
 

ไทยรัฐออนไลน 
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เผยผลวิจัย พระสงฆชอบแดงมากกวา 

แตแค5.7%ใหทักษิณ กลับมาเปนนายกฯ 
 
ศูนยพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เผยผลสํารวจพระสงฆกับการ
เลือกฝายทางการเมือง ช้ีชอบเส้ือแดงมากกวาเส้ือเหลือง เพราะตองการ
ประชาธิปไตย ตอตานรัฐประหาร มีแค 5.7 เปอรเซ็นต ท่ีเรียกรองให พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร กลับมาเปนนายกรัฐมนตรี ขณะท่ีพระสงฆสวนใหญตองการให
สังคมมีความยุติธรรม ไมสองมาตรฐาน ตองการเห็นการเมืองมีจริยธรรม
ธรรมาธิปไตย และตองการใหยุติความขัดแยงดวยสันติวิธ ี
 
เมื่อวันท่ี 26 ม.ค. นายสุรพศ ทวีศักด์ิ อาจารย ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ศูนยการศึกษาหัวหนิ เปดเผยวา ศูนยพุทธศาสนศึกษา คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยเร่ือง "ความคิดทาง
จริยธรรมกับการเลือกฝายทางการเมือง ของ พระสงฆในสังคมไทยปจจุบัน" ถือ
เปนการทําวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆกับการเขารวมชุมนุมทางการเมือง 
ไทยคร้ังแรก ในรอบเกือบ 40 ป หลังจากเหตุการณ 14 ต.ค. 2516 โดยสํารวจ
พระสงฆจากกลุมตัวอยางทุกภาคท่ัวประเทศ จํานวน 512 รูป มีต้ังแตพระราชา
คณะ เจาคณะปกครองและพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสลงไปถึงพระนิสิต 
ต้ังแต เดือน ม.ีค.-ธ.ค. 2553 ซึ่งเปนชวงกอนและหลังการชุมนุม ของกลุมคน
เส้ือแดง พบวา ทาทีและบทบาทของพระสงฆ แบงไดเปน 3 กลุมหลัก คือ กลุม
แรก คือ พระสงฆสวนใหญไมไดเลือกฝายเส้ือเหลืองหรือเส้ือแดง โดยพระสงฆ 
ในภาคใตไมเลือกฝายทางการเมืองมากท่ีสุด คือ 68.0 เปอรเซ็นต รองลงมาเปน
ภาคกลาง 60.3 เปอรเซ็นต ภาคเหนือ 60.3 เปอรเซ็นต และไมเลือกฝายนอย
ท่ีสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40.0 เปอรเซ็นต ในจํานวนนี้ มีท้ังท่ีบอกวาขอ
เปนกลาง พระสงฆไมควรยุงการเมือง ไมสนใจการเมือง เปนตน  
 
นายสุรพศกลาวตอวา กลุมท่ีสอง คือ กลุมพระสงฆ ท่ียืนยันชัดเจนวาเลือกฝาย
เส้ือเหลืองและเส้ือแดง มีท้ัง ท่ีออกมาชุมนุม ไมออกมาชุมนุม โดยในกลุม
พระสงฆ ท่ีเลือกฝายทางการเมือง มีพระสงฆท่ีเลือกฝายเส้ือแดงมีจํานวน
มากกวา โดยพระสงฆภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลือกฝายเส้ือแดงมากท่ีสุด คือ 
57.3% รองลงมาเปนภาคเหนือ 47.0% ภาคกลาง 33.0% และภาคใต 4.7% 
สวนพระสงฆท่ีเลือกฝายเส้ือเหลือง พระสงฆภาคใตเลือกฝายเส้ือเหลืองมาก
ท่ีสุด คือ 27.3% รองลงมาเปนภาคกลาง 6.7% ภาคเหนือ 3.7% และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.7% และกลุมท่ีสาม คือ พระสงฆท่ีมีช่ือเสียง ท่ียืนยัน วา



เปนกลางทางการเมือง แตถูกมองวาเลือกสี ไดแก พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ 
ว.วชิรเมธี ผอ.สถาบันวิมุตยาลัย ท่ีถูกมองเปน "พระเส้ือเหลือง" และพระพยอม 
กัลยาโณ หรือพระราชธรรมนิเทศ วัดสวนแกว จ.นนทบุรี ท่ีถูกมองเปน "พระเส้ือ
แดง"  
 
นายสุรพศกลาวอีกวา สวนเหตุผลทางการเมือง ในการเลือกฝายของพระสงฆ 
สวนใหญไมใชเหตุผลเร่ืองตัวบุคคลหรือเหตุผลเร่ืองสูหรือไมสูเพื่ออํานาจทาง
การเมืองของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หากแตเปนเหตุผลเร่ืองความถูกตองทาง
การเมือง นั่นคือตองการประชาธิปไตย ตอตานรัฐประหารและตอตานรัฐบาล
คอรัปชัน โดยพระสงฆ ท่ีออกมาชุมนุมกับคนเส้ือแดงสวนใหญตองการ
ประชาธิปไตย 49.3% และตอตานรัฐประหาร 34.7% มีเพียงสวนนอยคือ 
5.7% ท่ีเรียกรองให พ.ต.ท.ทักษิณกลับมา เปนนายกฯอีก สวนพระสงฆภาค
อีสาน 77.7% ภาคกลาง 68.3% และภาคเหนือ 65.7% สวนใหญก็มีเหตุผล
ทางการเมือง คือ ตองการประชาธิปไตยและตอตานรัฐประหาร ยกเวนภาคใตท่ี
พระสงฆสวนใหญ 54.7% อางเหตุผลเร่ืองตองการประชาธิปไตยและตอตาน
คอรัปชัน และไมตองการให พ.ต.ท.ทักษิณกลับมาเปนนายกฯ ในสัดสวน ท่ีสูง
กวาการรัฐประหาร คือ พระสงฆท่ีอางเหตุผลตอตาน พ.ต.ท.ทักษิณ ถึงรอยละ 
18 ขณะท่ีอางเหตุผลตอตานรัฐประหารรอยละ 15 
 
"ตอนทําวิจัยถามพระสงฆเส้ือแดงวา ออกมาเลือกขางแบบนี้ สังคมมองวา
ออกมาสูเพื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ จะอธิบายอยางไร ทานก็มองบอกวาหลักการจริงๆ 
คือ ตองการประชาธิปไตย ถาถามวาสูเพื่อ พ.ต.ท.ทักษิณไหม ทานก็อธิบายวา 
พ.ต.ท.ทักษิณ เปนนายกฯท่ีมาจากการเลือกต้ัง แลวถูกทํารัฐประหารมัน
ยุติธรรมไหม ก็ถามตอไปวา  แลว  พ.ต.ท.ทักษิณทุจริตคอรัปชัน  มีการขึ้นศาล
ตางๆ ทานก็บอกวา มันไมเปนไปตามหลักนิติรัฐ เมื่อทํารัฐประหารแลวต้ังคณะ
บุคคลขึ้นมาเอาผิด 
 
ขณะท่ีอีกดานหนึ่งก็ไมผิด มันเปนสองมาตรฐานชัดเจนมาก พระทานก็บอกวา
รับไมได พระผูใหญรูปหนึ่ง คือพระราชญาณวิสิฐ เจาอาวาสวัดหลวงพอสด
ธรรมกายาราม จ.ราชบุรี บอกกวา รัฐประหารคืออทินนาทาน ปลนสิทธิของ
ประชาชนไป ผิดหลักของพระพุทธศาสนา อีกสวนก็บอกวาเห็นใจชาวบาน และ
พระสงฆท่ีมาชุมนุมสวนใหญ 70% มาจากภาคอีสาน พระก็บอกวา คนอีสานมี
ปมอีสานอยู คือ ถูกดูถูกเอาเร่ืองหนาตามาลอเลียนเปนตัวตลก พอเร่ืองการเมือง
ก็ถูกมองวาโง ไมรูประชาธิปไตย ถูกซื้อดวยเงิน ก็มีความรูสึกวาถูกดูถูก" นายสุ
รพศกลาวและวา  
 
ผลสํารวจทําใหเห็นภาพรวมวา พระสงฆสวนใหญ ตองการใหสังคมมีความ
ยุติธรรม ไมตองการสองมาตรฐาน ตองการเห็นการเมืองมีจริยธรรม/
ธรรมาธิปไตย และตองการใหยุติความขัดแยงดวยสันติวิธี ตามลําดับ คือ เหตุผล
ทางจริยธรรมของพระสงฆท่ีรวมชุมนุมกับคนเส้ือแดง 70.0% และพระสงฆสวน
ใหญในภาคกลาง 64.0% ภาคเหนือ 73.0% และภาคอีสาน 77.7% คือ 
เหตุผลเร่ืองตองการความยุติธรรมและไมตองการสองมาตรฐาน แตพระสงฆ
ภาคใตสวนใหญ 60.0% ตองการเหน็การเมืองมีจริยธรรม/ธรรมาธิปไตย และ
ตองการใหยุติความขัดแยงดวยสันติวิธ ี

 


