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Abstract

 The objectives of this research are to 1) analyze the roles of vendors in area management for commercial 

utilization in the area around Wat Sothonwararam Worawihan, 2) analyze the style of conflict management between 

Wat Sothonwararam Worawihan vendors around the area of Wat Sothonwararam Worawihan from 2009-2018, and 

3) suggest the guideline to solve the conflict between vendors and Wat Sothonwararam Worawihan.

 The finding indicated ambiguous roles of vendors in area management for commercial utilization in the area 

around Wat Sothonwararam Worawihan since 2009. The factors affecting ambiguity are behavior vendors, interest 

between vendors and the area manager of Wat Sothonwararam Worawihan, and structure of The Sangha Act B.E. 

2535 (1992), Amendment (No. 2). Moreover, in part of the style of conflict management between Wat Sothonwararam 

Worawihan and vendors around the area from 2009-2018, the finding indicated that conflict management styles were 

classified into two periods. The first period in 2009-2016 was the conflict management in the style of conflict  

reduction by Avoidance and Competition such as ignorance of Wat Sothonwararam Worawihan Committee, until 

occurrence of quarrel event and credibility subversion event for the temple. All agencies therefore entered to  

supervise and recognize the occurred problem. Later in the second period in 2017-2018, it was the conflict  

management in the style of Forcing. In this period, lawful power and military force were exercised to enter for  

examination, supervision, and termination of conflict for peace. The conflict problem was not solved but replaced 

with the application of law for control in return, resulting in change in the context of conflict. According to the 

guideline of participative conflict problem, the finding indicated that vendors have desired to participate in area 

management around Wat Sothonwararam Worawihan.
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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ 1) ศกึษาบทบาทของกลุ่มผู้ขายในการบรหิารจัดการพืน้ทีเ่พือ่การใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ในบรเิวณ

รอบวัดโสธรวรารามวรวิหาร 2) เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างวัดโสธรวรารามวรวิหาร และกลุ่มผู้ขายโดยรอบ

บริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2561 3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วมระหว่าง 

กลุ่มผู้ขาย และวัดโสธรวรารามวรวิหาร

 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของกลุ่มผู้ขายไม่ชัดเจนตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลให้ต่อความไม่ชัดเจน เช่น พฤติกรรมของ

กลุม่ผูข้าย ผลประโยชน์ระหว่างกลุม่ผูข้าย ผูบ้รหิารจัดการพืน้ทีว่ดัโสธรวรารามวรวหิาร และโครงสร้างพระราชบญัญัตคิณะสงฆ์ พ.ศ.2535 

แก้ไข (ฉบับที่ 2) นอกจากน้ีในส่วนของรูปแบบการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างวัดโสธรวรารามวรวิหาร และกลุ่มผู้ขายโดยรอบ

บริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2561 พบว่า มีรูปแบบการบริหารจัดการความขัดแย้งจ�าแนกออกเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วง

ปี พ.ศ. 2552-2559 การบริหารจัดการความขัดแย้งถูกเพิกเฉยจากองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น วัดโสธรวรารามวรวิหาร คณะกรรมการ

ปกครอง จนกระทัง่เกดิเหตกุารณ์ทะเลาะววิาท และเกดิเหตอุนัเป็นการบ่อนท�าลายความน่าเช่ือถอืของวัด ทกุหน่วยงานจงึเข้ามาดูแลและ

รบัทราบถงึปัญหาทีเ่กดิข้ึน ต่อมาในช่วงที ่2 คอื ช่วงปี พ.ศ.2560-2561 เป็นช่วงการใช้อ�านาจกฎหมายเข้ายติุความขดัแย้งเพือ่ให้เกดิความ

สงบเรียบร้อย ปัญหาความขัดแย้งไม่ถูกแก้ไขแต่กลับถูกแทนที่ด้วยการใช้กฎหมายเข้าควบคุม ท�าให้บริบทของความขัดแย้งเปลี่ยนไป 

แนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มผู้ขายและวัดโสธรวรารามวรวิหาร พบว่ากลุ่มผู้ขายต้องการมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ค�าส�าคัญ : บทบาทของกลุ่มผู้ขายในการบริหารจัดการพื้นที่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 วดัเป็นสถาบนัทางศาสนาทีม่คีวามส�าคญัต่อสงัคมไทยตัง้แต่

สมัยโบราณจนกระทั่งปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้องกับสังคมทั้งในด้าน

กิจกรรมทางศาสนา นับตั้งแต่เกิด การอุปสมบท การแต่งงาน  

การขึ้นบ้านใหม่ จนกระทั่งการตาย รวมถึงการให้ความรู ้ด้าน

วิชาการ เป็นศูนย์กลางส�าหรับการรวมตัวกันของชุมชน เป็นที่พึ่ง

และทีย่ดึเหนีย่วทางจติใจให้แก่ผูค้น วดัจงึอยูใ่นฐานะผูเ้อือ้ประโยชน์

ให้แก่สังคมมาโดยตลอด ปัจจุบันวัดหลายๆ แห่งกลายเป็นแหล่ง 

ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม มีประชาชนเข้ามาท่องเทีย่วและกราบขอพร

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ�าวัดสร้างรายได้ให้ชุมชนและผู้ประกอบอาชีพ

ค้าขายในบริเวณโดยรอบวัดเป็นอย่างมาก

 ปัจจุบันมีผู ้ประกอบอาชีพค้าขายกันเป็นจ�านวนมาก

เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีการประกอบการง่าย และมีโอกาสประกอบ

กจิการได้ก�าไรเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกดิอาชีพนีข้ึน้อย่างแพร่หลาย 

ซึ่งจะอาศัยพื้นที่ เช่น บนทางเท้า บริเวณริมถนน และในสถานที ่

ท่องเทีย่วส�าคญั อย่างเช่น วดัใหญ่ๆ หลายจงัหวดัจะมผีูป้ระกอบอาชพี

ค้าขายมาอาศัยพื้นที่ของวัดเพื่อประกอบอาชีพของตนเอง เมื่อเป็น

เช่นนี้ท�าให้วัดที่มีช่ือเสียงหลายๆ วัด เช่น วิหารพระมงคลบพิตร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบปัญหาปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จดัการพ้ืนทีส่�าหรับผูป้ระกอบกจิการค้าขาย ภายใต้พระราชบญัญตัิ

คณะสงฆ์ พ.ศ.2535 แก้ไข (ฉบับที่ 2) และวัดโสธรวรารามวรวิหาร 

อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราที่ประสบปัญหานี้ด้วยเช่นกัน

 จังหวัดฉะเชิงเทราหรือที่คนมักเรียกกันว่า “เมืองแปดริ้ว” 

เป็นจงัหวดัทีเ่รยีกกันว่าเป็นทางผ่านไปสูจ่งัหวัดต่างๆ ในภาคตะวนัออก 

อาทิเช ่น ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดนครนายก และจังหวัด 

ปราจีนบุรี ทิศใต้ติดต่อกับ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด

จันทบุรี และอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และ

กรุงเทพมหานคร มีความส�าคัญในด้านเศรษฐกิจของประเทศใน 

การเป็นฐานการผลติของโรงงานอตุสาหกรรมหลกั จงัหวดัฉะเชงิเทรา

จึงเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งด้านอุสาหกรรม ธรรมชาติ และ

ศาสนา โดยเฉพาะด้านศาสนา เมื่อกล่าวถึงจังหวัดฉะเชิงเทราหรือ 

“เมอืงแปดริว้” สิง่แรก ทีค่นจะนกึถงึคอื “หลวงพ่อพระพทุธโสธร” 

พระศักดิ์สิทธิ์คู ่บ้านคู่เมืองชาวแปดริ้ว ประดิษฐาน ณ วัดโสธร 

วรารามวรวหิาร พระอารามหลวงชัน้ตรี อ�าเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ความศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่กล่าวขานโดยเฉพาะ“การบน” ซึ่งเป็น

พิธีกรรมที่เกิดขึ้นมายาวนานในสังคมไทย เพื่อให้ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่

ตนเองนับถือดลบันดาลให้เกิดความส�าเร็จแก่บุคคลนั้นๆ ความ

ศกัดิสิ์ทธิท์างด้านนีข้ององค์หลวงพ่อโสธร เหน็เด่นชดัจากจ�านวนไข่

แก้บนที่มีจ�านวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งของแก้บนหลวงพ่อโสธรและผู้คนที่

เดินทางมาสักการบูชาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ความ

เลือ่มใสศรทัธาดงักล่าวท�าให้วดัโสธรวรารามวรวหิารกลายเป็นหนึง่

ในจ�านวนวดัทีม่ปีระชาชนเดนิทางมาเป็นจ�านวนมาก ก่อให้เกดิการ

สร้างรายได้ให้ชุมชนในบริเวณนั้นและบริเวณใกล้เคียงจากการรวม
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ตัวกันเพื่อจัดตั้งร้านค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ที่เดินทางมาสักการบูชาหลวงพ่อโสธร

 การจดัตัง้ร้านค้าต่างๆ เกดิขึน้อย่างรวดเรว็และมจี�านวนมาก

ขึ้นทุกๆ ปี ท�าให้พื้นท่ีโดยรอบวัดโสธรวรารามวรวิหารไม่เพียงพอ 

ประกอบกับมีการขยับขยายพื้นท่ีต่างๆ โดยรอบวัดเพ่ือจัดสร้าง 

พระอโุบสถหลงัใหม่เพือ่ทดแทน พระอโุบสถหลังเก่า การขยบัขยาย

พื้นที่ต่างๆ เพื่อบูรณะปรับปรุงท�าให้กลุ่มผู้ขายที่อาศัยพื้นที่บริเวณ

รอบวัดโสธรวรารามวรวหิารได้รบัผลกระทบจากการขยบัขยายพืน้ที่

ดังกล่าว ต่อมาเมื่อการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่เสร็จสมบูรณ์  

วดัโสธรวรารามวรวหิารเปิดให้ชาวบ้านเข้ามาอาศยัพืน้ทีบ่รเิวณรอบ

วัดประกอบอาชีพค้าขายได้เช่นเดิมแต่ด้วยจ�านวนร้านค้าที่มาก 

และพื้นที่โดยรอบวัดโสธรวรารามวรวิหารมีน้อย ประกอบกับการมี

ประชาชนเดินทางมากราบสักการะหลวงพ่อโสธรในแต่ละวันเป็น

จ�านวนมาก พื้นที่โดยรอบวัดโสธรวรารามวรวิหารจึงไม่เพียงพอต่อ

ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ท�าให้ผู้ประกอบอาชีพค้าขายใช้พื้นที่เกิน

ขอบเขต เช่น การจัดตั้งร้านริมถนนจนเลยเข้าไปในเส้นของถนน

ท�าให้การจราจรติดขัด และการมีพฤติกรรมการค้าขายที่เกินราคา 

เป็นต้น สิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงพ.ศ. 2552-2561 ท�าให้

เกิดการจัดระเบียบภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 

แก้ไข (ฉบับท่ี 2) โดยคณะกรรมการวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็น 

ผูอ้อกกฎระเบยีบดงักล่าว และมีการใช้มาตรา 44 เข้ามาจดัระเบยีบ

ร้านค้าในบริเวณโดยรอบวัดโสธรวรารามวรวิหาร 

 ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงเลือกวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็น

พื้นที่เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของกลุ่มผู้ขายในการบริหาร

จดัการพ้ืนที ่เพือ่ประโยชน์เชงิพาณชิย์ในบรเิวณรอบวดัโสธรวราราม

วรวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และศึกษารูปแบบการ

บริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ขายและวัดโสธรวราราม

วรวิหาร โดยผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการความ 

ขัดแย้งในช่วง พ.ศ. 2552-2561 เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเกิดการ

ประท้วงจากกลุ่มผู้ขายจากการบริหารจัดการพื้นท่ีของวัดโสธรวรา

รามวรวิหาร เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและรูปแบบการบริหารจัดการ

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ัน พร้อมท้ังเสนอแนวทางการ

จัดการความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัด

ฉะเชิงเทราและวัดโสธรวรารามวรวิหารในการบริหารและจัดการ

พื้นที่โดยรอบบริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหารร่วมกับชาวบ้านพ่อค้า

แม่ค้า

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาบทบาทของกลุ่มผู้ขายในการบริหารจัดการ

พื้นที่ เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยรอบบริเวณวัดโสธร 

วรารามวรวิหาร

 2.  เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารความขัดแย้งของวัดโสธร 

วรารามวรวิหารกับกลุ่มผู้ขาย ตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2561

 3.  เสนอแนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

กลุ่มผู้ขายกับกลุ่มวัดโสธรวรารามวรวิหารโดยกลุ่มผู้ขายมีส่วนร่วม

แนวคิดและทฤษฎี
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท

 พจนานุกรมศพัท์สงัคมวทิยาราชบณัฑติยสถาน (2542) ได้ให้

ความหมายของค�าว่าบทบาท หมายถึง การมีหน้าที่หรือพฤติกรรม

ที่สังคมก�าหนดและคาดหมายให้บุคคลกระท�า การแสดงพฤติกรรม

ของกลุม่ผูข้ายโดยรอบวดัโสธรวรารามวรวหิาร จงึเป็นการแสดงออก

ถงึความคาดหมายของกลุม่ทีเ่ป็นตวัก�าหนดบทบาทของคนทีอ่ยูใ่นกลุม่

 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกับวัด หรือผู้มีอ�านาจของวดัท้ังเจ้าอาวาสไวยาวจักร 

จะต้องปฏบัิตติามข้อกฎหมายทีส่�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัพ้ืนท่ีวดัภายใต้

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2553)

 มาตรา 32 ทวิ วัดใดเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุอยู่อาศัยใน

ระหว่างที่ยังไม่มีการยุบเลิกวัด ให้กรมการศาสนา มีหน้าที่ปกครอง

ดแูลรกัษาวดันัน้ รวมทัง้ทีว่ดัทีธ่รณสีงฆ์ และทรพัย์สนิของวัดนัน้ด้วย

 มาตรา 33 ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัดมีดังนี้ 1) ที่วัด คือ ที่ซึ่งตั้ง

วดั ตลอดจนเขตของวัดนัน้ 2) ทีธ่รณสีงฆ์ คือ ทีซ่ึ่งเป็นสมบตัขิองวดั 

3) ที่กัลปนา คือ ที่ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือศาสนา

 มาตรา 34 การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสน

สมบัติกลาง ให้กระท�าได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ เว้นแต่เป็นกรณี

ตามวรรคสอง การโอนกรรมสทิธิท์ีว่ดั ทีธ่รณสีงฆ์ หรอืทีศ่าสนสมบตัิ

กลาง ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เมื่อ

มหาเถรสมาคมไม่ขัดข้องและได้รับค่าผาติกรรมจากส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานนั้นแล้ว ให้กระท�าโดยพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา 35 ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ และที่ศาสนสมบัติกลาง เป็น

ทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

 มาตรา 40 คอื ศาสนสมบตักิลาง ได้แก่ ทรพัย์สนิของศาสนา

ซึง่มใิช่ของวดัใดวดัหนึง่ การดแูลรกัษาและจดัการศาสนสมบตักิลาง

ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรมศาสนา เพื่อการนี้ให้ถือว่ากรมศาสนา

เป็นเจ้าของศาสนสมบัตินั้นด้วย

 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 ข้างต้น เป็นฉบับ

ที ่2 ทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนัเป็นข้อก�าหนดทีท่กุวดัในประเทศไทยจะต้อง

ปฏิบัติตาม โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีวัด แต่ในที่นี ้

จากการศึกษาพ้ืนที่ วัดโสธรวรารามวรมหาวิหารมีการใช้กฎหมาย

มาตรา 44 มาใช้ร่วมด้วยจึงขออธิบายลักษณะกฎหมายมาตรา 44 

ดังต่อไปนี้ 
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 มาตรา 44 

 มาตรการ 3 ขั้น ขั้นแรกหากพบกระท�าผิดปกติปรับขั้นต�่า 

500 บาท จะเพิ่มเป็น 1,000 บาท หากพบกระท�าความผิดซ�้าจะ

ด�าเนนิการขัน้ที ่2 คือจบัเปรยีบเทยีบปรบัพร้อมน�าตวัเข้าค่ายทหาร

เพือ่อบรมปรบัทศันคต ิ7 วนั หากพบครัง้ที ่3 จะถกูด�าเนนิคดมีโีทษ

ปรับ 20,000 บาท หรือจ�าคุก 1 ปี หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 แนวคิดและทฤษฎีความขัดแย้ง

 วนัชยั วฒันศพัท์ (2547) ได้ให้ความหมายของความขดัแย้ง

ไว้ว่า ความขัดแย้งเป็นการต่อสู้ หรือการแข่งขันระหว่างความคิด 

ความสนใจหรือผลประโยชน์ มุมมองหรือรสนิยมค่านิยม แนวทาง 

ความชอบ อ�านาจ สถานภาพ ทรพัยากร ฯลฯ ความขดัแย้งอาจเกดิ

ขึ้นในตัวใครคนใดคนหน่ึงหรือขัดแย้งกับคนอ่ืน หรือระหว่างคนใด

คนหนึ่งกับ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือหลายๆ กลุ่มและให้นิยามไว้ใน

หนังสือความรู้เบื้องต้นกระบวนการแกปัญหาข้อพิพาทท่ีเหมาะสม

ว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นเม่ือคน ตั้งแต่สองคนขึ้นไปโต้แย้งกันใน

ประเด็นของค่านิยมหรือแข่งขันกันในเรื่องของอ�านาจ สถานภาพ 

เป้าหมาย และทรัพยากรท่ีมีจ�ากัด ซ่ึงอาจจะเป็นความขัดแย้งที่ 

แฝงอยู่ ก�าลังเกิดขึ้น หรือออกอาการแสดงแล้ว

 แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม

 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2548) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมใน

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การท่ีอ�านาจใน

การตดัสนิใจไม่ควรเป็นของกลุม่คนจ�านวนน้อย แต่อ�านาจควรได้รบั

การจัดสรรในระหว่างประชาชน เพื่อทุกๆ คนได้มีโอกาสที่จะมี

อิทธิพลต่อกิจกรรมส่วนรวม

 การทบทวนแนวคิดและทฤษฎ ีผูว้จิยัใช้แนวคดิบทบาทเพือ่

อธิบายบทบาทของกลุม่ผูข้ายในการบรหิารจดัการพืน้ที ่เพือ่การใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในบริเวณรอบวัดโสธรวรารามวรวิหารและใช้

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2553 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) เพื่อ

อธิบายถึงบทบาทของกลุ ่มผู ้ขายภายใต้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  

และอธิบายรูปแบบการจัดการความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา  

พ.ศ. 2552-2561 พร้อมท้ังใช้แนวความคดิการมีส่วนร่วม เพือ่เสนอ 

แนวทางการจัดการความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วม   

ขอบเขตการวิจัย
 ขอบเขตเนื้อหา 

 1. ศึกษาบทบาทของกลุ่มผู้ขายในประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการพื้นที่เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 2. ศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการความขดัแย้งระหว่างวดั

โสธรวรารามวรวหิาร และกลุม่ผูข้ายโดยรอบบรเิวณวดัโสธรวราราม

วรวิหาร

 3. เสนอแนวทางการจดัการปัญหาแบบมส่ีวนร่วมระหว่าง

วัดโสธรวรารามวรวิหาร และกลุ่มผู้ขายที่อาศัยอยู่โดยรอบวัดโสธร

วรารามวรวิหาร

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1.  กลุ ่มผู ้ขายท่ีอาศัยพื้นที่บริเวณรอบวัดโสธรวราราม

วรวิหาร เพื่อประกอบอาชีพค้าขาย ได้แก่ กลุ่มผู้ขายอาหารแห้ง  

เช่น กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง ปลาเส้น เป็นต้น กลุ่มผู้ขายของฝากและ

ของที่ระลึก กลุ่มผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล กลุ่มผู้ขายดอกไม้ ธูป 

เทียน ทอง กลุ่มผู้ขายอาหารตามสั่ง กลุ่มผู้ให้เช่าวัตถุมงคล 

 2. เจ้าหน้าที่ประจ�าของวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้แก่  

เจ้าหน้าฝ่ายรบัผิดชอบการจดัการพืน้ที ่เพือ่ท�าประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 3. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาท�าการจัดระเบียบในช่วง พ.ศ. 

2559-2561 ได้แก่ เจ้าที่ของรัฐที่เข้าตรวจสอบการจัดตั้งร้านค้า 

ตรวจสอบราคาการขาย เป็นต้น

 ขอบเขตด้านพื้นที่ : พื้นท่ีโดยรอบบริเวณวัดโสธรวราราม

วรวิหาร ทิศเหนือจากหน้าพระอุโบสถหลวงพ่อโสธรเป็นระยะทาง 

197 เมตร ทิศใต้จากหลังอุโบสถ หลวงพ่อโสธรเป็นระยะทาง 314 

เมตร ทศิตะวนัออกจากด้านข้างพระอโุบสถหลวงพ่อโสธรเป็นระยะ

ทาง 289.68 เมตร ทิศใต้จากด้านข้างพระอุโบสถหลวงพ่อโสธร 

271.83 เมตร

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง “บทบาทของกลุ่มผู้ขายในการบริหารจัดการ

พื้นที่ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ในบริเวณรอบ วัดโสธรวราราม

วรวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยศึกษา บทบาทของกลุ่มผู้ขายใน

การบริหารจัดการพื้นท่ี เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในบริเวณ

รอบวดั รปูแบบการจัดการความขดัแย้งตลอดจนเสนอแนวทางการ

จดัการความขดัแย้งแบบมส่ีวนร่วม ผูว้จิยัได้ก�าหนดวิธกีารวจิยั ดงันี้

การออกแบบงานวิจัย

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) โดยวิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์

ข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิธีการวิจัย ดังนี้

 1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) 

โดยการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต�าราวิชาการ บทความ วารสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

และส่ือออนไลน์ต่างๆ เพือ่น�ามาเป็นแนวความคดิพืน้ฐานในการวิจยั

 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) โดย

สัมภาษณ์กลุ่มผู้ขายผู้ประกอบกิจการค้าขายบริเวณรอบวัดโสธร 

วรารามวรวิหาร เจ้าหน้าที่ของวัด ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

บริหารจัดการพื้นที่และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาท�าการจัดระเบียบ

ในช่วง พ.ศ. 2559-2561
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 3.  การสงัเกต (Observation) โดยการสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม 

(Participatory Observation) ไม่มีส่วนร่วม (Non-Participative 

Observation) ในการสังเกตแบบมีส่วนร่วมผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกต

แบบมีโครงสร้าง คือมีการก�าหนดวัตถุประสงค์ในการสังเกตไว้ 

ล่วงหน้า ซึ่งในขณะที่สังเกตผู้วิจัยได้จดบันทึกสนาม เพื่อศึกษาการ

จัดสรรพื้นที่ค้าขายโดยรอบบริเวณวัด จากนี้ผู้วิจัยยังใช้การสังเกต

แบบไม่มส่ีวนร่วมในการสงัเกตพฤติกรรมของกลุม่ผูข้าย เจ้าหน้าทีว่ดั 

เจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนประชาชนที่เดินทางมานมัสการหลวงพ่อ

โสธร เช่น ราคาสินค้า การบริการที่จอดรถ การมาท�าบุญสักการะ

หลวงพ่อโสธร เป็นต้น

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล เก่ียวกับบทบาทของกลุ่มผู้ขายใน

การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์รอบวัด รูปแบบ

การจดัการความขัดแย้ง และเสนอแนวทางการจดัการความขดัแย้ง

แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ขายและวัดโสธรวรารามวรวิหาร

 5. การเขียนรายงาน ผู้วิจัยเขียนรายงานจากการวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้จาการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ

สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมเพ่ือให้ทราบถึงบทบาทของ

กลุม่ผูข้ายต่อการบริหารจดัการพืน้ทีโ่ดยรอบวดั รปูแบบการจดัการ

ความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วม 

 กลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างส�าหรับ การวิจัยเรื่อง “บทบาทของ

กลุม่ผูข้ายในการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่พือ่การใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์

ในบริเวณรอบวัดโสธรวรารามวรวิหาร” 

 1. กลุ ่มผู ้ขายท่ีอาศัยพื้นท่ีบริเวณรอบวัดโสธรวราราม

วรวิหาร เพื่อประกอกอบอาชีพค้าขาย ได้แก่ กลุ่มผู้ขายอาหารแห้ง 

อาท ิกุง้แห้ง ปลาหมกึแห้ง ปลาเส้น เป็นต้น กลุม่ผูข้ายของฝากและ

ของที่ระลึก กลุ่มผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล กลุ่มผู้ขายดอกไม้ ธูป 

เทียน ทอง กลุ่มผู้ขายอาหารตามสั่ง กลุ่มผู้ให้เช่าวัตถุมงคล จ�านวน 

30 ราย

 2. เจ้าหน้าที่ประจ�าของวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้แก่  

เจ้าหน้าฝ่ายรับผดิชอบการจดัการพืน้ท่ี เพือ่ท�าประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

จ�านวน 3 ราย

 3.  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาท�าการจัดระเบียบในช่วง พ.ศ. 

2559-2561 จ�านวน 10 ราย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1.  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participative  

Observation) เป็นการสังเกตลักษณะการประกอบอาชีพของกลุ่ม

ผู้ขาย และการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มผู้ขาย เพื่อศึกษาบทบาท

การของกลุ่มผู้ขายต่อการจัดระเบียบพื้นที่โดยรอบวัดโสธรวราราม

วรวิหาร 

 2. การศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลพื้นฐาน

เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ 

 3. การสัมภาษณ์เชิงลึกและไม่เป็นทางการ โดยเน้นการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบน�าสัมภาษณ์ 

(Interview Guide) ใช้เป็นแนวทางในการสอบถามข้อมูลจากผู้ให้

ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อความกว้างๆ ลักษณะปลายเปิด และเปิดโอกาสให้

ผู ้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นค�าถาม และมี

บรรยากาศการสัมภาษณ์อย่างเป็นกันเอง

สรุปผลการวิจัย
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการศกึษา “บทบาทของกลุม่ผูข้าย

ในการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่พือ่การใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์ในบรเิวณ

รอบวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา” 

 จากการศึกษา “บทบาทของกลุ่มผูข้ายในการบรหิารจัดการ

พืน้ทีเ่พือ่การใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์” พบว่า บทบาทของกลุม่ผูข้าย

ในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นไป

ตามลักษณะการรวมกลุ่มอาชีพที่มีความคล้ายคลึงกัน และมีการ

ประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มด้วยกัน จึงมีความคาดหวังของ

กลุ่มในการแสดงออก ซึ่งบทบาทสอดคล้องกับแนวคิดบทบาทของ  

กฤตศิลป์ อินทชัย (2551) กล่าวถึง บทบาท คือการปฏิบัติตามสิทธิ

และหน้าท่ีของสถานภาพบุคคล บทบาทเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือ

การแสดงออกของตน ซึ่งคนอื่นคาดคิดหรือหวังว่าจะท�าหรืออาจ

เป็นไปตามที่ตนเองอยากกระท�าบทบาทจึงเป็นทั้งเรื่องส่วนตัวและ

เป็นเรื่องส่วนรวม ซึ่งบทบาทของแต่ละคนอาจเป็นผลมาจากปัจจัย

ทางสังคม ได้แก่ ต�าแหน่งหน้าทีแ่ละสถานภาพของบคุคลทีป่ระกอบ 

ด้วยความคาดหวงัต่างๆ จากสงัคม บทบาทของกลุม่ผูข้าย ในบรเิวณ

รอบวัดโสธรวรารามวรวิหารจึงเป็นบทบาท ที่เกิดขึ้นจากความ 

คาดหวังของกลุ่มผู้ขายในบริเวณรอบวัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อ

ให้แสดงออกซ่ึงสทิธทิีพ่งึมขีองกลุ่มตนเองต่อการบริหารจดัการพืน้ที่

เพื่อการใช้ประโยชน์ ในการจัดตั้งร้านค้าเพื่อประกอบอาชีพค้าขาย

ของตนเอง

 บทบาทของกลุ่มผู้ขายจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการบริหาร

จัดการพื้นที่เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์เท่านั้น หน้าที่และสิทธิของ

กลุ่มผู้ขายไม่ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อต่อรองต่อการจัดระเบียบพื้นท่ีได้

อย่างเต็มที่ สามารถอธิบายปัจจัยประกอบได้ดังนี้

 1.  พฤติกรรมของกลุ่มผู้ขาย เป็นส่ิงที่ลดบทบาทของกลุ่ม

ผู้ขายต่อการบริหารจัดการพื้นที่ โดยรอบวัดโสธร วรารามวรวิหาร 

เนื่องจากผู้ขาย ผู้ประกอบกิจการค้าขายบางร้านกระท�าพฤติกรรม

สร้างความเดอืดร้อนให้แก่นกัท่องเทีย่วทีม่านมสัการ และสร้างความ

เสื่อมเสียต่อ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ด้วยการแสดงพฤติกรรม

ค้าขายเกินราคา ยกตัวอย่างเหตุการณ์ร้านอาหารตามส่ังที่ขายใน
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บริเวณพ้ืนท่ีค้าขายทีว่ดัก�าหนดให้ ตดิป้ายราคาไว้ว่า จานละ 40-50 

บาท แต่เมือ่นกัท่องเทีย่วมารบัประทานคดิราคา จานละ 60-120 บาท 

หรือเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ขายท่ีอาศัยพื้นที่ค้าขายบริเวณติดริมถนน 

โดยผ่านหน้าวัดโสธรใช้กรวยจราจรก้ันถนนบริเวณหน้าร้านตนเอง 

เพื่อให้นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมานมัสการหลวงพ่อโสธร จอดและ

คิดราคาค่าจอดรถ 200-500 บาท เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่

ใกล้โบสถ์หลวงพ่อโสธร สามารถเดินข้ามถนนไปถึงโบสถ์หลวงพ่อ

โสธรได้สะดวกกว่าพื้นท่ีจอดรถท่ีวัดมีให้บริการฟรี เม่ือเป็นเช่นนี้ 

วดัจงึมนีโยบายการบริหารจดัการพ้ืนทีโ่ดยรอบ โดยเป็นการประชมุ

ร่วมกันกับคณะปกครองจังหวัดในรูปแบบมาตรา 44 เพื่อเข้า 

จัดระเบียบอย่างเร่งด่วน

 2. ผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มผู้ขายและผู้บริหารจัดการ 

พื้นที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร ผลประโยชน์อันเกิดจากการได้พื้นที่

ซึง่เป็นท�าเลทีส่ามารถค้าขายสะดวก ท�าให้มจี�านวนผูข้ายทีอ่ยากได้

พื้นที่ดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก จึงมีความขัดแย้งกันเองระหว่างกลุ่ม

ผูข้ายและผูจ้ดัการพืน้ทีค้่าขายดงักล่าว โดยการใช้อ�านาจต่างๆ เพือ่

ให้ได้พื้นที่ดังกล่าวมาเป็นของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่ริมถนน       

อันเป็นพื้นที่ที่ เรียกว่าท�าเลทอง เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยว  

ที่สามารถซื้อของโดยไม่จ�าเป็นต้องลงจากรถของตนเอง หรือพื้นที่

บรเิวณทีต่ดิกบัลานจอดรถของทางวดัท่ีจดัสรรให้พืน้ทีด่งักล่าวเป็น

พืน้ทีอ่นัเรยีกว่า “ท�าเลทอง”การค้าขายสะดวก จงึเป็นพืน้ทีท่ีผู้่ขาย

ต้องการถือครองและเป็นพื้นที่ท่ีผู ้จัดสรรพื้นที่หาประโยชน์ได้ 

มากที่สุด

 3.  โครงสร้างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 แก้ไข 

(ฉบับท่ี 2) จากโครงสร้างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ท่ีให้อ�านาจแก่

เจ้าอาวาสในการดูแลท่ีดินของวัดอันเป็นศาสนสมบัติของแผ่นดิน 

ท�าให้เจ้าอาวาสมีสิทธิ์ขาดในการสั่งการดูแลร่วมกับคณะกรรมการ

ฝ่ายฆราวาสที่จะเป็นผู้สนองนโยบายของเจ้าอาวาส ด้วยโครงสร้าง

พระราชบัญญัตินี้รวมศูนย์อ�านาจไว้ท่ีเจ้าอาวาสเป็นหลัก ไม่มีการ

ค้านซ่ึงอ�านาจที่มาจากฝ่ายอื่นๆ ท่ีไม่ใช่คณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้ง 

โดยเจ้าอาวาส ท�าให้บทบาทของกลุ่มผู้ขายถูกจ�ากัดด้วยพระราช

บญัญตัฉิบบันีไ้ปโดยปรยิาย การต่อรองหรอืการเข้ามามส่ีวนในการ

บรหิารจดัการพ้ืนทีจ่งึเป็นไปได้ยาก ซึง่ผูว้จิยัพบจากเหตกุารณ์ท่ีกลุม่

ผู ้ขายบางรายแสดงพฤติกรรมท่ีท�าให ้วัดเสื่อมเสียชื่อเสียง  

วัดสามารถจัดตั้งคณะกรรมเพื่อการจัดระเบียบวัดโดยร่วมกับ

สถาบันต่างๆ ภายในจังหวัดเพื่อออกมาตรา 44 มาจัดการกับความ

ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของกลุ่มผู้ขาย ต่างจากกลุ่มผู้ขายที่เมื่อ

ประสบปัญหาใดไม่สามารถท่ีปรึกษาฝ่ายใดหรือขอความช่วยเหลือ

จากฝ่ายใดได้

 รปูแบบการบรหิารจดัการความขดัแย้งระหว่าง วดัโสธรวราราม

วรวิหารและกลุ่มผู้ขายโดยรอบบริเวณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2561 ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเริ่ม

ต้นปี พ.ศ. 2552-2559 และช่วงปลาย พ.ศ. 2560-2561 

 ช่วงเริ่มต้นปี พ.ศ. 2552-2559 การจัดการความขัดแย้ง 

ระหว่างวัดโสธรวรารามวรวิหารและกลุ่มผู้ขายโดยรอบวัดโสธร 

วรารามวรวิหารใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งดังต่อไปนี้

 1.  แบบลดความขัดแย้งโดยการหลีกเล่ียง (Avoidance) 

หรอืการถอยหนีไม่รบัรูเ้รือ่งทีก่�าลงัเกดิขึน้ ซึง่วธินีีแ้ก้ไขได้ผลในระยะ

เวลาสัน้ๆ ซึง่ความขัดแย้งไม่ได้หมดไป อาจจะกลบัคนืมาใหม่และมี

ความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม การหลีกเลี่ยงหรือยอมถอยเป็น

พฤตกิรรมทีมุ่ง่เอาชนะระดับต�า่และแสดงพฤตกิรรมร่วมมอืระดบัต�า่ 

เช่นกัน เป็นการหลีกเลี่ยงหนีปัญหาไม่คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหา ใน

สังคมไทยใช้กันมาก นอกจากไม่แก้ปัญหาแล้วภายหลังปัญหาอาจ

สะสมน�าความขดัแย้งมากขึน้ได้ วธินีีน้�าไปปรบัใช้เมือ่ประเดน็ความ

ขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องไร้สาระและมีปัญหาอื่นส�าคัญรอการแก้ไขอยู่ 

 จากการศึกษาพบว่า ตลอดระยะเวลา 8 ปี คือ ช่วง พ.ศ.

2552-2559 ความขัดแย้งทีเ่กดิขึน้ไม่ได้รบัการเยยีวยาหรอืสนใจจาก

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการพื้นที่แต่อย่างใด ถึงแม้ว่าในช่วง 

ดังกล่าวจะมีเหตุการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นให้พบเห็นตลอดระยะ

เวลา 8 ปี เช ่น ความขัดแย้งจากการจัดสรรพื้นที่โดยคณะ 

กรรมการของวัดโสธรวรารามวรวิหารที่เป็นประเด็นปัญหาหลักแต่

ความขัดแย้งกับไม่ถูกก�าจัด กลายเป็นชนวนเหตุของเหตุการณ์

หลายๆ เหตกุารณ์ ทีก่ลุม่ผูข้ายถกูเพกิเฉยจากคณะกรรมการวัดโสธร

วรารามวรวิหาร เนื่องจากวัดโสธรวรารามวรวิหารและกลุ่มผู้ขายมี

มุมมองเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวต่างกัน

 มุมมองความขัดแย้งเมื่อมองผ่านคณะกรรมการวัดโสธร 

วรารามวรวิหาร

 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความขัดแย้งแต่เป็นผลจากการ

ต่อต้านนโยบายของคณะกรรมการ วัดโสธรวรารามวรวิหารท่ี

ต้องการจัดระเบียบร้านค้าต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 

เพิ่มความสวยงามให้แก่พื้นที่โดยรอบวัดโสธรวรารามวรวิหารมาก

ยิ่งขึ้น โดยทางวัดด�าเนินนโยบายภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

พ.ศ. 2535 แก้ไข (ฉบับที่ 2) เพื่อจัดการที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติ

ของวดัเพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และเอ้ือประโยชน์ให้แก่ประชาชน

มากที่สุด เม่ือเป็นเช่นน้ีการบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบบริเวณ 

วัดโสธรวรารามวรวิหารจึงเป็นสิ่งที่พึงกระท�า วัดมองว่าการบริหาร

จัดการพื้นที่ของวัดไม่ใช่ประเด็นปัญหาความขัดแย้ง เป็นเพียง

นโยบายที่ทางวัดออกให้แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณโดยรอบวัด

ปฏิบัติตาม เพื่อความสวยงามเรียบร้อยของพื้นที่โดยรอบวัดโสธร 

วรารามวรวิหาร
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 มุมมองความขัดแย้งเมื่อผ่านกลุ่มผู้ขาย

 นโยบายของทางวัดโสธรวรารามวรวหิาร เป็นประเดน็ส�าคญั

ของความขัดแย้งระหว่างวัดโสธรวรารามวรวิหารกับกลุ่มผู้ขาย 

นโยบายการบริหารจัดการพื้นท่ีดังกล่าวเป็นนโยบายที่สร้าง

ทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร แต่การออก

นโยบายที่ไม่ได้มีการเจรจาหรือหาข้อตกลงกับกลุ่มผู้ขายเป็นสิ่ง

ที่ทางวัดละเลยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ขาย

 2.  การแข่งขันเป็นกระบวนการท่ีมุ่งเอาชนะ ให้ได้ตาม

วัตถุประสงค์ของตน วิธีนี้น�าปรับใช้ได้ในบางโอกาส เช่น อาจใช้ได้

เมือ่เราเป็นฝ่ายถกูต้อง หรอืถกูเอารดัเอาเปรยีบจากผูอ้ืน่กต้็องแสดง

จุดยืนที่ถูกต้องของตนเอง กล่าวคือ กลุ่มผู้ขายและวัดโสธรวราราม

วรวิหาร ใช้วิธีการจัดการแบบแข่งขัน เพื่อแสดงจุดยืนของตนเอง 

เพือ่เป็นฝ่ายชนะในความขดัแย้งทีเ่กิด จากการศกึษาพบว่า กลุม่ผูข้าย

แสดงจุดยืนของตนเองอย่างชัดเจนเพ่ือให้คณะกรรมการผู้มีหน้าที่

บริหารจัดการพื้นท่ีของวัดโสธรวรารามวรวิหาร เห็นจุดยืนของ

ตนเองว่าเป็นกลุม่ผูข้ายทีส่ร้างรายได้ให้จงัหวดัฉะเชงิเทรา และเป็น

ส่วนหนึ่งที่สร้างความเจริญให้แก่วัดโสธรวรารามวรวิหาร

 ช่วงปลาย คือ พ.ศ. 2560-2561 การจัดการความขัดแย้ง 

ระหว่างวัดโสธรวรารามวรวิหารและกลุ่มผู้ขายโดยรอบวัดโสธร 

วรารามวรวหิารใช้วธิกีารจดัการความขดัแย้งคอื การใช้ก�าลงัหรอืการ

บีบบังคับ (Forcing) วิธีนี้ใช้วิธีสลายข้อขัดแย้งโดยฐานะของการมี

อ�านาจของผู้บังคับบัญชา โดยใช้ระเบียบ กฎหมาย หรือค�าสั่งให้ 

คู่กรณียอม แต่อาจไม่ได้หมายถึงยอมรับหรือเห็นด้วย การแก้วิธีน้ี

ใช้ได้ระยะสัน้เท่านัน้ โดยมุง่ลดผลทีต่ามมาไม่ได้ลดทีเ่หตขุองปัญหา 

ผลการศึกษาพบว่า ในช่วง พ.ศ. 2560-2561 วัดโสธรวราราม

วรวิหารได้ออกมาตรการจัดระเบียบพื้นท่ีบริเวณรอบวัดโสธรวรา

รามวรวิหาร มาตรา 44 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2553 

โดยใช้มาตรา 44 ใช้ระเบียบลงโทษผู้ฝ่าฝืนกระท�าผิด โดยท�าให้เกิด

ผลเสยีแก่วดัโสธรวรารามวรวหิาร ขัน้แรกหากพบกระท�าผดิปกตปิรับ

ขั้นต�่า 500 บาท และจะเพิ่มเป็น 1,000 บาท หากพบกระท�าความ

ผดิซ�า้ ข้ันท่ี 2 คือจับเปรียบเทียบปรบัพร้อมน�าตวัเข้าค่ายทหารเพือ่

อบรมปรับทศันคต ิ7 วนั และหากพบครัง้ที ่3 จะถกูด�าเนนิคดมีโีทษ

ปรับ 20,000 บาท หรือจ�าคุก 1 ปี หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และมาตรการ

การจดัแบ่งพืน้ทีพ่ทุธาวาสและสงัฆาวาส สร้างความต่ืนตระหนกใน

กลุ่มผู้ขายเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมาตรการดังกล่าวถูกใช้เพื่อจัด

แบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการร่างข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ขาย 

โดยรูปแบบการจัดการความขัดแย้งในช่วงนี้อยู ่ในรัฐบาลใหม่  

มีมาตรการที่เด็ดขาด รูปแบบของการจัดการความแย้งจึงอยู่ในรูป

แบบของการใช้อ�านาจกฎหมายเข้ายตุคิวามขัดแย้งทีจ่ะเกดิขึน้ เพือ่

จดัระเบยีบความเรียบร้อยของร้านค้าและจัดระเบยีบพฤตกิรรมของ

กลุม่ผูข้ายทีแ่สดงพฤตกิรรม เอาเปรยีบผูบ้รโิภคจากประเดน็การคดิ

ค่าอาหารเกินจริง การเรียกเก็บค่าจอดรถจากกลุ่มผู้ขาย และการ

ยัดเยียดสินค้าของกลุ่มผู้ขายบางราย

 รูปแบบการบริหารจัดการความขัดแย้งจ�าแนกออกเป็น 2 

ช่วง คือ ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2559 การบริหารจัดการความขัดแย้ง

ถูกเพิกเฉยจากองค์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

คณะการปกครอง จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท และเกิด

เหตุอันเป็นสิ่งบ่อนท�าลายความน่าเชื่อถือของวัด ทุกหน่วยงาน 

ของรัฐจึงเข้ามาดูแลและรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ต่อมาในช่วงที่ 

2 คือ ช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 เป็นช่วงการใช้อ�านาจกฎหมายเข้า

ยุติความขัดแย้งเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ปัญหาความขัดแย้ง

ไม่ถูกแก้ไขแต่กลับถูกแทนที่ด้วยการใช้กฎหมายเข้าควบคุม ท�าให้

บริบทของความขดัแย้งเปลีย่นไป เช่น ความขัดแย้งถกูท�าใหห้ายไป

แต่ไม่ได้ถูกจัดการปัญหาเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ยังคงเป็น

ประเด็นของความขัดแย้งเช่นเดิม หากแต่ถูกบดบังด้วยการออก

กฎหมายเพือ่บงัคับให้กลุม่ผูข้ายปฏบัิตติามด้วย เพราะนัน่คือความ

เป็นระเบียบของสังคมและความสวยงามของวัดโสธรวราราม

วรวิหาร

 แนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วม

ระหว่างกลุ่มผู้ขายและวัดโสธรวรารามวรวิหาร

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ขายต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การออกนโยบายเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายของตนเอง เพื่อจะได้

ทราบว่าการจัดระเบียบพื้นที่มีความเป็นธรรมมากเพียงพอ และ

สามารถต่อรองเพื่อให้สามารถหาพื้นที่ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

โดยวิธีการอาจจะเรียกประชุมโดยให้กลุ ่มผู ้ขายส่งตัวแทน 

เข้าประชุม เพื่อรับทราบนโยบายที่ทางวัดออกมาเพื่อจัดสรรพื้นท่ี

เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2548)  

กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเข้าร่วมอย่าง

แข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก 

ขัน้ตอนของโครงการหรอืงานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิง่การมี

ส่วนร่วมในอ�านาจการตัดสินใจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ การมี

ส่วนเข้าร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าส่ิงที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ

ที่สุดน้ัน จักได้รับการตอบสนองและท�าให้มีความเป็นไปได้มากขึ้น

ว่าสิ่งที่ท�าไปนั้นจะตรงกับความต้องการที่แท้จริง และมั่นใจมากขึ้น

ว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอหน้ากัน กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า

ได้มีการน�าเสนอแนวทางการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการ

จัดสรรผลประโยชน์จากการบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบบริเวณวัด

โสธรวรารามวรวหิาร เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่ทัง้ 2 ฝ่าย ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ จิระพงศ์ ศุภศรี (2553) ที่กล่าวว่า การบริหาร

จัดการความขัดแย้งสิ่งแรกที่ควรตระหนักถึงคือการคาดเดา

เหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของความขัดแย้ง การกระจาย 

อ�านาจอย่างเป็นธรรม ทักษะการเจรจา และทักษะการใช้อ�านาจ 
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 1. เข้าร่วมรับฟังนโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่เพื่อ

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของคณะกรรมการผู้ออกนโยบายการออก

นโยบายต่างๆ เป็นอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมวดัรวมกบัเจ้าอาวาส

วดัตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 กล่าวว่า กจิกรรมต่างๆ 

ทีเ่กีย่วข้องกับวดั หรอืผูม้อี�านาจของวดัทัง้เจ้าอาวาส ไวยาวจักร จะ

ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่วัดภายใต้

พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่ง

ชาติ (2553) เมื่อเป็นเช่นนี้ทางกลุ่มผู้ขายจึงเสนอว่าขอให้มีการเปิด

โอกาสให้ตัวแทนของกลุ่มผู้ขายเข้าร่วมรับฟังและออกนโยบาย 

ดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวกลุ่มผู้ขาย

 2. จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน อันเนื่องมากจากความขัดแย้งเกิด

ขึ้นจากทั้ง 2 ฝ่ายทั้ง ฝ่ายวัดโสธรวรารามวรวิหารท่ีมีการบริหาร

จัดการพื้นท่ีโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ขาย และกลุ่ม 

ผูข้ายทีม่พีฤตกิรรมอนัเป็นเหตใุห้วดัโสธรวรารามวรมหาวหิารเส่ือม

เสียชื่อเสียง การจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนเพื่อเป็นกระบอกเสียงของกลุ่ม

ผู ้ขายและเป็นการรับฟังความคิดเห็นหรือการร้องเรียนของ

ประชาชนที่มากราบสักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธร

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยท�าให้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการ

พืน้ทีโ่ดยรอบบริเวณวดั เพือ่ประโยชน์เชงิพาณชิย์ เป็นข้อเสนอแนะ

ส�าหรับวัดและผู้ประกอบการร้านค้า หรือกรมการปกครองที่เข้ามา

จัดระเบียบพื้นที่โดยรอบบริเวณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ดังนี้

 1. ขอมีตัวแทนเข้าร่วมออกนโยบาย กล่าวคือ การออก

นโยบายเพ่ือบริหารจัดการพื้นท่ีโดยรอบวัด ควรเปิดโอกาสให้กลุ่ม

ผูข้ายผูอ้าศยัพ้ืนทีโ่ดยรอบวดัโสธรวรารามวรวหิารเข้าร่วมรบัฟังและ

ร่วมออกนโยบาย หรือออกกฎเกณฑ์ท่ีวัดโสธรวรารามวรวิหาร ใช้

เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบวัดโสธรวรารามวรวิหารเพื่อใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 2. จากพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์สามารถให้วดัจดัหารายได้

เพื่อเป็นทุนในการบูรณะซ่อมแซมวัด วัดจึงควรมีมาตรการที่ชัดเจน

ในเรื่องการจัดแบ่งพื้นที่ ระเบียบการจัดการด้านการเงินให้ชัดเจน

และเปิดให้กลุ่มผู้ขายสามารถเข้าดูรายละเอียดดังกล่าว 

 3.  ส�าหรับกลุ่มผู้ขาย ควรมีตัวแทนกลุ่ม เพื่อท�าให้บทบาท

ของกลุ่มตนเองมีความเข้มแข็งสามารถต่อรองกับคณะกรรมการวัด

ได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง
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