จูนคิดว่า คงมีเพียงไม่กี่คนที่ไปเที่ยวประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ถึงจะอยูใ่ นอาเซียน และห่างประเทศเราเพียงการเดินทาง 3
ชัว่ โมงเท่านั้น นอกจากเขาจะมีทะเลที่สวยงามแล้ว ภาษาอังกฤษของเขายังไม่เป็ นสองรองใครอีก
ปิ ดเทอมที่ผา่ นมาจูนมีโอกาสได้ไปฝึ กงานที่หมู่เกาะเซบู ประเทศฟิ ลิปปิ นส์คะ่ ซึ่งจูนเป็ นรุ่ นแรกที่ได้ไป
วันนี้จูนจะนาความประทับใจและประสบการณ์มาเล่าให้เพื่อนๆพีๆ่ น้องๆฟัง เผื่อถ้าใครลังเลที่จะไป
จะได้ตดั สิ นใจถูกค่ะ และเรายังไม่ได้มีเพียงแค่โครงการฝึ กงานนะคะ
ใครสนใจที่จะไปเรี ยนภาษาอังกฤษก็ยงั ได้คะ่

เริ่ มแรก จูนขอกล่าวถึงงานก่อนค่ะ งานที่จูนไปฝึ กชื่อตาแหน่ง Student staff ในโรงเรี ยนฟิ ลินเตอร์ (Philinter
Education center Inc.) ถ้าเปรี ยบงานของจูนอยูใ่ นสารบัญหนังสื อ งานของจูนจะอยูใ่ นหมวดภาคผนวกค่ะ
คือเป็ นงานทัว่ ไป ตั้งแต่ทางานเอกสาร และช่วยเหลือนักเรี ยนค่ะ โรงเรี ยนของเรามีนกั เรี ยนทั้งหมดประมาณ 150
คนค่ะ ซึ่งอายุจะมีต้ งั แต่ 11-65 ปี ค่ะ และส่วนเรื่ องสัญชาติค่อนข้างรวมมิตรเลยค่ะ ครั้งแรกที่ไป
จูนยอมรับว่าเครี ยดมาก เพราะนอกจากงานทั้งหมดต้องเป็ นภาษาอังกฤษแล้ว
จูนยังต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารและประสานงานทั้งหมดค่ะ แต่พอเริ่ มชิน เริ่ มคล่องก็สนุกเลยค่ะทีน้ ี
เพราะนอกจากจูนจะได้ทางานร่ วมกับคนต่างชาติ(ซึ่งมีหลายสัญชาติมากค่ะ ไต้หวัน , เกาหลี , ญี่ปุ่น , รัสเซีย ,
ฟิ ลิปปิ นส์) งานของจูนส่วนใหญ่จะเป็ นการช่วยเหลือนักเรี ยนซึ่งจะเป็ นงานเล็กๆน้อยๆค่ะ
เช่นอยากเปลี่ยนคลาสเรี ยน อยากเปลี่ยนผูส้ อน หรื ออื่นๆค่ะ และ จูนยังได้ไปรับนักเรี ยนที่สนามบินอีกด้วยค่ะ

นอกจากทางานแล้วจูนยังมีได้เรี ยนภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะ
จูนได้เรี ยนทั้งหมด 4 คลาสต่อวัน ซึ่งนักเรี ยนปกติจะมี 7-10 คลาสต่อวันค่ะ
และนอกจากนี้จูนยังสามารถเลือกได้เองอีกด้วยว่าตัวเองจะเลือกโหมดการเรี ยนไหน(Writing , Speaking ,
Listening ,Vocabulary, Pronunciation) และนอกจากโหมดการเรี ยนที่ตอ้ งเลือกแล้ว จูนยังต้องเลือกอีกว่า
จะห้องเรี ยนแบบไหน เช่น 1on1(ตัวต่อตัว) , small group class , big group class)
ตอนแรกจูนเลือกเรี ยน Writing 2 คลาส ,Vocabulary 1 คลาส แบบ 1on1 และ Listening 1 คลาส แบบ 1on1 ค่ะ
พอหลังๆเริ่ มเบื่ออันไหนก็สามารถเปลี่ยนได้ เมื่อจูนเริ่ มคิดว่า Writing เยอะไป จูนก็เปลี่ยนเป็ น Pronunciation
เนื่องจากมีปัญหาด้านสาเนียงการพูดค่ะ ซึ่งจูนการันตีเลยว่า เรี ยนไปได้แปบเดียว
เราสามารถออกเสี ยงได้อย่างถูกต้องเลยค่ะ

เนื่องจากคนฟิ ลิปปิ นส์มีอุปนิสยั ที่ค่อนข้างเป็ นคนสนุกสนาน จึงทาให้คลาสเรี ยนไม่น่าเบื่อค่ะ
ยิง่ ถ้าคลาสไหนมีเพื่อนที่รู้จกั กันอยูใ่ นนั้น การตบมุขกันจะสนุกมากค่ะ
เพราะพวกเขาไม่ถือกันเลยว่าใครอายุมากใครอายุนอ้ ย คุณครู ก็วางตัวเหมือนเพื่อนที่มีความรู ้มากกว่า
จึงทาให้ไม่ตอ้ งมีพิธีรีตองที่ตอ้ งมานัง่ เกร็ งกันค่ะ

เดือนแรกที่จูนไปอยูท่ ี่นู่น เนื่องจากมีเด็กไทยเพียงไม่กี่คนในนั้น ทาให้เราแปลงกลายเป็ น Rare item
โดยปริ ยายค่ะ และพ่วงด้วยเดือนนั้นจะมี Cross Culture festival(ตั้งชื่อให้เขาเองค่ะ 555
เป็ นงานที่ทุกประเทศจะต้องออกไปโชว์อะไรสักอย่าง) ซึ่งทางคุณครู ที่นู่น Presentation 1 และการแสดงสักอย่าง
1 ซึ่งตอนแรกจูนก็ขอเปิ ดจากYoutube ซึ่งเขาบอกว่า ขอการแสดงสด ร้องเพลง หรื อ เต้น ยอมรับว่ายากมาก
อยากเอาหัวโขกโต๊ะตายให้รู้แล้วรู ้รอดไปเลย เพราะเพื่อนที่ไปด้วยเป็ นผูช้ าย และพี่อีกคนเป็ นผูช้ าย ซึ่งเขาบอกว่า
ตกราไทยตั้งแต่ป.3 (รู ้วา่ เขาล้อเล่น แต่เขายืนกรานที่จะไม่เต้น) ซึ่งสุดท้ายทุกลงความเห็นว่า ราเหอะจูน
เพื่อประเทศชาติ ซึ่งสุดท้ายจูนก็ออกไปราค่ะ การแสดงที่จูนเลือกคือ ราอธิษฐาน
ซึ่งเป็ นการราที่เขาไว้สอนเด็กอนุบาลรา และชุดก็ไม่มีดว้ ย
จูนเลยออกไปซื้อผ้าแดงมาทาเป็ นโจงกระเบนและใส่เสื้ อสี ขาวแบบนักเรี ยนนาฏศิลป์
แต่ไม่รู้วา่ เนื่องด้วยเขาไม่เคยเห็นราไทยสดๆ หรื อ เป็ นมารยาทกันแน่ ทุกคนเอ่ยปากชมอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ
ดีใจมากๆ

จูนคิดว่า จูนกล่าวเรื่ องในโรงเรี ยนจนทุกคนน่าจะเบื่อกันแล้ว ตัดมาที่ไปเที่ยวดีกว่าค่ะ
(จริ งๆฝึ กงานไม่ใช่Highlightของจูนเท่าไหร่ ) เนื่องจากจูนเป็ นคนที่ชอบ Snorkeling มากๆ
(การดาน้ าเขาแยกกันนะคะ อย่าง diving คือการดาน้ าแบบลึก แต่ snorkeling คือการดาแบบใส่เสื้ อชูชีพ)
ทาให้ที่นี่ถือเป็ นสวรรค์ของจูนมาก คือนัง่ รถออกจากรร เพียง 30 นาที ต่อเรื ออีก 1 ชัว่ โมง
ก็มีทะเลสวยๆให้เราได้ดาน้ าดูปลากันแล้ว และการเดินทางก็ไม่แพงด้วยค่ะ ถ้าไปด้วยตัวเอง ก็ไม่เกิน 400
บาทไทย(ไปกลับแล้วนะคะ) แต่ถา้ ใช้ทวั ร์ซ่ ึงรวมอาหารแล้วก็จะอยูท่ ี่ประมาณ 1000 บาทไทย
อันนี้เป็ นทริ ปแรกของจูนที่ไปเกาะ Nalusuan ค่ะ จูนไปกับเพื่อนๆชาวไต้หวันและญี่ปุ่นค่ะ
เป็ นทริ ปที่สนุกและดามาก จูนโดดน้ าทั้งวันเลยค่ะ และก็ดาน้ าทั้งวันเหมือนกัน

ทริ ปต่อมาติดๆในอีกวันคือ ไปน้ าตกKawasan ค่ะ (บอกแล้วว่าเที่ยวจริ ง) ซึ่งHighlight ของที่นี่คือการ
Canyoneering ค่ะ ขออธิบายก่อนว่า การConyoneering คือการที่เราจะต้องผจญภัยเหมือนเดินป่ าค่ะ
แต่อนั นี้จะต้องมีการโดดหน้าผา ว่ายน้ าและปี นเขาอีกค่ะ ซึ่งโดดแรกที่ตอ้ งประเดิมคือสูง 7 เมตรค่ะ
ขาสัน่ มากจุดนั้น แต่กผ็ า่ นมาได้ สนุกมากๆค่ะ
ทุกคนต้องใส่เสื้ อชูชีพ หมวกกันน็อค และรองเท้ากันหิ นบาดเท้าค่ะ ทริ ปนั้นไปกันทั้งหมด 26 คนค่ะ ตกใจมาก
เพราะตอนแรกจูนคุยกันเล่นๆกันในกลุ่มคนไทย (ตอนแรกมีกนั แค่ 3 คนเหงาๆ แต่ไหงมากันหมดนี่ได้ก็ไม่รู้)
ถ้าถามว่าวันนั้นมีกี่สญ
ั ชาติก็คงตอบแทบไม่ถูกเลยค่ะ ตั้งแต่เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น ไทย

เป็ นประสบการณ์ใหม่ที่หาในไทยยากค่ะ เพราะมันอันตรายมาก
และจูนยังมีอีกหลายๆทริ ป แต่ทริ ปสุดท้ายที่จูนอยากนาเสนอคือ การไปดูวาฬยักษ์ที่Oslob ค่ะ เป็ น Highlight
ของเซบูเลยก็วา่ ได้
เพราะดังมากๆ และจูนใฝ่ ฝันจะไปมานานแล้ว แต่เนื่องด้วยงานที่เข้าหาจูนอย่างไม่ขาดสาย

และการลาหยุดก็ยากมาก ทาให้จูนได้ไปสัปดาห์สุดท้ายก่อนกลับไทยค่ะ
สิ่ งที่จูนได้กลับมาจากโครงการนี้ จูนขอไม่กล่าวถึงเรื่ องงานนะคะ
เพราะแน่นอนอยูแ่ ล้วว่าเราได้ทกั ษะกลับมาเยอะ แต่ถา้ กล่าวถึงเรื่ องประสบการณ์และเพื่อนๆจากทัว่ เอเชีย
จูนคิดว่า มันคุม้ ค่ากับสิ่ งที่จ่ายไปอย่างแน่นอนค่ะ
และยังไม่รวมกับภาษาของจูนที่พฒั นาอย่างรวดเร็ วโดยที่เราไม่รู้ตวั
มารู ้อีกทีคือสามารถนัง่ เม้ามอยกับเพื่อนต่างชาติได้ท้ งั วันค่ะ
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