
              โครงการค่ายเยาวชนและแลกเปลยีนเยาวชน Youth Camps and Exchange Program (YCE) สโมสรไลออนสส์ากล ภาครวม  ประเทศไทย  

 

 
YCE. ย่อมาจาก Youth Camps and Exchange Program  หรือ  โครงการค่ายเยาวชนและแลกเปลียนเยาวชน ซึงเป็นโครงการเพือเยาวชนโครงการหนึงของสโมสรไลออนสส์ากล (LCI.) บางท่านก็เรียกสนัๆ ว่า YE. สมาชิกไลออนส์ส่วนใหญ่คงจะรูจ้กัโครงการนีมาแลว้บา้ง บางท่านไดเ้คยส่งเยาวชนเขา้ร่วมกับโครงการ ส่วนบางท่านทียงัไม่เคยส่งเยาวชนเขา้ร่วมโครงการนี ก็ถือโอกาสประชาสมัพนัธ์โครงการใหทุ้กท่านทราบ เพราะเป็นโครงการทีมีประโยชน์สาํหรบัทุกๆคนจริงๆ  ปัจจุบนัมีสโมสรไลออนสท์วัโลกรวมทังหมด  ประเทศ ไดจ้ดัโครงการเขา้ค่ายและมีการแลกเปลียน เยาวชนระหว่างประเทศรวมประมาณ  โครงการ ซึงแต่ละประเทศนันจะจดัโครงการนีใหเ้ยาวชน (YCE.) ไดใ้ชเ้วลาในการรว่มกิจกรรมแตกต่างกนัไป บางประเทศ จะจดัเป็นโครงการระหวา่ง -  สปัดาห ์ โดยแบ่งออกเป็น การรบัเยาวชนเพือใหอ้ยูก่บัครอบครวัอุปถมัภ ์  –  สปัดาห ์ และ สลบักบัการเขา้ค่ายรว่มกนัของเยาวชน  ระหวา่ง  –  สปัดาห ์โครงการนีไม่ใชก่ารส่งเสริมการศึกษา  แต่เป็นโครงการเพือใหเ้ยาวชนไดมี้โอกาสเขา้ชมสถานทีน่าสนใจทางวฒันธรรม หรือธรรมชาติ กีฬา การสือสารในภาษาต่างๆ  กิจกรรมระหวา่งเยาวชนจากประเทศต่างๆ การใชชี้วิตประจาํวนัอยูก่บัครอบครวัทีแตกต่าง ซึงจะทําใหเ้ยาวชนไดเ้ปิดโลกทัศน์ของตวัเอง  

  ทาํไมตอ้งใหเ้ยาวชนสมคัรไปในโครงการนี 
  โครงการไดเ้ห็นพฒันาการของเยาวชนทีเคยไปร่วมกบัโครงการนีหลายๆ คน มีการเปลียนแปลงทีดีขนึกวา่เดิม การใหเ้ยาวชนเป็นตวัของตวัเองในต่างแดนทาํใหเ้ยาวชนไดอ้ยูก่บัครอบครวัชาวต่างชาติ และส่วนใหญ่ครอบครวัอุปถัมภใ์นต่างประเทศก็จะเป็นสมาชิกไลออนสด์ว้ย บางคนเป็นนักธุรกิจ บางคนเป็นนักบริหาร การใหเ้ยาวชนไดไ้ปอยูก่บัครอบครวัคนอืนจะทาํใหเ้ยาวชนรูจ้กัหน้าที รูจ้กัการปฏิบติัตน ทําใหเ้ขามีความรบัผิดชอบขนึ  เมือเยาวชนกลบัมาถึงประเทศไทยแลว้ โครงการจะจดัใหเ้ยาวชนนําประสบการณม์าสรุปใหทุ้กคนฟัง แต่ละคนก็จะมีความประทับใจ ประสบการณ์ ความสุข ทีแตกต่างกนั และเยาวชนทุกคนก็จะมีคาํตอบทีเหมือนกนัสาํหรบัโครงการนีวา่ เป็นโครงการทีเขาไม่สามารถหาประสบการณ์ชีวิตดีๆเหล่านีไดจ้ากทีอืน เป็นความคุม้เกินคุม้ทีทุกคนไดร้บัจากโครงการนี  ปัจจุบนัสโมสรไลออนสส์ากลภาครวม  ประเทศไทย ไดส่้งเยาวชนไปเขา้ค่ายและแลกเปลียนในประเทศต่างๆ 5 ประเทศ ดงันี  1. ประเทศญีปุ่น  2.  ประเทศสาธารณรฐัไตห้วนั 3. ประเทศมาเลเซีย  4.  ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์5. ประเทศอิตาลี 
 

 



ซึงเยาวชนสามารถสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ ตามโปรแกรมของแต่ละประเทศ ตามวนัเวลาทีแตกต่างกนั โดยสโมสรไลออนสส์ากล ภาครวม  ประเทศไทย มีประธานฝ่ายค่ายเยาวชนและแลกเปลียนเยาวชนจากสโมสรไลออนสส์ากลภาครวม , ภาค -A1, 310-A2, 310 B, 310 C, 310 D, 310 E และกรรมการ รว่มกนับริหารโครงการฯ  โครงการฯ จะส่งจดหมายขา่วสารและใบสมคัรของเยาวชน และ ใบสมคัรขอเป็นครอบครวัอุปถัมภถึ์งนายกสโมสรทุกสโมสรโดยตรงเพือแจง้ใหส้มาชิกทราบ เพือท่านจะไดส่้งเยาวชนเขา้ร่วมโครงการ โดยสามารถสมคัรผ่านทางสโมสรไลออนสต่์างๆ และสโมสรจะนําส่งใบสมคัรของเยาวชนทีผ่านการพิจารณาจากสโมสรอุปถัมภใ์นภาคต่างๆ และเมือภาครวมฯ ไดร้บัรายชือ, ใบสมคัรและหลกัฐานประกอบการสมคัรเรียบรอ้ยแลว้จะไดนั้ดสมัภาษณ์เยาวชนและผูป้กครองต่อไป การสมคัรนีผูส้มคัรไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยใดๆ ทังสิน จนกวา่จะไดร้บัการคดัเลือกแลว้ โครงการจะแจง้ค่าใชจ้า่ยต่างๆ สาํหรบัการเขา้ร่วมโครงการฯ แต่ละประเทศใหท้ราบอีกครงัโดยตรง 
 ประเทศญีปุ่น สโมสรไลออนสส์ากล MD.310 ประเทศไทย ไดแ้ลกเปลียนกบัสโมสรไลออนสส์ากล MD.330 ประเทศญีปุ่น โดยจะมีการแลกเปลียนระหวา่งปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน  เยาวชนทีไดไ้ปประเทศญีปุ่นอาจจะไดอ้ยูก่บัครอบครวัอุปถมัภใ์นหลายเมือง ทีแตกต่างกนัไป และครอบครวัอุปถมัภจ์ะดูแลเยาวชนเหมือนกบัเป็นคนในครอบครวัเขาเลยทีเดียว บางเมืองอาจไม่เป็นทีรูจ้กัเลย บางเมืองก็เป็นเมืองเล็กๆ ซึงเป็นความแปลกใหม่สาํหรบัเยาวชน และ ทีสาํคญัทีสุดในช่วงเวลาดงักล่าวทุกคนก็จะไดส้มัผสักบัดอกซากุระบาน   

             
 

 



 ประเทศสาธารณรฐัไตห้วนั  เยาวชนทีไดร้ว่มโครงการนีจะไดมี้โอกาสพบกบัเพือนเยาวชนจากทัวโลก อาทิ อเมริกา ยุโรป ละติน เอเชียฯ ซึงโครงการนีจะรบัสมคัรเยาวชนจากทัวโลกปีละ -  คน ก่อนและหลงัการเขา้ค่าย เยาวชนจะได้ไปอยูก่บัครอบครวัอุปถัมภช์าวไตห้วนัก่อนรวม  วนั และจะเขา้ค่ายเยาวชนรว่มกบัเยาวชนต่างประเทศอีก  วนั จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายใหเ้ยาวชนร่วมกนั ทําใหเ้ยาวชนสนิทเพือนต่างแดน และ เรียนรูว้ฒันธรรมต่างๆ เป็นประสบการณ์ทีประทับใจและเป็นค่ายทีสนุกสนานสาํหรบัทุกคน                  
 ประเทศมาเลเซีย โครงการฯ ไดเ้ริมแลกเปลียนกบัสโมสรไลออนสส์ากลภาค 308 A2 (ประเทศมาเลเซีย) ในปีบริหาร 2555-2556 เยาวชนทีไดเ้ดินทางไปประเทศมาเลเซียทุกรุ่นทีผ่านมา จะพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ เทียวสนุก ทานอร่อย อบอุ่นมาก เพราะเยาวชนทีไปจะไดเ้พือนเยาวชนทีเป็นสมาชิกลีโอของมาเลเซีย ซึงคอยตอ้นรบัดูแล เยาวชนไทยจะไปแลกเปลียนทีรฐัซาราวคั อยูใ่นหมู่เกาะบอรเ์นียว หา่งจากกวัลาลมัเปอร ์  ชวัโมง โดยทางสายการบิน ตลอดระยะการเดินทางจากเมืองไทยไปเมืองต่อเมือง  รวม  เทียวบิน รฐัซาราวคั เป็นเมืองทีอากาศดี มีวฒันธรรมหลายภาษา มีสมาชิกไลออนสแ์ละสมาชิกลีโอจาํนวนมาก เป็นเมืองหนึงทีควรจะสนับสนุนใหเ้ยาวชนไดไ้ปพบความแตกต่างกบัเมืองไทย        

 

 



 ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์โครงการไดเ้ริมส่งเยาวชนไปเขา้ค่ายและแลกเปลียนทีประเทศสวสิเซอรแ์ลนดเ์ป็นครงัแรกในปีบริหาร -  โดยร่วมกบั สโมสรไลออนสส์ากล MD.102 สวสิเซอรแ์ลนด ์ซึงไดจ้ดัค่ายเยาวชนขนึ  ค่าย คือ ค่ายทีเมืองโลซาน (ในหลวงทรงพระราชสมภพ ณ เมืองนี) และ ค่ายทีเมืองซูริค ทงั  ค่าย จะรบัเยาวชนจากทัวโลกค่ายละ  คน และนับวา่เป็นโชคดีของเยาวชนไทยทีไดร้บัการคดัเลือก จาํนวน  คน เพือไปร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนในปีนี โดยจะอาศยัในประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์  วนั โครงการนีจะจดัขนึประมาณเดือน กรกฎาคม   โครงการฯ ไดมี้โอกาสตอ้นรบัเยาวชนจากประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เพืออาศยักบัครอบครวัอุปถัมภช์าวไทย ในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม เช่นเดียวกนั                      
   ประเทศอิตาลี  โครงการไดมี้การแลกเปลียนกบัประเทศอิตาลี เรมิในปีบริหาร -  กบั MD  ไลออนส์อิตาลีไดจ้ดัค่ายสาํหรบัเยาวชนทงัสิน  ค่ายดว้ยกนั แต่ละ Camp จะแยกอยูต่ามเมืองต่างๆและการกาํหนดอายุเยาวชนก็จะแตกต่างกนั บาง Camp กาํหนดอายุเยาวชนตาํสุด  ปี สูงสุด  ปี ระยะเวลาอยูน่ะหวา่ง -  วนั  การเดินทางอยูใ่นระหวา่งเดือน กรกฎาคม  ของปี  และทางโครงการฯ ไดร้บัเยาวชนจากประเทศอิตาลี เพือมาพกักบัครอบครวัอุปถัมภใ์นประเทศไทย ประมาณ  วนั 
   

 



คณุสมบตักิารสมคัรเยาวชนแลกเปลยีน 1.  อายุระหว่าง -  ปี บริบูรณ์ นับถึงวนัเดินทาง (บางประเทศไดก้าํหนดเป็นอายุ -  ปี  หรือ  –  ปี) 2. เป็นผูที้มีความประพฤติเรียบรอ้ย 3. สามารถดูแลรบัผิดชอบตวัเอง และอยูร่ว่มกบัผูอื้นได ้4. สามารถสือสารภาษาต่างประเทศได ้5. มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจาํตวั, ไม่สูบบุหร ี
 วิธีการสมคัร 1. ขอใบสมคัร Youth Camp & Exchange Participant Application Form จากสโมสรไลออนส ์(Sponsor Lions Club)  2. กรอกใบสมคัรเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มสาํเนาเอกสารดงันี 2.1   สาํเนาทะเบียนบา้น 2.2   สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุก่อนการเดินทางไม่ตาํกว่า  เดือน) 2.3   รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  X 2 นิว  ใบ  2.4   รูปถ่ายครอบครวั ขนาด 3 X 5 นิว 1-2 ใบ  2.5   ใบรบัรองแพทย ์ 2.6   หมายเลขสมาชิก ID Line 2.7   สาํเนาบตัรสมาชิกสโมสรไลออนส ์(ถา้มี) 3. เขียนจดหมายถึงครอบครวัอุปถัมภใ์นต่างประเทศ ในแบบฟอรม์ VII Special Requirements / Other Information 4. ใหผู้ป้กครองกรอกใบสมคัร ye 1402 เพือสมคัรเป็นครอบครวัอุปถัมภ ์(ภาษาไทย-องักฤษ)  พรอ้มรูปถ่ายครอบครวั ขนาด 3 x 5 นิว 5. ยนืใบสมคัรให ้สโมสรไลออนส ์(Sponsor Club) 
 การคดัเลือก    1. พิจารณาขอ้มูลจากใบสมคัรและเอกสารหลกัฐานประกอบ (ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด) 2. คดัเลือกโดยวธีิสมัภาษณ์เยาวชนและผูป้กครอง (ในวนัเดียวกนั) 
 ก่อนการเดินทาง-หลงัการเดินทาง  โครงการค่ายเยาวชนและแลกเปลียนเยาวชน สโมสรไลออนสส์ากลภาครวม  ประเทศไทย ได้ดาํเนินการเตรียมความพรอ้มใหก้บัเยาวชนก่อนเดินทางไปต่างประเทศสรุปไดด้งันี 1. การจดัปฐมนิเทศก่อนเดินทาง 2. การจดังานเลียงส่งก่อนเดินทาง และเลียงตอ้นรบัการเดินทางกลบั 3. การซือตวัเครืองบิน, เอกสารรบัรองประกอบการทําวีซ่าและค่าธรรมเนียม, เอกสารรบัรอง  4. การทาํประกนัชีวติและสุขภาพในวงเงิน มากกวา่  ลา้นบาท 5. เสือสูท YCE. และเสือสาํหรบัทาํกิจกรรม 6. ธง และเข็มทีระลึกของโครงการฯ เพือมอบใหไ้ลออนสต่์างแดน 7. สิงอืนๆ ทีจาํเป็น 

 



  มาเป็นครอบครวัอุปถมัภก์นัเถอะ 
              สมาชิกไลออนสอ์าจไม่ทราบวา่ท่านสามารถอาสาสมคัรเป็นครอบครวัอุปถัมภ ์ เพือขอดูแลเยาวชนจากต่างประเทศทีมาแลกเปลียนในประเทศไทยได ้ การอาสาเป็นครอบครวัอุปถัมภจ์ะทาํใหค้รอบครวัของท่านมีสมัพนัธดุ์จญาติพีน้องกบัครอบครวัของเยาวชนทีมา เพราะท่านจะดูแลเยาวชนเสมือนคนในครอบครวัของท่าน ท่านดาํรงชีวติประจาํวนัอยา่งไรก็ดาํเนินไปไดต้ามปกติ เพือใหเ้ยาวชนทีมาอยูก่บัท่านไดเ้รียนรู ้ประเพณี วฒันธรรม  ธรรมเนียมปฏิบติัของไทยเรา และยงัจะเป็นการสรา้งเพือนใหก้บับุตรหลานในครอบครวัของท่านอีกดว้ย หลายๆ ครอบครวัทีเคยเป็นครอบครวัอุปถัมภ ์ ต่อมาก็มีความเกียวโยงไปมาหาสู่ระหวา่งกนัซึงเป็นมิตรภาพอนัน่าชืนชม  
 การสมคัรเป็นครอบครวัอุปถมัภ ์            ผูส้มคัร สามารถส่งใบสมคัรผ่านทางสโมสรไลออนส ์ หรือแจง้ความประสงคต่์อประธานฝ่ายค่ายและอาสาสมคัรเยาวชนของภาครวมหรือภาคต่างๆ โดยจะมีแบบฟอรม์ Lions Youth Exchange Host Family Application (รายระเอียดครอบครวัอุปถมัภ)์ เพือแจง้รายละเอียดต่างๆ ของครอบครวัท่าน  โครงการคา่ยและแลกเปลียนเยาวชน YCE. เป็นโครงการทีด ีสรา้งมิตรภาพใหเ้กิดขึน สรา้งความสุขใหก้บัทุกคน นนัคือสิงดีๆ ที “ไลออนส”์ ให ้และ “ไลออนส”์ รบั ดว้ยความภาคภมิูใจ  

 

            YCE.ไดร้บัใบประกาศนียบตัรจากโครงการฯ YCE สรา้งเยาวชน ช่วยสรา้งชาต ิ
 


