"เฟิ ร์น - จิรนั นท์ เจริญอาจ" อายุ 14 ปี ปั จจุบนั เรียนอยู่ชนั้ ม.2 โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรนิ ทร์ เป็ นตัวแทนเยาวชนจาก

หลังจากได้เรียนรูจ้ ากกิจกรรมภายในค่ายไปจนครบแล้ว "เฟิ ร์น" แชร์ส่ิงที่ตอน
เองได้รบั จากค่าย เริ่มที่ “ความรู ”้ ซึ่งความรูท้ ่ีเจ้าตัวที่ได้คือความรูเ้ กี่ยวกับสื่อ

ต าบลจอมพระ มาร่ว มเรี ย นรู ้ใ นค่า ยพัฒ นาศัก ยภาพและสร้า งเครื อ ข่ า ย
เยาวชนทัง้ ในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์ (ภายใต้การ

เกี่ยวกับวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ซึ่งจะนาไปถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ฟั งต่อไป
นอกจากนีย้ งั ร่วมแชร์ส่ิงกิจกรรมหรือบรรยากาศในค่ายที่ ชอบมากที่สุดให้ฟัง
ด้วย "หนู ชอบการสรุ ปบทเรียนแล้ วเอามานาเสนอให้ เพื่อนรู้ การอยู่
ร่วมกันกับผู้ อื่น และการได้นอนอยู่ตัวคนเดียวค่ะ เรื่องการสรุ ปบทเรียน

ดาเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค) สนับสนุนโดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , กสศ. , สถาบันยุวโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด(มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เมื่อวันที่ 1- 21 ตุลาคม
2562 ณ หน่วยอนุรกั ษ์และจัดการต้นนา้ ห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย
จ.น่าน หลังจากเสร็จสิน้ การอบรมในค่าย 21 วัน เรียบร้อยแล้ว "เฟิ ร์น" ได้มา
แชร์เรื่องราวส่วนตัว ประสบการณ์ การเรียนรูใ้ นค่ายนีใ้ ห้เพื่อน ๆ ได้ฟังกัน

คือการสรุปการเรียนรู ใ้ นแต่ละกิจกรรม แล้วนามานาเสนอหน้า ห้องให้เพื่อน ๆ
ฟั ง ที่ชอบเพราะเมื่อก่ อนหนู ไม่ชอบจับไมค์ เดี๋ยวนี้หนู ชอบจั บไมค์ ก็
รู้สึกว่าตัวเองกล้าหาญขึน้ ค่ะ การอยู่รว่ มกับผูอ้ ่ืน คือการได้อยู่กับเพื่อน ๆ
ต่างพืน้ ที่กนั ที่ชอบเพราะเพื่อนสามารถแบ่งปันความรูต้ า่ ง ๆ ที่เรายังไม่รูใ้ ห้หนู

"เฟิ ร์น " เริ่ม คุย ประโยคแรกว่า ที่ ม าร่ว มค่า ยครั้ง นี ้ เพราะอยากได้ค วามรู ้

รูด้ ว้ ยกัน"

"คุณครูเล็ก ครูท่ีโรงเรียนชวนพวกเรามาค่ายค่ะ ครูบอกว่าค่ายนีจ้ ะมีกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้เล่นให้ทาเกี่ยวกับความรูต้ า่ ง ๆ หนูไม่เคยเข้าค่ายยาว ๆ มาก่อนเลย

ส่วนกิจกรรมนิเวศน์วิทยา หรือ การนอนภาวนาในป่ าหนึ่งคือ ถึงแม้เธอจะบอก
ว่าชอบ แต่ก็ยงั ไม่รูส้ ึกไม่ดีกบั กิจกรรมนีด้ ว้ ย "หนูรูส้ ึกขัดข้องใจอย่างไรไม่รูค้ ่ะ

ค่ะก็เลยตัดสินใจมา ความคาดหวังอยากได้ประสบการณ์และนาไปบอกเล่า
กับเพื่อน ๆ คิดว่าจะได้ความรูเ้ รื่องการอยู่กบั เพื่อนและฝึ กฝนตนเอง มาแล้วก็

รู ส้ ึกไม่ชอบอยู่คนเดียว ชอบอยู่กับทีม หรืออยู่เป็ นคู่ หนูก็เพิ่งได้นอนป่ าครัง้
แรก ทีนีก้ ่อนไปนอนพี่ อ้้ อย (วราภรณ์ หลวงมณี ) ก็ บอกว่าให้สวดมนต์ก่ อน
นอนด้วยนะ บอกว่าป่ านีศ้ กั ดิส์ ิทธิ์ หนูก็ขอ ภาวนาอย่าให้มีเรื่องร้าย ๆ เกี่ยวกับ

ได้อย่างที่หวังค่ะ ได้รูจ้ กั เพื่อนใหม่ ๆ ปกติหนูจะอยู่แต่กบั แม่ ไม่คอ่ ยได้อยู่กับ
เพื่ อน เวลาเพื่ อนชวนไปไหนบางที ก็ปฏิ เ สธไปบ้าง หนูไ ม่ค่อยเข้าหาเพื่ อน
เท่าไหร่ "

เรา และสวดมนต์ก่อนนอน แล้วก็นอนค่ะ สภาวะที่เกิดขึน้ ก็คือนอนหลับ ๆ
ตื่น ๆ ค่ะ เพราะปวดปั สสาวะแต่ไม่กล้าลุกค่ะ ต้องกลัน้ ปั สสาวะ เพราะกลัว
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กลัวเสียงที่ทาให้เราคิดจินตนาการไปเองค่ะ ตอนนัน้ ก็เผชิญหน้ากับความกลัว
ค่ะ ก็นอนไปเลยค่ะ หลับตาสักพักแล้วมันก็หลับไปเอง จนถึงเช้า พอผ่านมาได้

ไหม ต้องทาอะไรอย่างไร ก็อยากเป็ นกูภ้ ัยในชุมชนค่ะ หรือบางทีก็คิดอยาก
ออกจากสุ ริ น ทร์บ ้า งค่ ะ เวลามี กู้ ภั ย ที่ ไ หนก็ อ ยากไป ไปเผชิ ญ หน้า กั บ

ก็รูส้ ึกดีใจที่ผ่านจุดนัน้ มาได้ ก็คิดว่าเวลาเข้าค่ายกับโรงเรียนเราก็เอาไปใช้ได้
ค่ะ เช่นการกางร่ม กางมุง้ การทาจิตใจของเราค่ะ การทากิจกรรมในค่ายครัง้ นี ้

สถานการณ์ค่ะ ส่วนงานจิ ตอาสาในโรงเรียนหรืองานชุมชน หนูก็ไปช่วยงาน
ตลอดค่ะ เวลาที่ ไ หนมี ใ ห้ช่ว ยงานจิ ต อาสาก็ ไ ปสมัค ร ๆ ค่ะ เช่น เก็ บ ขยะ

ถือว่าเป็ นการเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ ๆ ของหนู ท่ีอยู่แต่กับสิ่งเดิม ๆ ก็ได้มา
เปิ ดโลกค่ะ"

รณรงค์ทางานต่าง ๆ ค่ะ"

และเจ้าตัวยังได้สะท้อนกิจกรรมที่ไม่ชอบอีกด้วย "สิ่งที่ไม่ชอบที่สดุ คือการเล่น
ฐานกิจกรรม การเล่นเหยียบตะปูคะ่ ก็รูส้ ึกเจ็บ ได้แผลเยอะ รูส้ ึกค้างคาอยู่ใน
ใจว่า ไม่อ ยากเล่น ก็ ต ้อ งบัง คับ ให้เ ล่น ก็ คิด ว่า เขาต้อ งการให้เ รากล้า หาญ
เผชิญหน้ากับสิ่งนีใ้ ห้ได้ เราก็ทาได้ดีค่ะ จับคู่ 2 คน แล้วก็ให้ผลัดกันเดิน คน
แรกปิ ดตา คนที่สองก็พาเดินข้ามตะปูได้ค่ะ สิ่งที่ติดใจคือโดนตะปูทิ่ม มัน
ทาให้เราเจ็บตัว ก็ไม่อยากเล่นกับมัน ถ้ามีเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกก็ต้องทา
เผชิญหน้าไปเลย ค้างคาใจแต่ก็ยังเล่น ถ้ามีกิจกรรมนีอ้ ีกก็สู้เล่นต่อไป
ค่ะ เพือ่ จะได้ผ่านจุดนั้นเร็ว ๆ ติดใจแต่ให้ทาก็ทาได้"
สาหรับความใฝ่ ฝั นในอนาคต "เฟิ ร์น" บอกว่า... "อยากเป็ นกู้ ภัยค่ ะ อยาก
ช่วยเหลือคนอื่นค่ะ เวลาเห็นคนแก่เขาเดินข้ามทางม้าลายไม่ได้ รถเขาไม่หยุด
ให้ หนูก็ทาให้รถหยุดแล้วพายายข้ามทางม้าลายได้ ส่วนงานกูภ้ ยั ยังไม่เคยทา
ค่ะ มีพ่ีในค่ายนีเ้ ขาเคยเป็ นกูภ้ ัย เขาฝึ กกูภ้ ัยมาก่อนหนู หนูก็ถามเขาว่า ยาก

ส่วนเป้าหมายด้านการเรียน เจ้าตัวแลกเปลี่ยนว่า "อยากเรียนจบชัน้ ม.6 ก็พอ
ค่ะ เพราะว่าตอนนีแ้ ม่ก็ลาบากมาก ได้เงินเป็ นวัน ก็คดิ หางานทาด้วยค่ะหลาย
อย่างเลยเพื่อช่วยแม่ เช่น รับจ้างร้านอาหารทั่วไป หนูอยากทามาก แต่อายุยงั
ไม่ถึง ส่วนความสามารถ ทักษะของหนู คือการร้องเพลงค่ะ ก็อยากจะ
เพิ่ม การเรี ยนด้ า นนี้ค่ ะ ซึ่งการร้องเพลงหนูก็ยังไม่เคยไปประกวดเลยค่ะ
เพราะไม่มีเงินไปค่ะ แต่ถา้ มีคนสนับสนุนหนูก็อยากไปค่ ะ" เฟิ ร์นกล่าวทิง้ ท้าย
ไว้ให้ชว่ ยกันลุน้ ให้เธอทาตามความฝันให้ได้

“เมือ่ ก่อนหนูไม่ชอบจับไมค์ เดีย๋ วนี้หนูชอบ
จับไมค์ รูส้ กึ ว่าตัวเองกล้าหาญขึน้ ค่ะ”
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