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We serve 

  บรรณาธิการ...แถลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เพื่อนสมาชิกไลออนส์ทุกท่านครับ วารสารเสียงสิงโตฉบับนี้

เป็นฉบับแรกของปีบริหาร 2565-2566 ซึ่งเป็นฉบับของเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 รูปแบบคงคล้ายทุกปีที่ผ่านมาเพียงแต่ในปี

นี้เล่มที่ 1 ไม่มี Directory ของภาครวมและภาครองเหมือนปีก่อนๆ 

 

 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ได้

คลี่คลายลง กิจกรรมการประชุม การลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ในแต่ละชุมชน แต่ละพื้นที่ก็กลับมาตามปกติ 

ภายใต้การนำของผู้นำขององค์กร รวมถึงการจัดการแข่งขัน 

ตอบคำถามสารานุกรมไทย การประกวดโครงงาน การประกวด 

แต่งบทกลอน ซึ่งระงับไปในช่วงสถานการณ์โควิด -19 และในเดือน

มนีาคมทีจ่ะถงึนีก้จ็ะมกีารประชมุใหญส่ามญัประจำปโีดยภาค 310-A2 

เป็นเจ้าภาพจัดที่จังหวัดนครสวรรค์  

 

 เป็นไลออนส์ให้มีความสุข สนุกกับกิจกรรม และการเป็นผู้ให้ 

สวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านครับ 

 

 

 

 

 

ไลออน สัษฐา สุทธยาคม 

บรรณาธิการวารสารเสียงสิงโต 

ป�บริหาร 2565-2566 
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July 2022 President’s Message 

We serve 

ไลออนส์เราร่วมมือกันเป็นทีมไลออนส์ 
 

สวัสดีไลออนส์! 
 

 โอ้โห ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้พูดกับท่านในฐานะนายกสากล 

คนใหม่เป็นครั้งแรก หากท่านรู้จักผม จะทราบว่าผมชอบทำให้อะไรๆ

เป็นเรื่องสนุกหน่อย และหากท่านไม่รู้จักผม อืม ผมหวังว่าท่านจะเริ่ม

รู้จักและรักวิธีการบริการของผม ซึ่งก็คือการทำทุกสิ่งด้วยพลังที่มี

ทั้งหมดและรอยยิ้ม 

 คนเขาบอกว่าผมมีพลังเยอะ และพวกเขาพูดถูก และท่าน

ทราบไหมว่าผมตั้งใจที่จะใช้พลังที่มีทั้งหมดเพื่อจะเป็นแรงใจและ

สนับสนุนท่านในปีนี้ ผมทราบว่าไลออนส์มีพลังเยอะเช่นกัน และผม

ทราบว่าเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ด้วยความร่วมมือ

ของเรา 

 คนคนหนึ่งอาจจะมองว่าอะไรต่อมิอะไรที่ต้องทำในโลกใบนี้

มันดูเยอะแยะมากมายไปเสียหมด แต่เมื่อคุณเป็นไลออน คุณจะไม่

เป็นเพียงคนคนหนึ่งอีกต่อไป คุณมีไลออนส์ทั้งทีมอยู่ข้างหลังคุณ! 

 ผมอยากให้ท่านทราบว่าตลอดปีการทำงานในฐานะนายก

สากลของท่าน และในอนาคตข้างหน้า ผมจะยังอยู่ในทีมของท่าน

เสมอ จะคอยอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่าน ขอจงเป็นแฟนตัวยง

ของกันและกันทำให้ชัดเจนว่าเมื่อไลออนส์ทุ่มเทพลังให้กับโครงการ

แล้ว เขาทำโดยมีกำลังเสริมมากมายอยู่เบื้องหลัง เราคือทีมเดียวกัน- 

ทีมไลออนส์ 

 คุณว่าคุณอยากจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหม? ผมก็

เช่นกัน และเราทำได้ถ้าร่วมมือกัน 

 

ยินดีบริการ 

 
 

ไบรอัน ชีแฮน 

นายกไลออนส�สากล สโมสรไลออนส�สากล 
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September 2022 President’s Message 

We serve 

เราบริการด้วยแนวทางที่หลากหลาย 
 

สวัสดีไลออนส์! 
 

 เช่นเดียวกันกับที่เราทุกคนมีความพิเศษเล็กๆน้อยๆ (หรืออาจ

จะพิเศษมากหน่อย) การบริการของเราก็เช่นกัน เราชาวไลออนส์มี

ความหลากหลาย และคนที่เราบริการก็หลากหลายพอๆกัน วิธีการที่

ผมใช้ในการบริการนั้นมีพื้นฐานมาจากสิ่งที่ผมเห็นพ่อทำตอนเป็น 

ไลออน และสิ่งที่ชุมชนของผมต้องการจากผมในวันนี้ วิธีบริการของ

ท่านจะยึดเอาภูมิหลังของท่านและสิ่งที่ชุมชนของท่านต้องการเป็น

หลัก และนี่คือหนึ่งในหลายสิ่งที่ผมรักเกี่ยวกับไลออนส์ การมีวิธีการที่

หลากหลายที่ทำให้เราเข้าถึงโลกได้นั้นถือเป็นทรัพย์สินอันมหาศาล 

 ไลออนส์มีทักษะพิเศษต่างๆมากมายและมีคุณลักษณะที่ทำให้

สิ่งที่เราทำมีความพิเศษ และผมชอบเป็นอย่างยิ่งที่เห็นท่านทุกคนใช้

กำลังของตนให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในเรื่องการบริการที่เกี่ยวกับ

หนึ่งในประเด็นปัญหาของโลก หรือในระดับท้องถิ่นที่ท่านบริการอยู่ 

 ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรู้เกี่ยวกับช่างไม้เพื่อสร้างทางลาด

สำหรับผู้ใช้รถเข็น หรือวางแผนจัดงานเลี้ยงถี่ๆเพื่อระดมทุนสำหรับ

โครงการต่างๆ แนวทางการบริการที่ไม่เหมือนใครของท่านเป็นหัวใจ

สำคัญของความแข็งแกร่งของเราในนามขององค์กรบริการระดับโลก 

 เมื่อป็นไลออน ท่านสามารถเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริง ดูผม

เป็นตัวอย่าง คนที่มักจะทำอะไรนอกกรอบอยู่หน่อยๆ จงเป็นตัวตนที่

น่าทึ่ง ไลออนส์ เราแข็งแกร่งขึ้นเพื่อตัวเอง 

 

 

 

ยินดีบริการ 

 
 

ไบรอัน ชีแฮน 

นายกไลออนส�สากล สโมสรไลออนส�สากล 
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October 2022 President’s Message 

We serve 

ภูมิใจที่เป็นไลออน 
 

สวัสดีไลออนส์! 
 

 ผมภูมิใจที่มาจากเมืองเบิร์ดไอแลนด์ ภูมิใจที่เป็นลูกชายและ

พอ่ แตผ่มภมูใิจทีส่ดุกบับทบาทการเปน็ไลออนของผม ทีเ่บริด์ไอแลนด ์

ทุกคนรู้จักพวกเรา ที่นี่เป็นชุมชนขนาดเล็กและสโมสรของเราเป็นที่

รู้จักในหลายเรื่อง ที่ชัดเจนที่สุดก็คือจากการสร้างสนามเบสบอลที่

ใหญ่ที่สุด แต่ในเรื่องเล็กๆอื่นๆเราก็เป็นที่รู้จักไม่แพ้กัน 

 คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อสร้างผลกระทบในชุมชน

ของคุณ 

 ไลออนส์สร้างความแตกต่างเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาบริการ

ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการแจกอาหาร การเข้าร่วมแข่งขันประกวด 

ภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ การริเริ่มสร้างสวนในชุมชน หรือเสิร์ฟ

อาหารรูปแบบสร้างสรรค์ในงานเทศกาลท้องถิ่น เมื่อพูดถึงการแสดง

ความภาคภูมิใจของท่านในชุมชน สิ่งที่ท่านต้องทำก็คือแสดงตัวออก

มา! 

 จงอยู่เคียงข้างชุมชนของท่านด้วยวิธีการใดก็ตามที่สมเหตุ 

สมผลสำหรับสโมสรของท่านและความต้องการของชุมชน สวม 

เครื่องแบบไลออนส์ในเวลานั้นด้วย ถ่ายภาพและโพสต์ภาพลง 

โซเชียลมีเดีย และกระจายข่าวออกไปว่า เราคือไลออนส์ เรามาที่นี่เพื่อ

ช่วยเหลือ และเราภูมิใจที่บริการ 

 

 

 

 

ขอให้เป�นวันที่ดี 

 
 

ไบรอัน ชีแฮน 

นายกไลออนส�สากล สโมสรไลออนส�สากล 
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November 2022 President’s Message 

We serve 

เราคือทีมไลออนส์ 
 

สวัสดีไลออนส์! 
 

 มีสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าการนั่งดูทีมที่ยิ่งใหญ่ลงแข่งขัน นั่นก็คือการ

เป็นผู้ร่วมทีม! มีไม่กี่ เรื่องที่ผมชอบมากกว่าการสวมใส่ผ้าเจอร์ซี  

หยิบถุงมือ และยืนประจำตำแหน่งบนสนาม มันคืองานหนักที่ใช้ความ

ทุ่มเท แต่ก็เป็นงานที่สนุกมากเช่นกัน 

 แน่นอน ผมพูดถึงทีมไลออนส์ เมื่อสโมสรของผมออกไป

บริการ เราไปกันเป็นกลุ่ม เราสวมเสื้อสโมสร ยืนประจำตำแหน่ง และ

ใช้จุดแข็งของแต่ละคนเพื่อช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ 

 เราไม่ได้เป็นเพียงสโมสรหนึ่ง เราคือกลุ่มคนที่ห่วงใยที่ทุ่มเท

เพื่อภารกิจเดียวกัน เราทุกคนทำงานหนักและใช้ความสามารถของเรา

ในวิธีที่แตกต่างกันออกไปเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน และเมื่อเรา

ต้องการสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ขึ้น เราก็เพิ่มจำนวนสมาชิกในทีม  

เราสรรหาสมาชิกเพิ่มเติม และที่สำคัญที่สุดเราร่วมมือกับสโมสรและ

องค์กรอื่นๆ 

 ไม่มีวิธีการที่ถูกต้องเพื่อจะสร้างผลกระทบที่เราต้องการหาก

เราทำเพียงลำพัง อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นและชักชวน

ให้เขามาเข้าร่วมกับเรา เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จด้วยการทำงานร่วม

กัน ด้วยการทำงานหนัก ความทุ่มเท และการทำงานร่วมกัน โอ้ และ

ผมไม่ได้พูดถึงความสนุก! 

 

 

 

ทีมไลออนส�สู้ๆ 
 

ขอให้เป�นวันที่ดี 

 
 

ไบรอัน ชีแฮน 

นายกไลออนส�สากล สโมสรไลออนส�สากล 
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สาร 
สภาผู้ว่าการไลออนส์สากล 
ภาครวม 310 ประเทศไทย 

ปีบริหาร 2565-2566 
 

We serve 
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ภาครวม 310 สมาชิก 10,000 คน 

 
 
Together We Can 

ร่วมมือกัน เราทำได ้

 กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิกไลออนส์ภาค 310-เอ2 และได้รับ

กำลังใจจากเพื่อนสมาชิกไลออนส์ไทยทุกท่านที่สนับสนุนให้กระผมทำหน้าที่ในตำแหน่ง “ประธานสภาผู้ว่าการ

ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย” 

 นโยบายของสภาผู้ว่าการฯ ภาครวม  ปีบริหาร 2565-2566 

 1. ส่งเสริมสร้างความสามัคคีในมวลสมาชิกไลออนส์ไทย 

 2. สนับสนุนร่วมมือการทำงานร่วมกับสมาคมสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย และมูลนิธิไลออนส์ใน 

  ประเทศไทย “ร่วมมือกัน เราทำได้” 

 3. ส่งเสริมให้สโมสรทำกิจกรรมบริการที่ชุมชนมีความต้องการ และทำกิจกรรมบริการในชุมชนท้องถิ่น 

  ของตน  รวมทั้งกิจกรรมบริการ 5 ด้าน ตามนโยบายไลออนส์สากล 

 4. ส่งเสริมด้านสมาชิกภาพทั้งการก่อตั้งสโมสรไลออนส์ สโมสรลีโอ การเพิ่มสมาชิกใหม่ที่มีคุณภาพ  

  การสร้างคุณค่าเพื่อรักษาสมาชิกเดิมให้คงอยู่กับสโมสร  ส่งเสริมให้มีการเพิ่มสมาชิก Young Lion   

  LEO-Lion และ Omega LEO 

 5. สง่เสรมิใหจ้ดัการอบรมและสมัมนาพฒันาการเปน็ผูน้ำ ตามหลกัสตูรของไลออนสส์ากลในภาคภาษาไทย 

 6. ส่งเสริมด้านมูลนิธิไลออนส์สากล(LCIF) ทั้งการขอสนับสนุนเงินจากกองทุนต่างๆ และการรณรงค์ 

  ด้านการบริจาค 

 7. ส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี 

 8. สนับสนุนให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกให้ถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยรักษาสิทธิส่วนบุคคล 

 9. ส่งเสริมให้มีการจัดการประชุมของไลออนส์ในระดับต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ด้าน 

  แนวคิด การดำเนินการ การบริหาร มิตรภาพ สัมพันธภาพ ด้านความรู้และแรงบันดาลใจ 

 กระผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์ที่ท่านนับถือ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ 

ความสุข ความเจริญ กิจการงานก้าวหน้า มั่นคง มั่งคั่ง สุขภาพแข็งแรงตลอดไป 
 
 

 
(ไลออน ประหยัด  ศิรินภาพันธ์) 

ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากล 
ภาครวม 310 ประเทศไทย 

Message 

สาร 
ไลออน ประหยัด  ศิรินภาพันธ์  
ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย 
ปีบริหาร 2565-2566 

(ไลออน ประหยัด  ศิรินภาพันธ์) 
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Message 

สาร 
ไลออน วิสุทธิ์ นิมมากุลวิรัตน์ 
ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-A1 
ปีบริหาร 2565-2566 

 มวลสมาชิกไลออนส์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านในปีบริหาร 2565-2566 นี้ผมได้รับเกียรติอย่างสูงสุด โดยได้รับ
การสนับสนุนจากทุกท่านให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค310-A1 ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ 
ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ ไวรัส COVID-19 การเกิดสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้เกิด
วิกฤติทางด้านเศรษฐกิจลุกลามไปทั่วโลก 
 สโมสรไลออนส์สากลของพวกเราเป็นองค์กรการกุศลนานาชาติ มีนโยบายให้ความช่วยเหลือชุมชน สังคม 
เยาวชน ผู้ขาดโอกาส ด้วยจิตวิญญาณ ของผู้ให้บริการต่อมวลมนุษย์ชาติ ทำให้บังเกิดผลแห่งมนุษยธรรมค้าจุน
สันติสุข สันติภาพ ความมั่นคงของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ โดยการขับเคลื่อนการให้บริการ  
ผ่านสโมสรไลออนส์ในท้องถิ่น อย่างเข้มแข็งด้วยความร่วมมือของสมาชิกสโมสรที่มีคุณภาพ ดังที่ทราบกันดีว่า
สมาชิกไลออนส์ไม่มีผลตอบแทนเป็นรูปแบบตัวเงิน แต่จะได้รับความสุขแห่งการให้บริการตามคำกล่าวที่ว่า “ผู้ให้
ย่อมเป็นที่รัก” การให้เกียรติยกย่องเชิดชูผู้ทำความดีผู้เสียสละกาลังกาย สติปัญญา เวลา ทรัพย์ การมีเมตตา
กรุณาความสามัคคีของสมาชิกฯ การให้อภัย ให้ความเคารพผู้อาวุโส สิ่งเหล่านี้จะนาพาความสุข ความเจริญให้แก่
องค์กรสโมสรฯ สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้จนสาเร็จ ในปีบริหาร 2565-2566 นี้ผมได้ส่งเสริมให้ 
 - พวกเราชาวไลออนส์เป็นผู้ให้บริการด้วยความสุข มีความรัก ความสามัคคีภายในสโมสรฯและระหว่าง
สโมสรฯ 
 - สร้างสรรค์กิจกรรมบริการไปยัง ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีผลต่อประชาชนจำนวนมากขึ้นและมีคุณภาพตรง
ความต้องการแบบยั่งยืน 
 - สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกฯและสโมสรฯร่วมบริจาคเพื่อมูลนิธิไลออนส์สากล LCIF และช่วยเหลือ
สโมสรฯต่างๆ จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เมื่อมีโครงการที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือที่ใช้
งบประมาณขนาดใหญ่เกินความสามารถที่สโมสรฯจะทำเองได้ 
 - ให้การพัฒนา ความรู้ กับสมาชิกฯในหลักสูตรต่างๆ อย่างเหมาะสม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
และก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราชาวไลออนส์ทุกคนคงให้การสนับสนุน ร่วมแรง รวมใจ สร้างความเจริญ
รุ่งเรืองให้กับองค์กรตามวัตถุประสงค์และคำขวัญที่ว่า “Together We Can” (ร่วมมือกันเราทำได้) 
 

We Serve of Spirit 

 
 

(ไลออน วิสุทธิ์ นิมมากุลวิรัตน์) 

ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-A1 

ปีบริหาร 2565-2566 

We Serve of Spirit 

(ไลออน วิสุทธิ์ นิมมากุลวิรัตน์) 
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 ในนามของผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ2 และเลขาธิการสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 
ประเทศไทย ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้เพื่อนสมาชิกไลออนส์ และขอขอบพระคุณ 
นายกสโมสรฯ ประธานฝ่ายกิจกรรม ท่านที่ปรึกษาฯ และอดีตผู้ว่าการภาคฯ ทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมเป็น 
คณะกรรมการบริหารภาคฯ ในปีบริหาร 2565-2566 
 ในปีบริหารนี้คณะกรรมการบริหารภาค 310 เอ2 มีเป้าหมายอันเป็นวาระสำคัญคือ  
 1. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 57 จ.นครสวรรค์ 
 2. การเขา้ถงึและสรา้งความพงึพอใจแกส่มาชกิ และการเพิม่สมาชกิใหไ้ดม้ากกวา่ 1,250 คน ในปบีรหิารนี้ 
 เพื่อช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรที่รักยิ่งของเราในการให้บริการชุมชนและผู้ยากไร้ คณะกรรมการ
บริหารภาค 310 เอ2 ได้นำนโยบายการบริหารของท่านนายกไลออนส์สากล IP Brian E. Sheehan มาใช้เป็นธีม
ในการบรหิารทัง้สามดา้นคอื ดา้นสมาชกิภาพ (Member) ดา้นการใหบ้รกิารชมุชน (Services) และดา้นการพฒันา 
ผู้นำ (Leadership) ภายใต้กระบวนการ Global Membership Approach (GMA) ‘การเข้าถึงสมาชิกภาพ’ ที่
ไลออนส์สากลได้แนะนำให้ทุกสโมสรเริ่มปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะของโครงการ เริ่มปีนี้เป็นปีแรกด้วยการสร้าง
ตามขั้นตอน 4 ขั้นตอนได้แก่  
 1. การสร้างทีม (Build Team)  
 2. การสร้างวิสัยทัศน์ (Build Visions)  
 3. การสร้างแผนงาน (Build Plans) 
 4. การสร้างความสำเร็จ (Build Success)  
 โดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิกในภาค 310 เอ 2 มีคำขวัญว่า 
 “Together	We	Can	“ร่วมมือกัน	เราทำได้”	เพื่อความสำเร็จร่วมกันในระยะยาว 
 ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ผมขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและอำนาจแห่ง 
บุญกุศลที่ได้ร่วมกันสร้างไว้ดีแล้ว โปรดดลบันดาลให้สมาชิกไลออนส์ในภาค 310 เอ2 ทุกท่าน ตลอดทั้งครอบครัว 
จงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความสุข มีอายุยืนยาวและประสบแต่ความสำเร็จความร่ำรวย และความ
เจริญรุ่งเรืองทุกประการตลอดปีใหม่นี้เทอญ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ไลออน อัครภณ ศิรนรากุล) 

ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ 2 ปีบริหาร 2565-2566 

Message 

สาร 
ไลออน อัครภณ ศิรนรากุล 
ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-A2 
ปีบริหาร 2565-2566 
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 ปีบริหาร 2565-2566 นี้ กระผม ในฐานะผู้ว่าการสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 บี ได้ให้หลักคิดในการบริหาร 

แก่เหล่ามวลสมาชิกไว้ในการแถลงนโยบายเมื่อเข้ารับตำแหน่งว่า “เราจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน-We Go 

Together” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของท่านนายกโลก Brian Sheehan ที่ได้ให้ไว้ว่า “ร่วมมือกัน เราทำได้-Together  

We Can”  นั่นคือ การที่สมาคม สโมสรไลออนส์สากลของเรา จะก้าวไปสู่เป้าหมายในการให้บริการชุมชนได้ สมาชิกชาว

ไลออนส์ทั้ง 210 ประเทศ จำนวนกว่า 1.4 ล้านคน ต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจการให้บริการ We Serve อย่างจริงจัง 

 ต้องขอบคุณสมาชิกสโมสรไลออนส์สงขลาและมวลสมาชิกของสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 บี ที่ได้ให้ความ 

ไว้วางใจกระผมในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่ทรงเกียรติในปีบริหารนี้ กระผมจะบริหารภาค 310 บี ร่วมกับท่านทั้งหลายจาก

ประสบการณ์ที่มีอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทีม GAT ทีมที่ปรึกษาประธานฝ่าย  

ประธานภูมิภาค ประธานเขต และคณะกรรมการภาค 310 บี ทุกท่าน “We Go Together” 

 ด้านสมาชิกภาพ กระผมให้ความสำคัญกับการรักษาสมาชิกภาพของสมาชิกเก่าที่มีอยู่พอๆกับความพยายามในการ

เพิ่มสมาชิกใหม่ การขยายสโมสรใหม่ ทั้งในส่วนของสโมสรไลออนส์และสโมสรลีโอ 

 พวกเราชาวไลออนส์เข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กรการกุศลที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ ด้วยจิตอาสา ไร้ซึ่งอามิส สินจ้าง และ 

สิ่งตอบแทนใดๆ สิ่งที่พวกเราได้รับก็คือ การมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในสโมสร ในภาครอง ภาครวม และ สมาชิกชาวไลออนส์

ทั่วโลกกว่า 1.4 ล้านคนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เราได้รับเกียรติจากเพื่อนสมาชิก เรามีความภาคภูมิใจในการให้โดยไม่ได้หวัง 

สิ่งตอบแทน นอกจากความสุขจากการให้ และประการสำคัญคือ ในการให้บริการของพวกเรา เราได้ทำบุญกุศลในทางตรง

ด้วยตัวเราเองและเป็นสะพานบุญในการให้แก่ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือไปทั่วโลก ทั้งในยามหลับ และในยามตื่น ผ่านการบริจาค

เงินให้มูลนิธิไลออนส์สากล (LCIF) ตามวลีที่ว่าไว้ว่า “ที่ไหนมีความต้องการ ที่นั่นมีไลออนส์” 

 นอกจากนี้ การเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์ เรามีระบบการพัฒนาผู้นำที่ยอดเยี่ยม ไลออนส์สากลได้พัฒนา

หลักสูตรพัฒนาผู้นำตามลำดับของการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร เราสามารถขจัดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความ

หลากหลายของอาชีพ อายุ พื้นฐานความคิดของเหล่ามวลสมาชิก ซึ่งการพัฒนาตามลำดับนี้ เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ

หน้าที่การงานของเราเอง และการอยู่ร่วมกับสังคมครอบครัวและสังคมรอบตัวของเราได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 สุดท้ายนี้ กระผมขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดช่วยดลบันดาลให้มวลสมาชิกสโมสรไลออนส์

สากล ภาครวม 310 ประเทศไทยและสมาชิกในครอบครัวของทุกท่าน จงมีความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป มีสุขภาพจิต 

สุขภาพกายแข็งแรง ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง เป็นที่รักของคนรอบข้าง ตลอดไป 

 

 

 

(ไลออน ไพโรจน์ สุวรรณจินดา) 

ผู้ว่าการสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 บี 

ปีบริหาร 2565-2566 

Message 

สาร 
ไลออน ไพโรจน์  สุวรรณจินดา 
ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-บี 
ปีบริหาร 2565-2566 
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(ไลออน ไพโรจน์ สุวรรณจินดา) 
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 ในนามผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ซี และรองประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 
ประเทศไทย กระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับท่านนายกไลออนส์สากล Lion Brian 
ESheehan สมาชิกไลออนส์จากทุกสโมสร และน้อง ๆลีโอทุกคน  
 ในปีบริหาร 2565-2566 นี้ท่านนายกไลออนส์สากล ได้ให้คำขวัญไว้คือ 
 1. ร่วมกันทำงานเป็นทีม (Team Work) 
 2. สร้างทัศนคติ (Attitude)ที่ดี 
 3. คิดนอกกรอบ (Thinking Outside of the Box)เพื่อสร้างสิ่งแปลกใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่า ทำสิ่งที่เป็นไป 
ไม่ได้ให้เป็นไปได้คิดการให้ใหญ่ ขณะทำกิจกรรม อย่าอายที่จะทำในสิ่งที่ท้าทาย 
 4. Advocating for Local and Global Causes สนับสนุนชุมชนทั้งในท้องถิ่นและโลกกว้างสำคัญที่สุด 
กระผมได้เน้นทำงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ให้ความสำคัญกับ Climate Change ซึ่งเป็นมหันตภัยต่อโลกของเรา 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากโลกร้อน (Global Warming) จึงได้เชิญชวนให้สโมสรต่างๆปลูกป่าชายเลน โดยได้ 
ปลูกต้นโกงกางไปแล้ว ถึง 7,655 ต้น ในหลายพื้นที่ของชายทะเลฝั่งตะวันออก และปลูกต้นไม้เบญจพรรณอีก 
2,200 ต้น ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ  
 จากคติพจน์ (Motto) TOGETHER WE CAN ของนายกไลออนส์สากล Lion Brian E. Sheehan ที่มอบ
ให้ในปีบริหารนี้ จึงใคร่เชิญชวนสมาชิกทุกท่าน จงร่วมมือร่วมใจกัน จับมือไปด้วยกันเพื่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ 
ในการให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ในชุมชนของเรา 
 ด้วยคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้าง ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
แต่ประการใด จงส่งผลให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีความสุข สุขภาพแข็งแรง 
ปรารถนาสิ่งใด จงสัมฤทธิ์ผลทุกประการตลอดไป 
 

WE SERVE 

 

 

 

(ไลออน สมภพ พิชัยวงศ์) 

ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ซี 

ปีบริหาร 2565-2566 

Message 

สาร 
ไลออน สมภพ  พิชัยวงศ์ 
ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-ซี 
ปีบริหาร 2565-2566 
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Message 

สาร 
ไลออน ว่าที่เรือตรี ธีระภัทร์  รุ่งราตรี 
ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-ดี 
ปีบริหาร 2565-2566 

 คณะกรรมการบริหารภาค, คณะกรรมการภาค, นายกสโมสร มวลสมาชิกไลออนส์ผู้มีเกียรติทุกท่าน 
และน้อง ๆ ลีโอที่รักทุกคน 
 ในปบีรหิาร 2565-2566 ผมไดร้บัการสนบัสนนุจากมวลสมาชกิไลออนสส์ากลภาค 310 ด ีใหด้ำรงตำแหนง่ 
ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ดี พร้อมกันนี้ได้รับมติจากสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย  
ให้รงตำแหน่งเหรัญญิกสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ทั้งสองตำแหน่งเป็นภารกิจที่ท้าทาย
ความสามารถเป็นอย่างยิ่ง  ผมมองเห็นโอกาสที่จะเข้ามาสานต่อและก่อกิจกรรมใหม่ของไลออนส์สากล 
 ด้านแรก	 การรักษาสมาชิก เรามีภารกิจเพื่อให้สมาชิกเข้าใจและเป็นแนวร่วมที่ดีในการสร้างคุณค่าให้
เกิดกับสมาชิกและคนรอบข้าง เพื่อให้เขามีความภาคภูมิใจในการเข้ามาเป็นสมาชิกไลออนส์ จนมีความมั่นใจใน
การเชิญบุคคลทั่วไปเข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมในไลออนส์ และพัฒนาเป็นความเชื่อใจที่จะเป็นสมาชิกที่มีความ
พร้อมในการเป็นผู้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ และพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่มีคุณภาพต่อไป 
 ดา้นทีส่อง	การพฒันาผูน้ำ เปน็ภารกจิหลกัของเราทกุคนทีต่อ้งรว่มดว้ยชว่ยกนั เนือ่งจากสมาชกิไลออนส ์
มีจำนวนมากและมีความหลากหลายทางด้านภูมิศาสตร์ เราควรให้สมาชิกเข้าใจถึงแก่นแท้ของของไลออนส์ เพื่อให้
เขามีโอกาสนำไปต่อยอดในการขึ้นเป็นผู้นำที่มีศักยภาพและเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกอย่างเหมาะสม 
 ด้านที่สาม	 การให้บริการทุกสโมสรผ่านการทำกิจกรรมบริการมาแล้วมากมาย เรามีภารกิจสนับสนุน
และส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมบริการต่อไป เราเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมที่เขาจะทำให้มีคุณภาพและได้ผลลัพธ์มาก 
ยิ่งขึ้น จนสามารถพัฒนาต่อยอดเป็น Legacy Project ให้กับชุมชน ที่เขาทำกิจกรรม 
	 ด้านสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ หลากหลายกิจกรรมที่เราทำเราต้องเพิ่มการมองเห็นเพิ่มการมี
ส่วนร่วมจากมวลสมาชิกไลออนส์ ตลอดจนเชิญชวนบุคคลภายนอกมาร่วมทำกิจกรรมจนเกิดเป็นมิตรสัมพันธ์ที่ดี
ในการทำกิจกรรม 
 ในปีบริหารนี้นายกไลออนส์สากล มีคำขวัญไว้ว่า “Together	 we	 can”	 หรือ	 “ร่วมมือกันเราทำได้” 
จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกคนออกมาร่วมกันทำกิจกรรม โดยเชิญชวนเพื่อนหรือคนใกล้ชิดให้โอกาสเขาเหล่านั้นได้
มาสัมผัสกับบรรยากาศการเป็นผู้ให้ และให้เขาเหล่านั้นได้รับความภาคภูมิใจกลับไปอย่างเช่นที่เราทุกท่านได้สัมผัส
แล้ว เชื่อมั่นได้ว่าในสิ่งที่เราทำทุกๆ  กิจกรรมจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำที่ดีที่จะติดตัวเขาไปตลอดกาล 
 สำหรับในปีบริหารนี้ไลออนส์สากลภาค 310 ดี มีความต้องการอย่างยิ่งที่ให้ทุกสโมสรได้ทำงานง่ายมาก
ยิ่งขึ้นภายใต้ ปรัชญาที่ว่าไว้  “เน้นความสัมพันธ	เพิ่มการยอมรับ	ผลลัพธประสิทธิผล”	
 ขอให้ทุกสิ่งที่ทุกท่านปรารถนาไว้ในสิ่งที่ดี ได้สำเร็จบรรลุเป้าประสงค์ทุกประการ พร้อมทั้งขออำนวยพร
ให้สมาชิกไลออนส์พร้อมครอบครัวทุกคน จงประสบความสุขความสำเร็จ ธุรกิจหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
สุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรง คิดการทำสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการตลอดไป   
 

We Serve 
 
 

(ไลออน ว่าที่เรือตรี ธีระภัทร์  รุ่งราตรี) 
ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ดี 

ปีบริหาร 2565-2566 
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Message 

สาร 
ไลออน แสวง วรรณรัตน์ 
ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-อี 
ปีบริหาร 2565-2566 

 กระผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านของภาค 310-อี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการไว้วางใจจากมวลสมาชิกสโมสร
ไลออนสส์ากลภาค 310-อ ี ในตำแหนง่ผูว้า่การไลออนสส์ากลภาค 310-อ ีปบีรหิาร 2565-2566 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่พิเศษเพราะสโมสรไลออนส์สากล
ภาค 310 อี ครบรอบ 30 ปี ในปีบริหารนี้  
 วันแรกของการเข้ามาทำหน้าที่ผู้บริการสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 อี กระผมและทีมบริหารงานมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงาน
เพื่อสมาชิกทุกท่านของภาค 310-อี ที่ได้ให้ความไว้วางใจ โดยการปรับเปลี่ยนแนวทางให้สอดคล้องกับสภาวะของโลกและสังคมที่เปลี่ยนไปใน
ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาองค์กรของเราให้แข็งแกร่ง มีความรักความสามัคคีให้กับสมาชิก กระผมถึงแม้จะมีทีมงานก็คงไม่สามารถทำงานไปลุล่วง
ด้วยดีได้ หากขาดกำลังใจจากสมาชิก ดังนั้นได้โปรดเป็นกำลังใจและสนับสนุนทีมงานของผม ในการบริหารงานของสโมสรไลออนส์สากล 
ภาค 310 อี ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันในการให้บริการชุมชมและผู้ยากไร้ ภายใต้นโยบายไลออนส์สากล ตามคำขวัญของานายกไลออนส์สากล 
Lion Brain E. Sheehan ที่ว่า Together we can 
 ภายใต้นโยบายไลออนส์สากลของการให้บริการ แนวนโยบายในปีบริหารนี้ก็ยัง ให้การบริหารงานของภาค 310-อี โดยมุ่งเน้น
องค์กรไลออนส์ ของเราให้อยู่อย่างเติบโตและยั่งยืน ยึดนโยบายหลักจากสากล โดยเรานำมาปฏิบัติในภาค 310-อี ของเรา 
 1.  ด้านฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมบริการ 
  GST คณะผู้ว่าและผู้ติดตาม ร่วมกิจกรรมกับสโมสรฯ จัดโครงการนำร่อง 8 กิจกรรม เป็นตัวอย่างให้สมาชิกทราบ & มีส่วนร่วม 
ในช่วงไปร่วมพิธีสถาปนาหรือรับสมาชิกใหม่หรือก่อตั้งสโมสรในช่วงไตรมาสแรก *จัดประกวดโครงการและมอบรางวัลดีเด่นในแต่ละกิจกรรม
ทั้ง 8 ด้าน เป็นรางวัลประจำปีในโอกาสครบรอบ 30 ปี จากผู้ว่าการภาค* มอบในงานฉลอง 30 ปี 
 2.  ด้านส่งเสริมสมาชิกภาพ GMT 
            เดินสายจัดบรรยายเชิงปฏิบัติการให้ความรู้องค์กรไลออนส์ จรรยาบรรณ พันธะ วัตถุประสงค์ขององคก์รหนา้ที ่ ทีส่มาชกิควร
พงึม ีในทกุภมูภิาค ในชว่ง 2 ไตรมาสแรก จดัโครงการมอบรางวลัดเีดน่การเพิม่สมาชกิ- สมาชกิอาย ุ30 ป ี-สมาชกิเขา้ใหมป่ทีี ่30 และอืน่ๆ เพือ่
มอบในงานฉลอง 30 ป ีและปลายปบีรหิารของผูว้า่การภาค 
 3.  ด้านฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้นำ 
            จัดอบรมหลักสูตรต่างๆในระดับภาคที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและการสร้างความเป็นผู้นำไลออนส์ ทั้งหลักสูตรศักยภาพ, 
หลักสูตรทักษะความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ผู้นำ ในทุกภูมิภาคเพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้นายกก่อตั้งในพื้นที่ต่างๆที่มีศักยภาพสามารถนำไปสู่การ
ขยายสโมสร และหาตัวนายกสโมสรในปีต่อไปได้ โดยจัดมอบเกียรติบัตรและโล่เกียรติคุณให้กับสโมสรที่ส่งผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนามากที่สุด  
รองลงไปตามลำดับและมอบรางวัลในงานฉลองครบรอบ 30 ปี 
 4.  ด้านฝ่ายขยายสโมสร GET 
             ให้ติดตามและส่งข้อมูลเรื่องของการจัดพิธีก่อตั้งสโมสรใหม่,จัดพิธีการ ป้าย เอกสาร คู่มือสมาชิกใหม่ต่างๆที่ถูกต้องตาม
หลักการสากล ให้คำแนะนำสโมสรก่อตั้งใหม่และติดตามผลงาน ความก้าวหน้าของสโมสรที่ก่อตั้งใหม่ วางยุทธศาสตร์การขยายสโมสรในแต่ละ
พืน้ทีท่ีส่ามารถนำไปสูเ่ปา้หมาย 10 สโมสรในปบีรหิารนี ้เพือ่รบัรางวลัจากผูว้า่การภาคในงานฉลอง30ปแีลว้ปแีละปลายปบีรหิารของผูว้า่การภาค 
 5. นโยบาย และรางวัลพิเศษ สำหรับ สโมสรยอดเยี่ยม รางวัลที่จะมอบให้กับนายกสโมสรในปีบริหาร 2565-2566 ผู้ว่าการ
ไลออนส์สากลภาค 310 อี ไลออนแสวง วรรณรัตน์ รางวัลสโมสรยอดเยี่ยม 
               1. เพิ่มสมาชิกในองค์กรสิ้นปีบริหาร สมาชิกต้อง+1 
               2. ทำกิจกรรม 3 ใน 5 อย่าง ของไลออนส์สากลกำหนด 
               3. บริจาคมูลนิธิไลออนส์สากล 100$ ต่อ 1 สโมสร 
 สุดท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านได้เคารพนับถือได้ดลบันดาลให้มวลสมาชิกไลออนส์ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ   
มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นพลังในการให้บริการแก่ผู้ยากไร้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตามอุดมการณ์ “WE SERVE” ของเรา
ด้วยความสุข 

WE SERVE 
 
 

(ไลออน แสวง  วรรณรัตน์) 
ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 อี  

ปีบริหาร 2565-2566 

WE SERVE 

(ไลออน แสวง  วรรณรัตน์) 
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เราทำได้เมื่อร่วมมือกัน 
เราอยู่ เราให้ และเราบริการด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว 

เพราะเรารู้ว่าเราเป็นได้มากกว่าถ้าร่วมมือกัน โดยไม่มีขีดจำกัดใดๆ 
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ผู้นำที่โผบินจากเบิร์ดไอแลนด์ 
 

การทำความรู้จักกับชีแฮน ก็คือการทำความรู้จักกับเบิร์ดไอแลนด์ เมืองเล็กๆในรัฐมินนิโซตา ที่ซึ่ง
ครอบครัวและชุมชนเกือบจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกัน ครอบครัวดูแลซึ่งกันและกัน และเพื่อนบ้านก็คอย
ระวังภัยให้กัน ทั้งปลอดภัย วางใจได้ และสนิทสนมกัน 

“ทุกคนรู้จักกันหมด และทุกคนคอยดูและกันและกัน” ชีแฮนกล่าว 

 

หากคุณต้องการคนช่วยตักหิมะออกจากทางเดิน หรือช่วยขนย้าย เป็นไปได้ว่าคนมา

ช่วยก็คือคนข้างบ้านนี่เอง ความเป็นชุมชนและความรู้สึกเชื่อมโยงกันที่เกิดขึ้น ช่วย

ทำให้ชีวิตของชีแฮนเป็นรูปเป็นร่าง เช่นเดียวกับครอบครัวของเขาที่เป็นมากกว่า 

พ่อแม่ที่แสนวิเศษและเพื่อนบ้านที่แสนดี พวกเขาคือไลออนส์ 

 

บิดาของเขาเป็นสมาชิกก่อตั้งของสโมสรไลออนส์เบิร์ดไอแลนด์ในปี 2507 และเขา

ภูมิใจในมรดกตกทอดนั้น “เราคือส่วนหนึ่งของครอบครัวไลออนส์รุ่นที่ 4” แม้แต่

คุณตาและคุณพ่อของภรรยาเขา ลอรี่ ก็เป็นไลออนส์ทั้งคู่ การบริการเป็นเพียงส่วน

หนึง่ของวยัเดก็ของเขา ตัง้แตก่ารสง่อาหารใหค้นทีล่ำบาก ไปจนถงึขายตน้ครสิตม์าส 

และเก็บต้นคริสต์มาสมาทำฟนก่อกองไฟให้สโมสรไลออนส์ในเมืองของเขา “ด้วย 

วัยเพียง 6 ปี ในชุมชนเล็กๆ และทำสิ่งที่พวกเขาต้องการทำให้สำเร็จ เราก็แค่ติด

สอยห้อยตามไปด้วย” 

 

เมื่อเติบโตขึ้น เขาก็ยิ่งเข้ามามีส่วนร่วมกับไลออนส์มากขึ้นเรื่อยๆ มีการทำไส้กรอก

ในงานของไลออนส์ และเข้าร่วมการแข่งขันชนแหลกในเมือง สุดท้ายเขาก็เข้ามาเป็น

ไลออนส์ในวัย 30 กว่าปี “ผมตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรนี้ ไม่ใช่เพราะพ่อ

เป็นคนคิดหรือขอให้ผมทำ “เขารู้ว่าไลออนส์อยู่ที่นั่นเพื่อทำให้ชุมชนเของเขา และ

ชุมชนทั่วโลกแข็งแกร่งขึ้น ดีขึ้น และใกล้ชิดขึ้น 

 

ไบรอัน ชีแฮน ยังรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยว่าหนทางที่ดีที่สุดที่จะทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน

ก็คือประสบความสำเร็จด้วยตัวเองเสียก่อน 
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ผมเห็นการทำงานของทีมในสโมสรของเรา  
มันเป็นการทำเพื่อชุมชนก่อนเสมอ  
นายกไลออนสสากล	สโมสรไลออนสสากล	ไบรอัน	ชีแฮน	
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เมืองเล็ก ความคิดใหญ่ 
 

ไบรอันออกจากเมืองเบิร์ดไอแลนด์ไปศึกษาต่อ
ด้านวิศวกรรมเครื่องกลเขาคิดว่าความรู้ด้าน
วิศวกรรมจะช่วยให้เขารับมือกับปัญหาใหญ่ๆได้
แต่หลังจากเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ไป
เพียงคาบเดียว เขาก็เปลี่ยนใจ ความเป็นไปได้ใน
สาขาวิชาใหม่ที่น่าตื่นเต้นมันชัดเจนสำหรับเขา 
เขากลับไปยังเบิร์ดไอแลนด์และสั่งคอมพิวเตอร์
เครื่องแรกมาทันท ี
 

เขาเริ่มธุรกิจด้วยความคิดเล็กๆในการปรับปรุงเส้นทาง

ขนส่งก๊าซโพรเพนของบิดา เขาและน้องชาย เควิน 

เขียนโปรแกรมขึ้นเองและสร้างขั้นตอนวิธีในการติดตาม

งบการเงิน และวางแผนเส้นทางโดยคำนึงถึงสภาพ

อากาศและปัจจัยอื่นๆสำหรับธุรกิจก๊าซโพเพนของบิดา 

และมันเติบโตอย่างรวดเร็ว คนทั่วมินนิโซตามาตามหา

ซอฟท์แวร์นี้กันมากมาย  

 

เขาย้ายไปยัง เมืองที่ ใหญ่ขึ้น เพื่อขยายธุรกิจของ  

ตัวเอง แต่ไม่นานก็คิดได้ว่าไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน ใน

เบิร์ดไอแลนด์ เขารู้จักคนที่ทำงานให้เขา เขารู้ว่า

สามารถช่วยชุมชนได้โดยอยู่ที่นั่น ไม่ใช่ในฐานะเจ้าของ

กิจการเท่านั้น แต่ในฐานะเพื่อน เพื่อนบ้าน และไลออน 

เขาตระหนักว่าสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในเมืองเล็กๆ 

และเขาก็ทำมัน 

 

ชีแฮนและสโมสรของเขาช่วยสร้างไลออนส์ เมโมเรียล 

พาร์ค ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามเบสบอลชั้นนำในมินนิโซตา 

เพื่อดึงดูดคนมายังเบิร์ดไอแลนด์ ทำให้ชุมชนใกล้ชิดกัน

มากขึ้น และทำให้ทุกคนเห็นว่าความคิดใหญ่ๆเป็นจริง

ได้ แม้แต่ในเมืองเล็กๆ 

 

“ไม่มีใครทำอะไรแบบนี้ได้เพียงลำพัง มันคือความ

พยายามของทีม นั่นคือวิธีที่เราทำให้ความคิดเป็นความ

จริงขึ้นมา” 

 

สโมสรของเขาเป็นเสาหลักของชุมชน ธุรกิจของเขาเป็น

ที่ รู้ จักในระดับสากล ความฝันของเขาที่ จะเป็น  

นายกไลออนส์สากลคือความจริงในปัจจุบัน หลังจากที่

ได้ทำทุกสิ่งไปแล้ว เขาเชื่อว่าเมื่อเราทำงานร่วมกัน เรา

สามารถ ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้ขึ้นมา นั่นคือ

สิ่งที่เราวางแผนสำหรับไลออนส์ 
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มันง่ายมาก ธรรมดามาก และจริงมาก 
เราทำได้เมื่อร่วมมือกัน 
 

 

นายกชีแฮนเชื่อเรื่องนี้ เขาเห็นมันในงานของเขา บริการและชีวิตสมรสที่มหัศจรรย์ของเขากับลอรี การทำงานเป็น

ทีมทำให้เกิดความสำเร็จ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราทำได้เมื่อร่วมมือกัน จึงเป็นสาส์นส่งถึงไลออนส์และทั่วโลก 

 

เราเห็นมันในงานที่เราทำกับมูลนิธิสโมสรไลออนส์สากล (แอลซีไอเอฟ)เรารับช่วงต่อโครงการใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตที่

ทำให้ชุมชนของเรามีสุขภาพดีขึ้น มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น และยั่งยืนขึ้น และเราทำมันด้วยกัน 

 

ไลออนส์รู้ว่าเราไม่สามารถทำเองได้โดยลำพัง ในการทำสิ่งใหญ่ให้สำเร็จ เราต้องมารวมตัวกัน ถกแขนเสื้อและ

ลงมือทำงานให้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นจริง และทำด้วยรอยยิ้มเพราะนี่คือวิธีที่เราใช้ชีวิต นี่คือวิธีบริการ  

ของเรา และนี่คือความเป็นตัวเราในฐานะไลออนส์ 
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ทุกๆจุดในการเดินทางของผม ในธุรกิจ ชีวิตครอบครัว  
และโดยฉพาะไลออนส์ ผมพบว่าเราสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ 
อีกมากมาย เมื่อเราร่วมมือกันทำ  
นายกไลออนสสากล	สโมสรไลออนสสากล	ไบรอัน	ชีแฮน	
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ทำเรื่องยิ่งใหญ่ให้สำเร็จ
ด้วยกัน 
 

เมื่อเรานำจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีออกไปสู่โลก   

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้น นี่คือบางสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรา

ทำให้ชุมชนและไลออนส์ของเราเข้มแข็งได้ 

แบ่งปันความสุขของการเป็นไลออน  

เมื่อสโมสรของเราเติบโต ความเมตตาที่เรามอบให้ก็

เติบโตตามไปด้วย สโมสรที่มีสุขภาพดีจะช่วยให้บริการ

ของเราเดินหน้าต่อ สมาชิกมีความสุข และชุมชนของ

เราเข้มแข็ง เมื่อเราเชิญครอบครัว เพื่อน และเพื่อนบ้าน

มาเข้าร่วมกับเรา เราเพิ่มสิ่งที่เราสามารถทำร่วมกันได้ 

และความสนุกที่เรามีร่วมกัน 
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ทำให้มูลนิธิของเราเข้มแข็ง  

บริการของเราได้รับการเสริมพลังโดยมูลนิธิสโมสรไลออนส์

สากลของเรา เมื่อร่วมมือกัน เราจะได้ทำโครงการที่ใหญ๋ขึ้น

ที่นำไปสู่ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ 

ในที่ที่เราอยู่ทั่วโลก มาร่วมฉลองความสำเร็จของแคมเปญ 

100 และสนับสนุนมูลนิธิของเราและอนาคตของการบริการ

เพื่อให้เราสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปได้ 
 

คิดการใหญ่เมื่อบริการ  

จงคิดว่าทำอย่างไรให้โครงการที่เรารักดียิ่งขึ้นไปอีก และ 

หาหนทางใหม่ๆมาสนับสนุนประเด็นปัญหาสากลเพราะ

การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มขึ้นจากความคิดที่ยิ่งใหญ่  

อย่าได้กลัวที่จะทำโครงการใหญ่ที่ท้าทาย และเตรียมพบ

กับความประหลาดใจกับสิ่งที่เราสามารถทำด้วยกันได้ 
 

เป็นผู้สนับสนุนในท้องถิ่น  

ไลออนส์เป็นผู้นำในชุมชนของพวกเขา บริการและเสียงของ

พวกเรามีความหมาย ดังนั้นจงเป็นผู้สนับสนุนเรื่องประเด็น

ปัญหาในท้องถิ่น สร้างการรับรู้ การศึกษา และการ

เปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำในท้องถิ่น และเป็นกระบอกเสียง

สำหรับสโมสร ปัญหาต่างๆ และชุมชนของท่าน 

คำว่าเราทำได้เมื่อร่วมมือกัน เริ่มต้น
ที่ตัวคุณเอง  

แน่นอน เราสามารถทำสิ่งที่แตกต่างด้วยตัวเราเอง 

แต่เมื่อทำร่วมกัน เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้  

นี่คือหนทางที่ยิ่งใหญ่ในการทำให้คำว่าเราทำได้

เมื่อร่วมมือกันเกิดขึ้นจริงในสโมสรและชุมชน 

ของท่าน 

 

การทำงานเป็นทีม  

การทำงานเป็นทีมคือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเราไป

ข้างหน้า นั่นคือวิธีการทำให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น 

ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนว่าจะยื่นมือเข้าไป

ช่วย ทำหน้าที่ของเรา และเป็นผู้ เล่นในทีม  

ไม่เพียงแต่เราจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้แล้ว 

แต่เรายังจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า 

ตัวเราเองด้วยเช่นกัน 

 

ทัศนคติ  

เราถูกผลักดันด้วยความชอบในการช่วยเหลือผู้อื่น 

และเราสนุกที่จะทำมัน ดังนั้นจงจำไว้ว่ารอยยิ้ม

และทัศนคติที่เชื่อว่าเราทำได้นั้นติดต่อกันได้ เมื่อ

บริการและสมาคมของเราสะท้อนความสุขภายใน

ตัวเราออกมา เราสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

และนำส่วนที่ดีที่สุดในตัวเราออกมาได้ 

 

คิดนอกกรอบ  

ส ำ น ว น นี้ มั ก จ ะ ใช้ กั บ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับ

การแก้ปัญหา มันคือความสมัครใจที่จะประเมิน

ใหม่และพักวิธีการเดิมๆไว้ก่อน เพื่อให้เกิดความ

คิดสร้างสรรค์และเป็นการทดลองสิ่งใหม่ๆ และ

เมื่อคุณสนับสนุนความคิดนี้ คุณอาจจะพบว่าสิ่งที่

เป็นไปไม่ได้แท้จริงแล้วเป็นไปได้ 
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เราช่วยคนเป็นล้านล้านคน นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ
องค์กรนี้ทั้งหมดและการเป็นไลออน 
 

นายกไลออนสสากล	ไบรอัน	ชีแฮน	
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รอยยิ้มเพื่อการมองเห็น 
 

โดย อลิซาเบธ เอ็ดเวิร์ดส์ 

 การมองเห็นคือหนึ่งในประสาทสัมผัสที่มีค่าที่สุด 

ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงกับช่วงเวลาต่างๆในชีวิต และกับ

ผู้คน 

 หลังจากที่ฝาแฝดคายาและอลิเม่คลอดออกมาก่อน

กำหนด ทั้งคู่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีโรคเกี่ยวกับดวงตาที่เรียกว่า 

โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกที่เกิดก่อนกำหนด และทั้งคู่

ต้องการการรักษาที่ปกป้องสายตาและเลี่ยงอาการตาบอด 

 พ่อแม่ของพวกเขา อิบราฮิมและนิลูเฟอร์ เดินทาง

จากบ้านไปยังเมืองอิซเมียร์ ประเทศตุรกี ใช้เวลากว่าหนึ่ง

ชั่วโมงครึ่งเพื่อหาความช่วยเหลือให้ลูกๆของเขา และด้วย

ความช่วยเหลือจากจักษุแพทย์ที่โรงพยายาลเด็กแห่งแรกและ
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แห่งเดียวในประเทศ คายาได้รับการรักษาจน

สิ้นสุดและหายเป็นปกติ ส่วนอลิเม่กำลังรักษาอยู่

ที่โรงพยาบาล 

 ฝาแฝดคู่นี้เป็นเพียงสองตัวอย่างจาก  

เด็กๆกว่า 15,000 คนที่จะได้ประโยชน์จาก

โครงการด้านสายตา ของสโมสรไลออนส์อิซเมียร์ 

เพอร์กามอน ในแต่ละปี โดยได้รับการสนับสนุน

จากไลออนส์ภาค 118R และเงินสมทบจาก  

มูลนิธิสโมสรไลออนส์สากล (แอลซีไอเอฟ) 

 เมื่อไลออนส์ในตุรีกีได้ยินว่าคลินิกจักษุ

แพทย์ ในชุมชนต้องการ เครื่ อ งมือ เพิ่ ม เติม   

พวกเขาก็ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯและได้รับ

เงินสมทบจำนวน 10,050 เหรียญสหรัฐจาก

มูลนิธิฯ ไลออนส์ใช้เงินจำนวนนี้จัดซื้ออุปกรณ์

ตรวจวัดสายตาขั้นสูงที่ช่วยตรวจสุขภาพตาของ

เด็กและทารก 

ปี 1940 และให้บริการแก่ทั้งภูมิภาคอีเจียนทั้งหมด ซึ่งนับเป็น   

1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ 

 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงพยาบาล

รอบข้างหลายๆแห่งมุ่งรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ทำให้มีคนไข้ใน

โรงพยาบาลเด็กเพิ่มขึ้น การที่เด็กๆใช้เวลาไปกับอุปกรณ์

แท็บเล็ตและหน้าจอโทรศัพท์มากขึ้นในช่วงที่มีการระบาด   

ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสายตาเช่นกัน มีเด็กๆจำนวนมากขึ้นที่

ตามองเห็นไม่ชัด ทำให้ต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมมาตอบสนอง

ความต้องการของชุมชน  

 ในโครงการนี้ ไลออนส์จากเมืองอิซเมียร์ยังได้ปลุก

จิตสำนึกเกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจเช็คสายตาเป็น

ประจำในทารกและเด็ก 

 “ทั่วโลกยังให้ความสำคัญกับสุขภาพดวงตาน้อย  

เกินไป และน่าเสียดายที่ยังมีข้อควรระวังที่จำเป็นเพื่อป้องกัน

ความพิการทางสายตาไม่เพียงพอ” ฟาอิกา อีฟริม อุยซาล 

ผู้จัดการบริหารโครงการกล่าว “ในฐานะสโมสรไลออนส์   

เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก บางครั้งโครงการทำ

อะไรได้มากมายเพื่อช่วยปลุกจิตสำนึกและปกป้องรักษา

สุขภาพตาของคนจำนวนมากขึ้น 

 การช่วยสนับสนุนการรักษาดวงตาในเด็กเป็นเรื่อง

สำคัญเพราะสุขภาพดวงตาเด็กที่เสื่อมสภาพสามารถส่งผลต่อ

ความสำเร็จในโรงเรียนและอนาคตได้ 

 เริ่มต้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2565 ซึ่งเป็นช่วง

โรงเรียนเปิดในประเทศตุรกี ไลออนส์และจักษุแพทย์จะเริ่ม

 คลินิกแห่งนี้ตั้งอยู่ในโรงพยาบาล Izmir 

Dr. Behcet Child Disease and Pediatric 

Surgery Training and Research Hospital ซึ่ง

เป็นโรงพยาบาลเด็กแห่งแรกและแห่งเดียวใน

ประเทศตุรกี โรงพยาบาลแห่งนี้เปิดทำการในช่วง
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ตรวจสายตาในโรงเรียนและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วย

เครื่องมือตรวจดวงตาแบบพกพาที่ได้รับการสนับสนุน

จากเงินช่วยเหลือมูลนิธิฯ หากการตรวจพบว่าเด็กต้อง

ได้รับการรักษาด้วยขั้นตอนที่เฉพาะทาง จะมีการส่งต่อ

เด็กเหล่านี้ไปยังผู้ให้บริการด้านสุขภาพต่อไป 

 “เพื่อทำให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีการรับ

รู้มากขึ้น ยั่งยืนและมีความสุขยิ่งขึ้น ในนามของ

ไลออนส์ภาค 118R เราจัดทำโครงการที่เปลี่ยนชีวิต

สำหรับสุขภาพทารก เด็ก และผู้หญิง และเราทำ

ทั้งหมดนี้ด้วยกัน”ทีโอแมน อัคจลิ อดีตผู้ว่าการภาค  

เพิ่งผ่านพ้นกล่าว 

 ไลออนส์ในเมืองอิซเมียร์เรียกโครงการต่างๆนี้

ว่าสไมล์ (รอยยิ้ม) เพราะมันจัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างรอย

ยิ้มโดยช่วยให้พลังของการมองเห็นและความหวังเพื่อ

ขยายโครงการต่อไปในอนาคต สำหรับโครงการ 

ไลออนส์ได้สร้างสัญลักษณ์ที่เรียกว่า ไลออนออพติคอล 

ซึ่งเป็นตุ๊กตาสิงโตยัดนุ่นที่ทำให้เด็กๆรู้สึกสบายมากขึ้น

ในระหว่างการตรวจวัดสายตา 

 ตั้งแต่ที่เฮเลน เคลเลอร์เป็นแรงบันดาลใจให้

ไลออนส์เป็นผู้สนับสนุนการประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับ

การตาบอดที่ป้องกันได้ในปี 2468 ไลออนส์และลีโอได้

บริการและให้คำแนะนำสำหรับคนตาบอดและบกพร่อง

ทางการมองเห็น ทั่วโลกมีคนราว 2.2 พันล้านคนที่มี

ความพิการทางสายตา อย่างน้อย 1 พันล้านคนใน

จำนวนนั้นอาจจะได้รับการป้องกัน ตามสถิติของ

องค์การอนามัยโลก 

 อีกราว 1 ศตวรรษให้หลัง ภารกิจอันยืนยาวนี้

ยังคงมีต่อไป 

 

 

ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการสนับสนุนแอลซีไอเอฟเพื่อช่วย

สร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กได้ที่ LCIF.org/vision 
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ความเมตตาติดต่อกันได้ 
 ประชาชนกว่า 11,000 คน ได้รับการคัดกรอง

โรคเบาหวานในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

 ตามสถิติของสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ 

ประเทศอินโดนีเซีย มีผู้ป่วยโรคเบาหวานอายุระหว่าง 

20-70 ปีจำนวนมากกว่า 19 ล้านคน กว่าร้อยละ 70 

ของคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัย 

 ผลจากการไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคและการ

ขาดการจัดการที่ดีเมื่อเป็นโรคเบาหวานได้แก่ การ  

สูญเสียการมองเห็น ไตวาย การตัดแขนขา ระบบ

ประสาทเสียหาย และโรคหัวใจ 

 ไลออนส์ภาค 307-A1 ประเทศอินโดนีเซีย

ตัดสินใจที่จะป้องกันผลกระทบที่เป็นภัยคุกคามชีวิต

เหล่านี้โดยการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานให้แก่คนใน

ชุมชนจำนวนกว่า 11,000 คนและปลุกจิตสำนึกเกี่ยว

กับปัญหาสุขภาพเรื้อรัง 

 ด้วยความช่วยเหลือจากมูลนิธิสโมสรไลออนส์

สากล (แอลซ๊ไอเอฟ) เป็นเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับ  

โรคเบาหวานจำนวน 23,248 เหรียญสหรัฐ ทำให้

ไลออนส์ภาค 307-A1 สามารถขยายและจัดหา

เครื่องมือให้แก่ศูนย์สุขภาพ Siti Mariam ที่อยู่ทางด้าน

ตะวันตกของกรุงจาการ์ตาเพื่อต่อสู้กับจำนวนผู้ป่วย  

โรคเบาหวาน และช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานสามารถ

จัดการกับอาการของตัวเองได้ 

 “หากไม่ได้รับการรักษา โรคเบาหวานสามารถ

ทำลายชีวิตของคุณได้และหากมันส่งผลกระทบต่อ

หัวหน้าครอบครัว นั่นหมายถึงชีวิตของคนทั้งครอบครัว
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เลยทีเดียว” ไลออนเจสซี บูดิแมน ผู้บริหารเงิน

ช่วยเหลือประจำโครงการกล่าว 

 ตัวอย่างเช่น บูดิแมนกล่าว ถ้าพ่อไม่สามารถ

ทำงานได้อีกต่อไปเพราะเขาสูญเสียการมองเห็น หรือ

ถูกตัดขาเพราะไม่ได้รักษาโรคเบาหวาน นั่นจะกระทบ

กับทั้งครอบครัว 

 กว่าสิบปีที่ผ่านมา พ่อแม่ของบูดิแมน เฮนี 

และอันวาร์ บูดิแมน ที่เป็นแพทย์ทั้งคู่ ได้ช่วยก่อตั้ง  

ศูนย์สุขภาพ Siti Mariam โดยได้รับการสนับสนุนจาก

ไลออนส์ทางด้านตะวันตกของกรุงจาการ์ตา และ

ปัจจุบันนี้ นับเป็นเวลา 13 ปีหลังจากวันนั้น ไลออนส์ได้

ขยายศูนย์ฯเพื่อจัดการและป้องกันโรคเบาหวาน 

 “ผมรู้สึกว่าโรคเบาหวานเป็นปัญหาใหญ่

ปัญหาหนึ่งของมูลนิธิฯ เพราะมันเป็นเรื่องที่คุณจัดการ

ได ้ “คณุไมต่อ้งทนอยูก่บัภาวะแทรกซอ้น 

ของโรคเบาหวาน คุณจัดการกับมันได้” 

บูดิแมนกล่าว “มันเป็นเรื่องของการ

ตรวจเจอมันได้ทันเวลาก่อนจะสาย และ

นั่นคือสิ่งที่เราหวังว่าศูนย์ฯของเราจะ

ทำให้ได้” 

 เงินทุนที่ได้จากเงินช่วยเหลือ

ชว่ยไลออนสจ์ดัซือ้ชดุตรวจสอบ HbA1c 

ชุดตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือด   

มีดผ่าตัด ถุงมือยาง และเป็นเงินค่าจ้าง

แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ไลออนส์  

ยื่นมาเข้ามาช่วยในโครงการ หลายคนที่

เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ได้คัดกรองประชาชนกว่า 

11,000 คนด้วยแบบประเมินความเสี่ยง และอีกราว 

9,000 คัดกรองด้วยชุดตรวจระดับน้ำตาลในเลือด   

โดยไม่คิดค่าใข้จ่ายใดๆ 

 “ผมไม่เคยรู้เลยว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูง

มาก” ผู้รับการคัดกรองคนหนึ่งกล่าว แต่เพราะความ

ช่วยเหลือจากไลออนส์ หมอได้อธิบายวิธีการลดระดับ

น้ำตาลในเลือดที่ผมทำเองได้ 

 เดิมทีแล้ว ไลออนส์มีแผนที่จะตรวจคัดกรอง

คนเพียง 5,000 คน แต่ด้วยความช่วยเหลือของไลออนส์

กว่า 700 คนในภาค พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายได้

ถึงสองเท่าเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 “นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับไลออนส์ที่ฉันรักที่สุด” 

เธอกล่าว “ความเมตตาติดต่อกันได้” เมื่อเรามีโครงการ

ที่ดี ทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วม 

อ่านเรื่องเงินช่วยเหลือ LCIF diabetes grants เพิ่มเติมได้ที่ lionsclubs.org/DiabetesGrants 
 

Photos:https://lionsclubs.box.com/s/vm3e080xjj7bat373yw0eej0mrfgr3oz 

ภาพจาก https://lionsclubs.box.com/s/vm3e080xjj7bat373yw0eej0mrfgr3oz 
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 ไลออน มาริอุซ ชีบ ได้สะท้อนคำพูดที่สร้าง

แรงบันดาลใจของอดีตประธานาธิบดี จอห์น เอฟ  

เคนเนดี แห่งสหรัฐอเมริกา ที่เกี่ยวกับการจัดการกับ

ความท้าทายที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในการเดินทางไป

ยังดวงจันทร์ เมื่อเขาอธิบายถึงการวิ่งเป็นร้อยๆไมล์เพื่อ

ระดมเงินมาช่วยเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากสงครามใน

ประเทศยูเครน  

 “เราทำได้ ไม่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องง่าย แต่

เพราะมันยากนี่แหละ” ชีบ ซึ่งเป็นสมาชิกสโมสร

ไลออนส์เมืองปอซนาน ประเทศโปแลนด์ 

 เขาเป็นหนึ่งในนักวิ่งแปดคนที่ร่วมวิ่งการกุศล

ของไลออนส์เป็นเวลาแปดวันในเดือนมิถุนายนจาก

สำนักงานใหญ่ไลออนส์สากลในเมืองโอ๊คบรูค ไปสิ้นสุด

ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เพื่อไปร่วมกับ

ไลออนส์คนอื่นๆในการประชุมใหญ่สากล 

 นักวิ่งที่มาจากประเทศโปแลนด์ เยอรมนี และ

ยูเครน วิ่งเป็นระยะทาง 638 ไมล์ (1,026 กิโลเมตร)

ระหว่างเมืองทั้งสอง 

 จุดมุ่งหมายของการวิ่งที่เริ่มต้นขึ้นในปี 2556 

ก็คือการมุ่งเน้นความสำคัญของการมีสัมพันธภาพที่ดี

ระหว่างประเทศที่ใกล้เคียงกัน เพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่ว

โลก และระดมเงินทุนสำหรับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับการช่วยเหลือเด็กๆ 

 ตั้งแต่เริ่มต้น ได้มีการวิ่งเกิดขึ้นแล้วใน 16 

ประเทศ 3 ทวีป และระดมเงินได้มากกว่า 300,000 

เหรียญสหรัฐเพื่อช่วยเหลือเด็กๆยากไร้ทั่วโลก 

ไลออนส์กำลังวิ่ง 
ไลออนส์วิ่งไปยังการประชุมใหญ่ 
 

โดย แอนน์มารี มานนิอง 
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 การวิ่งครั้งแรกในปี 2556 เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศโปแลนด์และเยอรมนี นักวิ่งสองคนจากแต่ละประเทศ 

ได้วิ่งเป็นระยะทาง 263 ไมล์ (423 กิโลเมตร) ระหว่างเมือง

ชเตซชิน ประเทศโปแลนด์ และเมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี

ที่มีการจัดการประชุมใหญ่สากล งานนี้ได้ระดมเงินช่วยเหลือ

เด็กๆที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมใหญ๋ในประเทศ

เยอรมันในปีนั้น 

กำแพงให้หนา ซ่อมหลังคา และตกแต่งห้อง”   

ชีบกล่าว 

 จนถึงตอนนี้ การวิ่งประจำปี 2565 ได้

ระดมเงินไปแล้ว 80,000 เหรียญสหรัฐและยังคง

เปิดรับบริจาคอยู่ ไลออนส์จะสามารถปรับปรุง

สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองลวิวได้มากแค่ไหน 

ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะสามารถระดมเงินได้มาก

เพียงใด ชีบกล่าวเสริม 

 นอกจากความท้าทายแล้ว การเข้าร่วม

วิ่งการกุศลทำให้มีช่วงเวลาที่เป็นแรงบันดาลใจ

หลายๆเหตุการณ์ รวมไปถึงเวลาที่นักวิ่งไปถึง

น้ำตกไนแอการ่าที่ส่องสว่างไปด้วยสีฟ้าและ

เหลืองซึ่งเป็นสีของธงชาติยูเครน 

 นักวิ่งไปถึงยังเมืองออตตาวา เมืองหลวง

ของประเทศแคนาดาในวันเดียวกันกับที่ประเทศ

ยูเครนได้รับการยอมรับให้เป็นชาติที่สมัครเข้า

ร่วมในสหภาพยุโรป 

 ชีบกล่าวว่านักวิ่งได้รับการต้อนรับอย่าง

กระตือรือร้นตลอดทางวิ่ง อาจเป็นเพราะว่า

ประเทศแคนาดาเป็นที่อาศัยของชาวยูเครน

พลัดถิ่นกลุ่มใหญ่เป็นอันดับสองรองจากประเทศ

โปแลนด์ 

 ความยากประการหนึ่งของการวิ่งระยะ

ไกลเช่นนี้คือการให้นักวิ่งวิ่งเกาะกลุ่มกันไป แต่

พวกเขาก็ตั้งใจที่จะเริ่มวิ่งและเข้าถึงเส้นชัยไป  

ด้วยกัน และเข้าไปยังการประชุมใหญ่ที่ เมือง  

มอนทรีออลพร้อมกันทั้งทีม 

 “เราขอเผยแพร่สาส์นแห่งสันติภาพ

ระหว่างชาติด้วยการวิ่งไปด้วยกันแบบธรรมดาๆ 

ไปในทิศทางเดียวกัน และด้วยจุดประสงค์เพื่อ

การกุศลเดียวกัน คือเราวิ่ง เราบริการ” ชีบกล่าว 

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  

freedomcharityrun.org. 

 เงินที่ได้จากการวิ่งครั้งก่อนๆได้นำไปสร้างโรงเรียน

ในประเทศรวันดาและแทนซาเนีย สร้างโรงแรมเล็กๆสำหรับ

นักเรียนในประเทศเนปาล และช่วยเหลือผู้อพยพจากค่าย

อพยพซีเรียในประเทศเลบานอนที่ต้องการซื้อรถพยาบาล 

 รายได้จากการวิ่งในปีนี้จะนำไปช่วยเด็กๆที่สูญเสีย

พ่อแม่จากสงครามในประเทศยูเครน “เราได้เลือกสถานเลี้ยง

เด็กกำพร้าในเมืองลวิว ที่เราต้องการปรับปรุงใหม่ สร้าง
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รายงานกิจกรรมโครงการของภาครวม 310 ประเทศไทย  
ที่มูลนิธิไลออนส์สากล (LCIF)  

ได้อนุมัติในปีบริหาร 2022-2023  
(นับตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  - 1 ธันวาคม 2565) 

Emergency Grants 

310-A2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  

ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน ช่วงเดือนสิงหาคม 

2565 (เงินช่วยเหลือ US$10,000) 

310-C โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

จังหวัดระยอง ช่วงเดือนกันยายน 2565 (เงินช่วยเหลือ 

US$10,000) 

310-A1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน

พื้นที่จังหวัดอยุธยา อ่างทอง ลำพูน อุทัยธานี ช่วงเดือน

ตุลาคม 2565 (เงินช่วยเหลือ US$10,000) 

310-E โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

จังหวัดเลยช่วงเดือนกันยายน 2565 (เงินช่วยเหลือ   

US$10,000) 

310-E โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

จงัหวดัศรสีะเกษอบุลราชธานรีอ้ยเอด็กาฬสนิธุม์หาสารคาม 

ช่วงเดือนตุลาคม 2565 (เงินช่วยเหลือ US$10,000)

ช่วงเดือนตุลาคม 2565 
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Humanitarian Matching Grants 

310-A2 โครงการมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน

อนุบาลวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มูลค่า 679,600 

บาท โดยสโมสรไลออนส์ลพบุรี และสโมสรไลออนส์  

โคกสำโรง (เงินสนับสนุน US$ 13,144) พิธีมอบ   

28 กันยายน 2565 

310-A2 โครงการมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้แก่

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี มูลค่า 

2.5ล้านบาท โดยสโมสรไลออนส์ลพบุรีศรีชลสิทธิ์ 

สโมสรไลออนส์สระบุรี (เงินสนับสนุน US$ 58,594) 

พิธีมอบจะจัดช่วงเดือนมกราคม 2566 

310-B โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล

สะเดา จังหวัดสงขลา มูลค่า 4.6 ล้านบาท โดย  

สโมสรไลออนสส์ะเดาไนซแ์องเจลิ สโมสรไลออนสส์ะเดา 

(เงนิสนบัสนนุ US$ 99,844) พธิมีอบ 10 ธนัวาคม 2565 

310-C โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล

แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มูลค่า 1.3ล้านบาท โดย   

5 สโมสรไลออนส์ในจังหวัดชลบุรี (เงินสนับสนุน   

US$ 32,344) พิธีมอบ 16 ธันวาคม 2565 

310-C (LEO GRANT) โครงการขุดโป่งเทียม  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่จังหวัดชลบุรี 

มูลค่า 118,740บาท โดยสโมสรลีโอเมืองพัทยา   

(เงินสนับสนุน US$ 2,619) 

310-E โครงการมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้แก่

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์จังหวัดกรุงเทพมหานคร มูลค่า 

2.5 ล้านบาท โดยสโมสรไลออนส์ดุสิตา สโมสรไลออนส์

ดุสิต (เงินสนับสนุน US$ 58,594) พิธีมอบ 16 

พฤศจิกายน 2565 
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โครงการที่ได้ยื่นเข้าที่ประชุม Board Trustees  
รออนุมัติในเดือนมกราคม 2566 ทั้งหมด 8 โครงการ ดังนี้ 

 

1.)	 MD	310 โครงการสรา้งอาคารโรงอาหารใหแ้กโ่รงเรยีนบา้นหนองสองหอ้งจงัหวดับรุรีมัย ์มลูคา่ 1.1 ลา้นบาท   

 โดยสโมสรไลออนส์มิตรภาพ บุรีรัมย์ 310-E สโมสรไลออนส์กรุงเทพ คอสโมโปลิแตน 310-C และ  

 สโมสรไลออนส์ประเทศญี่ปุ่น Yokohama Tachibana 330-B (เงินสนับสนุน US$ 25,555)  

2.)	 MD	 310 โครงการมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้แก่โรงพยาบาลแพร่โดยสโมสรไลออนส์แพร่ 310-A2 โดย  

 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ คอสโมโปลิแตน 310-C และสโมสรไลออนส์ประเทศญี่ปุ่น Yokohama Tachibana   

 330-B (เงินสนับสนุน US$ 33,088)  

3.)	 310-A1 โครงการมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้แก่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่มูลค่า 2.5  

 ล้านบาท  โดย 4 สโมสรไลออนส์ในจังหวัดเชียงใหม่ (เงินสนับสนุน US$ 55,147)  

4.)	 310-A2 โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบางมูลนากจังหวัดพิจิตร มูลค่า 2 ล้านบาท โดย  

 สโมสรไลออนส์ราชเทวี และสโมสรไลออนส์พิจิตร เมืองคุณธรรม (เงินสนับสนุน US$ 46,875)  

5.)	 310-B โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรัษฎาจังหวัดตรังมูลค่า 1.2 ล้านบาท โดย  

 สโมสรไลออนส์ทุ่งสงรัษฎาเฉลิมราชย์และสโมสรไลออนส์ทุ่งสง (เงินสนับสนุน US$ 26,471)  

6.)	 310-C โครงการมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้แก่โรงพยาบาลขลุงจังหวัดจันทบุรี มูลค่า 2.5 ล้านบาท โดย  

 สโมสรไลออนสจ์นัทบรุสีโมสรไลออนสจ์นัทบรุเีมอืงจนัทส์โมสรไลออนสเ์มอืงขลงุ (เงนิสนบัสนนุ US$ 55,147)  

7.)	 310-D โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มูลค่า 2.1 ล้านบาท โดยฅ  

 สโมสรไลออนส์ด่านช้างและสโมสรไลออนส์นครปฐม (เงินสนับสนุน US$ 46,324)  

8.)	 310-D โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร มูลค่า 2.2 ล้านบาท   

 โดยสโมสรไลออนส์สาครบุรีสโมสรไลออนส์สุมทรสาคร และสโมสรไลออนส์ตากสิน กรุงเทพ (เงินสนับสนุน   

 US$ 48,529)  

 รวมโครงการที่มอบในปีบริหาร 22-23 ทั้งโครงการบริการ

ชุมชนที่ได้รับการอนุมัติและรอการอนุมัติรวม 14 โครงการ และ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5 โครงการ  รวมทั้งหมด 19 โครงการ 

เป็นเงินกว่า 652,275 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 27 ล้านบาท 

 Campaign 100 ตั้งแต่ปี 2018-2022 ได้บรรลุเป้าหมายไปถึง 

324 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 11,000 ล้านบาท  

 ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมใน Campaign 100 ครั้งนี้ถึง 1.3 

ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 46 ล้านบาท 

 สำหรับยอดบริจาคในปีบริหาร 2022-2023 นับตั้งแต่วันที่ 1 

กรกฎาคม 2565 – 1 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 59,472 

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2 ล้านบาท 
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ข้อสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสากล	

เมืองมงเรอาล	รัฐเกแบ็ก	ประเทศแคนาดา	

วันที่	20-23	มิถุนายน	2565	

 

คณะกรรมการตรวจสอบ	

• คณะกรรมการได้รับข้อมูลล่าสุดจากผู้ตรวจสอบภายในของสโมสรไลออนส์สากล และจะติดตามและสังเกตการณ์  

 แผนการปฏิบัติงานต่อไป  
  

 (ไม่มีข้อยุติ) 
 

คณะกรรมการธรรมนูญและข้อบังคับ	

• เห็นชอบกับคำร้องเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าการภาคที่ยื่นในภาค 324-L (ประเทศอินเดีย) และรับรองการว่างลงของ  

 ตำแหน่งผู้ว่าการภาคประจำปี 2565-2566 เพื่อให้สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งตามกระบวนการจัดหาบุคคลมา  

 ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  

• เห็นชอบกับคำร้องเรื่องการเลือกตั้งรองผู้ว่าคนที่ 1 ในภาค 324-L (ประเทศอินเดีย) และรับรองการว่างลงของ  

 ตำแหน่งผู้ว่าการภาคคนที่ 1 ประจำปี 2565-2566 ได้ว่างลง เพื่อให้สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งตาม  

 กระบวนการจัดหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  

• ปฏิเสธคำร้องเรื่องการเลือกตั้งรองผู้ว่าการภาคคนที่ 2 ในภาค 3233-E1 (ประเทศอินเดีย) และรับรองสุนิล   

 อะโรราเป็นรองผู้ว่าการภาคคนที่ 2 ประจำปี 2565-2566  

• เห็นชอบกับคำร้องเรื่องการเลือกตั้งรองผู้ว่าการภาคคนที่ 2 ในภาค 317-E (ประเทศอินเดีย) และรับรองการ  

 ว่างลงของตำแหน่งรองผู้ว่าการภาคคนที่ 2ประจำปี 2565-2566 เพื่อให้มีการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง  

 ตามกระบวนการ 

• เห็นชอบกับคำร้องเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าการภาคคนที่ 2 ในภาค 300-B1 (MD300 ไต้หวัน) เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร  

 คนใดได้รับเสียงข้างมาก และรับรองการว่างลงของตำแหน่งรองผู้ว่าการภาคคนที่ 2 ปีประจำปี 2565-2566 เพื่อ  

 ให้มีการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งตามกระบวนการ 

• ตัดสินว่ามติของผู้ประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อพิพาทในภาค 324-A2 (ประเทศอินเดีย) ไม่สามารถบังคับใช้ได้   

 และสนับสนุนให้ไลออนส์ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหากมีความเชื่อหรือข้อสงสัยว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้น 

• ปฏิเสธคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งรับรองกรรมการอำนวยการสากลในภาครวม 300 ไต้หวันและรับรองเฟ็ง-ชิ เช็น   

 เป็นกรรมการอำนวยการสากลจากภาครวม 

• แก้ไขคู่มือนโยบายกรรมการบริหาร บทที่ 3 ให้เพิ่มเติมแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการอำนวยการสากลในการ  

 แนะนำผู้สมัครดำรงตำแหน่งอุปนายกคนที่ 3 อย่างเป็นทางการ 

• แก้ไขคู่มือนโยบายกรรมการบริหาร บทที่ 5 เพื่ออธิบายให้ชัดเจนว่าการค้างชำระจะต้องเป็นการคงค้างนานกว่า   

 30 วันก่อนที่สโมสรนั้นจะถือว่าไม่อยู่ในสถานะที่ดี 

• แก้ไขคู่มือนโยบายกรรมการบริหาร บทที่ 2.A คณะกรรมการที่ปรึกษาอนุญาตให้คณะกรรมการสัมภาษณ์  

 ผู้สมัครที่ได้รับการรับรอง 
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ข้อยุติ:	
 

1. มีมติให้สนับสนุนคำร้องเกี่ยวกับผู้ว่าการภาคคนที่ 1 ที่ยื่นในภาค 324-L และประกาศให้ตำแหน่งผู้ว่าการภาค  

 ปีงบประมาณ 2565-2566 ว่างลง 
 

 มีมติเพิ่มเติมให้มีการจัดสรรบุคคลมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการภาคคนที่ 1 ที่ว่างอยู่ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับ  

 สากล มาตราที่ 9 เรื่องการประชุมใหญ่และการเลือกตั้ง ข้อที่ 6(d)  และดำเนินการตามแต่ละบทบัญญัติของ  

 ธรรมนูญและข้อบังคับภาค 
 

 มีมติเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ไลออนที่ได้รับการแนะนำไม่ใช่รองผู้ว่าการภาคคนที่ 2 ประจำปี 2564-2565 ภาคนั้นๆ  

 จะต้องยื่นคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดงเหตุผลว่าทำไมรองผู้ว่าการภาคคนที่ 2 จึงไม่ได้รับการแนะนำ 
 

 (รายงานลำดับที่ A.1.b.) 
 

2. มีมติให้ปฏิเสธคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งรองผู้ว่าการภาคคนที่ 2 ที่ยื่นในภาค 3233-E1 (ประเทศอินเดีย)   

 และประกาศให้ไลออนสุนิล อะโรราเป็นรองผู้ว่าการภาคคนที่ 2 สำหรับปีงบประมาณ 2565-2566  
 

 (รายงานลำดับที่ A.1.c.) 
 

3. มีมติสนับสนุนคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าการภาคคนที่ 2 ที่ยื่นในภาค 317-E และประกาศให้ตำแหน่ง  

 ผู้ว่าการภาคสำหรับปีบริหาร 2565-2566 ว่างลง  
 

 มีมติเพิ่มเติมให้มีการจัดสรรบุคคลมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการภาคคนที่ 2 ที่ว่างอยู่ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับ  

 สากล มาตราที่ 9 เรื่องการประชุมใหญ่และการเลือกตั้ง ข้อที่ 6(d)  และดำเนินการตามแต่ละบทบัญญัติของ  

 ธรรมนูญและข้อบังคับภาค 
 

 (รายงานลำดับที่ A.1.d.) 
 

4. มีมติว่าคำร้องเกี่ยวกับรองผู้ว่าการภาคคนที่ 2 ที่ยื่นในภาค 300-B1 ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึง  

 ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในขั้นตอนที่ปฏิบัติโดยภาค และปฏิเสธคำร้องนั้น 
 

 มีมติเพิ่มเติมว่า เมื่อไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับคะแนนเสียงข้างมากในระหว่างการเลือกตั้ง จึงประกาศให้ตำแหน่ง  

 รองผู้ว่าการภาคคนที่ 2 สำหรับปีบริหาร 2565-2566 ว่างลง 
 

 มีมติเพิ่มเติมให้มีการจัดสรรบุคคลมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการภาคคนที่ 2 ที่ว่างอยู่ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับ  

 สากล มาตราที่ 9 เรื่องการประชุมใหญ่และการเลือกตั้ง ข้อที่ 6(d)  และดำเนินการตามแต่ละบทบัญญัติของ  

 ธรรมนูญและข้อบังคับภาค 
 

 (รายงานลำดับที่ A.1.e.) 
 

5. มีมติว่าขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของภาคที่อยู่ในรายงานผู้ประนอมข้อพิพาทของภาค 324-A2 (ประเทศอินเดีย)   

 ไม่สอดคล้องกับนโยบายและกระบวนการที่กำหนดโดยกรรมการบริหารสากลและไม่สามารถบังคับใช้ได้ 
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 มีมติเพิ่มเติมว่าคำร้องที่ยื่นในภาค 324-A2 เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ถือว่าสิ้นสุดและไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมใน  

 ขณะนี้ 
 

 (รายงานลำดับที่ A.1.f.) 
 

6. มีมติให้ปฏิเสธคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งรับรองกรรมการอำนวยการสากลที่ยื่นในภาครวม 300 ไต้หวัน และ  

 ประกาศให้เฟ็ง-ชิ เช็น เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการรับรองของภาครวม 300 ไต้หวัน  
 

 (รายงานลำดับที่ A.1.g.) 
 

7. มีมติให้แก้ไขคู่มือนโยบายกรรมการบริหารบทที่ 3 ตามที่ระบุไว้ใน Exhibit A และเรียงลำดับตัวเลขของบทที่  

 เหลือให้เป็นไปตามกัน 
 

 (รายงานลำดับที่ A.6.) 
 

8. มีมติให้แก้ไขคู่มือนโยบายกรรมการบริหาร บท V ย่อหน้า B.1.ตามระบุไว้ใน Exhibit B 
 

 (รายงานลำดับที่ B.1.) 
 

9. มีมติให้แก้ไขคู่มือนโยบายกรรมการบริหาร บทที่ 2 ย่อหน้า A.1 ตามที่ระบุไว้ใน Exhibit C 
 

 (รายงานลำดับที่ B.2.) 
 

คณะกรรมการประชุมใหญ่	

• รับรายงานการลงทะเบียนและจำนวนผู้เข้าร่วมที่คาดการณ์ไว้สำหรับการประชุมใหญ่สากลครั้งที่ 104 ใน  

 เมืองมอนทรีออล 

• หารือเรื่องแผนการเยี่ยมเยียนเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (การประชุมใหญ่สากล  

 ปี 2566) เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (การประชุมใหญ่สากลปี 2567) และกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย   

 (ปี 2572 อยู่ระหว่างประมูลขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สากล) 

• ทบทวนและพิจารณาให้ปรับปรุงบทที่ 8 ของคู่มือนโยบายกรรมการบริหารเกี่ยวกับเรื่อง-ข้อกำหนดในการประมูล  

 ให้ทันสมัย 
 

ข้อยุติ:	
 

1. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่างๆในคู่มือนโยบายกรรมการบริหาร บทที่ 8 ตามที่ระบุไว้ใน Exhibit A ดังที่ได้  

 แนบมานี้ 
 

 (รายงานลำดับที่ B.1) 
 

คณะกรรมการบริหารภาคและสโมสร	

• อนุมัติการขอจัดตั้งภาคใหม่ที่ยื่นโดยภาค 317-A (ประเทศอินเดีย) และให้มีผลหลังสิ้นสุดการประชุมใหญ่  

 สากลปี 2566 

• แต่งตั้งวิลเลียม อิไลยาซิน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการภาคสำหรับภาค (ประเทศเฮติ) สำหรับปี 2565-2566 
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ข้อยุติ:	
 

1. มีมติอนุมัติคำร้องขอแต่งตั้งภาคใหม่ที่ยื่นโดยภาค 317-A (ประเทศ) และให้มีผลหลังเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่  

 สากลปี 2566 
 

 (รายงานลำดับที่ A.6.)  
 

2. มีมติแต่งตั้งให้วิลเลียม อิไลยาซิน ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการภาคสำหรับภาค P (ประเทศเฮติ) สำหรับ  

 ปีงบประมาณ 2565-2566 
 

 (รายงานลำดับที่ A.11.) 
 

คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและสำนักงานใหญ่	

• อนุมัติให้มีการแก้ไขคำชี้แจงนโยบายการลงทุนสำหรับสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 401(k) ภาคผนวก A โดย  

 ลดเป้าหมายสำหรับกองทุนป้องกันความเสี่ยงเหลือร้อยละ 11 จากร้อยละ 13 และเพิ่มเติมสินค้าโภคภัณฑ์ลง  

 ในหมวดทางเลือกของนโยบายฯโดยมีอัตราต่ำสุดร้อยละ 0 เป้าหมายร้อยละ 2 และอัตราสูงสุดร้อยละ 5 

• อนุมัติการคาดการณ์ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2564-2565 ที่สะท้อนการขาดดุล 

• อนุมัติงบประมาณขั้นสุดท้ายสำหรับปีงบประมาณ 2565-2566 ที่สะท้อนการขาดดุล 

• อนุมัติการจัดให้ศรีลังกาอยู่ในสถานะที่ได้รับการปกป้องสถานภาพแบบดัดแปลงไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565   

 โดยให้มีการทบทวนที่การประชุมบอร์ดประจำปี 2565-2566 โดยคณะกรรมการดำเนินงานการเงินและ  

 สำนักงานใหญ่ 

• แก้ไขบทที่ 9 ของคู่มือนโยบายกรรมการบริหารเพื่อปรับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการในการเบิกค่าใช้จ่ายและ  

 ฝ่ายปฏิบัติตามข้อเรียกร้องให้เป็นปัจจุบัน 

• แก้ไขบทที่ 21 หมวด A.1.a. ของคู่มือนโยบายกรรมการบริหารเพื่อให้อดีตกรรมการอำนวยการที่ย้ายโดยถาวร  

 ไปยงั constitutional area อืน่ทีแ่ตกตา่งจากทีเ่ดมิทีต่นไดร้บัเลอืกตัง้ ใหไ้ดร้บังบประมาณคดิเปน็ 10,000 ไมล์   

 ต่อปีงบประมาณสำหรับภารกิจเกี่ยวกับการกล่าวบรรยาย 
 

ข้อยุติ:	
 

1. มีมติให้แก้ไขคำชี้แจงนโยบายการลงทุนสำหรับสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 401(k) ภาคผนวก A โดย  

 ลดเป้าหมายสำหรับกองทุนป้องกันความเสี่ยงเหลือร้อยละ 11 และเพิ่มเติมสินค้าโภคภัณฑ์ลงในหมวด  

 ทางเลือกของนโยบายฯตามที่ระบุข้างล่างนี้ 
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 (รายงานลำดับที่ A.1.b.) 
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2. มีมติให้บอร์ดอนุมัติการคาดการณ์ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564-2565 ที่สะท้อนการขาดดุล 
 

 (รายงานลำดับที่ A.2.a.) 
 

3. มีมติให้บอร์ดอนุมัติงบประมาณขั้นสุดท้ายสำหรับปีงบประมาณ 2565-2566 ที่สะท้อนการขาดดุล 
 

 (รายงานลำดับที่ A.2.a.) 
 

4. มีมติให้บอร์ดอนุมัติให้ศรีลังกาเป็นประเทศที่ได้รับการปกป้องสถานภาพแบบดัดแปลงไปจนถึงเดือนธันวาคม   

 2565 โดยให้มีการทบทวนที่ประชุมบอร์ประจำปี 2565-2566 โดยคณะกรรมการดำเนินงานการเงินและ  

 สำนักงานใหญ่ 
 

 (รายงานลำดับที่ A.8.b.) 
 

5. มีมติให้แก้ไขบทที่ 9 ของคู่มือนโยบายกรรมการบริหารดังที่ระบุไว้ในExhibit A ดังที่ได้แนบมานี้ 
 

 (รายงานลำดับที่ B.1.) 
 

6. มีมติให้แก้ไขบทที่ 21 ของคู่มือนโยบายกรรมการบริหารโดยการเพิ่มส่วนขยายใหม่ (6) ดังที่ระบุไว้ข้างล่างนี้   

 และจัดอันดับตัวเลขส่วนขยายที่เหลือไปตามกัน 
 

  “อดีตกรรมการอำนวยการสากลที่ย้ายโดยถาวรไปยัง constitutional area ที่แตกต่างจากที่เดิมที่ตน  

  ได้รับเลือกตั้งจะได้รับงบประมาณสำหรับภารกิจเกี่ยวกับการกล่าวบรรยายเท่าเดิมจำนวน 10,000 ไมล์  

  ต่อปีงบประมาณ เมื่อปฏิบัติตามกฎทั่วไปสำหรับผู้บรรยาย" 
 

 (รายงานลำดับที่ B.1.) 
 

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ	

• ยืนยันกำหนดการโครงการ Leadership Development International Institute Program สำหรับ  

 ปี 2565-2566 

• รับรองผู้นำกลุ่มสำหรับสัมมนา FVDG/DGE ประจำปี 2566 

• รับรองความสำเร็จของการรายงานผลการเรียนรู้ของ GLT ภาครวมและผู้ประสานงานภาค ที่เพิ่มจำนวนขึ้น  

 กว่าสองเท่าของการอบรมและผู้เข้าร่วมที่ได้รับรายงานในเวลาเดียวกันเมื่อปีงบประมาณที่แล้ว 

• รับรองการขยายโครงการ Leadership Accountability Pilot ของภาครวม 11 ไปยังภาครวมและภาคเดี่ยว  

 อื่นอีก 4 ภาค 

• เสนอแนะให้มอบ My LCI read-only access ให้แก่อดีตผู้ว่าการภาคคนอื่นๆ โดยรอคำปรึกษาและการ  

 อนุมัติจากเจ้าหน้าที่ Internet Technology staff ในช่วงที่มีการประชุมบอร์ดเดือนตุลาคม 2565 
 

 (ไม่มีข้อยุติ) 
 

การวางแผนระยะยาว	(รายงานการประชุมเดือนพฤฏภาคม	2565)	

• ได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ไลออนส์สากล 

• หารือแนวทางให้ที่ประชุมคณะกรรมการแนะนำผู้สมัครตำแหน่งอุปนายกสากลคนที่ 3 อย่างเป็นทางการ 
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• หารือข้อกำหนดในการรับรองกรรมการอำนวยการสากล และความท้าทายที่เกิดจากการให้เพียงผู้สมัครจาก  

 ภาคที่มีจำนวนสโมสร 35 สโมสร และจำนวนสมาชิก 1,250 คนเป็นอย่างน้อย 

• ได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้นำ ภาค และสโมสรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอในการปรับ  

 ค่าธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้น 

• ทบทบวนบทเรียนที่ได้จาก Marketing Think Tank และวิธีการพัฒนาทักษะทางการตลาด ความมั่นใจ และ  

 ศักยภาพในระดับสโมสร 
 

 (ไม่มีข้อยุติ) 
 

คณะกรรมการการตลาด	

• ทบทวนการคาดการณ์ไตรมาสที่ 4 และงบประมาณปี 2565-2566 สำหรับฝ่ายการตลาดและบริการสนับสนุน  

 ต่างๆ 

• ทบทวนข้อมูลล่าสุดรอบสิ้นปีเกี่ยวกับ PR Grant program และอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น Marketing Grant   

 Program  

• ทบทวนข้อมูลล่าสุดรอบสิ้นปีเกี่ยวกับรายงานการตลาดและโครงการหลักๆ รวมไปถึงการโฆษณาไปทั่วโลก   

 สื่อสังคม และประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ 

• ทบทวนรายงานจากแคมเปญการตลาดระดับแผนก การสนับสนุนแบรนด์ การสนับสนุนวิดีโอ และการพัฒนา  

 ทรัพยากรสำหรับแผนกต่างๆที่เลือก คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่ามีความต้องการการสนับสนุนด้านการตลาด  

 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

• ได้รับรายงานเกี่ยวการการสนับสนุนที่ฝ่ายการตลาดที่ให้แก่สมาชิกเพื่อสนับสนุน membership priorities ใน  

 ปี 2565-2566 

• ทบทวนหัวข้อ marketing charter ในคู่มือนโยบายกรรมการบริหาร บทที่ 2 เพื่อปรับภาษาเกี่ยวกับแนวทาง  

 การตลาดแบบใหม่ และMarketing Grant Programที่แก้ไขแล้ว คณะกรรมการหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง  

 ใหม่เหล่านี้ และขอให้บอร์ดมีมติเห็นชอบและบังคับใช้ข้อยุติที่ 1 ต่อไปนี้ 
 

ข้อยุติ:	
 

1. มีมติให้แก้ไขบทที ่ 2 หมวด J ย่อหน้า 1.c.3 ของคู่มือนโยบายกรรมการบริหารโดยแทนคำว่า “ประชาสัมพันธ์”   

 ด้วยคำว่า“การตลาด” 

 มีมติเพิ่มเติมให้แก้ไขบทที่ 2 หมวด J ย่อหน้า 1.c.5 ของคู่มือนโยบายกรรมการบริหาร โดยเพิ่มคำว่า “กลยุทธ์  

 สื่อสังคม” ก่อนคำว่า “การสื่อสาร” 
 

 มีมติเพิ่มเติมให้แก้ไขบทที่ II หมวด J ย่อหน้า 1.c.9 ของคู่มือนโยบายกรรมการบริหาร โดยแทนทั้งประโยค  

 เปิดด้วย “ทบทวนและตัดสินใจอนุมัติการขอรับเงินช่วยด้านการตลาดทั้งหมด ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดย  

 คณะกรรมการการตลาดโดยเร็วที่สุดหลังจากหลังจากไตรมาสแรกของปีไลออน” 
 

 (รายงานลำดับที่ B.1.) 
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คณะกรรมการพัฒนาสมาชิกภาพ	

• พบ Leadership Development and District and Club Serviceเพื่อหารือเกี่ยวกับภาคขนาดเล็กและ  

 ยืนยันว่าหากนำ Global Membership Approach ไปดำเนินการอย่างถูกต้องจะช่วยให้สโมสรขนาดเล็ก  

 เติบโตได้ 

• ทบทวนความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ Global Membership Approach และยืนยันความสำเร็จของโครงการ  

 ในภาคนำร่อง 

• ทบทวนและเห็นชอบกับงานของฝ่ายสมาชิกภาพที่วางแผนไว้ในปี 2565-2566 

• หารือเกี่ยวกับกิจกรรมสมาชิกที่เป็นการฉ้อโกงในภาค 3234 D2 และขอให้เจ้าหน้าที่กระทำการเพื่อกำจัด  

 พฤติกรรมนี้ โดยคาดว่าจะมีการดำเนินการเพิ่มติมในที่ประชุมบอร์ดเดือนตุลาคม 2565 

• ได้รับบทสรุปจากผู้ประสานงานบอร์ด ลีโอ-ไลออนเชฟานี วินที่ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของเธอ  

• ขอให้เจ้าหน้าที่เสนอวิธีการที่จะทราบเกี่ยวกับทุกสโมสรที่ฉลอง 100 ปีแห่งความสำเร็จ  
 

 (ไม่มีข้อยุติ) 
 

คณะกรรมการกิจกรรมบริการ	

• ได้รับรายงานเกี่ยวกับการบริการ รวมไปถึงจำนวนคนที่ได้รับบริการ จำนวนกิจกรรมบริการ และอัตราร้อยละ  

 ของการรายงานการบริการของสโมสร 

• ได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับงานด้านการสนับสนุน รวมไปถึงงานไลออนส์เดย์ที่จัดร่วมกับองค์การสหประชาชาติ   

 และงานไลออนส์เดย์ บนแคปิตอลฮิลล์ และพาร์เลียเมนท์ฮิลล์ 

• หารือเกี่ยวกับโครงการบริการ การพัฒนาประเด็นปัญหาสากลของไลออนส์สากล และการดำเนินการตาม  

 ยุทธศาสตร์สากลของไลออนส์ 

• หารือเรื่องโอกาสในการรับโครงการ Lions KidSight USA มาเป็นโครงการบริการอย่างเป็นทางการของสโมสร  

 ไลออนส์สากล 

• ทบทบวนแผนประจำปีของฝ่ายกิจกรรมการบริการสำหรับปีงบประมาณ 2565-2566  
 

 (ไม่มีข้อยุติ) 
 

คณะกรรมการด้านเทคโนโลยี	

• ได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการสนับสนุนการประชุมใหญ่สากลประจำปี 2565 และการเลือกตั้ง 

• ทบทวนการคาดการณ์งบประมาณไตรมาสที่ 4 และประจำปี 2564-2565 และงบประมาณขั้นสุดท้ายประจำปี   

 2565-2566 ของฝ่ายเทคโนโลยี  

• ได้รับข้อมูลปัจจุบันรอบด้านเกี่ยวกับโครงการ Salesforce ต่างๆรวมไปถึงระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (ซีอาร์เอ็ม)   

 และแพลตฟอร์มสมาชิกรุ่นต่อไป 

• ทบทวนข้อมูลเรื่องความคิดริเริ่มด้านความเป็นส่วนตัว ขั้นตอนที่จะดำเนินการต่อเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล  

 ส่วนบุคคล (จีดีพีอาร์) และขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการตามองค์การมาตรฐานสากล (ไอเอสโอ) 27001 โดย  

 ไม่ต้องมีการับรองอย่างเป็นทางการ 
 

 (ไม่มีข้อยุติ) 
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59th OSEAL FORUM 
JEJU, KOREA 

 การประชุม OSEAL Forum ครั้งที่ 59

หลังจากเลื่อนแล้วเลื่อนอีก มาเป็นเวลา 2 ปี เนือ่งจาก

การแพรร่ะบาดของโรค Covid-19 สดุทา้ย ก็ได้จัดขึ้น

ที่เมืองเจจู (Jeju) ประเทศเกาหลีใต้ 

 เริ่มด้วยงาน

เลี้ ย ง ต้ อนรั บ ในคื น 

วันที่ 24 พฤศจิกายน

2565 หลังงานเลี้ยงมีการประชุม Caucus Meetingเพื่อเสนอชื่อผู้ลงสมัคร

กรรมการอำนวยการไลออนส์สากลจากภาคพื้น OSEAL ทั้งหมด 3 ท่าน และ

เสนอชื่อผู้ลงสมัครอุปนายกโลกคนที่ 3 อีก 1 ท่าน 

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้าเป็นการประชุม CC & DG ครั้งที่ 1 เป็นการขอรับรองผู้ลงสมัคร 

Candidate ภาคพื้น OSEAL 3 ท่าน และผู้สมัครอุปนายกโลกคนที่ 3 อีก 1 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้ 

Katsuki Shirosawa 
(MD 355 Japan) 

Chen Feng-Chi 
(MD 300 Taiwan) 

Sung-Gil Jung  
(MD 354 Korea) 

Mark Lyon 
(MD 23 USA) 
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 จากนั้นเป็นการรับรองการจัดประชุม OSEAL Forum ครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเป็น

เอกฉันท์ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 1. มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 60 

 2. พัทยา ประเทศไทย ครั้งที่ 61 

 3. ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 62 

 4. ฮ่องกง ประเทศจีนครั้งที่ 63 

 

 พิธีเปิดอยู่ช่วงบ่าย สถานที่ ICC เป็น hall 

จัดประชุม ห่างจาก Head Quarterโ รงแรม

ประมาณ 5 นาที มีรถบัสฅรับ-ส่ง 

 ก่อนเปิดพิธี เป็นการแสดงดำน้ำจับหอยเป๋าฮื้อ 

เนื่องจากเกาะเชจูขึ้นชื่อเรื่องหอยเป๋าฮื้อ สวยและงดงามมาก 

สมาชิกไลออนส์มาร่วมพิธีเปิดมากมาย โดยมีประธานจัดงาน Hyun Seung-Tak กล่าวเปิดพิธี และผู้ว่าราชการ

เมืองเจจู Oh Young-Hun ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับ  

 ต่อด้วยนายกโลก Sheehan, IPIP และ FVIP กล่าวแสดงความยินดี 

 หลังจากเปิดพิธีเรียบร้อย ก็เป็นงานเลี้ยงReception ของ 

Candidate เกาหลีและไต้หวัน  สำหรับงานเลี้ยงของไต้หวัน เขาเชิญให้

ผมขึ้นไปกล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่ผู้บริจาครายใหญ่ 



46 LION | วารสารเสียงสิงโต ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 

 ช่วงบ่ายเป็นการเสวนา GAT ออกเป็นลักษณะ 

symposium มีคนพูด 6 คน ที่พูดเป็นเนื้อหาคงมี Potter 

ที่พูดเรื่อง Global Membership Approach (GMA) 

ออกเป็นรูปแบบวิชาการ 

 ต่อจาก GAT เป็นการสัมมนาของ LCIF โดย

ประธาน IPIP Alexander ได้กล่าวถึงความสำคัญของการ

รณรงค์เงินบริจาคหลังจบ Campaign-100 เน้นการมี

ส่วนร่วมของสมาชิก จำนวนเงินมาก

น้อยไม่ใช่ประเด็น แต่ขอให้สมาชิกที่

คนมีส่วนร่วม 

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 การประชุม CC & DG ครั้งที่ 2 

ประธานจัดการประชุม OSEAL ครั้งที่ 60 PID Michael So แจ้งที่ประชุมว่า

ประเทศฟิลิปปินส์พร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ ณ เมืองมะนิลา   

วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2566 

 PDG ดร.วีระ ลาดหนองขุ่น 

ประธานจัดการประชุม OSEAL ครั้งที่ 61 

แจ้งที่ประชุมว่า การประชุม OSEAL   

ครั้งที่ 61 จะจัดขึ้นในวันที่ 14-17 

พฤศจิกายน 2567 ที่เมืองพัทยา ประเทศไทย 

 ทา่น CC ประหยดั ศรินิภาพนัธ ์

ได้กล่าวรายงานความคืบหน้าของ  

ผลงาน GAT โดยด้านสมาชิกภาพ   

มีการเปิดสโมสรทั้งไลออนส์และลีโอ   

มีสมาชิกเพิ่มกว่า 290 คน ด้านการ

บริการได้ทำกิจกรรมบริการชุมชนทั้งมี

การขอ Grants และทำในชุมชนกนัเอง 

ผู้ได้รับการบริการเกิน 300,000 คน   

ได้รายงานใน MyLIONด้านพัฒนาผู้นำ ได้อบรม ELLI หลักสูตรสากล และยัง

ได้การอนุมัติจัดALLI ในเดือนเมษายน ด้าน LCIF ได้เรียนเชิญ IPIP 

Alexander มาเยี่ยมประเทศไทย เพื่อรณรงค์การบริจาคหลังการประชุมเสร็จ

สิ้นรองอุปนายกคนที่ 1 ได้พบรองผู้ว่าคนที่ 1 
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 งานเลี้ยงInternational President Banquet ท่านนายก Sheehan มารูปแบบใหม่ โดยการเชิญ MC 

ในงาน 2 คนชายและหญิงมาเป็นสมาชิก โดยตัวท่านจะเป็น sponsor ออกค่าสมัครและค่าสมาชิกปีแรกให้ 

 การประชุม CC&DG วันที่ 3 Highlight อยู่ที่การรับรองข้อ

ยุติการประชุมคณะกรรมการ Resolutions Committee โดยมี   

PID B.D Kim เป็นประธานและหนึ่งในคณะกรรมการนั้น ตัวแทน

จากประเทศไทยคือท่านผู้ว่าการภาค 310-C ท่านสมภพ พิชัยวงศ์ 

 ช่วงสุดท้ายของงานประชุม OSEAL ครั้งนี้ พิธีปิดมีการมอบธงให้แต่ละภาครวมและภาคเดี่ยว (Single 

district) สำหรับภาครวม310 ประเทศไทย มีท่าน CC ประหยัด ศิรินภาพันธ์ เป็นผู้รับ 
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สโมสรไลออนส์ดุสิตา กรุงเทพ ภาค 310-อี 
ได้รับรางวัล Kindness Matters Service Awards 2022 จากไลออนส์สากล 

 ตามที่สโมสรไลออนส์สากล ได้จัดให้มีการประกวดรางวัล Kindness	Matters	 Service	 Awards		

(KMSA)	2022 สำหรับโครงการกิจกรรมบริการที่มีผลสัมฤทธิ์ดีเด่นจากสโมสรไลออนส์ทั่วโลก จำนวน 27 รางวัล 

และสโมสรลีโอ จำนวน 3 รางวัล โดยมีเกณฑ์คือ สโมสรที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นสโมสรที่สมบูรณ์ มีการ

รายงานกิจกรรมใน MyLion และใน 3 ปีที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับรางวัลนี้  โครงการที่จัดทำจะต้องเป็นโครงการที่

สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของไลออนส์สากลและมูลนิธิไลออนส์สากล (LCIF) ด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ 

โรคเบาหวาน มะเร็งในเด็ก สิ่งแวดล้อม ความหิวโหย สายตา การบรรเทาภัยพิบัติ เยาวชน และมนุษยธรรมแสดง

ให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม โครงการมีความเหมาะสมกับพื้นที่และมีประสิทธิภาพ

โดยเน้นความยั่งยืนในระยะยาวส่งเสริมการมีส่วนร่วมและภาพลักษณ์ทีด่ขีองไลออนส ์รวมทัง้มกีารประชาสมัพนัธ์

ออกสู่สาธารณชน โดยมีขั้นตอนการประกวด คือ คณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกโครงการชนะเลิศในระดับ

ภาคเพื่อประกวดในระดับประเทศ  และคัดเลือกโครงการที่ชนะเลิศในระดับประเทศเป็นตัวแทนเข้าประกวดใน

ระดับสากลต่อไปนั้น  

 สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ประเทศไทย ได้คัดเลือก โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร		

ดำเนินการโดย	 สโมสรไลออนส	 ดุสิตา	 กรุงเทพ	 ภาค	 310-อี ให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการ

ประกวดในระดับสากล และชนะเลิศได้รับรางวัล	 Kindness	 Matters	 Service	 Awards	 2022	 จาก	

ไลออนสสากล		

	 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร เป็นโครงการที่สโมสรไลออนส์ ดุสิตา กรุงเทพ  

ภาค 310-อี  ร่วมกับสถาบันปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจสังคม

และรากฐานให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ (ขอนแก่น)  ดำเนินโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อ

การเกษตร ณ บ้านท่านางเลื่อน ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 

วันที่ 23 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2564 ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่านางเลื่อน บ้านท่าข่อยเหนือ และ

บ้านท่าข่อยใต้ รวมทั้งสิ้น 516 ครัวเรือน ทั้ง 3 หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร  

การสร้างและซ่อมแซมคลองส่งน้ำจากคลองดินพัฒนาเป็นคลองซีเมนต์จะใช้ประโยชน์ได้นานและคงทนมากขึ้น 

เป็นการส่งเสริมระบบกระจายน้ำ ระบบกักเก็บน้ำในแปลงเกษตร ทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาและกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านมาร่วมมือกันสร้างคลองส่งน้ำด้วยตัวเองผลที่ได้

รับคือชาวบ้านและเกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตร มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เขียวขจี  โดยสโมสรไลออนส์  

ดุสิตา กรุงเทพ ได้ร่วมต่อยอดความสำเร็จโดยช่วยจำหน่ายผลผลิตของชาวบ้าน ภายใต้ชื่อ ฟาร์มปันดี บาย ดุสิตา  

 ขอแสดงความยินดีกับ สโมสรไลออนสดุสิตา	กรุงเทพ	ภาค	310	อี  มา ณ โอกาสนี้ 
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โล่รางวัล KMSA  

จากไลออนส�สากล 

มอบให้กับสโมสร 

 

 

 

 

เหรียญรางวัล KMSA 

จากไลออนส�สากล 

มอบให้กับสมาชิก 

สโมสรทุกคน 
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LION ACTIVITES 310 (ภาครวม)
คณะกรรมการบริหารสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ปีบริหาร 2565-2566 
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บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวง 

วันที่ 23-25 กันยายน 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  
Emerging Lions Leader ship Institute (ELLI) 

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 สภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย  
และมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย ร่วมพิธีถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช 
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วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2565 ร่วมประชุมโอซีลฟอรั่ม ครั้งที่ 59 ณ เมืองเซจู ประเทศเกาหลีใต้ 
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วันที่  24  ธันวาคม 2565  ร่วมงานราตรีแห่งเกียรติยศ ณ หอประชุมกองทัพเรือ  
ถ.อรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร 

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   28 ธันวาคม 2565 
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พีธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

พิธีทำบุญของสำนักเลขาธิการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ประจำปีบริหาร 2565-2566 
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LION ACTIVITES 310-A1 

สโมสรไลออนส์นนทบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร และมอบแท็งค์น้ำ พร้อมปั้มน้ำ ให้กับโรงเรียนประชารัฐบำรุง 

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี    

สโมสรไลออนส์จามเทวีลำพูน จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม เมื่อ โดยแจกถุงยังชีพ จำนวน 

306 ครอบครัว และน้ำดื่ม จำนวน 450 แพ็ค ให้แก่ประชาชนในอำเภอลี้ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 อำเภอป่าซาง 

อำเภอเมืองลำพูน ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิ LCIF. จำนวน 70,000 บาท และสโมสรสมทบอีก 17,500 บาท 

รวม 87,500 บาท     

สโมสรไลออนส์อ่างทอง จัดกิจกรรมอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

เทศบาลตำบลท่าม่วงเตี้ย ในวันที่  28 สิงหาคม  2565   

สโมสรไลออนส์ชัยนาท มอบบ้านในดวงใจเพื่อคน  

ทุกวัยชัยนาท จำนวน 1 หลังแก่นายสุชาติ อู่อรุณ 

ราษฎรหมู่ 4 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัด

ชัยนาท ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดชัยนาท วันที่ 23 สิงหาคม 2565   

เป็นเงิน 53,000 บาท    
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สโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ จัดกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ โดยมีการมอบถุงยังชีพ ทุนการศึกษา 

รถวีลแชร์ มอบแว่นสายตา ปลูกต้นไม้ วันที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน    

สโมสรไลออนส์ชัยนาท จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์  

ปลานลิ จำนวน 2,000 ตวั ลงอา่งเกบ็นำ้เฉลมิพระเกยีรต ิ

(หนองระแหง) ร่วมกับชมรมวิ่งอำเภอเมืองชัยนาท และ

เทศบาลตำบลบ้านกล้วยวันที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 

3,500 บาท     

สโมสรพื้ นที่ จั งหวัดนนทบุรี จั ดการแข่ งขั น

สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯครั้งที่ 26 รอบระดับ

จังหวัดนนทบุรี วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ.โรงเรียน  

ปากเกร็ด จ.นนทบุรี     

สโมสรไลออนสเ์ชยีงใหมเ่พชรนครพงิค ์จัดักจิกรรม 
โครงการโรคมะเร็งในเด็กจำนวน 7 คน มอบเงินสด
คนละ 2500 บาท โครงการโรคเบาหวานในเด็ก 1 คน 
2500 บาท โครงการโรคธาลัสซีเมีย 1 คน 2500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท วันที่ 26 พฤศจิกายน 
2565 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดห้วยไร่ ม.9 แม่แตง 
เชียงใหม่    

สโมสรไลออนสเ์พชรรชัดา เซนเทนเนยีล กรงุเทพ  
จัดกิจกรรมร่วมกับสโมสรไลออนส์อ่างทองเป็นโครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอ่างทอง และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนโดยมูลนิธิไลออนส์
สากล วนัที ่12 ตลุาคม 2565  
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สโมสรพื้นที่กรุงเทพ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่ 26 รอบระดับจังหวัด

กรุงเทพ วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    

สโมสรไลออนส์เพชรรัชดา เซนเทนเนียล กรุงเทพ 
ร่วมกับสโมสรไลออนส์อ่างทอง จัดกิจกรรม

ไลออนส์ ไทยก้ า ว ไกลสู่ ชมชน เทศบาลม่ ว ง เตี้ ย   

อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทองจัดตรวจวัดสายตา และแจก

แว่นตา จำนวน 300 อัน และมอบทุนการศึกษาแก่  

เด็กนักเรียนวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน  

17,200 บาท    

สโมสรไลออนส์เชียงใหม่เวียงพิงค์ กิจกรรม

แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 26 

จั งหวัด เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนวันที่ 3 

ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   

อ.เมือง จ.เชียงใหม่    

สโมสรไลออนส์แอล.อาร์ 
ปทุมวัน ร่วมกับ 7 สโมสร จัด

กิ จกรรมวัน ไลออนส์สากล

บริ ก ารมอบ เครื่ อ งอุ ป โภค

บริโภควีลแชร์ ทุนการศึกษา 

อุปกรณ์การเรียน-กีฬา มอบ

เมลด็พนัธพ์ชืผกั วนัที ่9 ตลุาคม  

2565 ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  

สโมสรไลออนส์เชียงใหม่เวียงพิงค์ จัดกิจกรรม  

หาทุน"สร้างมหากุศล ปล่อยปลา ลงสู่ลำน้ำปิง “รายได้

เพื่ อนำไปทำกิจกรรมสำหรับเยาวชนโครงการ”   

ปันน้ำใจ มอบความรัก ให้เพื่อน้อง (ครั้งที่ (8) ได้รายได้

ตามเปา้หมายทีต่ัง้ไว ้100,000 บาท วนัที ่2 พฤศจกิายน 

2565 ณ ท่าน้ำวัดศรีโขง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
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สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ คำดารา จัดกิจกรรม

อนรุกัษธ์รรมชาต ิโดยการซือ้ลกูปลา จำนวน 100,000 ตวั 

เนื่องในวันสวรรคต 13 ตุลาคม รวมเป็นการปล่อยปลา

ลงสู่แม่น้ำสายใหญ่เพื่อขยายพันธุ์ปลา ณ ท่าน้ำฟ้าฮ่าม   

จ.เชียงใหม่    

สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ คำดารา จัดกิจกรรม มอบ

อาคาร 2 หลัง ห้องน้ำ ชาย -หญิง และผู้พิการ มอบ

สวนดอกกุหลาบ พันธุ์หอม 1,000 ต้น ในวันที่ 12  

พฤศจิกายน 2565 ณ นิคมสหกรณ์แม่แตง อ.แม่แตง 

เชียงใหม่      

สโมสรพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ   

ครั้งที่ 26 รอบระดับจังหวัดวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่     

สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด โดย

นายกก่อตั้ง ไลออน พิมพ์ลภัสขัติวงษ์ และสมาชิก

ร่วมกับศูนย์วิทยุร่วมใจอยุธยา ทำกิจกรรม

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบถุงยังชีพให้แก่  

ผู้ประสบอุทกภัย อาหารปรุงสุก 600 ชุด ถุงยังชีพ 

450 ชุด เป็นเงิน 105,000.00 ณ อ.เสนา   

จ.อยุธยา วันที่ 14 ตุลาคม 2565     
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LION ACTIVITES 310-A2 

3 ธันวาคม 2565 สโมสรไลออนส์แม่สาย เชียงราย 

และสโมสรไลออนส์เชียงของ เชียงราย จัดการแข่งขัน

ตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ระดับจังหวัด   

สโมสรไลออนส์แม่สาย เชียงราย จัดกิจกรรม  

วันไลออนส์สากลบริการ 

สโมสรไลออนส์เชียงของ เชียงราย จัดกิจกรรมปลูก

ต้นไม้ 

สโมสรไลออนส์เชียงของ เชียงราย เยี่ยมผู้ป่วย  

ติดเตียง 

สโมสรไลออนส์เชียงของ เชียงราย มอบเครื่องมือ

แพทย์   

สโมสรไลออนส์แม่สาย เชียงราย จัดกิจกรรม

บรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย 

สโมสรไลออนเชียงราย นำโดยท่านนายกรุ่งเรือง สิทธิปัญญา นายกสโมสรไลออนส์ เชียงราย ร่วมกับสมาคม

ครัวเชฟจิตอาสา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบริจาคของแก่พี่น้องชาว   

อ.แม่สาย ที่ประสบภัยน้ำท่วม 
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16 ตุลาคม 2565 สโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเสนา   

ต.บ้านกระทุ่ม หมู่ 5 จำนวน 65 ครอบครัวและอำเภอบางไทร หมู่ 3=55 ครอบครัว เพื่อช่วยชาวบ้าน  

บรรเทาทุกข์ ที่ถูกน้ำท่วมนานกว่า 2 เดือน จำนวน 120 ครัวเรือน ถุงยังชืพ 120 ถุงๆละ 350 บาท รวมเงิน

42,000 บาท 

สโมสรไลออนส์ราชวิถี กรุงเทพ จัดกิจกรรม  

วันไลออนส์สากลบริการมอบถุงยังชีให้กับชาวบ้าน

ชุมชนวังทองหลาง 

สโมสรไลออนส์ราชวิถี กรุงเทพ จัดกิจกรรม  

วันไลออนส์สากลบริการมอบแว่นตางให้กับชาวบ้าน

ชุมชนวังทองหลาง 

สโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ 

โดยนายกสโมสร ไลออน ปิยนันท์ 

อัครชัยเมธาภรณ์ รวมทั้งสมาชิก

สโมสรมอบข้าวสารและเงินสดให้  

ผู้ยากไร้และถ้อยโอกาส 
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สโมสรไลออนส์ราชเทว ี จัดกิจกรรมวันไลออนส์

บริการ ครั้งที่ 22 มอบทุนการศึกษา ถุงยังชีพ   

เลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเบาหวาน

และกิจกรรมเยาวชน ณ โรงเรียนบางมดวิทยา ถนน

พระราม 2  

สโมสรยานนาวา กรุงเทพ จัดกิจกรรมวันไลออนส์

สากลบริการมอบถุงยังชีพและวีลแชร์ให้ผู้ยากไร้ 

สโมสรยานนาวา กรุงเทพ มอบทุนการศึกษา

นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์จังหวัดเพชรบุรี

จำนวน 109 ทุนเป็นเงิน  

9 สิงหาคม 65 สโมสรไลออนส์ชอนตะวันนครสวรรค์

เข้าร่วมงานวันเทกระจาดและมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ 

1 ต.ค. 2565 สโมสรไลออนส์โดมพระจันทร์มอบ  

รถวิลแชร์ให้ผู้ยากไร้ ที่ปั๊มน้ำมันแมวน้ำ จ.นครปฐม 
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26 กันยายน 2565 สโมสรไลออนส์ชอนตะวัน

นครสวรรค ์ปลกูตน้ไม ้ณ.มหาวทิยาลยัมหดิล นครสวรรค์ 

3 ธ.ค. 2565 สโมสรไลออนส์โดมพระจันทร์ ร่วมงาน

แข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับ

เยาวชน ครั้งนี้ 26 ประจำปีพ.ศ.2565 ระดับจังหวัด 

พื้นที่ปทุมธานี 

8 ตุลาคม 2565 สโมสรไลออนส์ลพบุรีศรีชลสิทธิ์   

จัดกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ ที่ห้างโลตัส สาขา

ลพบุรี  

11 พ.ย. 2565 สโมสรไลออนส์ลพบุรีศรีชลสิทธิ์ 

บรจิาคถงุยงัชพีและนำ้ดืม่ใหค้รอบครวัครชูยัธวชั กองคำ 

ผู้ประสพอัคคีภัย 

23 ตุลาคม 2565 สโมสรไลออนส์หทัยราษฎร์ 

กรุงเทพ ร่วมจัดกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ   

ที่จังหวัดกำแพงเพชร 

24-27 พฤศจิกายน 2565 สโมสรไลออนส์  

หทยัราษฎร ์กรงุเทพเขา้รว่มประชมุโอซลี ฟอรัม่ ครัง้ที ่59 

ที่เกาะเจจู เกาหลี  

สโมสรไลออนสพ์ะเยา จดังานวนัไลออนสส์ากลบรกิาร 

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือ ด.ญ.รัตนา รัชวงศ์  

อายุ 10 ปี นักเรียนชั้น ป.3  โรงเรียนบ้านร่องจว้า   

อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ป่วยเป็นโรคมะเร็งโดยมอบเงิน

ช่วยเหลือเพื่อเป็นทุนในการรักษา 26,488 บาท   
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สโมสรไลออนส์พะเยา จัดงานวันไลออนส์สากล

บริการวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือ ด.ญ.นพรดา  

จนัทรต์า นกัเรยีนชัน้ ป.2 โรงเรยีนบา้น จำไก ่อ.ดอกคำใต ้

จ.พะเยา ป่วยเป็นโรค (SLE) ภูมิแพ้ตัวเอง โดยมอบเงิน

ช่วยเหลือเพื่อเป็นทุนในการรักษา 26,488 บาท 

25 สิงหาคม 2565 สโมสรไลออนส์ช่องนนทรี 

กรงุเทพ มอบหอ้งสมดุ ณ โรงเรยีนไลออนสบ์า้นหนองปลา 

จ.น่าน 

27 สงิหาคม 2565 สโมสรไลออนสช์อ่งนนทร ีกรงุเทพ 

มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล

บ้านแพะ จังหวัดเชียงใหม่  

3 ธันวาคม 2565 สโมสรไลออนส์พาสานนครสวรรค์ 

ร่วมกิจกรรมจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย 

ครั้งที่ 26 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมศักดีเดชน์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์ 

3 ธนัวาคม 2565 

ส โ ม ส ร ไ ล อ อ น ส์

พษิณโุลก จดัแขง่ขนั 

สารานุกรมไทยฯ 

ระดับจังหวัด  

7 ตุลาคม 2565 กิจกรรม

วันไลออนส์ บริการ นายก

สโมสรและมวลสมาชิกจัด

กิจกรรม sight for kids 

แจกแวน่ตาแจกทนุการศกึษา 

แจกรองเท้าถุงเท้าให้กับ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล  

วัดไทรใต้จำนวน 150 คน 



64 LION | วารสารเสียงสิงโต ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 

30 กรกฏาคม 2565 สโมสรไลออนแพร่ นำโดย   

นายก ไลออน มยรุา หาญจติ พรอ้มดว้ยสมาชกิ มอบเงนิ และ

สิ่งของต่างๆ ช่วยเหลือ ด.ญ.วรัญญา พงษ์เกษม และ  

เด็กหญิงดลรดา พงษ์เกษม ที่บ้านถูกเพลิงไหม้หมด ทั้ง   

2 หลัง ที่ หมู่ 3 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัด

แพร่ 

3 ธันวาคม 2565 สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี จัดสอบแข่งขันสารานุกรมไทย ฉบับเยาวชน ณ หอประชุม

โรงเรียนกวางตงสุโขทัย 

18 พฤศจิกายน 2565 สโมสรไลออนส์

พลับพลาไชย กรุงเทพ ร่วมกับสมาคมเสริมสวย

แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อซื้อ

อุปกรณ์ตัดผม ซ่อมห้องตัดผม มอบพัดลม เครื่อง

อุปโภคบริโภค ให้กับโรงเรียนพุทธวิมุตติวิทยา   

ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

สโมสรไลออนส์ลำนารายณ์ ลพบุรี นำโดยไลออน มณฑล เยาวภา 

นายกสโมสรฯ พร้อมสมาชิก ร่วมช่วยเหลือเบื้องต้น มอบสิ่งของเพื่อ

บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยพายุไต้ฝุ่น "โนรู" วันที่ 4 ตุลาคม 2565   

ณ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 



Lion Magazine Vol.1 July - December 2022 |  LION 65

สโมสรไลออนส์ลำนารายณ์ ลพบุร ี นำโดย ไลออน มณฑล 

เยาวภา นายกสโมสรไลออนส์ฯ พร้อมสมาชิก ร่วม "รวมใจ

ไลออนส์ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" วันที่ 31 กรกฎาคม 2565   

ณ บริเวณสนามกีฬารถไฟ 44 ไร่ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอ  

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

25 ต.ค. 2565 เดือนของ Lion days สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ กิจกรรม sight first kids สำรวจ  

เด็กนักเรียนโรงเรียนประชานุเคราะห์ที่มีปัญหาทางด้านสายตา นัดช่างตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและส่งมอบให้

น้องๆมีสายตาแจ่มใสเรียนหนังสือได้เต็มที่ จำนวน 46 ราย 

7 ตุลาคม 2565 สโมสรไลออนส์สี่แคว 

นครสวรรค์กิจกรรมมะเร็งในเด็กและผู้ป่วย

เบาหวานในเด็ก มอบ เงิน ขนมและของเล่น

เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆ ขอให้หายป่วยกลับ

มาแข็งแรงเร็ววัน 

28 กันยายน 2565 สโมสรไลออนส์โคกสำโรงลพบุรี

ร่วมกับสโมสรไลออนส์ลพบุรีมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการ

ศึกษาให้กับโรงเรียนอนุบาลพระพุทธบาท สระบุรี

จำนวน 40 เครื่อง 

29 ตุลาคม 2565 มอบเงินสนับสนุนโครงการ  

มะเร็งในเด็กให้กับประธานฝ่ายโครงการ ไลออน   

ดร.พัฒนา ชื่นศิริ 
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14 ต.ค. 2565 สโมสรไลออนส์สองแคว พิษณุโลก   

จัดกิจกรรมไลออนส์บริการ มอบถุงยังชีพและเงินให้  

ผู้ยากไร้ 100 คน มูลค่า 50,000 บาท 

สโมสรไลออนส์สองแคว พิษณุโลก จัดกิจกรรม

บริการเพื่อสังคม ณ โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส ต.บ้านไร่ 

อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 

มีกิจกรรมดังนี้ 

1.  ปลูกต้นไม้ 

2.  มอบอุปกรณ์กีฬา 

3.  สโมสรไลออนส์สองแคว และเครือข่ายร่วมกัน  

 มอบทุนการศึกษา ทุนละ 200บาท แก่นักเรียน  

 ระดับอนุบาลและประถม จำนวน 106 คน 

4. เยี่ยมและมอบของใข้จำเป็นแก่ ผู้ชราเจ็บป่วย 1 คน 

10 ตุลาคม 2565 สโมสรไลออนส์วังใหม่ กรุงเทพ   

ใปสภากาชาดไทยมอบเงินสนับสนุน 20,000 บาทและ 

ร่วมประธานฝ่าย รณรงค์บริจาคโลหิต  
16 ตุลาคม 2565 สโมสรไลออนส์วังใหม่ กรุงเทพ   

ไปมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ตำบล  

บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สโมสรไลออนสน์า่น โดยการนำของ ไลออน อมัพร ชยัวริชั 

นายกสโมสร ทำกิจกรรม “วันไลออนส์กากลบริการ” 

มอบของอุปโภค บริโภค แก่ผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาล

เมืองน่าน จำนวน 150 ราย ในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 

สโมสรไลออนสน์า่น โดยการนำของ ไลออน อมัพร ขยัวริชั

นำของใข ้ขา้วสาร และเงนิสดทีไ่ดร้บับรจิาค จากสมาชกิ 

ในสโมสรฯ นำไปมอบให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ในบ้านมี

ผู้ป่วยติดเตียงในเขต อ.ท่าวังผา 
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LION ACTIVITES 310-B 

8 ตุลาคม 2565 วันไลออนส์สากล สโมสรไลออนส์ศรีตรัง ร่วมทำกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ณ สวนสน อำเภอ  

สิเกา จังหวัดตรัง 

8 ต.ค. 2565 วันไลออนส์สากลบริการ ส.ระนองรัตนรังสรรค์ นำโดย นายกนรารัฎฐ์ จอมเทพมาลา เลี้ยงอาหาร

เที่ยงแก่เด็กนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านคลองของ อ.กะเปอร์ จังหวัดระนอง 
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15 กันยายน 2565 สโมสรไลออนส์ศรีนคร ร่วมกับ สโมสรไลออนส์เมืองลิกอร์ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อ

บรรเทาทุกข์เบื้องต้น ให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากอัคคีภัยที่ ม.9 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

สโมสรไลออนส์ตรังซิตี้ นำโดยนายกสโมสร ไลออนนงนุช อาหรับ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 มอบทุน

การศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร จำนวน 3 ทุน และโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 
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3-4 ก.ย. 2565 สโมสรไลออนส์หลังสวน-ชุมพร ได้จัดกิจกรรมด้านเยาวชน สนับสนุนการอบรมผู้บริหาร  

สถานศึกษา และครูใน เขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษา ชุมพรเขต 2 จำนวนผู้เข้าอบรม 200 คน 

5 ธันวาคม 2565 ระหวา่งเวลา 08.00-12.00 น. สโมสรไลออนสส์ไุหงโก-ลก และสโมสรไลออนสส์ตรสีไุหงโก-ลก 

หอการค้าจังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต   

เพิ่มชีวิต” (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives) ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก อำเภอ

สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ป่วย รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ

และบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ได้โลหิตทั้งสิ้น 21,000 ซี.ซี.  



70 LION | วารสารเสียงสิงโต ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 

สโมสรไลออนส์ศรีวิชัยพุนพิน ร่วมทำกิจกรรมมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน ให้กับ

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 

5 ธันวาคม 2565 สมาชิกสโมสรไลออนส์ภูเก็ตร่วมบริจาคโลหิตและแจกอาหารให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิต   

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต 
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การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับจังหวัดของพื้นที่ภาคใต้   
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ได้แก่ จังหวัดชุมพร  จังหวัดระนอง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี  

จังหวัดนราธิวาส  

สโมสรไลออนส์เมืองร้อยเกาะ สุราษฎร์ธาน ี มอบเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางสายน้ำเกลือและ  

เครื่องควบคุมความดันระบบช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤติ สำหรับโรงพยาบาลบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 



72 LION | วารสารเสียงสิงโต ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 

LION ACTIVITES 310-C 

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันของสโมสรจันทบุรี และสโมสรไลออนส์เมืองจันทร ์ เลี้ยงอาหารกลางวัน  

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะโตนด วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. เนื่องในวันเกิดของไลออน

สมบูรณ์ ชรรณษานนท์ สมาชิกสโมสรไลออนส์จันทบุรี 

29 ตุลาคม 2565 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ   
(พระมหานคร) จัดกิจกรรมรับการบริจาคโลหิต เพื่อ

มอบโลหิตให้กับสภากาชาดไทย 

6 ตุลาคม 2565 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ   
(พระมหานคร) บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล

กบินทร์บุรี 
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สโมสรไลออนส์กรุงเทพ อุดมสุข ร่วมกิจกรรมมอบถังน้ำฝนให้กับโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาน วันที่ 12 

พฤศจิกายน 2565 

สโมสรไลออนส์พัทยา โป่ง  ร่วมมอบถุงยังชีพ Lions 

Clubs International Foundation แก่ผู้ประสบ

อุทกภัย จ.ระยอง โดยไลออน สมภพ พิชัยวงศ์ ผู้ว่าการ

ไลออนส์สากลภาค 310 ซี พร้อมด้วยสมาชิกไลออนส์ 

ได้มอบถุงยังชีพ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 

สโมสรไลออนส์พัทยา โป่ง สนับสนุนและร่วมมอบ

แว่นสายตานักเรียน โครงการ Sight for Kids (2022) 

ณ สพป.เขต3 จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 2 กันยายน   

พ.ศ.2565 

สโมสรไลออนส์พัทยา โป่ง สโมสรไลออนส์ 

พัทยา โป่ง ร่วมบริจาคและทำกิจกรรมด้าน

หิวโหย “โครงการพี่ให้น้อง เรียนดี มีความสุข 

ท้องอิ่มยิ้มได้ทุกวัน” “Share the love 

Forward from Lions Clubs of District 

310C” เป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ 

และมอบเงินทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ จำนวน 

89 คน ซึ่งมีเด็กกำพร้าและเด็กยากไร้ที่อาศัย

อยู่ที่มูลนิธิบ้านจริงใจ ต.หนองปลาไหล   

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวนัเสารท์ี ่3 กนัยายน 

2565 เวลา 10.00 น.-12.00 น.  
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16 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ สวนลุมพินี สโมสรลีโอนิวเจน รัตนชาติ,สโมสรลีโอส้ม   
เอเวอร์กรีน รัตนชาติ และสโมสรไลออนส์กรุงเทพ รัตนชาติ ได้ใช้โปรแกรมสกรีนความเสี่ยงของการเป็น

โรคเบาหวานเบื้องต้น โดยร่วมกับมูลนิธิหมอชาวบ้าน และ สสส. ให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ทราบความเสี่ยง

ของตน รวมถึงการป้องกันและการปฏิบัติตนโดย missionกิจกรรมเบาหวานคือ “diabetesscreening in 20 

minutes per 10 persons” หรือการสกรีนความเสี่ยงโรคเบาหวาน 20 นาที ให้ได้ 10 คน และผลลัพธ์ที่ได้คือ

ภายใน 20 นาที น้องๆลีโอได้สกรีนเบาหวาน 31 คน mission สำเร็จ 

สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ร่วมกับสโมสรไลออนส์
ในสังกัดภูมิภาคที่ 1 และภูมิภาคที่ 2 จัดกิจกรรม  

วันไลออนส์สากลบริการ วันที่ 8 ตุลาคม ณ โรงเรียน

สมุทรปราการ มอบชุดยังชีพ, ทุนการศึกษา, แว่นสายตา  

ผู้สูงอายุ-เยาวชน, ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน-  

โรคมะเร็ง เลี้ยงอาหารกลางวัน ฯลฯ 

11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. สโมสรไลออนส์กรุงเทพเจ้าพระยา ได้ไปทำกิจกรรม  

มอบทุนการศึกษา มอบสิ่งของ บะหมี่ขนม รองเท้า เงินสนับสนุนโรงเรียนให้เด็กนักเรียนและครูโรงเรียนคลองเตย

วิทยาจำนวน 500 คน และมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุในชุมชนคลองเตย 
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8 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. สโมสรไลออนส์
กรุงเทพเจ้าพระยา วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-

15.00 น. สโมสรไลออนส์กรุงเทพเจ้าพระยา ได้ไปร่วมงานไลออนส์

สากลบรกิารมอบแวน่สายตาใหผู้ส้งูอาย,ุ ชดุยงัชพี และทนุการศกึษา 

ณ โรงเรียนสมุทรปราการ อ.บางปู จ.สมุทรปราการ  

สโมสรไลออนส์ชลบุรี บางแสน นำโดย ไลออน พ.ญ.อุดมลักษณ์ แสงธิวงศ์ นายกสโมสรฯ พร้อมสมาชิก  

จัดอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อมอบให้กับนักวิ่งพิการและพี่ เลี้ยงนักวิ่ง ในงาน “วิ่งด้วยกัน ชลบุรี 2022”   

Run 2 Gether Friend Ships Beyond Different คนพิการและไม่พิการวิ่งด้วยกัน ณ สวนตำหนักน้ำ ชลบุรี  

สโมสรไลออนส์ชลบุรี บางแสน มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้ชาวบ้านในชุมชน และมอบเครื่องชั่งน้ำหนักให้  

รพ.สต.หนองข้างคอก เนื่องในวันไลออนส์สากลบริการ  
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สโมสรไลออนส์พัทยา ตากสิน สโมสรไลออนส์พัทยา ตากสิน 

จัดการแข่งขันประกวดวงโยธวาทิต แบบนั่งบรรเลง ครั้งที่ 3   

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ  

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  

สโมสรไลออนส์พัทยา ตากสิน 28 พฤศจิกายน  2565   

รว่มบรจิาคเงนิชว่ยเหลอื นอ้งเจา้นาย วยั 1 ป ีจำนวน 10,000 บาท 

ที่ไม่มีรูทวาร ใช้ชีวิตยากลำบาก ต้องไปผ่าเจาะลำไส้ด้านข้างเพื่อขับถ่าย ปัจจุบันแพทย์ได้ขยายรูทวารถึง   

7 เซนติเมตรแล้วและต้องเดินทางไปพบแพทย์อย่างต่อเนื่องจนกว่าแพทย์จะเปิดรูทวารให้ถึง 12 เซนติเมตร   

การรักษาต้องไปตัด โรงพยาบาลพุทธโสธร  
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สโมสรไลออนส์จันทบุรี และสโมสรไลออนส์จันทบุรี เมืองจันท์ จัดกิจกรรมมอบของใช้เด็กอ่อนให้

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และโรงพยาบาลสอยดาวในวันที่ 8 ตุลาคม 2565  

สโมสรไลออนส์กรุงเทพ สุขุมวิท สุขุมวิท 

ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, กองทุน

ทวีอภิรดีภิญโญ และภาคีสโมสรไลออนส์  

ภาค 310 c จัดประกวดรายงานวิชาการ 

เสรมิสรา้งการศกึษา พฒันาการเรยีนรู ้ “ทกุข ์

ของชาวนาในบทกว”ี  มอบเงนิและของรางวลั 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม ณ ห้องศูนย์การ

เรียนรู้ทางวิชาการนายเลิด ห้อง 513-514 

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ วันที่ 30-8-2565                                                                                                                                              

สโมสรไลออนส์กรุงเทพ สุขุมวิท และภาคีเครือข่ายภาค 310 ซี สนับสนุนและร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

ปรับภูมิทัศน์ ลดขยะสู่ทะเล” จัดโดยสโมสรลีโอพระโขนงพิทยาลัย สุขุมวิทร่วมกับสโมสรลีโอนิวเจน รัตรชาติ, 

สโมสรลีโอวูซู ประเทศไทย ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จังหวัดสมุทรปราการวันที่ 1 ตุลาคม 2565  
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สโมสรไลออนส์กรุงเทพ สุขุมวิท และภาคีเครือข่ายไลออนส์
ภาค 310 ซี สนับสนุนและร่วมกิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ 

สวนผักออร์แกนิคยุวเกษตรลีโอ “ตลาดนัดลีโอ งานศิลป์ธีม

โรงเรียนเวทย์มนต์” จัดโดยสโมสรลีโอพระโขนงพิทยาลัย สุขุมวิท 

ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย วันที่ 9-11-2565  

กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26  
และการแข่งขันประกวดบทกวี-วาดภาพระบายสี ครั้งที่ 12 ระดับสโมสรไลออนส์

สากลภาค 310 ซี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 17-12-

2565  

สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี ขอขอบคุณประธานฝ่ายสารานุกรมไทยฯ ประธานฝ่ายบทกลอน ประธาน

ฝ่ายวาดภาพประธานฝ่ายโครงงานและรายงาน ประธานพื้นที่ทั้ง 10 พื้นที่, ฝ่ายพิธีกรและพิธีการ, ทีมจัดงานและ

ธีมช่วยดำเนินงาน,อดีตผู้ว่าการภาค, คณะกรรมการบริหารภาค คณะกรรมการภาค, สโมสรสมาชิกทุกท่านที่ได้

ร่วมสนับสนุนการจัดงานและสนับสนุนนักเรียนแต่ละพื้นที่, ทีมสารานุกรมภาครวมฯ ม.ราชภัฏราชนครินทร่

ฉะเชิงเทราพร้อมทั้งคุณครู อาจารย่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านที่ได้ร่วมจัดงานแข่งขันในระดับภาครอง ได้สำเร็จลุล่วง

เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ  

       Together  We Can    
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LION ACTIVITES 310-D 

สโมสรไลออนส์สมุทรสงคราม โดย ไลออน พยอม ยุวะสุต และคณะกรรมการฯ จัดโครงการพัฒนาห้องสมุด

โรงเรยีนวดัเจรญิสขุาราม (วฒันานวุรรตน)์ และไดท้ำพธิเีปดิ เมือ่วนัศกุรท์ี ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 ใชง้บประมาณ 

ไปทั้งสิ้น 119,400 บาท 

สโมสรไลออนส์ดำเนินสะดวก 
ราชบรุ ีจดักจิกรรมหาทนุ โบท๊แรลลี ่

วิถีชุมชน คลองดำเนินสะดวก   

( รั กษ์สิ่ งแวดล้อม ) รายได้ เพื่ อ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน 

และทั่วไป 

การแขง่ขนัตอบคำถามสารานกุรมไทยสำหรบัเยาวชนฯ ครัง้ที ่26 การแขง่ขนัแตง่บทกว,ี การแขง่ขนัประกวด

วาดภาพจากหนับสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับภาค 310 ด ี เมื่อวันเสาร์ที ่ 17 ธันวาคม 2565   

ณ โรงเรยีนนาคประสทิธิ ์อ.สามพราน นครปฐม 
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สโมสรไลออนส์อู่ทอง สุพรรณบุรี ทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  

ที่ขาดแคลน 

สโมสรไลออนส์สีลม ทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภค และเลี้ยงอาหารให้กับเยาวชน    

ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทุ่งครุ 

สโมสรไลออนส์บ้านโป่ง ราชบุรี จัดกิจกรรมหาทุน โบว์ลิ่งการกุศล เพื่อเป็นทุนในการทำกิจกรรมช่วยเหลือ  

ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

สโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุร ี งานฉลอง

ครบรอบ 30 ป ี แห่งการให้บริการแก่สังคมด้วย

หวัใจ “We Serve” 

สโมสรไลออนสท์า่มว่ง กาญจนบรุ ีจดักจิกรรมเดนิการกศุล 

“5 ธันวามหาราช” รายได้เพื่อกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน เน้น   

5 ดา้น ตามนโยบายไลออนสส์ากล 
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สโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา 2015 กรุงเทพ ทำกิจกรรม “เพื่อสิ่งแวดล้อม” ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะ

โลกร้อน เสริมสร้างธรรมชาติ เป็นร่มเงาบังแดดให้เกิดความร่มรื่น 

สโมสรไลออนส์ตลาดเขต กาญจนบุรี ทำกิจกรรมบริการ ตรวจคัดกรองผู้ป่วยทางสายตา และนำผู้ป่วยเข้ารับ

การผ่าตัดตาต้อกระจก ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารให้กับประชาชนที่มารับบริการ 

สโมสรไลออนส์ปิ่นเกล้า กรุงเทพ ทำกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ สนับสนุนรถวิลแชร์ให้กับผู้พิการ,   

แจกแว่นสายตายาวให้กับผู้มารับบริการ และสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับ

เยาวชนฯ รอบระดับพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ 

สโมสรไลออนสส์วสัด ีกรงุเทพ ทำกจิกรรมมอบนำ้ดืม่และอาหารวา่งใหก้บัผูท้ีม่าบรจิาคโลหติ ณ สภากาชาดไทย 
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สโมสรไลออนส์สันติกาพ กรุงเทพ ร่วมกับ สโมสรไลออนส์พระนคร กรุงเทพ ทำกิจกรรมมอบ  

เครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และสนับสนุน

กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พื้นที่กรุงเทพ 

สโมสรไลออนส์หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทาสี

บริเวณโรงเรียนหัวหิน เพื่อรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่าง

ปลอดภัย และเป็นตัวแทนในการจัดการแข่งขัน  

ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พื้นที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สโมสรไลออนส์วงเวียนใหญ่ กรุงเทพ และสโมสรไลออนส์พระราม 9 ริเวอร์ กรุงเทพ ทำกิจกรรม  

มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารเด็กเยาวชน และทาสีสะพานท่าเรือให้กับวัดสังข์กระจาย 
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สโมสรไลออนสก์ระทุม่แบน สมทุรสาคร ทำกจิกรรม 

มอบรถวิลล์แชร์แก่กองทะเบียน เพื่อนำไปใช้บริการ   

แกป่ระชาชนทีม่าขอรบับรกิาร ณ เทศบาลเมอืงกระทุม่แบน 

จำนวน 1 คัน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขัน

ตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 

สโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ ร่วมงานมอบ  

สวนเฉลิมพระเกียรติ  90 พรรษาและมุมหนังสือของพ่อ

มุมที่ 28 ที่โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก อ.บางใหญ่

จังหวัดนนทบุรี วางพานพุ่มถวายพระพรสมเด็จ  

พระพันปีหลวง เปิดป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติและ  

ส่งมอบมุมหนังสือของพ่อ 

สโมสรไลออนส์กาญจนาภิเษก กรุงเทพ ทำ  

กจิกรรมวนัไลออนสส์ากลบรกิารมอบสิง่ของเครือ่งอปุโภค 

บริโภคให้กับชุมชนผู้ยากไร้ รวมถึงรถวิลแชร์ให้กับ  

ผู้ป่วยสูงอายุ 

สโมสรไลออนส์บางขุนเทียน กรุงเทพ จัดกิจกรรม 

วันไลออนส์สากลบริการ 8 ตุลาคม 2565 มอบเครื่อง

อุปโภคบริโภค มอบทุนการศึกษา, มอบรถวิลแชร์,   

แว่นสายตา, ไลออนส์ปันสุข, บริการตัดผม, บริการ

อาหารและเครื่องดื่ม 
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สโมสรไลออนส์โพธาราม ราชบุรี ร่วมกิจกรรม   

วันไลออนส์สากลบริการ 2 ตุลาคม 2565 

สโมสรไลออนส์สมุทรสาคร  และสโมสรไลออนส์
บ้านแพ้วไทยรามัญ สมุทรสาคร ทำกิจกรรม เยี่ยม  

ผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ป่วย 

สโมสรไลออนส์สาครบุรี ร่วมกับสโมสรไลออนส์
สมทุรสาคร, สโมสรไลออนสก์ระทุม่แบน สมทุรสาคร 
และ สโมสรไลออนสบ์า้นแพว้ไทยรามญั สมทุรสาคร
จัดกิจกรรมแรลลี้ รำวงย้อนยุค ใครเป็นใคร ไปดูกันคะ 

สโมสรไลออนส์กาญจนบุรี จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำ เพื่อ

แพร่พันธุ์ต่อไป 

สโมสรไลออนส์นครหลวง กรุงเทพ พร้อมด้วย

สมาชกิมอบเงนิจำนวน 551,500 บาท ใหแ้กโ่รงพยาบาล 

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อโครงการผลิตขาเทียม 
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สโมสรไลออนส์ตลิ่งชัน ดี-ไทย กรุงเทพ ทำกิจกรรม  

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต อ.บางปลาม้า 

ฅจ.สุพรรณบุรี และร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถาม

สารานุกรมไทยฯ พื้นที่กรุงเทพ 

สโมสรไลออนส์สยามเซ็นเทนเนียล กรุงเทพ ทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สโมสรไลออนส์ท่ามะกากาญจน์ กาญจนบุรี จัด

กิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ มอบเครื่องอุปโภค 

บริโภค และถุงยังชีพให้กับผู้ป่วย 

สโมสรไลออนส์ตากสิน กรุงเทพ ทำกิจกรรม  

วันไลออนส์สากลบริการ โดยมอบทุนการศึกษาให้กับ

เด็กนักเรียน พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนใน

ชุมชน ณ วัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี 

สโมสรไลออนส์นครปฐม ทำกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค 

และผ้าห่มกันหนาวให้กับศูนย์คามิลเลียนโซเซียล เซ็นเตอร์ (ศูนย์เด็กพิการ) 

และหมู่บ้านผาหมี  จังหวัดเชียงราย 

ไลออน ร้อยเอก ขจิต หัพนานนท์ อดีต

นายกไลออนส์สากล ประธานในพิธี พร้อมด้วย

คณะกรรมการโครงการสร้างสรรค์ปัญญาฯ 

มอบรางวัลเชิดชู เกียรติแด่ ครูบูรณาการ  

สารานุกรมไทยฯ ดีเด่น 
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สโมสรไลออนส์นครปฐม และสโมสรไลออนส์สามพรานโพธิ์แก้ว นครปฐม ร่วมกันทำกิจกรรมจัดการ

แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พื้นที่จังหวัดนครปฐม 

สโมสรไลออนส์ในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกัน

จัดกิจกรรมเพื่อเยาวชน โดยจัดการแข่งขัน  

ตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ระดับพื้นที่จังหวัด

เพชรบุรี 

สโมสรไลออนส์พระนคร กรุงเทพ โดยนายกสโมสร ไลออน วิมล  ธนปิยานนท์ และอดีตประธานสภาฯ   

ไลออน มงคล  ธนปิยานนท์  สนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ พื้นที่จังหวัดกรุงเทพ 

สโมสรไลออนส์ธนบุรี และสโมสรไลออนส์
ธนบุรีรัตน์ สนับสนุนกิจกรรมวันไลออนส์

สากลบริการ มอบสิ่งของ วิลแชร์  และ

สนับสนุนการจัดการแข่ งขันตอบคำถาม

สารานุกรมไทยฯ 
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สโมสรไลออนส์เพชรบุรี, สโมสรไลออนส์เมืองเพชร เพชรบุรี, สโมสรไลออนส์นครคีรี เพชรบุรี, สโมสร
ไลออนส์ท่ายาง เพชรบุรี, สโมสรไลออนส์เมืองชะอำ เพชรบุรี, สโมสรไลออนส์หัวหิน และสโมสร
ไลออนส์ราษฎร์ภักดี หัวหิน จัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม “ปลูกป่า 109 ต้น-ปล่อยปลาย 1,009 ตัว” เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณชน ในเขตวัดและชุมชน ณ วัดอ่างหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ส โ ม ส ร ไ ล อ อ น ส์  
ด่านช้าง สุพรรณบุรี 
จัดกิจกรรมเพื่อผู้ป่วย

โรค เอด ส์ โดยถวาย

ข้ า ว ส า รอ าห า รแห้ ง   

น้ำดื่ม แด่ท่านเจ้าคุณ

อลงกต แห่งวัดพระบาท

น้ำพุ เพื่อนำไช่วยเหลือ  

ผู้ป่วย 

สโมสรไลออนส์เบิกไพรกาญจน์ ราชบุรี ทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้สร้างโลก มอบรักแด่แม่   

ณ วัดหุบกระทิง ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี    
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สโมสร 6 สโมสรในจังหวัดราชบุรี โดย ส.ราชบุรี, ส.ขวัญเมืองราชบุรี, ส.หลักเมืองราชบุรี,   
ส.อัมรินทร์ ราชบุรี, ส.โพธาราม ราชบุรี และ ส.บางแพ ราชบุรี จัดกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ   

โดยมอบข้าวสารอาหารแห้ง เลี้ยงอาหาร แจกแว่นสายตา บริการตัดผม ณ หอประชาคม จังหวัดราชบุรี 

สโมสรไลออนส์เพชรเกษม 2021 กรุงเทพ และสโมสรไลออนส์จันทร์ประดิษฐ์ กรุงเทพ ทำกิจกรรม  

มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในชุมชนซอยเพชรเกษม 48 แยก 22 เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพ 

สโมสรไลออนส์วาสุกรี กรุงเทพ ร่วมกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ และสนับสนุนธงจราจรสำหรับหยุดรถ

ข้ามถนนให้กับชุมชนต่าง ๆ  
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LION ACTIVITES 310-E 

สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 อี รวมกับมูลนิธิไลออนส์สากล มอบถุงยังชีพ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในภาคอีสาน  

สโมสรไลออนสโ์คราช โดย ไลออน จรุพีร เศวตอมรกลุ 

นายกสโมสรไลออนส์โคราช มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในวันที่ 8 ตุลาคม 2565   

ที่ชุมชนบ้านช่องโค หมู่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอ  

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 150  ถุง  

สโมสรไลออน์ศรีสะเกษ ได้จัดการอบรมครู "โครงการ 

sight for kids" จำนวน 100 คน 100 โรงเรียนที่สพม.

ฅศรีสะเกษเขต 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2565    

สโมสรไลออน์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมภาคครั้งที่   

2/2565-2566 ที่โรงแรมแกลอรี่ดีไซน์จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565    

สโมสรไลออนสโ์คราช โดย ไลออน จรุพีร เศวตอมรกลุ 

ไดจ้ดังานวนั Lions Service Day ทำกจิกรรม โครงการ

สายตา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ที่เทศบาลตำบลท่าช้าง 

อ.เฉลิมพระเกียรติ ได้มอบแว่นสายตาให้กับพี่น้อง

ประชาชนตำบลท่าช้าง จำนวน 600 คน     
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สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ได้นำแว่นตาสำหรับอ่าน
หนังสือไปมอบให้กับผู้สูงอายุ " โครงการสายตาเพื่อการ
มองเห็นแต่ผู้ด้อยโอกาส" ในเขตอีปาด อ.กันทรารมย์   
จ.ศรีสะเกษ         

8 ตุลาคม 2565 นายกสโมสรไลออนส์สุรนสรี 
และสมาชิกสโมสรจำนวน 25 ท่าน ร่วมกิจกรรมงาน 

“วันไลออนส์สากลบริการ” ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล 

โดยมีกิจกรรมมอบข้าวสาร แว่นตา รถเข็นคนพิการ 

และสิ่งของมากมายแจกให้แก่ผู้ยากไร้ และคนในชุมชน

พื้นที่หัวทะเลและพื้นที่ข้างเคียง จำนวน 250 ท่าน  

ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 400 ท่าน         

สโมสรไลออนสส์รุนาร ี โดยไลออนวนัเพญ็ สวุฒัโนดม
นายก และสมาชิกจำวน 8 ท่าน ได้ลงมอบข้าวสาร 
สิ่งของ เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย มูลค่าเป็น
เงิน10,000 บาท และรถวีลแชร์ 1 คันมูลค่า 4500 บาท 
จากอุทกภัยน้ำท่วมเขตตำบลโพธิ์กลาง วันที่ 14 ตุลาคม 
2565 

สโมสรไลออนสส์รุนาร ี โดยไลออนวน้เพญ็ สวุฒัโนดม 
และสมาชิก ร่วมในพิธีปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลมิพระชนพรรษา และเปน็การนอ้มนำพระราชปณธิาน 
ของพระองค์ท่านจะ” สืบสาน รักษา และ ต่อยอด” ใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สวนภูมิรักษ์  
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ โดย Lion นิยม ระฆังทอง 

นายกสโมสร และ Lion ดารัตน์ ว่องพานิชเจริญ 

ประธานโครงการแด่น้องผู้หิวโหย พร้อมด้วยสมาชิก  

ได้นำอาหารขนม นม เพื่อไปเลี้ยงเด็กๆที่ด้อยโอกาส   

4 โรงเรียนในเขตตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์จังหวัด

ศรีสะเกษ 
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สโมสรไลออนส์วานรนิวาส โดย ไลออน ศิริศักดิ์   

เต็งวัฒนโชติ มอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในเขต

เทศบาล ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส วันที่ 20 กันยายน 

2565          

สโมสรไลออนส์วานรนิวาส เลิ้ยงก๋วยเตี๋ยวตอบแทน

ผู้มาบริจากโลหิต ณ.หอประชุมอำเภอวานรนิวาส   

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร วันที่ 11 ตุลาคม 2565         

สโมสรไลออนส์วานรนิวาส โดย ไลออนศิริศักดิ์   

เต็งวัฒนโชติ นายกสโมสร ร่วมเป็นเกียรติและได้

สนบัสนนุการแขง่ขนักฬีาภายในโรงเรยีนอนบุาลวานรนวิาส 

(ราษฎร์บำรุง)          

สโมสรไลออนส์บัวใหญ่เมืองคงประทาย ได้มอบ  

ถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเด็ก 5 ชุด ผู้ป่วยเบาหวาน 

10 ชุด ในวันที่ 20 พ.ย 2565 ที่โรงพยาบาลรวมแพทย์

บัวใหญ่          

สโมสรไลออนส์ ชุมแพ นำโดย นายก อัมรินทร์ 

อารัมภ์วิโรจน์ พร้อมสมาชิกไลออนส์ ร่วมทำกิจกรรม

นำสิ่งดีสู่ชุมชน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู จำนวน 57 ทุน และมอบ

กระเป๋าไลออนส์กับผู้สูงอายุ แว่นตากับประชาชนที่มี

ปัญหาด้านสายตา 100 อัน และเลี้ยงอาหารกลางวัน        

สโมสรไลออนส์ ชุมแพ นำโดยนายก อัมรินทร์ 

อารัมภ์วิโรจน์ พร้อมสมาชิกไลออนส์ ร่วมทำกิจกรรม

นำสิ่ งดีสู่ชุมชน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู จำนวน 57 ทุน และมอบ

กระเป๋าไลออนส์กับผู้สูงอายุ แว่นตากับประชาชนที่มี

ปัญหาด้านสายตาและเลี้ยงอาหารกลางวัน          
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สโมสรไลออนส์ชุมแพ ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพกับ

ประชาชนที่ถูกน้ำท่วมบ้าน          

สโมสรไลออนส์กันทรวิชัย มหาสารคาม โดยการ

นำของนายกก่อตั้งไลออนมงคล โพธิ์เอม ได้ทำกิจกรรม 

ดา้นพทิกัษส์ายตา มอบแวน่สายตายาว จำนวน 260 คน  

ที่วัดพุทธมงคลบ้านสระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม         

สโมสรไลออนส์นครนายก ทำกิจกรรมปลูกป่าร่วม

กับวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้นครนายก วันที่ 22 

ตุลาคม 2565 ณ สวนป่าชุมชน หมู่ 1 ตำบลศรีนาวา 

อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก          

ส โ ม ส ร ไ ล อ อ น ส์ ส ก ล น ค ร แ ล ะ ว า น ร นิ ว า ส   
ผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ พร้อมจัด

กิจกรรม 5 ด้าน          

สโมสรไลออนส์กันทรวิชัย นำทีมโดย นายกก่อตั้ง 

ไลออนส์มงคล โพธิ์เอม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค 

จำนวน 20,000 บาท ชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยันำ้ทว่ม 

ให้กับบ้านใคร่นุ่น ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

จำนวน 45 ครัวเรือน          

สโมสรไลออนส์นครนายก ทำกิจกรรมไลออนส์สากล

บริการมอบน้ำดื่ม ให้อำเภอเมืองนครนายก เพื่อร่วม

กิจกรรมบรรพชาสามเณร วัดดงละคร          

พิธีก่อตั้งสโมสรไลออนส์กันทรวิชัย มหาสารคาม  
สังกัดภาค 310 อี เป็นสโมสรลำดับที่ 66 ของภาค         
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สโมสรไลออนส์สกลนคร ทำกิจกรรมร่วมกับ  

คณะกรรมการภาค และในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 

13.30 น. เดินทางไปมอบ ผ้าหม่ ถุงปันสุขและทุน  

ขั้นพื้นฐานแก่ผู้ปวย เบาหวาน มะเร็ง และ HIV ที่

โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนคร          

สโมสรไลออนสศ์รสีะเกษ นำโดย Lion นยิม ระฆงัทอง 

นายกสโมสรไลออนอุบลวรรณ เจริญกีรติกุล ประทาน

โครงการโรคเบาหวาน และมวลสมาชิกได้นำสิ่งของที่

จำเป็นใชัไปเยี่ยมมอบให้กำลังใจกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ที่โรงพยาบาลศูนย์ย่อยศรีสะเกษ 1          

สโมสรไลออนส์มหาสารคาม โดยนายกฯธนัช   

จันทศิลป ์ นำสมาชิกบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ให ้ 

ศูนย์พักพิงช่วยน้ำท่วม ถุงยังชีพให ้ 105 ครอบครัว   

ทีต่ำบลขามเฒา่ อำเภอกนัทรวชิยั           

สโมสรไลออนส์ร้อยเอ็ด 2018 นำโดย นายกอนันต ์

เจรญิแกน่ทราย พรอ้มสมาชกิ ไดจ้ดัทำถงุยงัชพี จำนวน 

70 ถุง พร้อมข้าวห่อ จำนวน 200 ห่อ มอบให้กับ  

ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม บ้านหนองแก่ง อ.เชียงขวัญ   

จ.รอ้ยเอด็          

สโมสรไลออนส์ร้อยเอ็ด โดย ไลออน อนันต์   

เจริญแก่นทราย นายกสโมสร นำสมาชิกจำนวน 12 คน 

ร่วมทำกิจกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม  

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรม

ราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง จำนวน 100 ตน้ 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและความร่มรื่น ที่ บริ เวณ  

ป่าหนองทุ่งมน จ.ร้อยเอ็ด    

สโมสรไลออนส์สุรนารี มอบเงินจำนวน 3000 บาท

พร้อมผ้าห่ม 11 ชุด เครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่โรงพยาบาล  

แม่และเด็ก เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล โดย

มีสมาชิกร่วมกิจกรรม          
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สโมสรไลออนส์ร้อยเอ็ด 2018 โดย นายกอนันต์ 

เจริญแก่นทราย และนายกก่อตั้ง ดวงปี ภาระพันธ์ 

พร้อมสมาชิก ร่วมกับผู้ว่าการภาค 310 อี ล.แสวง 

วรรณรัตน์ นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ รองเท้า 

อาหารแห้ง เสื้อผ้า ของเด็กเล่น ฯลฯ แจกให้กับ

นักเรียน-ประชาชนผู้ยากไร้ ที่โรงเรียนท่งหวาย ใน  

เขตจำปาสัก สปป.ลาว จำนวน 200 คน           

สโมสรไลออนส์มหาสารคาม นำโดยนายกฯธนัช   

จันทศิลป์ และอดีตนายก สิริพรชัย ศิริไมตรีธาดา   

มอบข้าวสารจำนวน 331 ถุงแก่นักเรียนโรงเรียน  

โกสมุวทิยาสรรค ์โดยขา้วสารไดร้บัมอบจากพระอาจารย ์

ทองปาน จารุวัณโณ วัดป่าภูตะคาม           

สโมสรไลออนส์มหาสารคาม โดยนายกฯธนัช   

จันทศิลป์และสมาชิกได้นำถุงยังชีพที่ได้รับจากกองทุน 

LCIF ครั้งที่ 2 ไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านบุ่งเบาต์เขวาใหญ่ 

อ.กันทรวิชัย ที่ได้รับความเดือดร้อน จากน้ำท่วม วันที่ 

22 ตุลาคม 2565 รวมจำนวนเงินบริจาคจากสมาชิก 

กว่า 30,000 บาท           

8 ตุลาคม 2565 วันไลออนส์สากลบริการ สโมสร
ไลออนส์นางรอง บุรีรัมย์ นำโดย นายกศิริกุล 

ปิยานุกูล และสมาชิก ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโรงเลื่อย อำเภอ

ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 20 ทุน และมอบ

เงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน         

สโมสรไลออนส์มหาสารคาม โดย นายกธนัช   

จันทศิลป์ นำทีมทำกิจกรรมบรรเทาความหิวโหย เลี้ยง

อาหารกลางวันและแจกอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี อำเภอกันทรวิชัย 

จำนวน 107 คน ครูและบุคคลากร 20 คน           
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8 ตุลาคม 2565 วันไลออนส์สากลบริการ สโมสร
ไลออนส์นางรอง บุรีรัมย์ นำโดย นายกศิริกุล 

ปิยานุกูล และสมาชิก มอบผ้าห่มกันหนาว และถุงยังชีพ

แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนบ้านโรงเลื่อย อำเภอละหานทราย จังหวัด

บุรีรัมย์ จำนวน 40 ราย     

8 ตุลาคม 2565 วันไลออนส์สากลบริการ สโมสร
ไลออนส์นางรอง บุรีรัมย์ นำโดย นายกศิริกุล 

ปิยานุกูล และสมาชิก ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อรักษา

สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน  

โรงเลื่อย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน   

2 ต้น     

สโมสรท้าวสุระนารี กิจกรรมเพื่อบรรเทาความหิวโหย

กิจกรรมเพื่อการมองเห็น กิจกรรมเพื่อบรรเทาภัยภิบัติ  

กิจกรรมเพื่อมนุษยธรรม ที่ 8 ตุลาคม 2565 Lion 

Service day     

สโมสรท้าวสุระนารี กิจกรรมเพื่อการมองเห็นวันที่ 27

พฤศจิกายน 2565 มอบไม้เท้าสำหรับคนตาบอด   

ณ.โรงเรียนคนตาบอด ยอดเงิน 26,600 บาท     
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สโมสรไลออนส์ ดุสิตา กรุงเทพ ภาค 310-อี   
นำโดย ไลออน ดร.วิมลมาลย์ สวัสดี นายกสโมสร   

ร่วมกับสโมสรพันธมิตร ทำกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 

จำนวน 5 ตัว รวมมูลค่าทั้งสิ้น 102,000 บาท เมื่อวันที่ 

18 กันยายน 2565 ณ วัดบางนาใน กรุงเทพมหานคร    

สโมสรท้าวสุระนารี กิจกรรมเพื่อบรรเทาความหิวโหย
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 โครงการส่งมอบอาหาร  
แก่เด็กๆ ณ.โรงเรียนคนตาบอด       

สโมสรไลออนส์ ดุสิตา กรุงเทพ ภาค 310-อี   
นำโดย ไลออน ดร.วิมลมาลย์ สวัสดี นายกสโมสร    
ร่วมกับสโมสรพันธมิตร  ทำกิจกรรมเนื่องในวันไลออนส์
สากลบริการ โดยมอบรองเท้า-ถุงเท้า 600 คู่ ทุนอาหาร
กลางวัน หนังสือสารานุกรมไทยฯ เครื่องอุปโภคบริโภค  
แว่นสายตา และเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน
โรงเรยีนหนองปรอืพทิยาคม โรงเรยีนบา้นหนองสาหรา่ย 
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง และ
โรงเรียนหนองปลาไหล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 150,000 บาท   
รวมทั้งได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
2565 ณ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จ.กาญจนบุรี       

สโมสรไลออนส์ ดุสิตา กรุงเทพ ภาค 310-อี   
นำโดย ไลออน ดร.วิมลมาลย์ สวัสดี นายกสโมสร   
ร่วมกับสโมสรพันธมิตร ทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน
คนไขผู้ป้ว่ยในของโรงพยาบาลราชพพิฒัน ์จำนวน 130 คน  
พร้อมมอบกระเป๋าไลออนส์ จำนวน 130 ใบ รวมมูลค่า
ทั้งสิ้น 20,000 บาท ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
กรุงเทพมหานคร 

สโมสรไลออนส์ ดุสิตา กรุงเทพ ภาค 310-อี   
นำโดย ไลออน ดร.วิมลมาลย์ สวัสดี นายกสโมสร   

ร่วมกับสโมสรไลออนส์ ดุสิต กรุงเทพ ภายใต้การ

สนับสนุนของมูลนิธิไลออนส์สากล (LCIF) ได้จัดพิธี  

มอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง มูลค่า 

2,500,000 บาท และเครื่องมือผ่าตัดตาต้อ มูลค่า 

150,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,650,000 บาท   

ให้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565   

ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  โดยมี

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

พร้อมด้วย ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ดร.นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัด

กรุงเทพมหานคร และ ดร.พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง  

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  

เป็นผู้รับมอบ 
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สโมสรไลออนส์รัชโยธิน กรุงเทพ วันสถาปนา  
คณะกรรมการบริหารสโมสรปีบริหาร 2565-2566 วันที่
14 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลส กรุงเทพฯ
มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน ที่ขาดแคลน 3 โรงเรียน
ในเขตปอ้มปราบศตัรพูา่ย 3 โรงเรยีนจำนวน 30 ทนุๆละ 
2,000 บาท และค่าอาหาร  

สโมสรราชธานี ร่วมกับสโมสรสหมิตร ร่วมกัน
สนับสนุนกิจกรรมวันไลออนส์สากล ปี 2022 ณ 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์
ที่ 7 ตุลาคม 2565กิจกรรม รองเท้า-ถุงเท้า นักเรียน 
600 คู่(คน) ใน 5 โรงเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันและ
สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน 5 โรงเรียน มอบถุงยังชีพ 
มอบเครื่องปริ้นเตอร์ หนังสือสารานุกรม รางวัลการ
แข่งขันสารานุกรม แก่ห้องสมุดสารานุกรมแห่งที่ 71
แจกแว่นสายตา ร่วมปลูกไม้ยืนต้น   

สโมสรไลออนส์รัชโยธิน กรุงเทพ วันสถาปนา  
คณะกรรมการบริหารสโมสรปีบริหาร 2565-2566 วันที่
14 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลส กรุงเทพฯ
บริจาคเงินให้สมาคมสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย 
จำนวน 100,000 บาท และการแข่งขันสารานุกรมไทย
ระดับประเทศ 100,000 บาท   

สโมสรไลออนส์รัชโยธิน กรุงเทพ วันสถาปนา  
คณะกรรมการบริหารสโมสรปีบริหาร 2565-2566 วันที่
14 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลส กรุงเทพฯ
บริจาคเงิน เข้ากองทุนมูลนิธิไลออนส์สากล (LCIF 
2,000 $ และบรจิาคเงนิเพือ่การจดัแขง่ขนัสารานกุรมไทย 
ระดับประเทศ ปี 2565 จำนวน 100,000 บาท  

สโมสรไลออนส์รัชโยธิน กรุงเทพ มอบผ้าห่ม  
กันหนาวให้ผู้ยากไร้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม   
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สโมสรไลออนส์รัชโยธิน กรุงเทพ ทำกิจกรรม  
วันไลออนส์สากลบริการ ทำกิจกรรมมอบ ข้าวสาร   
646 ถุง น้ำดื่ม 1,200 ขวด ให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ชุมชน  
วดัระบอืธรรม เขตดสุติ กรงุเทพ จำนวน 646 ครอบครวั
วันที่ 8 ตุลาคม 65   

สโมสรไลออนส์สุรินทร์ มอบกระเป๋าอเนกประสงค์
ตรา Lion 300 ใบ ให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์เพื่อ  
มอบต่อให้แก่คนป่วยผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อใส่ยา
รักษาโรคและสิ่งของอื่นๆ   

มอบผ้าห่มและเงินสด ที่ต.เรณูนคร จำนวน   
25 ราย มอบวีลแชร์ 3 คัน แพมเพิส 4 แพ็ค ที่นอน   
1 ผืน แก่ผู้ป่วยติดเตียงถุงปันสุกและเสื้อยืด 98 ชุดแก่
ชาวบ้านโนนน้อย ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์   

สโมสรไลออนส์ธาตุพนม มอบผ้าห่มและเงินสด   
ที่ต.เรณูนคร จำนวน 25 ราย   

สโมสรไลออนส์ธาตุพนม มอบวิลแชร์ และมอบ
อปุกรณก์ฬีาและของเลน่ ใหน้กัเรยีนโรงเรยีนบา้นนาโดน    

สโมสรไลออนส์ธาตุพนม มอบผ้าห่ม อาหารแห้ง
และเงินสด จำนวน 50 ราย     

สโมสรไลออนส์ธาตุพนม มอบแว่นสายตา 500 ราย 
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สโมสรไลออนส์ธาตุพนม มอบผ้าห่มและข้าวสาร  
100 ชุด ที่ ต.ธาตุพนม      

สโมสรไลออนส์รัชโยธิน กรุงเทพ ลงทะเบียนและ
เข้าร่วมประชุมโอซีล ครั้งที่ 59 เกาะเจจู เกาหลีใต้   
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565    

สโมสรไลออนส์สุรวงศ์ไชน่าทาวน์ กรุงเทพ ร่วม
กิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     

สโมสรไลออนราชสีมา จัดกิจกรรมวันไลออนส์สากล
บริการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้     

สโมสรไลออนราชสีมา เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อม
มอบของใช้ประจำวันแก่เด็กบ้านคนตาบอด จำนวน   
70 คน    

สโมสรไลออนราชสีมา จัดกิจกรรมวันไลออนส์สากล
บริการมอบแว่นสายตา และมอบวีลแขร์    

สโมสรไลออนส์สุรวงศ์ไชน่าทาวน์ กรุงเทพ มอบ
ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ 
ชุมชนบางขุนเทียน จำนวน 1,000 ครัวเรือน    
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สถิติ 
ที่ควรทราบ 
สำหรับ 
ประเทศไทย 
ณ  เดือนธันวาคม 

2565 

สโมสรไลออนส์ในประเทศไทย 
ภาค	310-เอ	1 จำนวนสโมสร 44 สโมสร 
 มีจำนวนสมาชิก 822 คน 
ภาค	310-เอ	2 จำนวนสโมสร 43 สโมสร 
 มีจำนวนสมาชิก 1,164 คน 
ภาค	310-บี จำนวนสโมสร 39 สโมสร 
 มีจำนวนสมาชิก 1,283 คน 
ภาค	310-ซี จำนวนสโมสร 46 สโมสร 
 มีจำนวนสมาชิก 1,206 คน 
ภาค	310-ดี จำนวนสโมสร 70 สโมสร 
 มีจำนวนสมาชิก 1,304 คน 
ภาค	310-อี จำนวนสโมสร 67 สโมสร 
 มีจำนวนสมาชิก 1,371 คน 

ภาค	310-เอ	1	 จำนวนสโมสร 2 สโมสร 
 มีจำนวนสมาชิก 40 คน 
ภาค	310-เอ	2	 จำนวนสโมสร 9 สโมสร 
 มีจำนวนสมาชิก 190 คน 
ภาค	310	บี	 จำนวนสโมสร 3 สโมสร 
 มีจำนวนสมาชิก 75 คน 
ภาค	310	ซี	 จำนวนสโมสร 8 สโมสร 
 มีจำนวนสมาชิก 299 คน 
ภาค	310	ดี	 จำนวนสโมสร 11 สโมสร 
 มีจำนวนสมาชิก 224 คน 
ภาค	310	อี	 จำนวนสโมสร 8 สโมสร 
 มีจำนวนสมาชิก 209 คน 

รวมสโมสรไลออนส์ทั้งสิ้น 309 สโมสร มีสมาชิกทั้งสิ้น 7,150 คน 

สโมสรลีโอในประเทศไทย 

รวมสโมสรลีโอทั้งสิ้น 41 สโมสร มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,037 คน 

การประชมุใหญป่ระจำปีไลออนสส์ากล 

ณ	เดือนธันวาคม	2565 มีสมาชิกไลออนส์ทั่วโลกจำนวน 1,378,408 คน  ใน 49,279 สโมสร       
 ใน 733 ภาค จำนวนภาครวม 119 ภาครวม และใน 210 ประเทศ     

7-11 กรกฎาคม 2566 ครัง้ที ่105 : บอสตนั แมสซาชเูซตส ์อเมรกิา (Boston, Massachusetts, USA: 2023)      
21-25 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 106 : เมลเบิร์น ออสเตรเลีย (Melbourne, Australia : 2024)      
4-8 กรกฎาคม 2568 ครั้งที่ 107 : เมกซิโก ซิตี้  เมกซิโก (Mexico City, Mexico :2025)      
3-7 กรกฎาคม 2569 ครั้งที่ 108 : แอตแลนต้า จอร์เจีย อเมริกา (Atlanta, Georgia, USA:2026)      
2-6 กรกฎาคม 2570 ครั้งที่ 109 : วอชิงตัน ดีซี อเมริกา (Washington, DC, USA:2027)      
23-27 กรกฎาคม 2571 ครั้งที่ 110 : สิงคโปร์ (Singapore : 2028)      

ออกแบบและจัดพิมพ์ : บริษัท ธรรมสาร จำกัด 
89/8 หมู่ 4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 02-459-4534 โทรสาร. 02-459-4533 
E-mail : dharmmasarn@yahoo.com 






