
ประกาศวัดญาณเวศกวัน  
ท่ี ๓/๒๕๖๔  

เรื่อง ใบบอกแจ-งของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย= (ป. อ. ปยุตฺโต)  

 ตามที่วัดญาณเวศกวันได2ออกประกาศ ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปนั้น มีข2อความที่เห็นสมควรให2

ปรับเปล่ียนเพ่ือให2เน้ือความชัดเจนย่ิงข้ึน โดยให2ถือความตามประกาศฉบับน้ี  
ตามที่ได2มีผู2ขออนุญาตจัดพิมพTหนังสือธรรมนิพนธTของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยT (ป. อ. ปยุตฺโต) ทั้งเพื่อแจกเป]นธรรม

ทานและเพื่อจัดจำหน_ายเรื่อยมานั้น วัดญาณเวศกวันได2ถือหลักการตามที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยT (ป. อ. ปยุตฺโต) ได2วาง

แนวทางไว2อย_างชัดเจน เพื่อมิให2พระและวัดเข2าไปเกี่ยวข2องกับธุรกิจหรือผลประโยชนTใดๆ ผู2ใดขอจัดพิมพTหนังสือเพื่อจำหน_าย 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยT (ป. อ. ปยุตฺโต) จะเป]นผู2พิจารณาอนุญาตเองโดยไม_มีค_าลิขสิทธิ์ และมิให2รับหนังสือหรือสิ่งตอบแทน

ใดๆ เสมือนเป]นค_าลิขสิทธิ์  ส_วนผู2ที่ขอจัดพิมพTเพื่อแจกเป]นธรรมทาน เมื่อได2รับอนุญาตโดยไม_มีค_าลิขสิทธิ์แล2วก็นำต2นฉบับไป

จัดพิมพTท่ีโรงพิมพTหรือสำนักพิมพTใดก็ได2  โดยท่ีวัดและผู2เขียนไม_มีส_วนเก่ียวข2องใดๆ 

ต_อมาเมื่อปลายปb ๒๕๖๓ เนื่องมาจนถึงต2นปb ๒๕๖๔ พบว_ามีผู2รับจ2างตีพิมพTหนังสือให2แก_ญาติโยมที่ได2รับอนุญาตให2นำ

ต2นฉบับไปจัดพิมพTเพื่อแจกเป]นธรรมทาน ได2จัดทำโฆษณาในเว็บไซตTของตนคลาดเคลื่อนจากความจริง หรืออาจทำให2เกิดความ

เข2าใจผิดในหลายประเด็น 

- ผู2โฆษณากล_าวอ2างว_าตนเป]นผู2จัดพิมพTหนังสือธรรมนิพนธTหลายเล_มของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยT  (ป. อ. ปยุตฺโต) โดย

ท่ีผู2รับจ2างตีพิมพTน้ัน มิได2อยู_ในฐานะผู2ขออนุญาตจัดพิมพTหนังสือเพ่ือจำหน_ายท่ีจะสามารถทำการโฆษณาเช_นน้ันได2   

- หนังสือท่ีปรากฏในเว็บไซตTน้ัน บางเล_มเป]นหนังสืออนุสรณTท่ีผู2เขียนไม_อาจอนุญาตให2จัดพิมพTเป]นการท่ัวไปได2เลย 

- ผู2รับจ2างตีพิมพTท่ีทำการโฆษณาน้ัน อ2างฐานะและบทบาทของตนว_าเป]น "สำนักพิมพT" โดยระบุช่ือสมเด็จพระพุทธ-  

โฆษาจารยT (ป. อ. ปยุตฺโต) ในฐานะเป]น “ผู2เขียน” ภายใต2สำนักพิมพTของตน  

- ผู2โฆษณาให2ช_องทางในการติดต_อขอรับและขอพิมพTหนังสือธรรมนิพนธTเหล_าน้ันจากทางวัดผ_านทางเว็บไซตTของตน อัน

อาจทำให2เกิดความเข2าใจผิดเก่ียวกับบทบาทหน2าท่ีระหว_างวัดกับผู2โฆษณา 

วัดญาณเวศกวันเห็นว_าการกระทำดังกล_าวนั้น แม2ผู2ทำการโฆษณาได2ลบเลิกการโฆษณาในเว็บไซตTไปแล2ว แต_ก็ยังอาจทำ

ให2ผู2ที่เคยพบเห็นการโฆษณาที่คลาดเคลื่อนจากความจริงดังกล_าวนั้นเกิดความเข2าใจผิดได2ว_า ผู2ทำการโฆษณาเป]นสำนักพิมพTท่ี

ดำเนินการผลิตหนังสือธรรมนิพนธTของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยT (ป. อ. ปยุตฺโต)  ทั้งที่ผู2ทำการโฆษณานั้นเป]นเพียงผู2รับจ2าง

ตีพิมพTหนังสือเท_านั้น และอาจทำให2เข2าใจผิดได2อีกว_า ทางวัดญาณเวศกวัน และผู2เขียน คือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยT (ป. อ. 

ปยุตฺโต) นั้น มีความเกี่ยวข2องทางธุรกิจกับผู2ทำการโฆษณาหรือสำนักพิมพTนั้น ซึ่งส_งผลกระทบร2ายแรงต_อความบริสุทธิ์ในงานเผย

แผ_ธรรมของผู2เขียน พระ และวัด 

บัดนี้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยT (ป. อ. ปยุตฺโต) ได2มีใบบอกแจ2งแก_ญาติโยมของวัด เรื่อง “งานหนังสือธรรม ความใส

สะอาดต4องให4ชัดออกมา” ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกรณีที่เกิดขึ้นดังกล_าว และกรณีอื่นที่เกิดขึ้นในเวลา

ใกล2เคียงกัน เพื่อให2ญาติโยมของวัดได2รู2และเข2าใจ  ในการที่จะได2ร_วมกันรักษาความใสสะอาด และความชัดเจนในการเผยแพร_

งานหนังสือธรรมต_อไป 

จึงขอประกาศให2ญาติโยมวัดได2ทราบใบบอกแจ2งของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยT (ป. อ. ปยุตฺโต) ดังกล_าว แนบท2าย

ประกาศน้ี เพ่ือจักได2ร_วมกันดำเนินการแก2ไขและปnองกันมิให2เกิดเหตุการณTในทำนองน้ีข้ึนได2อีกในอนาคต 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

 
(พระมงคลธีรคุณ) 

รองเจ2าอาวาสวัดญาณเวศกวัน 
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ใบบอกแจงแกญาติโยมวัด (ไมสงวน) 
งานหนังสือธรรม 

ความใสสะอาดต้องให้ชัดออกมา 
∼  ∼ 

แต่ไหนแต่ไรมา นานนักหนาต้ังแต่ก่อนมีวัดญาณเวศกวัน ได้ถือเป็นหลักการและเป็นเรื่องสําคัญ
ที่สุดตลอดมาว่า หนังสือและงานเผยแพร่ทุกอย่างที่เขียนท่ีพิมพ์ออกไป เป็นงานธรรมทานให้เปล่าทั้งส้ิน 
และทํางานโดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆ โดยต้องทําการทุกอย่างให้แจ่มแจ้งชัดเจนตลอดทั้งหมด เช่นที่ได้
บอกกล่าวชี้แจงแถลงความทําเอกสารแจ้งให้รู้เข้าใจกันอย่างโล่งสว่างในเรื่องน้ี เช่น พิมพ์เป็นหลักฐานไว้
ในหนังสือที่มีผู้ศรัทธา ขออนุญาตนําไปพิมพ์  

แต่ระหว่างกาลเวลาท่ียาวนานหลายสิบปีนั้น ก็ได้มีคนท่ีขอหนังสือไปพิมพ์บ้าง โรงพิมพ์บ้าง 
สํานักพิมพ์บ้าง บางคน บางแห่ง รวมแล้วไม่น้อยทีเดียว ได้ทําการท่ีจะพาให้ผู้คนเคลือบแคลงสงสัยต่อ
ความสะอาดหมดจดของพระ และของวัด เช่นบางสํานักพิมพ์ เมื่อได้รับหนังสือไปพิมพ์ฟรีๆ นอกจาก
ตนเองจะขายได้กําไรแล้ว ยังพิมพ์บอกไว้ในหนังสือที่ตนขายด้วยว่า ผู้ใดต้องการพิมพ์หนังสือเล่มชื่อนี้ๆ 
ขอให้ติดต่อได้ที่สํานักพิมพ์ของเขา หรือบุคคลบางคนก็ไปบอกแก่เจ้าภาพงานศพว่า ถ้าต้องการพิมพ์
หนังสือของพระองค์นี้ เชิญเลือกหนังสือจากบัญชีนี้ แล้วส่ังมาเถิด ตนจะไปดําเนินการจนเสร็จมาส่งให้ถึง
ที่ในวันมีพิธี ดังนี้เป็นต้น บางเรื่อง ทางวัดทางพระได้รู้เร็วหน่อย บางเรื่อง ช้าหน่อย แต่ก็ดําเนินการแก้ไข
ขอให้เขาเลิกการกระทํานั้นๆ และพยายามให้คนรู้ทันเท่าที่จะมีกําลังทําได้ เป็นงานที่ต้องลําบากบ้าง 

จนมาถึงเรื่องใกล้ชิดปัจจุบัน คือ กรณีที่กิจการธุรกิจแห่งหนึ่ง ซ่ึงมีช่ือว่าเป็นสํานักพิมพ์ นําเอาภาพ
หนังสือจํานวนมาก ที่อาตมาได้เขียนไว้ และวัดญาณเวศกวันดูแลอยู่ ข้ึนโฆษณาบนเว็บไซต์ของเขา 
พร้อมทั้งมีข้อความบรรยายบอกแจ้ง 

-  ให้เข้าใจไปได้ว่า สํานักพิมพ์นั้นเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือธรรม (ของอาตมา) เหล่านั้น และเรียก
หนังสือธรรมเหล่านั้นว่าเป็นหนังสือของสํานักพิมพ์ของเขา 

-  ให้เข้าใจไปได้ทํานองว่า สํานักพิมพ์นั้นเป็นที่จัดพิมพ์จําหน่ายหนังสือของอาตมา หรือของวัดนี้  
-  และให้เข้าใจไปได้ทํานองว่า สํานักพิมพ์นั้นมีส่วนร่วมในกิจการของวัดญาณเวศกวัน 
-  ที่รุนแรงยิ่ง เขาเอาช่ืออาตมาไปจัดเข้าในระบบงานหนังสือ ว่าเป็นผู้เขียน เรียงเข้าคู่กับ

สํานักพิมพ์ของเขา ในเชิงให้เข้าใจไปได้ว่าอาตมาเป็นผู้ทํางานในกิจการของเขา 
ที่จริง กิจการที่มีชื่อว่าสํานักพิมพ์แห่งนั้น ทํางานเกี่ยวข้องในกรณีนี้ เพียงแค่รับจ้างตีพิมพ์หนังสือ

เท่านั้น คือตีพิมพ์หนังสือท่ีมีผู้ได้รับอนุญาตจากพระ นําต้นฉบับหนังสือจากวัดไปจ้างให้เขาทําการตีพิมพ์ 
สํานักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือของอาตมาโดยสุจริต จะมีคําอนุโมทนาไปแสดงเป็นหลักฐานว่าได้รับอนุญาตให้
พิมพ์อย่างให้เปล่าโดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ แต่ที่นั่น ทั้งไม่เคยขออนุญาต และมิได้ทําหน้าที่ของสํานักพิมพ์ 
ตามหลัก อาตมาไม่มีทางจะไปมีชื่อเข้าชุดกับกิจการท่ีเรียกตัวเองว่าสํานักพิมพ์ได้เลย และกิจการน้ันเอง
ก็พึงแสดงตัวและปฏิบัติการให้ชัดแจ้งว่า ตนไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของวัดญาณเวศกวันแต่อย่างใดท้ังส้ิน  

เมื่อมีเสียงบอกว่าพระได้เห็นโฆษณาท่ีไม่ถูกต้องของเขาแล้ว เขาจึงได้ถอน ลบภาพ ลบข้อมูล
ข่าวสาร เรื่องราว ข้อความ ที่ว่าข้างต้นนั้น หมดไปจากเว็บไซต์ และจากช่องทางเผยแพร่ข่าวสารของตน  
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อีกเรื่องหน่ึง ซ่ึงคงทํามานานมากแล้ว แต่ทางพระเพ่ิงรู้ คือการโฆษณาของโรงพิมพ์แห่งหนึ่ง (ได้ยิน
ว่าเป็นสํานักพิมพ์ด้วย) มีผู้นํามาให้ดู ก็พบว่า บนเว็บไซต์ของ รพ. นั้น มีการโฆษณาโดยลงภาพปก
หนังสือของอาตมา พร้อมทั้งมีข้อความบอกให้ส่ังซ้ือได้ คือมีการจําหน่ายหนังสือเหล่านั้นที่นั่น แถมยงัเอา 
pdf file ต้นฉบับหนังสือท่ีผู้จ้างรับจากวัดไปให้เขาพิมพ์นั้นเก็บไว้ และบอกโฆษณาบนเว็บไซต์ด้วยว่า 
ผู้ใดต้องการเอาต้นฉบับนั้นไปอ่านส่วนตัว ก็ให้ดาวน์โหลดที่นั่นได้ฟรี ญาติโยมได้บอกแก่โรงพิมพ์นั้นว่าได้
พบโฆษณาของเขา ซ่ึงเป็นการกระทําท่ีไม่ถูกต้อง จะทําให้เข้าใจผิดต่อพระต่อวัด เขาแสดงความ
กระตือรือร้นว่าจะลบหรือแก้ไขโฆษณาน้ัน แล้วเงียบไป เวลาผ่านไปอีกนาน บางท่านเปิดดูเว็บไซต์นั้นอีก 
ปรากฏว่าแทบทุกอย่างคงอยู่อย่างเดิม เพียงแต่เปล่ียนป้ายท่ีจะผ่านเข้าไปดูหนังสือที่โฆษณาเท่านั้น ญาติ
โยมก็พูดกับเขาอีก จึงต้องดูเว็บนั้นจนแน่ชัดว่าเขาได้ลบโฆษณาเกี่ยวกับพระและวัดหมดไปแล้ว 

น่าแปลกใจว่า ทําไมที่นั่นจึงทําการได้ถึงขนาดนี้ เรื่องอาจเป็นได้ว่า เม่ือมีคนนําหนังสือที่ได้รับ
อนุญาตจากวัดแล้ว มาจ้างพิมพ์ เขาก็จะพิมพ์หนังสือนั้นเพ่ิมไว้จํานวนหนึ่งเกินจํานวนที่รับจ้างพิมพ์ เมื่อ
ผู้จ้างรับหนังสือที่จ้างพิมพ์ไปแล้ว เขาก็เอาหนังสือที่เขาพิมพ์เพ่ิมเกินจํานวนจริงนั้นมาโฆษณาขาย 

สองกรณีที่เล่ามาน้ี บางอย่างก็คล้ายกัน เช่น ทั้งสองแห่งจัดทําข้อความคล้ายจะโฆษณาให้วัดด้วย 
บอกว่าติดต่อวัดได้ที่นั่นๆ แต่วัดมิได้ต้องการให้กิจการธุรกิจใดๆ ไปโฆษณาอะไรๆ ให้แก่พระหรือแก่วัด 
หรือแม้แต่พูดถึง กรณีหลังร้ายไม่น้อยในแง่ (ตามท่ีเข้าใจจากคําโฆษณา) ว่า มีการขายหนังสือท่ีคงจะ
พิมพ์ไว้เกินจํานวนที่รับจ้าง แต่ก็ยังทําแค่เล่มหนังสือที่เสร็จแล้ว ส่วนกรณีแรกนั้นลงลึกไปถึงในเน้ือ
หนังสือ ซ่ึงกลายเป็นว่าพระผู้เขียนอาจจะทํางานอยู่ในกิจการของสํานักพิมพ์นั้น 

ใบบอกแจ้งนี้ ได้ทําไว้ด้วยจําเป็น โดยเหตุผลว่า 
- เม่ือกิจการน้ันๆ ทราบวาพระไดเห็นโฆษณาของเขา จึงลบโฆษณาน้ันแลว ทางพระไมเอาโทษอะไร จะน่ิง
วาจบปญหา แตทาง กม.บอกวา ถาปลอยท้ิงเรื่องไปเฉยๆ หากเขาทําการน้ันอีก จะแกไขไดยาก เพราะใน
เวลาท่ียืดยาวไปน้ัน การน่ิงเฉย ไมทวงติง ไมกลาวโทษเปนตน อาจถือไดวาเปนการยอมรับวาสิ่งท่ีเขาทํา
น้ันถูกตอง เปนความจริง ดังน้ัน แมจะไมเอาเรื่อง ก็ตองประกาศความจริงใหปรากฏไว และอยางนอย 
เรื่องราวปญหาที่เกิดขึ้น ไดจบไปอยางไร ควรรูกันใหชัด ไมปลอยใหความสงสัยคางคาอยูในใจของใครๆ 

- สาธุชนรูเขาใจปญหาแลว จะไดชวยกันดูแลบอกแจงภัย ถาพบเห็นโฆษณาอยางน้ี ท่ีไหน เม่ือใด ก็บอก
เลาใหรูกันท่ัว เปนการชวยกันปองกันแกไข เพ่ือรักษาธรรมไว  

ความใสสะอาดของงานธรรมนี้ ต้องถือเป็นสําคัญที่สุด ต้องให้ปรากฏชัดเจนแจ่มแจ้ง ไม่ใช่แค่บอก
ว่าทําตามหลักตามกฎแล้ว ก็จบ ถ้าไม่ใสสะอาด งานธรรมท่ีออกมาก็แทบหมดความหมาย และเวลาคน
มองคนนึกถึงพระองค์หนึ่งนี้ ก็มองเหมือนเป็นตัวแทนของพระ ของวัด ของงานธรรมท้ังหมด ถ้าไม่ใส
สะอาด ก็ไม่อาจเป็นการเผยแผ่ธรรม 

 ถ้าวัดทําให้งานหนังสือธรรมปรากฏใสสะอาดชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ได้ ก็คงต้องช่วยกันคิดพิจารณากัน
ให้จริงจังว่าจะเลิก จะไม่อนุญาตให้คนนําหนังสือจากวัดไปพิมพ์อีกต่อไป รวมทั้งวัดเองก็ไม่พิมพ์แจกด้วย 
เหลือทิ้งไว้แค่ให้เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้เขียน ที่จะพิมพ์หนังสือธรรมแจกเป็นธรรมทานได้บ้าง ตามกําลัง
ปัจจัยนิตยภัตประจําตัวต่อไป  
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 


