือในครูอาจารย ์ท่านเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ในเรื่องการลงมือปฏิบัติ ที่ถือเป็นการสอนได้โดยไม่ต้องอธิบาย
ความมาก และสามารถเผยแผ่ธรรมให้กับชาวต่างชาติได้แม้จะ
ปรากฏการแสดงหลักสันโดษในพระโพธิญาณเถรไม่มากนัก 
แต่ท่านเน้นการสอนเรื่องสันโดษในเรื่อง การใช้ปัจจัยที่มีค่า
น้อย มีความเป็นอยูเ่รียบง่าย มีการประมาณในการบรโิภค 
การสร้างที่อยู่อาศัย โดยลักษณะการปฏิบัตติามหลักธรรม
ของท่าน เป็นการปฏิบัติตนใหดู้เปน็แบบอย่างในความเป็น
สมณะเพศ ท าให้เกดิความศรัทธาต่อผู้พบเห็น ซึ่งตรงกับ
หลักค าสอนเรื่องสันโดษในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตว่า 
“ภิกษุเป็นผูส้ันโดษด้วยปัจจัยทีม่คี่าน้อย และหาได้ง่ายนี้ 
เรากลา่วว่าเป็นองค์ประกอบแห่งความเป็นสมณะ” ซึ่งหลัก
ค าสอนและการปฏิบัติตนของท่านมีความสอดคล้องในคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนา  

    3.3  พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว 
ญาณสมฺปนโฺน) ท่านมีปฏิปทาเป็นแบบอย่างในเรื่องสัจจะ 
และความเพียรในการปฏิบัติธรรม ท่านมีความเคารพบูชา 

ในอาจารย์เป็นอย่างมาก และมีความเมตตากรุณาต่อสังคมไทย 
หลวงตาพระมหาบัวท่านได้แสดงหลักค าสอนและแนวปฏิบัติ
เรื่องสันโดษ คือ สอนให้มีความพอดี รู้จักฐานะของตนและ
ผู้อื่น ไม่อิจฉา ไม่ล่วงเกินอยากได้ของผู้อื่นและเหน็ว่าสันโดษนั้น
เป็นธรรมทีม่ีความจ าเป็นทั้งนักบวชและฆราวาส เหมาะสม
อย่างยิ่งที่จะน าไปใช้ตามเพศและฐานะของตนซึ่งมีความสอดคล้อง
กับค าสอนเรื่องสันโดษในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ว่า 
หลักสันโดษน้ีเป็นธรรม เป็นวินัย เป็นสัตถุสาสน์ คือค าสอน
ของพระศาสดาที่ควรค่าแก่การน าไปใช้ทั้งบรรพชิตและฆราวาส 
              3.4  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่านมี
พระคุณต่อวงการศึกษาพระพุทธศาสนาไทย เป็นแบบอย่าง
ทีด่ีในวิถีชีวิตความสันโดษ ด าเนินชีวติเรียบง่าย มีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน ท่านได้แสดงเรื่องสันโดษดังปรากฏในหนังสือ และ
การใช้หลักสันโดษในการด าเนินชีวิตของท่านนั้น เห็นได้จาก
ปฏิปทาของท่านซึ่งเรียบง่ายให้เหน็เป็นแบบอย่าง ในเรื่อง
ข้าวของเครือ่งใช้ท่านใช้อย่างคุ้มค่าและใช้ทรัพยากรใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุด ในเรื่องการฉันอาหาร ในเรื่องของจีวร  
ซึ่งสอดคล้องกับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ให้มีความสันโดษ
ในจีวร แม้ท่านจะสันโดษในเรื่องข้าวของเครื่องใช้ แต่ท่าน
ไม่ได้สันโดษในการปฏิบัติกุศลกรรม เช่น ในเรื่องการจัดท า
หนังสือเพื่อเผยแพร่หลักธรรมค าสัง่สอนในพระพุทธศาสนา 
ท่านขยันหมั่นเพียรท าโดยไมร่ับคา่ตอบแทนใด หวังเพียง
เป็นประโยชน์เพื่อการศึกษา 

 3.5  พระไพศาล  วิสาโล ท่านเป็นนกัคิด นกัเขยีน
ยุคใหม่ หลักค าสอนเรื่องสันโดษนั้น ท่านได้อธิบายความสันโดษ
ที่คู่กับความเพียร โดยมองว่ามิใช่เพียรพยามที่ตนอยา่งเดียว 
หากแต่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยจึงเรียกว่าสันโดษแท้  
ซึ่งเป็นความแตกต่างในการอธิบายความเรื่องสันโดษจาก
พระเถระรูปอื่นและจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทอยู่บ้าง 
แต่ถือว่าเป็นมุมมองการสอนหลักสันโดษที่น่าสนใจ ในส่วนของ
เทคนิควิธีการแสดงธรรมข้อนี้ ท่านได้ยกตัวอย่างเรื่องราวของ
บุคคลในต่างประเทศ ซึ่งท าให้หลกัความสันโดษนี้เป็นสากล 
ในส่วนการน าหลักสันโดษมาใช้ส าหรับท่านนั้น ท่านเน้นการฝึก
สติอยู่กับปัจจบุันขณะ โดยไม่จ าเป็นต้องปลีกวิเวก 
   3.6  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 9 
ทรงมคีวามสันโดษทั้งในพระราชจริยาวัตร และปรากฏในค าสอน 
อีกทั้งหลักสันโดษนี้ยังปรากฏเป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจตาม
นัยแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นในการ
น าหลักสันโดษมาใช้ประโยชน์ อันมีความสอดคล้องใน 
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ค าสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท คือให้ใช้สันโดษกับ 
การใช้ปัจจัย 4 รวมถึงความสันโดษน้ีก่อให้เกิดประโยชน์ 
ทั้งบรรพชิตและฆราวาส ส่วนการน าหลักสันโดษมาใช้ 
ส่วนพระองค์นั้น เป็นที่ประจักษ์ในการใช้วัตถุสิ่งของอย่างรู้
คุณค่าของพระองค์ อันเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่พสกนิกร 
ชาวไทยในเรื่องความสันโดษ 
  4.  วิเคราะห์แนวทางการน าหลักค าสอนเรื่อง
สันโดษมาใช้ในสังคมไทย 
   4.1  แนวทางในการแก้ปัญหาครอบครัวโดยใช้
หลักความสันโดษ คือสมาชิกภายในครอบครัวปลูกฝังใหเ้ยาวชน
มีความสันโดษ โดยเริ่มจากครอบครัวให้มีการเลี้ยงดูทีด่ ี
ด้วยความเอาใจใส่ ที่ส าคญัคือ เป็นแบบอย่างที่ดีในความสันโดษ 
สอนให้เยาวชนสามารถพ่ึงตนเองได้ รับผดิชอบต่อตนเองได้ 
ไม่ท าตัวให้เป็นปัญหา หรือเป็นภาระให้กับสังคมหรือครอบครัว 
เมื่อครอบครัวมีความสันโดษเกิดขึน้หลายครอบครัว จะแผ่
ขยายไปสู่ชุมชน รวมถึงสังคมไทยที่มีความสันโดษ เกิดเป็น
วัฒนธรรมที่ดี มีความยินดีในตน ในครอบครัว ในสังคม ไม่คิด
ปองร้ายผู้อื่น ปัญหาครอบครัวจะลดน้อยลงไป กลายเป็นสังคม
ที่มีความสุขในท่ีสดุ 
   4.2  แนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยหลัก
ความสันโดษนั้นต้องประกอบด้วยหลักธรรมข้ออ่ืนเช่ือมโยง 
ได้แก่ ความพอประมาณ ความขยันหมั่นเพียร การที่เก็บรักษา
ทรัพย์ที่หามาได้ การที่ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และการคบมิตรที่ด ี
ไม่น าพาซึ่งความเสื่อม รวมถึงใช้วิธีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวความคิดซึ่ง

ประกอบด้วยหลักสันโดษ จากนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใน
การประกอบอาชีพของตนตามความเหมาะสม 
   4.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองด้วย
หลักความสันโดษ ประชาชนผู้มสีทิธ์ิเลือกตั้งผู้แทนของตน 
ควรมีความยินดีพอใจ มีค่านิยมในการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติ
ทีด่ี มีลักษณะความสันโดษ ในส่วนของนักการเมืองควรปลูกฝัง
ความยินดีพอใจ มีความพอดีในการปฏิบัติตน มีการแก้ปัญหา
ด้วยปญัญา มีอุดมการณ์ที่ดทีางการเมืองเพื่อประโยชนส์่วนรวม 
มีความยินดีที่จะเข้ามาบริหารจัดการ แจกจ่ายทรัพยากรให้
ประชาชน มีความยินดีแม้ตนหรือฝ่ายตรงข้ามได้รับเลือกตั้ง  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  สถาบันการศึกษาทุกระดับ ควรมีการเผยแผ่
ความรู้ความเข้าใจในหลักสันโดษให้มากขึ้น จากนั้นส่งเสริม
การปฏิบัตติามหลักความสันโดษดว้ยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ตามความเหมาะสมในแต่ละอาชีพ 

2.  เมื่อศึกษาและปฏบิัติตามหลักสันโดษแล้วควร
ปลูกฝังใหเ้ป็นคา่นิยมใหค้นในสังคมไทยได้ยดึถือเป็นแนวปฏิบัติ 
เฉกเช่นหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ที่พระพุทธองค์
ทรงมุ่งเน้นให้บังเกิดทุกหมู่เหล่าให้ 

3.  หลักธรรมของพระพุทธเจา้เปน็ธรรมที่ล้วนแต่
เกี่ยวข้องกับทุกชีวิต และข้อธรรมต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องกัน  
หากว่ามีการศึกษาถึงธรรมข้อใด ๆ ก็จะสามารถเช่ือมโยง และ
สามารถตอบโจทย์ปญัหาในการด าเนินชีวิตได ้
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