
  

MY LIFE IN PHILIPPINES [ APRIL 29 - MAY 28, 2017 ] 

สวัสดีค่ะ เราช่ือ นางสาวนันสรา  โพธ์ิพฤกษ์ ช่ือเล่น “แพรว” เรียนสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ชัน้ปีท่ี 2 (ปี

การศึกษา 2559) จุดเร่ิมต้นของการตัดสินใจไปเรียนภาษาอังกฤษท่ี Philinter ประเทศฟิลิปปินส์เลยก็คือเราอยากฝึก

ภาษาอังกฤษของเราให้ดีขึน้ เด็กไทยมีพืน้ฐานภาษาอังกฤษดี แต่ติดปัญหาตรงการฝึกฝนและ accent เราเรียน

ภาษาองักฤษมาตัง้แตเ่ดก็ แตเ่รายงัรู้สกึวา่เรายังฟัง พดู อา่น เขียน ไมค่ล่อง เรากบัเพ่ือนเลยรวมกลุม่กนัหาโปรแกรมท่ีเรียน

ภาษาองักฤษ มาเจอ Philinter เข้า บวกกับเจอพ่ีจูน (Thai Manager of Philinter) คอยแนะน าโรงเรียนและครอสเรียนของ

ท่ีน่ีให้ เลยตดัสินใจเลือกเรียนท่ีน่ีคะ่ 

       
  

ส าหรับโครงการนีเ้ราเดินทางกบัเพ่ือนอีก 4 คน เราลงเรียนคอร์ส General ESL ระยะเวลา 4 สปัดาห์ ซึ่งเป็นคอร์ส 

เรียนส าหรับ Improve English Skill เม่ือมาถึงฟิลลิปปินส์ พ่ีจูนและสตาฟก็มารับและพาพวกเราเข้าโรงเรียนค่ะ ท่ีน่ีมีทุก

อย่างอ านวยความสะดวกครบ การ์ดรักษาความปลอดภยั หอพกั โรงอาหาร ตกึเรียน ห้องเรียน สระว่ายน า้ บริการซกัรีด อยู่

สบาย ไมต้่องกงัวลเลย 55555  

       
 

ส าหรับวนัแรกของ Philinter จะเป็นวนั Orientation คะ่ เราจะมีการสอบวดัระดบั เพ่ือวดัความสามรถในแตล่ะการ

เรียนภาษาองักฤษทัง้การฟัง พดู อ่าน เขียน ค าศพัท์ ไวยกรณ์ เม่ือผลสอบประกาศแล้วคณุครูจะช่วยแนะน าว่าเราควรเรียน

คลาสไหนบ้างใน  1 วนั หลงัจากนัน้จะมีสตาฟพาเรารู้จกักฎระเบียบตา่งๆของโรงเรียน ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซือ้

ใกล้ๆโรงเรียน  ส าหรับคอร์ส General ESL เราจะได้เรียนคลาสเรียนแบบ 1 on 1 จ านวน 4 คลาสตอ่วนั, small group class 



จ านวน 2 คลาสต่อวนัและ big group class จ านวน 2 คลาสต่อวนั ณ จุดนี ้เราจะเจอเพ่ือนเยอะมาก ทัง้ท่ีเป็นรูมเมทเรา 

หรือรูมเมทของเพื่อนเราอีกที และเราก็ยงัมี buddy teacher อีกตา่งหาก ใครท่ีมาท่ีน่ีไมต้่องกลวัเหงาคะ่ ^^ 

      
 

 ทุกๆวนัพุธ 5 โมงเย็น โรงเรียนจะมีการเต้น Zumba Dance เป็นการเต้นสไตล์ western คนฟิลิปปินส์เต้นเก่งมาก 

ไม่ว่าจะเด็กน้อย คุณป้า คุณอา ก็เต้นหมด ไม่เพียงแค่ในโรงเรียนนะคะ คนท่ีน่ีจะฮิตเต้น Zumba กันมากๆ ตาม

ห้างสรรพสินค้า ชว่งเย็นๆหลงัเลิกงาน ก็จะมีการนดัรวมตวัแล้วเต้นด้วยกนั เราก็ไมพ่ลาดไปจอยกบัพวกเขา สนกุมากๆคะ่ 

       
 

 นอกจากนี ้ทุกๆวันศุกร์คาบบ่าย นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม CO-CURRICULAR PROGRAM เป็น

กิจกรรมท่ีจ าลองสถานการณ์ให้นกัเรียนท ากิจกรรมร่วมกัน คล้ายๆกบั Role Play เราจะอยู่กันเป็นกลุ่ม พอเราได้โจทย์มา 

ทกุๆคนในกลุม่ก็จะมาชว่ยกนัคดิบทสนทนาตา่งๆ กลุ่มไหนท่ีท าคะแนนได้ดี ก็จะได้รับ certificate ด้วย และเราก็เป็นหนึ่งใน

นัน้ ดีใจมากๆคะ่ 

       
 

 ช่วงเย็น หลงัเลิกเรียน ใครเบื่อๆ ก็สามารถออกไปเท่ียวบริเวณใกล้ๆโรงเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือ

สวนสาธารณะ (แตถ้่าอยากออกไปไกล ต้องกลบัมาก่อนเวลาเคอร์ฟิวนะคะ 5555) บ้านเมืองท่ีน่ีก็คล้ายๆกรุงเทพบ้านเราคะ่ 

รถติดอะไรแบบนี ้55555 การเดินทางก็สะดวกๆ คนท่ีน่ีเขาจะนัง่ Jeepney กนัค่ะ (คล้ายๆรถสองแถวบ้านเรา) มีตลอด 24 



ชัว่โมงเลย คา่รถถกูมาก ขัน้ต ่า 7 เปโซ สะดวกและประหยดัมากๆ สว่นเร่ืองอาหารของท่ีน่ี ต้องบอกเลยวา่กินยากมาก เราว่า

เราเป็นคนกินทกุอยา่งแล้ว 5555 มากินอาหารท่ีน่ีแล้วแบบ เห้ยแก เราต้องผอมแน่เลย 55555 แตพ่อเราปรับตวัได้ อาหารก็

ยิ่งอร่อยขึน้ทกุวนัๆคะ่55555 

     

      
   

 มาพูดถึงวนัหยุดเสาร์อาทิตย์กันบ้าง เรามาอยู่ท่ีน่ี 4 weeks มีเวลาเท่ียววนัหยุด weekend แค่ 3 weeks เท่านัน้ 

เพราะฉะนัน้ เราต้องเท่ียวให้คุ้ม อย่างแรกเลยท่ีอยากจะแนะน าส าหรับการเท่ียวท่ีฟิลิปปินส์ก็คือการซือ้แพคเกจทวัร์ จะท า

ให้เราสะดวกมากขึน้ ถ้ามีเพ่ือนร่วมทริปเยอะ ราคาก็จะถูกลงเช่นกัน แต่สายลุยอย่างเราไม่ง้อทวัร์ค่ะ เราชอบเท่ียวแบบ

เหน่ือยๆ (ไม่ใช่ละ 5555X ส าหรับเราและแก๊งเพ่ือนๆอีกส่วนหนึ่ง เราชอบเท่ียวแบบ public ก็คือท าทุกอย่างเหมือน local 

people ไมว่า่จะยอมนัง่รถทวัร์ท่ีนานกวา่เพ่ือจา่ยเงินน้อยลง เป็นต้น 5555555555 เอาละ มาเร่ิมกนัเลย! 

 Week 1 : Kawazan Falls and Oslob ทริปนีส้นุก โหด มันส์มากๆ เราได้ว่ายน า้กับฉลามวาฬท่ี Oslob ถึงแม้จะ

เป็นเวลาสัน้ๆแค่คร่ึงชั่วโมง5555 ฉลามวาฬตวัใหญ่มาก มีความคล้ายปลาดกุ(ยกัษ์) นักท่องเท่ียวมาเท่ียวท่ีน่ีเยอะมาก 

สว่นมากเป็นคนเกาหลี ญ่ีปุ่ น หลงัจากนัน้ เราไปตอ่ท่ี Kawazan Falls กิจกรรมของท่ีน่ีคือ Canyoneering เป็นกิจกรรมท่ีทกุ

คนต้องเดินป่า เดินไปตามทางน า้ตก และ JUMP! ถ้าเราไม่กระโดด เราต้องเดินนานขึน้หลายกิโล บอกก่อนเลยว่า เราเป็น

คนกลวัความสูงและว่ายน า้ไม่เป็น แต่อยากเล่น5555 กลวับ้าง อะไรบ้าง แต่มนัส์ถึงใจ อยากให้มาลองกันค่ะ! เม่ือทุกคน

เดินมาถึงจุดสุดท้ายของท่ีน่ีนัน่ก็คือ Kawazan Falls นัน่เอง เป็นน า้ตกท่ีสวยมาก ยอมใจเลย น า้ใส ทุกคนสามารถไปเล่น

เรือไม้ไผ ่ท่ีต้องนอนลงบนเรือเพ่ือรอรับน า้กระทบหลงั ไมอ่ยากจะเม้าท์ ต้องมาลองเอง 5555 



     

   
 

 Week 2 : Hopping Island (Nalusuan Island and Caohagan Island) ทริปนี ้เรียกได้ว่าสนุกสุดมันส์กับการด า

น า้ (จนตวัด า) ท่ี Nalusuan Island เป็นเกาะส่วนตวัของรีสอร์ทแหง่หนึ่ง เขาเปิดให้นกัท่องเท่ียวเข้าไปเท่ียวด้านในได้ น า้ใส 

มีกิจกรรมให้ท าเยอะมาก ปลาเยอะมากๆเป็นล้านๆตวั 5555 สว่น Caohagan Island เป็นเกาะท่ีเราไปพกัผอ่นและทานข้าว

กลางวนัท่ีน่ี ต้องบอกเลยว่าท่ีมีหมู่บ้านเล็กและตลาดเล็กๆท่ีขายอาหารทะเลสดทุกชนิด กุ้ งปลาหมึก  หอย ป ูตวัใหญ่มาก 

น า้ทะเลท่ีน่ีอาจไม่ใสเท่า Nalusuan แตก่ลุ่มเพ่ือนท่ีเราไปด้วยก็จะ enjoy กบัการก่อปราสาททรายกนัมากๆ อยากให้ทกุคน

ลองไปดกูนัคะ่ ^^ 

    

       

 

 



 Week3 : Camotes Island ทริปนีเ้ป็นทริปท่ีเราได้ไปเท่ียวกบัแก๊งชาวไทย และพ่ีจนู (Thai Manager) เป็นทริปท่ีพีค

ตัง้แตต่อนท่ีนัง่เรือไปเกาะ จนถึงนัง่รถกลบัโรงเรียน ระหว่างทางพวกเราเจออปุสรรคมากมาย เรียกได้วา่เจอปัญหา

ตลอดเวลา 555555 สถานท่ีทอ่งเท่ียวและกิจกรรมในเกาะนีมี้เยอะมาก ทัง้ทะเลสาบ ถ า้ ชายหาด กระโดดผา ทะเลสวย น า้

ใส ถ่ายรูปชิคๆได้สบายมาก ต้องมากนัให้ได้นะคะทกุคน >< 

     

   

      
 

 กลบัมาตอ่กนัท่ีโรงเรียนกนัคะ่ หลงัจากท่ีพวกเราได้เรียนตามคอร์สเรียนและระยะเวลาท่ีเราได้ลงเรียนไว้ครบ

เรียบร้อย เราก็จะต้องสอบ Progress Test เป็นการสอบเพ่ือวดัผลหลงัการเรียนนัน่เอง ไมย่ากๆ ทกุคนท าได้แนน่อนคะ่ 

หลงัจากนัน่เราก็เรียนจบ ! ท่ีน่ีจะจดักิจกรรมให้นกัเรียนท่ีเรียนจบมีมาเป็นพิธีเลยนะคะ นา่รักมากๆ 

    

 

 



 ถึงเวลาบอกลากนัแล้ว Philinter ท าให้เรากล้าใช้ภาษาองักฤษ มีความมัน่ใจในการพดู รู้หลกัการเขียน การอ่าน 

หรือไวยกรณ์ตา่งๆ ตามสโลแกน Learn English The Right Way ภาษาองักฤษมีความส าคญัมากๆ เป็นภาษาสากลท่ีเรา

ต้องใช้ในการส่ือสารไมว่า่การเรียน หรือการท างาน ไมเ่พียงแคน่ัน้ Philinter มอบมิตรภาพดีๆทัง้กบัเพ่ือนร่วมคลาส รูมเมท 

คณุครู หรือแม้กระทัง่การ์ดรักษาความปลอดภยั เรารักท่ีน่ี และถ้าเรามีโอกาส เราจะกลบัมาท่ีน่ีแนน่อน See ya!! 

 


