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Black Dragon Gang from The Marginal Boys to  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาจุดเริ่มต้นและกระบวนการในการพัฒนามาเป็นแก๊งมังกรด า 2) เพ่ือศึกษา 
จุดเปลี่ยนของการกลับตัวมาเป็นแกนน าในการพัฒนาเมืองขอนแก่นของแก๊งมังกรด า  และ 3) ถอดบทเรียนที่ได้รับจาก
การศึกษาแก๊งมังกรด าในการน าไปพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี จ านวน 28 คน ใช้การ
เลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษา พบว่า 1) แก๊งมังกรด ามีจุดเริ่มต้นจากนายประดิษฐ์จรัส อสุชีวะ หรือ เปี๊ยก ก่อต้ังเมื่อ พ.ศ. 2541 
มีการน าเอาสัญลักษณ์ศักด์ิสิทธ์ิมาเป็นจุดศูนย์รวมใจของสมาชิกท าให้มีความน่าเกรงขามและเป็นที่ยอมรับของแก๊งอื่นๆ 
ในขณะน้ัน การใช้สัญลักษณ์น้ีเองส่งผลให้เกิดการเริ่มต้นจากการคนเพียงกลุ่มเล็กๆ น าไปสู่การขยายตัวของกลุ่มจนมีสมาชิก
ทั่วประเทศมากกว่า  500 คน 2) หัวหน้าแก๊งมังกรด าเป็นผู้ริเริ่มที่จะกลับตัวกลับใจ เขาน าพาสมาชิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่
การสร้างสรรค์สังคมซึ่งถือเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของแก๊งมังกรด า น าไปสู่การเป็นต้นแบบของการท าความดีแก่สมาชิก
ในแก๊ง 3) บทบาทของหัวหน้าแก๊งมีส่วนส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง เปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนให้สมาชิกแก๊งหันมาประกอบ
อาชีพสุจริต ประกอบกับภาคชุมชนทั้งผู้น าและคนในชุมชนที่เข้าใจปัญหาและพร้อมที่จะยอมรับและแก้ไขเพ่ือน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเหล่าน้ี โดยการสนับสนุนของเทศบาลนครขอนแก่น ท่ีได้ด าเนินการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู 
เด็กกลุ่มเสี่ยงซึ่งอยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบดังเดิม  
 
ค ำส ำคัญ  การพัฒนาเด็กและเยาวชน, เด็กชายขอบ, แก๊งมังกรด า 
 
Abstract 

 The purposes of this research were: 1) to study the origin and development process of the Black 
Dragon Gang (hereinafter refers to as “the Gang”, 2) to study the transformation process of the Gang’s 
action which finally perform the leading role for the development of Khon Kaen City, and 3) to obtain the 
lessons learned from the study  case of the Gang which would lead to the guideline for the development 
of the vulnerable youth. The sample group selected by the purposive sampling were : 10 members of the 
Gang, 8 community leaders and the public authorities concerning the mental and behavioral adjustment 
for the Gang’s members, the Gang members’ relatives and neighbors who were either directly or indirectly 
treated by the Gang’s actions. 

The results revealed the foundation of the Gang of 500 uneducated youth members which was 
dated back on 1998 under the leading role of Mr. Pradith Asucheeva (Piak). Not only to be accepted and 
respected by another one, the sacred symbol used as the Gang’s emblem had significantly attracted the 
youth who were being neglected by their uninterested parents and had gradually increased the Gang’s 
member from 14 to 500 nationwide. There were 3 tiers regarding the structure of the Gang : the Head 
( Black Dragon) , the Vice Head (Tiger- Dragon), and the common members (Dragon).  

For more than 10 years, the Gangs’ illegal and anti - social norms actions had  been causing 
social problems  in  many aspects . That was the results of the Gang’s efforts for the youth members’ 
values shaping considering their fundamental needs for self-esteem, self – proudness, and the success of 
____________________________________________________________________________________________ 
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life.  However, the actions of the group with collective values and psychological forces that treated their 
families, neighbors, and societies, had been investigating and deterring by the police officers and the 
public authorities.  
 The lesson learned from the study case of the Black Dragon Gang, which could lead to the 
protection and development of the vulnerable youth, was the significant role of the Gang’s head as a 
driving force for either positive or negative actions of the Gang’s member. Therefore, the family’s 
inspiration for the adjustment of the Gang’s head behavior from the illegal actions to the legally 
professions was also considered as the prompt adjustment for the member’s.  Thus, the family’s 
attention, the community’s leader and community members’ understanding and acceptance, were 
accepted as the guideline for the behavioral adjustment of these youth. For instance, Khon Kaen 
Municipality’s supportive roles in persuasion of the uneducated and vulnerable youth to return to the 
respective educational system, the roles of the concerned agencies such as the Office of Vocational 
Education for the vocational promotion , as well as the Quality Learning Foundation for the supportive 
actions for any current activities organized by related agencies. The collaborative actions of concerned 
parties such as the Head of the Gang, families, communities, local governments  organizations, educational 
institutions, and the youth development agencies, had effectively created the concrete efforts for  the 
behavioral adjustment of the members of the Black Dragon Gang ,as well as the efforts for the protection 
and development of the vulnerable marginal youth, which is one among the important factors for the 
peaceful society. 
 
Keywords:  development of the vulnerable youth, The Marginal Boys, Black Dragon Gang 
 
บทน ำ 
 วัยรุ่นถือเป็นวัยที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
สังคมไทย น่ันคือหากวัยรุ่นได้รับการศึกษาที่ดีจะถือเป็น
กลุ่มระดับมันสมองของสังคม ในการที่จะคิดหาแนวทางเพ่ือ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป เพราะฉะน้ันวัยรุ่นดี
หรือไม่ดีจึงส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก จะเห็น
ว่าสังคมไทยเรามีค ากล่าวที่ ว่า “เด็กวันน้ี คือผู้ใหญ่ในวัน
หน้า” ท าให้พิจารณาได้ว่าวัยรุ่นคืออนาคตในการพัฒนา
สังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศได้
ต่อไปในช่วงวัยของการเป็นวัยรุ่นจะมีความต้องการเป็นที่
ยอมรับของเพ่ือนในกลุ่ม ต้องการเพ่ือนที่มีความสนใจในสิ่ง
ต่าง ๆ ลักษณะเดียวกับตนเอง คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ในช่วงน้ีวัยรุ่นจะมีความผูกพันกับกลุ่มเพ่ือนมาก เพ่ือนจึงมี
อิทธิพลในความเป็นไปต่าง ๆ ของวัยรุ่นถ้าคบเพ่ือนดีใฝ่
ศึกษาก็จะชักชวนกระท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ความส าเร็จก็
จะเกิดข้ึนได้ในอนาคตแต่ถ้าคบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
เช่น แข่งรถ ด่ืมแอลกอฮอล์ก็จะส่งผลต่อตัววัยรุ่นเอง รวมถึง
สังคมและประเทศชาติ 
 แก๊งวัยรุ่น หรือเด็กแว้นเป็นรูปแบบของการ
รวมตัวของวัยรุ่นแบบหน่ึง ซึ่งมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะ
เป็นการรวมกลุ่มในทางที่ไม่สร้างสรรค์ เช่น รวมตัวเพ่ือแข่ง
มอเตอร์ไซด์ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญต่อสังคม 

ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทั้งตนเองและ
ผู้อื่นและเป็นมูลเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
เช่น ขาดเรียนเน่ืองจากนอนดึก ด่ืมสุรา ปัญหาทางเพศ
ปัญหาการติดยาเสพติดทั้งบุหรี่หรือยาบ้า ที่หนักที่สุดคือ
ปัญหาอาชญากรรมสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินและ
ชีวิตของผู้อื่นที่เกิดจากความคือคะนองจนขาดความย้ังคิด
อย่างที่เป็นข่าวรายวันปรากฏตามสื่อต่าง ๆ และปัญหา
เหล่าน้ีนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึนซึ่งในปัจจุบันพบว่าเด็ก
และเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึน เด็กและเยาวชนมี
การรวมตัวกันเป็นกลุ่มแก๊งและสร้างปัญหา มีแนวโน้มเพ่ิม
จ านวนมากข้ึนอย่างน่าเป็นห่วง 
 ในปัจจุบันเมืองขอนแก่นถือเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการศึกษา ความเจริญ เศรษฐกิจ หน่วยงานราชการ
บางหน่วยงาน และการคมนาคม ที่ส าคัญของภูมิภาคอีสาน 
ตอนกลาง เป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างครบทุกด้าน ใน
ขณะเดียวกันผลของการพัฒนาท าให้เมืองขอนแก่นกลาย
สภาพเป็นเมืองที่ทันสมัยอันส่งผลให้เมืองของแก่นเกิด
ปัญหาต่างๆมากมายทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหา
อาชญากรรมปัญหายาเสพติด ปัญหาวัยรุ่น ฯลฯ  ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าปัญหาที่ขอนแก่นก าลังเผชิญอยู่น้ันเป็นปัญหา
ของสังคมเมือง โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับแก๊งวัยรุ่น หรือ"
เด็กนอกระบบ" ที่หลุดจากระบบ 4 ชุมชนเทศบาลนคร
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ขอนแก่น ได้แก่ ชุมชนบ้านสามเหลี่ยม ชุมชนบ้านศรีฐาน 
ชุมชนโนนทัน และชุมชนเหล่านาดี กว่า 1,275 คน รวมตัว
เป็น "แก๊ง" กว่า 10 แก๊ง ตระเวนก่อความวุ่นวาย เกิดปัญหา
มานานัปการ บ้ างปัญหาแม่ วัยรุ่น บ้ างปัญหาก่อค ดี
อาชญากรรม เพียงเพราะถูกสังคมยึดพ้ืนที่ที่พวกเขาควรจะ
ยืนและท าห น้าที่ ของ เยาวชนเฉกเช่นเยาวชนคนอื่ น 
( http://www.komchadluek.net/news/edu-health/108941) 
ซึ่งในจ านวนแก๊งต่าง ๆ ในเมืองขอนแก่น พบว่าแก๊งวัยรุ่นที่
โด่งดังที่สุดในขอนแก่นน่ันคือ แก๊งมังกรด า ซึ่งเริ่มต้ังกลุ่ม
เมื่อ 14 ปีก่อน มีการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มจากรุ่นสู่รุ่น 
ข้อสังเกตที่เห็นได้เด่นชัด ว่าเป็นคนของแก๊งน้ี คือรอยสัก
มังกรที่ตัว หากอยู่ในระดับแกนน ากลุ่ม รอยสักมังกรจะใหญ่
เต็มแผ่นหลังเด็กวัยรุ่นที่เข้ามาร่วมแก๊งส่วนใหญ่ ได้รับความ
เดือดร้อนจากครอบครัว จากต ารวจ บ่อยครั้งที่ความผิด
เล็กน้อยของเด็กกลับถูกน าตัวเข้าสถานพินิจคุ้มครองเด็ก  
ซึ่งสถานที่แห่งน้ันไม่ได้ฝึกฝนให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
แต่กลับเป็นสถานที่ฝึกฝีมือเพ่ิมอาชญากรรมในสังคม 
(https://www.gotoknow.org/posts/486210) เทศบาล
นครขอนแก่นได้เล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของแก๊งมังกรด าซึ่งมีพลังมากแต่ใช้ในทางลบ  
มาเป็นพลังในการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ต่อไป 
 ประเด็นที่ น่าสนใจเกี่ ยวกับแก๊งมั งกรด าคือ
จุดเริ่ม ต้นการรวมตัวของแก๊งมังกรด ามีที่มาอย่างไรมี
เรื่องราวการพัฒนาและการรวมตัวของกลุ่มอย่างไร ซึ่งผู้
ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาจุดเปลี่ยนในการกลับตัวจาก
เด็กวัยรุ่นที่เคยหลงผิดและก้าวพลาดกับจังหวะของชีวิต 
เป็นส่วนเกินของสังคมเพราะมุ่งอยู่กับการขับข่ีมอเตอร์ไซค์ 
หลงใหลยาเสพติด และการขายบริการทางเพศ มาเป็นแกน
น าในการพัฒนาเมืองขอนแก่นได้อย่างไรทั้งน้ีเพ่ือเป็น
กรณีศึกษาและจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในระดับพ้ืนที่อื่น ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาจุดเริ่มต้นและกระบวนการในการ
พัฒนามาเป็นแก๊งมังกรด า  

2. เพ่ือศึกษาจุดเปลี่ยนของการกลับตัวมาเป็น
แกนน าในการพัฒนาเมืองขอนแก่นของแก๊งมังกรด า 

3. ถอดบทเรียนที่ได้รับจากการศึกษาแก๊งมังกรด า
ในการน าไปพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
 
ระยะเวลำในกำรศึกษำ  

ผู้ศึกษาท าการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาวิจัยในช่วง
เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 1. กลุ่มสมาชิกแก๊งมังกรด าท่ีเคยรวมกลุ่มกันใน
การสร้างความเดือนร้อนและร าคาญให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นซึ่งมีอยู่จ านวนมาก จากเด็กวัยรุ่นที่
ครอบครัวแตกแยก ไร้การศึกษา และเร่ร่อนไร้ที่พ่ึงพิง ได้
รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนที่ เหนียวแน่น ต้ังเป็นแก๊งนอก
กฎหมาย ก่อคดีอาชญากรรม ได้เปลี่ยนจากการเดินบน
เส้นทางมืดสู่การประกอบอาชีพสุจริต ที่สร้างเงินและสร้าง
โอกาสแก่ในสังคม ซึ่งปัจจุบันได้กระจัดกระจายกันประกอบ
อาชีพสุจริตต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
ใกล้เคียงซึ่งผู้ศึกษาวิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างจากสมาชิกแก๊ง
มังกรด าโดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 10 คน 
 2. กลุ่มผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดและพฤติกรรมของสมาชิกแก๊งมังกรด าจากที่เคย
หลงผิดสร้างความเดือนร้อนให้แก่สังคมกระทั่งปัจจุบันได้
กลับตัวกลับใจมาเป็นแกนน าในการช่วยพัฒนาเยาวชน
ให้กับเทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสนใจของเด็กแก๊งมังกรด าจน
เกิดเป็นโครงการต่าง ๆ ซึ่งท าให้เด็กด้อยโอกาสได้กลับมามี
ชีวิตใหม่อีกครั้ง และมองเห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งผู้ศึกษาวิจัย
ได้ เลือกกลุ่มผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ ายปกครองที่
เก่ียวข้องโดยการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 8 คน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
 3. กลุ่มญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้านของแก๊งมังกร
ด า ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการกระท าของแก๊งมังกรด า กระทั่งปัจจุบันแก๊งมังกรด า
ได้กลับตัวกลับใจ กลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ีจึงเป็นผู้ให้ข้อมูล 
(Key Informants) ที่ ส าคัญ ในการศึกษาวิจั ยดั งกล่ าว 
เพ่ือให้ได้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวผู้ศึกษาวิจัยจึงใช้การสุ่ม
แบบเจาะจง จ านวน 10 คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาของผู้วิจัย
น้ัน ได้ก าหนดเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการที่จะ
น ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งจัดท าข้ึนส าหรับ 3 
กลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์
ส าหรับสมาชิกแก๊งมังกรด า แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้น า
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง  และแบบ
สัมภาษณ์ส าหรับญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้านของแก๊งมังกรด า 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมี
ลักษณะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ซึ่ง
เป็นการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์เชิง
ลึกร่วมกับการสนทนาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกแก๊งมังกรด า 
ผู้น าชุมชนและฝ่ายปกครองที่เก่ียวข้อง ตลอดจนญาติพ่ีน้อง
และเพ่ือนบ้าน  
  การออกแบบโครงสร้างของข้อค าถามและหัวข้อ
ในการสนทนาที่จะสามารถน าไปใช้ ในการสัมภาษณ์  
ซึ่งผู้ วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ เป็น
ลักษณะปลายเปิด มีการก าหนดค าส าคัญมาใช้ประกอบใน
การสัมภาษณ์ร่วมกับการสนทนาจากประสบการณ์ของ
ผู้วิจัยที่เป็นต ารวจ ซึ่งข้อค าถามในการสัมภาษณ์น้ันมีความ
ยืดหยุ่นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนถ้อยค าของข้อค าถามให้มี
ความสอดคล้องกับผู้ ให้ สัมภาษณ์ แต่ละคนในแต่ละ
สถานการณ์เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ใช้ในการสนทนาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก   
  จากน้ันรวบรวมข้อมูลแล้วตรวจสอบความ
ถูกต้องเพ่ือน าไปวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลต่อไป 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ีใช้วิธีการเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ การวิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่
ได้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก จากน้ันสรุปน าเสนอเชิ ง
พรรณนาความตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
ผลกำรศึกษำ 

1. แก๊งมังกรด ำมีจุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มเด็กวัยรุ่น
ทั่วไปตระเวนสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมโดยการก่อคดี
อาชญากรรม เยาวชนเหล่าน้ีถูกเรียกว่า เด็กชายขอบ ซึ่ง
เป็นเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ได้ตระเวนก่อความ
วุ่นวาย สร้างปัญหาให้แก่ครอบครัวและสังคมนานัปการ 
เช่น ปัญหาแม่วัยรุ่น หรือการต้ังครรภ์ในขณะที่ยังเป็นเด็ก
หรือเยาวชน ปัญหาการก่อคดีอาชญากรรม ซึ่งหน่ึงในน้ัน 
คือ แก๊งมั งกรด า ซึ่ ง ถือเป็นแก๊งที่มีสมาชิกมากที่สุด   
มีจุดเริ่มต้นจากนายประดิษฐ์จรัส อสุชีวะ หรือ เปี๊ยก อายุ 
50 ปี  ท าหน้าที่ เป็ นหัวหน้าแก๊งมั งกรด า ซึ่ งมีสมาชิก
ประมาณ 500 คน ก่อต้ังเมื่อ พ.ศ. 2541 มีการน าเอา
สัญลักษณ์ศักด์ิสิทธ์ิมาเป็นจุดศูนย์รวมใจของสมาชิกท าให้มี
ความน่าเกรงขามและเป็นที่ยอมรับของแก๊งอื่น ๆ ในขณะ
น้ัน การใช้สัญลักษณ์น้ีเองส่งผลให้เกิดการเริ่มต้นจากคน 
เพียงกลุ่มเล็กๆ น าไปสู่การขยายตัวของกลุ่มจนมีสมาชิกทั่ว
ประเทศ ซึ่งสมาชิกโดยทั่วไปของแก๊งมังกรด าเป็นเด็กและ

เยาวชนที่ ไม่ ได้รับความ เอาใจใส่ ดูแลจากผู้ ปกครอง 
กระบวนการในการพัฒนามาเป็นแก๊งมังกรด าเริ่มจาก
จ านวนสมาชิกจ านวน 14  คน มีการเพ่ิมจ านวนสมาชิก
เพ่ิมข้ึนมากกว่า  500 คน ซึ่งสมาชิกเหล่าน้ีเองต่างกระจัด
กระจายอยู่ในเขตพ้ืนที่ ต่าง ๆ ถึง 16 จังหวัด โดยมีการ
บริหารและควบคุมสมาชิกของกลุ่มด้วยระบบพีระมิด 
แบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วยต าแหน่งสูงสุดของแก๊ง คือ 
หัวหน้าแก๊งมังกรด า ต าแหน่งรองลงมา คือ มังกรพยัคฆ์ 
และต าแหน่งมังกร ซึ่งถือเป็นสมาชิกทั่วไปของแก๊ง รูปแบบ
การด าเนินกิจกรรมของแก๊งมั งกรด า แสดงออกเป็น
พฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างท าให้แก๊งมังกร
ด าเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป จากจุดเริ่มต้นที่แก๊งมังกรด า
ต่อต้านสังคมแบบทุนนิยมที่ ไม่เป็นธรรม น าไปสู่การผัน
ตัวเองออกจากระบบกฎเกณฑ์ของสังคม เริ่มมีการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาทในระดับบุคคล กระทั่งขยายตัวเป็นปัญหา
ระดับใหญ่ข้ึน รูปแบบการด าเนินกิจกรรมของแก๊งมังกรด า
เป็นกิจกรรมที่ก่อปัญหาแก่สังคมทั้งสิ้น กล่าวคือแก๊งมังกร
ด าท ากิจกรรมทุกอย่างที่ขัดกับกฎหมายและระบบระเบียบ
อันดีของสังคมเป็นวัฒนธรรมกลุ่มที่สืบทอดกันมานับ 10 ปี 
การยอมรับ ปฏิสัมพันธ์ภายในแก๊งมังกรด า น้ันออกมาใน
ด้านลบกล่าวคือสังคมต่างรู้จักแก๊งมังกรด าว่าเป็นกลุ่มเด็ก
และเยาวชนที่สร้างปัญหาต่างๆ นานา ซึ่งผลของพฤติกรรม
ของพวกเขาเหล่าน้ันได้ส่งผลกระทบต่อครอบครัว เพ่ือน
บ้าน และสังคมเป็นวงกว้าง น าไปสู่การพยายามกวาดล้าง
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ซึ่งการ
กล่อมเกลาสมาชิกในกลุ่มของแก๊งมังกรด าใช้ระบบความเชื่อ
และค่านิยมที่มีอยู่ในตัววัยรุ่น น่ันคือความต้องการได้รับการ
ยกย่องนับถือ ความภาคภูมิใจในตนเอง  รวมถึงความ
ต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต ความต้องการพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ที่กล่าวมาน้ีเองจึงเป็นสิ่งกล่อมเกลาสมาชิกใน
กลุ่มให้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน 
 2. ผู้ที่มีบทบำทในกำรสร้ำงจุดเปลี่ยน ได้แก่ 
ครอบครัว  ซึ่งเปี๊ยก หัวหน้าแก๊งมังกรด าเป็นผู้ริเริ่มที่จะ
กลับตัวกลับใจหลังจากการเสียชีวิตของแม่ที่เขารักย่ิง การ
จากไปของแม่ในขณะที่เขายังไม่ทันได้ดูแลและตอบแทน
พระคุณ ท าให้เปี๊ยกมีแนวคิดหรือมุมมองใหม่ที่ต้องการกลับ
ตัวกลับใจซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของอนาคตแก๊งมังกร
ด า และน าพาสมาชิกปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมไปสู่การ
สร้างสรรค์สังคมซึ่งถือเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของแก๊ง
มั งกรด า น าไปสู่ก าร เป็น ต้นแบบของการท าความ ดี 
แก่สมาชิกในแก๊ง และองค์กรปกครองท้องถ่ิน ซึ่งเทศบาล
นครขอนแก่น ได้ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการ
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น มีกิจกรรมหรือองค์ความรู้ที่
ถ่ายทอดสู่ จุดเปลี่ยนของเด็กชายขอบ เพ่ือให้ เกิดเป็น
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กระบวนการเพ่ือการเรียนรู้ ตัวเอง และเคารพตนเอง 
ท้ายที่สุดแล้วท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้ง ทั้งในเรื่อง
สุขภาพและการศึกษา  โดยได้ร่วมกับส านักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ซึ่งเข้ามา
สนับสนุนกิ จกรรมที่ ได้ด า เนินการอ ยู่แล้ว ท าให้ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแก๊งมังกรด าดังกล่าวเป็นรูปธรรม
มากย่ิง ข้ึน ซึ่ งแก๊ งมั งกรด า ได้ เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์สังคมเอื้ออาทร เช่น การเป็นจิตอาสาในการ
ซ่อมแซมบ้านเรือน สร้างศูนย์การศึกษา การจัดค่ายอบรบ
ห้องเรียนสัญจร 
  3. บทเรียนจำกกำรศึกษำแก๊งมังกรด ำ จาก
จุดเริ่มต้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้ส ารวจกลุ่มเยาวชนวัย
เรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่ามีเด็กกลุ่มเสี่ยงกว่า
หน่ึงพันคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ และเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการ
ก่ออาชญากรรม การด าเนินการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู ดึงเด็กนอก
ระบบกลุ่มน้ีกลับเข้าสู่ระบบดังเดิมจึงเกิดข้ึน โดยได้ร่วมกับ  
เปี๊ยก ซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งมังกรด าที่กลับตัวกลับใจจึงร่วม
เสนอหนทางแก้ไข เทศบาลนครขอนแก่นได้ส่งเสริมให้มี
กิจการเป็นของตัวเอง  เช่น ร้านนม ตลอดจนโครงการ
พัฒนาอาชีพตามความถนัด โดยร่วมกับส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  
ที่เข้ามาส่งเสริมการประกอบอาชีพ และส านักงานส่งเสริม
สั งคมแห่ งก าร เรี ยนรู้ แ ละคุณ ภาพ เยาวชน  (สสค .)  
ที่สนับสนุนกิจกรรมที่ ได้ด าเนินการอยู่แล้ว ท าให้การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแก๊งมังกรด าดังกล่าวเป็นรูปธรรม
มากย่ิงข้ึน บทเรียนจากการศึกษาแก๊งมังกรด า จึงเห็นได้ว่า
เป็นตัวอย่างของการพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลทั้งน้ีเกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาค
ส่วนโดยไม่ผลักภาระความรับผิดชอบน าไปสู่สังคมแห่ง
ความสุขต่อไป 
 
อภิปรำยผล 
 1. ปัญหำพฤติกรรมวัยรุ่น จากการศึกษาพบว่า 
สมาชิกแก๊งมังกรด าส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่มีปัญหา เช่น 
ครอบครัวแตกแยก  ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาการหนีเรียน น าไปสู่การรวมตัวของ
เยาวชนซึ่งถือเป็นเด็กชายขอบ ที่ต้องการแสดงออกในด้าน
ลบเพ่ือสร้างความสนใจหรือเรียกร้องความสนใจจาก
ครอบครัวและสั งคม  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่องการกระท าผิด
ของเด็กและเยาวชน  : กรณีชิ งทรัพ ย์และปล้นทรัพ ย์ 
ผลการวิจัยพบว่า เด็กและเยาวชนมีอายุเฉลี่ยขณะกระท า
ความผิด 17 ปี การศึกษาส่วนใหญ่ระดับ ป.6 การกระท า
ความผิดส่วนใหญ่กระท าในเวลากลางคืน  สาเหตุจาก

ครอบครัวมี จ านวนร้อยละ  60 ปัญหาครอบครัว คือ 
ครอบครัวแตกแยก ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกไม่ดี ขาด
ความรักและความอบอุ่น อีกท้ังบรรยากาศภายในครอบครัว
ไม่ดี มีความรุนแรงทั้งค าพูดและการกระท า จึงเป็นปัจจัย
ผลักดันให้เด็กและเยาวชนออกจากบ้าน สาเหตุพฤติกรรม
เสี่ยงของวัยรุ่นดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ
วชิราวุธ  หนูยอด (2552) ที่ได้ท าการศึกษาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าพฤติกรรม
เสี่ยงของวัยรุ่นมีสาเหตุมาจาก 1) ด้านร่างกาย มีสาเหตุจาก
การถูกกระตุ้นด้วยยาหรือสารเสพติดบางชนิด รองลงมาคือ
ความบกพร่องทางสมอง ความพิการทางร่างกายและการ
เคลื่อนไหว และมีโรคประจ าตัวที่รักษาไม่หาย 2) ด้านจิตใจ 
มีสาเหตุจากครอบครัวที่ ยุ่งยาก คับแค้น รองลงมาคือ 
มีความรู้สึกต่อพ่อแม่ไปในทางที่ขัดแย้ง มีความรู้สึกขัดแย้ง
กับสังคมรอบข้าง เป็นคนเก็บกดอยากได้อะไรต้องได้ดังใจ  
มีความรู้สึกขัดแย้งกับสถาบันการศึกษา มีความรู้สึกรัก รู้สึก
เกลียดและมีความรู้สึกขัดแย้งกับครูอาจารย์ และ 3) ด้าน
สภาวะแวดล้อม มีสาเหตุจากกลุ่ม เพ่ือนที่คบสูงที่สุด 
รองลงมาคือแหล่งอบายมุขสื่อต่าง ๆ และพ้ืนฐานทาง
ครอบครัว ผลการศึกษาน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของจตุพร 
เจือจินดา (2556) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของแก๊งจักรยานยนต์
วัยรุ่ น  พบ ว่าส าเห ตุที่ ท าให้ วัย รุ่ นมี พ ฤติก รรมแ ข่ ง
รถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะในยามวิกาลทั้ง 5 คน  
มีสาเหตุจากสภาพครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง การอบรม
เลี้ยงดูไม่เหมาะสม ได้แก่ เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยแบบ
ตามใจ ใช้อ านาจในการอบรมสั่งสอน และขาดความอบอุ่น 
 การกล่อมเกลาสมาชิกในกลุ่มของแก๊งมังกรด า
ใช้ระบบความเชื่อและค่านิยมที่มีอยู่ในตัววัยรุ่น น่ันคือความ
ต้องการได้รับการยกย่องนับถือ ความภาคภูมิใจในตนเอง 
การท าตามเพ่ือนเพ่ือให้ยอมรับเป็นพวกเดียวกัน เป็นการ
แสดงออกในลักษณะเห็นเพ่ือนดีกว่าพ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง  
ความต้องการความรักความอบอุ่น และเป็นที่รักของผู้อื่น 
เป็นการหาที่พ่ึงมาเสริมความมั่นคงในจิตใจตนเอง  ความ
ต้องการแสดงความสามารถของตนออกมา ความอยากเด่น 
อยากลอง อยากให้ผู้อื่นยกย่องเป็นลักษณะเฉพาะของวัยรุ่น 
ผลจากการศึกษาดังกล่าวจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิริรัตน์ พันแก้ว (2557) ที่พบว่าสาเหตุพฤติกรรมเสี่ยงของ
วัยรุ่นมาจากอิทธิพลของเพ่ือน การติดสิ่งมึนเมาหรือยาเสพติด 
และการเท่ียวกลางคืนตามสถานบันเทิง  
 2. พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น ส่วนใหญ่เกิดจาก
การคบเพ่ือน อยากรู้ อยากลอง การมีปัญหาครอบครัว ซึ่ง
ส่งผลต่อการเรียนตามมา นอกจากน้ีการหันมาเสพยาเสพ
ติดก็เป็นอีกหน่ึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
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ซึ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี กล่าวคือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์มือถือ 
อินเทอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามาส่งผล
ให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกข้ึน จึงเป็น
ช่องทางของการรวมกลุ่มแก๊ง น าไปสู่การยอมรับนับถือเอา
พฤติกรรมที่ต่อต้านสังคมในแก๊งมาสู่ครอบครัวและสังคม 
เกิดเป็นปัญหาสังคมตามมา ซึ่งแก๊งมังกรด า เป็นแก๊งที่มี
ชื่อเสียงสามารถรวบรวมเอาเยาวชนที่อยู่นอกระบบมา
รวมตัวกันได้อย่างมากมายมหาศาลเพ่ือสร้างความเดือดร้อน
ให้แก่สังคม โดยมีค่านิยมภายในการก่อกวนและการก่อ
อาชญากรรมตลอดจนการสร้างปัญหาในชุมชน ผลจาก
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัชรา  พลายละหาร 
(2553) พบว่าพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น ที่มีระดับความรุ่นแรง
มาก เกิดจากปัญหายาเสพติด คือ การด่ืมสุรา สูบบุหรี่ การ
เสพยาบ้า รองลงมาคือ การหนีเรียน เล่นการพนัน พูดจา
ก้าวร้าว และชู้สาว ปัญหาเพศสัมพันธ์ ได้แก่ การต้ังท้องใน
วัยเรียน ซึ่งเป็นปัญหาวัยรุ่นที่มีระดับความรุนแรงในระดับ
ปานกลาง โดยมีปัจจัยสาเหตุหลัก 3 ส่วน คือ ตัววัยรุ่นเอง 
มีความคึกคะนอง อยากลอง และพฤติกรรมการเลียนแบบ 
ปัจจัยด้านครอบครัว คือ พ่อ แม่ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน 
ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น และวัยรุ่นอาศัยอยู่กับ
ปู่ ย่าตายาย ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม คือ เ พ่ือน
ชักชวน สื่อย่ัวยุ หน่วยงานภาครัฐไม่ดูแลใส่ใจปัญหาวัยรุ่น 
ชุมชนไม่มีสถานที่ให้เด็กท ากิจกรรม ส่งผลกระทบดังน้ีคือ 
วัยรุ่นมีความประพฤติไม่เรียบร้อย ไม่จบการศึกษา มีปัญหา
ด้านสุขภาพ ท าให้ครอบครัวมีภาระทางการเงิน ครอบครัว
ขาดความสุข ชุมชนและสังคมอ่อนแอ คนขาดคุณภาพ เป็น
แบบอย่างที่ไม่ดีให้กับรุ่นน้อง เกิดปัญหาลักขโมยในชุมชน  
  3. กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำงลบของวัยรุ่น 
พบว่า แนวทางและวิธีการป้องกันแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงใน
เด็กและเยาวชนควรเกิดจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
ที่ เกี่ ยวข้องโดยเริ่มจากครอบครัว สถานศึกษา และ
หน่วยงานของรัฐในท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปี๊ยก หัวหน้าแก๊ง
มังกรด าเป็นผู้ริเริ่มที่จะกลับตัวกลับใจหลังจากการเสียชีวิต
ของแม่ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของอนาคตแก๊งมังกรด า 
และน าพาสมาชิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การสร้างสรรค์
สังคมซึ่งถือเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของแก๊งมังกรด า  
น าไปสู่การเป็นต้นแบบของการท าความดีแก่สมาชิกในแก๊ง 
และองค์กรปกครองท้องถ่ินก็มีส่วนส าคัญ โดยกิจกรรมหรือ
องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดสู่จุดเปลี่ยนของเด็กชายขอบ เพ่ือให้
เกิดเป็นกระบวนการเพ่ือการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
ผลจากการศึกษาจึงสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ 
เสกสรร สนวา (2560) ท่ีได้ท าการศึกษาการพัฒนามนุษย์ใน

ชุมชนท้องถ่ินกับความเป็นพลเมือง พบว่า แนวทางการ
พัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถ่ินควรมี 2 แนวทาง กล่าวคือ 
การพัฒนาด้านการศึกษาให้เข้าใจ เข้าถึง ความหมายของ
ประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้องโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้รู้
ด้านประชาธิปไตย ตัวแทนภาคท้องถ่ิน และผู้น าชุมชน และ
การใช้วัฒนธรรมชุมชนเป็นกิจกรรมส าหรับการพัฒนามนุษย์
ในชุมชนให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเรียนรู้
ร่วมกันได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และสอดคล้องกับ 
อัชรา พลายละหาร  (2553) ที่ ได้ศึกษาผลกระทบและ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน ได้แก่ ครอบครัว
ควรเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการป้องกันปัญหาวัยรุ่น พ่อ
แม่ต้องปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับลูก ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง สร้าง
ความอบอุ่นให้กับครอบครัว ภาครัฐต้องเข้ามาดูแล เช่น 
การก่อสร้างสวนสาธารณะเพ่ือให้ครอบครัวได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน ก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ เด็กได้รวมกลุ่มกันท า
กิจกรรมที่ เกิดประโยชน์แทนการใช้ เวลาจับกลุ่มมั่วสุม  
ซึ่ง เสี่ยงต่อพฤติกรรมที่ ก่อให้ เกิดปัญหาวัยรุ่นหรือจัด
กิจกรรมศึกษาอบรมอย่างต่อเน่ืองทุกปี  นอกจากน้ัน
การศึกษาของจตุพร เจือจินดา (2556) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรม
ของแก๊งจักรยานยนต์วัยรุ่น ยังพบว่าการให้ค าปรึกษาแบบ
รายบุคคล ท าให้วัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ดี ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์มาก
ข้ึน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และมีความเข้าใจตนเองมากข้ึน และ
วชิราวุธ  หนูยอด (2552) ยังพบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ท าได้โดย การส่งเสริมการมี
อาชีพเสริมหรือการฝึกอบรมอาชีพ การให้ค าปรึกษากับ
เยาวชนที่มีปัญหาเรื่องต่าง ๆ การจัดส่งเยาวชนที่มีปัญหา 
ยาเสพติดไปบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟู เป็นต้น และสอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของอิสระพงศ์ แซงมุกดา (2552) ที่ได้ศึกษา
ผลการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการจัดกิจกรรมโครงการ
มวลชนสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาเยาวชน ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
สถานีต ารวจภูธร อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น พบว่า 
โครงการมวลชนสัมพันธ์ ท าให้เขาเกิดการยับย้ังชั่งใจด้วย
ปัญญา และสามารถที่จะพัฒนาตนให้เป็นผู้เจริญทั้งทางกาย 
และจิตใจได้ในที่สุด 
 4. บทเรียนที่ได้รับจำกกำรศึกษำแก๊งมังกรด ำ 
ในการน าไปพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง พบว่า บทบาท
ของหัวหน้าแก๊งมีส่วนส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
เปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนให้สมาชิกแก๊ง หรือ ลูกน้องกลับ
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ตัวกลับใจ หันมาประกอบอาชีพสุจริต โดยมีแรงบันดาลใจ
มาจากครอบครัวซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของอนาคต
แก๊งมังกรด า และน าพาสมาชิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่
การสร้างสรรค์สังคม เข้าลักษณะของการคิดเป็น กล่าวคือ  
รูวาการกระท าของตนมีผลต่อสังคม ท าแล้วตัดสินใจแลว 
สบายใจและเต็มใจรับผิดชอบ แกปัญหาชีวิตประจ าวันอย่าง
มีระบบ และรูจักชั่งน้ าหนักคุณค่ากับสิ่งรอบๆ ด้าน (สุกิจจา 
จันทะชุม, 2557) ประกอบกับภาคชุมชนทั้งผู้น าและคนใน
ชุมชนที่เข้าใจปัญหาและพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเหล่าน้ี โดยการสนับสนุนของ
เทศบาลนครขอนแก่น ท่ีได้ด าเนินการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เด็ก
กลุ่มเสี่ยงซึ่งอยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ ระบบ
ดังเดิม ซึ่ งจากการส ารวจกลุ่ม เยาวชนวัยเรียนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น 90 ชุมชน พบว่ามีเด็กกลุ่มเสี่ยงกว่า
หน่ึงพันคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ และเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการ
ก่ออาชญากรรม เมื่อมีหน่วยงานที่พร้อมจะแก้ปัญหาเช่นน้ี  
เปี๊ยก ซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งมังกรด า จึงพร้อมที่จะกลับตัวกลับ
ใจและร่วมเสนอหนทางแก้ไข จากการศึกษาครั้งน้ี จึงกล่าว
ได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน น่ันคือ เทศบาลนคร
ขอนแก่นมีส่วนอย่างย่ิงที่จะช่วยในการพัฒนาเยาวชนกลุ่มน้ี
ให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ บทบาทของการเป็นผู้น า
แห่งการพัฒนาน้ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเมืองขอนแก่น
น่ันคือ "พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข" 
นอกจากน้ียังมีภาคี เครือ ข่ายที่ เข้ามามี ส่วนร่วม เช่น 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  (กศน.) เข้ามาส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ  
ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้วางรากฐานด้านการศึกษา  
ให้ความส าคัญด้านการศึกษาเป็นล าดับแรก .ใช้การศึกษา
นอกระบบสร้างการยอมรับ โดยเด็กและเยาวชนชายขอบ
กลุ่มน้ีจะได้กระบวนการเรียนรู้และรู้จักเคารพตัวเองน าไปสู่
การแก้ปัญหาที่ตรงจุด และยังได้ร่วมกับส านักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ซึ่งเป็น
ห น่วยงานระดับชาติที่ เข้ามาส นับส นุนกิ จกรรมที่ ได้
ด าเนินการอยู่แล้ว ท าให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแก๊ง
มังกรด าดังกล่าวเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของวชิราวุธ  หนูยอด (2552) ที่พบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นซึ่งท าได้โดย การฝึกอบรมอาชีพ 
การสังคมสงเคราะห์โดยบ าบัดหรือฟ้ืนฟูเด็กด้อยโอกาส และ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
  การร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆ ทั้งตัวผู้น า 
แก๊งเอง ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และหน่วยงาน 
 

ในระดับชาติ ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นภาพของการร่วม
แรงร่วมใจกันต้ังแต่ระดับพ้ืนฐานใกล้ตัวเด็กและเยาวชน
กลุ่มเสี่ยงหรือที่ เรียกกันว่า เด็กชายขอบ ไปจนถึงการ
ร่วมมือในรูปแบบของหน่วยงานรัฐในท้องถ่ินกระทั่ งถึง
หน่วยงานในระดับชาติ ที่ต่างตระหนักและรับรู้ถึงปัญหา
และการที่จะแก้ปัญหาว่าต้องมาจากการร่วมมือโดยไม่ผลัก
ภาระการแก้ไขปัญหาให้เป็นของใครคนใดคนหน่ึง บทเรียน
ที่ได้รับจากการศึกษาแก๊งมังกรด าในครั้งน้ีจึงนับได้ว่าเป็นข้อ
ค้นพบจากการศึกษาที่ส าคัญที่จะสามารถน าไปพัฒนาเด็ก
และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในบริบทที่ใกล้เคียงกันต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
  1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรจัดเวที
หรือกิจกรรมส าหรับการพัฒนาเยาวชน หรือฝึกฝนให้
เยาวชนกล้าแสดงออกอย่างต่อเน่ือง เช่น การจัดกิจกรรม
แข่งขัน หรือการประกวด เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้กล้าคิด 
กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

  1.2 ครอบครัว ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องควร
ผนึกก าลังเพ่ือหาทางออกในการแก้ปัญหาเด็กเยาวชนชาย
ขอบอย่างจริงจัง ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือหาทางออกร่วมกันหรือดึงเอาเยาวชนที่กลับใจมาเป็น
ส่วนร่วมในการพพัฒนา 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
   2.1 ครอบครัวต้องไม่ผลักภาระการอบรม
เลี้ยงดูให้แก่สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานรัฐเพียงอย่าง
เดียว หากแต่ควรร่วมใจกันผนึกก าลังเป็นภาคีเครือข่ายใน
การพัฒนาเยาวชนตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด เช่น 
การใช้หลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)โดยการน าธรรมะเข้ามา
ใช้ในการปลูกฝังศีลธรรมและค่านิยมที่ดีแก่เยาวชน 
  2.2 สังคม ต้องเข้ามามี ส่วนร่วม ในการ
สอดส่องดูแลเยาวชนในท้องถ่ินเพ่ือให้รู้ เท่าทัน ซึ่ งจะ
สามารถพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นพลเมืองดี ตลอดจนการ
ป้องกันปัญหาเยาวชนที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 
  2.3 จัดสถานที่ ที่ เอื้ อ ต่อการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย เช่น สวนสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน สวนสุขภาพ 
ซึ่งจะท าให้ เยาวชนหันมาท ากิจกรรมสร้างสรรค์ย่ิงข้ึน 
ตลอดจนการลดปัญหาพ้ืนที่เสี่ยง 
 3. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
  3.1 ควรมีการศึกษารายกรณี (Case Study) 
ในชุมชนเพ่ือลดปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
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  3.2 ควรมีการวิจัยบทบาทขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
หน่วยงานอื่นๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาประยุกต์ใช้กับ
สังคมหรือชุมชนที่มีสภาพหรือบริบทใกล้เคียงกัน 
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สุพรรณบุรี.  รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง
ท้ อ ง ถ่ิ น  วิ ท ยาลั ย ก ารป กค รอ งท้ อ ง ถ่ิ น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

10. อิส ระพ งศ์  แซงมุ กดา . (2552). ศึ กษ ำผล 
กำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในกำรจัด
กิจกรรม โครงกำรมวลชน  สั มพั นธ์ เพื่ อ
แก้ปัญหำเยำวชนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสถำนี
ต ำรวจภูธร อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น.  
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 

 


