
 
 
โพลเผยสังคมมอง"ว.วชิรเมธ"ีเปนเสื้อเหลือง "พระพยอม"เปน
เสื้อแดง ระบุพระอีสานเลือก นปช. พระใตเลือก พธม. 

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 07:30:33 น. 

 
 ผลวิจัยช้ีส่ือและสังคมมอง "ว.วชิรเมธ-ีพระกิตติศักด์ิ กิตฺติโสภโณ" เปน
พระเส้ือเหลือง สวน "พระพยอม-พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ" พระเส้ือแดง 
นอกจากนี้โพลยังระบุวา พระอีสานเลือกฝายเส้ือแดงมากท่ีสุด 57.3% สวนพระ
ใตเลือกเส้ือเหลืองมากสุด 27.3% 

เมื่อวันท่ี 30 มกราคม นายสุรพศ ทวีศักด์ิ อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต (มสด.) ศูนยการศึกษาหัวหิน เปดเผยวา ไดทําโครงการวิจัยเร่ือง 
“ความคิดทางจริยธรรมกับการเลือกฝายทางการเมืองของพระสงฆในสังคมไทย
ปจจุบัน” เก็บขอมูลต้ังแตเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2553 โดยลงพื้นท่ีสํารวจความ
คิดเห็นพระสงฆทุกภูมิภาค 512 รูป อาทิ พระสงฆท่ีออกมาชุมนุมกับคนเส้ือแดง 
75 รูป พระสงฆภาคกลาง 85 รูป ภาคเหนือ 128 รูป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(อีสาน) 122 รูป และภาคใต 102 รูป ท้ังนี ้ไดเจาะจงเก็บขอมูลจากพระนิสิต-
นักศึกษา คณาจารย และผูบริหารของวิทยาเขตมหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหง ไดแก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย (มมร.) ซึ่งกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ 
  
นายสุรพศกลาววา จากผลการสํารวจสรุปไดวา ทาทีและบทบาทของพระสงฆ
แบงได 3 กลุม ดังนี้ กลุม 1 พระสงฆสวนใหญยืนยันวาไมไดเลือกฝายเส้ือเหลือง
หรือเส้ือแดง โดยพระสงฆในภาคใตไมเลือกฝายการเมืองมากท่ีสุด 68% 
รองลงมาภาคกลาง 60.3% ภาคเหนือ 60.3% และนอยท่ีสุด ภาคอีสาน 40%, 
กลุม 2 กลุมพระสงฆท่ียืนยันชัดเจนวาเลือกฝายเส้ือเหลืองและเส้ือแดง ซึ่งมีท้ัง
ท่ีออกมาชุมนุม ไมออกมาชุมนุม และเปนพระท่ีมีช่ือเสียงท่ีแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองเปนท่ีประจักษแกสาธารณะ ในกลุมพระสงฆท่ีเลือกฝายทาง
การเมืองนี ้พระสงฆท่ีเลือกฝายเส้ือแดงมีจํานวนมากกวา โดยพระสงฆภาค
อีสานเลือกฝายเส้ือแดงมากท่ีสุด 57.3% รองลงมา ภาคเหนือ 47% ภาคกลาง 
33% และภาคใต 4.7%, สวนพระสงฆท่ีเลือกฝายเส้ือเหลือง พระสงฆภาคใต
เลือกฝายเส้ือเหลืองมากท่ีสุด 27.3% รองลงมา ภาคกลาง 6.7% ภาคเหนือ 
3.7% และภาคอีสาน 2.7% 
  
 
 



"กลุม 3 พระสงฆท่ีมีช่ือเสียงถูกมองวาเลือกสีนั้นสีนี ้แตเมื่อผูวิจัยไปสัมภาษณ
แลว ยืนยันดวยตัวทานเองวาเปนกลาง ไดแก พระสงฆท่ีถูกส่ือ และสังคมมองวา 
เลือกฝายเส้ือเหลือง หรือเปน "พระเส้ือเหลือง" คือ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
(ว.วชิรเมธ)ี ผูอํานวยการสถาบันวิมุตยาลัย และพระกิตติศักด์ิ กตฺิติโสภโณ 
ประธานมูลนิธิเมตตาธรรมรักษ อ.ฝาง จ.เชียงใหม, 2.พระสงฆท่ีมีช่ือเสียงท่ีถูก
ส่ือและสังคมมองวา "เลือกฝายเส้ือแดง" หรือเปน "พระเส้ือแดง" คือ พระ
ราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจาอาวาสวัดสวนแกว นนทบุรี และพระมหา 
ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผูชวยเจาอาวาสวัดพระธรรมกาย และ 3.พระไพศาล วิ
สาโล ซึ่งเปนหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย และมีบทบาทเปนท่ีรูจักใน
ฐานะพระสงฆนักสันติวิธี นักกิจกรรมสังคม และมีบทบาทในดานความเปนกลาง
อยางเปนท่ีประจักษแกสาธารณะมากท่ีสุดสําหรับเหตุผลในการเลือกฝายทาง
การเมือง" นายสุรพศกลาว 
  
นายสุรพศกลาววา จากการทําวิจัยพบวา เหตุผลท่ีพระสงฆเลือกฝายทาง
การเมืองมี 2 ปจจัย ไดแก 1.เหตุผลทางการเมือง พระสงฆท่ีออกมาชุมนุมกับ
คนเส้ือแดงสวนใหญตองการประชาธิปไตย 49.3% และเพื่อตอตานรัฐประหาร
เปนหลัก 34.7% มีเพียงสวนนอย 5.7% ท่ีเรียกรองให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
อดีตนายกรัฐมนตรี กลับมาเปนนายกฯ อีก สวนพระสงฆภาคอีสาน 77.7% ภาค
กลาง 68.3% และภาคเหนือ 65.7% สวนใหญมีเหตุผลทางการเมือง เพื่อ
ตองการประชาธิปไตย และตอตานรัฐประหาร ยกเวนภาคใตท่ีพระสงฆสวนใหญ 
4.7% อางเหตุผลเร่ืองตองการประชาธิปไตย ตอตานคอรรัปชัน และไมตองการ
ให พ.ต.ท.ทักษิณกลับมาเปนนายกฯ ในสัดสวนท่ีสูงกวาการตอตานรัฐประหาร 
คือมีพระสงฆท่ีอางเหตุผลตอตาน พ.ต.ท.ทักษิณ 18% ขณะท่ีอางเหตุผล
ตอตานรัฐประหาร 15% 
  
นายสุรพศกลาววา 2.เหตุผลทางจริยธรรมพบวา พระสงฆสวนใหญตองการให
สังคมมีความยุติธรรม ไมตองการสองมาตรฐาน ตองการเห็นการเมืองมี
จริยธรรม/ ธรรมาธิปไตย และตองการใหยุติความขัดแยงดวยสันติวิธี ตามลําดับ 
คือพระสงฆท่ีรวมชุมนุมกับคนเส้ือแดง 70% และพระสงฆสวนใหญในภาคกลาง 
64% ภาคเหนือ 73% และภาคอีสาน 77.7% ตางยืนยันเหตุผลเร่ืองตองการ
ความยุติธรรม และไมตองการสองมาตรฐาน แตพระสงฆภาคใตสวนใหญ 60% 
ตองการเห็นการเมืองมีจริยธรรม/ ธรรมาธิปไตย และตองการใหยุติความ
ขัดแยงดวยสันติวิธ ี
  
"นอกจากนี้ ไดสัมภาษณแนวคิดเชิงลึกของพระสงฆดวย ไดแก พระครูปลัด
สุวัฒนจริยคุณ รองอธิการบดี มจร.มองวา ปจจุบันสังคมไทยยังไมเปน
ประชาธิปไตยท่ีแทจริง เพราะพวกอํามาตยทํารัฐประหารเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 
2549 ลมรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง และเปนรัฐบาลพรรคเดียวคร้ังแรกใน
ประวัติศาสตรการเมืองไทย พวกอํามาตยใชกลไกทุกอยางเพื่อทําลาย
นักการเมือง และพรรคการเมืองท่ีมาจากประชาชน ท้ังกลไกองคมนตรี ให
องคมนตรีมาเปนนายกฯ ใชกลไกลกองทัพใหไมยอมทํางานในสมัยรัฐบาลนาย
สมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศสวัสด์ิ แตเอาจริงเอาจังผิดปกติในสมัย
รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ใชกลไกศาลท่ีเรียกวาตุลาการภิวัตน และใช
กลไกคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
(คตส.) และสุดทายใชพรรคประชาธิปตย (ปชป.) โดยการไปฟอรมรัฐบาลใน
คายทหาร แลวก็ยอมทําทุกอยาง แมจะรูวาทําเชนนั้นแลววาประชาชนตองตาย 



ท้ังหมดก็เพื่อคําตอบสุดทายคือ รักษาอํานาจของตัวเอง และพรรคพวก โดยไม
เคารพเสียงสวนใหญของประชาชน"นายสุรพศกลาว 
   
นายสุรพศกลาววา สวนพระไพศาล วิสาโล มองตางออกไปวา "เส้ือแดงไมไดพูด
ชัดเจน เขาบอกวาจุดยืนคือใหยุบสภา ไมไดบอกวาไมเอารัฐประหาร ซึ่งมันไม
เวิรค เพราะวาไมมีรัฐประหารอยูแลว รัฐบาลอภิสิทธิ์ก็มาจากการเลือกต้ังใช
หรือไม อาจจะมีเสนสนกลในก็แลวแต แตวาเส้ือแดงเขาเรียกรองยุบสภาใช
หรือไม เขาไมไดเปนกลุมตอตานรัฐประหาร เพราะวาเขาไมรูจะไปตอตานกับ
ใคร เพราะรัฐบาลไมใชรัฐประหาร" 
   
นายสุรพศกลาววา เมื่อถามพระมหาโชว ทัสสนีโย วาเส้ือเหลืองเขาชูประเด็น 
"เราจะสูเพื่อในหลวง" หรือเพื่อปกปองสถาบันชาติ ศาสน กษัตริย พระสงฆท่ี
โดยปกติก็ยอมรับ หรือเปนกลไกในการปลูกฝงแนวคิดเชนนี้แกประชาชนอยู
แลว ทําไมไมเลือกฝายเส้ือเหลือง พระมหาโชวตอบวา "ถาเขาจงรักภักดีจริง 
ทําไมจึงอางสถาบันเพื่อทําลายศัตรูทางการเมือง ดึงสถาบันลงมาเปนเง่ือนไขใน
การแบงประชาชนออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายเอาสถาบัน กับไมเอาสถาบัน อาตมา
วามันไมถูก สถาบันตองอยูเหนือการเมือง ไมควรถูกดึงลงมายุงการเมือง" 
   
นายสุรพศกลาววา ขณะท่ีพระครูปริยัติธรรมวงศ (สุพล ธมฺมวํโส) อาจารย
ประจําแขนงวิชาศาสนาและปรัชญา มจร.วิทยาเขตขอนแกน มองวา "ทุกวันนี้
คนมันก็หูตาสวาง พระเขาไปดูขอมูลในอินเตอรเน็ตไดหมด ก็พอจะแยกแยะได
ในระดับหนึ่งวาอะไรจริง อะไรเท็จ เร่ืองสถาบันเกี่ยวของกับการเมืองหรือไม ถา
ฟงจากปากคนเส้ือแดง อาตมาก็ไมคอยเช่ือเทาไร แตก็มีคําพูดของฝายเส้ือ
เหลือง ราก็นํามาคิดตามหลักพุทธ พระพุทธเจาทานเคารพธรรม หมายความวา
พระองคเคารพหลักการท่ีถูกตอง เพราะการรักษาหลักการท่ีถูกตองจะทําให
สวนรวมอยูได อาตมาก็เลยคิดวาเส้ือแดงท่ีพูดจริงจังกับเร่ืองนี้ เขาตองการ
รักษาหลักการประชาธิปไตย ไมใชตองการทําลายสถาบัน" 
   
นายสุรพศกลาวตอวา พระครูปริยัติธรรมวงศยังมองอีกวา "หลายๆ เร่ืองในเกม
การเมือง อาตมาไมสามารถรูไดวาอะไรจริง อะไรเท็จ ตางฝายตางกลาวหากัน
มาไป ใครอยูเบื้องหนาเบื้องหลังบางก็ไมรูไดดวยตนเอง แตท่ีเห็นไดชัดเลย ท่ี
เปนขอเท็จจริงท่ีเห็นไดเต็มตาเลยคือ ชาวบานเขาเสียใจ เขาเปนเดือดเปนแคน 
หลายๆ คนรองไหเสียใจท่ีรัฐบาลท่ีเขาเลือกถูกลมไป พ.ต.ท.ทักษิณจะหลอกให
ชาวบานรักคล่ังไคลไดขนาดนี้หรือ ถาเขาไมไดทําอะไรใหชาวบานเลย ปาท่ีขาย
ลูกช้ินปงขางวัดบอกวา ไอจนนี่มนัก็จนมาต้ังแตพอแมปูยาตายาย ก็ไมไดอาง
ความจนออกมาชุมนุมขอความเมตตาจากใครหรอก แตท่ีดูถูกประชาชน ปลน
อํานาจประชาชนนี่มันทนไมได มันไมยุติธรรม" 
   
นายสุรพศกลาววา สวนพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) ท่ียืนยันวาทาน
ไมเลือกฝาย ก็มองประเด็นเดียวกันนีว้า "ตอนนี้มันปดกันไมอยูแลว ถาสมัยกอน
ไมมีเว็บ ไมมีหลักฐานอะไรบางอยางแพรออกไปได เช่ือวาสําเร็จ ทําได ถาเอา
สมัย 6 ตุลาฯ ชูสถาบันขึ้นมาแลวก็ปราบนักศึกษา ปราบประชาชนอะไรเนี่ย มัน
เปนเคร่ืองมือของพวกนั้น แตตอนนี้คุณดูแคเลมนี ้(ชูหนังสือเร่ือง “ขบวนการล้ิม
เจา”) เลมเดียวก็แยแลวไปไมรอด"  


