
เน่ืองจากการด าเนินโครงการ
ของเราในครัง้น้ี มีระยะเวลาที่คาบ
เก่ียวกับชว่งเวลาลงพ้ืนทีชุ่มชนของ
นักศึกษาทนัตแพทย์จากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นพอดี ท าให้ได้มาท างาน
รว่มกันในที่สุด และ คนกลุ่มแรกที่
เราได้ติดต่อผ่านออนไลน์คือเพ่ือน ๆ
จากมข. น่ีเอง เพราะต้องวางแผน
โครงการและประชุมรว่มกันอยู่เนือง ๆ
จึงท าให้เราได้เพ่ือนใหมวั่ยเดียวกัน
ที่คอยชว่ยเหลือเราอยู่ทางไกลข้อมูล
การส ารวจต่าง ๆ ของชุมชนก็ได้เพ่ือน ๆ
น่ีแหละทีค่อยลงพ้ืนที่รวบรวมมาให้
และท าให้เราวางแผนโครงการของเรา
ต่อไปได้

องออกไปนอกรถตู้
บรรยากาศเปล่ียนผ่านไปเรือ่ย ๆ
จากตึกสงูกลางเมืองใหญ่
กลายเป็นตึกแถวสองชัน้ บางชว่ง
ก็เห็นเพียงทุ่งนา จากความ
วุ่นวายกลายเป็นความสงบ พวก
เราก าลังมุ่งหน้าสู่จงัหวัดชยัภูมิ
และจดุมุ่งหมายในการเดนิทาง
ครัง้น้ีคือ อ าเภอหนองบวัระเหว

การเดินทางในครัง้น้ีมี
ความส าคัญอย่างไร?

ส าหรบันิสิตปี 6/63 อย่าง
พวกเรา คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
สถานการณ์ COVID-19 มีผลต่อการ
จดัการเรยีนการสอนวิชาน้ีเป็นอย่างมาก
เพราะต้องใชช้อ่งทางออนไลน์ ความ
ท้าทายจงึมาตกอยู่ท่ีพวกเราว่าจะท า
อย่างไรท่ีจะเข้าใจชุมชน และสามารถเข้า
ไปมีส่วนรว่มในชุมชนได้ นับว่าเป็นความ
แปลก-ใหม่และเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะลอง
ปรบัการด าเนินงานชุมชน เข้าสู่ความ
new normal ท่ีใชก้ารติดต่อประสานงาน
แบบออนไลน์เป็นหลัก แต่หลังจากท่ี
คุยกันหลายต่อหลายครัง้ จงึได้ข้อสรุป
ว่าเราควรมีสักหน่ึงวันท่ีได้ลงไปในพ้ืนท่ี
แต่ใครจะคาดคิดว่า...

ONE DAY
DAY ONE.

ONE DAY
DAY ONE.

“การเดินทางในครัง้น้ีจะน าไปสู่ความ
ประทับใจและประสบการณ์ชีวติที่คุ้มค่า”

กว่า 5 ชัว่โมง...
...จากกรุงเทพฯ

โครงการลดหวานอา่นฉลาก @ โรงเรยีนหนองบวัระเหววทิยาคาร
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บทความชุมชน
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เน่ืองจากการด าเนินโครงการ
ของเราในครัง้น้ี มรีะยะเวลาที่คาบ
เก่ียวกับชว่งเวลาลงพ้ืนทีชุ่มชนของ
นักศึกษาทนัตแพทย์จากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นพอดี ท าให้ได้มาท างาน
รว่มกันในที่สุด และ คนกลุ่มแรกที่
เราได้ติดต่อผ่านออนไลน์คือเพ่ือน ๆ
จากมข. น่ีเอง เพราะต้องวางแผน
โครงการและประชุมรว่มกันอยู่เนือง ๆ
จึงท าให้เราได้เพ่ือนใหมวั่ยเดียวกัน
ที่คอยชว่ยเหลือเราอยู่ทางไกลข้อมูล
การส ารวจต่าง ๆ ของชุมชนก็ได้เพ่ือน ๆ
น่ีแหละทีค่อยลงพ้ืนที่รวบรวมมาให้
และท าให้เราวางแผนโครงการของเรา
ต่อไปได้

องออกไปนอกรถตู้
บรรยากาศเปล่ียนผ่านไปเรือ่ย ๆ
จากตึกสงูกลางเมืองใหญ่
กลายเป็นตึกแถวสองชัน้ บางชว่ง
ก็เห็นเพียงทุ่งนา จากความ
วุ่นวายกลายเป็นความสงบ พวก
เราก าลังมุ่งหน้าสู่จงัหวัดชยัภูมิ
และจดุมุ่งหมายในการเดนิทาง
ครัง้น้ีคือ อ าเภอหนองบวัระเหว

การเดินทางในครัง้น้ีมี
ความส าคัญอย่างไร?

ส าหรบันิสิตปี 6/63 อย่าง
พวกเรา คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
สถานการณ์ COVID-19 มีผลต่อการ
จดัการเรยีนการสอนวิชาน้ีเป็นอย่างมาก
เพราะต้องใชช้อ่งทางออนไลน์ ความ
ท้าทายจงึมาตกอยู่ท่ีพวกเราว่าจะท า
อย่างไรท่ีจะเข้าใจชุมชน และสามารถเข้า
ไปมีส่วนรว่มในชุมชนได้ นับว่าเป็นความ
แปลก-ใหม่และเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะลอง
ปรบัการด าเนินงานชุมชน เข้าสู่ความ
new normal ท่ีใชก้ารติดต่อประสานงาน
แบบออนไลน์เป็นหลัก แตห่ลังจากท่ี
คุยกันหลายต่อหลายครัง้ จงึไดข้้อสรุป
ว่าเราควรมีสักหน่ึงวันท่ีได้ลงไปในพ้ืนท่ี
แต่ใครจะคาดคิดว่า...

ONE DAY
DAY ONE.

ONE DAY
DAY ONE.

“การเดินทางในครัง้น้ีจะน าไปสู่ความ
ประทับใจและประสบการณ์ชีวติที่คุ้มค่า”

กว่า 5 ชัว่โมง...
...จากกรุงเทพฯ

โครงการลดหวานอา่นฉลาก @ โรงเรยีนหนองบวัระเหววทิยาคาร

ม

จากการส ารวจของเพ่ือน ๆ ท าให้
เราค้นพบตัวแปรส าคัญที่จะท าให้
โครงการของเราแข็งแกรง่และย่ังยืน
ต่อไปในอนาคตได้ พวกเขาคือคุณครู
ผู้ดูแลรบัผิดชอบสหกรณ์โรงเรยีนและ
แกนน านักเรยีนทัง้ 18 คนที่อาสามา
ชว่ยเหลือโครงการของเราน่ันเอง เมื่อ
แผนที่รา่งไว้เริม่ชดัเจนขึ้น และ ทาง
โรงเรยีนเหมอืนจะส่งสัญญาณไฟเขียว
แสดงความสนใจส่ิงทีเ่ราก าลังจะท า
การลงพ้ืนที่ในครัง้น้ี จึงกลายเป็น
The must เพ่ือให้โครงการเราประสบ
ความส าเรจ็และเกิดประโยชน์ต่อ
โรงเรยีนอย่างแทจ้รงิ

ถ้าไม่ได้ลงพ้ืนทีเ่ราคงไม่สามารถรู้
ได้เลยว่าการที่ชุมชนมีส่วนรว่มเป็น
อย่างไร เป็นโชคดีของพวกเราที่ได้มี
โอกาสติดต่อคุณครูพวงพะยอม ซึง่
เป็นคุณครูสหกรณ์ของโรงเรยีน
คุณครูเป็นคนในพ้ืนที่และเป็นศิษย์
เก่าของโรงเรยีน อีกทั้งยังตระหนักใน
เรือ่งสุขภาพของนักเรยีนคุณครูเชือ่ว่า
โรงเรยีนจะเป็นแหล่งเพาะต้นกล้า
ขัดเกลาเด็กนักเรยีนทุกคน

ให้เติบโตข้ึนอย่างมีคุณภาพได้เป็น
หัวหน้าในสายอาชพีต่าง ๆ ความมุ่งมั่น
ของครูได้ถูกรอ้ยเรยีงเป็นประโยค
ต่าง ๆ ที่เราสัมผัสได้ตลอดการสนทนา
โดยเฉพาะค าท่ีว่า “จะท าให้สหกรณ์มี
ขนมสีเขียว 100%” ณ เวลาน้ันทุกคน
ณ ท่ีน้ันคงเชือ่เหมือนพวกเราว่า
โรงเรยีนก าลังจะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้นได้อย่างแน่นอนประโยค
ท่ีครูพูดขึ้นมาน้ัน จะว่าเป็นฝันหวาน
ของผู้ท าโครงการชุมชนก็ไม่ผิด แต่
กรุงโรมไม่ได้สรา้งเสรจ็ในวันเดียว
การท าโครง การชุมชนก็เชน่กัน
ดังน้ันการเปลี่ยน แปลงไปในทาง
ท่ีดีขึ้น แมเ้พียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นส่ิง
ท่ีน่าพอใจมากแล้ว

เชือ่ว่าใคร ๆ ก็อยากให้โครงการ
ส าเรจ็แบบในอุดมคติที่วาดไว้
แต่ในครัง้น้ีพวกเราได้เข้าใจค าพูด
ของอาจารย์อย่างถ่องแท้เมือ่ได้เห็น
สหกรณ์ด้วยตาของตัวเอง

“ขอแค่ให้ดีข้ึน แต่
ไม่ต้องดีท่ีสุด" 

"Better not the 
best"

อย่างท่ีอาจารย์สุดาดวงอาจารย์
นิเทศก์ โครงการของพวกเราพูด
อยู่เสมอว่า
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นอกจากน้ีคุณครูพวงพยอมยังให้
ข้อมูลที่น่าสนใจถึงพฤติกรรมการซือ้
ขนมของนักเรยีนในโรงเรยีนที่คล้าย
กับต๊ักแตน หากมีขนมใหม่เข้ามาขาย
ในสหกรณ์ นักเรยีนก็จะกรูซือ้ขนม
ชนิดน้ันทุกวัน ๆ จนเบ่ือ สักหน่ึง
เดือนผ่านไปนักเรยีนจะไม่ซือ้ขนม
ชนิดน้ันอีกเลย

เพราะฉะน้ันครูเลยเสนอแผนการ
ปรบัเปล่ียนทีเ่ข้ากับนักเรยีนโดยการ
เลือกน าขนมที่ดีต่อสุขภาพหลาย ๆ
ชนิดมาหมนุเวียนขายให้เด็ก ๆ ได้
เลือกทานกันเรือ่ย ๆ พอฟังแล้วเรา
ก็ได้เข้าใจ ว่าไม่มีใครจะเข้าใจชุมชน
ไปมากกว่าชุมชนเอง และในท านอง
เดียวกัน ชนิดของขนมและเครือ่งด่ืม
ที่จะน ามาเป็นตัวเลือก ถ้าให้นักเรยีน
ในโรงเรยีนเป็นคนหาและเลือกเข้า
มาเองคงจะถูกใจที่สุด

การรว่มมอืกันของคุณครู และ
แกนน านักเรยีนแบบน้ีนอกจากจะ
เหมาะสมกับชุมชน ยังเป็นการวาง
รากฐานที่ย่ังยืนในระยะยาวที่ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงชุมชนต่อ ๆ ไป
ไปทั้งทีก็ขอมีทั้ง...

นอกจากการลงพ้ืนที่พูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคุณครู
สหกรณ์และแกนน านักเรยีน พวกเรา
ยังเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะชกัชวน
น้อง ๆ ในโรงเรยีนคนอ่ืน ๆ ให้มา
รว่มกิจกรรมกับพวกเราผ่านชอ่งทาง
ออนไลน์มากขึ้น เราเลือกเวลาก่อน
กลับบ้าน เพราะนักเรยีนจะมารวม
ตัวกันหน้าเสาธงก่อนกลับเป็นประจ า
ทุกวัน เมื่อถึงเวลาดวงตานับรอ้ย ๆ คู่
จับจ้องมาที่ หน้าเวทีเพ่ือดูซว่ิาวันน้ีมี
กิจกรรมอะไรน่าสนใจ ที่แกนน า
นักเรยีนเคยบอกไว้ว่าเพ่ือน ๆ จะชอบ
กิจกรรมหน้าเสาธงน่ีไม่เกินจรงิเลย
ผลต่อเน่ือง จากวันน้ันท าให้มน้ีองมา
เข้ารว่มกิจกรรมผ่าน เฟซบุ๊กกับ
พวกเรามากขึ้นกว่าเดิมเป็นเทา่ตัวจน
ท าให้ เราอดคิดไม่ได้เลยว่า หากได้มา
ลงพ้ืนที่และท ากิจกรรมในโรงเรยีน
หนองบัวระเหวฯ จรงิ ๆ คงท าให้
นักเรยีน ในโรงเรยีนสนใจโครงการ
เราและมารว่มกิจกรรมของเราจนเกิด
กระแสรณรงค์กันภายในโรงเรยีนได้
ไม่ยาก

สภาพสหกรณ์เปิดใหม่หลังการ
ปรบัเปลี่ยนโซนขนมโดยเพ่ือนมข. 
ขนมสีเขียวถูกจดัวางอยู่ในชัน้ท่ีมี
การตกแต่งมาเป็นอย่างดี ลูกอมและ
หมากฝรัง่ท่ีเคยแขวนอยู่ท่ีเสากลาง
สหกรณ์ ซึง่จะเรยีกว่าเป็นท าเลทอง
ก็ได้ ขณะน้ีได้กลายเป็นหนังปลา
แซลมอนทอดกรอบแทน (อรอ่ยด้วย) 
ลูกอมและหมากฝรัง่ได้ถูกย้ายไปใน
ท่ีท่ีสมศักดิ์ศรซีึง่คือมุมอับลับตา
มากขึ้น เพ่ือไม่ให้เป็นท่ีสนใจ แม้ว่า
จรงิ ๆ พวกมันไม่ควรจะได้มาอยู่ใน
สหกรณ์ด้วย แต่ผลประโยชน์ใน
แงข่องรายได้ ท าให้คุณครูปฏิเสธท่ี
จะน าลูกอมและหมากฝรัง่ออกไป
มาถึงจดุน้ี พวกเราได้รบับทเรยีนท่ี
ลึกซึง้ โครงการไม่จ าเป็นต้องได้
ผลลัพธ์ 100% ถึงจะนับว่าส าเรจ็
แต่การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงต่างหาก
จะเล็กน้อยแค่ไหนก็มีคุณค่า … 
เปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้น...            
Better not the best.

Up-mid-
downstream
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นอกจากน้ีคุณครูพวงพยอมยังให้
ข้อมูลที่น่าสนใจถึงพฤติกรรมการซือ้
ขนมของนักเรยีนในโรงเรยีนที่คล้าย
กับต๊ักแตน หากมีขนมใหม่เข้ามาขาย
ในสหกรณ์ นักเรยีนก็จะกรูซือ้ขนม
ชนิดน้ันทุกวัน ๆ จนเบ่ือ สักหน่ึง
เดือนผ่านไปนักเรยีนจะไม่ซือ้ขนม
ชนิดน้ันอีกเลย

เพราะฉะน้ันครูเลยเสนอแผนการ
ปรบัเปล่ียนทีเ่ข้ากับนักเรยีนโดยการ
เลือกน าขนมที่ดีต่อสุขภาพหลาย ๆ
ชนิดมาหมนุเวียนขายให้เด็ก ๆ ได้
เลือกทานกันเรือ่ย ๆ พอฟังแล้วเรา
ก็ได้เข้าใจ ว่าไม่มีใครจะเข้าใจชุมชน
ไปมากกว่าชุมชนเอง และในท านอง
เดียวกัน ชนิดของขนมและเครือ่งด่ืม
ที่จะน ามาเป็นตัวเลือก ถ้าให้นักเรยีน
ในโรงเรยีนเป็นคนหาและเลือกเข้า
มาเองคงจะถูกใจที่สุด

การรว่มมอืกันของคุณครู และ
แกนน านักเรยีนแบบน้ีนอกจากจะ
เหมาะสมกับชุมชน ยังเป็นการวาง
รากฐานที่ย่ังยืนในระยะยาวที่ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงชุมชนต่อ ๆ ไป
ไปทั้งทีก็ขอมีทั้ง...

นอกจากการลงพ้ืนที่พูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคุณครู
สหกรณ์และแกนน านักเรยีน พวกเรา
ยังเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะชกัชวน
น้อง ๆ ในโรงเรยีนคนอ่ืน ๆ ให้มา
รว่มกิจกรรมกับพวกเราผ่านชอ่งทาง
ออนไลน์มากขึ้น เราเลือกเวลาก่อน
กลับบ้าน เพราะนักเรยีนจะมารวม
ตัวกันหน้าเสาธงก่อนกลับเป็นประจ า
ทุกวัน เมื่อถึงเวลาดวงตานับรอ้ย ๆ คู่
จับจ้องมาที่ หน้าเวทีเพ่ือดูซว่ิาวันน้ีมี
กิจกรรมอะไรน่าสนใจ ที่แกนน า
นักเรยีนเคยบอกไว้ว่าเพ่ือน ๆ จะชอบ
กิจกรรมหน้าเสาธงน่ีไม่เกินจรงิเลย
ผลต่อเน่ือง จากวันน้ันท าให้มน้ีองมา
เข้ารว่มกิจกรรมผ่าน เฟซบุ๊กกับ
พวกเรามากขึ้นกว่าเดิมเป็นเทา่ตัวจน
ท าให้ เราอดคิดไม่ได้เลยว่า หากได้มา
ลงพ้ืนที่และท ากิจกรรมในโรงเรยีน
หนองบัวระเหวฯ จรงิ ๆ คงท าให้
นักเรยีน ในโรงเรยีนสนใจโครงการ
เราและมารว่มกิจกรรมของเราจนเกิด
กระแสรณรงค์กันภายในโรงเรยีนได้
ไม่ยาก

สภาพสหกรณ์เปิดใหม่หลังการ
ปรบัเปลี่ยนโซนขนมโดยเพ่ือนมข. 
ขนมสีเขียวถูกจดัวางอยู่ในชัน้ท่ีมี
การตกแต่งมาเป็นอย่างดี ลูกอมและ
หมากฝรัง่ท่ีเคยแขวนอยู่ท่ีเสากลาง
สหกรณ์ ซึง่จะเรยีกว่าเป็นท าเลทอง
กไ็ด้ ขณะน้ีได้กลายเป็นหนังปลา
แซลมอนทอดกรอบแทน (อรอ่ยด้วย) 
ลูกอมและหมากฝรัง่ได้ถูกย้ายไปใน
ท่ีท่ีสมศักดิ์ศรซีึง่คือมุมอับลับตา
มากขึ้น เพ่ือไม่ให้เป็นท่ีสนใจ แม้ว่า
จรงิ ๆ พวกมันไม่ควรจะได้มาอยู่ใน
สหกรณ์ด้วย แต่ผลประโยชน์ใน
แงข่องรายได้ ท าให้คุณครูปฏิเสธท่ี
จะน าลูกอมและหมากฝรัง่ออกไป
มาถึงจดุน้ี พวกเราได้รบับทเรยีนท่ี
ลึกซึง้ โครงการไม่จ าเป็นต้องได้
ผลลัพธ์ 100% ถึงจะนับว่าส าเรจ็
แตก่ารเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงต่างหาก
จะเล็กน้อยแค่ไหนก็มีคุณค่า … 
เปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้น...            
Better not the best.

Up-mid-
downstream

รถค่อย ๆ เคล่ือนผ่านสถานที่
ต่าง ๆ อีกครัง้ จากความเงยีบสะงดั
คืนสู่แสงสีและเสียงของเมืองกรุง
ทุกอย่างดูคล้ายเดิม แต่ส่ิงที่ต่างไป
คือทัศนคติของพวกเราที่มีต่อทันต-
กรรมชุมชน เราค้นพบว่าส่ิงทีส่ าคัญ
ที่สุดไม่ใชก่ารยัดเยียดส่ิงที่เราค้นพบ
ว่าส่ิงที่ส าคัญที่สุดไม่ใชก่ารยัดเยียด
ส่ิงที่เราคิดว่าดีทีสุ่ดให้กับชุมชน
แต่เป็นการสรา้งความตระหนักรู้
(awareness) ให้เกิดขึ้นตามความ
แตกต่างของแต่ละชุมชน เมื่อท าได้
ชุมชนก็จะเกิดการเปล่ียน แปลงและ
พัฒนาไปในทางทีดี่ขึ้นด้วยตัวของ
ชุมชนเอง ส่งเสรมิให้ชุมชนน้ีกลาย
เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

เราเป็นเพียงแค่ผู้เริม่ต้นจุดประกาย
และคอยมองชุมชน ขับเคล่ือนไปด้วย
กลไกของตัวเอง

เมื่อกลับมายังคณะทนัตแพทย์
ที่เราคุ้นเคย พวกเราก็อดคิดไม่ได้ว่า
การเดินทางครัง้น้ีมนัชา่งเป็น 1 วัน
ที่แสนคุ้มค่า เพราะหากเทียบกันแล้ว
เวลา 1 วัน ที่เราปฏิบัติงานคลินิก
เท่ากับเราสามารถรกัษาคนไข้ได้
2 คน แต่ส าหรบังานชุมชนน้ัน ด้วย
เวลาแค่ 1 วัน พวกเราสามารถเริ่มต้น
การเปล่ียนแปลงของชุมชนซึง่ประกอบ
ไปด้วยคนกว่า 700 คนเลยทีเดียว

เรือ่งราวทีทุ่กคน
ได้อ่านมาทั้งหมดถึงบรรทัดน้ี จะ
เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงหน่ึงวันเท่าน้ัน
ถึงเวลาต้องย้ายทั้งหมดกลับไปสู่โลก
ออนไลน์ เราจึงได้ขอแชะภาพไว้
สักหน่อย อย่างน้อยที่ สุดก็จะเอาไว้
ใส่รูปเล่มรายงานได้ แต่มากไปกว่าน้ัน
ก็เป็นหลักฐานความทรงจ า วันหน่ึงที่
ได้มาออกชุมชน ณ หนอง บัวระเหวซึง่
ได้ความเอ้ือเฟ้ือจากทั้งอาจาย์
ทญ.จิราพร เพ่ือน ๆ มข. ครูสหกรณ์
และแกนน านักเรยีน และเป็นการ
บันทึกส่ิงที่เราเชือ่ว่าจะเป็นจุดเริม่ต้น
ของการเปล่ียนแปลงของหนองบัว
ระเหววิทยาคารต่อไป..

“ การเดินทางของเราในวันน้ีจะเป็นส่ิงที่ย ้าเตือนถึงบทบาทของ
ทันตแพทยท์ี่สมบูรณ์ และเป็นแรงบันดาลใจขับเคลือ่นเราให้

ท าประโยชน์ให้คนหมู่มากตลอดอาชีพทันตแพทยข์องเราต่อไป ”
นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทญ.ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์
ทญ. จิราพร ชวีาสุขถาวร
และพ่ีอภินันท์ สน่ันเมือง

งานทันตกรรม รพ.หนองบัวระเหว

ไม่น่าเชือ่ว่า
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