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"เฟิรน์ - จิรนันท ์เจริญอาจ" อายุ 14 ปี ปัจจุบนัเรียนอยู่ชัน้ ม.2 โรงเรียน

จอมพระประชาสรรค ์อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสรุนิทร ์ เป็นตวัแทนเยาวชนจาก

ต าบลจอมพระ มาร่วมเรียนรู้ในค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย

เยาวชนทัง้ในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จงัหวดัสุรินทร ์(ภายใตก้าร

ด าเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน 4 ภาค) สนับสนุนโดยกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน , กสศ. , สถาบนัยวุโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทย

พาณิชย ์จ ากดั(มหาชน)     และมลูนิธิสยามกมัมาจล เม่ือวนัท่ี 1- 21 ตลุาคม 

2562 ณ หน่วยอนรุกัษ์และจดัการตน้น า้ห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ  อ.นานอ้ย 

จ.น่าน หลงัจากเสร็จสิน้การอบรมในคา่ย 21 วนั เรียบรอ้ยแลว้ "เฟิรน์" ไดม้า

แชรเ์รื่องราวสว่นตวั ประสบการณ ์การเรียนรูใ้นคา่ยนีใ้หเ้พ่ือน ๆ ไดฟั้งกนั 

"เฟิร์น" เริ่มคุยประโยคแรกว่าท่ีมาร่วมค่ายครั้งนี ้เพราะอยากได้ความรู้ 

"คณุครูเล็ก ครูท่ีโรงเรียนชวนพวกเรามาคา่ยคะ่ ครูบอกว่าคา่ยนีจ้ะมีกิจกรรม

ตา่ง ๆ ใหเ้ล่นใหท้  าเก่ียวกบัความรูต้า่ง ๆ หนไูม่เคยเขา้คา่ยยาว ๆ มาก่อนเลย

ค่ะก็เลยตดัสินใจมา ความคาดหวงัอยากไดป้ระสบการณแ์ละน าไปบอกเล่า

กบัเพ่ือน ๆ  คิดว่าจะไดค้วามรูเ้รื่องการอยู่กบัเพ่ือนและฝึกฝนตนเอง มาแลว้ก็

ไดอ้ย่างท่ีหวงัคะ่ ไดรู้จ้กัเพ่ือนใหม่ ๆ ปกติหนจูะอยู่แตก่บัแม่ ไม่คอ่ยไดอ้ยู่กับ

เพ่ือน เวลาเพ่ือนชวนไปไหนบางทีก็ปฏิเสธไปบา้ง หนูไม่ค่อยเข้าหาเพ่ือน

เทา่ไหร ่ " 

หลงัจากไดเ้รียนรูจ้ากกิจกรรมภายในคา่ยไปจนครบแลว้ "เฟิรน์" แชรส์ิ่งท่ีตอน

เองไดร้บัจากคา่ย เริ่มท่ี “ความรู”้ ซึ่งความรูท่ี้เจา้ตวัท่ีไดคื้อความรูเ้ก่ียวกบัส่ือ 

เก่ียวกับวฒันธรรมของจงัหวดัน่าน ซึ่งจะน าไปถ่ายทอดใหเ้พ่ือน ๆ ฟังต่อไป 

นอกจากนีย้งัร่วมแชรส์ิ่งกิจกรรมหรือบรรยากาศในค่ายท่ีชอบมากท่ีสุดใหฟั้ง

ดว้ย "หนูชอบการสรุปบทเรียนแล้วเอามาน าเสนอให้เพื่อนรู้ การอยู่

ร่วมกันกับผู้อื่น และการได้นอนอยู่ตัวคนเดียวค่ะ เรื่องการสรุปบทเรียน

คือการสรุปการเรียนรูใ้นแตล่ะกิจกรรม แลว้น ามาน าเสนอหนา้หอ้งใหเ้พ่ือน ๆ 

ฟัง ที่ชอบเพราะเมื่อก่อนหนูไม่ชอบจับไมค ์เดี๋ยวนี้หนูชอบจับไมค ์ก็

รู้สึกว่าตัวเองกล้าหาญขึน้ค่ะ  การอยู่รว่มกบัผูอ่ื้น คือการไดอ้ยู่กับเพ่ือน ๆ 

ตา่งพืน้ท่ีกนั ท่ีชอบเพราะเพื่อนสามารถแบง่ปันความรูต้า่ง ๆ ท่ีเรายงัไมรู่ใ้หห้นู

รูด้ว้ยกนั" 

สว่นกิจกรรมนิเวศนว์ิทยา หรือ การนอนภาวนาในป่าหนึ่งคือ ถึงแมเ้ธอจะบอก

ว่าชอบ แตก็่ยงัไม่รูส้ึกไม่ดีกบักิจกรรมนีด้ว้ย "หนรููส้ึกขดัขอ้งใจอย่างไรไม่รูค้่ะ 

รูส้ึกไม่ชอบอยู่คนเดียว ชอบอยู่กับทีม หรืออยู่เป็นคู่  หนูก็เพิ่งไดน้อนป่าครัง้

แรก ทีนีก้่อนไปนอนพ่ีอ้อ้ย (วราภรณ ์หลวงมณี) ก็บอกว่าใหส้วดมนตก่์อน

นอนดว้ยนะ บอกวา่ป่านีศ้กัดิส์ิทธ์ิ หนก็ูขอ ภาวนาอยา่ใหมี้เรื่องรา้ย ๆ เก่ียวกบั

เรา และสวดมนตก์่อนนอน แลว้ก็นอนค่ะ    สภาวะท่ีเกิดขึน้ก็คือนอนหลบั ๆ 

ต่ืน ๆ ค่ะ เพราะปวดปัสสาวะแต่ไม่กลา้ลุกค่ะ ตอ้งกลัน้ปัสสาวะ เพราะกลัว 



3 
 

กลวัเสียงท่ีท าใหเ้ราคิดจินตนาการไปเองคะ่ ตอนนัน้ก็เผชิญหนา้กบัความกลวั

คะ่ ก็นอนไปเลยคะ่ หลบัตาสกัพกัแลว้มนัก็หลบัไปเอง จนถึงเชา้ พอผา่นมาได้

ก็รูส้ึกดีใจท่ีผ่านจุดนัน้มาได ้ก็คิดว่าเวลาเขา้คา่ยกับโรงเรียนเราก็เอาไปใชไ้ด้

คะ่ เชน่การกางรม่ กางมุง้ การท าจิตใจของเราคะ่ การท ากิจกรรมในคา่ยครัง้นี ้

ถือว่าเป็นการเปล่ียนประสบการณใ์หม่ ๆ ของหนูท่ีอยู่แต่กับสิ่งเดิม ๆ ก็ไดม้า

เปิดโลกคะ่" 

และเจา้ตวัยงัไดส้ะทอ้นกิจกรรมท่ีไม่ชอบอีกดว้ย "สิ่งท่ีไม่ชอบท่ีสดุคือการเล่น

ฐานกิจกรรม การเล่นเหยียบตะปคูะ่ ก็รูส้ึกเจ็บ ไดแ้ผลเยอะ รูส้ึกคา้งคาอยู่ใน

ใจว่าไม่อยากเล่นก็ต้องบังคับให้เล่น ก็คิดว่าเขาต้องการให้เรากล้าหาญ

เผชิญหนา้กับสิ่งนีใ้หไ้ด ้เราก็ท าไดดี้ค่ะ จบัคู่ 2 คน แลว้ก็ใหผ้ลดักันเดิน คน

แรกปิดตา คนท่ีสองก็พาเดินขา้มตะปไูดค้่ะ ส่ิงที่ติดใจคือโดนตะปูทิ่ม มัน

ท าให้เราเจ็บตัว ก็ไม่อยากเล่นกับมัน ถ้ามีเหตุการณแ์บบนีอ้ีกก็ต้องท า 
เผชิญหน้าไปเลย ค้างคาใจแต่ก็ยังเล่น ถ้ามีกิจกรรมนีอ้ีกก็สู้เล่นต่อไป

ค่ะ เพือ่จะได้ผ่านจุดน้ันเร็ว ๆ ตดิใจแต่ให้ท าก็ท าได้" 

ส าหรบัความใฝ่ฝันในอนาคต "เฟิรน์" บอกว่า... "อยากเป็นกู้ภัยค่ะ อยาก

ช่วยเหลือคนอ่ืนคะ่ เวลาเห็นคนแก่เขาเดินขา้มทางมา้ลายไม่ได ้รถเขาไม่หยดุ

ให ้หนก็ูท าใหร้ถหยดุแลว้พายายขา้มทางมา้ลายได้ ส่วนงานกูภ้ยัยงัไม่เคยท า

ค่ะ มีพ่ีในค่ายนีเ้ขาเคยเป็นกูภ้ัย เขาฝึกกูภ้ัยมาก่อนหนู หนูก็ถามเขาว่ายาก

ไหม ตอ้งท าอะไรอย่างไร ก็อยากเป็นกูภ้ัยในชุมชนค่ะ หรือบางทีก็คิดอยาก

ออกจากสุรินทร์บ้างค่ะ เวลามีกู้ภัยท่ีไหนก็อยากไป ไปเผชิญหน้ากับ

สถานการณค์่ะ ส่วนงานจิตอาสาในโรงเรียนหรืองานชุมชน หนูก็ไปช่วยงาน

ตลอดค่ะ เวลาท่ีไหนมีให้ช่วยงานจิตอาสาก็ไปสมัคร ๆ ค่ะ เช่น เก็บขยะ 

รณรงคท์ างานตา่ง ๆ คะ่" 

ส่วนเปา้หมายดา้นการเรียน เจา้ตวัแลกเปล่ียนว่า "อยากเรียนจบชัน้ ม.6 ก็พอ

คะ่ เพราะวา่ตอนนีแ้มก็่ล าบากมาก ไดเ้งินเป็นวนั ก็คดิหางานท าดว้ยคะ่หลาย

อย่างเลยเพ่ือช่วยแม่ เช่น รบัจา้งรา้นอาหารทั่วไป หนอูยากท ามาก แตอ่ายยุงั

ไม่ถึง  ส่วนความสามารถ ทักษะของหนู คือการร้องเพลงค่ะ ก็อยากจะ

เพิ่มการเรียนด้านนี้ค่ะ ซึ่งการรอ้งเพลงหนูก็ยังไม่เคยไปประกวดเลยค่ะ

เพราะไม่มีเงินไปคะ่ แตถ่า้มีคนสนบัสนนุหนูก็อยากไปค่ะ" เฟิรน์กล่าวทิง้ทา้ย

ไวใ้หช้ว่ยกนัลุน้ใหเ้ธอท าตามความฝันใหไ้ด ้

 

“เมือ่ก่อนหนูไมช่อบจบัไมค ์เดีย๋วน้ีหนูชอบ
จบัไมค ์รูส้กึวา่ตวัเองกลา้หาญขึน้คะ่” 

 


