ลีโอ คือ ผูท้ ีอยูใ่ นวัยรุน่ ทังชายหญิงอายุระหว่าง -30 ปี อายุนีเป็ นข้อกําหนดสําหรับประเทศไทย

ส่วนประเทศอืนนัน อาจจะกําหนดแตกต่างกันได้ แต่อายุสูงสุดไม่เกิน 24 ปี บริบรู ณ์) ซึงเป็ นสมาชิกของสโมสร
ลีโอในความอุปถัมภ์ของสโมสรไลออนส์
การจะสมัครเข้าเป็ นลีโอ ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเป็ นพิเศษมากนัก เพียงแต่ผสู ้ มัครจะต้องเป็ นผูท้ ีมีความ
ประพฤติดีและมีจิตใจพร้อมทีจะช่วยเหลือผูอ้ ืนทางด้านมนุ ษยธรรมอยูเ่ สมอเท่านัน
การดําเนิ นงานของสโมสรลีโอถือว่าเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ งของสโมสรไลออนส์ผูอ้ ุปถัมภ์ กิจกรรมทีลีโอ
กระทํานัน นอกจากการหาทุนเพือนํามาใช้ช่วยเหลือผูเ้ จ็บป่ วย การอนุ รกั ษ์สายตาและการสงเคราะห์ผูย้ ากไร้
แล้ว ยังให้บริการแก่บุคคลอืนๆ ทีอยูร่ ่วมในชุมชนเดียวกันอีกด้วย เช่น การไปเยียมเยียนคนชรา ให้ความ
อบอุ่นแก่ชีวิตของเขา ช่วยอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟั ง หรือให้ความอุปการะคนพิการ ฯลฯ
กิจกรรมทีกล่าวเป็ นเพียงหัวข้อใหญ่เท่านัน
ความจริงกิจกรรมแต่ละอย่างของลีโอยังได้จาํ แนกการ
กระทําออกไปอีกมาก ลีโอทําตนเป็ นเพือนกับผูท้ ีไม่มีเพือน ช่วยให้คนชรามีความชืนอกชืนใจ โดยรับฟั ง
เรืองราวของท่านด้วยความตังใจและเห็นใจ ไม่เพียงแต่ใช้หฟู ั งเฉยๆ เท่านัน ลีโอจะเป็ นผูส้ ร้างโลกใหม่ให้คนตา
บอด และเปิ ดถนนให้กบั คนพิการซึงต้องอยูก่ บั บ้าน ไปไหนมาไหนไม่ได้ สรุปแล้วลีโอจะเป็ นผูช้ ่วยฟื นฟู
ความหวังของชีวิตเพือนมนุ ษย์ทีอาภัพเหล่านัน
และการกระทําเหล่านี จะเป็ นคุณสมบัติติดตัวไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าในชีวติ อนาคต
พันธะหน้าทีของลีโอก็คือ
ลีโอ จะดูแลเอาใจใส่ในความทุกข์ยากของบุคคลทัวไป
ลีโอ จะปฏิบตั ิอย่างดีทีสุดทีรับใช้หรือให้บริการเพือบรรเทาความทุกข์ยากของเพือนมนุ ษย์
ลีโอ จะทํางานทีเป็ นประโยชน์ และมีความหมาย
ลีโอ จะชักชวนเพือนเยาวชนเข้ามาร่วมวงการ เพือจะได้ขยายบริการแก่เพือนมนุ ษย์ให้กว้างขวางออกไป

สโมสรลีโอ เป็ นสโมสรสําหรับเยาวชนทีสโมสรไลออนส์จดั ตังขึน เพือเปิ ดโอกาสให้เยาวชนทังชาย
หญิงโดยไม่เลือกเชือชาติ ศาสนาและฐานะ ได้เข้ามาฝึ กฝนตนเองเพือให้บริการแก่สงั คม ตามอุดมการณ์ของไล
ออนส์และเป็ นพลเมืองดีของชาติในอนาคต
สโมสรลีโอสโมสรแรกตังขึนโดย สโมสรไลออนส์เกลนไซด์ (Glenside Lions Clubs) ในมลรัฐ
เพนซิลวาเนี ย สหรัฐอเมริกา เมือ พ.ศ.2500 (1957) โดยถือว่าเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ งของสโมสรนัน แต่
สโมสรไลออนส์สากล (International Association of Lions Club) ยังไม่ได้รบั รองฐานะเป็ นทางการแต่
ประการใด
สโมสรไลออนส์อืนๆ ในมลรัฐเพนซิลวาเนี ย ได้เห็นประโยชน์ของกิจกรรมนี จึงจัดตังกันขึนอย่าง
แพร่หลาย และแผ่ขยายออกไปยังมลรัฐนิ วยอร์ค กับมลรัฐอืนๆ อีกด้วย ในปี พ.ศ.2510 (1967)
คณะกรรมการอํานวยการสโมสรไลออนส์สากล จึงได้ลงมติรบั อุปถัมภ์สโมสรลีโอเข้าไว้เป็ นโครงการถาวรของ
สโมสรไลออนส์สากล โดยให้มีธรรมนู ญและข้อบังคับของสโมสรลีโอโดยเฉพาะ

ความมุ่งหมายทัวไปของสโมสรลีโอ มี 2 ประการ คือ เพือช่วยให้เด็กหนุ่ มสาวพัฒนาตนเองให้เป็ น
ผูร้ จู ้ กั รับผิดชอบ และมีใจคอกว้างขวาง เมตตากรุณา เพือให้บริการพิเศษแก่ชุมชนท้องถินในการทีจะช่วยฝึ กฝน
เยาวชนในชุมชนนันๆ ให้ทาํ ประโยชน์แก่สงั คม ความมุ่งหมายทัง 2 ประการนัน เมือรวมกันเข้าจึงสร้างเป็ นชือ
ของสโมสร คือ “ลีโอ” (LEO) ได้แก่
L
คือ
LEADERSHIP หมายถึ ง ความเป็ นผูน
้ ํา
E
คือ
EXPERIENCE หมายถึ ง ประสบการณ์
O
คือ
OPPORTUNITY หมายถึ ง โอกาส

สโมสรลีโอ
ตังขึนเพือส่งเสริมกิจกรรมบริการระหว่างเยาวชนของชุมชน
ซึงจะเป็ นการพัฒนา
คุณสมบัติของแต่ละบุคคลเรืองการเป็ นผูน้ ํา, ประสบการณ์ และโอกาส ทีจะดํารงชีวติ ต่อไปในอนาคต
การเป็ นผูน้ าํ สโมสรลีโอจะเป็ นแหล่งปลูกฝั งสมรรถภาพในการเป็ นผูน้ ําให้แก่เยาวชนหนุ่ มสาว ซึงมี
ความตังใจจะประจันหน้ากับสิงท้าทายทังหลายทีโลกจะบันดาลขึน ทังยังให้รจู ้ กั กับการทีจะต้องแบกภาระความ
รับผิดชอบทีได้รบั แต่งตังให้มีตําแหน่ งหน้าที เช่น เป็ นนายก หรือเลขาธิการของสโมสร และการรูจ้ กั แบ่งงานให้
ผูอ้ ืนดําเนิ นการด้วย
ประสบการณ์
สโมสรลีโอเป็ นสโมสรทีจะส่งเสริมเพิมพูนประสพการณ์ในการดํารงชีวิตแก่ลีโอ
เนื องจากสโมสรลีโอมีการติดต่อสัมพันธ์กบั สโมสรต่างๆ ทังระดับท้องถิน ระดับภาค ระดับภาครวม และระดับ
ระหว่างประเทศ การติดต่อสัมพันธ์เหล่านี จะช่วยให้ลีโอมีโอกาสเรียนรูส้ ิงต่างๆ ในชุมชนของตน รวมทังของ
ชุมชนอืนๆ ด้วย เมือได้แลกเปลียนความเป็ นอยูก่ บั ผูอ้ ืน ลีโอย่อมได้รบั ประสบการณ์เกียวกับความรูส้ ึกนึ กคิด
และทัศนะใหม่ๆ มากขึนทุกที ซึงจะเป็ นประโยชน์ในการครองชีพในอนาคต
โอกาส สโมสรลีโอจะเปิ ดโอกาสต่างๆ ให้กบั ลีโอ เช่น โอกาสทีจะเจริญก้าวหน้า โอกาสทีจะหา
ความสําเร็จ โอกาสทีจะได้เรียนรูส้ ิงต่างๆ โอกาสทีจะเป็ นผูส้ ามารถยืนหยัดอย่างภาคภูมิในสังคม ฯลฯ แทนที
จะนังคิดอธิษฐานให้โลกเป็ นสถานทีทีมีความงดงาม
และมีสนั ติสุขยิงขึน
สโมสรลีโอจะส่งเสริมให้ลีโอ
ปฏิบตั ิงานอย่างจริงจัง นอกจากนันยังส่งเสริมให้ลีโอมีโอกาสชืนชมกับมิตรภาพ และภราดรภาพระหว่างเพือน
ลีโอด้วยกัน โดยจัดให้มีการรืนเริงหรือทัศนาจร หรือกระทํากิจกรรมอันเป็ นประโยชน์รว่ มกัน สโมสรลีโอจะต้อง
อยูใ่ นความอุปถัมภ์ของสโมสรไลออนส์ และจะหมดสภาพสโมสรในเมือสโมสรไลออนส์ หรือสโมสรไลออนส์
สากลถอนฐานะ หรือการอุปถัมภ์ หรือสโมสรไลออนส์หมดสภาพไป สโมสรทังสามนี จะต้องมีความสัมพันธ์
ระหว่างกันและกันอย่างใกล้ชิด
ตามปกติสโมสรลีโอ จะต้องสนับสนุ นส่งเสริมการกระทํากิจกรรมของสโมสรไลออนส์ โดยจะช่วยใน
กิจกรรมเกียวกับพัฒนาเยาวชนชายหญิง เช่น การจัดการประชุมทางวิชาการ สังสรรของเยาวชน การจัดค่าย
เยาวชน การแลกเปลียนเยาวชน เพือสร้างความเข้าใจอันดีทงภายในประเทศและระหว่
ั
างประเทศ ฯลฯ เป็ นต้น
สโมสรไลออนส์จะต้องมีไลออน เป็ นผูแ้ ทนของสโมสรไปร่วมประชุมกับลีโอ เรียกว่า
ไลออนผู ้
ประสานงาน (Liaison) และสโมสรลีโอ เรียกว่า ทีปรึกษาสโมสรลีโอ (LEO Club Advisor) เป็ นประจํา เพือ
สโมสรไลออนส์จะได้ทราบความเคลือนไหวของสโมสรลีโอตลอดเวลา
หากสโมสรทัง 2 สโมสรนี ร่วมมือกันโดยใกล้ชิด เพือกระทํากิจกรรมสําหรับประโยชน์สุขของเพือน
มนุ ษย์และชุมชนแล้วจะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงทีเดียว
ธรรมนูญและข้อบังคับสโมสรลีโอ
เพือให้การดําเนิ นงานของสโมสรลีโอได้ดาํ เนิ นไปอย่างมีระเบียบและเรียบร้อย สโมสรไลออนส์สากล
ได้กาํ หนดธรรมนู ญมาตรฐาน (Standard Constitution) และข้อบังคับ (Bye-Law) ของสโมสรลีโอขึนไว้เมือ
พ.ศ.2510 (1967) ซึงสโมสรไลออนส์ผอู ้ ุปถัมภ์จะต้องกํากับการให้สโมสรลีโอ และลีโอทุกคนปฏิบตั ิตาม

เมือมีการก่อตังสโมสรลีโอและสโมสรไลออนส์สากลได้รบั รองแล้ว โดยส่งเกียรติบตั รรับรองสถานภาพ
(Certificate of Organization) มาให้แล้ว นายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรลีโอมีสิทธิทีจะกระทํา
กิจกรรมและบริหารงานของสโมสรให้เป็ นไปตามธรรมนู ญและข้อบังคับทีกําหนดไว้แล้ว ประกอบกับนโยบาย
ของสโมสรไลออนส์ผูอ้ ุปถัมภ์ดว้ ย
ต่อมาในปี พ.ศ.2521 (1978) คณะกรรมการอํานวยการสโมสรไลออนส์สากล ได้ลงมติให้ผูว้ า่ การ
สโมสรไลออนส์สากลภาคมีอาํ นาจรวมสโมสรลีโอ ตังแต่ 6 สโมสรขึนไปตังเป็ น “สโมสรลีโอภาค” (District)
หรือ “ภาครวม” (Multiple District) ได้ โดยได้กาํ หนดธรรมนู ญและข้อบังคับของสโมสรลีโอภาคเดียวและ
ภาครวมไว้เป็ นมาตรฐานด้วย แต่ก็ตอ้ งอยูใ่ นความควบคุมดูแลของสโมสรไลออนส์สากลภาค และภาครวม
เช่นกัน อย่างไรก็ดีนับว่าสโมสรลีโอมีสิทธิ และอํานาจทีจะบริการงานได้เป็ นอิสระมากขึน

เครืองหมายสัญลักษณ์ของลีโอ (LEO Emblem)
เครืองหมายสัญลักษณ์ของสโมสรลีโอสากล และสโมสรลีโอทัวไปเป็ นภาพหัวสิงโตสีทอง 2 หัวติดกัน
หันหน้าออกไปตามแนวระดับคนละข้าง ตรงกลางระหว่างด้านหลังหัวสิงโตทังสองมีแถบตังสีแดงเข้ม (สีเลือด
นกปนนําตาล) คันอยู่ และภายในแถบมีตวั อักษรสีทอง LEO เรียงจากบนมาล่าง ลีโอทีมีสถานะสมบูรณ์มีสิทธิ
ทีจะประดับเข็มเครืองหมายลีโอสากลนี ได้ตลอดเวลา หรือจะนํ าเครืองหมายลีโอสากลนี ไปใช้ในกิจกรรมซึงไม่
ขัดกับธรรมนู ญและข้อบังคับก็ได้ตามความเหมาะสม
แต่จะต้องใช้หรือแสดงไว้ในสถานทีและโอกาสอัน
เหมาะสมและไม่เสือมเสียศักดิศรีของลีโอและสโมสรไลออนส์สากล

การเป็ นลีโอจะต้องเสียอะไรบ้าง
ตามธรรมดา ลีโอไม่ตอ้ งเสียเงินค่าเป็ นสมาชิก เพราะสโมสรไลออนส์ ซึงเป็ นผูก้ ่อตังและให้ความ
อุปถัมภ์สโมสรลีโอ ย่อมมีความรับผิดชอบในเรืองการชําระค่าธรรมเนี ยมก่อตังสโมสรครังแรก 100 เหรียญ
สหรัฐ และค่าบํารุงรายปี ๆ ละ 100 เหรียญสหรัฐเช่นเดียวกัน ให้กบั สโมสรไลออนส์สากล
เพือให้เยาวชนชายหญิงทีเข้ามาเป็ นลีโอ
รูจ้ กั รับผิดชอบในฐานะทีเป็ นสมาชิกของสโมสรทีมีเกียรติ
สโมสรลีโออาจจะตังข้อบังคับกําหนดให้ผูท้ ีเข้ามาเป็ นลีโอเฉลียกันออกเงินค่าก่อตังสโมสร หรือค่าบํารุงสโมสร
รายปี เพือเป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระของสโมสรไลออนส์ผอู ้ ุปถัมภ์ รวมทังเป็ นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ หรือ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานอืนๆ ของสโมสรตามความจําเป็ นด้วยก็ได้ ทังนี แล้วแต่ทีประชุมสโมสรลีโอจะ
พิจารณา
สโมสรลีโอ ย่อมจะกําหนดเครืองแบบของลีโอของสโมสรขึนสําหรับผูท้ ีเป็ นลีโอแต่งกายในโอกาสทีออก
งานสังคม ดังนันผูท้ ีเป็ นลีโอก็คงจะต้องเสียเงินค่าเครืองแบบนี บา้ ง นอกจากนี แล้ว ลีโอก็ไม่ตอ้ งเสียเงินอะไรอีก

จะได้อะไรบ้างจากการเป็ นลีโอ
ดังได้กล่าวแล้วว่าเยาวชนทีเข้าเป็ นลีโอนัน ย่อมเป็ นผูท้ ีมีพืนฐานทางจิตใจทีดี คือ พร้อมทีจะช่วยเหลือ
ผูอ้ ืนโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน ดังนันผลตอบแทนในการทีได้เป็ นลีโอ เป็ นทรัพย์สินเงินทอง หรือสิทธิ
พิเศษใดๆ ทางด้านการศึกษา หรือหน้าทีการงานโดยตรงย่อมจะไม่มี แต่ลีโอจะได้รบั สิทธิและคุณประโยชน์ทาง
จิตใจ คือ
1. ได้รบั สิทธิจากสโมสรไลออนส์สากลให้ประดับเข็มเครืองหมาย “ลีโอ” ของสโมสรไลออนส์สากลได้
ในขณะทียังดํารงสถานะเป็ นลีโออยูไ่ ด้ทุกโอกาส
2. ได้รบั การรับรองยกย่องฐานะให้เข้าร่วมวงการไลออนส์สากลเพือเตรียมตัวให้พร้อมทีจะรับใช้สงั คม
ด้านมนุ ษยธรรมและพัฒนาชุมชนให้มีความอยูด่ ีกินดีในอนาคต ซึงย่อมจะได้รบั การยกย่องจากสังคมทัวไปด้วย
3. ได้มีโอกาสฝึ กตนเองให้เป็ นผูน้ ําของชุมชน และเป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติรว่ มกับเพือนเยาวชน
อืนๆ

4. ได้มีโอกาสร่วมกับไลออนส์ และเพือนลีโออืนๆ สร้างเกียรติคุณความดีอนั เป็ นเกียรติประวัติของ
ตนเองและวงศ์ตระกูล
5. มีโอกาสขยายวงมิตรภาพทังในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวางทัวโลก
6. จะได้รบั ความสุขและความปิ ติอิมเอิบใจ เมือได้เห็นผลงานอันเกิดจากการบําเพ็ญประโยชน์
ให้แก่เพือนร่วมชาติรว่ มชุมชนของตน โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน

ไลออนส์สากลตังสโมสรลีโอขึนเนื องจากเห็นว่าเยาวชนเป็ นองค์ประกอบส่วนหนึ งของครอบครัว
มนุ ษยชาติ ซึงมีความสําคัญมาก เพราะเยาวชนในวันนี จะต้องเป็ นผูใ้ หญ่ในวันหน้า เป็ นความหวังในอนาคต
ของประเทศชาติและของโลก การทีชาวไลออนส์จะช่วยกันพัฒนาปรับปรุงสภาพความเป็ นอยูข่ องเพือนมนุ ษย์
ให้มีความอยูด่ ีกินดี และให้ชุมชนเป็ นทีน่ าอยูน่ ่ าอาศัยตามอุดมการณ์นัน จําเป็ นจะต้องอาศัยพลังจากเยาวชน
หนุ่ มสาวด้วย
กิจกรรมของลีโอ
ลีโอ มีพนั ธะหน้าทีทีจะต้องปฏิบตั ิกิจกรรมในเรืองต่อไปนี
1. ช่วยเหลือผูป
้ ่ วยเจ็บหรือทุพลภาพให้มีความสามารถช่วยตัวเองได้
2. ช่วยบรรเทาความหิวโหยให้แก่ผย
ู ้ ากไร้ซึงไม่มีทีพึงพาอาศัย
3. ช่วยขจัดความไม่รห
ู ้ นังสือ โดยช่วยให้อ่านออกเขียนได้
4. ช่วยคนตาบอด คนใบ้ คนหูหนวก ให้ดาํ รงชีวต
ิ อย่างสะดวกตามอัตภาพ
5. ช่วยคนชราได้ผ่อนคลายความทรมานจากความว้าเหว่เดียวดาย
6. ช่วยให้ชุมชนเป็ นสถานทีทีสะอาดสะอ้าน น่ าอยูน
่ ่ าอาศัยและปลอดภัย

นอกจากนี ถา้ มีเรืองใดทีเป็ นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมทีลีโอมีกาํ ลังและโอกาสทีจะกระทําได้ ลีโอก็
ปฏิบตั ิได้
กิจกรรมเหล่านี เป็ นภาระอันหนักและกว้างขวาง ซึงไม่วา่ ผูใ้ ดก็ไม่สามารถจะกระทําให้สาํ เร็จลุล่วงไปได้
ในเร็ววัน แต่ผทู้ ีเป็ นลีโอย่อมเต็มใจทีจะรับทําด้วยการอุทิศเวลา พลังงาน ความอดทนพากเพียร และด้วยนําใจ
เมตตากรุณา
เพือช่วยเหลือเพือนมนุ ษย์ทียากไร้และด้อยโชควาสนาเหล่านี ให้มีสภาพดีขนึ โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
ในฐานะทีลีโอเป็ นผูเ้ ยาว์วยั การกระทํากิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ ดงั กล่าวด้วยความตังใจดียอ่ มช่วยให้
ชีวติ ของเขา มีความเป็ นผูน้ ํา มีประสบการณ์และมีโอกาสอันดีงามเพิมพูนยิงขึน กับทังจะได้รบั การยกย่องสรร
เสริฐว่าเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์แก่เพือนร่วมชาติ และเป็ นพลเมืองดีของประเทศอีกด้วย
สําหรับในประเทศไทย สโมสรไลออนส์ดุสิต กรุงเทพ ได้กอ่ ตังสโมสรลีโอดุสิต กรุงเทพ ขึนเป็ นสโมสร
แรก ปั จจุบนั ในประเทศไทยมี 42 สโมสร (สถิติเดือนมกราคม 2551)
ค่าใช้จา่ ยของสโมสรลีโอ
1. ค่าก่อตังสโมสรลีโอ 100 เหรียญสหรัฐ สําหรับสมาชิก 20 คน (ตังแต่วน
ั ที 1 มกราคม 2542)
หากเกินกว่า 20 คน คิดในส่วนทีเกินอีกคนละ 5 เหรียญสหรัฐ
2. ค่าบํารุงสมาชิกประจําปี จ่ายให้กบ
ั ไลออนส์สากล ผ่านบัญชีของสโมสรไลออนส์ผูอ้ ุปถัมภ์ 1000
เหรียญสหรัฐ

ไลออนส์สากล ได้ออกระเบียบสําหรับสมาชิกลีโอ หากเข้ามาเป็ น “สมาชิกไลออนส์” จะได้รบั การ
ยกเว้น “ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า 25 เหรียญสหรัฐ” และต้องมีประกาศนี ยบัตร การบริการของสโมสรลีโอทีสังกัด
และใบประกาศนี ขอจากไลออนส์สากลได้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย
***********************************

