โครงการจัดทาหนังสือ “ชีวติ งาม กล้วยไม้ไทย”
๑. ชื่อหนังสือ

ชีวติ งาม กล้วยไม้ไทย
(Beautiful Life and Thai Orchids)

๒. ผู้รับผิดชอบ

มูลนิธิกล้วยไม้ไทย

3. ที่ตั้ง

อาคารสานักงานคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู4่ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์/โทรสาร 053-873624

4. ระยะเวลา

ระหว่างเดือนมกราคม๒๕๕๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

5. หลักการและเหตุผล
บุคคลผู้มีชีวิตงดงาม ทั้งกายใจ และจรรยาความประพฤติ จนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นผู้ทรงคุณค่าต่อสังคม นับเป็นความสง่างาม สมควรบันทึกจารึกให้ปรากฏ และรับรู้ทั่วกันในวง
กว้าง ส่วนสีสันความงดงามวิจิตรบรรจง พร้อมกลิ่นหอมจรุงใจของดอกกล้วยไม้ไทยตามธรรมชาติ
ย่อมมีคุณค่าต่อชีวติ จิตใจ อารมณ์นึกคิด จินตนาการ และแรงบันดาลใจ ของผู้คนไม่นอ้ ย
สองสิ่งคือ บุคคลผู้งามสง่า และกล้วยไม้ไทย จึงเปรียบประดุจดังอัญมณีที่สูงค่า
หากนามาร้อยรัดเคียงคู่กัน ย่อมจะทวีคุณค่าอันยากยิ่งจะได้พบเห็น
นับตั้งแต่กลางปี พ.ศ.2556 คณะกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของอัญมณีทั้งสอง จึงมีแนวคิดรวบรวมทัศนคติบุคคลผู้ทรงคุณค่าต่อสังคมผู้สง่างามที่ได้ผ่านการคัด
สรรแล้ว เพื่อบอกเล่าถึงสาระความรอบรู้ ปรัชญา ประสบการณ์ และจินตนาการ หรือแม้แต่ ความ
ผูกพัน เชื่อมโยงต่อกล้วยไม้ไทย และมุมมองต่างๆ ตามที่ท่านเหล่านั้นเห็นสมควร เพราะเหตุแห่ง
ทัศนคติของท่านผู้ทรงคุณค่า ย่อมจุดประกาย และสร้างแนวคิด และแรงบันดาลใจ ในการถ่ายทอด
การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย จากบรรพชนสู่รนุ่ ต่อมา ให้เป็นมรดกไทยอย่างยั่งยืน เป็นความสาคัญยิ่ง
ในการสนองแนวพระราชดาริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย

6. วัตถุประสงค์
6.1

เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ , สมเด็จพระศรี
นครินทรา บรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ ทั้งสามพระองค์ ได้ท รงมีพระราชดาริใ นการอนุรัก ษ์ พันธุ์ก ล้วยไม้ไ ทย เมื่ อ
พุทธศักราช 2535

6.2

เพื่อนารายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล

๖.๓

เพื่อเผยแพร่ เ กีย รติคุ ณผู้ท รงคุณค่ าต่อ สังคม ซึ่งมี ชีวิตงดงามทั้งกายใจ และ
จรรยาความประพฤติ จารึ ก ไว้ ใ ห้ ทุก ชนชั้น ได้ ศึ ก ษาเรีย นรู้ โดยอิ งอาศั ย แนว
อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย

7. แผนดาเนินงาน ขั้นตอน และวิธีการพร้อมประมาณการ
7.๑ บุคคล
จานวน ๒๐๐
คน
7.๒ ดอกกล้วยไม้ไทย
จานวน ๒๐๐
ชนิด
7.๓ จัดทาหนังสือ
จานวน 2,๐๐๐ – ๒,๕๐๐ เล่มๆ ละ ๘00 บาท
7.4 ต้นทุนรวม
จานวน ๑,๖00,000 - 2,๐๐๐,000 บาท
7.5 ขอรับการสนับสนุนท่านละ
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
7.6 หรือขอรับการสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานต่าง ที่กอปรด้วยมุทิตาจิต และมีเจตจานง
เทิดพระเกียรติฯ
ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดกิจกรรม

พ.ศ. 2558
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

1. เตรียมการเบื้องต้น ข้อมูลกล้วยไม้ไทย/ค้ น
บุคคลสาคัญ/โครงการและการตระเตรียม
2. นาเสนอที่ประชุม ประสาน/มอบหมายงาน
3. ประสานงานบุ ค คล เป้ า หมาย/ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/ขอทัศนคติ ฯลฯ
4. การจัดพิมพ์ Edit/Draft /Prove มูล นิธิฯ
อภิปราย/สรุปก่อนจัดพิมพ์/ตีพมิ พ์
5. จั ด ส่ ง ใ ห้ ท่ า น ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ /
สานักหอสมุดทั่วทุกภูมภิ าค/หอสมุดแห่งชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กล้วยไม้
6. ประเมินผล ประชุม/สรุป/ขอคาแนะนาจาก
คณะกรรมการ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ฯลฯ

พ.ศ. 255๙

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้หนังสือ “ชีวิตงาม กล้วยไม้ไทย” อันเป็นที่พึงพอใจของมูลนิธิฯ และบุคคลที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ มี ภาพประกอบสวยสดงดงาม ทั้ง ภาพบุคคลที่สง่างาม และดอกกล้ วยไม้ที่ วิจิตรตระการตา
จานวน 2,000-๒,๕๐๐ เล่ม เพื่อเผยแพร่สู่สังคม และเก็บไว้เป็นที่ระลึก ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่
บุคคลในครอบครัว และสร้างความนิยมยินดีต่อชนทั่วไปสืบไป
มูล นิธิ ฯ จะได้จัด ส่งไปยั งสานัก หอสมุดแห่งชาติ (ผู้ก าหนด ISBN.No) หอสมุดจังหวัด
มหาวิทยาลัยทั่วทุกภาคของประเทศ และองค์กร หน่วยงาน ผูใ้ ห้การสนับสนุน และมีภาระหน้าที่เกี่ยวข้อง
มอบให้บุคคลที่ไ ด้รับ การตีพิมพ์ จานวนท่านละ 5 เล่ม เพื่อร่วมกันเก็ บ รักษาเกีย รติ
ศักดิ์ศรี และประวัติบุคคลผูท้ รงคุณค่า อย่างสง่างามต่อสังคม และมอบให้ไว้ใช้ประโยชน์ตอ่ ไป

ตัวอย่างการจัดทาหนังสือ “ชีวติ งาม กล้วยไม้ไทย”
ตัวอย่าง ปกหน้า-ปกหลัง

ตัวอย่าง เนื้อหาในหนังสือ

