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English & Fun Camp รุ่น 33 

“ ป่าคือชีวติ 2 ” 
 

English & Fun Camp ถูกพัฒนาจนเป็น English & Fun Camp ท่ีสมบูรณ์  ในแบบฉบับเฉพาะตัวของ

โครงการอีซีอี. ไม่เหมือนใคร การคิดคน้รูปแบบของตนเองขึน้มาได ้ย่อมมาจากความตัง้ใจและประสบการณ์ในทาง

ปฏิบัติท่ีชํ่าชองจึงก่อใหเ้กิดความเชี่ยวชาญขึน้มา English & Fun Camp ไดม้ีการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษท่ี

เรียกว่า Sudden – get learning (SGL) เป็นการเรียนการสอนท่ีทาํให ้ผูเ้รียนจาํได ้พูดได ้ฟังออก ในหอ้งเรียนทันที 

โดยใช ้Acting ประกอบความเขา้ใจของผูเ้รียน ซึ่งเหมาะกบัผูท่ี้คิดว่าตนเองไม่เก่งภาษาองักฤษ และผูท่ี้ไม่ค่อยสนใจ

ภาษาอังกฤษ  SGL คิดคน้โดยทีมงานอีซีอี. และประสบความสาํเร็จอย่างย่ิงใน Camp ท่ีผ่านมา   และในแคมป์                

ครัง้ที่ 33 นี ้ SGL จะพฒันาไปอีกขัน้หน่ึงโดยนาํการสอนภาษาองักฤษดว้ยเพลง ประกอบ Acting เพิ่มเขา้มา จะทาํ

ใหผู้เ้รียนสนุกกบัการเรียนย่ิงขึน้ เหมาะกับผูท่ี้เก่งและชอบภาษาองักฤษอยู่แลว้ วิธีนีจ้ะเป็นพืน้ฐานใหเ้ยาวชนสนใจ

เรียนภาษาองักฤษมากขึน้ ในส่วนของกิจกรรม ทีมงานอีซีอี.ไดคิ้ดคน้กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเยาวชน

ในการใชอ้วัยวะของร่างกาย  การเตรียมทกัษะของประสาทสมัผสัใหรู้จ้ักการระมัดระวังอันตราย การวางแผน รูจ้ัก

ทาํงานเป็นทีม และการสรา้งความเขม้แข็งใหเ้กิดแก่ร่างกายและท่ีสาํคญัทุกกิจกรรมลว้นเป็นกิจกรรมท่ีพฒันา E.Q. 

ทัง้สิน้ การพัฒนา E.Q. ไม่อาจทาํไดใ้นหอ้งเรียน ไดแ้ต่พัฒนา จากประสบการณจ์ริงเท่านัน้ ความฉลาดอาจมาจาก

คุณภาพสมองและเรียนรูก้ันได้   แต่ “ความเฉลียว” จะได้มาจากประสบการณ์ และการฝึกฝนเท่านั้น  EFC. มี

กิจกรรมไม่ซ ํา้แบบ ดังนั้นหลายคนไปแล้วไปอีกก็ยังไม่เบ่ือ แม้แคมป์ล่าสุดได้ผ่านไปแล้วแต่ความผูกผัน ความ

สนุกสนาน เสียงหวัเราะ และมิตรภาพระหว่างสมาชิกแคมป์และผูด้แูลยงัชดัเจนในความทรงจาํไม่ลืมเลือน ผูด้แูลกบั

สมาชิกหลายคนยงัติดต่อกนัอยู่แมอ้ายุต่างกนั นั่นย่อมแสดงถึงความสาํเรจ็ที่ไม่อาจหาไดจ้ากแคมป์อ่ืน 

ทุกวันนี้เยาวชนไทยถูกระบบการศึกษาบังคับให้เรียนอย่างหนัก  โดยเฉพาะการเรียนจากตํารานับวัน

ความเครียดในวัยรุ่นวัยเรียนมากขึน้ ทุกวันนีเ้ด็กถูกคาดหมายใหเ้รียนรูจ้นเกินวัยของตนโดยเฉพาะเด็กในกรุงเทพฯ 

และในเมืองใหญ่จะหมดโอกาสพฒันาประสบการณต์ามความเหมาะสมของวยั เช่น การละเล่นต่างๆ แบบไทย ๆ ไม่มี

โอกาสเรียนรูธ้รรมชาติ แต่หันไปเล่นเกมสค์อมพิวเตอรท่ี์ทาํใหเ้พิ่มความเครียดและทาํลายสุขภาพ เช่น สายตาเสื่อม 

สมาธิสัน้ และแย่ที่สุด ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นไดพ้บว่าเด็กๆท่ีชอบเล่นเกมสค์อมพิวเตอร ์สมองส่วนภาครบัภาพจะพัฒนาไป

มากเพื่อตอบสนองเกมส ์จนทาํใหส้มองเด็กแยกไม่ออกระหว่างโลกแห่งความจรงิ กบัโลกของคอมพิวเตอร ์ในอเมริกาก็

มีปัญหานี ้เด็กเอาปืนยิงเพื่อนนักเรียนตายจาํนวนมากโดยไม่มีสาเหตุบ่อยๆ ปัญหาเหล่านีล้ว้นมาจากเด็กถูกพัฒนา 

ผิดจากธรรมชาติ การไม่ไดพ้ัฒนาไปตามวัยของเด็กย่อมมีผลต่อบุคลิกภาพและจิตใจของเด็ก จนบางคนตกอยู่ใน

สภาพสขุภาพจิตเสียดงักล่าว ในประเทศท่ีพฒันาทางการศกึษาแลว้จะไม่ใหเ้ยาวชนเรียนอย่างหนกั แต่จะเรียนสบายๆ 

ฝึกใหรู้จ้ักคิดและเน้นใหเ้ยาวชนเล่นกีฬาทาํกิจกรรมตามวัฒนธรรมพืน้บา้นของเขาไปพรอ้ม ๆ กับฝึกใหเ้ยาวชนรูจ้ัก

ช่วยเหลือตนเองและมีวินยั วนันีเ้สน้ทางการศกึษาของประเทศไทยกาํลงัมุ่งใหเ้ด็กประสบความสาํเรจ็ในเชิงวตัถุ ย่ิงกว่า

คณุค่าของความเป็นมนุษย ์ท่านจะยอมใหบุ้ตรหลานของท่านเป็นเช่นนีห้รือ ไอนส์ไตน ์นักวิทยาศาสตรผ์ูย่ิ้งใหญ่ใน                                                                                               
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ความสําเร็จเชิงวัตถุยังเตือนว่า  “ Try not to be a man of success, but rather try to become a man of value ”  

อย่าพยายามเป็นมนษุยท่ี์มุ่งแต่ความสาํเรจ็ แต่ใหเ้ป็นมนษุยท์ี่มีคณุค่าดว้ย” 

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวฒันธรรม เป็นโครงการคนรุน่ใหม่ที่อยากเห็นเยาวชนไทยมีพฒันาการ

และความคิดความสามารถเท่าเทียมนานาประเทศ พยายามจดักิจกรรมใหเ้ยาวชนไทยมีโอกาสอย่างทั่วถึง ท่ีจะ

เรียนรูโ้ลกกวา้ง ภาษา วฒันธรรมและในครัง้นีโ้ครงการฯ ไดน้าํภาษาองักฤษ กีฬา และการพกัผ่อนมารวมกนัจดัเป็น 

English & Fun Camp รุ่นที ่ 33 แบบสบายๆ ขึน้ทีเ่ขาใหญ่ อาํเภอปากช่อง โดยมีหลกัการว่าการสง่เสรมิให้

เยาวชนสนใจเรียนภาษาองักฤษจะทาํใหเ้ยาวชนปรบัตวัเขา้สูร่ะบบสากลได ้และควรชดเชยความเครียดของเยาวชนท่ี

เกิดจากการเรียนดว้ยการพกัผ่อน ไดเ้พื่อนใหม่ และทาํกิจกรรมอนัเป็นประโยชน ์ สนกุสนานระหว่างปิดภาคเรียน

ท่ามกลางธรรมชาติ อากาศดี และไดป้ระสบการณแ์ปลกใหม่  ท่ีเนน้สรา้งเยาวชนใหรู้จ้กัคณุค่าของความเป็นมนษุย ์

และในครัง้นีจ้ดัใน Concept  “ป่า คือ ชีวิต”  ไดเ้รียนรูช้ีวิตสตัวใ์นป่าจรงิๆในกิจกรรม “สอ่งสตัวเ์ขาใหญ่” 

 English & Fun Camp ดแูลโดยทีมงานอีซีอี.ซึ่งมีประสบการณใ์นการจดักิจกรรมในต่างประเทศมานาน จึง

ตอ้งการมอบกิจกรรมอนัเป็นประโยชน ์ ใหก้บัเยาวชนไทยที่ยงัไม่มีโอกาสเขา้รว่มกิจกรรมในต่างประเทศเพื่อเตรียมตวั

กา้วสูว่ยัท่ีดแูลตวัเองได ้  “เยาวชนจะพัฒนาอีคิวได้ก็โดยการรู้จักและเข้าใจธรรมชาติในความจริง” 

สาระของแคมป์ 

ระยะเวลา วนัที่ 14 – 18 ตลุาคม 2562   สถานท่ี    เขาใหญ่  อาํเภอปากช่อง    

การเดินทาง  พรอ้มกนัท่ีสาํนกังาน อีซีอี. วนัที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 7.00 น.                      

      กลบัถึงสาํนกังาน อีซีอี. วนัท่ี 18 ต.ค. 2562 เวลา 19.30 น.      

ผูบ้รหิารโครงการ โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวฒันธรรม   

อาสาสมคัร  เยาวชน อีซีอี. ท่ีเคยผ่านโครงการอีซีอี. ในต่างประเทศ 

กิจกรรมประกอบด้วย 

• การฝึกพดูภาษาองักฤษกบัอาจารยช์าวต่างประเทศ และมีพี่เลีย้งเป็นเยาวชนอีซีอี. ที่มีประสบการณต่์างประเทศ

คอยช่วยเหลือโดยอาศยักิจกรรมเป็นสื่อตลอดโครงการฯ ประมาณพี่เลีย้ง 1 คน ดแูลสมาชิกแคมป์ 3 คน  

• รว่มงาน  “ ยคุหิน ปารตี์ ้“  แต่งชดุคนป่า  ยุคหิน 

• กิจกรรมรอบกองไฟและบารบี์คิว, Advanced walk rally, English role play, การแสดงสรา้งสรรค ์ฯลฯ 

• กิจกรรมพฒันา E.Q. เช่น ศึกอาปาเช่, บกุป่ามีชีวิต, ฟังเสียงธรรมชาติ, การละเลน่ไทยประยกุต,์ ฝึกรอ้งเพลง, 

เกมสล์า่สตัว,์ วาดรูป, surprise running, ดดูาว ฯลฯ 

• ฝึกการทาํสมาธิเบือ้งตน้ และทศันศกึษา     

• หอ้งพกัปรบัอากาศและมีอปุกรณอ์าํนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบถว้น ปลอดภยั 

• สาธิตกีฬาสากลเบือ้งตน้  (กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อประโยชนส์งูสดุของสมาชิกแคมป์) 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

1.  เยาวชนอายรุะหว่าง 7 – 15 ปี มีความรูพ้ืน้ฐานภาษาองักฤษบา้ง 

2.  สขุภาพแข็งแรงและมีความประพฤติเรียบรอ้ย ( หากมีโรคประจาํตวัหรือสิ่งท่ีควรระวงัเป็นพิเศษโปรดแจง้ให้

โครงการฯ ทราบดว้ย ) 

3.  ผูป้กครองสามารถมาสง่ – รบัตามเวลาท่ีกาํหนด 
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ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ จาํนวน 7,900 บาท  

 

หมายเหต ุ ราคานีร้วมค่าเรยีน ค่าอาหาร ค่าที่พกั กิจกรรม ยานพาหนะขนสง่ และอปุกรณท์ี่จาํเป็น 

 

การสมัคร      

1. ขอรบัใบสมคัรและสมคัรโดยตรงที่สาํนกังานอีซีอี.  

    หรือจากเว็บไซต ์

2. สมคัรทางไปรษณียโ์ดยกรอกใบสมคัร และสง่ 

    พรอ้มธนาณติัในนาม น.ส.สื่อกัญญา เหมวิมล  

    ไปรษณียป์ลายทาง สามเสนใน 10400 

เอกสารการสมัคร 

1. รูปถ่าย 1 นิว้ 2 รูป 

2. สาํเนาใบแจง้ผลการเรียนเทอมที่ผ่านมา 

3. ค่าใชจ้่ายในการเขา้รว่มโครงการฯ  7,900 บาท 

มัดจาํ  : ชาํระในวนัสมคัร  2,500 บาท (ไม่คืนถ้าไม่เดนิทาง) 

ชาํระส่วนทีเ่หลือ : 5,400 บาท ภายใน 30 วนัก่อนเดินทาง 

 

ปิดรับสมัครวันที ่20 กันยายน 2562 หรือเมื่อเต็มจาํนวน 

สนใจสอบถาม หรือสมคัรได้ทีโ่ครงการเยาวชนอีซีอ.ี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  

43 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/25  ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท ์(02) 690 – 0375–7     โทรสาร (02) 691 – 5199 

http://www.ecethailand.com 

 

 รับจาํนวน 40 คน เท่านัน้ 
 

วันทาํการจันทร ์– ศุกร ์เวลา 08.30 - 17.30 น. เว้นวันเสาร-์อาทติยแ์ละวันหยุดราชการ 
 

 

http://www.ecethailand.com/
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