
 
มูลนิธิสโมสรไลออนส์สากล (Lions Clubs International Foundation) : LCIF 

    เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1968 ไดใ้ห้ความชว่ยเหลือแก่ชุมชนทั่วโลกไปแล้วเป็นจ านวนเงินหลายหมื่นล้านบาทโดยมีสว่นเขา้ไป
จัดการปัญหาใหญ่ๆเช่น เรื่องความพิการทางสายตา และโสตประสาท การเขา้ชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอยา่ง
ทันท่วงที ปัจจุบัน มูลนิธิไดใ้ห้ความชว่ยเหลือชุมชนผ่านสโมสรไลออนส์ต่างๆทัว่โลก ปีละกว่า 1,500ล้านบาท 

     ผลแห่งความส าเรจ็ของไลออนส์สากลในระดับโลกเกดิจากแรงอุดหนุนของ LCIF ในขณะเดียวกัน LCIF ก็ยังสนับสนุน
สโมสรในระดับท้องถิ่น ไม่วา่จะเป็นการสร้างดรงเรยีน คลีนิค ศูนย์ฝึกอบรม หรือโครงการเพื่อมนษุยชาติขนาดใหญ่ แท้จริงแลว้
เงินบริจาคส่วนใหญ่ก็มาจากสมาชิกไลออนส์แล้วย้อนกลับมาอุดหนุนให้แก่กจิกรรมของไลออนส์ตามล าดับความจ าเป็น

อย่างไรกด็ี LCIF ภูมิใจที่ได้จะได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศลท่ีมวีตัถุประสงคค์ล้ายคลึงกันเพื่อใหค้วามชว่ยเหลือแก่มนษุยชาติ 

   LCIFมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากในโครงการ Sight First ที่เริ่มเมื่อปคี.ศ.1990 เพื่อรณรงค์การลดจ านวนคนตา

บอดทั่วโลก และนับตั้งแต่เริ่มโครงการน้ีไลออนส์สามารถระดมเงินบริจาคได้กวา่ 12,000ล้านบาท จึงถือไดว้่า LCIF เป็น

องค์กรณช์่วยคนตาบอดที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก นอกจากนั้นด้วยขนาด ขอบเขต และประสิทธิผลของโครงการ Sight First จึง

ส่งผลให้ LCIF เป็นองค์กรณ์การกุศลภาคประชาชน(NGO)ทีใ่หญ่ท่ีสุดของโลกอีกดว้ย 

 

มูลนิธิไลออนส์สากล LCIF 

 
1.เร่ืองเกี่ยวกับมูลนิธิไลออนส์สากล (About LCIF) 
   ไลออนส์ทั่วโลกรวมกันได้ดว้ยสปิริตอันยิ่งใหญ่ของการให้ และการอุทิศตนเพื่อชว่ยเหลือผู้อื่นในฐานะท่ีเป็นองคก์รณ์การกุศล

ของไลออนส์สากล ซึ่งเป็นองค์กรณ์เพื่อมนุษยธรรมชั้นน าของโลก มูลนิธิไลออนส์สากล LCIF  ได้ให้การสนับสนุนความพึง
พอใจในการท างานของไลออนส์สากลโดยการให้ทุนส าหรับความช่วยเหลือเพื่อมนษุยธรรมทัง้ระดับท้องถิ่นและระดับสากล 

 
-เราช่วยไลออนส์บริการ( We help Lions serve) 

   LCIF ช่วยใหค้วามเป็นอยู่ของประชาชนท่ัวโลกดีขึ้น ด้วยการต่อสู้กับปัญหาสายตา ช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ จัดท า

โครงการเพิ่มทักษะชวีิตที่มคีุณคา่ให้เยาวชน LCIF สามารถชว่ยองค์กรณ์ LIONSท าโครงการตา่งๆ จ านวนมากได้โดยเรา
สนับสนุนเงินทุนต่างๆให้ไลออนส์สามารถสร้างประโยชนใ์ห้ท้ังกบัประชาชนทัง้ท้องถิ่นและระดับโลกที่ยังมคีวามต้องการรับ
ความชว่ยเหลืออยู่ทั่วโลก 

 
 



-เงนิทนุเรามาจากไลออนส์แตล่ะคน( Our funds come from individuals) 

  เงินบริจาคที่ไลออนส์ทั่วโลก1.4ล้านคนใน210ประเทศจากประเทศต่างๆท าให้ LCIF มีเงินรายรบัจ านวนมหาศาล ซึ่งท าให้
เราเป็นมูลนิธิด้านมนุษยธรรมชั้นน าของโลก ไลออนส์รู้ดีเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคและรู้ดวีา่เงินทุนเหล่านั้นจะชว่ยสนับสนุนการ
ริเมซึง่ส่งผลประโยชน์แกชุ่มชนได้อย่างมากและเปล่ียนแปลงชวีิตพวกเขาดีขึ้น 

 
-(We from lasting and successful partnerships) 

 
  LCIF ได้ใช้เงินที่ได้รับการบรจิาคผ่านหุ้นส่วนท่ีมีประสิทธิภาพละร่วมกับมูลนิธิอ่ืนบริษัทเอกชนและรัฐบาลในระดับท้องถิ่น 

ระดับชาติ และนานาชาติ เราภาคภูมิใจทีL่CIFได้รับการยกย่องจากหนงัสือพิมพ์ Financial Times ในปีค.ศ.2007 ว่า

เป็นองคก์รณ์การกุศล NGO(non-government organization) อันดับท่ี1 ของโลก 

 
-เราให้บริการในเขตการชว่ยเหลือหลกัดังนี้ ( We have key areas service) 

    สนับสนุนภารกิจของ LIONS เพื่อบริการตามความต้องการของชุมชนและเพื่อมนุษยธรรมโดยเน้นการให้เงินทุนในเรื่อง
ต่างๆดังนี ้
- พิทกัษ์สายตา 
- บริการประชาชน 
- บรรเทาภัยพิบตั ิ
- สนองความตอ้งการดา้นมนษุยธรรม 

 
-We make an impact 
LCIFและไลออนส์ได้เข้าถึงประชาชนนับล้านและได้สร้างผลงานที่มองเห็น น่ีคือตัวอยา่งผลงานของเรา 
- ป้องกันการสูญเสียการมองเห็นให้กับประชาชนมากกวา่30ล้านคน 

- ให้การรักษาโรคตาบอด(River Blindness) ให้กับประชาชน153.3ล้านคน 

- ให้บริการเยาวชนกวา่13ล้านคน และครู 550,000คนใน 85ประเทศในโครงการพัฒนาคุณภาพและทักษาะชีวติเยาวชน

(Lions Quest) 
- สร้างและขยายโรงพยาบาล คลีนิคและแผนกรักษาคนไข้เกี่ยวกบัสายตากวา่ 615แหง่ 

 -ตรวจและคัดกรองตาเด็กกว่า19ล้านคนผ่านโครงการ Sight for kids 

- จัดท าการคัดกรองสายตาให้กับนักกีฬาพิการกว่า 350,000คน จาก85ประเทศในโครงการ Open Eyes for Specail 

Olympics athletes 
 
 
 
 
 



ผลงานของเราในปทีี่แล้ว ค.ศ.2013-2014 
    ในปีบริหารที่แล้วเราใหค้วามชว่ยเหลือที่ส่งผลดีต่อชีวติมนษุย์ทัว่โลก ผ่านกองทุนจ านวน 538ทุน มีมูลค่ารวมมากกว่า 46
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยมากกวา่ 1,500ล้านบาท ตัวอย่างผลงานของเราในปีที่แล้ว 
- ช่วยประชาชน 51,000คน ผ่านเงินทุนบรรเทาภัยพิบัติ 154โครงการ 
- ช่วยประชาชน10ล้านคนผา่นเงนิทุนดครงการเพื่อมนษุยธรรม 188โครงการ 

- จัดเงินทุนเพิม่ให1้6ประเทศ ที่ขอขยายโครงการ Lions Questจ านวน 37ทุน 

- ฉีดวัคซีนใหเ้ด็กจ านวนหลายลา้นคนเพื่อป้องกันโรคหัดและโรคหัดเยอรมันผ่านกองทุน 20 กองทุน 

- ท าโครงการ Sight First เพือ่บริการตรวจรักษาสายตาให้กวา่ประชาชนกว่า10ล้านคนผ่านกองทุน47กองทุน และปรับปรุง
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการรักษาสายตา ตลอดจนใหก้ารฝึกอบรมผู้ประกอบอาชีพด้านตรวจรักษาสายตา150คน 

** รายละเอยีดเพิม่เติมท่านสามารถอ่านไดจ้ากรายงานประจ าป(ีAnnual Report)และศึกษาเพิ่มเติมเกีย่วกับภาระกิจ

ของเรา (Our Missions) 

 
-ภารกิจมูลนิธิ LCIF (LCIF Mission) 

  มูลนิธLิCIFมีภารกจิ ช่วยสนับสนุนความพยายามของไลออนส์ทั่วโลกให้บริการชุมชนระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก เพื่อให้ไล

ออนส์ด าเนินโครงการบริการเพื่อมนุษยธรรมที่ส าคัญและจ าเป็น มูลนิธLิCIF ได้ก่อตั้งในปีค.ศ.1968และได้พยายมท างาน

อย่างหนักเพื่อให้ ไลออนส์บรรลุเป้าหมาย เพื่อมนษุยธรรมทัว่โลก LCIFได้ให้ทุนกว่า12,000ทุน รวมเป็นเงิน 900ล้านเหรียญ

สหรัฐ(คิดเป็นเงินไทยประมาณ30,000ล้านบาท) ในงานหลัก4ด้าน ที่ LCIFช่วยเหลือคือ สายตา เยาวชน ฟื้นฟูผู้ประสบภัย
พิบัติ และความพยายามอื่นๆที่เกียวกับมนุษยธรรม 

 
- ด้านสายตา LCIFจัดให้มีการตรวจสายตาตามที่ต้องการท่ัวโลกเพื่อต่อสู้กับโรคตา ได้จดัสร้างโครงสร้างตา่งๆเพื่อ

พิทักษ์สายตา เพิ่มจ านวนผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับการตรวจและรักกษาตา และท าให้การตรวจรักษาสายตามีความเสมอ
ภาคและยั่งยืนมากกว่าเดิม 

  
- ด้านเยาวชน เรามีความปรารถนาให้เยาวชนมีการศึกษา ได้รับการเอาใจใส่ มีประสบการร์และพฒันาการท่ีเข้มแข็ง 

เพื่อสามารถบรรลุความฝันผ่านโครงการพัฒนาเยาวชนที่ไลออนส์ได้จัดท าขึ้น เช่นไลออนส์เควส LCIFได้ช่วยให้
เยาวชนท างานร่วมกัน การตัดสินใจเชิงบวกและรับใช้ชมุชนของตนเอง มูลนิธิไดช้่วยโดยกระบวนการทางโรงเรียน 
ศูนย์เยาวชนและศูนย์ฝึกอาชีพ 

 
- ด้านบรรเทาภัยพิบตัิ ไลออนส์มักเป็นหน่วยงานแรกที่มาถงึพื้นที่ประสบภัยพิบัติและท าการช่วยเหลือโดยมีLCIFให้

การสับสนุนเงินทุนทันที เรายังช่วยชุมชนและพื้นที่ประสบภัยพิบัติให้มีชวีิตรอดและมีความหวัง เราได้พยายามช่วยใน
ระยะยาวดว้ยการสร้างบา้นให้อยู่อาศยัใหมแ่ละด ารงชวีิต 

 



- ด้านความชว่ยเหลือตามความจ าเป็นเพื่อมนุษยธรรม  โดยการท างานเพื่อต่อสู้กับปัญหาสาธารณสุข เช้นโรคหัด 

โรงเบาหวาน เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีชีวติที่ดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได้ LCIF ได้อุทิศตนโดยท าโครงการเพื่อมนุษยธรรม
หลายโครงการ และก าลังพัฒนาขยายโครงการต่างๆเพื่อให้พอเพยีงกับความต้องการของทัว่โลก 

 

                    http://www.lcif.org/EN/index.php 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DHBs9-qugKE 

Lions are LCIF 
LCIF Make a Difference 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DHBs9-qugKE

