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ค าน า 

 เมืองขอนแก่นเป็นเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด เป็น
ศูนย์กลางด้านการขนส่งและคมนาคม การแพทย์ การศึกษา ท าให้มีประชากรย้ายเข้ามาอาศัยเป็นจ านวนมาก
และก าลังมีการพัฒนาระบบขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐานอีกมากมาย อาทิ  รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟรางเบา 
และรถไฟรางคู่ จากการขยายตัวและมีโครงการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างมาก ทั้งที่มีพ้ืนที่เพียง 46 ตารางกิโลเมตร 
แต่มีชุมชนภายในเทศบาลขอนแก่นที่กระจุกตัวรวมกันถึง 95 ชุมชน มีทั้งเป็นชุมชนแออัด/สลัม หรือชุมชนคน
จนเมือง ชุมชนคนเมือง ชุมชนกึ่งเมือง ชุมชนบ้านจัดสรร และชุมชนบ้านพักข้าราชการ ซึ่งชุมชนแออัดที่อยู่ใน
พ้ืนที่โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงจะต้องถูกย้ายออกจากพ้ืนที่ นอกจากนี้ชุมชนมิตรภาพและชุมชนศรีฐาน
เป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาน้ าเอ่อท่วมขังยาวนาน โดยเฉพาะผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งซ้ าเติมปัญหาเหล่านี้ให้เพ่ิมมากขึ้น 

การศึกษาความเปราะบางและความสามารถปรับตัวรับมือของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจากการขยายตัวของเมืองและโครงการพัฒนาในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น  โดยศูนย์
ประสานงานกลุ่มเพ่ือนฅนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น  ภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพ่ือเปลี่ยนแปลงเมือง  
สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการขยายตัวของเมืองและโครงการพัฒนาในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น   
2) เพ่ือศึกษาพลวัตรและการปรับตัวรับมือของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการ
ขยายตัวของเมืองและโครงการพัฒนาในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น  โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การจัด
สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณโดยศึกษากับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 คน  
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามแนวทางการประเมินความเปราะบางของโครงการฯ ร่วมกับการวิเคราะห์เชิง
สถิติเพ่ืออธิบายผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกับชุมชน 
 ผลการศึกษาพบว่า  ข้อมูลชุมชนเป้าหมายในการศึกษา 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนมิตรภาพ และชุมชนศรี
ฐาน 1 แม้จะเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเช่นเดียวกันแต่มีสถานการณ์ความเปราะบางค่อนข้าง
แตกต่างกัน โดยเฉพาะการเป็นพ้ืนที่เปราะบางจากปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก  ด้านความไม่มั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัย 
และการได้ผลกระทบจากการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง ซึ่งพบว่าชุมชนมิตรภาพมีความเปราะบาง
มากกว่าชุมชนศรีฐาน 1 แต่ชุมชนเป้าหมายทั้งสองนี้มีประเด็นความเปราะบางจากแนวทางการพัฒนาเมือง
เช่นเดียวกันคือ อยู่ในพ้ืนที่การพัฒนาระบบคมนาคม ซึ่งชุมชนมิตรภาพอยู่แนวการอพยพเวนคืนที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่รถไฟความเร็วสูงทั้งชุมชนและแนวพัฒนา TOD  ส่วนชุมชนศรีฐาน อยู่ในแนวพัฒนาพื้นที่รถไฟราง
เบา และการตัดถนนเส้นใหม่เชื่อมต่อสถานีรถไฟขอนแก่น  
 ส าหรับความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการขยายตัวของเมืองและโครงการ
พัฒนาในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น  พบว่า ชุมชนมีความเปราะบางของเมืองจากการวางระบบระบายน้ า
ของเมือง และการพัฒนาเชิงพาณิชย์และโครงสร้างพ้ืนฐานรอบชุมชน ที่ไม่ได้วางระบบร่วมกันในภาพรวม 
ส่งผลให้ชุมชนประสบปัญหาน้ าท่วม ปัญหาขยะจากน้ าท่วมและระบบการจัดการขยะในพ้ืนที่ที่มีการขยายตัว
ของที่พักอาศัย  และความเปราะบางจากช่องว่างการพัฒนา เนื่องบางชุมชนเป็นชุมชนในที่ดินของการรถไฟ 
ส่งผลให้โครงการพัฒนาจากท้องถิ่นไม่ค่อยเข้ามาด าเนินการช่วยเหลือแก้ปัญหา ชุมชนต้องจัดการแก้ปัญหา
ด้วยตนเองเป็นหลัก  และความเปราะบางจากความไม่มั่นคงเรื่องอาชีพและรายได้ ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึง
บริการและกิจกรรมการพัฒนาได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งประชากรในชุมชนมิตรภาพมีความ



เสี่ยงที่จะกลายเป็นคนไร้บ้าน ด้วยข้อจ ากัดที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ได้หากมีการไล่รื้อเพ่ือ
ด าเนินโครงการพัฒนาเมือง 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่รวมกว่า 10,885 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่ มีภูมิประเทศเป็น

พ้ืนที่ราบ ลักษณะสูงต่ าสลับเป็นลูกคลื่นลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ มีที่ราบลุ่มแถบลุ่มน้ าชีและลุ่ม
น้ าพอง พ้ืนที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ย 100-200 เมตร ถือได้ว่าเป็นหัวเมืองหลักของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเติบโตอย่างรวดเร็วก้าวกระโดด การเป็นเมืองใหญ่ที่พัฒนา ท าให้จังหวัด
ขอนแก่น มีจ านวนประชากรเข้ามาพักอาศัย ใช้ชีวิต ท างานแสวงโชค เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อีกทั้ง
ทิศทางการพัฒนาของ ณ ปัจจุบัน ของจังหวัดขอนแก่น ยังมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่การพัฒนายกระดับเป็น
ศูนย์กลางความทันสมัยของภาคอีสาน  ผ่านแนวคิดสมาร์ทซิตี้ : Smart City  ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกผลักดันทั้ง
จากกลุ่มทุนท้องถิ่นและรัฐบาลส่วนกลาง ที่มุ่งหวังให้ขอนแก่นเจริญเติบโตและก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทัดเทียม
กับเมืองมหานครใหญ่ของประเทศ  

การพัฒนาตามทิศทางของแนวคิดดังกล่าวนี้  มุ่งการพัฒนาระบบขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่
อย่างมากมาย อาทิเช่น การเป็นศูนย์กลางทางด้านการขนส่งและคมนาคม (Logical Hub) ศูนย์กลางทาง
การแพทย์ (Medical Hub) ศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Center) และการเป็นเมืองแห่งการค้าธุรกิจ
และการจัดประชุมอีเวนต์ (Mice City) ยังไม่นับรวมแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ
การคมนาคมขนส่ง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประตูด่านแรกของการเจริญเติบโตของเมือง เช่น การพัฒนาเส้นทางรถไฟ
ทางคู่ นครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน โครงการรถไฟฟ้ารางเบา เหนือ-
ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก โครงการพัฒนาพ้ืนที่ย่านสถานีรถไฟ หรือ TOD ยังไม่นับรวมการขยายถนนสายใหญ่
เพ่ือเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ขนส่งสาธารณะ เช่นถนนมิตรภาพ และถนนมะลิวัลย์ ซึ่งเป็นถนนสายหลักของ จ.
ขอนแก่น  จึงถือว่าเป็นเมืองที่มีการพัฒนาและขยายตัวรองรับกิจกรรมของเมืองเป็นอย่างมาก  อีกทั้งเมื่อ
พิจารณาจากจ านวนประชากรรวมทั้งจังหวัดขอนแก่นกว่า 1,801,753 คน กล่าวถึงเฉพาะในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นย่านเขตเมืองอันดับหนึ่งของจังหวัด มีจ านวนประชากรถึง 118,359 คน ไม่นับ
รวมกลุ่มประชากรแฝงที่ไม่มีรายชื่อในทะเบียนราษฎรของท้องถิ่น ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีจ านวนมากกว่า 
100,000 คน  เขตเทศบาลนครขอนแก่น จึงเป็นพ้ืนที่หลักที่มีความน่าสนใจในการศึกษาความเปราะบางและ
ความสามารถปรับตัวรับมือของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการขยายตัวของเมืองและ
โครงการพัฒนาในพ้ืนที่  

จากโครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐานดังที่กล่าวมาข้างต้น ได้ครอบคลุม
อาณาบริเวณและก าเนิดเกิดขึ้นเป็นหลักอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่รวมเพียง 46 
ตารางกิโลเมตร แต่มชีุมชนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่กระจุกตัวรวมกันจ านวนถึง 95 ชุมชน พร้อมกัน
นี้ยังมีลักษณะกายภาพชุมชนที่แตกต่างส าคัญ ๆ พบเห็นเบื้องต้นอยู่ใน 5 ลักษณะ อาทิ 1) ชุมชนแออัด/ชุมชน
สลัม หรือชุมชนคนจนเมือง 2) ชุมชนคนเมือง ที่รวมตัวค้าขายท าธุรกิจหรือเพ่ือการศึกษา 3) ชุมชนกึ่งเมือง ที่
ยังคงยึดถือระบบเครือญาติ มีวัฒนธรรมประเพณี และยังคงมีการประกอบอาชีพดั้งเดิม เช่น เกษตรกรรม
เพาะปลูก 4) ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร และ 5) ชุมชนของหน่วยงานบ้านพักราชการ ความสลับซับซ้อนหลากหลาย
แตกต่างทั้งทางกายภาพที่อยู่อาศัย ครอบครัวสังคมวัฒนธรรม และสถานะทางเศรษฐกิจ คณะผู้ศึกษาจึงมี
ความสนใจว่า หากโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ตัวชุมชนเมืองที่มีความ
เปราะบางสลับซับซ้อนเป็นทุนเดิมนั้น  จะสามารถปรับตัวรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตจากการ
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พัฒนาเมืองในมิติด้านต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างไร และอะไรคือความเปราะบางใหม่ที่อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนเมืองให้ประสบปัญหามากยิ่งขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม (Climate Change) ที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการ
พัฒนาพ้ืนที่เมือง ดังกรณีตัวอย่างที่ส่งผลเป็นรูปธรรมจากการด าเนินการพัฒนาเมืองที่ผ่านมาใน จ.ขอนแก่น 
เช่น การก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่หนึ่ง ที่มีการยกระดับเข้ามาถึงตัวเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อปี 
2558 ในระหว่างก่อสร้าง ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางฝุ่นควันและมลพิษทางเสียงจากเครื่องจักรก่อสร้างต่อ
ชุมชนใกล้เคียงยาวนานกว่า 2 ปี และการลดลงของต้นไม้ใหญ่ที่ช่วยซึมซับอากาศเสียและฝุ่นริมขอบทางแนว
รางเนื่องจากการขยายพ้ืนที่ริมรางรถไฟ รวมไปถึงภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้ก่อให้เกิดปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงของทิศทางน้ าไหลอันเนื่องมาจากการยกระดับพ้ืนที่ริมขอบทางรถไฟที่ไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิ
ประเทศเดิมที่มีลักษณะเป็นเนินลอนลาด ท าให้เกิดปัญหาน้ าเอ่อท่วมขังยาวนานในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ใน
อนาคตหากโครงการพัฒนาเมืองต่าง ๆ ไม่ได้มีการวิเคราะห์ความเปราะบางที่ซับซ้อนเหล่านี้ หรือไม่ได้มีการ
วางแผนรับมือแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบไปพร้อมกับการสร้างสมดุลอย่างยั่งยืนร่วมกับสภาพภูมิอากาศและ
สภาพแวดล้อมดั้งเดิม จึงมีความเสี่ยงสูงที่การพัฒนาเมืองจะเป็นกลายตัวเร่งของการเพ่ิมปริมาณของมลพิษ
ทางสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงท าลายกายภาพทางธรรมชาติ อันน ามาสู่ปัญหาส าคัญท่ีเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน 
เช่น ฝุ่นควัน PM 2.5 หรือปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในย่านตัวเมือง  

โครงการศึกษาความเปราะบางและความสามารถปรับตัวรับมือของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจากการขยายตัวของเมืองและโครงการพัฒนาในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น จึงมีความ
มุ่งหวังในการศึกษาเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงตัวอย่างความเปราะบางที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเลือกพ้ืนที่
ศึกษาในเขตแนวโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง (High Speed Rail) และศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนนอก
เขตแนวโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง น าไปสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ภาคประชาสังคม 
และหน่วยงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ ซึ่งจะร่วมกันออกแบบและสร้างการพูดคุยเพ่ือค้นหาตัวอย่างแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเชิงนโยบายที่เป็นระบบและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1) เพ่ือประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการขยายตัว
ของเมืองและโครงการพัฒนาในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น 

2) เพ่ือศึกษาพลวัตรและการปรับตัวรับมือของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก
การขยายตัวของเมืองและโครงการพัฒนาในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น 

3. กระบวนการด าเนินการศึกษา 

 ส าหรับวิธีการศึกษาความเปราะบางและความสามารถปรับตัวรับมือของชุมชนเมืองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการขยายตัวของเมืองและโครงการพัฒนาในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น  
ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีขั้นตอนและวิธีการศึกษา ดังนี้ 
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1)  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลแบบพ้ืนฐาน 
การทบทวน ส ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของชุมชน กิจกรรมการพัฒนา ทิศทางการพัฒนาเมือง
ขอนแก่น  

2) จากนั้นจึงลงพ้ืนที่เพ่ือประชุมชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการวิจัยให้ชุมชนซึ่ง
เป็นพ้ืนที่เป้าหมายได้รับทราบ ประกอบด้วย ชุมชนมิตรภาพ (ริมรางรถไฟ) และชุมชนศรีฐาน 1 พร้อมนัด
หมายการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยเป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริบทชุมชน 
ความเป็นมา การพัฒนาเมืองขอนแก่น พลวัต การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

การจัดสนทนากลุ่ม ด าเนินการทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย (1) 
ชุมชน ผู้น า คณะกรรมการ และตัวแทนชุมชน  (2) เครือข่ายชุมชนรถไฟ+เมืองขอนแก่น (3) กรรมการและ
กลไกเมือง (4) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ พมจ.ขอนแก่น และ พอช.อีสาน  และ (5) ตัวแทนจากเทศบาลนคร
ขอนแก่น 
  3)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In- depth Interview) เป็นการศึกษากับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) คือ ประชากรในชุมชนที่อยู่อาศัยในชุมชน สามารถให้ข้อมูลและมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของชุมชน โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์ ซึ่งครอบคลุมประเด็นข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ให้ข้อมูล ด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และข้อมูลประสบการณ์ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   การ
เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาความเป็นเมืองของชุมชน  ผลกระทบ ความเสี่ยง ความไม่มั่นคงในชีวิต  ควบคู่กับ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant observation)   
  มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งสิ้น 12 คน โดยแบ่งเป็นชุมชนละ 6 คนสัดส่วน 
ชาย 3 หญิง 3  และมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ  (1) เป็นผู้น าชุมชน  (2) เป็นครัวเรือนมีฐานะ 
(3) เป็นครัวเรือนยากจนในชุมชน (4) ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และ (5) แรงงานตอนกลาง 30-44 ปี  
  4) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ืออธิบายในประเด็นความเป็นอยู่และ
ความอยู่ดีมีสุขของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการขยายตัวของเมืองและโครงการ
พัฒนาในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น  โดยเก็บข้อมูลจ านวน 100 ครัวเรือน  เฉลี่ยชุมชนละ 50 ครัวเรือน  
ซึ่งมีแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Interview Schedule) ตามแนวทางการสัมภาษณ์รายบุคคล 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประเด็นการเก็บรวบรวมข้อมูลครอบคลุมข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลสภาพ
การอยู่อาศัย  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  อาชีพ  รายได้  การถือครองทรัพย์สิน  การบริการจากภาครัฐ และน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามแนวทางการประเมินความเปราะบางของโครงการฯ ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงสถิติ
เพ่ืออธิบายผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกับชุมชน 
 

4. พื้นที่การศึกษา 

ในงานศึกษานี้ ได้ท าการศึกษาความเปราะบางของชุมชน 2 ชุมชน คือ ชุมชนมิตรภาพ และ ชุมชนศรี
ฐาน ซึ่งทั้งสองชุมชนมีลักษณะบริบท ดังนี้ 

4.1 ชุมชนมิตรภาพ (ริมรางรถไฟ) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 4.1.1 บริบท/ประวัติศาสตร์ชุมชน 

เมื่อประมาณปีพ.ศ.2525-2526 เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินซอย 5 (บริเวณ
โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว) จะท าการขายที่ดินจึงไล่รื้อครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นออกทั้งหมด ท าให้ครัวเรือนต้อง
อพยพย้ายถิ่นฐานมาจับจองที่ดินบริเวณโรงสีเก่า (ปัจจุบัน คือ ชุมชนมิตรภาพ) ซึ่งสมัยก่อนเป็นป่ารกทึบ ไม่
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ค่อยมีการสัญจรไปมา จะมีบ้างบางครั้งที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมหรืองานบุญประเพณีที่วัดป่าชัยวัน บริเวณ
สองข้างทางมีผักปัง ผักปอด น้ าขังและเป็นป่ารกทึบ จนชาวบ้านเรียกว่า “ทางผีเทียว” (เส้นทางของภูตผี) แต่
ชาวบ้านจ าเป็นต้องอพยพออกจากที่อยู่เดิม คือ บริเวณซอย 5 และมาปักหลักสร้างบ้านพักหรือเพิงพักชั่วคราว
ในสมัยนั้น เนื่องจากไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ไม่มีที่ไป จนกระทั่งในระยะต่อมาก็เริ่มมีครัวเรือนจากทั่วสารทิศ
ทยอยอพยพตามเข้ามามากขึ้นเรื่อย ๆ จนขยายเป็นชุมชนที่ใหญ่ข้ึนตามล าดับ  

เมื่อปี 2537 เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้อนุญาตให้มีการจัดตั้ง “ชุมชนมิตรภาพ” ขึ้นอย่าง
เป็นทางการ สามารถขอออกบ้านเลขที่จากงานทะเบียนราษฎรเทศบาลนครขอนแก่นได้  หลังจากนั้นจึง
สามารถขออนุญาตน าเข้าไฟฟ้าและระบบประปามาใช้ในชุมชน รวมทั้งการได้รับสวัสดิการหรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นจัดบริการสาธารณะได้จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันชุมชนมิตรภาพแบ่งเป็น 3 คุ้ม 
ได้แก่ 1) คุ้มกลาง มีจ านวนครัวเรือนประมาณ 60-70 ครัวเรือน  2) คุ้มใต้ มีจ านวนครัวเรือนประมาณ 30-40 
ครัวเรือน และ 3) คุ้มโรงสี มีจ านวนครัวเรือนประมาณ 35 ครัวเรือน รวมจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้นประมาณ 136 
ครัวเรือน  

ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีพ้ืนเพมาจากจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากในสมัยก่อนพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมามีสภาพแห้งแล้ง ไม่มีน้ าส าหรับท าการเกษตร จึงชักชวนกันออกจากพ้ืนที่และกลุ่มนี้เป็น
กลุ่มแรกที่มาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ซอย 5 (บริเวณโรงเรียนฮ่ัวเคียว) และเมื่อถูกไล่รื้อจึงอพยพย้ายมาอยู่ในชุมชน
มิตรภาพจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านอพยพเพ่ิมเติมเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน ทั้งที่มาจากจังหวัด
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หรือจากต่างถิ่นที่ไม่ทราบจังหวัดชัดเจน ซึ่งเข้ามาในลักษณะของการเป็น
ลูกเขยหรือลูกสะใภ้มากกว่าจะเป็นครัวเรือนใหม่ หรือเข้ามาอาศัยทั้งแบบชั่วคราวและปักหลักถาวรเพ่ือ
ประกอบอาชีพหารายได้ในเขตเมืองขอนแก่น เช่น ในอดีตรับจ้างถีบสามล้อบริเวณสถานีขนส่งหลังเก่า (บขส.
1) เป็นต้น แต่ปัจจุบันเมื่อ บขส.1 ยกเลิกกิจการและย้ายไปปักหลักที่ บขส.3 แล้ว จึงเปลี่ยนมาเป็นการรับจ้าง
รายวันทั่วไปแทนอาชีพเดิม 

 

 
 

ภาพที่ 1 ที่ตั้งของชุมชนมิตรภาพ (ริมรางรถไฟ) 
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  4.1.2 สภาพพื้นที่ทางกายภาพและสภาพแวดล้อม 
  เทศบาลนครขอนแก่น  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  มีขนาดเนื้อ  46 
ตารางกิ โล เมตร   ลักษณะทั่ ว ไปเป็นที่ ราบและ พ้ืนที่ ลาดชั้นขึ้น ไปทางทิศเหนือซึ่ ง เป็นที่ ตั้ งของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาบันการศึกษาส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และมีพ้ืนที่ติดต่อและเป็น
ทางผ่านของถนนแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี - หนองคาย (เขตแดน)  ตลอดบริเวณแนวถนนเป็นที่ตั้งของ
ชุมชน  ที่พักอาศัย โรงพยาบาล สถานประกอบการ ธุรกิจ ห้างร้านขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการเติบโตของเมือง  อย่างไรก็ดี เทศบาลนครขอนแก่นยังเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) โดยมีปลายทางที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นตามทิศทางการพัฒนา
หัวเมืองหลักเพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคส่งผลให้มีการค้าการลงทุนเพ่ิมขึ้น  ความต้องการแรงงาน การ
หลั่งไหลของผู้คนจากชนบทเข้ามาท างานในเมือง  และบางส่วนอาศัยอยู่ตามริมทางรถไฟเกิดเป็นชุมชนที่สร้าง
ขึ้นในพ้ืนที่ของรัฐ เอกชน และพ้ืนที่สาธารณะ   
  กิจกรรมการพัฒนายังด าเนินการเรื่อยมาและพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นยังอยู่ในแผนด าเนินงาน
โครงการระบบรถไฟความเร็วสูง (High-Speed Train) ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค มีระยะทาง 356 
กิโลเมตร โดยจะเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ.2566 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ปี พ.ศ.2572  โครงการพัฒนาพ้ืนที่
รอบสถานีรถไฟ (Transit-Oriented Development : TOD) ซึ่งสถานีรถไฟขอนแก่นได้รับเลือกให้ถูกน าจัดท า
ผังแนวคิดการพัฒนา TOD เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเพราะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง
ขนาดใหญ่หรือเป็นศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ( Intermodal Transportation Center)  จุด
ศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณที่เป็นสถานระบบขนส่งมวลชนอยู่ที่สถานีรถไฟ  และยังมีโครงการรถไฟรางเบา (Light 
Rail Transit System : LRT)   เป็นนโยบายจากส่วนท้องถิ่นและนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น ที่พยายามสร้าง
รูปแบบการพัฒนาเมืองที่เรียกว่า “ขอนแก่นโมเดล” เพ่ือพัฒนาขอนแก่นให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
จากการด าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ จะส่งผลให้พ้ืนที่เมือง กายภาพ ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมของเมือง
เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

ชุมชนมิตรภาพ (ริมรางรถไฟ)  เป็นชุมชนริมทางรถไฟตั้งอยู่ในพ้ืนที่การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย (ทั้งชุมชนไม่มีสัญญาเช่าพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยกับการรถไฟแห่งประเทศไทย )  มีพ้ืนที่บางส่วนติดกับ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลขอนแก่น  พ้ืนที่เป็นที่ลุ่มและรองรับน้ าจากชุมชนเมืองเสี่ยงต่อการถูกน้ าท่วมซ้ าซาก
เกือบทุกปี  มีน้ าเอ่อขังบริเวณรอบที่อยู่อาศัยเนื่องจากเป็นทางผ่านร่องระบายน้ าดั้งเดิมของชุมชนเมือง และ
ปัจจุบันอยู่แนวการอพยพเวนคืนที่ดินเพ่ือพัฒนาโครงการระบบรถไฟความเร็วสูง (High-Speed Train) ระยะ
ที่  2  ช่ วงนครราชสีมา -หนองคาย และโครงการพัฒนาพ้ืนที่ รอบสถานีรถไฟ (Transit-Oriented 
Development : TOD) ทั้งชุมชน   

จะเห็นว่า  ชุมชนมิตรภาพ  มีการด ารงอยู่ของชุมชนสอดคล้องกับบริบทของเมือง  ทิศ
ทางการพัฒนาเมือง  และการเติบโตของเมือง เนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ประชากรในชุมชนไม่ได้มี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเองและอยู่ในพ้ืนที่ที่ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ได้ถูกออกแบบไว้ส าหรับอยู่อาศัย 
กล่าวคือ อยู่ในพ้ืนที่สาธารณะซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกให้ออกจากพ้ืนที่ การได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงกายภาพเมืองจากการพัฒนา  การปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามแนวทางการพัฒนา
เมือง  ตลอดจนการขยายตัวของเมือง  การเพ่ิมขึ้นของที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ และการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นการพัฒนาเมืองเพ่ือให้เกิดความทันสมัย 
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ภาพที่ 2 ลักษณะท่ีตั้งและที่พักอาศัยในชุมชนมิตรภาพ (ริมรางรถไฟ) 

 
4.1.3 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

1) สภาพทางสังคม  
 เทศบาลนครขอนแก่น  มีประชากรจ านวน 118,359 คน ไม่นับ และคาดการณ์ว่า

จะมีกลุ่มประชากรแฝงที่ไม่มีรายชื่อในทะเบียนราษฎรของท้องถิ่น จ านวนมากกว่า 100 ,000 คน  แบ่งเขต
ชุมชนเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ชุมชนแออัดหรือชุมชนสลัม 2) ชุมชนเมือง 3) ชุมชนกึ่งเมือง 4) ชุมชนหมู่บ้าน
จัดสรร และ 5) หมู่บ้านหน่วยราชการ ซึ่งลักษณะของชุมชนแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันและมีความ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนทั้งด้านลักษณะที่พักอาศัย อาชีพ รายได้ ตลอดจนความมั่นคงในการถือครองที่
อยู่อาศัย  และยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองส าคัญของภูมิภาคด้วยการเป็นที่ตั้ง
ของสถานกงสุลใหญ่ของต่างประเทศจ านวน 6 แห่ง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยเวียดนาม  สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐเปรู และ  สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในการเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาสู่ภูมิภาคอ่ืน ๆ ต่อไป   

ในด้านการศึกษาพบว่า มีนักเรียน นักศึกษามากถึง 400,000 คน  เนื่องจากมี
สถาบันการศึกษาส าคัญทั้งภาครับและเอกชนหลายแห่งที่จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาสู่สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน และยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านการแพทย์โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนขนาด 3,339 เตียง และจะพัฒนาให้มีขนาด 
5,000 เตียง พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2566-2570, เทศบาลนครขอนแก่น)  จากเหตุผลเหล่านี้ ล้วนมีความสัมพันธ์กับทิศทางการพัฒนาที่ดึงดูดผู้คน
ให้เข้ามาอาศัย ประกอบอาชีพ ตลอดจนแสวงหาความทันสมัยของเมือง ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของประชากร ที่
พักอาศัยที่เพ่ิมมากข้ึนในขณะที่พ้ืนที่เมืองมีขนาดคงเดิม  

ชุมชนมิตรภาพ (ริมรางรถไฟ)  เป็นชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งจัดอยู่ใน
ลักษณะของชุมชนแออัดหรือชุมชนสลัม เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่กันอย่างแออัด มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น 
สภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ บ้านเรือนทรุดโทรม  ขาดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย มีปัญหาในการถือครอง
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ที่ดิน ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง มีการอพยพโยกย้ายอยู่เสมอ มีปัญหาสภาพแวดล้อม  ปัญหาทางสังคม และ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570, เทศบาลนครขอนแก่น)  ชุมชนมิตรภาพแบ่งเป็น 3 คุ้ม 
ได้แก่ 1) คุ้มกลาง มีจ านวนครัวเรือนประมาณ 60-70 ครัวเรือน 2) คุ้มใต้ มีจ านวนครัวเรือนประมาณ 30-40 
ครัวเรือน และ 3) คุ้มโรงสี มีจ านวนครัวเรือนประมาณ 35 ครัวเรือน รวมจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้นประมาณ 136 
ครัวเรือน และมีการย้ายเข้าออกภายในชุมชนอยู่ตลอด ขณะเดียวกันมีครอบครัวขยายที่อยู่อาศัยโดยไม่มี
ทะเบียนบ้านจ านวนมาก  มีศาลากลางชุมชนเป็นพื้นท ากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน  

ประชากรในชุมชนมิตรภาพ มีทั้งที่อยู่อาศัยมานานและมีการเข้าออกทั้งคนเก่าและ
คนใหม่อยู่ตลอดเวลา ทั้งในลักษณะของการเป็นลูกเขยหรือลูกสะใภ้หรือเข้ามาอาศัยทั้งแบบชั่วคราวและ
ปักหลักถาวร จากคนที่ ไม่ เคยรู้จักกัน แต่พอมาอยู่ด้วยกันก็รักใคร่ปรองดองกันเป็นพ่ีเป็นน้องกัน 
(isaanrecord, 2565)  และบางครั้งยังเป็นเสมือนแหล่งรองรับคนตกงาน ว่างงานให้ได้เข้ามาอาศัยช่วงระหว่าง
ที่ว่างเว้นการท างานด้วยเช่นกัน 

 
2) สภาพทางเศรษฐกิจ 

   เทศบาลนครขอนแก่น  เปิดรับทิศทางการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor – EWEC) เป็นหนึ่งในสามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Sub-region – 
GMS) ที่ประกอบด้วยไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม มณฑลยูนนาน และกว่างสีของจีน โดย
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ และ
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง จังหวัดขอนแก่นมีการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจตามทิศทางการพัฒนาเรื่อยมาทั้งด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนธุรกิจต่าง ๆ โดยพบว่า ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นและพ้ืนที่ต าบลในเมือง ส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคบริการ ธุรกิจ ร้านค้า และสถาน
ประกอบการ โดยในปีพ.ศ. 2564 ธุรกิจการค้าและบริการจดทะเบียนเป็นทุนนิติบุคคลกว่า 2,593 ราย และ
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) กว่า 27,790 และมีโรงงานอุตสาหกรรม 61 แห่ง (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570, 
เทศบาลนครขอนแก่น)  ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองด้านการเป็นศูนย์กลางพ้ืนที่การ
ประชุม/สัมมนา (Mice city)  และการพัฒนาระบบคมนาคม  ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาเหล่านี้ดึงดูดผู้คนให้เข้ามา
ในเมืองที่หลากหลาย ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ  และพบว่ามีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน
มากกว่า 28 กลุ่มโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้าท้องถิ่น อาทิ อาหาร เครื่องแต่งกาย และสินค้าที่
ระลึก ซึ่งชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมนั้นเป็นชุมชนมีลักษณะที่ตั้งและประชากรที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างชัดเจน 
   ชุมชนมิตรภาพ (ริมรางรถไฟ)  ประชากรในชุมชนมิตรภาพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
นอกภาคการเกษตร ได้แก่ รับจ้างทั่วไป  เก็บของเก่าขาย  ค้าขายทั้งในชุมชนและภายนอกชุมชน หาบเร่ ตาม
บริเวณพ้ืนที่ในเมือง เช่น สถานีขนส่งฯ หรือ บขส. 1 เดิมถือว่าเป็นแหล่งค้าขายที่ส าคัญของชุมชนก่อนที่จะ
ย้ายสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 ออกไปนอกเมือง (บขส.3 ในปัจจุบัน) บางรายกลายเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบตกงาน ว่างงาน โดยเฉพาะแม่ค้าและคนขับรถรับจ้าง ที่จ าเป็นต้องแสวงหาอาชีพใหม่แทนการ
ค้าขาย (ดังตารางที่ 1)  

อย่างไรก็ตาม การค้าขายในย่านมิตรภาพสมัยก่อนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ ค้าได้
ประมาณ 7,000-8,000 บาทต่อวัน และสามารถตั้งตัวได้จนถึงปัจจุบัน แต่หากจะมาเริ่มกิจการค้าขายใหม่ใน
ปัจจุบันไม่มีโอกาสที่จะสามารถท ารายได้มากขนาดนั้น) นอกจากนี้ บางรายยังได้รับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและคน
พิการ หรือการท าเกษตรในครัวเรือนแบบกินเองและแบ่งขายเล็กน้อย เพ่ือลดรายจ่ายของครัวเรือน  ส าหรับ
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กลุ่ม องค์กรด้านเศรษฐกิจไม่พบว่ามีการจัดตั้งหรือการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน  จะเห็นได้ว่า การประกอบ
อาชีพ การได้มาซึ่งรายได้ของคนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมือง จะ
เห็นได้จากการพัฒนาระบบขนส่งการคมนาคมที่มีการย้ายสถานีขนส่งไปที่ใหม่นอกตัวเมืองและห่างไกลจาก
ชุมชน ส่งผลให้ผู้ค้ารายย่อยและผู้ให้บริการรถรับจ้างกลายเป็นคนตกงานในทันที เนื่องจากไม่สามารถที่จะตั้ง
รับได้ทันอีกทั้งข้อจ ากัดในเรื่องของทรัพยากรและเงินทุนก็อาจจะเป็นปัจจัยส าคัญเช่นกันที่ท าให้ไม่ สามารถที่
จะยึดอาชีพเดิมได้ อีกทั้งบางอาชีพยังมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถท าได้ตลอดเวลาเนื่องจากข้อจ ากัดทาง
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะฤดูฝนที่จ าเป็นต้องหยุดไป เช่น รับจ้างก่อสร้าง และรับจ้างตัดต้นไม้ เป็นต้น  

 
 

ตารางท่ี 1 แสดงประเภทการประกอบอาชีพของประชากรในชุมชนมิตรภาพ (ริมรางรถไฟ)  
ประเภทอาชีพ รายละเอียด 

รับจ้างก่อสร้าง มี 10 ครัวเรือน ซึ่งจะได้ค่าแรงวันละ 300-400 บาท 
เก็บของเก่า มี 15-20 ครัวเรือน โดยบริเวณที่ไปเก็บคือหลังศาลหลักเมือง  กรมธนารักษ์ 

และบึงสีฐาน 
รับลงสินค้า สินค้า เช่น นม ผลไม้ มี 13 ครัวเรือน ได้ค่าแรงวันละ 300-500 บาท 
แม่บ้านท าความสะอาด มี 12 ครัวเรือน โดยจะรับจ้างท าความสะอาดที่โรงแรม ตามบ้านเรือน 

อพาร์ทเม้นท์ และหอพัก ได้ค่าแรงวันละ 400-500 บาท แต่สถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 ท าให้ไม่มีงาน เนื่องจากผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ยังไม่ได้รับการ
ฉีดวัคซีน 

ขายเร่ มี 9 ครัวเรือน ปกติจะขายตามงานไหม งานหมอล า ขายตามตลาด และแยก
ไฟแดง มีรายได้ 300-400 ต่อวัน โดยประเภทสินค้าที่จ าหน่ายจะเป็นผลไม้ 
และขนม 

ร้านค้าในชุมชน มี 11 ครัวเรือน มีร้านขายอาหารตามสั่ง, ขายของใช้ และขายผลไม้ 
รับจ้างตัดต้นไม้  มี 5 ครัวเรือน 
งานช่าง มี 7 ครัวเรือน งานสร้างบ้าน ทาสี และซ่อมรถ 

 
4.2 ชุมชนศรีฐาน 1 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 4.2.1 บริบท/ประวัติศาสตร์ชุมชน 
 ชุมชนศรีฐาน เป็นชุมชนโบราณดั้งเดิม หรือชุมชนเก่าแก่ของเมืองขอนแก่น คาดว่าเคยมีผู้อยู่

อาศัยตั้งแต่ยุคทวาราวดีตอนต้น แรกเริ่มเมื่อปี พ.ศ.2390 มีครอบครัวของ พ่อใหญ่โสม และ แม่ใหญ่โม่ง ได้
อพยพมาจากบ้านเมืองเก่า พร้อมด้วยลูกหลานและญาติพ่ีน้อง จ านวน 6 ครอบครัว มาตั้งรกรากที่เนินดินสูง 4 
ถ่าน (สูงเป็นชั้นๆ 4 ชั้น) เพ่ือท านาท าสวน หลังจากนั้นจึงมีผู้อพยพติดตามมาเรื่ อย ๆ จึงได้ร่วมกันตั้งชื่อ
หมู่บ้านว่า “บ้านสี่ถ่าน” ตามลักษณะของเนินดินที่ตั้งหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2478 ทางราชการเข้ามาส ารวจจ านวน
ประชากรและครัวเรือนในหมู่บ้านเพ่ือการพัฒนา ทางราชการไม่เข้าใจความหมายของค าว่า บ้านสี่ถ่าน จึงได้
เขียนชื่อกลายเป็น “บ้านศรีฐาน” ในปัจจุบัน ต่อมา ปี พ.ศ.2516 เทศบาลนครขอนแก่นได้ขยายเขตพ้ืนที่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นถึงหมู่บ้านศรีฐาน บ้านศรีฐานจึงเปลี่ยนสถานะแบ่งเป็น 4 หมู่ คือ ชุมชนศรีฐาน 1 2 3 
และ 4 ตามล าดับ จนถึงปัจจุบัน 
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ภาพที่ 3 ที่ตั้งของชุมชนศรีฐาน 1 

 
  4.2.2 สภาพพื้นที่ทางกายภาพและสภาพแวดล้อม 
   ชุมชนศรีฐาน มีพ้ืนที่ประมาณ 10.72 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  เป็นชุมชนซึ่งจัดอยู่ในลักษณะชุมชนกึ่งเมือง 
ตามการแบ่งเขตและประเภทของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวคือ เป็นชุมชนดั้งเดิมมีลักษณะการ
อยู่อาศัยแบบเครือญาติ ยึดถือวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมสืบต่อกัน  ประกอบอาชีพตามแนวทางของบรรพบุรุษ 
เช่น เกษตรกรรม ร่วมกับการความเจริญของเมืองในระยะต่อมา  มีผู้คนจากภายนอกอพยพเข้าไปอยู่อาศัย
มากขึ้นเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่จึงมีอาชีพที่หลากหลาย ผสมผสานระหว่างการเกษตร การค้าขาย และอาชีพ
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  มีการปลูกสร้างบ้านเรือนมั่นคง มีที่ดินเป็นของตนเอง  มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี
และมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2565-2570, เทศบาลนครขอนแก่น)   
   ชุมชนศรีฐาน 1 อยู่ใกล้แหล่งรับน้ าสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึงหนองโคตร บึง
หนองยาว อยู่ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วม 30 จุด ของเทศบาลนครขอนแก่น  พ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่การเกษตร 
และยังพบว่ามีท่ีไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์คือ บริเวณศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว   บริเวณโดยรอบชุมชนมีสถานประกอบการ
ห้างร้านขนาดใหญ่ สถาบันการศึกษา สถานบริการสาธารณะสุข  และธุรกิจ ร้านค้า ทั้งขนาดกลางและขนาด
เล็ก  ถึงแม้จากการจัดประเภทชุมชนตามแนวทางของเทศบาลนครขอนแก่นที่จัดให้ชุมชนศรีฐานเป็นชุมชนกึ่ง
เมือง แต่เมื่อพิจารณาบริบทของชุมชนแล้วจะเห็นได้ว่า ชุมชนศรีฐาน 1 มีความเป็นชุมชนเมือง เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการเกิดขึ้นของธุรกิจต่าง ๆ จ านวนมาก  การเข้าถึงระบบบริการที่ทั่วถึง  การเกิดขึ้นของที่พักอาศัย 
ห้องเช่า และหอพัก และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดินซึ่งพบว่า พ้ืนที่การเกษตรลดน้อยลง
เพราะถูกพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ธุรกิจ และสถานประกอบการต่าง ๆ  นอกจานั้นยังพบว่า ในปัจจุบันอยู่ในแนว
พัฒนาพื้นที่รถไฟรางเบา และการตัดถนนเส้นใหม่เชื่อมต่อสถานีรถไฟขอนแก่น  
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ภาพที่ 4 ลักษณะท่ีตั้งและที่พักอาศัยในชุมชนศรีฐาน 1 

 
 4.2.3 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  1) สภาพทางสังคม 
  ชุมชนศรีฐาน เป็นชุมชนโบราณจึงเป็นสถานทีอ่นุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตลอดจนมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงใช้เป็นพ้ืนที่ศึกษาเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกับ
มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยสภาพพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กับสถาบันการศึกษาส าคัญของจั งหวัดขอนแก่นและสถาน
ประกอบการธุรกิจ ส่งผลให้มีความหลากหลายของประชากรในชุมชนซึ่งเป็นลักษณะของประชากรแฝงหรือผู้
อาศัยอยู่ตามห้องเช่า หอพัก จ านวนกว่า 300 คน ในขณะที่ประชากรของชุมชนนั้นมีประชากรรวม 1,518 คน 
จ านวน 313 ครัวเรือน  ลักษณะที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านปูนคอนกรีต 2 ชั้น มีรั้วรอบขอบชิด  และยัง
พบว่า  ในบริเวณย่านที่อาศัยบริเวณ “หนองยาว” ซึ่งเป็นแหล่งน้ าสาธารณะที่อยู่ติดกับชุมชนและศูนย์วิจัย
พันธุ์ข้าว  มีลักษณะที่อยู่อาศัยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ประมาณ 10 ครัวเรือน  ของประชากรที่เข้ามาอาศัยใน
ชุมชนเพ่ิมมากขึ้นแต่ลักษณะการสร้างที่พักอาศัยในพื้นที่สาธารณะหรือพ้ืนที่ว่างเปล่า  และมีความเป็นไปได้ที่
เป็นการตั้งบ้านเรือนพักอาศัยบริเวณทางน้ าเดิมซึ่งไหลมาจากบึงหนองโคตรลงมาหนองยาว ก่อนไหลลงคลอง
ระบายน้ าในเขตชุมชนมิตรภาพ   

  2) สภาพทางเศรษฐกิจ 
  ครัวเรือนส่วนใหญ่ในชุมชนศรีฐาน 1 เป็นครัวเรือนที่ค่อนข้างมีฐานะ  ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร อาทิ  รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้มั่นคง ด้วย
บริเวณโดยรอบเป็นพ้ืนที่ย่านธุรกิจ การค้าที่ถือว่ามีการใช้บริการกันค่อนข้างมาก ท าให้ประชากรในชุมชนมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพตามบริบทชุมชนที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ธุรกิจห้างร้าน / บริษัท ห้างหุ้นส่วน 
/ ธุรกิจส่วนตัว  ค้าขาย  ส่งผลให้เกิดความต้องการด้านแรงงานท างานในธุรกิจ พนักงาน ลูกจ้าง  รับจ้างทั่วไป
ตามมา  และท างานกลางคืน ขณะเดียวกันยังพบว่า มีประชากรที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงหรือไม่ได้ประกอบอาชีพ 
ว่างงาน และเป็นนักเรียน นักศึกษา เป็นจ านวนมาก  
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ตารางท่ี 2 แสดงประเภทการประกอบอาชีพของประชากรในชุมชนศรีฐาน 1 

ประเภทอาชีพ จ านวน (คน)  
รับราชการ 82 
รัฐวิสาหกิจ 48 
ธุรกิจห้างร้าน / บริษัท ห้างหุ้นส่วน / ธุรกิจส่วนตวั 20 
พนักงาน / ลูกจ้าง 130 
ค้าขาย 91 
รับจ้างทั่วไป 118 
นักเรียน / นักศึกษา 332 
ว่างงาน ไม่ได้ประกอบอาชีพ 309 
ท างานกลางคืน 64 

 
 ทั้งนี้ จากการส ารวจข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน ทั้งในด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ  จ านวน 100 
ครัวเรือน  พบว่า อายุของสมาชิกในครัวเรือนมีอายุระหว่าง 20-40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.00 ซึ่งมี
สัดส่วนใกล้เคียงกับช่วงอายุ ระหว่าง 41-60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 30.30  และมีช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 27.20  เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน และจากบริบทชุมชนด้วยความที่
เป็นชุมชนในเมือง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรโดยเฉพาะการรับจ้างทั่วไป  การค้าขาย  หลาย
คนจึงเลือกที่จะอยู่ในเมืองและอาศัยพ้ืนที่เมืองเพ่ือยังชีพ   

สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 43.30 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา 
ร้อยละ 23.20 และพบว่ามีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 18.00  อาจจะเป็นประชากรในชุมชน
ศรีฐาน 1 เนื่องจากลักษณะการประกอบอาชีพมีความมั่นคงมากกว่าโดยเฉพาะในกลุ่มของข้าราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ระดับการศึกษาตามที่หน่วยงานก าหนดและมีความสัมพันธ์กับแต่ละอาชีพ 

ในครัวเรือนมีสมาชิกที่เป็นผู้เปราะบาง ส่วนใหญ่คือ ผู้สูงอายุ เฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
20 รองลงมาคือ เด็กเล็กตั้งแต่ 6 ขวบลงไป เฉลี่ย 1 คนต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10 และผู้ป่วยเรื้อรังเฉลี่ย 
1 คนต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9 และโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 62 ของครัวเรือนที่มีสมาชิกที่เป็นผู้
เปราะบางในครัวเรือน  (ดังตารางที่ 3) 

 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลทั่วไป 

บริบทท่ัวไป ร้อยละ 
อายุของสมาชิกในครัวเรือน  
น้อยกว่า 20 ปี 27.20 
ระหว่าง 20-40 ปี 31.00 
ระหว่าง 41-60 ปี 30.30 
มากกว่า 60 ป ี 11.60 
รวม 100.00 
ระดับการศึกษา  
ประถมศึกษา 43.30 
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บริบทท่ัวไป ร้อยละ 
มัธยมศึกษา 23.20 
ปวช/ปวส 6.70 
ปริญญาตรี 3.20 
สูงกว่าปริญญาตรี 18.00 
ก าลังศึกษาอยู่ 5.30 
อ่ืน ๆ  0.40 
รวม  
จ านวนคนเปราะบาง (ต่อครัวเรือน)  
ผู้พิการ  
1 7 
2 1 
ผู้สูงอายุ  
1 20 
2 5 
ผู้ป่วยติดเตียง  
1 3 
2 0 
เด็กเล็กตั้งแต่ 6 ขวบลงไป  
1 10 
2 0 
ผู้ป่วยเรื้อรัง  
1 9 
2 0 
3 1 
ผู้เปราะบางซ้ าซ้อน  
1 5 
2  
รวม 62 

  
ส าหรับอาชีพของครัวเรือน พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร คือ การรับจ้างทั่วไป คิด

เป็นร้อยละ 34.80  รองลงมาคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 19.60  และพบว่ามีสัดส่วนของคน
ว่างงานมากถึงร้อยละ 14.80 ซึ่งตัวเลขท่ีพบนี้เป็นไปได้ของประชาทั้งสองชุมชนที่มีการว่างงานเกิดขึ้น ในกรณี
ของชุมชนมิตรภาพ หลายครัวเรือนกลายเป็นคนตกงาน ว่างงานจากการพัฒนาระบบคมนาคมที่มีการโยกย้าย 
บขส. เดิมไปยังแห่งใหม่บริเวณถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น  ส่งผลให้ประชากรในชุมชนมิตรภาพจากเดิม
เคยค้าขาย วิ่งรถรับจ้าง ต้องหยุดท างานไปเนื่องจากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้และ
กลายเป็นผู้ว่างงาน  
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ส่วนรายได้ของครัวเรือนมีแหล่งที่มาของรายได้มากที่สุดนั้น มีความสอดคล้องกับอาชีพหลักของ
ประชากร คือ จากการรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 48.00 ในขณะที่รายได้จากค่าจ้าง/ เงินเดือน มีสัดส่วน
รองลงมาคิดเป็นร้อยละ  27.00  ส าหรับรายได้นี้น่าจะเป็นในส่วนของชุมชนศรีฐาน 1 เนื่องจากประชากรมี
การประกอบอาชีพ ที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ท่ีมั่นคงมากกว่าชุมชนมิตรภาพ   

ด้านภาระหนี้สิน พบว่า  ส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 65.00  และมีหนี้สิน น้อยกว่า 5,000 
บาท ร้อยละ 39.70 จ านวนหนี้สินที่ค่อนข้างน้อยนั้น คาดว่าเป็นข้อมูลในส่วนของชุมชนมิตรภาพ เนื่องจาก
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เป็นแรงงานอกระบบ และรับจ้างรายวัน ดังนั้น ความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอาจมีไม่มากนักด้วยข้อจ ากัดของเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้
การกู้ยืมท าได้ในส่วนที่สัมพันธ์กับที่มาของรายได้ (ดังตารางที่ 4) 

 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ   

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ   ร้อยละ 
อาชีพของครัวเรือน  
เกษตรกร 0.70 
รับจ้างทั่วไป 34.80 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 19.60 
พนักงาน/ลูกจ้าง บริษัทหรือห้างร้าน 5.60 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1.90 
รับราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ 1.50 
นักเรียน/นักศึกษา 18.50 
ไม่สามารถท างานได้ เช่น พิการ 2.20 
ว่างงาน 14.80 
อ่ืน ๆ 0.40 
รวม 100.00 
แหล่งที่มาของรายได้  
ค่าจ้าง/เงินเดือน 27.00 
ภาคการเกษตร 0.00 
รับจ้างทั่วไป 48.00 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 18.00 
ขายที่ดิน 0.00 
ค่าให้เช่าที่ดิน/ค่าเช่าอยู่อาศัย 1.00 
บ าเหน็จ/บ านาญ 1.0 
สวัสดิการรัฐ (บัตรสวัสดิการ, เบี้ยผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, เงินแรกเกิดฯลฯ) 1.00 
ลูกหลานส่งกลับมาให้ 4.00 
รวม 100.00 
ภาระหนี้สิน  
มี 65.00 
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ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ   ร้อยละ 
ไม่มี 35.00 
รวม 100.00 
จ านวนหนี้สินทั้งหมด  
น้อยกว่า 5,000 บาท 39.70 
ระหว่าง 5,000-15,000 บาท 36.50 
ระหว่าง 15,001-30,000 บาท 9.50 
มากกว่า 30,000 บาท 14.30 
รวม 100.00 

 
ในด้านรายจ่ายของครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายจ่ายด้านค่าอาหาร  มากที่สุดถึงร้อยละ 88.90 จาก

ประเด็นนี้เมื่อพิจารณาสภาพพ้ืนที่ด้วยความเป็นชุมชนเมืองอยู่ใกล้แหล่งจ าหน่ายสินค้าและอาหาร ส่งผลให้คน
ในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้โดยสะดวก แต่อีกประการส าคัญคือ เพราะเป็นชุมชนเมืองอาจมี
ข้อจ ากัดเรื่องขนาดพ้ืนที่และพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่จะผลิตอาหารเอง ทั้งการเพาะปลูก อาจท าได้ยาก ดังนั้น การ
ซื้ออาหารจากแหล่งจ าหน่ายน่าจะเป็นทางเลือกที่เข้าถึงประชากรในเมืองมากกว่า  

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้าน พบว่า ไม่มีการใช้จ่ายในส่วนนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอาศัยอยู่ใน
บ้านพักของตนเอง แต่อีกประการคือ ไม่ได้เสียค่าเช่าเพราะไม่ได้มีสัญญาเช่าเป็นรายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะ
ชุมชนมิตรภาพ ซึ่งไม่ได้ท าสัญญาเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  (ดังตารางที่ 5)  

 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (ต่อ) 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ   ร้อยละ 
รายจ่ายในครัวเรือน  
ค่าอาหาร 88.90 
การศึกษา 2.00 
ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, น้ าประปา, ฯลฯ) 2.00 
ค่าเช่าบ้าน 0.00 
ซ่อมแซมบ้าน/ต่อเติมที่อยู่อาศัย 2.00 
เสี่ยงโชค/ซื้อหวย 0.00 
ลงทุนด้านการเกษตร/ลงทุนค้าขาย, ธุรกิจ 3.00 
ภาษีสังคม (บุญประเพณี, งานแต่ง, บวช, ณาปนกิจ ฯลฯ) 0.00 
ค่าส่งงวดบ้าน 1.00 
ค่าส่งงวดรถ 1.00 
ค่าของใช้ในครัวเรือน/ค่าโทรศัพท์ 0.00 
ค่าประกันชีวิต/ประกันภัยต่าง ๆ 0.00 
รวม 100.00 
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 ในส่วนของความมั่นคงของครัวเรือนและการถือครองทรัพย์สิน  จากข้อมูลพบว่า กว่าร้อยละ 84.80 
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง  โดยอาศัยอยู่ในที่ดินสาธารณะ มากถึงร้อยละ 81.30 และ เป็นของตนเอง
บนที่ดินสาธารณะ ร้อยละ 74.00 ข้อมูลดังกล่าวนี้ อาจหมายถึงประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนมิตรภาพ  ซึ่ง
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามแนวริมรางรถไฟ  โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไม่สามารถ
ครอบครองเป็นเจ้าของได้ แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางที่มีความเสี่ยงที่จะถูกไร่ลื้อ ถูกให้ย้ายออกจากพ้ืนที่
ในกรณีที่เจ้าของพ้ืนที่มีแนวโน้มจะพัฒนาและใช้ประโยชน์จากที่ดิน  (ดังตารางที่ 6)  
 
ตารางท่ี 6 ข้อมูลด้านกรรมสิทธิ์และการถือครองที่อยู่อาศัย 

กรรมสิทธิ์และการถือครองที่อยู่อาศัย ร้อยละ 
กรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน  
มี 15.20 
ไม่มี 84.80 
รวม 100.00 
ลักษณะของการถือครองที่ดิน  
ครัวเรือนเป็นเจ้าของที่ดินโดยมีเอกสารสิทธิ์ 15.60 
ใช้ที่ดินของพ่อแม่/ญาติพ่ีน้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 0.00 
ครัวเรือนเช่าที่ดินโดยจ่ายค่าเช่า 0.00 
ที่ดินสาธารณะ 81.30 
อ่ืน ๆ 3.10 
รวม  
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยของครัวเรือน  
เป็นของตนเอง 20.00 
เป็นบ้านเช่า 0.00 
เป็นของตนเอง อยู่ระหว่างการเช่าซื้อ (ผ่อนช าระ) 0.00 
เป็นของตนเอง แต่ติดจ านองค้ าประกันเงินกู้ 0.00 
เป็นของตนเอง บนที่ดินสาธารณะ 74.00 
อาศัยบ้านญาติ 1.00 
เป็นของตนเองบนที่ดินเอกชน 0.00 
เป็นของตนเองแต่เช่าที่ดินรัฐ 0.00 
อ่ืน ๆ 5.00 
รวม 100.00 

 
นอกจากนี้ การถือครองทรัพย์สินของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนกว่าร้อยละ 69 มีรถจักรยานยนต์ไว้ใช้

งาน โดยเฉลี่ย 1 คัน ต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.95  และมีรถยนต์ ได้แก่ รถปิกอัพและรถยนต์นั่งส่วน
บุคคล คิดเป็นร้อยละ 11 และ 7 ตามล าดับ เฉลี่ยจ านวน 1 คันต่อครัวเรือน  ส่วนเครื่องอ านวยความสะดวก
พ้ืนฐานคือโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า ครัวเรือนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 86  โดยมีจ านวน
เฉลี่ย 1 เครื่องต่อครัวเรือน (ดังตารางที่ 7) 
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ตารางท่ี 7 ข้อมูลด้านการถือครองทรัพย์สินของครัวเรือน 

การถือครองทรัพย์สินของครัวเรือน ร้อยละ 
รถจักรยานยนต์  
1 คัน 55 
2คัน 8 
3 คัน 3 
4 คัน 2 
5คัน 0 
6 คัน 1 
รถปิคอัพ  
1  10 
2 1 
3  0 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  
1 7 
2 0 
3  0 
4  0 
โทรศัพท์มือเคลื่อนที่  
1 34 
2 26 
3 16 
4 4 
5 3 
6 3 
7 0 
8 0 
9 0 
อ่ืน ๆ   14.00 
รวม 100.00 
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ข้อมูลด้านการเข้าถึงน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน จากการศึกษาพบว่า  ครัวเรือนมีน้ าดื่ม
ที่สะอาดเพียงพอตลอดทั้งปี ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 35.00   และมีน้ าประปาใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี 
ในระดับมากเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 40.00  ในขณะที่กว่าร้อยละ 43.00  มีภาชนะส าหรับส ารองน้ าไว้ใช้/ดื่ม
กิน และส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้ าอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ าประปา เช่น บ่อบาดาล บ่อน้ าตื้น สระน้ า น้อยที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 52.00  

จากข้อมูลข้างต้น มีตัวเลขที่น่าสนใจคือ ด้านการมีภาชนะส าหรับส ารองน้ าไว้ใช้/ดื่มกินของครัวเรือน
นั้น  เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ในเมืองและมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมของเมืองที่ส่งผลให้เกิดมลพิษปนเปื้อนใน
อากาศท าให้ประชากรบางส่วน ไม่นิยมบริโภคน้ าฝนหรือรองรับน้ าฝนไว้ใช้ในครัวเรือน  แต่ตัวเลขดังกล่าวนั้น 
สอดคล้องกับข้อมูลของชุมชนมิตรภาพ เนื่องจากหลายครัวเรือนไม่มีน้ าประปาไว้ใช้ในครัวเรือนแต่ใช้การต่อ
พ่วงกันภายในชุมชน ดังนั้น มีความเป็นไปได้ท่ีอาจมีการรองน้ าฝนรวมทั้งน้ าประปาไว้ส าหรับใช้ในครัวเรือน 

ส่วนความพอเพียงด้านน้ าเพ่ือการเกษตรใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี พบว่า กว่าร้อยละ 63.00  มี
ความพอเพียงน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาจากบริบทของชุมชนซึ่งเป็นชุมชนเมือง ไม่มีพ้ืนที่ในการท าเกษตร อีกทั้ง
การประกอบอาชีพของชุมชนพบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร  ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ใน
ส่วนนี้เป็นไปได้ในกรณีที่ชุมชนไม่มีความจ าเป็นและเดือดร้อนเรื่องน้ าเพ่ือการเกษตร เพราะไม่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ 
วิถีการด ารงชีพ และไม่ใช่อาชีพหลักของชุมชน (ดังตารางที่ 8) 

 
ตารางท่ี 8 ข้อมูลด้านการเข้าถึงน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน 

เข้าถึงน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 
มีน้ าดื่มที่สะอาดเพียงพอตลอดทั้งปี  
น้อยที่สุด 1.00 
น้อย 11.00 
ปานกลาง 26.00 
มาก 35.00 
มากที่สุด 27.00 
รวม  100.00 
มีน้ าประปาใช้อย่างเพียงพอตลอดท้ังปี  
น้อยที่สุด 3.00 
น้อย 7.00 
ปานกลาง 30.00 
มาก 40.00 
มากที่สุด 20.00 
รวม  100.00 
มีภาชนะส าหรับส ารองน้ าไว้ใช้/ดื่มกิน  
น้อยที่สุด 9.00 
น้อย 33.00 
ปานกลาง 43.00 
มาก 9.00 
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เข้าถึงน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 
มากที่สุด 6.00 
รวม  100.00 
ใช้แหล่งน้ าอื่น ๆ นอกเหนือจากน้ าประปา  
น้อยที่สุด 52.00 
น้อย 29.00 
ปานกลาง 17.00 
มาก 1.00 
มากที่สุด 1.00 
รวม  100.00 
มีน้ าเพื่อการเกษตรใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี  
น้อยที่สุด 63.00 
น้อย 14.00 
ปานกลาง 20.00 
มาก 2.00 
มากที่สุด 1.00 
รวม  100.00 

 

 5. ความเปราะบางของชุมชน 
 5.1 ประสบการณ์/ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 ชุมชนมิตรภาพ (ริมรางรถไฟ)  เป็นพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากจากสภาพพ้ืนที่ลุ่มต่ าและการถูกจัด

ให้เป็นพื้นที่ระบายน้ าของเมือง  ประสบการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบช่วงฤดูฝนซึ่ง
เป็นไปตามฤดูกาลของสภาพแวดล้อม กล่าวคือ หากมีฝนตกหนักน้ าในชุมชนระบายไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ าท่วม
ขังในชุมชนเป็นระยะ หรือเรียกได้ว่า “เป็นพ้ืนที่น้้ำท่วมซ้้ำซำก”  ก็ว่าได้ ทั้งจากสภาพพ้ืนที่ของชุมชนซึ่งเป็น
ราบลุ่มต่ าน้ าท่วมถึงทุกปี ในชุมชนมีคลองน้ าขนาดเล็กแต่หากฝนตกหนักไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน ประกอบ
กับชุมชนมิตรถูกจัดวางให้เป็นเสมือนแหล่งรับน้ าของเมือง  ทั้งการเกิดขึ้นของอาคาร ห้างร้าน  ที่พักอาศัยที่
เพ่ิมมากขึ้น และนโยบายการพัฒนาเมืองเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ส าคัญและพ้ืนที่เศรษฐกิจของเมือง
ให้ไหลลงมารอการระบายที่ชุมชนนี้   

 
“ชุมชนเป็นที่ต่้ำน้้ำท่วมอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนไม่ท่วมมำก ต่อมำมีประตูน้้ำปล่อยเข้ำมำและ
เครื่องสูบน้้ำที่ตั้งอยู่หน้ำชุมชนเข้ำมำอีกน้้ำมัยเลยไหลไม่ทัน แค่ฝนตกริกเฉย ๆ  เ ท ศ บ ำ ล ก็
เปิดประตูน้้ำไว้รอแล้ว ไม่รู้น้้ำอะไรต่อมิอะไรไหลมำ ทั้งน้้ำโรงพยำบำล สีด้ำไหลมำที่ชุมชนก็
รับไป”   ประชากรวัยแรงงานในชุมชนมิตรภาพ (ริมรางรถไฟ) 

 
 ช่วงที่เกิดน้ าท่วมขังในชุมชนจะท่วมเป็นระยะเวลานาน น้ าท่วมทั้งชุมชน ท่วมสูงถึงระดับเอว  

ถนนไม่สามารถสัญจรได้ตั้งแต่ปากซอยข้างหน้าจนถึงข้างในชุมชน ท่วมที่พักอาศัย ในส่วนของการช่วยเหลือ
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จะแจ้งไปยังเทศบาลนครขอนแก่น บางครั้งมีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือแจกอาหาร ข้าวของเครื่องใช้เป็นครั้ง
คราว  

 
“เรื่องน้้ำท่วม เมื่อก่อนมันมีท่อเล็ก ๆ อยู่ เวลำฝนตกน้้ำก็ไม่ท่วมนะ แต่พอเขำ เปลี่ยนเป็น
ท่อใหญ่ตรง ถนนศรีจันทร์ พอท่อใหญ่มันท้ำให้น้้ำไหลมำเยอะกว่ำเดิม ทั้งทั้งท่ีคลองเรำก็เล็ก 
มันก็เลยเป็นคอขวด มันเลยท้ำให้น้้ำท่วม ไม่รู้ว่ำใครเป็นคนออกแบบ” ประชากรในชุมชน
มิตรภาพ (ริมรางรถไฟ) 

 
 ปัญหาน้ าท่วมขังของชุมชนมิตรภาพเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอทุกปีอย่างต่อเนื่อง

เพียงแต่ในอดีตน้ าท่วมในชุมชนไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหามากนัก เพราะมีระยะเวลาท่วมไม่นานประมาณ 2-3 วัน
น้ าก็จะระบายออกไปและไม่ได้ท่วมสูง อีกท้ังเป็นน้ าจากการตกต้องตามฤดูกาลไม่ใช่น้ าจากการท ากิจกรรมต่าง 
ๆ ของพ้ืนที่เมืองเช่นปัจจุบัน  ซึ่งมีทั้งน้ าจากที่พักอาศัย จากสถานประกอบการต่าง ๆ อีกทั้งน้ าท่วมขังจาก
แนวทางการพัฒนาเมืองและการขยายตัวของเมือง  ชุมชนมิตรภาพจึงเป็นเสมือนพ้ืนที่รับน้ าของเมืองโดยที่
ประชากรในชุมชนรับรู้และได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมนี้แต่ไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาได้  

 
 “ไม่รู้น้้ำอะไรต่อมิอะไรไหลมำ ทั้งน้้ำโรงพยำบำล สีด้ำ ๆ ไหลมำ แล้วเรำกะลูกก็เดิน 

  ลุย ตำมเท้ำตำมขำก้เปื่อย เพรำะน้้ำมันสกปรก บำงที่ก็มีงู มีตะขำบมำด้วย เมือก่อน 
  ไม่มีประตูน้้ำ ก็ไม่ท่วมเท่ำไหร่ ตั้งแต่มีประตูน้้ำแล้วเปิดไหลเข้ำมำท่วมหนักตลอด  เขำ 
  ท้ำเหมือนว่ำอยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็ไป เขำไม่ได้สนใจเรำหรอก ยิ่งเขำจะไร่เลำอีก นับวัน 
  ยิ่งใกล้วันที่เขำจะไล่เรำออก เขำจะท้ำยังไงกับเรำก็ได้”  ประชากรในชุมชนมิตรภาพ  
  (ริมรางรถไฟ) 

 
 

ภาพที่ 5 สภาพน้ าท่วมขังในชุมชนมิตรภาพ (ริมรางรถไฟ) 
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 ส่วนชุมชนศรีฐาน 1  ประสบการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น  ด้วยสภาพพ้ืนที่บางแห่ง
เป็นพ้ืนที่สูงปะปนอยู่กับพ้ืนที่ราบลุ่มบางส่วน อีกทั้งด้วยความเป็นชุมชนโบราณ ชุมชนเก่าที่มีการตั้งถานฐาน
บ้านเรือนมาเป็นระยะเวลาแสดงให้เห็นถึงความเป็นชุมชน การปลูกอาคารบ้านเรือนที่ค่อนข้างมีระบบส าหรับ
การตั้งถ่ินฐาน  ถึงแม้ในบางครั้งจะประสบปัญหาน้ าท่วมแต่ไม่ได้ท่วมขังนานเป็นปัญหาการระบายน้ าในชุมชน
จากการเพิ่มขึ้นของที่พักอาศัย อาคารบ้านเรือนขนาดใหญ่  ซึ่งไม่ใช่ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 

 “เวลำน้้ำมำเยอะ ๆ น้้ำก็ท่วม เพรำะระบำยไม่ทัน แต่ก็ไม่ได้ท่วมซ้้ำซำก ระบำยน้้ำก็ดี 
  อยู่ ก็จะมีปัญหำช่วงน้้ำมำก” ประชากรในชุมชนศรีฐาน 1  

 
จากผลการศึกษา พบว่า ประสบการณ์การเผชิญปัญหาในรอบ 5 ที่ผ่านมา ชุมชนประสบปัญหา 

ปัญหาน้ าท่วม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมาคือ ปัญหาการถูกบังคับให้ย้าย หรือการไล่รื้อที่อยู่
อาศัย มากถึงร้อยละ 72.00 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาที่ชุมชนก าลังเผชิญอยู่
โดยเฉพาะชุมชนมิตรภาพ ที่มีความเปราะบางทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของ
เมือง คือ ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก การเป็นพ้ืนที่รองรับน้ าจากการระบายของเมือง และเป็นชุมชนที่อยู่ในแนวการ
พัฒนาระบบโครงการรถไฟความเร็วสูงและ TOD ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากเดิมให้กลายเป็นพ้ืนที่ตามแนวทางการพัฒนา ดังนั้น เมื่อมีแผนการ พัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนเกิดขึ้น ชุมชนและผู้คนที่อาศัยอยู่ย่อมต้องถูกไร่ลื้อ ถูกย้ายให้ออกจากพ้ืนที่พัฒนาดังกล่าว  (ดัง
ตารางที่ 9) 
 
ตารางท่ี 9 ประสบการณ์การเผชิญปัญหาในรอบ 5 ที่ผ่านมา 5 อันดับแรก (ตอบได้หลายข้อ) 

ประสบการณ์ ร้อยละ 
ปัญหาน้ าท่วม  84.00 
ปัญหาการถูกบังคับให้ย้าย หรือการไล่รื้อที่อยู่อาศัย  72.00 
ปัญหาลมพายุ  68.00 
ปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบราง  68.00 
ปัญหาอากาศหนาวจัด/ร้อนจัด 63.00 
 

 5.2 ผลกระทบของภัยพิบัติและการเติบโตของเมือง 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งจากภัยพิบัติและการเติบโตของเมืองต่อชุมชนทั้งสองแห่งนั้นที่ส่งผลให้

เกิดความเปราะบางของชุมชน  จ าแนกเป็นความเปราะบางของเมือง  ความเปราะบางทางสังคม  และความ
เปราะบางทางเพศ ดังนี้ 

 1) ความเปราะบางของเมือง   
  1.1) ปัญหาน้ าท่วมจากการวางระบบระบายน้ าของเมือง และการพัฒนาเชิงพาณิชย์

และโครงสร้างพ้ืนฐานรอบชุมชน ซึ่งเกิดจากแนวทางการพัฒนาเมืองที่ต้องการสร้างเมืองที่มีความทันสมัย 
เมืองที่มีความเจริญ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดินในเมือง  บางแห่งถูกพัฒนาเป็นที่
อยู่อาศัยหนาแน่นมากขึ้น  หรือถูกพัฒนาเป็นอาคารขนาดใหญ่ การเกิดขึ้นของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่   
สถานที่ส าคัญต่าง ๆ  และโครงการก่อสร้างและการขยายพื้นที่คมนาคม ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวนี้กลายเป็นพ้ืนที่
ส าคัญของเมือง เป็นพ้ืนที่ย่านเศรษฐกิจที่ส าคัญของเมืองและกลุ่มทุนในเมือง  จ าเป็นต้องมีการวางแนวทาง
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ป้องกันปัญหาน้ าท่วมและระบบการระบายน้ าของเมืองเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่และชุมชน
โดยรอบที่อยู่นอกแนวทางระบบการระบายน้ าของเมืองได้ เช่นที่เกิดขึ้นกับชุมชนมิตรภาพที่มีน้ าจากส่วนต่าง 
ๆ ของเมืองไหลลงมาที่ชุมชนร่วมกับน้ าฝนที่ตกตามฤดูกาลส่งผลให้เกิดน้ าท่วมขังในชุมชนและกระทบต่อ
ประชากรในชุมชนซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และเกิดน้ าท่วมซ้ าซากอยู่เสมอ 

  ส่วนชุมชนศรีฐาน 1  ได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบายน้ า ส่งผลให้เกิดน้ าท่วม
เป็นบางครั้งแต่ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงและไม่ท่วมซ้ าซาก  จากการถมที่ดินของโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่
และบ้านของคนมีฐานะโดยรอบชุมชน   ซึ่งอาจกีดกันทางน้ าไหลผ่าน การระบายน้ าจนเกิดปัญหาการระบาย
น้ าในชุมชนในบางครั้ง 

 
  1.2) ปัญหาขยะในชุมชน โดยชุมชนมิตรภาพ ประสบปัญหาขยะที่ลอยมากับน้ าท่วม

และน้ าจากการระบายของเมืองทีไหลลงสู่ชุมชนตกค้างในชุมชนเป็นจ านวนมาก รวมทั้งการอุดตันทางระบาย
น้ าส่งผลให้น้ าท่วมขังชุมชนเพ่ิมมากขึ้น เกิดปัญหาที่เก่ียวข้องทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยเพ่ิมมาก
ขึ้นเช่นกัน   

 “ขยะก็ลอยมำกับน้้ำช่วงน้้ำท่วม ส่งกลิ่นเหม็น บำงครั้งก็จะเป็นขยะจำก  
  ชุมชนเองที่ต่ำงคนต่ำงท้ิงกันในชุมชน”  ประชากรในชุมชนมิตรภาพ  

   
  อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องขยะเหล่านี้ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการทิ้งขยะของคนใน

ชุมชนเองซึ่งทิ้งและจัดการขยะตามความสะดวกของตนเอง  ทั้งนี้ เมื่อก่อนทางเทศบาลเข้ามาจัดเก็บขยะใน
ชุมชนให้แต่ปัจจุบันไม่ได้เข้ามาเก็บแล้ว แต่ละครัวเรือนจึงจัดการเอง  

 
 “เรื่องขยะก็มีเทศบำลมำเก็บ ไม่มีกำรเผำเอง เมื่อก่อนเขำเข้ำไปเก็บใน   

  ชุมชนอยู่ แต่คนมักง่ำยเขำเลยไม่เข้ำไป เขำให้เอำขยะมำข้ำงนอกแล้ว   
  เทศบำลก็มำเก็บข้ำงนอก”  ประชากรในชุมชนมิตรภาพ 
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 ส่วนชุมชนศรีฐาน 1  ประสบปัญหาเรื่องขยะ  จากระบบการจัดการขยะของชุมชนด้วยสภาพ
พ้ืนที่ที่มีจ านวนของหอพัก  ห้องเช่าจ านวนมากจากประชากรแฝงที่ เข้ามาพักอาศัยอยู่เนื่องจากเป็นย่าน
สถานศึกษาและค้าขาย ส่งผลให้จ านวนขยะที่เกิดจากชุมชนเองอาจจะมีจ านวนมากจนส่งผลกระทบต่อคนใน
ชุมชนได้ ทั้งเรื่องการจัดการ ปัญหาขยะจ านวนมาก และปัญหาเรื่องกลิ่นที่ส่งผลต่อครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใกล้
แหล่งทิ้งขยะหรือแหล่งจัดการขยะของชุมชนได้ 

ภาพที่ 6 ปัญหาขยะในชุมชนศรีฐาน 1 
   
  1.3) ช่องว่างการพัฒนาจากการเป็นชุมชนที่อาศัยในพ้ืนที่ไร้กรรมสิทธิ์ ซึ่งประเด็นนี้

ชุมชนมิตรภาพจะประสบปัญหามากที่สุด เนื่องจากตั้งแต่เริ่มมีการอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นที่เดิมหรือพ้ืนที่ ใน
ปัจจุบันล้วนเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถครอบครองได้ เนื่องจากอาศัยอยู่ในที่ดินของเอกชนต่อมาย้ายมาอาศัยอยู่ใน
ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย  ซึ่งไม่มีสัญญาเช่า ไม่สามารถครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ได้ ส่งผลต่อการ
ได้รับบริการและการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกับคนเมืองอ่ืน ๆ เนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาหลายอย่างไม่สามารถ
ด าเนินการในพ้ืนที่ของรัฐได้  โครงการพัฒนาจากท้องถิ่นไม่ค่อยเข้ามาด าเนินการช่วยเหลือแก้ปัญหาชุมชน
ต้องจัดการแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นหลัก เช่น การจัดการขยะจากครัวเรือน ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา หลาย
ครัวเรือนต้องอาศัยต่อพ่วงจากเพ่ือนบ้านในชุมชนส าหรับใช้ในครัวเรือนของตนเองเพราะเคยเข้าไปขอให้
ช่วยเหลือติดตั้งไฟฟ้าแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบสนอง  หลายครัวเรือนจึงแก้ปัญหาด้วยตนเอง   

 
 “กำรอยู่อำศัยในชุมชนพออยู่ได้ ไฟฟ้ำน้้ำก็สะดวกอยู่ แต่ก็เป็นมิเตอร์รวม   

  เคยไปขอแต่เขำไม่มำท้ำให้ เขำว่ำเป็นที่ทำงรถไฟเลยไม่มำท้ำให้ ก็อยำกได้  
  เป็นของตัวเองอยู่แต่ก็ไม่มีปัญญำ”  ประชากรในชุมชนมิตรภาพ 
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 2) ความเปราะบางทางสังคม   
  2.1) ความไม่แน่นอนของอาชีพและรายได้ ในส่วนของชุมชนมิตรภาพ เนื่องจากส่วน

ใหญ่ประชากร ร้อยละ 80 เป็นแรงงานนอกระบบรายวัน ได้รับค่าตอบแทนรายวัน ต้องท างานจึงจะได้รับ
ค่าตอบแทน ส่วนผู้ค้าขาย ก็เป็นเพียงผู้ค้ารายย่อยทั้งในและนอกชุมชน บางคนอาศัยการหาบเร่ขาย หรือบาง
คนมีข้อจ ากัดจากสภาพอากาศตามฤดูกาล เช่น รับจ้างก่อสร้าง โดยในช่วงฤดูฝนจะไม่สามารถท างานได้ ส่งผล
ต่อรายได้และค่าตอบแทนที่ควรได้รับ และส่งผลต่อความพร้อมในการจัดการปัญหาของตนเอง   ทั้งเรื่องที่อยู่
อาศัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชน หลายครั้งไม่สามารถท่ีจะจัดการปัญหาหรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยข้อจ ากัดที่มีใน
เรื่องอาชีพและรายได้ที่ไม่มีความมั่นคงและมากพอที่จะด าเนินการ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยโดยขณะนี้
มีความเสี่ยงที่จะถูกไร่ลื้อให้ออกจากชุมชนเพราะอยู่ในเขตพ้ืนที่การพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงและ TOD  
ดังนั้น ประชากรเหล่านี้ไม่มีศักยภาพมากพอที่จะเข้าถึงแหล่งที่อยู่ใหม่ได้ด้วยตนเอง และมีความเสี่ยงที่จะ
กลายเป็นคนไร้บ้านในอนาคต 

  2.2) ความหลากหลายของประชากรและความสัมพันธ์ในชุมชน ด้วยความเป็น
ชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ที่มีการเข้ามาอยู่อาศัยของประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของ
เมือง ก่อให้เกิดความหลากหลายของประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน แต่มีวิถีชีวิตที่แยกขาดกันทั้งคนเก่า
และคนใหม่ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนในการรับมือกับปัญหาเมืองและและความเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน ตลอดจนก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด การลักเล็กขโมยน้อยในชุมชนได ้

 
 3) ความเปราะบางทางเพศ  
  3.1) ความเสี่ยงของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  ทั้งจากความแออัดและข้อจ ากัดในที่

อยู่อาศัยมีสภาพที่ไม่ม่ันคง ทั้งในรูปแบบตัวบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นลักษณะเพิงพักใช้วัสดุเหลือใช้อย่างง่าย เช่น 
สังกะสีเก่า ไวนิล แผ่นป้ายโฆษณาเก่า ที่ไม่สามารถที่จะขยับขยาย ได้  เพ่ิมพ้ืนที่ หรือการจัดให้เป็นสัดส่วน
โดยเฉพาะในชุมชนแออัด  อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะถูกล่วงละเมิดทางเพศได้จากความแออัดของที่อยู่
อาศัยในการหลับนอน  ด้วยความหลากหลายของประชากรที่เข้ามาในชุมชนโดยเฉพาะในกลุ่มห้องเช่าหรือ
หอพัก  ซึ่งไม่ค่อยรู้จักหรือสนิทกันมากนัก  และยังไม่สามารถทราบจ านวนที่แน่ชัดของประชากรเหล่านี้ได้  
การระวังป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศจึงป้องกันได้ยาก  จึงมีความเสี่ยงในการถูกล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้น
ได ้

 
6. ความอยู่ดีมีสุขของชุมชน 
จากการศึกษาศึกษาความเปราะบางและความสามารถปรับตัวรับมือของชุมชนเมืองต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการขยายตัวของเมืองและโครงการพัฒนาในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น  
ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ืออธิบายในประเด็นความเป็นอยู่และความอยู่ดีมีสุขของชุมชนเมือง  โดยเก็บ
ข้อมูลจ านวน 100 ครัวเรือน  พบว่า  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในข้างต้น โดยพิจารณาจากการได้รับอิทธิพล
ทางตรง ในเรื่องของศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติ (ร้อยละ 50.28)  รายได้ และทรัพย์สินในครัวเรือน  รวมทั้ง
การได้รับอิทธิพลทางอ้อม จากการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า ประสบการณ์เผชิญกับภัยพิบัติในรอบ 
5 ปี (ร้อยละ 57.11) ความอ่อนไหวต่อพิบัติ (ร้อยละ 56.37) มีเส้นทางผ่านศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติของ
ครัวเรือน แสดงให้เห็นว่าชุมชนมีระดับความอยู่ดีมีสุขในระดับปานกลางหรือร้อยละ 59.13 อาจเนื่องมาจาก
ข้อมูลกว่าครึ่งหนึ่งจากผลการวิเคราะห์มาจากของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นอยู่ที่ไม่ได้ล าบาก หรือค่อนข้างมี
ฐานะ มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง มีศักยภาพในการเข้าบริการและกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ได้ค่อนข้างสะดวก 
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อีกทั้งประการส าคัญคือ ไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกไล่รื้อที่อยู่อาศัย แต่ในขณะเดียวกัน อีกชุมชนมีสถานะที่ไม่
มั่นคง มีความเสี่ยงทั้งเรื่องของน้ าท่วม ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย ตลอดจนความไม่มั่นคงเรื่องอาชีพ รายได้ 
และสถานะต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการถูกละเลยหรือถูกจ ากัดการเข้าถึงบริการและกิจกรรมการพัฒนาของเมืองที่
ด าเนินไปทุกขณะ 

  
 
 
 

 
 


