
การประชุมโอซีล (OSEAL FORUM) 
 
 ORIENT AND SOUTHEAST ASIA LIONS FORUM (OSEAL FORUM) คือ การประชุมสโมสรไลออนสส์ากลภาคพนืเอเชียตะวนัออก และตะวนัออกเฉียงใต ้นิยมเรียกกนัสนัๆ ว่า การประชุมโอซีล (OSEAL FORUM) 
 OSEAL เป็นการรวมตวักนัดว้ยความสมคัรใจ ของสโมสรไลออนสใ์นประเทศต่างๆ ยา่นเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจากนัน ในภูมิภาคต่างๆ ตามธรรมนูญของไลออนสก็์มีเช่นเดียวกนั เช่น สหรฐั-แคนาดา ฟอรมั, ยูโรป้า ฟอรมั, ลาตินอเมริกนั คาริเบียน ฟอรมั, เซาทเ์อเชีย-อาฟริกา ฟอรมั, ตะวนัออกกลาง ฟอรมั เป็นตน้ วตัถุประสงคข์องการรวมกลุ่ม ก็เพือประโยชน์ในดา้นของความเขา้ใจอนัดีต่อกนั และเพือเพิมสมัพนัธ์ไมตรี เพือแสวงหามิตรภาพหรือแลกเปลียนขนบธรรมเนียมประเพณีและอืนๆ ในภูมิภาคนันๆ โดย “ไลออนส์สากล” ไม่ไดย้นืมือเขา้มาเกียวขอ้ง หรือออกกฎขอ้บงัคบัใดๆ ทงัสิน ประเทศทีเป็นสมาชิก OSEAL ขณะนีมี  ประเทศและอาณาเขต ไดแ้ก่  ญปุ่ีน สาธารณรฐัเกาหลี ไตห้วนั ฟิลิปปินส ์  ไทย  มาเลเซีย  จีน  ฮ่องกง สิงคโปร ์ กวม  มองโกเลีย  บรูไนและ มาเก๊า  การประชุมโอซีลครงัแรก มีขึนเมือ พ.ศ.  (ค.ศ. ) ทีประเทศฟิลิปปินสนั์บตงัแต่นันมา สถานทีประชุมไดห้มุนเวียนเปลียนไปในระหว่างประเทศสมาชิก โดยส่วนใหญ่จะจดัในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยประเทศไทยไดเ้ป็นเจา้ภาพการจดัประชุมโอซีลมาแลว้  ครงั และครงัที  จะจดัขึนในวนัที -  ธนัวาคม  ณ ศูนยป์ระชุม BITEC ถ.บางนา-ตราด กรุงเทพ  นับเป็นครงัที  ของ OSEAL  โดยมี PID พงศศ์กัดิ เกตุสวสัดิวงศ ์เป็นประธานจดัการประชุม  การประชุมโอซีลแต่ละครงั  มีเงินรายไดเ้หลือเขา้องคก์รไลออนสใ์นประเทศไทย ซึงเป็นปฐมเหตุทําให้เราไดส้รา้งสรรคสิ์งทีเป็นประโยชน์ทีจะกล่าวต่อไปนี  จากการประชุมโอซีลครงัแรกทีไลออนสไ์ทยเป็นเจา้ภาพเมือ พ.ศ.  ปรากฏวา่มีเงินรายไดจ้ากการจดัประชุมเหลือ ,  บาท คณะกรรมการบริหารภาค  (ซึงในขณะนันประเทศไทยกบัเวยีดนามไดอ้ยูใ่นภาคเดียวกนั) จึงมีมติใชเ้งินจาํนวนนีเป็นทุนริเริมในการสรา้งอาคารศูนยบ์ริการไลออนส ์ ดว้ยวตัถุประสงค ์ ตอ้งการใหบ้ริการดา้นอนามยั และการแพทยแ์ก่ประชาชน กบัตอ้งการใหเ้ป็นสาํนักงานของภาค  ดว้ย  ต่อมาประเทศไทยไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุม โอซีลเมือ พ.ศ.  เป็นครงัที  คราวนีมีเงินรายไดเ้หลือประมาณ   แสนบาท เมือรวมกบัครงัแรกเป็นเงิน  ลา้นกวา่บาท จึงเห็นสมควรตงัองคก์ร       ไลออนสใ์นประเทศไทยขนีเป็นนิติบุคคล เพือทีสามารถดูแลดาํเนินการตงัศูนยบ์ริการไลออนส ์ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและสามารถเป็นเจา้ของอาคารสถานทีได ้จึงไดข้ออนุญาตทางราชการ “ก่อตงัมูลนิธิไลออนสใ์นประเทศไทย” โดยมีเงินทุนจดทะเบียน ,  บาท ส่วนเงินทีเหลือจะไดนํ้าไปใชจ้า่ยในการซือทีดินและก่อสรา้งอาคาร  ในปี พ.ศ.  ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมโอซีล เป็นครงัที  คราวนีมีเงนิรายไดเ้หลือ   แสนบาทเศษ รวมกบัของเดิมเป็น  ลา้น  แสนบาทเศษ ความพยายามในการจดัหาซือสถานทีและก่อสรา้งอาคารเป็นเอกเทศ ยงัไม่ประสบความสาํเร็จ เนืองจากทีในกรุงเทพมีราคาแพงมาก แมว้า่ในปี       พ.ศ.  ไลออน จนัทร ์  แจง้เจนรบ จะไดบ้ริจาคเงินใหอี้ก  ลา้นบาท รวมเป็น  ลา้น  แสนบาทเศษ ก็ตามก็ยงัคงไม่พออยูดี่ ความคิดเดิมทีจะเชา้ทีทรพัยสิ์นส่วนพระมหากษัตริย ์ ทีอาํเภอดุสิต และการก่อสรา้ง  



อาคารตอ้งเลิกลม้ไป ดว้ยเหตุผลเพราะเงินทีมีอยูไ่ม่พอกบัค่าก่อสรา้ง และหากสรา้งแลว้ ทรพัยสิ์นต่างๆ ก็ไม่เป็นกรรมสิทธิของมูลนิธิ เนืองจากเป็นทีของทรพัยสิ์นฯ ในทีสุด คณะกรรมการสรรหาสถานที จึงไดเ้สนอให้มูลนิธิซืออาคารทีเป็นสาํนักงานเลขาธิการภาค ทีซอยเอกมยั (สุขุมวิท ) ในขณะนันซึงก็เหมาะสมดว้ยประการทงัปวง เป็นอาคาร  ชนั  คูหา ไดใ้ชเ้งินซืออาคารนีและตกแต่งใหเ้ป็นสาํนักงาน รวมค่าใชจ้า่ยทังหมด , ,  บาท และไดท้าํพิธีเป็นทางการ เมือวนัที  ตุลาคม 6  โดยมีไลออน น.ต.กาํธน  สินธวานนท์ (ยศในสมยันัน) เป็นประธาน    ในปี พ.ศ.  ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมโอซีล ครงัที  (PCC วุฒิ  บุญนิกรวรวทิย ์เป็นประธาน) มีผูล้งทะเบียนถึง ,  คน จึงทําใหมี้กาํไรจากการจดัประชุมเป็นเงิน , ,  บาท ซึงไดนํ้าไปใชใ้นกิจกรรมการกุศลต่างๆ อาทิเช่น ทูลเกลา้ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ เพือใชใ้นโครงการสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ  เป็นเงิน , ,  บาท สมทบทุนในโครงการผ่าตดัตอ้กระจกใหก้บัประชาชนชาวไทยเป็นเงิน , ,  บาท ส่วนอีก , ,  บาท สมทบทุนในการก่อสรา้งสาํนักงานภาคแห่งใหม ่   ในปี พ.ศ.  ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมโอซีล เป็นครงัที  (PCC ประพฒัน์ โพธิวรคุณ เป็นประธาน) การจดัประชุมในครงันีมีกาํไรเป็นเงิน , ,  บาท และไดบ้ริจาคเพือใช้ก่อสรา้ง “บา้นใหม่ของเรา”   ในปี พ.ศ.  ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมโอซีล ครงัที  ณ เมืองพทัยา จ.ชลบุรี  (PID สมศักดิ โล่หว์ิสุทธิ เป็นประธาน)   ในปี พ.ศ.  (ระหว่างวนัที -  ธันวาคม ) ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมโอซีล ครงัที  ณ ศูนยก์ารประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เป็นการประชุมโอซีลฟอรมั ครงัที  (อดีตกรรมการอํานวยการไลออนส์สากล ไลออน พงศ์ศักดิ  เกตุสวสัดิวงศ์  เป็นประธานฯ) โดยเป็นการประชุมครงัประวติัศาสตร ์ทีไลออนสไ์ทยรว่มลงทะเบียนถึง ,  คน จากยอดผูล้งทะเบียนทงัสิน ,  คน ไลออนส์สากลไดอ้นุญาตใหไ้ลออนส์ไทยจดัตรงกับวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ (รชักาลที ) ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  พรรษา 
 ประเทศไทยเราไดเ้คยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมโอซีลมาแลว้รวม  ครงั คือ 

 ครงัที  การประชุมโอซีล ครงัที  เมือ พ.ศ.  กรุงเทพมหานคร ครงัที  การประชุมโอซีล ครงัที  เมือ พ.ศ.  กรุงเทพมหานคร ครงัที  การประชุมโอซีล ครงัที  เมือ พ.ศ.  กรุงเทพมหานคร ครงัที  การประชุมโอซีล ครงัที  เมือ พ.ศ.  กรุงเทพมหานคร ครงัที  การประชุมโอซีล ครงัที  เมือ พ.ศ.  กรุงเทพมหานคร ครงัที  การประชุมโอซีล ครงัที  เมือ พ.ศ.  กรุงเทพมหานคร ครงัที  การประชุมโอซีล ครงัที  เมือ พ.ศ.  เมืองพทัยา จ.ชลบุรี ครงัที  การประชุมโอซีล ครงัที    วนัที -6 ธนัวาคม  ณ ศูนยก์ารประชุมไบเทค บางนา     
 
 
 

 



การประชุมใหญ่ประจาํปี (สโมสรไลออนสส์ากลภาครวม  ประเทศไทย) 
 
   ในอดีตทีผ่านมา การจดัการประชุมใหญ่ประจาํปีภาครวมของไทยเป็นภาระหน้าทีของสโมสรไลออนส์หรือในภาคนันๆ ทีถึงวาระในการเป็นเจา้ภาพ เป็นผูด้าํเนินการทงัหมด ซึงก็ดําเนินงานมาไดด้ว้ยดีระดับหนึง เพราะในครงัก่อนนัน จาํนวนสมาชิก จาํนวนสโมสร และจาํนวนภาคยงัไม่มากนัก 

 ต่อมาตงัแต่ปี พ.ศ.2535 ไลออนสใ์นประเทศไทย ไดมี้การขยายภาคออกไปเป็น 5 ภาค จาํนวนสโมสรก็เพิมขนึกวา่ 200 สโมสร มีสมาชิกกวา่ 6-7 พนัคน จนถึงปัจจุบนั ก็มีถึง 6 ภาค จาํนวนสโมสรกวา่ 300 สโมสร จาํนวนสมาชิกเกือบ 10,000 คน 
 ดงันัน   การดําเนินการจดัการประชุมใหญ ่  จึงเป็นภาระมากมายตลอดถึงการประสานงานติดต่อกบัมวลสมาชิกทวัประเทศ สโมสรทุกสโมสรและภาคต่างๆ รวมทงัเงินทุนในการดําเนินงาน เกินกวา่ทีระดบัสโมสรหรือภาคฯ หนึงจะปฏิบติัหน้าทีหรือรองรบัได ้ และหากในการดาํเนินการประสบปัญหาก็อาจเกิดผลกระทบกบัสโมสรหรือภาคนันๆ ได ้เพราะธรรมนูญไดก้าํหนดไวว้า่ “หา้มมิใหส้โมสร หรือ ภาค ก่อพนัธะหนีสินใดๆ ซึงเป็นผลใหง้บปีประมาณงบดลุ หรือเงินขาดบญัชีในปีการเงินนนั” 
 ดงันัน จึงไดมี้การแกไ้ขธรรมนูญและขอ้บงัคบัเสียใหม่วา่ การจดัการประชุมใหญ่ประจาํปีภาครวม 310 ประเทศไทย ใหเ้ป็นอาํนาจและหน้าทีของ “สภาผูว่้าการภาครวม” เป็นผูด้าํเนินการและเป็นผูร้บัผิดชอบทงัหมด รวมทงัผลกาํไร-ขาดทุน ตลอดจนเงินทุนสาํรองค่าใชจ้า่ยต่างๆ สาํหรบัในการดําเนินงาน รวมทงัในการแต่งตงัคณะกรรมการทุกฝ่ายทุกตาํแหน่ง ทีเกียวขอ้งกบัการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาครวม (ซึงสมาชิกทุกคนมีส่วนรว่ม เพราะจะตอ้งจ่ายเงินสาํหรบัเป็นค่าสนับสนุนการประชุมใหญ ่คนละ 50 บาท)   คณะกรรมการจดัการประชุมใหญ่ฯ  สภาผูว้า่การภาครวม มีอาํนาจและหน้าที ควบคุมดูแลจดัการเกียวกบังบประมาณในการจดัเตรียมการ และดาํเนินการประชุมใหญ่ ตลอดจนควบคุมตรวจสอบในการดาํเนินงานของคณะกรรมการทุกคณะทุกฝ่าย รวมทงัการแต่งตงัคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และกาํหนดค่าลงทะเบียน สาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมการประชุมใหญ่ประจาํปีภาครวม 310 ประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการจดัการประชุมใหญ่ ประกอบดว้ยคณะใหญ่ๆ 3 คณะ คือ 1. คณะกรรมการอาํนวยการ  ซึงจะประกอบดว้ย ประธานสภา รองประธานสภา เลขาธิการสภา เหรญัญิกสภา และกรรมการสภา โดยสภาผูว้า่การภาครวมเป็นผูแ้ต่งตงั โดยมีหน้าทีดงันี 1.1 เสนอแต่งตงัหรือเปลียนแปลงคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่อสภาฯ และมอบหมายหน้าทีใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมการประชุมใหญ่ และคณะกรรมการดําดาํเนินการประชุมใหญ่ พรอ้มดว้ยคณะอนุกรรมการทีไดแ้ต่งตงัขึน 1.2 กาํหนดนโยบายในการดําเนินงาน ตามมติสภาฯ 1.3 ใหค้าํแนะนํา กาํกบัดูแล ควบคุมตรวจสอบ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทีไดแ้ต่งตงัขนึให ้ดาํเนินการไปตามนโยบาย 1.4 ใหก้ารสนับสนุนในดา้นงบประมาณในการดาํเนินงานการประชุมใหญ ่2. คณะกรรมการเตรียมการประชุมใหญ่  มีหน้าที 2.1 เตรียมจดัหาสถานทีการประชุมใหญ่ หมุนเวียนไปในภาคต่างๆ ทีเป็นเจา้ภาพ พรอ้มทังจดัการวางแผนเตรียมความพรอ้ม ทุกอยา่งไม่น้อยกวา่ 3 ปี 

 



2.2 จดัทํางบประมาณ ทีเกียวกบัการดาํเนินการประชุมใหญ่ เป็นการล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 3 ปี และนําเสนอต่อสภาฯ เพืออนุมติั 2.3 ใหค้าํแนะนําและเป็นทีปรึกษาแก่คณะกรรมการดาํเนินการประชุมใหญ่ 2.4 ปฏิบติังานตามนโยบายของคณะกรรมการอาํนวยการและสภาฯ 3. คณะกรรมการดาํเนินการประชุมใหญ ่ มีหน้าที 3.1 ดาํเนินงาน และปฏิบติัตามนโยบายของคณะกรรมการอาํนวยการและสภาฯ 3.2 ปฏิบติัตามแผนงานการประชุมใหญ่ ทีไดร้บัมอบหมายจากสภาฯ จนแลว้เสร็จ โดยการเตรียมการของคระกรรมการเตรียมการประชุมใหญ่ 3.3 จดัรวบรวมผลงาน รวมทังรายรบั-รายจา่ย พรอ้มจาํนวนเงินทีเหลือและรายละเอียดทังสินในการดาํเนินงานหลงัจากการประชุมใหญ่เสร็จสิน เพือเสนอต่อสภาฯ ภายใน 60 วนั หลงัเสร็จสินการประชุมใหญ่ 
 กิจกรรมตา่งๆ ในการประชุมใหญ่ภาครวมฯ  การประชุมใหญ่ประจาํปีภาครวม 310 ประเทศไทย นับเป็นการประชุมทีมีความยงิใหญ่ทีสุด มีความหลากหลาย มีความสนุกสนาน เต็มไปดว้ยมิตรภาพทีสมาชิกไลออนส ์และสมาชิกลีโอทวัประเทศมารวมตวักนั โดยจะจดัการประชุมเป็นระยะเวลารวม 3 วนั ซึงพอจาํแนกออกไดเ้ป็นดงันี วันแรก  ในช่วงเชา้/บ่าย จะเป็นการประชุมคณะกรรมการภาค (รอง) ครงัที 4 ของแต่ละภาค ช่วงเวลาประมาณบ่าย 3-4 โมง จะเป็นพิธีเดินขบวนพาเหรด ซึงนับเป็นสีสนัทีสุดทีจะประกาศศกัดิศรีของชาวไลออนสไ์ทย ใหก้บัประชาชนในทอ้งถินนันไดร้บัทราบและเห็นความยิงใหญ่ และความสมคัรสมานของไลออนส ์การแต่งกายของแต่ละสโมสร ไลออนส ์ และลีโอ อยา่งงดงามตระการตา จดัใหมี้การประกวดขบวนพาเหรดประเภทต่างๆ ซึงความยาวของขบวนประมาณ 2-3 กิโลเมตร  วันทีสอง ในช่วงเชา้ จะเป็นพิธีเปิดการประชุมใหญ่ภาครวม  และพิธีเชิญธงของสโมสรไลออนสทุ์กสโมสร รวมทงัสโมสรลีโอในประเทศไทย ซึงมวลสมาชิกทังหมดจะไดมี้โอกาสพบปะกนั ไดพ้บเห็นและสมัผสักบัผูห้ลกัผูใ้หญ่ในวงการไลออนสไ์ทย ไดแ้ลกเปลียนเข็มหรือของทีระลึก ส่วนในชว่งบา่ย จะเป็นการสมัมนาหรือการบรรยายพิเศษจากบุคคลทีสาํคญั เพือใหค้วามรูต่้างๆ แก่ผูที้มีความสนใจ ต่อจากนันจะเป็นการประชุมใหญ่ประจาํปีของแต่ละภาค (รอง) เพือเลือกตงัผูว้า่การภาค และรองผูว้า่การภาค หรือเพือหาขอ้ยุติต่างๆ ในการแกไ้ขธรรมนูญและขอ้บงัคบั ฯลฯ จากนันในช่วงคาํจะเป็นการจดังานเลียงตอ้นรบัสมาชิกทัวประเทศและงานเลียงแสดงความยินดีกบัผูว้า่การภาครบัเลือกตงั และรองผูว้า่การภาครบัเลือกตงั  วันทีสาม  ในช่วงเชา้-เทียง จะเป็นการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาครวม (ต่อ) เป็นการประชุมเพือสรุปขอ้ยุติต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการแกไ้ขธรรมนูญและขอ้บงัคบั หรือขอมติในการกาํหนดสถานทีทีจะจดัการประชุมประจาํปีของภาคในครงัต่อไป ฯลฯ มีการมอบธงสญัญลกัษณ์การประชุมใหญ่ใหก้บัภาคทีจะเป็นเจา้ภาพในปีถดัไป  *************************************** 
 


