
จูนคิดวา่ คงมีเพียงไม่ก่ีคนท่ีไปเท่ียวประเทศฟิลิปปินส์ ถึงจะอยูใ่นอาเซียน และห่างประเทศเราเพียงการเดินทาง 3 
ชัว่โมงเท่านั้น นอกจากเขาจะมีทะเลท่ีสวยงามแลว้ ภาษาองักฤษของเขายงัไม่เป็นสองรองใครอีก 
ปิดเทอมท่ีผา่นมาจูนมีโอกาสไดไ้ปฝึกงานท่ีหมู่เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์คะ่ ซ่ึงจูนเป็นรุ่นแรกท่ีไดไ้ป 
วนัน้ีจูนจะน าความประทบัใจและประสบการณ์มาเล่าใหเ้พ่ือนๆพ่ีๆนอ้งๆฟัง เผื่อถา้ใครลงัเลท่ีจะไป 
จะไดต้ดัสินใจถูกค่ะ และเรายงัไม่ไดมี้เพียงแค่โครงการฝึกงานนะคะ 
ใครสนใจท่ีจะไปเรียนภาษาองักฤษก็ยงัไดค้ะ่ 
 

 
 

เร่ิมแรก จูนขอกล่าวถึงงานก่อนคะ่ งานท่ีจูนไปฝึกช่ือต าแหน่ง Student staff ในโรงเรียนฟิลินเตอร์ (Philinter 
Education center Inc.) ถา้เปรียบงานของจูนอยูใ่นสารบญัหนงัสือ งานของจูนจะอยูใ่นหมวดภาคผนวกค่ะ 
คือเป็นงานทัว่ไป ตั้งแตท่ างานเอกสาร และช่วยเหลือนกัเรียนค่ะ โรงเรียนของเรามีนกัเรียนทั้งหมดประมาณ 150 
คนคะ่ ซ่ึงอายจุะมีตั้งแต่ 11-65 ปีค่ะ และส่วนเร่ืองสญัชาติค่อนขา้งรวมมิตรเลยค่ะ คร้ังแรกท่ีไป 
จูนยอมรับวา่เครียดมาก เพราะนอกจากงานทั้งหมดตอ้งเป็นภาษาองักฤษแลว้ 
จูนยงัตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารและประสานงานทั้งหมดค่ะ แต่พอเร่ิมชิน เร่ิมคล่องก็สนุกเลยค่ะทีน้ี 
เพราะนอกจากจูนจะไดท้ างานร่วมกบัคนต่างชาติ(ซ่ึงมีหลายสญัชาติมากค่ะ ไตห้วนั , เกาหลี , ญ่ีปุ่น , รัสเซีย , 
ฟิลิปปินส์) งานของจูนส่วนใหญ่จะเป็นการช่วยเหลือนกัเรียนซ่ึงจะเป็นงานเลก็ๆนอ้ยๆค่ะ 
เช่นอยากเปล่ียนคลาสเรียน อยากเปล่ียนผูส้อน หรืออ่ืนๆค่ะ และ จูนยงัไดไ้ปรับนกัเรียนท่ีสนามบินอีกดว้ยค่ะ  
 

 
 
 
 
 



นอกจากท างานแลว้จูนยงัมีไดเ้รียนภาษาองักฤษอีกดว้ยค่ะ  
จูนไดเ้รียนทั้งหมด 4 คลาสต่อวนั ซ่ึงนกัเรียนปกติจะมี 7-10 คลาสต่อวนัค่ะ 
และนอกจากน้ีจูนยงัสามารถเลือกไดเ้องอีกดว้ยวา่ตวัเองจะเลือกโหมดการเรียนไหน(Writing , Speaking , 
Listening ,Vocabulary, Pronunciation) และนอกจากโหมดการเรียนท่ีตอ้งเลือกแลว้ จูนยงัตอ้งเลือกอีกวา่ 
จะหอ้งเรียนแบบไหน เช่น 1on1(ตวัต่อตวั) , small group class , big group class)  
 
ตอนแรกจูนเลือกเรียน Writing 2 คลาส ,Vocabulary 1 คลาส แบบ 1on1 และ Listening 1 คลาส แบบ 1on1 ค่ะ 
พอหลงัๆเร่ิมเบ่ืออนัไหนก็สามารถเปล่ียนได ้เม่ือจูนเร่ิมคิดวา่ Writing เยอะไป จูนก็เปล่ียนเป็น Pronunciation 
เน่ืองจากมีปัญหาดา้นส าเนียงการพดูค่ะ ซ่ึงจูนการันตีเลยวา่ เรียนไปไดแ้ปบเดียว 
เราสามารถออกเสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเลยค่ะ  

 
เน่ืองจากคนฟิลิปปินส์มีอุปนิสยัท่ีค่อนขา้งเป็นคนสนุกสนาน จึงท าใหค้ลาสเรียนไม่น่าเบ่ือค่ะ 
ยิง่ถา้คลาสไหนมีเพ่ือนท่ีรู้จกักนัอยูใ่นนั้น การตบมุขกนัจะสนุกมากค่ะ 
เพราะพวกเขาไม่ถือกนัเลยวา่ใครอายมุากใครอายนุอ้ย คุณครูก็วางตวัเหมือนเพ่ือนท่ีมีความรู้มากกวา่ 
จึงท าใหไ้ม่ตอ้งมีพิธีรีตองท่ีตอ้งมานัง่เกร็งกนัค่ะ  

 

 



 
เดือนแรกท่ีจูนไปอยูท่ี่นู่น เน่ืองจากมีเด็กไทยเพียงไม่ก่ีคนในนั้น ท าใหเ้ราแปลงกลายเป็น Rare item 
โดยปริยายคะ่ และพว่งดว้ยเดือนนั้นจะมี Cross Culture festival(ตั้งช่ือใหเ้ขาเองค่ะ 555 
เป็นงานท่ีทุกประเทศจะตอ้งออกไปโชวอ์ะไรสกัอยา่ง) ซ่ึงทางคุณครูท่ีนู่น Presentation 1 และการแสดงสกัอยา่ง 
1 ซ่ึงตอนแรกจูนก็ขอเปิดจากYoutube ซ่ึงเขาบอกวา่ ขอการแสดงสด ร้องเพลง หรือ เตน้ ยอมรับวา่ยากมาก 
อยากเอาหวัโขกโตะ๊ตายใหรู้้แลว้รู้รอดไปเลย เพราะเพ่ือนท่ีไปดว้ยเป็นผูช้าย และพ่ีอีกคนเป็นผูช้าย ซ่ึงเขาบอกวา่ 
ตกร าไทยตั้งแต่ป.3 (รู้วา่เขาลอ้เล่น แต่เขายนืกรานท่ีจะไม่เตน้) ซ่ึงสุดทา้ยทุกลงความเห็นวา่ ร าเหอะจูน 
เพ่ือประเทศชาติ ซ่ึงสุดทา้ยจูนก็ออกไปร าค่ะ การแสดงท่ีจูนเลือกคือ ร าอธิษฐาน 
ซ่ึงเป็นการร าท่ีเขาไวส้อนเด็กอนุบาลร า และชุดก็ไม่มีดว้ย 
จูนเลยออกไปซ้ือผา้แดงมาท าเป็นโจงกระเบนและใส่เส้ือสีขาวแบบนกัเรียนนาฏศิลป์ 
แต่ไม่รู้วา่เน่ืองดว้ยเขาไม่เคยเห็นร าไทยสดๆ หรือ เป็นมารยาทกนัแน่ ทุกคนเอ่ยปากชมอยา่งไม่ขาดสายเลยค่ะ 
ดีใจมากๆ 

 
 
จูนคิดวา่ จูนกล่าวเร่ืองในโรงเรียนจนทุกคนน่าจะเบ่ือกนัแลว้ ตดัมาท่ีไปเท่ียวดีกวา่ค่ะ 
(จริงๆฝึกงานไม่ใช่Highlightของจูนเท่าไหร่) เน่ืองจากจูนเป็นคนท่ีชอบ Snorkeling มากๆ 
(การด าน ้ าเขาแยกกนันะคะ อยา่ง diving คือการด าน ้ าแบบลึก แต่ snorkeling คือการด าแบบใส่เส้ือชูชีพ) 
ท าใหท่ี้น่ีถือเป็นสวรรคข์องจูนมาก คือนัง่รถออกจากรร เพียง 30 นาที ต่อเรืออีก 1 ชัว่โมง 
ก็มีทะเลสวยๆใหเ้ราไดด้ าน ้ าดูปลากนัแลว้ และการเดินทางก็ไม่แพงดว้ยค่ะ ถา้ไปดว้ยตวัเอง ก็ไม่เกิน 400 
บาทไทย(ไปกลบัแลว้นะคะ) แตถ่า้ใชท้วัร์ซ่ึงรวมอาหารแลว้ก็จะอยูท่ี่ประมาณ 1000 บาทไทย 
อนัน้ีเป็นทริปแรกของจูนท่ีไปเกาะ Nalusuan ค่ะ จูนไปกบัเพ่ือนๆชาวไตห้วนัและญ่ีปุ่นคะ่ 
เป็นทริปท่ีสนุกและด ามาก จูนโดดน ้ าทั้งวนัเลยค่ะ และก็ด าน ้ าทั้งวนัเหมือนกนั 



 
 
ทริปต่อมาติดๆในอีกวนัคือ ไปน ้าตกKawasan ค่ะ (บอกแลว้วา่เท่ียวจริง) ซ่ึงHighlight ของท่ีน่ีคือการ 
Canyoneering ค่ะ ขออธิบายก่อนวา่ การConyoneering คือการท่ีเราจะตอ้งผจญภยัเหมือนเดินป่าค่ะ 
แต่อนัน้ีจะตอ้งมีการโดดหนา้ผา วา่ยน ้ าและปีนเขาอีกค่ะ ซ่ึงโดดแรกท่ีตอ้งประเดิมคือสูง 7 เมตรคะ่ 
ขาสัน่มากจุดนั้น แต่ก็ผา่นมาได ้สนุกมากๆค่ะ 
 
ทุกคนตอ้งใส่เส้ือชูชีพ หมวกกนัน็อค และรองเทา้กนัหินบาดเทา้คะ่ ทริปนั้นไปกนัทั้งหมด 26 คนคะ่ ตกใจมาก 
เพราะตอนแรกจูนคุยกนัเล่นๆกนัในกลุ่มคนไทย (ตอนแรกมีกนัแค ่3 คนเหงาๆ แต่ไหงมากนัหมดน่ีไดก็้ไม่รู้) 
ถา้ถามวา่วนันั้นมีก่ีสญัชาติก็คงตอบแทบไม่ถูกเลยค่ะ ตั้งแต่เกาหลี ไตห้วนั ญ่ีปุ่น ไทย  



 
 
เป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีหาในไทยยากค่ะ เพราะมนัอนัตรายมาก  
 
และจูนยงัมีอีกหลายๆทริป แต่ทริปสุดทา้ยท่ีจูนอยากน าเสนอคือ การไปดูวาฬยกัษท่ี์Oslob ค่ะ เป็น Highlight 
ของเซบูเลยก็วา่ได ้ 
เพราะดงัมากๆ และจูนใฝ่ฝันจะไปมานานแลว้ แต่เน่ืองดว้ยงานท่ีเขา้หาจูนอยา่งไม่ขาดสาย  

 
และการลาหยดุก็ยากมาก ท าใหจู้นไดไ้ปสปัดาห์สุดทา้ยก่อนกลบัไทยค่ะ 
 
ส่ิงท่ีจูนไดก้ลบัมาจากโครงการน้ี จูนขอไม่กล่าวถึงเร่ืองงานนะคะ 
เพราะแน่นอนอยูแ่ลว้วา่เราไดท้กัษะกลบัมาเยอะ แต่ถา้กล่าวถึงเร่ืองประสบการณ์และเพ่ือนๆจากทัว่เอเชีย 
จูนคิดวา่ มนัคุม้คา่กบัส่ิงท่ีจ่ายไปอยา่งแน่นอนค่ะ 
และยงัไม่รวมกบัภาษาของจูนท่ีพฒันาอยา่งรวดเร็วโดยท่ีเราไม่รู้ตวั 
มารู้อีกทีคือสามารถนัง่เมา้มอยกบัเพ่ือนต่างชาติไดท้ั้งวนัค่ะ 
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