โครงการ
หลักการและและเหตุผล
ดวยพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอปวงชนชาวไทยของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ที่ทรงกอบกู
เอกราชโดยใชเวลาเพียง ๗ เดือน และทรงใชเวลาอีก ๓ ป ก็สามารถรวบรวมไทยใหเปนผืนแผนดินเดียวกัน ทรงตีฝา
เอาชีวิตเขาแลกกับเหลาผูรุกราน เพียงเพื่อรักษาผืนแผนดินใหลูกหลานชาวไทยไดอยูอาศัย และทรงนอมถวายผืนแผนดิน
เพื่อเปนพุทธบูชาแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ใหแผนดินไดอยูคูพระศาสนา และพระศาสนาอยูคูพระมหากษัตริย
พระองคไดทรงสรางชาติใหยิ่งใหญ ทั้งขยายเขตแดน วัฒนธรรม การคาขาย มีความเจริญรุงเรือง เทียบไดกับ
สมัยอยุธยา แตจะมีสักกี่คนที่ลวงรูวา พระองคทาน คือ ‘จอมทัพ’ กอบกูแผนดิน ที่มีพระราชทรัพยนอยที่สุด ตรากตรำ
ศึกสงครามหนักที่สุด แตสามารถสรางอาณาจักรสยามใหยิ่งใหญเกรียงไกร สงตอสูราชวงศจักรีไดสืบสายการปกครอง
สยามตอเนื่องจากสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดทรงฟนฟู
ประเทศหลายประการ เชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และดานศาสนามาโดยตลอด
ซึ่งพระมหากษัตริยไทยในแตละรัชสมัยไดสรางความสงบผาสุขแกบานเมือง รวมถึงการพัฒนาในทุกๆ ดาน เพื่อใหทัดเทียม
นานาอารยประเทศ และทรงวางรากฐานกรุงรัตนโกสินทรเพื่อสงตอแผนดินใหลูกหลานไทยจนถึงปจจุบัน
หากคนไทยไดศึกษาประวัติศาสตรชาติไทย เรียนรูจุดกำเนิด ความตรากตรำในการกอบกูเอกราช การสรางชาติ
จะสามารถสรางจิตสำนึกความรักชาติของคนในประเทศ ตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งจะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอสถานการณบานเมืองในปจจุบัน กอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติตลอดไป
มูลนิธิธรรมดี มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสงเสริมการเรียนรู
เพื่อใหตระหนักในคุณคาของความเปนมนุษย ภายใตแนวคิด “ประทีปแหงความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย”
จึงไดจัด โครงการ “บันทึก ๒ แผนดิน” ขึ้นเพื่อรณรงคใหสถาบันการศึกษาในทุกสังกัด สงผลงาน หรือกิจกรรม
ที่สงเสริมสถาบันพระมหากษัตริย โดยมีนักเรียน คณาจารย ผูปกครอง และผูบริหารโรงเรียนไดมีสวนรวมกันจัดกิจกรรม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสตางๆ อันเปนการสงเสริมเพื่อเผยแพรและสนับสนุนใหเยาวชน ไดเรียนรูและเขาใจ
ในเหตุการณสำคัญของชาติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยทุกๆ พระองคที่ไดทรงกอบกูเอกราช
ชาติไทย ตลอดจนมีความภาคภูมิใจที่ไดเกิดมาเปนคนไทยใตรมพระบารมี
ทั้งนี้ ทุกผลงานจะนำไปขยายผลทางชองทางโซเชียลมีเดียตางๆ นิตยสารธรรมดีออนไลน และอื่นๆ เพื่อเผยแพร
ผลงานตอสาธารณะใหแพรหลายมากยิ่งขึ้น

(๑)

วัตถุประสงค
๑. เพือ่ ใหหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนไดมสี ว นรวมในการสนับสนุนโรงเรียนทีท่ ำกิจกรรม
สงเสริมสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย
๒. เพื่อปลูกจิตสำนึกใหเยาวชนไดรูซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
และพระมหากษัตริย ๙ รัชกาลในราชวงศจักรี ตลอดจนมีความศรัทธาตอความมั่นคงของ
สถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
๓. เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไดมีโอกาสศึกษาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
และพระมหาษัตริย ๙ รัชกาลในพระบรมราชจักรีวงศ เปนการสรางจิตสำนึกที่ดีและนำไปเปนแบบอยาง
ในการดำเนินชีวิต
๔. เพื่อสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาตางๆ ไดมีโอกาสนำเสนอผลงานของนักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย
ที่ไดจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยเพื่อเผยแพรผลงานตอสาธารณะตอไป
๕. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการอานหนังสืออันจะนำมาสูการสรางวัฒนธรรมการอานตอไป
๖. เพื่อรณรงคใหองคกรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน รวมกันสงเสริมกิจกรรมปลูกฝงความรูคูคุณธรรม
ในกลุมเยาวชนทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย
สถาบันการศึกษาในทุกระดับ กวา ๒,๐๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ ไดแกประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เปนตน
ลักษณะผลงานและกติกา
๑. เปนการรวมผลงานหรือกิจกรรมตางๆ ที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบัน พระมหากษัตริยและการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทโดยตองมีความสมบูรณของเนื้อหา
ตอเนื่องสัมพันธกัน และสามารถถายทอดความประทับใจ ความรูสึก ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีอยางชัดเจน
๒. เปนผลงานที่ทางสถานศึกษาดำเนินการจริง โดยไมคัดลอก ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงจากผลงานของผูอื่น
และ ตองเปนผลงานที่ยังไมเคยสงเขาประกวดหรือไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในสื่อหรือโครงการใดๆ มากอน
๓. นำเสนอผลงานบนกระดาษ A4 ความยาวไมจำกัด
๔. ใหสงมาในรูปแบบเอกสารจำนวน ๑ ชุด และ CD รวมไฟลทั้งหมดซึ่งมีภาพประกอบรวมอยูดวยจำนวน ๑ แผน
๕. สามารถสงผลงานไดเพียง ๑ ผลงานตอสถาบันการศึกษา
๖. ภาพผลงานแตละโรงเรียนจะไดรับการเผยแพรตอสาธารณะทาง www.facebooks.com/thailoveking

(๒)

รายนามที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะกรรมการการตัดสิน*
พลตรี หมอมเจาจุลเจิม ยุคล*
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข*
ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร*
ดร.สุทธศรี วงษสมาน
หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล
คุณอภิชาติ จีระวุฒิ
ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ*
ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ*

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
องคมนตรี
ประธานที่ปรึกษา
รองประธานมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
รองประธานที่ปรึกษา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองประธานที่ปรึกษา
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองประธานที่ปรึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ปรึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ปรึกษา

รายนามคณะกรรมการการตัดสิน*
ศาสตราจารยพิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล*
คุณดนัย จันทรเจาฉาย
หมอมราชวงศชฎาทิพย ชยางกูร
รองศาสตราจารย ดร.สุเนตร ชุติธรานนท*
อาจารยเผาทอง ทองเจือ*
คุณลดา รุธิรกนก

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานมูลนิธิธรรมดี
เลขานุการมูลนิธิธรรมดี
นักวิชาการประวัติศาสตร
นักวิชาการประวัติศาสตร
นักวิชาการประวัติศาสตร

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

*อยูในระหวางการเรียนเชิญ

การประชาสัมพันธ
๑. ประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร และสื่อออนไลน
๒. ประชาสัมพันธผานเว็บไซต www.Thailoveking.com,www.dmgbooks.com, DBook4u.com
www.do-d-foundation.com และเว็บไซตองคกรภาคี
๓. ประชาสัมพันธผาน Social Media ไดแก Fackbook /ธรรมดีออนไลน/ธรรมดีมีเฮ/สำนักพิมพดีเอ็มจี
Twitter, Instagram เปนตน
๔. สง E-news Letter ถึงฐานขอมูลกวา ๑๐๐,๐๐๐ รายชื่อ
๕. ประชาสัมพันธผานรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
๖. การประชาสัมพันธผานสื่อโปสเตอร และติดประชาสัมพันธ ณ ดานหนาหอประชุมพุทธคยา

(๓)

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
๑. ปลูกจิตสำนึกเยาวชน คณาจารย และประชาชน ใหไดรูซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
และพระมหากษัตริย ๙ รัชกาล ในราชวงศจักรีและมีความศรัทธา ความจงรักภักดี และความมั่นคงของสถาบัน
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
๒. ไดศึกษาประวัติศาสตรชาติไทย และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และพระมหาษัตริย ๙
รัชกาลในพระบรมราชจักรีวงศ
๓. นักเรียน นักศึกษา และครูอาจารยไดมีโอกาสเสนอผลงานของที่ไดจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย และไดเผยแพรตอ สาธารณะและชุมชน เพื่อเปนแบบอยาง
๔. เพื่อมอบหนังสือทรงคุณคาแหงแผนดินที่สถาบันการศึกษาจำเปนตองมี เพื่อใหยอนไปกับความเสียสละ
และจิตวิญญาณของบรรพชน

รางวัลการประกวดของโครงการฯ
รางวัลไมจำกัดจำนวน ทุกผลงานที่ผานการพิจารณาจะไดรับชุดหนังสือ ประกอบดวย
๑. บันทึกจอมทัพ พระเจาตากสินมหาราช
๒. ชุดหนังสือพระมหากษัตริยในพระบรมราชจักรีวงศ (๙ รัชกาล)
๓. หนังสือธรรมดีที่พอทำ ฉบับคนไทยหัวใจดวงเดียวกัน
๔. ชีวิตรักเจาฟา ๑
๕. ชีวิตรักเจาฟา ๒
๖. กอนเสด็จลับเลือนหาย
๗. อาทิตยอุไทย
๘. สายพระโลหิตในพระพุทธเจาหลวง
๙. ตามเสด็จพระพุทธเจาหลวงประพาสตางแดน
๑๐. ในหลวงในรอยธรรม
มูลคารวม ๗,๙๑๑ บาท
โรงเรียนที่มีผลงานโดดเดน ๑๐ โรงเรียน จะไดรับใบประกาศนียบัตร
และรวมทัศนศึกษา ในทริปเที่ยว วัดชม วัง ลองแมน้ำเจาพระยา
ตามรอยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (ผูแทนนักเรียน หรืออาจารยไมเกิน ๕-๖ คน)

(๔)

ชุดหนังสือ

การรวมสนับสนุนโครงการ (Main Sponsor)
รูปแบบการรวมสนับสนุนโครงการฯ
๑. กรณีสนับสนุน จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะไดรับหนังสือทั้งหมด ๖๖๘ ชุด
สงมอบหนังสือใหแกโรงเรียน ๖๖๘ แหง และจะไดรับสิทธิ์ ดังนี้
๑.๑ แสดงโลโกองคกรเพื่อประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ ของโครงการฯ ในนามผูใหการสนับสนุนไดแก
๑.๑.๑ เอกสารการประชาสัมพันธโครงการ ไดแก ใบปลิว โปสเตอร และขาวประชาสัมพันธ
๑.๑.๒ Social Media ไดแก Fackbookมูลนิธิธรรมดี/ธรรมดีออนไลน/ธรรมดีมีเฮ/
สำนักพิมพดีเอ็มจี เปนตน,Twitter, Instagram
๑.๑.๓ เว็บไซต www.dmgbooks.com, www.do-d-foundation.com,
www.dbooks4u.com, www.thailoveking.com
๑.๑.๔ นิตยสารออนไลน www.dhamdee.com
๑.๑.๕ E-news letter ไปยังฐานขอมูลของคณะผูจัดทำโครงการฯ กวา ๑๐๐,๐๐๐ รายชื่อ
๑.๒ รวมแถลงขาวในฐานะผูใหการสนันสนุนหลัก ณ หอประชุมพุทธคยา
๑.๓ ภาพขาวประชาสัมพันธการมอบหนังสือแดผูแทนโรงเรียนผานสื่อมวลชน
๑.๔ สัมภาษณในรายการวิทยุ คลื่นความคิด 96.5 MHz
๑.๕ จะไดรวมทัศนศึกษาเที่ยววัดชมวัง ลองแมน้ำเจาพระยาตามรอยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
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๒. กรณีสนับสนุน จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะไดรับหนังสือทั้งหมด ๓๓๔ ชุด
สงมอบหนังสือใหแกโรงเรียน ๓๓๔ แหง และจะไดรับสิทธ ดังนี้
๒.๑ แสดงโลโกองคกรเพื่อประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ ของโครงการฯ ในนามผูใหการสนับสนุนไดแก
๒.๑.๑ เอกสารการประชาสัมพันธโครงการ ไดแก ใบปลิว โปสเตอร และขาวประชาสัมพันธ
๒.๑.๒ Social Media ไดแก Fackbookมูลนิธิธรรมดี/ธรรมดีออนไลน/ธรรมดีมีเฮ/
สำนักพิมพดีเอ็มจี เปนตน,Twitter, Instagram
๒.๑.๓ เว็บไซต www.dmgbooks.com, www.do-d-foundation.com,
www.dbooks4u.com, www.thailoveking.com
๒.๑.๔ นิตยสารออนไลน www.dhamdee.com
๒.๑.๕ E-news letter ไปยังฐานขอมูลของคณะผูจัดทำโครงการฯ กวา ๑๐๐,๐๐๐ รายชื่อ
๒.๒ รวมแถลงขาวในฐานะผูใหการสนันสนุนหลัก ณ หอประชุมพุทธคยา
๒.๓ ภาพขาวประชาสัมพันธการมอบหนังสือแดผูแทนโรงเรียนผานสื่อมวลชน
๓. กรณีสนับสนุน จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะไดรับหนังสือทั้งหมด ๑๖๗ ชุด
สงมอบหนังสือใหแกโรงเรียน ๑๖๗ แหง และจะไดรับสิทธิ์ ดังนี้
๓.๑ แสดงโลโกองคกรเพื่อประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ ของโครงการฯ ในนามผูใหการสนับสนุนไดแก
๓.๑.๑ เอกสารการประชาสัมพันธโครงการ ไดแก ใบปลิว โปสเตอร และขาวประชาสัมพันธ
๓.๑.๒ Social Media ไดแก Fackbookมูลนิธิธรรมดี/ธรรมดีออนไลน/ธรรมดีมีเฮ/
สำนักพิมพดีเอ็มจี เปนตน,Twitter, Instagram
๓.๑.๓ เว็บไซต www.dmgbooks.com, www.do-d-foundation.com,
www.dbooks4u.com, www.thailoveking.com
๓.๑.๔ นิตยสารออนไลน www.dhamdee.com
๓.๑.๕ E-news letter ไปยังฐานขอมูลของคณะผูจัดทำโครงการฯ กวา ๑๐๐,๐๐๐ รายชื่อ
๓.๒ ภาพขาวประชาสัมพันธการมอบหนังสือแดผูแทนโรงเรียนผานสื่อมวลชน
๔. กรณีสนับสนุน จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะไดรับหนังสือทั้งหมด ๑๐๐ ชุด สงมอบหนังสือ
ใหแกโรงเรียน ๑๐๐ แหง และจะไดรับสิทธ ดังนี้
๔.๑ แสดงโลโกองคกรเพื่อประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ ของโครงการฯ ในนามผูใหการสนับสนุนไดแก
๔.๑.๑ เอกสารการประชาสัมพันธโครงการ ไดแก ใบปลิว โปสเตอร และขาวประชาสัมพันธ
๔.๑.๒ Social Media ไดแก Fackbookมูลนิธิธรรมดี/ธรรมดีออนไลน/ธรรมดีมีเฮ/
สำนักพิมพดีเอ็มจี เปนตน,Twitter, Instagram
๔.๑.๓ เว็บไซต www.dmgbooks.com, www.do-d-foundation.com,
www.dbooks4u.com, www.thailoveking.com
๔.๑.๔ นิตยสารออนไลน www.dhamdee.com
๔.๑.๕ E-news letter ไปยังฐานขอมูลของคณะผูจัดทำโครงการฯ กวา ๑๐๐,๐๐๐ รายชื่อ
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๕. กรณีสนับสนุนตามจิตศรัทราหนังสือ พระมหากษัตริยในพระบรมราชจักรีวงศ (๙ รัชกาล) ชุดละ
๒,๙๙๕ บาท จากราคาปกติ ๕,๙๙๐ บาท พรอมรับหนังสือ บันทึกจอมทัพ พระเจาตากสินมหาราช,
หนังสือธรรมดีที่พอทำ ฉบับคนไทยหัวใจดวงเดียวกัน, ชีวิตรักเจาฟา เลม ๑, ชีวิตรักเจาฟา เลม ๒,
กอนเสด็จลับเลือนหาย, อาทิตยอุทัย, สายพระโลหิตในพระพุทธเจาหลวงประพาสตางแดน, ในหลวงในรอยธรรม
มูลคารวมทั้งหมด ๗,๙๑๑ บาท ทั้งนี้ ผูสนับสนุนสามารถกำหนดมอบหนังสือใหแกสถานศึกษาเอง หรือมอบใหกับ
มูลนิธิธรรมดีเพื่อสงตอไปยังโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงการฯ
วิธีการรวมสนับสนุนโครงการฯ
ผูสนใจสามารถรวมสนับสนุนโครงการฯ ได ๒ ชองทาง ดังนี้
ชองทางที่ ๑ สอบถามและแสดงความจำนงรวมสนับสนุนโครงการฯ ไดที่โทรศัพท ๐-๒๖๘๕-๒๒๕๕
ชองทางที่ ๒ แสดงความจำนงรวมสนับสนุนโครงการฯ ไดทางเว็บไซต www.do-d-foundation.com
โดยรวมสมทบทุนผานบัญชี
ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมดี ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ ๐๒๖-๒-๒๕๓๗๗-๗ สาขาสยามสแควร ประเภทบัญชี ออมทรัพย (ยอดลงทายดวย .๙๙)
*สงหลักฐานการโอนเงิน พรอมระบุชื่อ-นามสกุล เบอรโทรศัพทติดตอกลับ และที่อยูใหชัดเจน
มาที่โทรสาร ๐-๒๖๘๕-๒๒๙๘ หรืออีเมล info@dmgbooks.com
สิทธิพิเศษที่ผูสนับสนุนโครงการจะไดรับ
จดหมายขอบคุณจากสถานศึกษาของรัฐซึ่งเปนผูออกใหผูสนับสนุนโดยตรง โดยระบุ ชื่อผูบริจาค
และจำนวนมูลคาของหนังสือที่บริจาค (จำนวนเงิน) เพื่อเปนเอกสารการลดหยอนภาษีได ๒ เทา
๑. นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสามารถลดหยอนภาษีได ๒ เทา ของมูลคาหนังสือที่สนับสนุน
๒. ผูสนับสนุนสามารถเลือกโรงเรียนที่บริจาคเองได หรือจะนำไปมอบใหดวยตนเอง
๓. หนังสือขอบพระคุณจากทางโรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
๔. เผยแพรภาพการมอบทางโซเชียลมีเดีย เพื่อเปนตนแบบในการทำความดี
๕. มูลนิธิธรรมดีจะเปนผูสงมอบหนังสือใหแกโรงเรียน ในกรณีที่ผูใหการสนับสนุนมอบหมาย
ใหมูลนิธิเปนผูจัดการสงมอบหนังสือโดยไมมีคาใชจาย
ผูประสานงานโครงการ
คุณสุรศักดิ์ สีลูกวัด โทร. ๐๒ ๖๘๕ ๒๒๕๕, ๐๙๑ ๘๘๓ ๑๙๑๖ อีเมล surasak.s@dmgbooks.com
สำนักงานมูลนิธธิ รรมดี
ที่อยู ๔๙๖-๕๐๒ ชั้น ๒๒ อาคารอัมรินทร พลาซา ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
โทรศัพท ๐-๒๖๘๕-๒๒๕๕ โทรสาร ๐-๒๖๘๕-๒๒๙๘ www.do-d-foundation.com, www.dmgbooks.com
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