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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ ดังนี ้1) เพือ่ศกึษาพทุธปรชัญาเรือ่งภยัโดยทัว่ไป 2) เพือ่ศกึษาพทุธปรชัญา 

เรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร และ 3) เพื่อวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงเน้นการวิจัยทางเอกสาร โดยศึกษาจากพระไตรปิฎก

และจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัยปรากฏว่า พุทธปรัชญาเรื่องภัยโดยท่ัวไปหมายถึง สิ่งท่ีท�าให้เกิดความน่าหวาดกลัว 

ความน่าหวาดเสียว อันเป็นเหตุทีจ่ะท�าให้เกดิอนัตรายอย่างใดอย่างหนึง่ขึน้แก่กายหรอืจติใจซึง่เหตุอนัตรายนัน้ 

อาจเป็นเหตทุียั่งไม่ได้เกดิขึน้จรงิ และเหตทุีไ่ด้เกดิขึน้แล้วในปัจจบุนั หรอือาจเป็นเหตุทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

ต่อไปในภายภาคหน้าก็ได้ มี 2 ประเภท ได้แก่ ภัยจากภายใน คือ ภัยที่เกิดจากอ�านาจกิเลสภายใน อันมี 

โลภะ โทสะ และโมหะ คอยคุกคามส่งผลให้เกิดภัยต่าง ๆ  ติดมามาได้ และภัยจากภายนอก คือ ภัยที่เกิดขึ้น

จากเหตุภายนอกท�าให้เกิดความกดดัน หรือเกิดความหวาดกลัวอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตจิตใจ ทั้งบุคคล 

สัตว์ดุร้าย หรือภัยจากธรรมชาติที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตรคือ ภัยท่ีมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก ว่าด้วยเร่ือง 

ภัยในอนาคตที่อาจจะเกิดเมื่อภิกษุอยู่ป่าผู้เดียว เช่น อาจถูกสัตว์ดุร้ายขบกัด พลาดหกล้ม อาหารไม่ย่อย, 

คนร้าย อมนุษย์ดุร้าย ท�าร้ายจนตายได้ หรือเมื่อแก่ลง เมื่อยามเจ็บป่วย มีผู้คนพลุกพล่านมาก ดังนั้น ภิกษุ

จึงไม่ควรประมาท ควรรีบเร่งบ�าเพ็ญเพียรเพื่อให้เข้าถึงธรรมท่ียังไม่ถึงให้ได้เสียก่อน นอกจากนี้ยังมีภัยที่

กล่าวถงึความย่อหย่อนในธรรมวนิยัของภกิษุโดยตรง ได้แก่ การไม่อบรมกาย ศลี จติ ปัญญา ของภกิษุ ท�าให้

ภิกษุไม่มีความแตกฉานในภูมิธรรม และภัยที่จะเกิดจากภิกษุที่ชอบจีวร บิณฑบาต เสนะสนะที่ดีงาม ภิกษุ

เถระจะเป็นผู้มักมาก เป็นผู้ล่วงละเมิดธรรมวินัยเป็นอาจิณ และประชาชนก็จะเอาภิกษุนั้นเป็นแบบอย่าง 

ประพฤติตนตาม รวมทั้งภิกษุจะชอบอยู่คลุกคลีด้วยภิกษุณี นางสิกขมานา สามเณร และอุบาสกจะต้อง

อาบตัเิศร้าหมองบางอย่าง และบริโภคของทีส่ะสมไว้ โดยมกีารขดุดนิ ตัดต้นไม้ เกบ็พชืผกัของเขยีว เป็นต้น 

ซึ่งภัยดังกล่าวมาแล้วนี้ จะไม่เกิดในขณะที่พระพุทธองค์ยังพระชนม์ชีพอยู่ แต่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า

ต่อไป ฉะนั้น เมื่อภิกษุรู้ถึงธรรมเหล่านั้นแล้ว จึงควรละเว้นเสีย

1	 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.	
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วิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร พบว่า การประพฤติตนในกลุ่มอุบาสก

อุบาสิกาที่มีศรัทธาวิปริต จึงต้องสร้างศรัทธาที่ถูกต้องด้วยการศึกษาในหลักธรรมค�าสอนตามหน้าท่ีของ

อุบาสกอุบาสิกาท่ีดี และการประพฤติตนในกลุ่มภิกษุท่ีท�าให้เกิดวิกฤติศรัทธา จึงควรแก้ด้วยการมีความ

ละอายและเกรงกลวัต่อความชัว่ มกีายกรรม วจกีรรม มโนกรรมบรสิทุธิเ์ปิดเผย ส�ารวม ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย 

และใจ ดังนั้น ภิกษุจึงควรมีความตระหนักรู้และยึดมั่นเคารพในธรรม ด้วยการปฏิบัติตามธรรมวินัยอย่าง

เคร่งครัด เพื่อการสืบทอดและรักษาพระศาสนาไว้ให้แก่สังคมชาวโลก

ค�าส�าคัญ: 1. ภัย 2. ในอนาคตสูตร

ABSTRACT

The purposes of this thesis were aimed: 1) to study the Buddhist philosophy on 

calamities in general, 2) to pursue them as existed in Anagata Sutta, and 3) to analyze them. 

The thesis was undertaken by the qualitative research methodology, the documentary 

research, of which the data were garnered out of The Pitaka and relevant texts.

Outcomes of the research findings: Calamities in general refers to terrified, awesome 

states, leading to various dangers to one’s body and mind; they may be causes that do 

not really occur at present, or happened in the past, or can occur in the future. There are 

two types of calamities in brief. The first one is that arising out of the internal factors of 

man - greed, hatred and aversion; it waits to threaten the careless, culminating in  

generating different harms. Another one is that happens from the external factor; it causes 

pressures or frightening which may be harmful to the body and mind. It denotes ones’ 

bodies, wild animals or natural disasters beyond human beings’ control.

Calamities prevailed in Anagata Sutta in the Pitaka deal with those in the future, 

which can happen while a monk stays alone in the forest. For example, he may be bitten 

by wild animals, unintentionally fallen down while walking. His food might not be digested 

or the wicked guys or other non-beings may attack him to death, other calamities stems 

from getting old, feeling sick and living in a very noisy, crowded place. As a result, the monk 

should behave cautiously; he has to hurriedly observe mindfulness in order to first access 

the state of dharma that he has not achieved yet. In addition, there is another calamity 

that has directly mentioned for laxity of monks’ codes of conduct. These include inobserv-

ance of monk’s body, mind and wisdom, causing him not being keen on undertaking their 

dharma. Additionally, other calamities will happen to senior monks who very much enjoy 

robes, foods and comfortable residences. Such senior monks are often greedy, repeatedly 

not abiding by codes of conduct. Then, lay followers are taking them as a model. This type 
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of monks would like to be mingled with others. So, they must face some defiled offences, 

for they are considerably fond of consuming collected stuffs by digging soil, cutting trees 

and picking green plants, etc. In fact, all these calamities will not seem to occur while the 

Buddha is still alive but in the future. Having realized these calamities, monks should abstain 

from them.

The analytical results of Buddhist philosophy dealing with calamities as found in 

Anagata Sutta have been found that behaving themselves among lay disciples with spoiled 

confidence, it is vital for them to create the right faiths by studying dharma following good 

lay disciples’ duties. Obviously, behaving themselves among groups of monks bringing 

about crises of faith should be solved with fear and dread of bad deeds, namely those of 

bodily, verbal and mental actions. Therefore, monks should realize dharma, attach to it 

and pay respects to it by observing it stringently in order to hand down Buddhism and 

protect it for the global village.

Keywords: 1. Perils 2. Anakhata Sutta

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ภยัทีป่รากฏในอนาคตสตูร เป็นภยัทีพ่ระพทุธองค์ได้ตรสัแก่ภกิษ ุเมือ่ครัง้สมัยพทุธกาลว่า เมือ่ภกิษุ

อยู่ในป่าผู้เดียว เห็นภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจนท�าให้ถึงแก่ชีวิตได้ จึงไม่ควรประมาท ควรรีบเร่งเพื่อ

ท�าให้แจ้งในธรรมที่ยังไม่แจ้ง เช่น ภัยจากถูกงูกัด พลาดหกล้ม อาหารไม่ย่อย สัตว์ดุร้าย คนร้ายหรือมนุษย์ 

ท�าร้ายจนถึงตาย หรือภัยในอนาคตจากความแก่ จากการมีโรคภัยเบียดเบียน จาการมีผู้คนพลุกพล่าน  

จากการทีไ่ม่มผีูใ้ห้ชีแ้นะสิง่ทีถ่กูต้องแก่ตนเองได้ เป็นต้น และนอกจากนัน้ ภยัในอนาคตทีส่�าคญัอกีประการ 

ได้แก่ ภัยที่เกิดจากภิกษุ ไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต และไม่อบรมปัญญาชอบจีวรดีงาม  

ชอบบณิฑบาตทีด่งีาม ชอบเสนาสนะดงีาม ชอบคลกุคลด้ีวยสามเณร นางสกิขมานา และอบุาสก อนัจะเป็น

เหตุให้ย่อหย่อนในธรรมวินัยไม่แตกฉานในภูมิธรรม และลบล้างธรรมวินัยในกาลต่อไป

ความส�าคัญของภัยที่ปรากฏในอนาคตสูตรเป็นภัยท่ีเกิดข้ึนกับภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมในพระศาสนา

โดยตรง กล่าวคือ ภิกษุไม่ควรประมาทในธรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเมื่อรู้แล้ว่า ในอนาคตต่อไปภิกษุ 

จะไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต และไม่อบรมปัญญา ชอบจีวรดีงาม ชอบบิณฑบาตท่ีดีงาม  

ชอบเสนาสนะดีงาม คลุกคลีด้วยสามเณร นางสิกขมานา และอุบาสก อันจะเป็นเหตุให้ย่อหย่อนในธรรม

วนัิย ท�าให้ไม่แตกฉานในภูมธิรรม และจะลบล้างธรรมวนิยัละความเป็นผูถ้อืทรงผ้าบงัสกุลุเป็นวตัร ละความ

เป็นผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ละความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ละเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัฏ 

จะประชุมกันอยู่ที่บ้าน นิคมและราชธานี และจะถึงการแสวงหาไม่สมควร อันไม่เหมาะสมต่าง ๆ จะเป็น 

ผู้ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ จะต้องอาบัติเศร้าหมองบางอย่าง จะเป็นผู้บริโภคของที่สะสมไว้ต่าง ๆ และ

จะกระท�านิมิต (แสดง, บอกเหตุ) อย่างหยาบที่แผ่นดินบ้าง ที่ปลายของเขียวบ้าง
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จะเห็นได้ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของภิกษุในศาสนาโดยตรง และจะมีผลกระทบต่อสังคม 

ส่วนรวมตามไปด้วย เพราะประชาชน ก็จะไม่อยู่ในธรรม ปฏิบัติต่อศาสนา ต่อภิกษุ ต่อหลักธรรมค�าสอน

ของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมตามไปด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ภัยในอนาคตตามที่

ศึกษานี้ มีความส�าคัญต่อศาสนิกชนทุกคน หรืออาจกล่าวได้ว่า มีความส�าคัญต่อชาวโลกทุกคน เพราะถ้า

เม่ือใดที่ผู้คนไม่ได้อยู่ในร่องรอยของความถูกต้องดีงามตามหลักของศีลธรรมท่ีมนุษย์พึงจะมีแล้ว สังคม 

ส่วนรวมย่อมจะมแีต่ความเดือดร้อนวุน่วาย หาความสงบสนัตสิขุไม่ได้และทีส่�าคญัอกีประการก็คอื ศาสนศาสตร์  

ศาสนธรรมต่าง ๆ ที่พระพุทธองค์ได้ทรงมอบไว้ให้แก่ชาวโลกที่อาจพอมีปัญญา ล่วงรู้ถึงสัจธรรมนั้นได้ 

ก็จะมีจ�านวนลดน้อยถอยลง เพราะผู้สืบต่อในหลักธรรมค�าสอนไม่ได้เข้าใจลึกซ้ึง และมีความแตกฉาน 

ในภมูธิรรมพอทีจ่ะถ่ายทอดยงัคนรุน่ต่อ ๆ  ไปได้ และยงัเป็นเหตทุ�าให้สานศุษิย์ในรุน่ต่อ ๆ  ไป มคีวามเข้าใจ

คลาดเคลื่อน ตีความไปตามใจตนเองและประพฤติตนผิดเพี้ยนรุนแรงหนักยิ่งขึ้น อันมีผลท�าให้ หลักธรรม

ค�าสอนอันแท้จริงก็ของพระพุทธองค์ที่ได้ปลูกฝังอยู่ในความทรงจ�าของชาวพุทธท่ีมีมาอย่างยาวนานกว่า 

2,600 ปี เลอะเลือนและถูกท�าลาย ท�าให้จางคลายหายไปได้ในท่ีสุด เพราะเหตุอันเกิดจากการประพฤติ

ปฏิบัติตนของพุทธบริษัททั้ง 4 เอง ที่ท�าให้เกิดสัทธรรมปฏิรูปเข้ามาแทนท่ีในสังคมอย่างกว้างขวางมาก 

เพิ่มยิ่งขึ้น จนเป็นเหตุท�าให้หลักธรรมค�าสอนอันแท้จริงถูกเบียดเบียนด้วยลัทธิ ความเชื่ออื่น ๆ ที่อยู่นอก

ศาสนา นอกหลักธรรมค�าสอน มีพิธีการและรูปแบบใหม่ ๆ โดยกล่าวอ้างถึงกาลเวลาว่า ไม่เหมาะสมกับ

ปัจจุบันด้วยประการทั้งปวง หรือแนวทางดังกล่าวนั้น ไม่สามารถประพฤติปฏิบัติให้เห็นมรรคผลจริงได้  

จากการตีความที่ผิดเพี้ยนเข้าข้างตนเอง เพราะความย่อหย่อนในธรรมวินัยที่ภิกษุเองไม่สามารถที่จะรักษา

เอาไว้ได้

ปัญหาภัยที่ปรากฏในอนาคตสูตร ถือเป็นปัญหาส่วนรวมของสังคม เพราะภิกษุเป็นสมาชิกหน่วย

ย่อยขององค์กรทีอ่ยูใ่นสถาบนัของศาสนา อนัเป็นหนึง่ในสามของสถาบันหลกัของชาติ ท่ีต้ององิอาศยักนัอยู่ 

เพราะหากสถาบันใดสถาบันหนึ่งมีความอ่อนแอหรือตั้งอยู่ไม่ได้ สถาบันอื่นก็ต้องก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน 

กล่าวคือ ราชอาณาจักร และศาสนจักรต้องพัฒนาไปพร้อมกัน เช่นเดียวกันกับวัตถุที่ต้องอาศัยจิตใจที่มี

คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ก�ากับควบคุมดูแลจึงจะสามารถสร้างประโยชน์อันสูงสุดให้แก่มวลมนุษย์ได้อย่าง

แท้จริง ดังนั้น ปัญหาภัยที่ปรากฏในอนาคตสูตร จึงสามารถส่งผลกระทบให้แก่บุคคลหรือแก่สังคมโดยรวม

ได้ ดังเช่น ศาสนามีความเสื่อมถอยอย่างรวดเร็ว คนในสังคมขาดศีลธรรมมากขึ้น จึงต้องหันกลับไปพึ่งพา

สิ่งอื่นที่ไม่ใช่แก่นแท้ของศาสนา เกิดจารีตประเพณีใหม่ ๆ ที่ท�าให้คนในสังคมมีความเห็นผิดเพี้ยน ขัดแย้ง

ต่อสัจธรรม เกิดความแตกแยก จนอาจถึงขั้นล้มสลายในทางสังคม เพราะแกนหลักของสังคมคือศาสนจักร

ที่มากไปด้วยสัทธรรมปฏิรูปอันไม่ใช่แก่นแท้ของศาสนา จึงเป็นตัวแทนของความถูกต้องดีงามได้อย่างไม่มี

ความมั่นคงถาวร (สุนทร ณ รังษี, 2543, หน้า, 122)

ผลของการศึกษาภัยทีป่รากฏในอนาคตสตูรจะเป็นการช่วยเสรมิสร้างทรพัยากรบคุคลทีเ่ป็นนกับวช

ในพระพุทธศาสนาให้เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถในธรรมวินัย สมควรแก่การกราบ

นอบน้อม เป็นผู้ที่ควรแก่การให้ความเคารพกราบไหว้ในคุณงามความดีตามแบบอย่างของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบในพระพทุธศาสนาได้อย่างแท้จรงิ ซ่ึงจะท�าให้สงัคมมต้ีนแบบแห่งความดงีามทีพ่ร้อมด้วยคณุธรรมและ

จริยธรรม ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมค�าสอนที่ส�าคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะท�าให้สังคมมี
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ความสงบร่มเย็น เมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตามความเหมาะสมแก่ก�าลังความสามารถของแต่ละบุคคล และ

ประโยชน์อีกทางหนึ่งของการวิจัยนี้ ที่นอกจากจะเป็นการช่วยกันตรวจสอบและรักษาระบบที่ดีงามตาม

ธรรมวินัยของภิกษุเองแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ธรรมวินัยในหมู่ศาสนิกชน 

ของชาวพุทธ และน�าไปใช้ปฏิบัติบ�ารุงพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะท�าให้ศาสนาและสังคมมี 

ความมั่นคงอยู่ในคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามต่อไปได้ เพราะรู้และเข้าใจถึงสิ่งอันควรหรือไม่ควรต่อบทบาท

และหน้าที่ส�าคัญของตนเองในฐานะผู้ที่ร่วมกันสืบทอดและรักษาพระพุทธศาสนา

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัย

ตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร เพื่อที่จะน�าแง่คิด มุมมองในเรื่องดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน และ

เผยแผ่หลักธรรมค�าสอนส�าคัญในพุทธปรัชญา อันเป็นประโยชน์แก่ศาสนิกชนให้คงอยู่สืบต่อไป โดยผู้วิจัย

ได้ตั้งจุดประสงค์ของการวิจัย ไว้ดังนี้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาพุทธปรัชญาเรื่องภัยโดยทั่วไป

2.2 เพื่อศึกษาพุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร

2.3 เพื่อวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1  ท�าให้ทราบพุทธปรัชญาเรื่องภัยโดยทั่วไป

3.2  ท�าให้ทราบพุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร

3.3  ท�าให้ทราบการวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร

3.4  น�าผลจากการวจัิยไปเป็นข้อมลูสารสนเทศในการวจิยั และเผยแผ่หลกัค�าสอนของพทุธปรัชญา

เถรวาทเกี่ยวกับเรื่องภัยที่ปรากฏในอนาคตสูตร

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเน้นการวิจัยทางเอกสาร 

(Documentary Research) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

4.1  ขั้นส�ารวจข้อมูล 

 4.1.1  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร

 4.1.2 ส�ารวจเอกสารงานวิจัยที่มีผู้รู้เขียนและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่

ปรากฏในอนาคตสูตร

4.2  ขั้นรวบรวมข้อมูล 

 4.2.1  รวบรวมข้อมลูจากเอกสารชัน้ปฐมภูม ิ(Primary Sources) คอื พระไตรปิฎกภาษาไทย 

ฉบับหลวง พุทธศักราช 2525 และจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) แล้วจัดล�าดับ ความ

เกี่ยวข้อง ความส�าคัญในเรื่องเหตุผล และที่มา เพื่อแยกประเภท
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 4.2.2  รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏ

ในอนาคตสูตร

4.3  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

 4.3.1 น�าข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย ความส�าคัญ ลักษณะ และแนวคิดเรื่องพุทธปรัชญา 

เรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร มาศึกษาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

 4.3.2  ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับพุทธปรัชญาเรื่องภัย 

ตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร

4.4  ผู้วิจัยจะน�าเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

5.  ผลการวิจัย

การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร พบว่า ภัยในอนาคตที่จะ

เกิดเมื่อภิกษุอยู่ป่าผู้เดียว เช่น อาจถูกสัตว์ดุร้ายขบกัด พลาดหกล้ม อาหารไม่ย่อย, คนร้าย อมนุษย์ดุร้าย 

ท�าร้ายจนตาย หรือเมื่อแก่ลง เจ็บป่วย มีผู้คนพลุกพล่านมาก ภิกษุจึงควรจะรีบเร่งท�าความเพียรด้วยความ

ไม่ประมาท และภัยอกีประการหนึง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตต่อไป ได้แก่ ภยัทีเ่กดิจากความประพฤตทิีย่่อหย่อน

ในธรรมวินัยของภิกษุ ได้แก่ การไม่อบรมกาย ศีล จิต ปัญญา ของภิกษุ ท�าให้กุลบุตรผู้อุปสมบทในกาล 

ต่อไป ไม่มกีารอบรมกาย ศลี จติ และปัญญาตามไปด้วย และเมือ่แสดงธรรมทีม่คีวามลุม่ลึกผดิพลาด กไ็ม่อาจ 

ที่จะหยั่งรู้ได้ แม้แต่ธรรมที่มีค่าควรแก่การจดจ�า มีความลุ่มลึก ก็จะไม่มีผู้สนใจ และเห็นว่า ไม่ควรแก่การ

ศึกษา แต่จะสนใจพิจารณา แต่ธรรมที่นักกวีแต่งประพันธ์ไว้ข้ึนในภายหลังด้วยถ้อยวลีและโวหารท่ีน่าฟัง 

แต่ไม่มีความน่าเชื่อถือ แต่กลับเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษา เป็นสิ่งที่น่าสนใจ และภัยที่จะเกิดจากภิกษุที่ชอบ

จวีร บณิฑบาต เสนะสนะทีด่งีาม ท�าให้ภกิษทุ�าละความเป็นผูถ้อืเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร ละเสนาสนะทีส่งดั 

คือป่า และป่าชัฏ แต่จะไปประชุมรวมกันอยู่ที่บ้าน นิคม และในเมือง เพื่อแสวงหาบิณฑบาต ภิกษุเถระจะ

เป็นผูม้กัมาก เป็นผูล่้วงละเมดิธรรมวนิยัเป็นอาจณิ และประชาชนกจ็ะเอาภกิษนุัน้เป็นแบบอย่าง ประพฤตตินตาม  

รวมทั้งภิกษุจะชอบอยู่คลุกคลีด้วยภิกษุณี นางสิกขมานา สามเณร และอุบาสกจนท�าให้ไม่ยินดีในการที่จะ

ประพฤติพรหมจรรย์ และจะต้องอาบัติเศร้าหมองบางอย่าง และบริโภคของที่สะสมไว้ โดยมีการขุดดิน 

ตัดต้นไม้ เก็บพืชผักของเขียว เป็นต้น ซึ่งภัยดังกล่าวมาแล้วนี้ จะไม่เกิดในขณะที่พระพุทธองค์ยังพระชนม์ชีพอยู่  

แต่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าต่อไป ฉะนั้น เมื่อภิกษุรู้ถึงธรรมเหล่านั้นแล้ว จึงควรละเว้นเสีย

6.  สรุปผลการวิจัย

6.1 พุทธปรัชญาเรื่องภัยโดยทั่วไป

 จากการวิจัย พบว่า พุทธปรัชญาเรื่องภัยโดยทั่วไป ประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

 ภัยในความหมายของพุทธปรัชญา หมายถึง สิ่งที่ท�าให้เกิดความน่าหวาดกลัว ความน่า

หวาดเสยีว อนัเป็นเหตุทีจ่ะท�าให้เกดิอนัตรายอย่างใดอย่างหนึง่ขึน้แก่กายหรอืจติใจ ซึง่เหตอุนัตรายนัน้ อาจ

เป็นเหตุที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง และเหตุท่ีได้เกิดข้ึนแล้วในปัจจุบัน หรืออาจเป็นเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ต่อไปในภายภาคหน้าก็ได้
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 ประเภทของภัยนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ ภัยจากภายใน ได้แก่  

ภัยที่เกิดจากอ�านาจกิเลสภายใน อันมี โลภะ โทสะ และโมหะ เป็นต้น คอยคุกคามส่งผลให้เกิดภัยต่างๆ  

ติดมามาได้ เช่น ภัยที่ส่งผลให้วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ คือ ภัย จาการเกิด ชรา เจ็บ และตาย หรือภัยที่เกิด

จากความเหน็ผดิ ท�าให้ไม่มคีวามอดกลัน้อดทนต่อการท�าความด ีรวมทัง้ภยัทีเ่กดิจากความหวาดกลวัทีเ่กิด

จากอบายภมู ิ4 เป็นต้น และภยัจากภายนอก ได้แก่ ภยัทีเ่กดิข้ึนจากเหตภุายนอกท�าให้เกดิความกดดนั หรอื

เกิดความหวาดกลัว อันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตจิตใจ ท้ังบุคคล สัตว์ดุร้าย หรือภัยจากธรรมชาติท่ีอยู ่

นอกเหนอืการควบคุม เช่น ภยัจากโจรร้าย สตัว์ดุร้าย น�า้ท่วม แผ่นดนิไหว การกดข่ีข่มเหงจากผูน้�า ผูป้กครอง

บ้านเมือง เป็นต้น

 เหตุปัจจัยแห่งภัยในพุทธปรัชญา มี 4 ประการ คือ 

 1.  ปัจจัยที่เกิดจากอ�านาจอกุศลธรรม ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ อันเป็นมูลฐานเหตุที่ส�าคัญ

อันจะท�าให้เกิดประพฤติทุจริตในทางกาย วาจา และใจ ส่งผลให้เกิดให้ได้รับความทุกข์ต่าง ๆ  ทั้งในชาติภพ

ปัจจุบัน และในชาติหน้า

 2. เหตุปัจจัยที่เกิดจากคบคนพาลเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งแห่งภัยในพุทธปรัชญา ที่จะท�าให้เกิด

ภัยอันตรายต่าง ๆ ติดตามมาได้ เช่น การคบกับบุคคลที่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข 6 เป็นมิตรสหาย ย่อมชักน�า

ให้ผู้ที่คบค้าสมาคมด้วยมีความเสื่อมเสียและอาจประพฤติช่ัวตาม จนท�าให้เกิดภัยต่าง ๆ แก่ชีวิตตนเอง

ติดตามมาได้ในที่สุด

 3.  ทัศนะที่ไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา ได้แก่ ความเห็นท่ีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

เก่ียวกบัหลกัธรรมค�าสอนของพทุธปรชัญา จงึเกดิท�าให้มกีารประพฤตผิดิ เชือ่ถือในทางทีท่ีผ่ดิ และส่งผลใน

ทางทีเ่สยีหายแก่บคุคลทีเ่ชือ่ถอื และพระพทุธศาสนา ทัง้โดยทางตรงและโดยทางอ้อม เช่น ท�าให้ไม่สามารถ

เข้าถึงธรรมได้ ท�าให้พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญได้เร็วยิ่งขึ้น เป็นต้น

 4.  ความคลาดเคลื่อนด้านพฤติกรรมของพุทธบริษัท ได้แก่ การย่อหย่อนในธรรมวินัยของ

พุทธบริษัทเอง ที่ไม่ได้ศึกษาให้เข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นธรรม จึงมีการประพฤติปฏิบัติที่ผิดเพี้ยนไปจาก

หลักการเดิมที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ ซึ่งถือว่าเป็นภัยประเภทหนึ่ง ท�าให้มีความเห็นผิดและประพฤติ 

ปฏิบัติผิด อันมีผลท�าให้เกิดการลบล้างในธรรมวินัยติดตามมาได้ในที่สุด

 วิธีการก�าจัดภัยตามหลักของพุทธปรัชญา สามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.  สาระส�าคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของการดับทุกข์ในพุทธปรัชญา เพราะพุทธปรัชญา มองเห็นว่า 

ชีวิตเป็นกองทุกข์ คือทุกข์ในขันธ์ทั้ง 5 คือ กายกับใจ หรือ รูป กับนาม ดังนั้น สาระส�าคัญ ดังกล่าวนี้  

จงึถอืว่าเป็นหวัใจส�าคัญทีพ่ทุธปรัชญามุง่เน้น ให้ศกึษาและท�าความเข้าใจ และใช้สตปัิญญาพจิารณาไตร่ตรอง

เพื่อให้เห็นความจริงอย่างแจ่มชัด และขจัดทุกข์ภัยด้วยการละวาง ไม่ยึดถือต่อไป

 2.  ลกัษณะและอาการของความทุกข์ได้แก่ มลีกัษณะบีบคัน้อยูต่ลอดเวลา ลกัษณะเป็นสภาพ

ทีท่นได้ยากลักษณะเป็นทีต่ัง้แห่งความทกุข์คอืท�าให้เกดิทกุขเวทนาต่าง ๆ  และมลีกัษณะขดัแย้งต่อความสขุ
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 3.  วธิดีบัภยัในพทุธปรชัญา ได้แก่ ธรรมต่าง ๆ  ทีม่คีวามเหมะสมแก่การเจรญิจติและปัญญา 

รวมทั้งธรรมที่เก้ือกูลต่อการก่อเกิดความเจริญในวิชชา และวิมุติ เช่น สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4  

อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 มรรคมีองค์ 8 หรือ ศีล สมาธิ และปัญญา

 4.  คณุภาพทางสตปัิญญาทีใ่ช้ดบัภยั ได้แก่ ระดบัสตปัิญญาในแรกเริม่ ม ี4 ระดบั คอื ระดบั

อุคฆติตัญญู วิปจิตัญญู เนยยะ และปทปรมะ คือ ผู้ไม่มีปัญญาเลย ไม่สามารถสอนได้ และเมื่อศึกษาเรียนรู้

แล้ว แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ เสขบุคคล บุคคลที่ยังต้องศึกษาและพัฒนาอยู่ต่อไป และ อเสขบุคคล คือ

บุคคลที่ไม้ต้องศึกษาและพัฒนาอีกต่อไป เพราะบรรลุถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้ว 

 วิธีดับภัยตามหลักอริยมรรคในพุทธปรัชญา ได้แก่ การปฏิบัติตามมัชฌิมปฏิปทา หรือทาง 

สายกลาง หรืออาจเรียกว่า อริยมรรคที่มีองค์ 8 ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ  

มีด�าริชอบ สัมมาวาจา มีวาจาชอบ สัมมากัมมันตะ มีการกระท�าที่ชอบ สัมมาอาชีวะ มีการเลี้ยงชีพชอบ 

สัมมาวายามะ มีความเพียรพยายามชอบ สัมมาสติ มีความระลึกชอบ และสัมมาสมาธิมีสมาธิชอบ

 กระบวนธรรมเพื่อดับทุกข์ภัยที่มีความไม่ประมาทเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การปฏิบัติธรรมใดๆ  

ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทในกาย วาจา และใจ เช่น ไม่มีความไม่ประมาทในวัย ไม่มีความ

ประมาทในคราวทียั่งไม่มโีรคเจบ็ป่วย และไม่มคีวามประมาท ในสงัคมทียั่งมคีวามสงบเป็นปกติสขุดอียู ่เป็นต้น

 ระดับชั้นของการดับทุกข์ภัยในพุทธปรัชญา ได้แก่ การถือเอาการละกิเลส 10 อย่าง หรือที่

เรียกว่า การละสังโยชน์ 10 ประการ เพราะแนวทางของพุทธปรัชญาถือเอาการละกิเลสได้เป็นเครื่องชี้วัด

ถึงคุณภาพของชีวิต กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สามารถดับทุกข์ภัยได้ตามก�าลังความสามารถ จนถึงการดับทุกข์

ได้สนิท คือละสังโยชน์ 10 ประการ นั้นได้หมดสิ้น จึงเรียกว่า พระอรหันต์ อันเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของ

พุทธปรัชญา

6.2 พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร

 จากการวิจัย พบว่า วิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร ประกอบไป

ด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

 วิเคราะห์ภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตรที่จะเกิดและมีผลต่อพุทธบริษัท มี 2 การ ได้แก่

 1.  การประพฤติตนในกลุม่อุบาสกอบุาสกิาเพ่ือให้มศีรทัธาทีถู่กต้องได้แก่ การทีอ่บุาสก และ

อบุาสกิา ต้องให้ความสนใจต่อการทีจ่ะเข้าไปศกึษาในพระธรรมค�าสอนและพระวนิยัให้เข้าใจถกูต้องเพือ่จะ

ได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ทั้งการประพฤติปฏิบัติธรรม และการปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์ ให้รู้ว่าสิ่งใดควร

หรอืไม่ควรปฏบิติัต่อพระภกิษสุงฆ์ เช่น ศกึษาหลกัค�าสอน ในบทบาทหน้าทีข่องภกิษุและอบุาสก และอบุาสกิา 

จากพระไตรปิฎก หรือพระสงฆ์ ผู้รู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท้ังต่อหน้าและลับหลัง รวมท้ังต้องใช ้

ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาตามให้เห็นจริงตามหลักการของ เช่น กาลามสูตร 10 ประการ ได้แก่อย่าปลงใจเชื่ 

ด้วยการฟังตามๆ กันมา อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตาม ๆ กันมา เป็นต้น

 2.  การประพฤติตนในกลุ่มภิกษุเพื่อป้องไม่ให้เกิดวิกฤติศรัทธา ได้แก่ การที่ภิกษุต้องตั้งตน 

ให้อยู่ในธรรมวินัย มีความเพียรพยายามที่จะกระท�าตามหน้าที่ของภิกษุอย่างเคร่งครัด เช่น การศึกษาข้อวัตร 

การศึกษาธรรมวินัย การจดจ�าพุทธพจน์ อันเป็นประโยชน์แก่การแตกฉานในภูมิธรรม อันเปรียบเสมือน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เป็นการศึกษาแผนที่ แล้วลงมือปฏิบัติด้วย วิปัสสนาธุระ หรือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ (ศึกษา ลงมือปฏิบัติ 

และท�าให้เกิดมรรคผลที่เป็นจริง) นอกจากนั้น ภิกษุควรมั่นพิจารณาถึงธรรมท่ีท�าให้เกิดความเป็นภิกษุท่ี

สมบูรณ์ 10 ประการ ได้แก่ การมีความละอายและเกรงกลัวต่อความชั่วมีกายกรรมบริสุทธิ์ เปิดเผย มีวจี

กรรมบริสุทธิ์ เปิดเผย มีมโนกรรมบริสุทธิ์เปิดเผย เลี้ยงชีพอย่างบริสุทธิ์ ส�ารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 

โดยมีสติก�ากับอยู่เสมอและไม่ยกตนข่มท่าน รู้จักประมาณในการบริโภค ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง ท�าความ

เพียรรู้ตื่นอยู่เสมอ มีสติคือการระลึกได้ และสัมปชัญญะคือความรู้ตัวในอิริยาบถ และเสพเสนาสนะที่สงบ

สงัดปฏิบัติสมาธิ มีสติอยู่เฉพาะหน้า เป็นต้น 

 วเิคราะห์ภยัตามทีป่รากฏในอนาคตสตูรทีจ่ะเกดิและมผีลต่อสงัคมชาวโลก ได้แก่ ภยัจากการ

ประพฤตตินของภกิษใุนทางทีไ่ม่ถกูต้องตามธรรมวนัิยตามท่ีปรากฏในอนาคตสตูร ซึง่อาจมผีลท�าให้พระพทุธ

ศาสนาเสื่อมคลายจากความเคารพเลื่อมใสศรัทธา ท�าให้สังคมชาวโลกขาดที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่เป็น

อริยสัจ จนถึงความสงบสุขร่มเย็นต่อสังคมส่วนรวม ดังนั้น ควรมีแนวทางในการป้องกันภัยตามที่ปรากฏใน

อนาคตสูตรที่จะเกิดและมีผลต่อสังคมชาวโลก ดังนี้

 1.  ความตระหนักรู้ของภิกษุ หมายถึง ความมีสติส�านึกตระหนักรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง

สิง่แวดล้อมทีอ่ยูร่อบตัวอนัเป็นพ้ืนฐานส�าคัญทีจ่ะน�าไปสูก่ารท�ากจิกรรมของภกิษใุนทางศาสนาได้อย่างเข้มแขง็

 2.  การท�าตนให้เป็นหนึง่เดียวกบัโลก หมายถึง ภกิษมุคีวามรูส้กึเป็นหนึง่เดยีว คือการไม่แบ่ง

แยกเป็นฝักฝ่าย การพึ่งพาอาศัยกัน และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกัน ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์

 3.  การลงมือกระท�า หมายถึง ข้อบังคับที่เป็นธรรมวินัยจะต้องลงมือท�าในทันที หรือให้การ

ช่วยเหลือทันทีเมื่อเห็นหรือได้ยินผู้อื่นกระท�าผิดธรรมวินัย คือ ชี้แนะ ว่ากล่าวตักเตือนโดยธรรม

7.  ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการศกึษาเชงิวเิคราะห์พทุธปรชัญาเรือ่งภยัตามทีป่รากฏในอนาคตสตูร ผูว้จิยัจงึขอเสนอ

แนะแนวทางในเชิงนโยบาย ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปปฏิบัติได้ ดังนี้

 7.1.1 รัฐหรือผู้ที่อ�านาจเกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมในเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับ การประพฤติปฏิบัติ

แก่ภกิษใุนศาสนา เพือ่ให้ประชาชนได้รบัทราบ และเรยีนรูถ้งึเรือ่งการอนเุคราะห์บ�ารงุพระพทุธศาสนาอย่าง

ถูกต้อง ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

 7.1.2 รฐัควรส่งเสรมินโยบายให้แก่ ผูน้�าครอบครวั ครอูาจารย์ และผูบ้งัคับบญัชาได้ฝึกปฏบิตัิ

ตนตามหลักในเรื่องของการดูแลบ�ารุงพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องตามหลักธรรมวินัย

 7.1.3 รฐัหรอืผูม้อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง ควรส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเรือ่งของภกิษุ 

และอุบาสก อุบาสิกา ในพระพุทธศาสนา แก่สถานศึกษาโดยทั่วไปอย่างทั่วถึง 

7.2 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

 ผู้วิจัยเห็นว่าในการศึกษาวิจัยนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกส่วนต่อผู้ที่มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ

พุทธการศึกษาในส่วนที่ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของงานวิจัยนี้ยังมีอีกมาก และเป็นที่น่าสนใจ จึงมี 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส�าหรับการศึกษาในครั้งต่อไปของผู้วิจัยดังนี้



Vol.5 No.2 July – December 201610

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

 7.2.1 ศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอัคคัญสูตร 

 7.2.2 ศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในกามสูตร

 7.2.3 ศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในฐานสูตร
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