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พื้นที่แขวงวัดกัลยาณ ประกอบไปดวยชุมชนเกาแก 6 ชุมชน
และชุมชนที่เกิดขึ้นใหมอีก 6 ชุมชน ทามกลางเวลาที่ผานเลย
ไป สภาพทางสังคมของชุมชนก็มีวิวัฒนาการอยางคอยเปน
คอยไป โดยอาศัยสภาพทางกายภาพเปนเสมือนแรงผลัก ที่
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สงผลใหโครงสรางและรูปแบบ
ทางสังคมของชุมชนเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ดังนั้น
วัตถุประสงคของการศึกษาจึงมุงเนนการศึกษาองคประกอบ
ทางสังคม ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนพัฒนาที่เหมาะสมกับ
สภาพทางสังคมและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานทั้งในอดีตปจจุบัน
และในอนาคต จากการศึกษาองคประกอบและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนโดยการสอบถาม สัมภาษณ
ตรง และการสังเกตการณแบบมีสวนรวมในพื้นที่ซึ่งอาศัย
แนวคิดวิธีการวิเคราะหเครือขายชุมชน (Social
NetworkAnalysis : SNA) เปนพื้นฐาน ประกอบกับผูวิจัยได
คิดคนวิธีการวิเคราะหชุมชนบนพื้นที่ (Social Network
Analysis Site : SNAS) ซึ่งเปนการประยุกตจากแนวคิดทาง
สังคมศาสตร เขากับแนวคิดการวางผังทางกายภาพแบง
ออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1) การศึกษารูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ และความผูกพันรวมของคนในชุมชนตางๆ ใน
แขวงวัดกัลยาณ ขั้นตอนที่ 2) รูปแบบการปฏิสัมพันธของ
ชุมชนตางๆ และบทบาท หนาที่ของแขวงวัดกัลยาณใน
ปจจุบัน ขั้นตอนที่ 3) การคาดการณทิศทางการเปลี่ยนแปลง
เครือขายชุมชนจากการเปลี่ยนแปลงระดับความผูกพันรวม
ขั้นตอนที่ 4) การคาดการณการเปลี่ยนแปลงชุมชน และ
บทบาท หนาที่ของแขวงวัดกัลยาณในอนาคต ผลจากการ
วิเคราะหดังกลาว ทําใหสามารถระบุศักยภาพ ขอจํากัด
โอกาสในการพัฒนาชุมชนตลอดจนแนวโนม ทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนในอนาคตและสามารถแบงชุมชนออก
ไดเปน 4 กลุมคือ กลุม A ชุมชนที่ควรอนุรักษ ประกอบไปดวย
ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนกุฎีขาวชุมชนวัดบุปผาราม และชุมชนโรง
คราม กลุม B ชุมชนที่เสื่อมถอย ไดแก ชุมชนหลังโรงเรียน
ซางตาครูซ และชุมชนบุกรุกหลังโรงเรียนศึกษานารี กลุม C
ชุมชนที่กําลังปรับตัว ไดแก ชุมชนวัดกัลยาณ ชุมชนวัดประยูร
วงศชุมชนริมคลองบางไสไก และชุมชนอิสรภาพซอย 26 กลุม
D ชุมชนที่กําลังเกิดขึ้นใหม ไดแก ชุมชนอิสรภาพซอย 18
และชุมชนอิสรภาพซอย 20 จากการศึกษาดังกลาว จึง
นํามาใชในการวางแผนพัฒนาแขวงวัดกัลยาณซึ่งสรุปไดใน 2
ประเด็นคือ ประเด็นที่ 1) แผนพัฒนาชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ
หมายถึงการออกแบบกระบวนการพัฒนาชุมชน โดยมี
จุดมุงหมายของการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรค แผนพัฒนา
ชุมชนนี้เปนแผนพัฒนาทางดานสังคมศาสตร ประเด็นที่ 2)
แผนพัฒนาแขวงวัดกัลยาณ ภายใตแนวคิดการอนุรักษและ
พัฒนาชุมชนเปนแผนพัฒนาที่มุงเนนการพัฒนา
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สภาพแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งสามารถสังเคราะหได 2
แนวทาง ไดแก (2.1) แนวทางการออกแบบพื้นที่กันชน (2.2)
แนวทางการจัดการพื้นที่แบบผสมผสาน นอกจากนั้น
การศึกษานี้ไดเสนอโครงสรางการพัฒนารูปแบบทางกายภาพ
ในการวางแผนพัฒนาแขวงวัดกัลยาณ โดยอาศัยผลการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม ซึ่งเปนพื้นฐานของ
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบใหมอีกดวย
The objective of this study is to analyse the
community's changes that lead topropose the
development guidelines for the part of Bangkok by
using Wat KanlayaSubdistrict, Thonburi District as a
case study. The study explored both of the
socialaspect and the physical aspect of community's
structure and recommendation for the
futuredevelopment according to the concept of
community conservation. The study found that the six
ancient communities and six new communities
haveseparated to four groups; conservative
community, decayed community, adjustablecommunity
and new community ; and indicated each community's
potential, constraint,opportunity including with the
orientation of the community's alteration. By the
means of the directly touch of communities by
observation andparticipation, the study has got closer
with the exact life of these communities.Based on the
social network analysis and created the social network
analysis on site(SNAS), the study divided into four
parts of the new analysis's approach; part one)the
study of social interaction and common tied, part two)
the study of socialinteraction related to the site
function, part three) the forcasting of the
socialnetwork's alteration and part four) the forcasting
of the community's changes and thefuture function of
Wat Kanlaya Subdistrict. The conclusion and
suggestion of the study have synthesised the
developmentguidelines into two plans; the
community's plan - the social development
guidelinesand the spatial plan stressed on the physical
development. futhmore, the spatialplan has proposed
two concepts of implementation; buffer zone concept
and the conceptof multipurposed area.

