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จากกรณร่ีางรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2559  
“สังคมพระพุทธศาสนาประเทศไทย ตอ้งใหค้วามคุม้ครองและป้องกนัการท าลาย 

คมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา” 
โดย นายธฤญเดชา ลิภา 

8 สิงหาคม 2559 
----------------------------------------------------------------------------- 

ส่ิงทีค่ณะสงฆ์ มหาเถรสมาคม ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ตลอดจนสมาพนัธ์ สมาคม 
มูลนิธิ ชุมชนและองค์กรทางพทุธศาสนาและชาวพทุธไทย ควรท าอย่างเร่งด่วน จากกรณร่ีาง
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2559  

ผลของการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2559 เม่ือวานน้ี (7 สิงหาคม 2559) แมว้า่จะยงั
ไม่ใช่ผลท่ีรับรองอยา่งเป็นทางการ แต่ขอ้มูลท่ีแสดงออกมาจากส านกังานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ท าใหเ้ราไดท้ราบวา่ ประชาชนชาวไทยส่วนมาก เห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบบัปี 2559 น้ีแลว้ ดงันั้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2559 จึงน่าจะไดรั้บการประกาศเป็นกฎหมาย
หลกัของประเทศอยา่งแน่นอนในระยะ 3-5 เดือนขา้งหนา้น้ี 

ส่ิงต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญในดา้นอ่ืน ๆ ปล่อยใหค้นท่ีรับผดิชอบและเก่ียวขอ้งในดา้นนั้น ๆ เขา
วา่กนัไป ผมจะขอกล่าวเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางคณะสงฆแ์ละวงการพระพุทธศาสนาไทย 
เท่านั้น เราควรท าอะไรและท าอยา่งไร จึงจะไดป้ระโยชนจ์ากรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2559 น้ี 

ลองพจิารณา มาตรา 67 ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2559 ทีว่่า 
มาตรา ๖๗ รัฐพึงอุปถมัภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน  
              ในการอุปถมัภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาท่ีประชาชนชาวไทย ส่วน
ใหญ่นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลกัธรรมของ 
พระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมมีาตรการและกลไกใน
การ ป้องกนัมิให้มีการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชน มส่ีวนร่วมในการด าเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย 
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เพื่อใชป้ระโยชนจ์ากรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2559  คณะสงฆ ์มหาเถรสมาคม ส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตลอดจน สมาพนัธ์ สมาคม มูลนิธิ ชุมชนและองคก์รทางพุทธศาสนา 
และชาวพุทธไทย ควรท าอะไรบา้ง  ท าอยา่งไรบา้ง และจะใชเ้วลานานแค่ไหนในการท าดงักล่าว 
ควรท่ีจะตอ้งคิดและท ากนัทนัทีเลย โดยเฉพาะ 2 หน่วยงานหลกัท่ีเป็นทางการ คือ มหาเถร
สมาคม กบั ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของภาครัฐและน่าจะถือวา่
เป็นตวัแทนของรัฐดว้ย จึงตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในเร่ืองน้ี 

ถึงแม้ร่างรัฐธรรมนูญจะยงัไม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ แต่เพ่ือความรวดเร็ว สอดรับกนั ท า
ให้เกดิประโยชน์ได้เร็ว ทนัการณ์ ท าให้มปีระสิทธิภาพ ผู้รับผดิชอบโดยตรงไม่ควรชักช้าอะไร
กนัเลย ควรเปิดเวทีสนทนา ปรึกษาหารือ ประชุมพิจารณา ตั้งคณะท างานในเร่ืองน้ีไดเ้ลย เพื่อ
สร้างการรับรู้ ศึกษา แลกเปล่ียน ปรึกษาหารือ เพื่อวางระเบียบ ออกประกาศ วางแนวปฏิบติัต่าง 
ๆ ท่ีเหมาะสมร่วมกนั โดยดูจากขอ้ความในรัฐธรรมนูญ เช่น  

1. เร่ือง “อุปถมัภแ์ละคุม้ครอง” (อะไร และอยา่งไร มากนอ้ยแค่ไหน ) 
2. เร่ือง “มาตรการและกลไก” ในการป้องกนัมิใหมี้การบ่อนท าลายพระพุทธศาสนา (บ่อน
ท าลายพระพุทธศาสนาคืออะไรบา้ง  แบบไหน ระดบัใด และตอ้งมีมาตรการอะไร ตอ้งมีกลไก
ป้องกนัอยา่งไรบา้ง ใคร องคก์รใดตอ้งมีหนา้ท่ีท าอะไรบา้ง กรณีเกิดปัญหาในการบ่อนท าลาย
พระพุทธศาสนาข้ึน) 

วนันี ้ผมขอเสนอว่า “สังคมพระพทุธศาสนาประเทศไทย ต้องให้ความคุ้มครองและป้องกนัการ
ท าลายคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนาเถรวาท คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา และฎกีา”   
 
เกีย่วกบัเร่ืองนี ้มหาเถรสมาคม และ ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ จะต้องท าอะไรบ้าง 

1.นิยามให้ชัด  
คณะสงฆ ์มหาเถรสมาคม ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ควรตั้งคณะท างาน ศึกษา 
พิจารณา ใหค้  านิยามใหช้ดัและครอบคลุมเพียงพอวา่ “เถรวาท” ตามรัฐธรรมนูญน้ี หมายถึง 
อะไร ขอบเขตแค่ไหน และ พระไตรปิฎก อรรถกถา และฎกีาฉบับเถรวาท หรือคมัภีร์อ่ืน ๆ ฉบับ
เถรวาท (ทีจ่ะคุ้มครอง) หมายถึงอะไร มีขอบเขตแค่ไหน  ตอ้งเตรียมสร้างมาตรการและกลไก
อะไรมารองรับ ใครจะตอ้งท าอะไร แค่ไหน อยา่งไร โดยวธีิการใดบา้ง เพื่อคุม้ครอง รักษา และ
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ป้องกนัคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท และหากเกิดกรณีบ่อนท าลายคมัภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาข้ึน จะตอ้งท าอะไรบา้ง 1-2-3 ...ตอ้งมีมาตรการ กลไก แนวปฏิบติัรองรับไวเ้ลย 

2. ขึน้ทะเบียนคมัภีร์ทีไ่ด้รับการคุ้มครองให้เรียบร้อยและครอบคลมุ  
มหาเถรสมาคม และส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตอ้งท าเอกสารประกาศข้ึนทะเบียนไว้
อยา่งชดัเจนวา่ คมัภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาท ครอบคลุมคมัภีร์อะไรและฉบบัใดบา้งท่ีไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนคุม้ครอง อยา่งกรณีพระไตรปิฎก เรามีหลายฉบบั หลายภาษา หลายอกัษรท่ีใชจ้ารึก 
ดงันั้น จ าเป็นตอ้งจดัท าเอกสารทะเบียนคมัภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาทไวอ้ยา่งครอบคลุม พร้อม
จดัหาตวัอยา่งพระไตรปิฎก (ฉบบัจริง) มาแสดงเป็นหลกัฐานประกอบประกาศใหช้ดัเจนวา่ น่ี
คือคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีไดรั้บการคุม้ครอง   

พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกาของเถรวาท มีหลายฉบบั ทั้งฉบบัไทย ศรีลงักา พม่า ลาว เขมร สิบ
สองปันนา รามญั โรมนั (สมาคมบาลีปกรณ์) ฯลฯ (ซ่ึงแต่ละประเทศกมี็หลายฉบบั ถา้จะรับรอง
ทุกฉบบั กต็อ้งประกาศรับรองแสดงรายการคมัภีร์ไวว้า่เป็นคมัภีร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ี
ไดรั้บการประกาศคุม้ครองไวท้ั้งหมด)  

กรณีตวัอยา่งพระไตรปิฎกของไทย  มีหลายฉบบั เม่ือจะประกาศคุม้ครอง รักษา ป้องกนั กต็อ้ง
ออกหนงัสือแสดงการรับรองอยา่งเป็นทางการวา่เป็นพระไตรปิฎกเถรวาท ทั้งฉบบัภาษาบาลี
และฉบบัท่ีไดรั้บการแปลเป็นภาษาทอ้งถ่ินต่าง ๆ ทั้งฉบบัอกัษรขอม ไทย ลาว ลา้นนา เขมร 
เมียนม่าร์ จีน สิงหล (ศรีลงักา) โรมนั หรืออกัษรเขียนของชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ ท่ีพอจะสืบได ้เช่น  
พระไตรปิฎกฉบบัทองใหญ่  
พระไตรปิฎกฉบบัรองทรง  
พระไตรปิฎกฉบบัทองชุบ  
พระไตรปิฎกฉบบัรดน ้าแดง  
พระไตรปิฎกฉบบัรดน ้าเอก  
พระไตรปิฎกฉบบัรดน ้าโท  
พระไตรปิฎกฉบบัทองนอ้ย  
พระไตรปิฎกฉบบัเทพชุมนุม  
พระไตรปิฎกฉบบัลายก ามะลอ  
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พระไตรปิฎกฉบบัล่องชาด  
พระไตรปิฎกฉบบัทองทึบ  
พระไตรปิฎกฉบบัสยามรัฐ  
พระไตรปิฎกฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
พระไตรปิฎกฉบบัมหามกฎุราชวทิยาลยั  
ฯลฯ 

3. ออกระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง หรือฯลฯ ให้ชัดเจน  

เม่ือไดข้ึ้นทะเบียนบรรดาคมัภีร์ท่ีจะคุม้ครองรักษาป้องกนัแลว้ กต็อ้งออกระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือ ฯลฯ ใหช้ดัเจน วา่เป็นอยา่งไร ใครตอ้งท าอะไร กรณีบ่อนท าลายอยา่งใด จะมีโทษ
อยา่งใรบา้ง มีขอ้ยกเวน้อะไรและอยา่งไร  เช่น “ผู้ใดท ำกำรตัดทิง้ เฉือนทิง้คมัภีร์ทำง
พระพุทธศำสนำเถรวำทแล้วน ำไปเผยแพร่ หรือแปลแบบผิด ๆ พลำด ๆ แล้วน ำไปเผยแพร่ ถอืว่ำ 
มีควำมผิด ฯลฯ ” เป็นตน้ 

ผมเห็นวา่ คณะสงฆ์ มหาเถรสมาคม ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ตลอดจนสมาพนัธ์ 
สมาคม มูลนิธิ ชุมชนและองค์กรทางพทุธศาสนา และชาวพทุธไทยควรสนใจท าเร่ืองแบบนี้
มากกว่า และควรร่วมมือกนัท าอย่างเร่งด่วน จะมปีระโยชน์มากกว่าส าหรับพระพทุธศาสนาใน
ประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคตเบ้ืองหน้า เม่ือรัฐธรรมนูญประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการแลว้ 
เรากส็ามารถออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่งต่าง ๆ หรือ ฯลฯ ตามออกมาไดท้นัทีเลยภายใน 7 วนั
หลงัจากวนัรัฐธรรมนูญประกาศใช ้

แต่อนัท่ีจริงแลว้ เร่ืองการคุ้มครอง รักษา ป้องกนัคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนาเถรวาทนี ้แม้จะไม่
มข้ีอความระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ  ถ้าเราดูจากอ านาจหน้าที ่ภารกจิของมหาเถรสมาคมและ
ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติแล้ว จะเห็นว่า สามารถท าได้เองอยู่แล้ว ไม่ต้องไปรอ
รัฐธรรมนูญเลยกไ็ด้   เพราะแม้จะมกีารระบุไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญเร่ืองการคุ้มครองและ
ป้องกนัการบ่อนท าลายพระพทุธศาสนากต็าม  ถ้าสองหน่วยงานหลกัคือมหาเถรสมาคมและ
ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ไม่ท าอะไร ไม่สร้างมาตรการและกลไกใด ๆ ในลกัษณะที่
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เป็นการคุ้มครอง รักษา ป้องกนัแล้ว มนักไ็ม่มปีระโยชน์อะไร วงการพระพทุธศาสนาประเทศ
ไทย กค็งเส่ือมโทรมและตกต ่าไปเร่ือย ๆ น่ันเองฯ 

--------------------------------------- 


