
  
 
 

 
  ลีโอ  คือ ผูที้อยูใ่นวยัรุน่ทงัชายหญิงอายุระหวา่ง -30 ปี อายุนีเป็นขอ้กาํหนดสาํหรบัประเทศไทย ส่วนประเทศอืนนัน อาจจะกาํหนดแตกต่างกนัได ้แต่อายุสูงสุดไม่เกิน 24 ปีบริบรูณ์) ซึงเป็นสมาชิกของสโมสรลีโอในความอุปถัมภข์องสโมสรไลออนส ์

 การจะสมคัรเขา้เป็นลีโอ ไม่มีกฎเกณฑอ์ะไรเป็นพิเศษมากนัก เพียงแต่ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูที้มีความประพฤติดีและมีจิตใจพรอ้มทีจะช่วยเหลือผูอ้ืนทางดา้นมนุษยธรรมอยูเ่สมอเท่านัน 
 การดําเนินงานของสโมสรลีโอถือวา่เป็นกิจกรรมอยา่งหนึงของสโมสรไลออนสผู์อุ้ปถมัภ ์กิจกรรมทีลีโอกระทํานัน นอกจากการหาทุนเพือนํามาใชช้่วยเหลือผูเ้จ็บป่วย การอนุรกัษ์สายตาและการสงเคราะหผู์ย้ากไร้แลว้ ยงัใหบ้ริการแก่บุคคลอืนๆ ทีอยูร่่วมในชุมชนเดียวกนัอีกดว้ย เช่น การไปเยยีมเยยีนคนชรา ใหค้วามอบอุ่นแก่ชีวิตของเขา ช่วยอ่านหนังสือใหค้นตาบอดฟัง หรือใหค้วามอุปการะคนพิการ ฯลฯ 
 กิจกรรมทีกล่าวเป็นเพียงหวัขอ้ใหญ่เท่านัน ความจริงกิจกรรมแต่ละอยา่งของลีโอยงัไดจ้าํแนกการกระทําออกไปอีกมาก ลีโอทําตนเป็นเพือนกบัผูที้ไม่มีเพอืน ช่วยใหค้นชรามีความชืนอกชืนใจ โดยรบัฟังเรืองราวของท่านดว้ยความตงัใจและเห็นใจ ไม่เพียงแต่ใชห้ฟัูงเฉยๆ เท่านัน ลีโอจะเป็นผูส้รา้งโลกใหม่ใหค้นตาบอด และเปิดถนนใหก้บัคนพิการซึงตอ้งอยูก่บับา้น ไปไหนมาไหนไม่ได ้ สรุปแลว้ลีโอจะเป็นผูช้่วยฟืนฟูความหวงัของชีวิตเพือนมนุษยที์อาภพัเหล่านัน และการกระทําเหล่านีจะเป็นคุณสมบติัติดตวัไปสู่ความเจริญกา้วหน้าในชีวติอนาคต 
 พนัธะหนา้ทีของลีโอก็คือ ลีโอ จะดูแลเอาใจใส่ในความทุกขย์ากของบุคคลทวัไป ลีโอ จะปฏิบติัอยา่งดีทีสุดทีรบัใชห้รือใหบ้ริการเพือบรรเทาความทุกขย์ากของเพือนมนุษย ์ลีโอ จะทํางานทีเป็นประโยชน์และมีความหมาย ลีโอ จะชกัชวนเพือนเยาวชนเขา้มารว่มวงการ เพือจะไดข้ยายบริการแก่เพือนมนุษยใ์หก้วา้งขวางออกไป 
  สโมสรลีโอ  เป็นสโมสรสาํหรบัเยาวชนทีสโมสรไลออนสจ์ดัตงัขนึ เพือเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนทงัชายหญิงโดยไม่เลือกเชือชาติ ศาสนาและฐานะ ไดเ้ขา้มาฝึกฝนตนเองเพือใหบ้ริการแก่สงัคม ตามอุดมการณ์ของไลออนสแ์ละเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต 
 สโมสรลีโอสโมสรแรกตงัขนึโดย สโมสรไลออนสเ์กลนไซด ์ (Glenside Lions Clubs) ในมลรฐัเพนซิลวาเนีย สหรฐัอเมริกา เมือ พ.ศ.2500 (1957) โดยถือวา่เป็นกิจกรรมอยา่งหนึงของสโมสรนัน แต่สโมสรไลออนสส์ากล (International Association of Lions Club) ยงัไม่ไดร้บัรองฐานะเป็นทางการแต่ประการใด 
 สโมสรไลออนสอื์นๆ ในมลรฐัเพนซิลวาเนีย ไดเ้ห็นประโยชน์ของกิจกรรมนี จึงจดัตงักนัขนึอยา่งแพรห่ลาย และแผ่ขยายออกไปยงัมลรฐันิวยอรค์ กบัมลรฐัอืนๆ อีกดว้ย ในปี พ.ศ.2510 (1967) คณะกรรมการอาํนวยการสโมสรไลออนสส์ากล จึงไดล้งมติรบัอุปถัมภส์โมสรลีโอเขา้ไวเ้ป็นโครงการถาวรของสโมสรไลออนสส์ากล โดยใหมี้ธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสรลีโอโดยเฉพาะ 
 

  



 ความมุ่งหมายทวัไปของสโมสรลีโอ มี 2 ประการ คือ เพือช่วยใหเ้ด็กหนุ่มสาวพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้จ้กัรบัผิดชอบ และมีใจคอกวา้งขวาง เมตตากรุณา เพือใหบ้ริการพิเศษแก่ชุมชนทอ้งถินในการทีจะช่วยฝึกฝนเยาวชนในชุมชนนันๆ ใหท้าํประโยชน์แก่สงัคม ความมุ่งหมายทงั 2 ประการนัน เมือรวมกนัเขา้จึงสรา้งเป็นชือของสโมสร คือ “ลีโอ” (LEO) ไดแ้ก่ 
 L  คือ LEADERSHIP หมายถึง  ความเป็นผูนํ้า 
 E คือ EXPERIENCE หมายถึง  ประสบการณ์ 
 O คือ OPPORTUNITY หมายถึง  โอกาส 
  สโมสรลีโอ ตงัขนึเพือส่งเสริมกิจกรรมบริการระหว่างเยาวชนของชุมชน ซึงจะเป็นการพฒันาคุณสมบติัของแต่ละบุคคลเรอืงการเป็นผูนํ้า, ประสบการณ์ และโอกาส ทีจะดาํรงชีวติต่อไปในอนาคต 
 การเป็นผูน้าํ  สโมสรลีโอจะเป็นแหล่งปลูกฝังสมรรถภาพในการเป็นผูนํ้าใหแ้ก่เยาวชนหนุ่มสาว ซึงมีความตงัใจจะประจนัหน้ากบัสิงทา้ทายทังหลายทีโลกจะบนัดาลขนึ ทังยงัใหรู้จ้กักบัการทีจะตอ้งแบกภาระความรบัผิดชอบทีไดร้บัแต่งตงัใหมี้ตําแหน่งหน้าที เช่น เป็นนายก หรือเลขาธิการของสโมสร และการรูจ้กัแบ่งงานให้ผูอ้ืนดาํเนินการดว้ย 
 ประสบการณ ์  สโมสรลีโอเป็นสโมสรทีจะส่งเสริมเพิมพูนประสพการณ์ในการดาํรงชีวิตแก่ลีโอ เนืองจากสโมสรลีโอมีการติดต่อสมัพนัธก์บัสโมสรต่างๆ ทังระดับทอ้งถิน ระดบัภาค ระดบัภาครวม และระดับระหวา่งประเทศ การติดต่อสมัพนัธเ์หล่านีจะช่วยใหลี้โอมีโอกาสเรียนรูสิ้งต่างๆ ในชุมชนของตน รวมทงัของชุมชนอืนๆ ดว้ย เมือไดแ้ลกเปลียนความเป็นอยูก่บัผูอื้น ลีโอยอ่มไดร้บัประสบการณ์เกียวกบัความรูสึ้กนึกคิด และทศันะใหม่ๆ มากขนึทุกที ซึงจะเป็นประโยชน์ในการครองชีพในอนาคต 
 โอกาส  สโมสรลีโอจะเปิดโอกาสต่างๆ ใหก้บัลีโอ เช่น โอกาสทีจะเจริญกา้วหน้า โอกาสทีจะหาความสาํเร็จ โอกาสทีจะไดเ้รียนรูสิ้งต่างๆ โอกาสทีจะเป็นผูส้ามารถยืนหยดัอยา่งภาคภูมิในสงัคม ฯลฯ แทนทีจะนังคิดอธิษฐานใหโ้ลกเป็นสถานทีทีมีความงดงาม และมีสนัติสุขยงิขนึ สโมสรลีโอจะส่งเสริมใหลี้โอปฏิบติังานอยา่งจริงจงั นอกจากนันยงัส่งเสริมใหลี้โอมีโอกาสชืนชมกบัมิตรภาพ และภราดรภาพระหวา่งเพือนลีโอดว้ยกนั โดยจดัใหมี้การรนืเริงหรือทัศนาจร หรือกระทาํกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์รว่มกนั สโมสรลีโอจะตอ้งอยูใ่นความอุปถมัภข์องสโมสรไลออนส ์ และจะหมดสภาพสโมสรในเมือสโมสรไลออนส ์ หรือสโมสรไลออนส์สากลถอนฐานะ หรือการอุปถัมภ ์ หรือสโมสรไลออนสห์มดสภาพไป สโมสรทงัสามนีจะตอ้งมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัและกนัอยา่งใกลชิ้ด 
 ตามปกติสโมสรลีโอ จะตอ้งสนับสนุนส่งเสริมการกระทาํกิจกรรมของสโมสรไลออนส ์ โดยจะช่วยในกิจกรรมเกียวกบัพฒันาเยาวชนชายหญิง เช่น การจดัการประชุมทางวชิาการ สงัสรรของเยาวชน การจดัค่ายเยาวชน การแลกเปลียนเยาวชน เพือสรา้งความเขา้ใจอนัดีทงัภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ฯลฯ เป็นตน้ 
 สโมสรไลออนสจ์ะตอ้งมีไลออน เป็นผูแ้ทนของสโมสรไปร่วมประชุมกบัลีโอ เรียกวา่    ไลออนผู ้ประสานงาน (Liaison) และสโมสรลีโอ เรียกวา่ ทีปรึกษาสโมสรลีโอ (LEO Club Advisor) เป็นประจาํ เพือสโมสรไลออนสจ์ะไดท้ราบความเคลือนไหวของสโมสรลีโอตลอดเวลา 
 หากสโมสรทัง 2 สโมสรนี ร่วมมือกนัโดยใกลชิ้ด เพือกระทํากิจกรรมสาํหรบัประโยชน์สุขของเพือนมนุษยแ์ละชุมชนแลว้จะเกิดประสิทธิภาพอยา่งสูงทีเดียว 
 ธรรมนูญและขอ้บงัคับสโมสรลีโอ 
 เพือใหก้ารดาํเนินงานของสโมสรลีโอไดด้าํเนินไปอยา่งมีระเบียบและเรียบรอ้ย สโมสรไลออนสส์ากล ไดก้าํหนดธรรมนูญมาตรฐาน (Standard Constitution) และขอ้บงัคบั (Bye-Law) ของสโมสรลีโอขนึไวเ้มือ พ.ศ.2510 (1967) ซึงสโมสรไลออนสผู์อุ้ปถมัภจ์ะตอ้งกาํกบัการใหส้โมสรลีโอ และลีโอทุกคนปฏิบติัตาม 

 



 เมือมีการก่อตงัสโมสรลีโอและสโมสรไลออนสส์ากลไดร้บัรองแลว้ โดยส่งเกียรติบตัรรบัรองสถานภาพ 
(Certificate of Organization) มาใหแ้ลว้ นายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรลีโอมีสิทธิทีจะกระทํากิจกรรมและบริหารงานของสโมสรใหเ้ป็นไปตามธรรมนูญและขอ้บงัคบัทีกาํหนดไวแ้ลว้ ประกอบกบันโยบายของสโมสรไลออนสผู์อุ้ปถมัภด์ว้ย 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2521 (1978) คณะกรรมการอาํนวยการสโมสรไลออนสส์ากล ไดล้งมติใหผู้ว้า่การสโมสรไลออนสส์ากลภาคมีอาํนาจรวมสโมสรลีโอ ตงัแต่ 6 สโมสรขนึไปตงัเป็น “สโมสรลีโอภาค” (District) หรือ “ภาครวม” (Multiple District) ได ้ โดยไดก้าํหนดธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสรลีโอภาคเดียวและภาครวมไวเ้ป็นมาตรฐานดว้ย แต่ก็ตอ้งอยูใ่นความควบคุมดูแลของสโมสรไลออนสส์ากลภาค และภาครวมเช่นกนั อยา่งไรก็ดีนับวา่สโมสรลีโอมีสิทธิ และอาํนาจทีจะบริการงานไดเ้ป็นอิสระมากขึน 
 เครอืงหมายสญัลกัษณข์องลีโอ (LEO Emblem) 
 เครืองหมายสญัลกัษณ์ของสโมสรลีโอสากล และสโมสรลีโอทัวไปเป็นภาพหวัสิงโตสีทอง 2 หวัติดกนั หนัหน้าออกไปตามแนวระดบัคนละขา้ง ตรงกลางระหวา่งดา้นหลงัหวัสิงโตทงัสองมีแถบตงัสีแดงเขม้ (สีเลือดนกปนนําตาล) คนัอยู ่และภายในแถบมีตวัอกัษรสีทอง LEO เรียงจากบนมาล่าง ลีโอทีมีสถานะสมบูรณ์มีสิทธิทีจะประดบัเข็มเครืองหมายลีโอสากลนีไดต้ลอดเวลา หรือจะนําเครืองหมายลีโอสากลนีไปใชใ้นกจิกรรมซึงไม่ขดักบัธรรมนูญและขอ้บงัคบัก็ไดต้ามความเหมาะสม แต่จะตอ้งใชห้รือแสดงไวใ้นสถานทีและโอกาสอนัเหมาะสมและไม่เสือมเสียศกัดิศรีของลีโอและสโมสรไลออนสส์ากล 
 การเป็นลีโอจะตอ้งเสียอะไรบา้ง  ตามธรรมดา ลีโอไม่ตอ้งเสียเงินค่าเป็นสมาชิก เพราะสโมสรไลออนส ์ ซึงเป็นผูก้่อตงัและใหค้วามอุปถัมภส์โมสรลีโอ ยอ่มมีความรบัผิดชอบในเรอืงการชาํระค่าธรรมเนียมก่อตงัสโมสรครงัแรก 100 เหรียญสหรฐั และค่าบาํรุงรายปีๆ ละ 100 เหรียญสหรฐัเช่นเดียวกนั ใหก้บัสโมสรไลออนสส์ากล 
 เพือใหเ้ยาวชนชายหญิงทีเขา้มาเป็นลีโอ รูจ้กัรบัผิดชอบในฐานะทีเป็นสมาชิกของสโมสรทีมีเกียรติ  สโมสรลีโออาจจะตงัขอ้บงัคบักาํหนดใหผู้ที้เขา้มาเป็นลีโอเฉลียกนัออกเงินค่าก่อตงัสโมสร หรือค่าบาํรุงสโมสรรายปี เพือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของสโมสรไลออนสผู์อุ้ปถัมภ ์ รวมทงัเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ ์ หรือค่าใชจ้า่ยในการบริหารงานอืนๆ ของสโมสรตามความจาํเป็นดว้ยก็ได ้ ทังนีแลว้แต่ทีประชุมสโมสรลีโอจะพิจารณา 
 สโมสรลีโอ ยอ่มจะกาํหนดเครอืงแบบของลีโอของสโมสรขนึสาํหรบัผูที้เป็นลีโอแต่งกายในโอกาสทีออกงานสงัคม ดงันันผูที้เป็นลีโอกค็งจะตอ้งเสียเงินค่าเครืองแบบนีบา้ง นอกจากนีแลว้ ลีโอก็ไม่ตอ้งเสียเงินอะไรอีก 
 จะไดอ้ะไรบา้งจากการเป็นลีโอ  ดงัไดก้ล่าวแลว้วา่เยาวชนทีเขา้เป็นลีโอนัน ยอ่มเป็นผูที้มีพืนฐานทางจิตใจทีดี คือ พรอ้มทีจะช่วยเหลือผูอ้ืนโดยไม่ไดห้วงัผลประโยชน์ตอบแทน ดังนันผลตอบแทนในการทีไดเ้ป็นลีโอ เป็นทรพัยสิ์นเงินทอง หรือสิทธิพิเศษใดๆ ทางดา้นการศึกษา หรือหน้าทีการงานโดยตรงยอ่มจะไม่มี แต่ลีโอจะไดร้บัสิทธิและคุณประโยชน์ทางจิตใจ คือ 
 1.  ไดร้บัสิทธิจากสโมสรไลออนสส์ากลใหป้ระดบัเข็มเครืองหมาย “ลีโอ” ของสโมสรไลออนสส์ากลได ้ในขณะทียงัดํารงสถานะเป็นลีโออยูไ่ดทุ้กโอกาส 
 2.  ไดร้บัการรบัรองยกยอ่งฐานะใหเ้ขา้รว่มวงการไลออนส์สากลเพือเตรียมตัวใหพ้รอ้มทีจะรบัใชส้งัคมดา้นมนุษยธรรมและพฒันาชุมชนใหมี้ความอยูดี่กินดีในอนาคต ซึงยอ่มจะไดร้บัการยกย่องจากสงัคมทัวไปดว้ย 
 3. ไดมี้โอกาสฝึกตนเองใหเ้ป็นผูนํ้าของชุมชน และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติรว่มกบัเพือนเยาวชนอืนๆ 

 



 4.  ไดมี้โอกาสรว่มกบัไลออนส ์ และเพือนลีโออืนๆ สรา้งเกียรติคุณความดีอนัเป็นเกียรติประวติัของตนเองและวงศต์ระกูล 5.   มีโอกาสขยายวงมิตรภาพทงัในประเทศและต่างประเทศอยา่งกวา้งขวางทวัโลก 6.   จะไดร้บัความสุขและความปิติอิมเอิบใจ เมือไดเ้ห็นผลงานอนัเกิดจากการบาํเพ็ญประโยชน์ ใหแ้ก่เพือนร่วมชาติรว่มชุมชนของตน โดยไม่ไดห้วงัผลประโยชน์ตอบแทน    ไลออนสส์ากลตงัสโมสรลีโอขนึเนืองจากเห็นวา่เยาวชนเป็นองคป์ระกอบส่วนหนึงของครอบครวัมนุษยชาติ ซึงมีความสาํคญัมาก เพราะเยาวชนในวนันีจะตอ้งเป็นผูใ้หญ่ในวนัหน้า เป็นความหวงัในอนาคตของประเทศชาติและของโลก การทีชาวไลออนสจ์ะช่วยกนัพฒันาปรบัปรุงสภาพความเป็นอยูข่องเพือนมนุษย์ใหมี้ความอยูดี่กินดี และใหชุ้มชนเป็นทีน่าอยูน่่าอาศยัตามอุดมการณ์นัน จาํเป็นจะตอ้งอาศยัพลงัจากเยาวชนหนุ่มสาวดว้ย 
 กิจกรรมของลีโอ  ลีโอ มีพนัธะหน้าทีทีจะตอ้งปฏิบติักิจกรรมในเรืองต่อไปนี 

1. ช่วยเหลือผูป่้วยเจ็บหรือทุพลภาพใหมี้ความสามารถช่วยตัวเองได ้
2. ช่วยบรรเทาความหิวโหยใหแ้ก่ผูย้ากไรซึ้งไม่มีทีพึงพาอาศัย 
3. ช่วยขจดัความไม่รูห้นังสือ โดยช่วยใหอ้่านออกเขียนได ้
4. ช่วยคนตาบอด คนใบ ้คนหูหนวก ใหด้าํรงชีวติอยา่งสะดวกตามอตัภาพ 
5. ช่วยคนชราไดผ่้อนคลายความทรมานจากความวา้เหวเ่ดียวดาย 
6. ช่วยใหชุ้มชนเป็นสถานทีทีสะอาดสะอา้น น่าอยูน่่าอาศยัและปลอดภยั 

 นอกจากนีถา้มีเรืองใดทีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสงัคมทีลีโอมีกาํลงัและโอกาสทีจะกระทําได ้ ลีโอก็ปฏิบติัได ้กิจกรรมเหล่านีเป็นภาระอนัหนักและกวา้งขวาง ซึงไม่วา่ผูใ้ดก็ไม่สามารถจะกระทําใหส้าํเร็จลุล่วงไปได้ในเร็ววนั แต่ผูที้เป็นลีโอยอ่มเต็มใจทีจะรบัทาํดว้ยการอุทิศเวลา พลงังาน ความอดทนพากเพียร และดว้ยนําใจเมตตากรุณา เพือช่วยเหลือเพือนมนุษยที์ยากไรแ้ละดอ้ยโชควาสนาเหล่านีใหมี้สภาพดีขนึโดยไม่หวงัผลตอบแทน ในฐานะทีลีโอเป็นผูเ้ยาวว์ยัการกระทาํกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ดงักล่าวดว้ยความตงัใจดียอ่มช่วยให้ชีวติของเขา มีความเป็นผูนํ้า มีประสบการณ์และมีโอกาสอนัดีงามเพิมพูนยงิขนึ กบัทงัจะไดร้บัการยกยอ่งสรรเสริฐวา่เป็นผูบ้าํเพ็ญประโยชน์แก่เพือนร่วมชาติ และเป็นพลเมืองดีของประเทศอีกดว้ย สาํหรบัในประเทศไทย สโมสรไลออนสดุ์สิต กรุงเทพ ไดก้อ่ตงัสโมสรลีโอดุสิต กรุงเทพ ขนึเป็นสโมสรแรก ปัจจุบนัในประเทศไทยมี 42 สโมสร (สถิติเดือนมกราคม 2551) 
 ค่าใชจ้า่ยของสโมสรลีโอ 

1. ค่าก่อตงัสโมสรลีโอ 100 เหรียญสหรฐั สาํหรบัสมาชิก 20 คน (ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2542) หากเกินกวา่ 20 คน คิดในสว่นทีเกินอีกคนละ 5 เหรียญสหรฐั 
2. ค่าบาํรุงสมาชิกประจาํปี จา่ยใหก้บัไลออนสส์ากล ผ่านบญัชีของสโมสรไลออนสผู์อุ้ปถมัภ ์ 1000 เหรียญสหรฐั  

 ไลออนสส์ากล ไดอ้อกระเบียบสาํหรบัสมาชิกลีโอ หากเขา้มาเป็น “สมาชิกไลออนส”์ จะไดร้บัการยกเวน้ “ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 25 เหรียญสหรฐั” และตอ้งมีประกาศนียบตัร การบริการของสโมสรลีโอทีสงักดั และใบประกาศนี ขอจากไลออนสส์ากลได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย  *********************************** 
 


