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Diary 
 สวสัดีคะทุกๆคน เราช่ือ พลอย เรียนอยูค่ณะบริหาร สาขา

บริหารธุรกิจญ่ีปุ่น ก าลงัข้ึนปี 3 คะ      ช่วงก่อนเดือนพฤษภาคม เรา

เห็นเพื่อนๆมีแพลนจะไปเรียนปรับพื้นฐานดา้นภาษาองักฤษท่ี       

ฟิลิปินส์ ท่ี Philinter Education Center ในความคิดตอนนั้นคือเรียน

ต่างประเทศตอ้งเตรียมเงินไปเยอะแน่ๆเลย   แต่พอสอบถามขอ้มูล

จากทางสถาบนั  เราวา่ท่ีน้ีคุม้มาก ไม่ไดแ้พงจนตอ้งเสียหายหลาย

แสนจนเกินไป แลว้เราก็สามารถลงเป็นวชิาเสรีควบคู่กบัทางสถาบนัไดด้ว้ย

เป็นการเก็บหน่วยกิจไปในตวั (สุดยอด) ส่วนทางครอบครัวเราก็สนบัสนุน

ดว้ยค่ะ อยากใหไ้ปเจอโลกภายนอกบา้งวา่เขาเป็นยงัไง ระยะเวลาประมาณ      

4 สัปดาห์ค่ะ  ความรู้ภาษาองักฤษเราตอนนั้นพื้นฐานมากๆเลยค่ะ ส าเนียง

ไทยมากๆโชคดีหน่อยค่ะคลงัค าศพัทใ์นหวัเรามีเยอะอยูเ่ลยพอเขา้ใจต่างชาติ

พดูบา้ง 

 

 เช่ือไหมคะวา่น้ีคือการไปต่างประเทศคร้ังแรก ต่ืนเตน้มากๆเลยค่ะ น่ีถา้ไม่มีเพื่อนไปดว้ยน่ีเด๋อด๋า

มากๆเลยนะคะ(คงยงัไม่น่าจะถึงประเทศฟิลิปินส์อ่ะค่ะ หลงทางอยูฮ่่าๆ) การเดินทางไปฟิลิปินส์ก็ใชเ้วลา

พอสมควรเลยคะกวา่จะถึงโน่น  พอไปถึงนะโอโห ้ ประเทศเขาสวยมากๆเลยค่ะ เป็นเกาะหลายๆรูปแบบ 

ใหญ่และเล็ก แลว้ก็รอบลอ้มไปดว้ยทะเลสีฟ้าคะ น ้าใสมากๆดว้ยต่ืนเตน้ไปอีก (ตอนน้ีอยูบ่นเคร่ืองบินค่ะ)   

ทีน้ีก็มีพี่ๆจากทางสถาบนั Philinter มารับค่ะ มีพี่เมเนเจอร์คนไทยดว้ยคะรู้สึกโชคดีมากๆ พี่เขาช่ือ จูน คอย

แนะน านอ้งๆทุกอยา่งเลย 
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ส าหรับการเรียนช่วงแรกเราก็ต่ืนเตน้ค่ะเพราะท่ีน้ีมีสอน

หลายแบบมาก มีกลุ่มใหญ่ เล็กและแบบเด่ียว หลายโปรแกรมดว้ย 

ส่วนเรากลวัแบบเด่ียวมากๆเลยค่ะเพราะคุยตวัต่อตวักบัอาจารย ์

แถมเป็นองักฤษอีก แต่พอนานไปเราชอบรูปแบบการสอนท่ีน้ี

มากๆคะ่ อาจารยเ์ขาจะรับฟังทุกอยา่งเลย ไม่วา่คุณจะพดูองักฤษ

ไม่คล่องไม่ถูกเขาจะช่วยแกไ้ขและบอกใหเ้ราเขา้ใจ หากเราอยาก

พฒันาทกัษะดา้นไหน อยา่งดา้นพดูเขาก็จะให้เราพดูเยอะมากค่ะ 

แต่พดูไปพดูมาก็สนุกดีคะ่ฮ่าๆๆ ส าเนียงเราก็ค่อยๆดีข้ึนดว้ย 

อาจารยท่ี์น้ีอารมณ์ดีทุกคนเลยค่ะ เอาจริงๆคือเราวา่คนประเทศเขา

อธัยาศยัดีมากๆ อยา่งเราออกไปขา้งนอกนัง่คนเดียวไม่วา่จะนัง่ใน

เรือหรือรถบสัอยู่ๆ คนฟิลิปินส์ก็เขา้มาคุยดว้ยตลอดเลยค่ะ บางที

เด็กอาย ุ 3 ขวบก็มาคุยดว้ยเก่งมากๆเลยเด็กนอ้ย (ตะลึงส าเนียงดี

มาก) แลว้เรากไ็ดฝึ้กภาษาไปอีกชอบมากๆค่ะ บางคร้ังเขาก็พดู      

ฟิลิปินส์ใส่คะ่ เพราะหนา้ตาบา้นเราคลา้ยบา้นเขา ช๊อคไปอีกก็คือ

พดูฟิลิปินส์ไม่เป็นไง ไดแ้ต่ยิม้แหง้ๆใหแ้ลว้บอกเขาไปวา่ I don’t 

understand จากนั้นเขาก็ร่ัวองักฤษเลยจะ้อิอิ 
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นกัเรียนทุกคนจะมีอาจารยบ์ดัด้ีคอยใหค้  าแนะน านกัเรียนท่ีมา

เรียนค่ะ  บอกวฒันธรรมและการใชชี้วติท่ีน้ีวา่แตกต่างยงัไง ท า

ใหเ้ราเห็นมุมมองบา้นเขาง่ายข้ึน  แลว้ก็เพื่อนๆจะมีหลากหลาย

ประเทศมากค่ะ ไม่จ  ากดัอายุดว้ยนะคะ เป็นการเปิดโอกาสใหก้บั

ทุกเพศทุกวยั น้ีแหละท่ีเขาเรียกวา่การเรียนรู้ไม่มีท่ีส้ินสุดฮ่าๆๆ   

ส่วนหอพกันกัศึกษาเราพกั 1 หอ้ง 3 คนค่ะ รูมเมทเราเป็นคน

เวยีดนามกบัญ่ีปุ่น อยากบอกวา่ในหอ้งนั้นเมา้กนัไม่หยดุเลยค่ะ 

คุยกนัเนน้เขา้ใจพอค่ะ ท าให้เรารู้สึกสบายใจไม่เครียดเวลาพดูไม่

ตอ้งแกรมม่าจ๋า ในวนัพุธหลงัเลิกเรียนก็จะมีกิจกรรม Sumba dance ใหน้กัเรียนและอาจารยไ์ดม้าจอยกนัเป็น

การลดหุ่นไปในตวั และในวนัศุกร์ก็จะมีกิจกรรม Co-Curricular เป็นการจ าลองบทบาทและใชภ้าษาองักฤษ

ในสถานการณ์นั้นๆ ทา้ทายไปอีกคะ 

                                                     

 

 

        Co-Curricular   activity 
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มาในเร่ืองอาหารการกินท่ี Philinter เขาจะมีอาหารเป็นม้ือๆใหน้กัศึกษา อยากบอกวา่เราเจริญอาหาร

ทุกวนัเลยคะ่ อาหารก็จะเป็นการปรับอาหารจากบางประเทศมาท าใหท้านค่ะ อร่อยใชไ้ดเ้ลยค่ะ      ลุน้ทุกวนั

วา่วนัน้ีจะเมนูอะไร แต่ถา้ช่วงเยน็ถา้ไม่อยากทานในสถาบนั

พวกเราก็มกัจะพากนัไปกินขา้งนอก อยา่ง  Gaisano, Save 

more และสวนใกล้ๆ อีกมากมาย   แต่พลอยชอบรถโดยสารท่ีน้ี

มากๆเลยละเรียกวา่รถ “จิฟน่ี” (คลา้ยรถสองแถวบา้นเราเลย

แต่จะเล็กลงไปอีก) เวลานัง่จะแบ่งพื้นท่ีกนันัง่ค่ะค่อนขา้งอึด

อดันิดนึง ยงัไม่จบนะคะเวลาลงคุณตอ้งเคาะหรือท าเสียง          

จุด้ปากดงัๆค่ะ โอโหไ้ม่เหมือนใครชอบมากค่ะ ท่ีไทยถา้ท า

แบบน้ีเขาวา่แปลกนะคะ  แต่ท่ีฟิลิปินส์น้ีถือเป็นเร่ืองธรรมดา

มากค่ะ เราก็พยายามจุด้ปากใหเ้สียงดงัอยูน่ะค่ะ แต่มนัไม่ดงั

เท่าเขาอ่ะค่ะ คนขบัก็เลยขบัเลยป้ายฮ่าๆๆๆ  

แลว้ก็คนขบัจิฟน่ีท่ีน้ีเก่งมากเลยนะค่ะเวลาขบัรถน่ีทั้ง

ขบัทั้งทอนตงัค ์หวาดเสียวมากค่ะแต่เขาท าได ้ และท่ีโน่นเวลา

ขบัรถเขาจะชิดขวากนัค่ะ  ตอนขา้มถนนตอ้งระวงัดีๆ(บา้นเรา

ชิดซา้ยไง) 

  

ใช่วา่เราจะขยนัเรียนอยา่งเดียวนะคะ พวกเรายงัขยนัเท่ียวดว้ยค่ะฮ่าๆๆๆ ก็ชวนเพื่อนต่างชาติไป

เท่ียวดว้ยกนัทั้งฝึกภาษาแลว้ก็ทั้งเท่ียวดว้ยครบเคร่ืองมากๆค่ะสถานท่ีเท่ียวท่ีฟิลิปินส์จะเป็นทะเล มหาสมุทร

ใหญ่ รวมถึงภูเขาจะมีเยอะมากค่ะ ท่ีท่ีพลอยชอบมากคือ 

Oslob Island คะ ท่ีน้ีพิเศษมาก คือเราไดว้า่ยน ้ากบัฉลาม

วาฬ ไม่เป็นอนัตรายคะ่ เราสามารถวา่ยและถ่ายรูปใกล้ๆ

ไดเ้ลย หนา้ตาคลา้ยปลาดุกเลย แต่ตวัใหญ่โตมโหฬาร

มาก (เห็นภาพเลยใช่ไหมคะฮ่าๆๆ)   
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แลว้ส าหรับเร่ืองลุยๆตอ้งยกใหท่ี้น้ีค่ะ Kawasan Falls 

ธรรมชาติสร้างมากๆเลยคะ่ท่ีน้ี ยอมเดิน ปีน ลุยน ้า สวยมาก

คุม้ค่าท่ีสุด เด็ดท่ีสุดคือกระโดดจากโขดหินสูงลงน ้าน้ีละค่ะ 

คร้ังแรกในชีวติ ช่วงแรกเพื่อนไม่ยอมโดดค่ะเลยเป็นสาวใจ

กลา้คนแรก กลวัไหมกลวัคะ่แต่มาคร้ังเดียวก็เอาใหคุ้ม้ โดดทุก

อนัยกเวน้ด่านสุดทา้ยไม่โดดค่ะ หวัใจจะวายมนัสูง แลว้ก็ไป

นวดตวัดว้ยน ้าตกคะ่ เราก็ดีใจคิดวา่ผอ่นคลายเบาๆก่อนกลบั 

โอโหน้วดแบบน้ีไขมนักระเด็นออกจากกระดูกไปเลยค่ะฮ่าๆๆ 

แต่สนุกมากคะ่  

 

แลว้ก็อีกท่ีท่ีพลอยชอบคือ Nalusuan ไม่มีท่ีติอ่ะชอบ

มาก โซนดา้นนอกเราสามารถเดินเล่นบนทะเลยาวๆไดเ้ลยนะ

คือขา้งใตจ้ะเป็นทรายละเอียดกวา้งๆเดินชมทะเลออกไปไกลๆ

ไดส้บายเลยอ่ะ ส่วนโซนหลงัก็สามารถด าน ้าดูปลาหลากสีได้

อยา่งใกลชิ้ดไดอี้กดว้ย  

สัปดาห์สุดทา้ยคือผจญภยัเยอะมากค่ะ เช่ามอเตอร์ไซต์

ขบัหาท่ีเท่ียวกบัเพื่อนท่ี Camotes ชาวบา้นท่ีนั้นใจดีมากเลยค่ะ 

เพราะพลอยรถลม้ เขาช่วยเหลือดูแลดีมากค่ะ ซ้ึงหวัใจ 
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พอใกลว้นักลบัเราไม่อยากกลบัเลยค่ะ รู้สึกผกูพนักบัท่ีน้ีมากๆ ทั้งเพื่อนทั้งอาจารยเ์ลยค่ะ เรารู้สึก

โชคดีมากๆท่ีไดม้าเจอส่ิงดีๆแบบน้ี เราไม่เสียใจท่ีเลือกมาเรียนท่ีน้ีเลยค่ะ ใจหายเหมือนกนันะคะเวลามนัเร็ว

มากเลย แต่เราก็ไดป้ระสบการณ์กลบัมาบา้นเยอะเหมือนกนั ความคิดและมุมมองเราหลายอยา่งเปล่ียนไปค่ะ 

รวมถึงเพื่อนใหม่ท่ีขนาดตอนน้ีเราก็ยงัคงติดต่อกนัอยูค่่ะ ส าหรับโครงการน้ีท่ีพลอยไปเป็นโครงการท่ีดีมาก

อยากใหจ้ดัใหรุ่้นต่อๆไปไดไ้ปกนัค่ะ  พลอยพดูเลยวา่พลอยหลงรักฟิลิปินส์มากๆค่ะ ถา้มีโอกาสไปจะไป

เยอืนอีก 


