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บันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา
กิจกรรม “Thai – Malay cross Border student mobility 2014”
University Malaysia Kelantan & Prince of Songkhla University Pattani campus

เตรียมความพร้อมเรื่องภาษา ณ มอ.
ก้าวแรกที่ได้เดินเข้ามาในค่ายเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเราเหมาะสมกับค่ายนี้แล้วหรอ? เราคิดถูกหรือเปล่า
ที่มาค่ายนี้ ที่มองไปรอบข้างส่วนใหญ่เป็นรุ่นพี่ทั้งสิ้น แล้วเราไม่รู้จักเลย! เมื่อถึงเวลาที่ต้องแบ่งกลุ่มเข้ารับการ
ฝึกภาษาเริ่มต้นด้วยภาษาอังกฤษโดยมีอาจารย์ธวัช นุ้ยผอม เป็นอาจารย์ประจากลุ่ม โดยให้แนะนาตัวและ
กล่าวถึงความคาดหวังที่ตนเองคิดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ และต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษามลายูเท่านั้น ความรู้สึกในขณะนั้นฉันจะทายังไงดี?? ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ ส่วนภาษามลายูยิ่งแล้วใหญ่ ไม่
เคยเรียนหรือรู้อ ะไรเลยเกี่ ยวกับ ภาษานี้ ฉันจะทายังไงดี(คิดหนักมาก) สุดท้ายก็เลือกที่จ ะใช้ภาษาอังกฤษ
เพราะอย่า งน้อ ยเราก็ เ รีย นมาตั้ง แต่ เ ด็ก น่าจะพอเออออได้บ้ าง จนในที่ สุดก็ ผ่านไปได้ด้ วยดี การเรีย น
ภาษาอังกฤษจะเรียนในช่วงเช้าของทุกวัน โดยอาจารย์ประจากลุ่มจะเน้นไปที่การพู ด การสื่อสารให้ผู้รับสาร
เข้าใจ ซึ่งทุกวันฉันต้องออกไปพูดเรื่องราวของตนเองที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ทุกวัน ได้วันละ 5-7 ประโยค แต่ก็
ต้องดูหนังสืออยู่เหมือนเดิม จนฉันรู้ได้เลยว่าตัวเองขาดทักษะในการพูดและฟังภาษาอังกฤษ ซึ่งฉันต้องฝึกเรื่อง
นี้อีกมาก เวลาอาจารย์พูดก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละที่ทาให้ฉันไม่เข้าใจเอามากๆ แต่พอจับคาได้ ก็ได้รู้ว่า
มันเป็นคาศัพท์พื้นฐานง่ายที่เรียนมาแล้วทั้งสิ้น อาจารย์ก็พยายามพูดช้าๆให้เราจับประเด็นได้ จากที่ฝึกมา 4
วัน ฉันรู้เลยว่าฉันขาดทั กษะด้านการพูดออกเสียงและการนาคาศัพท์ ที่มีม าใช้เรีย งกั นให้เป็นประโยคและ
สื่อสารออกมาให้คนอื่นเข้าใจ ซึ่งฉันจะต้องฝึกในส่วนนี้อีกพอสมควร
ในตอนบ่ายของทุกวันที่ฝึกภาษาอยู่ที่ มอ. จะเป็นการเรียนภาษามาเลเซียซึ่งจะคล้ายกับภาษามลายู
ท้องถิ่นในปัตตานีที่เพื่อนๆหลายคนพูดได้ และไม่ใช่เรื่องยากสาหรับเพื่อนที่พูดมลายูไ ด้ แต่สาหรับฉันภาษานี้
ยากมากๆ อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าไม่เคยรู้จักหรือคิดว่าสักวันจะได้มาเรียนและใช้ภาษานี้เลย พอได้มาเรียนด้วย
ความจาเป็นที่ว่าจะต้องใช้เมื่อเข้าค่าย ฉันก็ได้ประโยคสั้นๆบางประโยคมาใช้ เช่น NAMA SAYA, SAYA DARI
เป็นต้น และคาศัพท์บางคา ซึ่งแต่ก่อนฉันจะปิดกั้นตัวเองกับเรื่องนี้มาก เคยบอกให้เพื่อนช่วยสอน แต่ก็ไม่ได้
อะไรเพราะคิดว่ามันยากและฉันเองคงจะไม่ได้ใช้มันจริง ๆ หรอก ด้วยความคิดดังกล่าวทาให้ฉันไม่สนใจและ
ปิดกั้นมันมาตลอด จนได้มาฝึกในครั้งนี้ถึงแม้ฉันจะได้แค่ประโยคสั้น ๆ แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้ นคือ ฉันยอมที่จะ
เปิดรับภาษามลายูเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความคิดของฉันแล้วจริง ๆ แค่นี้ก็เป็นความสาเร็จและความภูมิใจ
เล็กๆน้อยๆของฉัน ที่ได้ทะลุกาแพงทางภาษาออกมาได้แล้วก้าวหนึ่ง อาจจะด้วยความที่อาจารย์เข้าใจฉันว่า
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ฉันมาจากที่ ที่ แสนจะแตกต่าง อาจารย์ก็ใจดีส อนคาศั พท์ง่าย ๆ ให้ เช่น AKU, KAMU, DIA, FAKULTI
JURURAWAT เป็นต้นในขณะที่เพื่อนๆ เรียนเขียนประโยค เรียนการพูด แต่เมื่อมีการต้องนาเสนออาจารย์ก็ไม่
ลืมที่จะให้ฉันมีส่วนร่วมด้วยทุกครั้งเสมอ ส่วนพี่ที่อยู่ในกลุ่มก็ใจดีช่วยแปลประโยคหรือเวลาที่อาจารย์พูดเป็น
ภาษามาเลย์ให้ฉันฟังทุกครั้ง จนบางครั้งพี่ฟังอาจารย์ไม่ทัน ฉันก็ต้องพยายามช่วยตนเองให้ได้มากที่สุดเพราะ
ไม่อยากให้ใครต้องมาเสียเวลาเพราะฉันคนเดียว(คิดในใจ) จน 4 วันที่เราเรียนภาษาด้วยกัน ทาให้ฉันและทุก
คนในกลุ่มสนิทและรู้จักกันทุกคนในกลุ่ม เพราะต้องทาอะไรหลาย ๆ อย่างร่วมกันเกิดเป็นมิตรภาพที่ดีจากแค่
เวลาไม่กี่วัน

วันที่เราพบกันระหว่าง PSU Students & UMK Students
วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557
วันนี้เป็นวันที่พวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะต้องทาการต้อนรับนักศึกษาที่มาจาก
มาเลเซีย พวกเราทุกคนตื่นเต้นมากเพราะกาลังจะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ ที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้าน
ภาษา และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และรู้สึกตื้นเต้นมากๆ ที่พวกเราจะได้เจอกับบัดดี้ ซึ่งเรารู้จักแต่ชื่อของบัดดี้
เท่านั้น แต่ไม่รู้เลยว่าบัดดี้ของเราจะหน้าตาเป็นอย่างไร นิสัยยังไง แล้วเวลาจะพูดกับบัดดี้เราจะใช้ภาษาแบบ
ไหน แล้วเราจะพูดเข้าใจกันไหม พวกเราทุกคนต่างก็คิดเหมือนกันในเรื่องนี้ และก็ถึงเวลาที่ทุกคนต่างก็รอ
คอย ในตอนเที่ยงของวันที่ 11 เดือนเมษายน 2557 ณ ลานเล ศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัย เราก็ได้เจอกับ
เพื่อนใหม่ พวกเรายืนต่อแถวกันยาวเพื่อต้อนรับนักศึกษาที่มาจากมาเลเซียซึ่งกาลังลงรถและเดินเข้ามาในลาน
เล เราต้อนรับโดยการพู ดว่า สวัสดี ซาลามัตดาตัง ยินดีต้อนรับ พร้อมกั บส่งรอยยิ้มให้กั บเพื่อนใหม่ทุกคน
นักศึกษามาเลเซียก็ก ล่าวคาทักทายให้พวกเรากลั บแล้วยิ้มให้ด้วยความเป็นมิตร ถือว่าพวกเราทั้งนักศึกษา
PSU และนักศึกษา UMK ได้สร้างมิตรภาพให้แก่กันตั้งแต่ครั้งแรกทีไ่ ด้พบเจอกันเลยทีเดียว หลังจากนั้นทุกคน
ก็ได้กินข้าวร่วมกันพร้อมทั้งทาความรู้จักกัน การใช้ภาษาจากที่กังวลกันมากก็กลายเป็นเรื่องที่น่าตลกเพราะว่า
แต่ละคนต่างก็มีเทคนิคในการสื่อสารที่แตกต่างกัน ทั้งภาษาอังกฤษที่ไม่เน้นหลักไวยากรณ์ ทั้งภาษาใบ้ที่กว่า
จะเข้าใจกันก็ทาเอาขากันจนต้องกุมท้องเลยทีเดียว แต่โชคดีที่ส่วนใหญ่สามารถพูดภาษามลายูกันได้แม้ภาษา
จะใช้แตกต่างกันบ้างก็ตาม ตอนรับประทานอาหารมื้อนี้รู้สึกสนุกมาก ๆ และอาหารก็อร่อยด้วย
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เมื่อรับประทานอาหารกั นเสร็จแล้วก็ ถึงช่วงของการทากิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมแรกคือ กิจกรรม
ละลายพฤติกรรม ให้ทั้งนักศึกษา PSU และ UMK ได้ทาความรู้จัก ถามชื่อกัน และให้นักศึกษาทั้งหมดเข้ากลุ่ม
กันโดยไม่ แยกสถาบัน แต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกั นต่อเส้นสปาเกตตี้ให้ยาวที่ สุด และจะต้องมั่ นคงที่ สุดด้วย
กิจกรรมนี้ทาให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้น สร้างความรักความสามัคคีกันในกลุ่ม จาได้ว่ากิจกรรมนี้ทุกคน
ต่างช่วยกันตั้งใจคิดและตั้งใจทากันมาก

และหลังจากกิจกรรมนี้ก็มีการให้พวกเรานักศึกษา PSU ได้ตามหาบัดดี้กัน ซึ่งตื้นเต้นและสนุกมาก ๆ
และในช่วงค่าก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันและให้แยกย้ายกันพักผ่อนได้ตามสบาย
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กิจกรรม Sight Seeing
เป็นกิจกรรมที่พานักศึกษาทั้ง UMK และ PSU ไปเที่ยวชมสถานที่สาคัญในจังหวัดปัตตานี ซึ่งโดยสาร
ด้วยรถตุ๊ก ตุ๊กมากกว่าสิบ คัน สถานที่แรกคือ ศาลเจ้า แม่ลิ้มกอเหนี่ย ว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ความ
เป็นมาของศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และวิถีชีวิตของคนในชุมชนบริเวณนั้น สถานที่ต่อไปคือ วังเก่าหนองจิก
ได้เข้าชมและเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวังหนองจิกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สถานที่ต่อไปคือ วัดมุจลิน
ทวาปีวิหาร อยู่ไม่ ไกลจากวังหนองจิกมากนัก ได้เ ข้าไปเรียนรู้ป ระวัติความเป็นมา วิถีชีวิตของคนที่ นับถือ
ศาสนาพุทธ และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ พระราชพุทธิรังษี สถานที่ ถัดไปคือ มัสยิดกรือเซะ ได้เข้าเยี่ยมชม
ภายในและบริเวณรอบๆของมัสยิด เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา อีกทั้งยังได้พูดคุยกับทหารที่อยู่บริเวณนั้น
เกี่ยวกับการทางานและความเป็นอยู่ที่นี่ สถานที่สุดท้ายคือ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี สถานที่แวะเข้ามา
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ไว้อย่างเดียว จากนั้นได้เดินเที่ยวตลาดเปิดท้ายซึ่งอยู่ไกลจากมัสยิดกลาง นักศึกษาจาก
มาเลเซียได้เ ข้าซื้อ ของกิ นที่ ขึ้นชื่อ และซื้อ ของฝากที่ เ ป็นสัญ ลัก ษณ์ของจัง หวัดปัตตานีห รือประเทศไทย
นักศึกษามาเลเซียยังได้พูดอีกว่าของที่นี่ราคาถูกมากและรสชาติอาหารก็อร่อย
จากที่ได้ทากิจกรรมนี้ ทาให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่สาคัญในจังหวัด
ปัตตานีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้เพิม่ ความสัมพันธ์และกระชับมิตรระหว่างนักศึกษาไทยและมาเลเซีย และทาให้
เกิดความสามัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ภาพกิจกรรม

กรรม Sight Seeing
เป็นกิจกรรมที่พานักศึกษาทั้ง UMK และ PSU ไปเที่ยวชมสถานที่สาคัญในจังหวัดปัตตานี ซึ่ง
โดยสารด้วยรถตุ๊กตุ๊กมากกว่าสิบคัน สถานที่แรกคือ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และวิถีชีวิตของคนในชุมชนบริเวณนั้น สถานที่ต่อไปคือ วังเก่า
หนองจิก ได้เข้าชมและเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวังหนองจิกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สถานที่ต่อไป
คือ วัดภายในและบริเวณรอบๆของมัสยิด เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา อีกทั้งยังได้พูดคุยกับทหารที่อยู่
บริเวณนั้นเกี่ยวกับการทางานและความเป็นอยู่ที่นี่ สถานที่สุดท้ายคือ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี สถานที่
แวะเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้อย่างเดีย ว จากนั้นได้เดินเที่ยวตลาดเปิดท้ายซึ่งอยู่ไกลจากมัสยิดกลาง
นักศึกษาจากมาเลเซียได้เข้าซื้อของกินที่ขึ้นชื่อ และซื้อของฝากที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีหรือ
ประเทศไทย นักศึกษามาเลเซียยังได้พูดอีกว่าของที่นี่ราคาถูกมากรสชาติอาหารก็อร่อย
จากที่ได้ทากิจกรรมนี้ ทาให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่สาคัญในจังหวัด
ปัตตานีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้เพิ่มความสัมพันธ์และกระชับมิตรระหว่างนักศึกษาไทยและมาเลเซีย และ
ทาให้เกิดความสามัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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องพวกเรา

กิจกรรม COOKING
กิจกรรมในส่วนของการแนะนาอาหารไทย ได้นาเสนออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยคือ ผัดไทย ยา
ม่าม่า ต้มยากุ้ง ขนมหวาน ส้มตา ตอนแรกจะมีผู้บรรยายให้ฟังก่อนโดยจะมีการสอบถามคนมาเลเซียว่ารู้จัก
อาหารไทยบางไหม แต่ส่วนมากจะรู้จักเฉพาะต้มยากุ้ง หลังจากนั้นจะมีการสาธิตการทาอาหารหลังจากสาธิต
ให้ดูก่อนก็ให้ปฏิบัติจริงๆ คนมาเลเซียก็ทาอาหารอย่างตั้งใจ มุ่งมั่น ซึ่งเขาได้ทาอาหารเองเป็นครั้งแรกและยัง
เป็นอาหารไทยอีกด้วย คนมาเลเซียมีความสุขในการทาอาหารเอง โดยจะได้ฝึกการทาอาหาร พอได้ทาเองแล้ว
ก็ได้กินเองด้วยคนมาเลเซียสนุกสนานมากที่รู้รสชาติที่ตัวเองได้ทา และคนมาเลเซียก็บอกว่าอาหารไทยอร่อย
มากเขาอยากจะมาประเทศไทยอีกมากินอาหารไทยอีก และสาหรับคนไทยเองก็มีความสุขเห็นคนมาเลเซียกิน
อาหารรู้สึกอร่อยและได้รับคาชมอีกด้วยและสุดท้ายนี้ก็น่าภาคภูมิใจที่ได้นาเสนออาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์
ของประเทศ
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การแสดงไทย-มาเลเซีย
 ไทย
ในคืนสุดท้ายที่มาเลเซียมาพักในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มี การแสดงของนักศึกษา
มาเลเซียที่นาเอกลักษณ์ในเรื่องของการแสดงและการร้องเพลงคือลิเกบาระที่เหมือนกับลิเกฮูลูใน
ภาคใต้ของเราและการแสดงอื่ นๆและในส่วนของมหาวิท ยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้แสดงอนาชีด
ปัญจศีละและที่สาคัญได้ให้นักศึกษาไทยพุทธใส่ชุดไทยเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยใน
เรื่องการแต่งกาย ซึ่งสิ่งที่ได้คือ การได้เรียนรู้ถึงการแสดงการละเล่นและการแต่งกายของวัฒนธรรม
ไทยและมาเลเซียทาให้เ ห็นว่าในการแสดงของมาเลเซียและการแต่งกายไม่ได้แตกต่างไปจากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยจึงทาให้เกิดความใกล้ชิดและความผูกพันอย่างรวดเร็ว

การแสดงชุด Joget ของมาเลเซีย

การแสดงชุดยีเกบาระ ของมาเลเซีย
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การแสดงการแต่งกายของไทย
 มาเลเซีย
ในคืนสุดท้ายที่อยู่มาเลเซียจะเป็นการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะ
นาไปแสดงให้ ท างมาเลเซี ย เห็ น โดยมี ก ารแสดงทั้ ง หมด 3 ชุ ด ซึ่ ง เป็ น ชุด การแสดงที่ นั ก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นคนคิดขึ้นมาเอง โดยส่วนใหญ่จะเน้นการแสดงออกถึงความเป็นไทย
ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ม ว ย ไ ท ย ก า ร ล ะ เ ล่ น ข อ ง ไ ท ย แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร โ ช ว์ ชุ ด นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิท ยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง ของชายและหญิงที่ เ ป็นไทยพุท ธและมุ ส ลิม ซึ่งถือเป็นการโชว์ถึง
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยแท้จริงๆในประเทศมาเลเซียและสิ่งที่ได้รับกลับมา คือ เสียงตบมือและ
ความชื่นชอบในชุดการแสดงของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และทางเราก็รู้สึกภูมิใจที่ได้แสดง
วัฒนธรรมไทยให้เพื่อนๆและบุคคลทัว่ ไปในมาเลเซียได้เห็นกันและพวกเราก็ได้ความสามัคคีกันในกลุ่ม
ของแต่ละชุดการแสดงที่ตั้งใจจะแสดงออกมาให้คนอื่นๆเห็น

ชุดการแสดงมวยไทย
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ชุดการแสดงการละเล่นของไทย

การแสดงให้เห็นถึงชุดนักศึกษา

การมีส่วนร่วมในการแสดงระหว่างไทยและมาเลเซีย
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กิจกรรมการสารวจ UMK University และ ร่วมชั้นเรียนกับนักศึกษา UMK Malaysia
จากกิจกรรมที่เราได้เข้าร่วมอีกกิจกรรมหนึ่งคือ การได้ร่วมเข้าไปนั่งเรียนกับนักศึกษา UMK ได้เข้าไป
สัมผัสการเรียนในรูปแบบภาษาอังกฤษ ว่านักศึกษาที่นี่เขาใช้ชีวิตการเรียนกันอย่างไร รูปแบบไหน อาจารย์ที่นี่
เขามีการสอนนักศึกษาแบบไหน แตกต่างกับเราแค่ไหน นักศึกษาที่นั่นเรียนรู้การศึกษาอย่างไร ที่ใช้การเรียน
เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ทาให้เป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่สาหรับนักศึกษาไทยอย่างเรา เป็นอะไรที่แปลก
ใหม่ ส าหรับ พวกเราอย่างมาก แต่ก ารได้ไปส ารวจครั้ง นี้ ท าให้เ ราได้ทั้ ง สารวจแหล่ง การเรียนรู้ต่างๆเช่น
ห้องสมุด โรงยิม ฟิตเนส อาคารเรียนต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ รวมไปถึงการได้เชื่อมความสัมพันธ์กัน
ระหว่างนัก ศึกษาไทย กั บ มาเลเซีย การได้ไปเข้าค่ายในครั้งนี้ได้ส อนอะไรให้แก่ พวกเรามากมาย ทั้ง ด้าน
มิตรภาพความสัมพันธ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะมีความต่างกัน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ความกล้า
แสดงออก ความเป็นผู้นา ความกล้าที่ จ ะต้องเผชิญ กับ สิ่ง ใหม่ ๆ โดยต้องยอมเสียบางอย่าง เพื่อแลกกั บ
ประสบการณ์บางอย่างที่คุ้มค่ามากๆในชีวิต ซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เป็นความทรงจาให้กับพวกเรา ว่า
ครั้งหนึ่ง พวกเราเคยได้ร่วมเดินทางและแชร์ประสบการณ์ร่ วมกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภายใต้
ความต่างทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ทาให้พวกเราได้เข้าถึงหัวข้อนี้อย่างลึกซึ้ง และการได้แลกเปลี่ยนในครั้งนี้
สิ่งที่เราสามารถนามาใช้กับวิชาชีพพยาบาลได้คือ การสร้างสัมพันธภาพที่ดี การรู้จักเสียสละ การมีน้าใจ การ
ร่วมมือร่วมใจกัน ทางานเป็นทีม ความสามัคคีกัน ความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆที่ต้องเผชิญ การรู้จักแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าร่วมกัน เป็นต้น และอีกออย่างเป็นการพัฒนาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของพวกเราใน
การสื่อสารอย่างมาก ได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงๆ ซึ่งเราต้องเอาชนะความไม่ กล้า และความกลัว
แล้วพูดมั นออกไปอย่างมั่นใจ ถึง แม้ว่าจะมีถูกบ้างผิดบ้างปะปนกันไป แต่ยัง ไงเราก็สามารถสื่อสารกั นกั บ
นักศึกษามาเลเซียอย่างเข้าใจกัน ถือได้ว่า โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้นาประสบการณ์ใหม่มาให้
พวกเรา ขอบคุณโอกาสดีๆที่ทางคณะมอบให้กับพวกเราได้ไปเรียนรู้และสัมผัส ประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็น
บทเรียนสอนเราให้โตขึ้น และพัฒนาชีวิตและนาไปปฏิบัติใช้กับวิชาชีพพยาบาลได้ในทุกสถานการณ์
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กิจกรรมฐานที่บาเจาะ และกิจกรรม oh!! my English
ตอนเช้าวันที่ 15 เมษายน 2557 ทั้งนักศึกษา PSU และ UMK ได้ทากิจกรรมฐานกันที่ University
malaysia Kalantan ที่วิทยาเขตบาเจาะ โดยให้นักศึกษา PSU และ UMK ทากิจกรรมรวมกัน เป็นกิจกรรม
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา PSU และ UMK โดยให้รวมกันทา
กิจกรรมแต่ละฐาน ซึ่งแต่ละฐานจะสอดแทรกภาษาอังกฤษ ไหวพริบการใช้ภาษาอัง กฤษและความสามัคคี
เช่น กิ จ กรรมดูห นัง แล้วให้พ ากเสียงเป็นภาษาอัง กฤษ กิ จ กรรมเขียนเนื้อเพลงที่ ได้ฟัง เป็นภาษาอัง กฤษ
กิจกรรมหาซองจดหมายในห้องสมุด กิจกรรมบอกคาภาษาอังกฤษต่อ ๆ กันแล้ว ให้คนสุดท้ายเขียนคาที่พูด
ต่อๆกันเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารให้เข้าใจกันภายในกลุ่ม เป็นต้น
ส่วนตอนกลางคืนจะมีกิจกรรม oh!! my English เป็นกิจกรรมเสริมทัก ษะทางภาษาอังกฤษ ซึ้งแบ่ง
ออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม spelling bee, กิจกรรม story telling และ กิจกรรม lacture โดยแบ่ง
กันเป็นกลุ่มและแข่งขันกันหาผู้ชนะในขณะที่ทาการแข่งขันหรือสื่อสารกัน ห้ามพูดภาษาไทยและภาษามลายู
ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรม ทาง UMK จะเน้นให้ทางนักศึกษา PSU มีบทบาทในกิจกรรมเหล่านี้เป็นพิเศษ
ดังนั้น กิจกรรมฐานที่บาเจาะ และกิจกรรม oh!! my English ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะได้
เป็นอย่างดีเยี่ยม และสร้างทักษะทางภาษาให้แก่ดิฉันเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากใน
ชีวิตกับการได้ไปมาเลเซียในครั้งนี้
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กิจกรรม การลงหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้
รูปแบบกิ จกรรมคือ เป็นการลงพื้นที่ชมชนหนึ่งชมชนที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อแบ่ง หรือแจกจ่าย
อาหารเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งพื้นที่ที่ไปนั้นเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีผู้คนผ่านเข้าไปหรือเป็น
ชุมชนที่ห่างไกลจากความเจริญ ซึ่งโครงการกหรือกิจกรรมนี้ทาให้การรู้จักแบ่งปัน เอื้ อเฝือ เผื่อแผ่ ต่อเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน การเข้าไปชุมชนครั้งนี้ทาให้ได้และเรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง นอกจากนี้ยังทาให้เกิดสัมพันธภาพ
ไมตรีที่ดีต่อกันกับคนในชุมชนและเป็นการช่วยเหลือด้วยใจจริงๆแม้ว่าสิ่งของที่ให้ไปอาจจะไม่ได้เยอะแยะ
มากมายแด่อย่างใด แต่สิ่งที่ชาวบ้านได้รับในครั้งนี้คือ น้าใจที่ยิ่งใหญ่ต่อเพื่อนมนุษย์ที่มีต่อกันมากกว่า โดยไม่
แบ่งแยกชนชั้นวรรณะกันเพราะคนเรามีสิทธิเท่าเทียมกัน ในสิ่งที่ขาดก็ต้องการความช่วยเหลือที่เข้ามาเติมเต็ม
ซึ่งกันและกัน จากที่ได้เห็นคุณลุง คุณป้า เด็กๆเขาก็ดีใจมีความสุข และเราในฐานะผู้ให้ก็รู้สึกมีความสุข ซึ่ง
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากทาให้เราได้เรียนรู้และรับทราบว่า ยังมีอีกหลายคนหลายชีวิตที่ยังต้องการ
ความช่วยเหลือ และการช่วยเหลือ นั้นจะดียิ่งหากการช่วยเหลือชีวิตของคนหนึ่งคน เป็นจุดเริ่ ม ต้นในการ
ช่วยชีวิตคนทั้งโลก

