
 ฟิลปิปินส์เป็นประเทศหนึง่ที่มีสถานท่ีทอ่งเทีย่วที่สวยงามและยงัอนรัุกษ์ความเป็นธรรมชาติไว้ มีระยะทางไมไ่กล

จากประเทศเรามากนกั ด้วยคา่ครองชีพท่ีไมแ่พงพอๆกบับ้านเรา รวมไปถึงภาษาที่ใช้ในการสือ่สารเป็นภาษาองักฤษท าให้

สือ่สารกนัได้สะดวกกวา่ประเทศอื่นๆในทวีปเอเชีย 

 สวสัดีคะ่ ชว่งซมัเมอร์ที่ผา่นมา นทัได้มีโอกาสไปเรียนภาษาองักฤษที่ฟิลปิปินส์ ระยะเวลา 4 สปัดาห์ ท่ี 

Philinter Education Center เมือง Cebu คะ่ เดินทางไปกบัเพือ่นๆอีก 4 คนคะ่ เราเดินทางกนัตัง้แตเ่ช้าวนัท่ี 29 

เมษายน 2560 คะ่ ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมงเราก็เดินทางถงึเมอืงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์ เพื่อรอตอ่เคร่ืองไปเมือง 

Cebu ช่วงที่รอเคร่ืองก็ได้ลิม้ลองรสชาติอาหารฟิลปิปินส์มือ้แรกกนัท่ีสนามบินเลยคะ่ รสชาติอาหารฟิลปิปินส์จะคอ่ยข้าง

ออกไปทางรสเคม็แตก็่ยงัพอกินได้ส าหรับมือ้นัน้ อาจจะเป็นเพราะหิวกนัด้วยแหละคะ่  

   

พอถึงที่ Cebu ก็จะมีพี่สตาฟจากทาง Philinter มารอรับหน้าทางออกเลยคะ่ ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ 10 นาทีถงึ

โรงเรียน ช่วงนัน้เป็นชว่งเย็นแล้วคะ่ก็เลยเข้าที่พกัเก็บของและออกไปเดินส ารวจรอบๆโรงเรียนคะ่ โรงเรียนอยูใ่นเขต 

Lapu-Lapu ลกัษณะจะเมืองได้อยูฝ่ั่งธนบรีุ และม ีCebu city เป็นฝ่ังกรุงเทพคะ่ ตอนที่ไปถึง Lapu-Lapu City มีงาน

ประจ าปีพอดคีะ่ ก็ได้เห็น lifestyle ของคนท่ีนี่ ก็มีแอบช็อคเบาๆคะ่ คนท่ีนี่แบบชิวมากกกก ท าอะไรก็ได้อยา่งนัน้เลยคะ่ 

เพราะวา่ตอนทีเ่ห็นครัง้แรกคือ ข้างถนนมีจดัเวทคีอนเสร์ิตคะ่ สกัพกัมีคนมายืนดมูากจนคนต้องไปยืนบนถนนที่รถวิง่เลย

คะ่ กินไป 1 เลน เต็มๆ แตเ่ขาก็ไมไ่ด้หลบรถอะไรนะคะ กลายเป็นวา่รถต้องหลบแทน เช้าวนัรุ่งขึน้ ท่ีโรงเรียนจะมีอาหาร

ให้บริการ 3 เวลาทกุวนัคะ่ ยกเว้นวนัอาทิตย์จะมีแค ่2 เวลาคะ่นา่จะเพราะคงไมม่ีนกัเรียนตื่นมาทานอาหารตอน 8 โมงเช้า

คะ่ เลยกลายเป็น Brunch แทนคะ่ แคว่นัท่ี 2 ในฟิลปิปินส์ พวกเราก็ออกเที่ยวกนัเลยคะ่ มีเวลาไมม่าก ต้องเอาให้คุ้ม!

วนันีพ้วกเราเข้าไปในตวัเมืองเซบคูะ่ การเดินทางชองที่น่ีจะใช้รถจ๊ิปน่ีเป็นหลกัคะ่ คล้ายๆรถสองแถวของบ้านเราแตไ่ม่

สามารถยืนตรงกลางรถได้นะคะ นัง่ได้อยา่งเดียว culture shock อีกแล้วคะ่กบัการบอกให้รถจ๊ิปน่ีหยดุ รถที่น่ีไมม่ีกร่ิง

อะไรนะคะ เขาจะใช้เหรียญหรือมือเคาะที่หลงัคารถหรือวา่ใช้ปากท าเสยีงคล้ายๆผิวปากคะ่ ก็เป็นท่ีรู้กนัคนขบัรถก็จะจอด

ให้ คา่โดยสารจะเร่ิมที่ 7 เปโซ ถกูมากกกกประมาณ 5 บาทไทยคะ่ ห้างที่น่ีเน้นพืน้ท่ีใหญ่คะ่มีพืน้ท่ีให้ใช้เวลาพกัผอ่นใน

วนัหยดุคะ่ในห้างจะมีสว่นท่ีเป็นเหมือนสวนสาธารณะอยูก่ลางห้างเลย ร่มร่ืนมากก พอออกจากห้างเราก็หาที่ตอ่ไปคะ่ 



   

ตอนขามาจากโรงเรียนเรานัง่แทก็ซี่กนัมาคะ่เลยสะดวกหนว่ย พอจะไปท่ีตอ่ไปน่ีแหละคะ่ เกิดอาการหลงกลางทาง แตย่งัดี

ที่โทรศพัท์มือถือเราเปลีย่นเป็นซมิที่นี่แล้วก็เลยใช้ google map น าทางเลยคา่ เดินอยูส่กัพกัเราก็ไปเจอกบัโบสถ์ วนันัน้

เป็นวนัอาทติย์พอดี คนเยอะมากๆเลยคะ่ ข้างในโบสถ์สวยมากกก พอเสร็จจากที่โบสถ์เราไปตอ่กนัที่ fort san predo 

เป็นสถานท่ีทางประวตัิศาสตร์ของที่น่ีคะ่ ก็เดินชมกนัภายใน ดวูวิจากป้อมข้างบนคะ่ บรรยากาศก าลงัดเีลย  

  

ช่วงพระอาทิตย์ใกล้จะตกคะ่ พอเสร็จจากที่นี่เราก็รีบนัง่แทก็ซี่กลบัโรงเรียนเพื่อให้ทนัมือ้เย็นคะ่ วนัตอ่มาเป็นวนัแรงงานท่ี

โรงเรียนไมม่ีการเรียนการสอน แตเ่ด็กเข้าใหมอ่ยา่งพวกเราก็ต้องมาท า level test คะ่เพื่อวดัระดบัความสามารถแตล่ะ

ด้านของเราคะ่ ครบทกุด้านเลย ฟัง พดู อา่น เขียน หลงัจากนัน้พอรู้ผลก็จะมี Teacher ให้ค าปรึกษาเราวา่เราอา่นด้านนี ้

ควรจะเรียนอนันีเ้พิม่อะไรแบบนีค้ะ่ การเรียนที่น่ีจะแบง่ออกเป็น 3 แบบคะ่ 1 on 1 ก็จะเรียนตวัตอ่ตวักบัคณุครูเลยคะ่ ได้

คยุตลอดทัง้ชัว่โมง แตไ่มต้่องกงัวลวา่จะคยุไมรู้่เร่ืองนะคะ คณุครูเขาจะพยายามเข้าใจเราเองคะ่ ตอ่มา Big Group Class 

และ Small Group Class ทัง้สองแบบนีจ้ะเจอเพื่อนชาวตา่งชาตคิะ่ ญ่ีปุ่ น เกาหล ีไต้หวนั เวียดนาม จีน มองโกเลยี มี

หมดเลยคะ่ ก็จะได้ฝึกสนทนากบัเพื่อนๆตา่งชาติแลกเปลีย่นความรู้ วฒันธรรมกนัไปคะ่ หลงัจากจบการ Orientation 

แนะน าสถาบนั จากพี ่Thai Manager ของที่นี่ก็คือพีจ่นู พี่จนูก็พาเที่ยวเลยคา่ พ่ีจนูพาพวกเราไปร้านอาหารขึน้ช่ือของที่นี่

คะ่ Maribogo Grill เมนแูนะน าของที่นี่จะเป็น ซุปขาหม ูแล้วก็เมนเูก่ียวกบัขาหมคูะ่ ท่ีขาดไมไ่ด้เลยคือ น า้มะมว่งป่ัน

ผสมกบัเผือกคะ่ อร่อยมากกกกกก 



   

พอกินอิ่มก็เดินทางกลบัโรงเรียนกนัเลยคะ่พกัผอ่นเตรียมพร้อมกบัการเรียนวนัรุ่งขึน้คะ่ พระอาทิตย์ที่น่ีขึน้เร็วมาก แคต่ีห้า

คร่ึงก็สวา่งแล้ว สะดุ้งตื่นเลยนกึวา่จะสาย แตไ่มใ่ช่คะ่แคต่ีห้าคร่ึง หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จ จะได้รับตารางเรียนแล้ว

ก็เข้าไปเรียนตามห้องคะ่ คอร์สทีน่ทัมาเรียนที่น่ีคือ General ESL จะได้เรียน 8 คาบตอ่วนั แบง่เป็น 1 on 1 4 คาบ Big 

Group Class และ Small Group Class อยา่งละ 2 คาบ รวมเป็น 8 คาบคะ่ ได้พดูกนัทัง้วนัเลยคะ่ เลยท าให้วนัตอ่มา

เจ็บคอกนัเลยคะ่ เวลาเรียนกบัคณุครูจะไมไ่ด้เรียนจริงจงัแบบบ้านเรานะคะ ครูที่น่ีจะเป็นเหมือนเพื่อนเรามากกวา่ พดูคยุ

กนัได้ทกุเร่ืองเลยคะ่ เราชวนเขาคยุเขาชวนเราคยุคะ่ถามนูน่ถามนี่คะ่ เขาจะให้เราได้ใช้ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนัคะ่ 

สว่นเร่ืองส าเนียงไมต้่องหว่งเลยคะ่ ครูที่น่ีจะไมใ่ช่คนพดูภาษาองักฤษส าเนียงฟิลปิปินส์ที่เราคุ้นเคยกนัคะ่ ส าเนียงคณุครู

บางคนเป๊ะมากก พอๆกบั Native Speaker เลยคะ่ หลงัเลกิเรียนประมาณ 5 โมงก็จะถึงเวลาอาหารเย็นกนัคะ่ หลงัจาก

นัน้นกัเรียนก็สามารถออกไปพกัผอ่นข้างนอกได้ แตต้่องกลบัมาตามภายในเวลาที่โรงเรียนก าหนดไว้คะ่ คือ 4 ทุม่ 

เนื่องจากพวกเรามเีวลาแค ่4 สปัดาห์ วนัเสาร์อาทิตย์พวกเราก็ไมห่ยดุพกัผอ่นคะ่ ออกไปเทีย่วตามสถานท่ีตา่งๆทกุ

สปัดาห์เลยคะ่ 

 สปัดาห์ที่หนึง่ พวกออกเดินทางกนัตัง้แตต่ี 4 เพื่อไปขึน้รถที่ South Bus Terminal จดุหมายของเราอยูท่ี ่

Oslob และ Kawasan Falls ที่ Oslob กิจกรรมที่นกัทอ่งเที่ยวนยิมเลยก็คือด าน า้กบัฉลามวาฬในระยะที่ใกล้มากๆคะ่ พอ

เสร็จจากที่นี่เราก็เดินทางกนัตอ่เพื่อไป Kawasan Falls ที่น่ีมีกิจกรรมที่ท้าทายอยา่งหนึง่ก็คือ Canyoneering เป็น

กิจกรรมทีเ่ราต้องเดินผา่นป่าผา่นทางน า้จากยอดเขาลงมาถึงน า้ตกข้างลา่งโดยการกระโดดลงจากหน้าผาที่ละขัน้ เป็น

กิจกรรมที่ท้าทายและสนกุมากๆคะ่ 

   



 สปัดาห์ที่สอง รอบนีไ้ปด าน า้ดปูลาที่เกาะ Nalusuan อยูไ่มไ่กลจากตวัเมือง Lapu-Lapu นัง่เรือออกมา

ประมาณ 2 ชมก็ถงึที่เกาะ เกาะนีม้ีน า้ทะเลใสมากและปลาก็เยอะมากเช่นกนั หลงัจากกลบัมาพวกเราผิวเปลีย่นสกีนัเลย 

   

 สปัดาห์ที่สาม สปัดาห์สดุท้ายแล้วคะ่ พวกเราเลยออกไปค้างคือทีเ่กาะ Camotes เป็นเกาะที่ยงัคงความ

ธรรมชาติไว้และมีสถานท่ีทอ่งเทีย่วตา่งๆที่สวยงาม พวกเราเลอืกที่จะเดินทางกนัไปเองคะ่ ไมไ่ด้ใช้บริการของบริษัททวัร์ 

จึงท าให้พวกเราต้องเชา่รถมอเตอร์ไซค์คะ่ ขบักนัสนกุเลยคะ่เจอทางดีบ้างไมด่ีบ้าง แตบ่รรยากาศนี่ดีมากๆเลย 

   

 สดุท้ายนีก็้อยากจะฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่สนใจอยากจะฝึกภาษาองักฤษ ก็อยากให้ฟิลปิปินส์เป็นอีกหนึง่

ตวัเลอืก ลองออกมาเปิดโลกใหมแ่ล้วจะรู้วา่ที่น่ีมีอะไรที่สนกุๆให้ท าอีกมากคะ่ 
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