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ในดวงใจไทยทั้งผอง

พระองค์เปน็พระราชโอรสในสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั) และสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงมีพระเชษฐภคินีคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบรมเชษฐาธิราช
คือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล   

พระนามภูมิพลอดุลยเดชนั้น พระบรมราชชนนีได้รับ
พระราชทานทางโทรเลขจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูหั่ว
เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม พ.ศ. 2470 โดยทรงกำากับตวัสะกดเปน็อกัษร
โรมันว่า “Bhumibala Aduladeja” พระนาม “ภูมิพลอดุลยเดช”
ของพระองค์ คำาว่า “ภูมิ” หมายความว่า “แผ่นดิน” “พล” 
หมายความว่า “พลัง” “อดุลย” หมายความว่า “ไม่อาจเทียบได้” 
และ “เดช” หมายความวา่ “อำานาจ” รวมกนัแลว้หมายถงึ “พลงั
แห่งแผ่นดิน อำานาจที่ไม่อาจเทียบได้”

ครัน้พระชนมายไุด ้5 พรรษา ทรงเขา้รับการศกึษาท่ีโรงเรียน
มาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร ก่อนเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ในระดับชั้นประถมศึกษาท่ีโรงเรียนเมียร์ริมองต์ 

(MERRIMENT) เมืองโลซาน (LAUSANNE) และในปี พ.ศ. 2478 
ที่โรงเรียนเอกชน นูแวลล์ เดอ ลา ซูอีสส์ โรมองด์ (ECOLE 
NOUVEILE DE LA SUISSE ROMANDE) ช่วงเวลานี้ สมเด็จพระ
บรมเชษฐาธิราชเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติแห่งพระบรมราช
จกัรวีงศ ์พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ภมูพิลอดลุยเดชจงึทรงได้รบั
การสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ
เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2481 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ
เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช โดยเสด็จฯ ตามพระเชษฐาเสด็จนิวัต
ประเทศไทยเป็นเวลา 2 เดือน ประทับที่พระตำาหนักจิตรลดา
รโหฐาน จากนัน้เสด็จกลบัไปศึกษาตอ่ท่ีสวติเซอรแ์ลนด์ ในปี พ.ศ. 
2488 ทรงเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยโลซานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แต่ในปีถัดมา วันที่ 9 มิถุนายน 2489  พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จสวรรคตกะทันหัน ภายใน
วนันัน้ รฐัสภาไดล้งมตเิปน็เอกฉันทก์ราบบงัคมทลูเชญิพระเจา้นอ้ง
ยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ขณะพระชนมายุ 18 พรรษา ขึ้น
ครองราชสมบตัเิปน็พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักร ี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพ 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น (MOUNT AUBURN) 

เมืองเคมบริดจ์ (CAMBRIDGE) รัฐแมสซาชูเซตส์ (MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ทรงพระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” 

มหาราช
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แม้ทรงสืบราชสันตติวงศ์แล้วแต่ยัง
ทรงติดพระราชกิจด้านการศึกษาจึงเสด็จฯ 
กลับไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเดิม
ทรงเลือกวิชาใหม่คือกฎหมายและการ
ปกครอง อักษรศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ เพื่อเตรียมพระองค์สำาหรับพระ
ราชภาระในการปกครองประเทศ นอกจากนี้
ยังสนพระทัยศึกษาการดนตรีด้วยพระองค์
เองอีกด้วย 

หลังจากทรงสำาเร็จการศึกษาในประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์พระองคเ์สดจ็เยือนกรุงปารีส
บ่อยครั้งและทรงพบกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ 
กติยิากร ธิดาของเอกอคัรราชทูตไทยประจำา
ฝรัง่เศสเปน็ครัง้แรก ขณะนัน้ทัง้สองพระองค ์
มพีระชนมพรรษา 21 พรรษา และ 15 พรรษา
ตามลำาดับ

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2491 ทรงประสบ
อุบัติเหตุท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย
รถยนต์พระที่นั่งที่ทรงขับระหว่างทางกรุง
เจนีวาไปยังเมืองโลซานชนกับรถบรรทุก
อย่างแรง ทำาให้เศษกระจกกระเด็นเข้า
พระเนตรขวา พระอาการสาหัส แพทย์ได้
ถวายการรกัษาอย่างตอ่เนือ่ง 5 เดอืนจนพระ
พลานามัยหายดี แต่พระอาการท่ีพระเนตร
ขวากลับไม่ดีขึ้น กระทั่งแพทย์วินิจฉัยว่า
พระองค์ไม่สามารถทอดพระเนตรผ่านทาง
พระเนตรขวาของพระองค์ได้อีกต่อไป และ
ถวายการแนะนำาให้พระองค์ทรงพระเนตร
ปลอมในที่สุด ระหว่างพระองค์ทรงรับการ
รักษา หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ได้มี
โอกาสเข้าเฝ้าเย่ียมพระอาการเป็นประจำา 
เป็นเหตใุหท้ัง้สองพระองค์มคีวามสมัพนัธก์นั
อย่างใกล้ชิดนับแต่นั้นเป็นต้นมา 

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 ทรง
หมัน้กับหมอ่มราชวงศส์ริิกติิ ์กติยิากร อยา่ง
เงียบๆ ทีเ่มอืงโลซาน จากนัน้พระองคเ์สดจ็ฯ 

นวิตัประเทศไทยพรอ้มพระคูห่มัน้ในปตีอ่มา 
ประทบั ณ พระทีน่ัง่อมัพรสถาน และเปน็การ
ประทับที่ประเทศไทยอย่างถาวร ต่อมาวันที่
28 เมษายน พ.ศ. 2493 พระองค์โปรดเกลา้ฯ 
ให้จัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพระ
คู่หม้ัน ณ พระตำาหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ภายใน
วงัสระปทุม ซึง่ในการพระราชพธิรีาชาภเิษก
สมรสนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ขึ้น
เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์

 

01

07

03

สมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช

สมเดจ็พระราชชนน ีพระเชษฐภคนิ ีพระเชษฐา และพระวรวงศ ์

เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2493

เสด็จพระราชดำาเนินเย่ียมราษฎรภาคอีสานเป็นครั้งแรก 

เมื่อวันที่ 2 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 

ทรงผนวช 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 

เสดจ็พระราชดำาเนนิเยอืนประเทศสหรฐัอเมรกิาอยา่งเปน็

ทางการ ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. - 14 ก.ค. 2503

เสด็จพระราชดำาเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่  26 กรกฎาคม -  

2 สิงหาคม พ.ศ. 2503

01

02

03

04-05

06

07

08
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ทั้งสองพระองค์มีพระราชธิดาและพระราชโอรส 4 พระองค์ ดังนี้

1. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  

ประสูติเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ. 2494 ณ โรงพยาบาลมองชัวซีส์ เมืองโลซาน

2. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 

สยามมกุฎราชกุมาร  

ประสูติเมื่อ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ประสูติเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

4. สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จุฬาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุาร ี 

ประสูติเมื่อ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

02

04 05

08

06
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หนึง่สปัดาห์หลงัจากนัน้ วนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ขณะพระชนมพรรษา 
23 พรรษา พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกเป็นสมเด็จ
พระมหากษตัรยิาธริาชเจ้าอยา่งเปน็ทางการตามโบราณราชประเพณ ีณ พระทีน่ัง่
ไพศาลทักษิณ เฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ  
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

ในโอกาสน้ี ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ให้สถาปนาเฉลมิพระเกยีรตยิศสมเด็จพระ
ราชินีสิริกิติ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี 

วันที ่22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงผนวช ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม และประทับจำาพรรษาท่ีวดับวร
นิเวศวิหาร เป็นเวลา 15 วัน เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จย่าของพระองค์คือ
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สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระ
พันวัสสาอัยยิกาเจ้า (สมเด็จพระนางเจ้า
สวา่งวัฒนา พระบรมราชเทวใีนรชักาลท่ี 5) 
ทีเ่สดจ็สวรรคต โดยมพีระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินี ทรงเป็นผู้สำาเร็จราชการ
แผ่นดินแทนพระองค ์

ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
จึงทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถือ
เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ท่ี
สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อจากสมเด็จ
พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรม
ราชินีนาถในรัชกาลที่ 5

ช่วงต้นรัชกาลของพระบาทสมเด็จ
พระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช 
ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีคือ จอมพล
แปลก พิบูลสงคราม ผู้มีแนวคิดชาตินิยม
และไม่สนับสนุนการประกอบพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ท้ังจำากัด
งบประมาณโครงการต่างๆ ของพระองค์ 
ทำาให้พระองค์ทรงถูกจำากัดบทบาทใน
ระยะแรกของการครองราชย์ จนกระทั่ง
จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ทำาการรฐัประหาร
รัฐบาลของจอมพลแปลก และขึ้นเป็น
หัวหน้ารัฐบาล ได้มีการฟื้นฟูพระราช
อำานาจพระมหากษัตริย์ และอนุญาต
พระองค์ในการเสด็จฯ พบปะประชาชน
และเสดจ็ประพาสในถิน่ทุรกนัดาร รวมถงึ
ตั้งงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนา
ต่างๆ ที่พระองค์มีพระราชดำาริริเริ่ม

รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
ประกาศให้นำาประเพณีหมอบกราบเข้าเฝ้าฯ
ที่ได้เริ่มยกเลิกตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั กลบัมาใชใ้หม ่ทัง้
ประกาศใหส้ถาปนาศาสนาพทุธธรรมยตุกิ
นิกายขึ้น นอกจากนี้ ประเพณีหลายอย่าง

ของราชวงศ์จักรีท่ีหายไปตั้งแต่การปฏิวัติ
สยาม พ.ศ. 2475 เช่น ประเพณีการเสด็จ
พระราชดำาเนินโดยกระบวนพยุหยาตรา
ชลมารค กไ็ด้จดัขึน้อกีครัง้ รวมถงึพธิกีรรม
พืชมงคล และได้กำาหนดให้วันพระราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม) เป็นวัน
ชาติไทย แทนวันที่ 24 มิถุนายน ที่คณะ
ราษฎรทำาการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ตัง้แต ่พ.ศ. 2502 เปน็ตน้มา พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำาเนิน
ทรงเยี่ยมราษฎรท่ัวทุกภูมิภาคแม้ในถิ่น
ทุรกันดารอย่างไม่ถือพระองค์ ได้ทรง
ประจักษ์ปัญหาของราษฎรอย่างถ่องแท้ 
โดยเฉพาะราษฎรชนบทที่ยากจนและด้อย
โอกาส ทรงพระวิริยะอุตสาหะดำาเนินการ
แก้ปัญหาเพื่อประชาชนมาตลอด เป็นจุด
เร่ิมต้นของโครงการในพระราชดำาริมากกว่า 
4,000 โครงการ ครอบคลมุทกุดา้น ทัง้การ
แพทย ์สาธารณสขุ การเกษตร ชลประทาน 
การพัฒนาที่ดิน การศึกษา พระศาสนา 
สังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจน
เศรษฐกิจ ท้ังยังทรงขจัดปัญหาทุกข์ยาก
ของประชาชนในเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหา
จราจร อุทกภัย และปัญหานำ้าเน่าเสียด้วย

ขณะเดยีวกนัไดเ้สดจ็พระราชดำาเนิน
ไปทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศ
ตา่งๆ ท้ังในทวปียโุรป อเมรกิา ออสเตรเลีย 
และเอเชีย ทรงทำาให้ชาวโลกรู้ จั ก
ประเทศไทย ด้วยพระปรีชาสามารถ สาย
พระเนตรกว้างไกล และพระจริยาวัตรอัน
งดงาม ทำาให้ชาวต่างชาติประทับใจและ
เกิดสัมพันธไมตรีที่ดีงามกับประเทศไทย 
ส่งผลดีต่อประเทศหลายด้านโดยเฉพาะ
ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ  
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เรื่องเด่น / มหาราชในดวงใจไทยทั้งผอง
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การทรงงานหนักเพ่ือประชาชนของพระองค์ดำาเนินต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลา 70 ปีท่ีทรงครองราชย์ พระราชกรณียกิจของ
พระองค์นั้นกล่าวได้ไม่มีสิ้นสุด พระองค์ทรงงานแม้ในยามพระ
ประชวร ด้วยผลจากพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศเพื่อประโยชน์
สุขของราษฎรและความเจริญของประเทศ นอกจากจะช่วยนำา
ความผาสุกและยกระดับคุณภาพชีวิตมาสู่พสกนิกรแล้ว ยังนำามา
ซึ่งความจงรักภักดีที่อาณาประชาราษฎร์พึงมีต่อพระองค์ ได้ทรง
เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ จน
หนังสือพิมพ์หลายฉบับพากันถวายพระนามาภิไธยแด่พระองค์ว่า 
“สมเด็จพระภัทรมหาราช” มีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้
ประเสริฐยิ่ง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณของพระองค์ อนุโลมตาม
ธรรมเนยีมเช่นเดยีวกบัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
ที่ทรงได้รับพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 มีการถวายพระราชสมัญญาใหม่ว่า
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” 
ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกพระองค์ว่า “ในหลวง” ซ่ึงคาดว่าย่อ
มาจาก “ใน (พระบรมมหาราชวัง) หลวง” หรืออาจออกเสียง
เพี้ยนมาจากคำาว่า “นายหลวง” ที่แปลว่าเจ้านายผู้เป็นใหญ่  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี
พระอาการประชวรเรือ้รงัในสว่นของพระหทยัเตน้ผดิปกต ิสาเหตุ
จากการไดร้บัเชือ้ไมโครพลาสมา เม่ือป ีพ.ศ. 2530 คร้ังเสด็จฯ ทรง
เย่ียมประชาชนท่ีอำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คณะแพทย์ไม่อาจ
ถวายการรักษาให้หายขาดได้ ทำาได้เพียงถวายพระโอสถประคอง
พระอาการมาตลอดจนตอ้งทรงรบัการผา่ตดัใหญม่าแลว้ครัง้หน่ึง
เมื่อปี พ.ศ. 2538 และตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา พระ
พลานามยักไ็มใ่ครส่มบรูณแ์ขง็แรงนกั แพทยป์ระจำาพระองคก์ราบ
บังคมทลูเชญิเสดจ็ฯ จากพระตำาหนักจติรลดารโหฐาน พระราชวงั
ดุสิต ไปยังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อถวายการรักษาเป็นระยะๆ

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิลอดลุยเดช พร้อมดว้ยสมเดจ็พระนางเจา้สริิกติิ ์พระบรม
ราชินีนาถ เสด็จแปรพระราชฐานจากที่ประทับ ชั้น 16 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปประทับ ณ พระตำาหนัก
เปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ

เปลี่ยนพระอิริยาบถ และพระองค์เสด็จแปรพระราชฐานระหว่าง
พระตำาหนักไกลกังวลและโรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะๆ เพื่อให้
คณะแพทย์ถวายพระโอสถและตรวจพระอาการ กระท่ังในเดือน
พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา ได้เสด็จกลับมาประทับ ณ โรง
พยาบาลศิริราชอีกครั้ง สำานักพระราชวังออกแถลงการณ์อาการ
พระประชวรบ่อยขึ้น 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 พระอาการประชวรไม่คงท่ี ข่าวพระ 
อาการประชวรทรุดหนักทำาให้ราษฎรเป็นห่วงพระองค์อย่างมาก 
พากันมารวมตัวสวดมนต์ถวายพระพรแด่พระองค์ ณ โรงพยาบาล
ศิริราชอย่างล้นหลาม จนในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สำานัก
พระราชวัง ออกประกาศเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เวลา 15.52 น. สิริพระชนมพรรษา 
88 พรรษา นำาความเศร้าโศกเสียใจอย่างลึกซึ้งมาสู่อาณาประชา
ราษฎร์ทั้งแผ่นดิน ต่างร่วมกันแสดงความอาลัยและไว้ทุกข์เป็น
เวลา 1 ปี และในวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประชาชนจำานวน 
นับไม่ถ้วนจากทุกสารทิศมาร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดง
ความอาลัยล้นท้องถนนตลอดเส้นทางอัญเชิญพระบรมศพบริเวณ
โรงพยาบาลศิริราช ท้องสนามหลวง จนถึงพระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานท่ีสุดในโลก พระเกียรติยศ
และพระราชกรณียกิจแห่งพระองค์เลื่องลือไปไกลจนสมเด็จพระ
ราชาจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ได้ทรง
ยึดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระมหา
กษัตริย์ต้นแบบผู้ครองใจประชาชนด้วยทศพิธราชธรรม พระองค์
จะประทับอยู่ในใจประชาชนตราบนานเท่านาน ไม่ใช่เพราะทรงเป็น
พระมหากษัตริย์หรือสมมติเทพ แต่เป็นเพราะคุณความดีท่ีพระองค์
ทรงสร้างไว้ให้แผ่นดินอย่างยากย่ิงท่ีจะหาผู้ใดเสมอเหมือน 

รวบรวมเรียบเรียงจาก:

วารสาร “ประชาชาติฉบับพิเศษ” วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2518
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พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549

เสดจ็พระราชดำาเนนิในพธีิสวนสนามและถวายสตัยป์ฏญิาณตนของเหลา่ทหาร

มหาดเล็กรักษาพระองค์ ประจำาปี 2548 ณ ลานพระราชวังดุสิต

พระราชทานพระราชดำารัส “เศรษฐกิจพอเพยีง” เมือ่วันที ่4 ธันวาคม พ.ศ. 2540

ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ 2550 เมื่อวันที่ 24 

สิงหาคม พ.ศ. 2550 

พระราชทานคำาแนะนำาแก้ปัญหาจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 

27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

01-02

03

04

05

06



พระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาท

แห่งพระบรมมหาราชวัง

รัชกาลที่ 1 จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
สรา้งมหาปราสาทใหมข่ึน้มาแทนท่ี พระราชทานนาม
ว่า “พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท” เรียกว่าเป็นพระ
มหาปราสาทสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้องค์เดียวใน
พื้นที่พระบรมมหาราชวัง กล่าวคือมีจตุรมุข 4 ด้าน 
มีชั้นล่างเป็นเชิงฐาน ถัดไปเป็นฐานสิงห์และฐานเชิง
บาตรสองชั้น หลังคาเป็นยอดทรงปราสาทประดับ
ชอ่ฟา้ ใบระกา หางหงส ์นาคสะดุง้ คนัทวยมลีกัษณะ
เป็นพญานาค 3 หัว หน้าบันจำาหลักรูปพระนารายณ์
ทรงสุบรรณล้อมรอบด้วยลายกนกเทพพนม มุมยอด
ปราสาทท้ัง 4 มมุเป็นรปูลายพญาครฑุ หนา้บนัจำาหลกั
รูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ไขรารอบปราสาทเป็นรูป
ครุฑหยุดนาครองรับ เมื่อแล้วเสร็จ ทรงใช้ประกอบ
พระราชพิธีต่างๆ และเป็นทีร่บัแขกบ้านแขกเมือง ต่อมา 

เมือ่รชักาลที ่1 สวรรคต กไ็ด้ใชเ้ป็นทีตั่ง้พระบรมศพและ
ถือเป็นธรรมเนียมตั้งพระบรมศพและพระศพของ
พระบรมราชวงศช์ัน้สงูสบืเนือ่งกนัมา ในสมยัรชักาลที ่9
ได้ใช้เปน็ทีต่ัง้พระศพของสมเด็จพระนางเจา้รำาไพพรรณี
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา
ณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์เจา้ฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในขณะนี้

ในหมู่มหาปราสาทยังมีสิ่งปลูกสร้างและมหา
ปราสาทองค์อื่นๆ สร้างอยู่รอบข้างด้วย กล่าวคือ 
พระที่นั่งพิมานรัตยา พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท 
พระที่นั่งราชกรัณยสภา ศาลาเปล้ืองเครื่อง และเขา
ไกรลาสจำาลอง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ทรงสั่งสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้น พร้อมกับการเปลี่ยนสถานะบางกอกให้เป็น

เมืองหลวงใหม่ของประเทศ เริ่มดำาเนินการสร้างหลังจากพระราชพิธียกเสาหลักเมือง 1 วัน

คือวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 โดยในปี พ.ศ. 2326 ได้เริ่มสร้างพระมหาปราสาทขึ้น

ในด้านตะวันตกของพื้นที่พระบรมมหาราชวัง มีพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท

เป็นองค์เด่น ต่อมาในปี 2332 พระที่นั่งองค์นี้ได้ถูกฟ้าผ่าไหม้หมด
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ที่มาภาพ: www..wikipedia.org  |  www.lib.su.ac.th

เขาไกรลาสจำาลอง (3)

ศาลาเปลื้องเครื่อง (4) 
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พระที่นั่งพิมานรัตยา (2) ซึ่งอยู่ด้านหลังของ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (1) นั้น มีทางเชื่อม
ตอ่กนั เดิมรชักาลท่ี 1 ทรงเคยใชเ้ป็นห้องบรรทมในชว่งที่
ก่อสร้างพระที่นั่งอื่นๆ ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้น
ได้เปลี่ยนมาใช้เป็นสถานท่ีประชุมฝ่ายในในรัชกาลที่ 6 
และเริม่ใชเ้ปน็ทีส่รงนำา้พระศพครัง้แรกในงานพระบรมศพ
สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และได้ใช้ในงานนี้ต่อมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน 

สว่นทศิตะวนัตก หรอืดา้นซา้ยของพระทีน่ั่งดสุติน้ัน
รชักาลที ่5 โปรดใหส้รา้ง เขาไกรลาสจำาลอง (3) ขึน้
ใช้ในพระราชพิธีโสกันต์ (โกนจุก) ยอดเขามีปราสาทซึ่ง
เป็นท่ีสิงสถติของพระอศิวร ด้านลา่งมรีปูป้ันสัตวหิ์มพานต์
นานาชนดิ ได้มกีารรือ้ซอ่มแซม และสรา้งใหมใ่นบางสว่น
คราวกรุงเทพฯ ฉลอง 200 ปี ติดกัน รัชกาลที่ 6 โปรดให้
สร้าง ศาลาเปล้ืองเคร่ือง (4) เป็นศาลาเอนกประสงค์
ไว้ทรงเปลี่ยนเส้ือผ้าหรือทรงใช้ในการอื่นๆ ในสมัยนั้นมี
ทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ทางด้านทิศตะวันออกหรือด้านขวาของพระที่น่ัง
ดุสิตมหาปราสาท มีพระที่นั่งอีก 2 องค์คือ พระที่นั่ง

อาภรณภ์ิโมกขป์ราสาท (5) และ พระทีน่ัง่ราช

กรัณยสภา (6) เดิมที รัชกาลที่ 4 ทรงใช้พระที่นั่ง
อาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทในงานพระราชพิธีโสกันต์ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นพระที่นั่งจตุรมุขเปิดทั้ง 4 ด้าน ทรงใช้เป็น
ที่ประทับเกยเสด็จบนพระราชยานคานหามด้วย ต่อมา 
รัชกาลท่ี 5 ทรงสั่งสร้างพระท่ีนั่งราชกรัณยสภาขึ้น อยู่
ทางด้านใต้ติดกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อใช้เป็นที่
ประชุมราชการแผ่นดิน และเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป 
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระอัครราชเทวีใน
ฐานะผูส้ำาเรจ็ราชการแทนพระองค์ กท็รงใชพ้ระท่ีน่ังองคน้ี์
ว่าราชการแผ่นดิน และในสมัยรัชกาลที่ 8 และ 9 คณะ
ผู้สำาเร็จราชการก็ได้ใช้พระที่นั่งองค์นี้ว่าราชการเช่นกัน

ผู้ที่ได้เข้าไปสักการะพระบรมศพในครั้งนี้ ภายหลัง
จากพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม เป็นต้นมา จะได้มีโอกาสเดินอยู่
ในหมูพ่ระมหาปราสาทและสิง่กอ่สรา้งท่ีมคีวามสำาคัญยิง่
ของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

พระที่นั่งอาภรณ์ หน้าพระที่นั่งดุสิต 

และพระที่นั่งราชกรัณยสภา (6) อยู่ด้านซ้าย

พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท (5) 
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เมื่อการสร้างพระโกศเสร็จสมบูรณ์แล้วพระองค์โปรดให้
นำาพระโกศองค์นี้เข้าไปตั้งถวายเพื่อทอดพระเนตร ณ พระท่ีนั่ง
ไพศาลทักษิณ ในปีเดียวกันนั้นเอง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
กรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนม์ลง ทำาให้พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระอาลัยเป็นอันมาก รวมทั้ง
พระองค์ทรงใคร่จะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่เมื่อตั้งพระ
เบญจาในคราวออกพระเมรุ ดังนั้นพระองค์จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระโกศทองใหญ่ประกอบพระลองใน
สำาหรับบรรจุพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรี
สุนทรเทพเป็นครั้งแรก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆ 
มาที่จะพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำาหรับทรงพระศพอื่นได้
นอกเหนือจากพระบรมศพ โดยปัจจุบันนอกจากพระมหากษัตริย์
แล้วพระบรมวงศ์ท่ีจะได้รับพระราชทานพระโกศทองใหญ่เมื่อ
วายชนม์ได้แก่สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี 
สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้า
นอกจากนีย้งัมกีารพระราชทานเครือ่งประดบัพระโกศของเจา้นาย
ท่ีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระบรมศพหรือพระศพ
ลดหลั่นกันไปตามพระอิสริยยศ โดยปกติพระบรมศพน้ันจะ
พระราชทานดอกไม้เพชร ดอกไม้ไหวเฟื่อง และดอกไม้เอว เป็น
เครื่องประดับพระโกศ ส่วนพระศพของเจ้าฟ้าที่ไม่ได้สถาปนา
เป็นพิเศษจะเอาดอกไม้เพชรฝาพระโกศกับดอกไม้เอวเพชรออก

คงเหลือแต่พุ่มเพชรกับเฟื่องเพชร เป็นต้น ในส่วนการตั้งพระโกศ
ทองใหญ่ที่พระเมรุน้ันให้ตั้งแต่พระเมรุกลางเมืองเท่านั้น ดังน้ัน
ถ้าหากพระราชทานเพลิงพระศพท่ีวัดจะพระราชทานพระ
โกศทองใหญ่เมื่อชักพระศพ รวมท้ังอาจมีการพระราชทาน
พระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเม่ือคราวออกพระเมรุด้วย

ปจัจบุนั พระโกศทองใหญ่มจีำานวนทัง้สิน้ 3 องคโ์ดยองคแ์รก
สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ส่วนองค์
ที ่2 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดใหพ้ระวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ (ราชสกุล
มาลากลุ) รองเสนาบดีกระทรวงวงัและผูบั้ญชาการกรมชา่งสบิหมู่
สร้างขึ้น เรียกว่า พระโกศทองใหญ่รัชกาลที่ 5 หรือพระลองทอง
ใหญ่รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระโกศทั้ง 2 องค์ข้างต้นนั้นผ่านการใช้งาน
จนอยู่ในสภาพท่ีทรุดโทรม ดังนั้นพระบาทสมเด็จปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระโกศ
ทองใหญอ่งคท์ี ่3 ขึน้ โดยนำามาใชเ้ปน็เครือ่งประกอบพระอสิรยิยศ
ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์เป็นพระองค์แรก และต่อมาได้ใช้ในงาน
พระศพสมเดจ็พระเจา้ภคนีิเธอ เจา้ฟา้เพชรรตันราชสุดา สริโิสภา
พัณณวดี และล่าสุดในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤ
บดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

พระโกศทองใหญ่

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้สร้างพระโกศทองใหญ่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2351 สำาหรับพระองค์เอง ขณะนั้นพระองค์ได้ครองราชย์

มาแล้ว 26 ปี และมีพระชนมพรรษา 72 พรรษา ทรงให้รื้อทองที่หุ้มพระโกศกุดั่นมาใช ้

พระโกศทองใหญ่ทำาจากไม้แกะสลัก มีรูปทรงแปดเหลี่ยมหุ้มทองคำาตลอดองค์ และมีฝาเป็นยอดมงกุฎ 
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ที่มาของคำา “พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ”

ธรรมเนยีมโบราณแตเ่ดมิของไทย ผูน้อ้ยจะไมบ่งัอาจเอย่ชือ่
ของผู้ใหญ่หรือเอ่ยนามของพระเจ้าแผ่นดินเป็นอันขาด ตัวอย่าง
สำาคัญที่คนสมัยก่อนไม่ออกพระนามพระเจ้าแผ่นดินตรงๆ เช่น 
ในสมัยรัชกาลที่ 3 คนเรียกแผ่นดินรัชกาลที่ 1 ว่า “แผ่นดินต้น” 
เรยีกแผน่ดนิรชักาลที ่2 วา่ “แผน่ดนิกลาง” กอ่นหน้าทีค่นจะเรยีก
แผ่นดินต้น แผ่นดินกลาง คนก็เอ่ยถึงพระเจ้าอยู่หัวที่สวรรคตว่า 
“ในพระบรมโกศ” บ้าง “พระพุทธเจ้าหลวง” บ้าง เหตุก็เพราะ
ธรรมเนียมโบราณที่ผู้น้อยไม่ออกชื่อผู้ใหญ่นี้เอง

ต่อมาพระมหากษัตริย์ไทยทรงเปลี่ยนธรรมเนียมนี้ เริ่มจาก
รัชกาลที่ 3 โปรดให้สร้างพระพุทธรูป 2 องค์คือ พระพุทธยอดฟ้า
จฬุาโลก และพระพทุธเลศิหลา้นภาลยั ประดษิฐานในพระอโุบสถ
วัดพระแก้ว แล้วโปรดเกล้าฯ ให้คนขานพระนามแผ่นดินรัชกาลท่ี 1 
และรัชกาลท่ี 2 ตามนามพระพุทธรูปท้ังสองน้ัน มาจนถึงรัชกาลท่ี 4 
เม่ือรัชกาลท่ี 3 สวรรคต ก็เกิดปัญหาการเรียกขานนามแผ่นดินก่อน
ขึ้นมาอีก พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้แผ่นดินรัชกาลที่ 3 เรียกว่า 

แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนแผ่นดินของ
พระองค์ก็เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ใครๆ เรียก “ในพระบรมโกศ” เมื่อสวรรคตแล้วอีก

ปจัจบุนั การเอย่พระนามพระมหากษัตรยิโ์ดยตรงไมใ่ชเ่รือ่ง
ผิดแปลก เพราะเป็นธรรมเนียมใหม่ที่เริ่มมากว่าร้อยปีแล้ว และ

การใชค้ำาวา่ “พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วในพระบรมโกศ” เพือ่
จะระบุให้ตา่งจากสมเด็จพระเจา้อยูหั่วพระองค์ใหม่กไ็ม่จำาเป็นอกี
ต่อไป แต่หากจะใช้ตามธรรมเนียมโบราณนานมาก็ได้ ไม่ได้ถือ
เป็นข้อบังคับแต่อย่างใด

พระโกศทองใหญ่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชพิธีพระบรมศพ รัชกาลที่ 5

พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิในรัชกาลที่ 7

พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพรัชกาลที่ 8

พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระโกศทองใหญ่สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินี

พระราชพธิพีระศพ สมเดจ็พระเจา้ภคนิเีธอ เจา้ฟา้เพชรรัตนราชสดุา สริโิสภาพณัณวดี
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รู้หรือไม่

ที่มาข้อมูล: https://th.wikipedia.org/wiki/พระโกศทองใหญ่  |  http://hilight.kapook.com/view/143577

• ตัง้แตส่มยัอยธุยา เมือ่พระมหากษตัรยิ์

สวรรคต เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องโกนผม

ไวทุ้กข ์เริม่มายกเว้นธรรมเนยีมนีใ้นสมัยรชักาลท่ี 
4 และ 5 และยกเลิกอย่างถาวรในสมัยรัชกาลที่ 6

• ธรรมเนียมแต่งกายไว้ทุกข์สีดำา หรือ

ขาวดำา ไทยรบัมาจากตะวนัตก แตเ่ดมินัน้ไทย
จะนุง่สตีา่งๆ คือ สขีาว สำาหรบัผูท่ี้อ่อนวยัหรอืตำา่
ศักดิ์กว่าผู้ตาย สีม่วงแก่หรือนำ้าเงิน สำาหรับผู้ไม่
เป็นญาติเกี่ยวดองกับผู้ตาย และ สีดำา สำาหรับผู้
ที่อาวุโสกว่าหรือศักดิ์สูงกว่าผู้ตาย

• งานพระบรมศพราชวงศ์ชั้นสูงในสมัย

โบราณ นางข้าหลวงรูปงามและเสียงเพราะ 
จะไดร้บัคดัเลอืกเปน็นางรอ้งไหก้ล่อมพระเมร ุมา
ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 6 ด้วยทรงเห็นว่าดูไม่
เป็นการร้องไห้จริง 
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สมัยทรงพระเยาว์ ทรงได้ค่าขนม

อาทิตย์ละครั้ง แม้จะได้เงินค่าขนมทุก

อาทิตย์ ก็ยังทรงรับจ้างเก็บผักผลไม้

ไปขาย เมือ่ไดเ้งนิมากน็ำาไปซือ้เมลด็ผกั

มาปลูกเพิ่ม 

ทรงเรียกสมเด็จพระ

ราชชนนีหรือสมเด็จย่า

อย่างธรรมดาว่า “แม่”

สมเด็จพระราชชนนีทรงสอนให้

พระองค์รู้จักภูมิประเทศของไทย โดย

โปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนเพาะช่างทำา

แผนที่ประเทศไทยเป็นรูปตัวต่อ เลื่อย

เป็นสี่เหล่ียมชิ้นเล็กๆ เพื่อให้ทรงเล่น

เป็นจิ๊กซอว์ 

ปี 2507 ทรงต่อเรือใบที่ใช้งานได้

จริ งลำ า แรก เป็ น เ รือมาตรฐาน

สากลประเภทเอ็นเตอร์ไพรส์คลาส 

พระราชทานชื่อว่า “ราชปะแตน” และ

ปล่อยเป็นปฐมฤกษ์ในคูนำ้ารอบสวน

จิตรลดา

ทรงสนพระทัยการถ่ายรูปตั้งแต่พระ

ชนมายุ 8 พรรษา กลอ้งถา่ยรปูกล้อง

แรกของพระองค์คอื Coronet Midget 

ซึ่งสมเด็จพระราชชนนีพระราชทานให้ 

เป็นกล้องสีเขียวปะดำาของฝรั่งเศส 

ราคาเพียง 2 ฟรังก์สวิส

เมื่อผู้ แทนพระองค์ ไป

ตดิตอ่เอกสารสำาคญัใดๆ 

พระองค์จะทรงโปรดให้

กรอกในช่องอาชีพของ

พระองคว์า่ “ทำาราชการ”

ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 

2491 ทำาให้ต้องทรงพระเนตรปลอม

ที่พร ะ เนตรข้ างขวา แล ะทรง ใช้

พระเนตรข้างซ้ายข้างเดียวทรงงาน

เพื่อประชาราษฎร์มาตลอด 

ทรงฉลองพระเนตร (แว่นสายตา) 

ตัง้แตพ่ระชนมายยุงัไมเ่ตม็ 10 พรรษา 

เพราะครูประจำาชั้นสังเกตว่าเวลาจะ

ทรงจดอะไรจากกระดานดำา พระองค์

จะทรงลุกขึ้นบ่อยๆ

ทรงแตกฉาน 8 ภาษา ได้แก่ ภาษา

ไทย ภาษาละติน ภาษาอังกฤษ ภาษา

ฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน 

ภาษามลายู ภาษาสันสกฤต
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ทกุคร้ังทีเ่สดจ็ฯ ไปยงัทีต่่างๆ จะทรง

มีสิ่งของประจำาพระองค์ 3 สิ่ง ได้แก่ 

แผนทีท่ีท่รงทำาขึน้เอง (ตัดตอ่เองและ

ปะกาวเอง) กลอ้งถ่ายรูป และดินสอ

ที่มียางลบ

แผนที่ประเทศไทยของพระองค์ผืน

ใหญ่เป็นพเิศษ ไมม่ใีครกางได ้คนอืน่

กางออกมา ก็จ ะหาตำ า แ ห น่งที่

ต้องการไม่เจอ พระองค์ทรงมีวิธี

พับของพระองค์และจะทรงหวง

แผนที่มาก หากต้องเปลี่ยนแผนที่

ใหม่ก็จะทรงคัดลอกจากแผ่นเก่าสู่

แผ่นใหม่ด้วยพระองค์เอง

พระองค์ทรงประดิษฐ์

ฟอนต์ภาษาไทยที่ ใช้ ใน

คอมพิวเตอร์อยู่ทุกวันนี้

ไดแ้ก ่ฟอนตจ์ติรลดาและ

ฟอนต์ภูพิงค์

โ ครงการ ในพร ะร าชดำ า ริ เ พ่ื อ

ประชาชนของพระองค์มีทั้ ง ส้ิน 

4,596 โครงการ มีผูค้ำานวณว่าเฉลีย่

แล้วเกิดโครงการปีละ 80 โครงการ 

หรือประมาณ 5 วันต่อ 1 โครงการ

ในแต่ละปีพระองค์จะทรงเบิกดินสอ

เพียง 12 แท่ง ทรงใช้เดือนละแท่ง

กระทั่งดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม

โครงการในพระราชดำาริโครงการ

แรกคือ “ถนนสายห้วยมงคล” 

พระราชทานให้แก่ “ลุงรวย” และ

ช า ว บ้ า น ท่ี ม า ช่ ว ย กั น เ ข็ น ร ถ

พระที่นั่งขึ้นจากหล่มดินที่ อ.หัวหิน  

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ทรงเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาเชื้อเพลิง

นำา้มนัจากวสัดกุารเกษตรเพือ่ใชเ้ปน็

พลังงานทดแทน เช่น แก๊สโซฮอล์ 

ดีโซฮอล ์และนำา้มันปาลม์บริสทุธิ ์และ

ทรงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทรงรับสั่งกับ สมรักษ์ คำาสิงห์ 

นั กมวย เหรียญทอง โอลิมปิก

คนแรกของประเทศไทยว่า “เราดู

สมรักษ์ชกวันนั้น เห็นสมรักษ์ถือ

รปูเราขึน้เวท ีเรานกึวา่เราเปน็คนชก

เอง พอสมรักษ์ชกชนะ เราก็เผลอ

ตวักระโดดโลดเตน้ดใีจจนขา้ราชการ

ผู้ใหญหั่วเราะ เราก็เลยรูส้กึอาย เรา

ก็เลยนั่งลง”

ทรงเปน็พระมหากษตัรยิ์

ที่ครองราชย์นาน 70 ปี 

ถือว่านานที่สุดในโลก

ทรงสนพระทัยการวาดภาพขณะพระชนมายุ 10 พรรษา และทรงวาดอย่างจริงจังในปี 2502 

แตห่ลงัจากป ี2510 ดว้ยพระราชภารกจิมากมายทำาใหท้รงเลกิวาด แตพ่ระราชทานพระบรมราชา

นุญาตให้เชิญภาพฝีพระหัตถ์ 47 ภาพ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ และ

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของโลกที่ทรงแสดงภาพจิตรกรรมในฐานะศิลปินเดี่ยวขณะ

ครองราชย์
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ทรงทดลองต่อสายไฟพ่วงขนานกับ

ลำาโพงขยายของเครือ่งรบัวทิยุสว่น

พระองค์จากห้องที่ประทับพระองค์

ทา่น ไปยงัหอ้งทีป่ระทบัของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี

ทรงใช้วิทยุส่ือสารรับฟังปัญหา

บ้าน เ มืองผ่าน เครือข่ ายทหาร 

ตำารวจ หน่วยราชการ ทรงใช้รหัส

สัญญาณเรียกขานพระองค์เอง

ว่า “VR 009” พระราชทานคำาแนะนำา

ผ่านวทิยส่ืุอสารชว่ยเหลอืราษฎรผู้

ประสบภัยพบัิต ิจ.ราชบุร ีในป ี2539

โครงการฝนเทียมของพระองค์เกิด

ขึ้นเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งในภาค

อีสาน โครงการพัฒนาแล้วเสร็จใน

ปี 2512 ผลจากความสำาเร็จทำาให้

เกิดสำานักงานปฏิบัติการฝนหลวง

ในปี 2518

ทรงจดทะเบียนสมรสกับ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร ข้อความในสมุด

จดทะเบียนเหมือนประชาชนทั่วไปทุกอย่าง ปิดอากรแสตมป์ 10 

สตางค์ และเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท 

โครงการสวนจิตรลดา เร่ิมจากเงิน

ส่วนพระองค์ 32,866.73 บาท ซ่ึงได้

จากการขายหนังสือดนตรีท่ีประพันธ์

โดยพระเจนดุริยางค์และการขาย

นมวัว จากน้ันก็ค่อยๆ เติบโตเป็น

โครงการพัฒนาอย่างท่ีเห็นทุกวันน้ี 

ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราช

สมบัติครบ 60 ปี มีผู้สังเกตนาฬิกา

ทีข่อ้พระหตัถข์องพระองคจ์งึทราบ

ว่าเป็นยี่ห้อ Seiko SKJ045P เป็น

นาฬกิาเรียบงา่ยธรรมดาๆ แสดงถงึ

ความสมถะของพระองค์

พระองค์ไม่โปรดสวมเครื่องประดับ

และของมีค่าทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกา

ทรงเครื่องดนตรีได้หลายชนิด เช่น 

เปียโน กีตาร์ แซกโซโฟน แต่เครื่อง

ดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นคือ หีบ

เพลง (แอคคอร์เดียน)

ทรงใช้หลอดยาสีพระทนต์จนแบน

ราบคล้ายแผ่นกระดาษ โดยทรงใช้

ดา้มแปรงสพีระทนตร์ดียาสฟีนัทีค่อ

หลอดและกดจนเป็นรอยบุ๋ม 
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เมื่อปี 2540 มีข่าวว่าบริษัทรถยนต์

โตโยต้าจะปลดพนักงานกว่า 5 พัน

คน พระองค์จึงทรงให้เลขาส่วน

พระองค์สั่งซื้อรถโตโยต้ารุ่นโซลูน่า 

1 คัน ในราคา 600,000 บาท แต่ทาง

บริษัทไม่รับเงิน จึงทรงพระราชทาน

เงินน้ันเป็นทุนตั้งโรงสีข้าวรัชมงคล 

เพื่อพัฒนาการปลูกข้าวหอมมะลิ

26
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ขณะพระชนมายุ 14-15 พรรษา 

ทรงซ้ือแซกโซโฟนมือสองราคา 300 

ฟรังก์มาหดัเลน่ โดยใชเ้งินสะสมส่วน

พระองค์ครึ่งหน่ึง และอีกครึ่งหนึ่ง

พระราชชนนีทรงออกให้ 

ทรงเปน็พระมหากษตัริย์

พระองค์แรกของโลก

ที่ ได้รับสิทธิบัตรจาก

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

เคร่ืองกลเติมอากาศที่

ผิวนำ้าหมุนช้าแบบทุ่น

ลอย หรือ “กังหันชัย

พัฒนา” เมื่อปี 2536

ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย

รางวัลและเกียรติยศต่างๆ จำานวน

มาก ทั้งจากบุคคลและคณะบุคคล 

ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 

ส่วนใหญ่จะ เกี่ ยวข้องกับด้ าน

สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย สิทธิ

มนุษยชน และทรงได้รับมอบถวาย

ปริญญากิตติมศักดิ์มากเป็นสถิติ

โลกถึง 136 ฉบับ ในปี 2540

บทแปลพระราชดำารัสของพระองค์

ด้านสิ่งแวดล้อม เร่ิมจากวันที่ 4 

ธันวาคม พ.ศ. 2532 ได้รับความ

สนใจอย่างมากจากสหประชาชาติ 

ส่งผลให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี

กลายเป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

เมื่อพระชนมายุ 18 พรรษา ทรง

พระราชนิพนธ์เพลงครั้งแรกคือ 

“แสงเทียน” จนถึงปัจจุบันพระราช

นิพนธ์เพลงไว้ทั้งสิ้น 48 เพลง

ทรงพระราชนิพนธ์แปลหนังสือ 

3 เล่ม ได้แก่ นายอินทร์ผู้ปิดทอง

หลังพระ (A Man Called Intrepid) 

เก่ียวกับการสบืสวนราชการลบัชว่ง

สงครามโลกครั้งที่ 2 และ ติโต (Tito) 

เร่ืองเกี่ยวกับอดีตผู้นำายูโกสลาเวีย 

และทรงแปลพระราชดำารัสของ

พระองค์เองด้านสิ่งแวดล้อมจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ห้องทรงงานของพระองค์อยู่

ใกล้ห้องบรรทมของพระตำาหนัก

จติรลดา ภายในหอ้งมวิีทย ุโทรทัศน ์

โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองบนัทกึเสยีง เครือ่งพยากรณ ์

ผนังห้องโดยรอบเป็นแผนท่ีทาง

อากาศแสดงถึงพื้นที่หมู่บ้าน แม่นำ้า

ภูเขา และป่าอย่างละเอียด

พระองค์ทรงส่งฉลองพระบาท

มาซ่อมที่ร้าน ก.เปรมศิลป์ ครั้งแล้ว

คร้ังเล่า โดยไม่ทรงตัดคู่ใหม่จนกว่า

จะซ่อมไม่ได้อีก ช่างท่ีร้านเล่าว่า 

ฉลองพระบาทของพระองค์ผ่านการ

ใช้งานอย่างหนักจนรอยพระบาท

ประทับติดกับพ้ืนรองเท้า 

ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ 5 เล่ม 

ไดแ้ก่ เมือ่ข้าพเจา้จากสยามมาสูส่วทิ

เซอร์แลนด์ พระมหาชนก พระมหา

ชนกฉบับการ์ตูน เรื่องทองแดง และ

เรื่องทองแดงฉบับการ์ตูน

ทรงกฬีาได้หลายชนิด แตท่ีโ่ปรดเป็น

พเิศษไดแ้ก ่แบดมินตนั สก ีและเรอืใบ 

ทรงเคยได้เหรียญทองการแข่งขัน

เรือใบประเภทโอเค ในกีฬาแหลมทอง 

(ตอ่มาเปลีย่นชือ่เปน็ “กฬีาซเีกมส”์) 

ครั้งที่ 4 ในปี 2510 
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คอลัมน์พิเศษ / โครงการพระราชดำาริ

ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน โครงการพระราชดำาริฝนหลวง จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการพระราชดำาริ
รวมภาพจากปฏิทิน บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด ประจำาปี พ.ศ. 2549 - 2550 และ พ.ศ. 2552
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ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
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คอลัมน์พิเศษ / โครงการพระราชดำาริ

โรงบดแกลบในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร 

สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี 

โครงการพัฒนาลุ่มนำ้าลำาพะยังตอนบน อ.เขาวงกต จ.กาฬสินธุ์ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี
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โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
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คอลัมน์พิเศษ / โครงการพระราชดำาริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี
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โครงการทดลองหมู่บ้านประมง จ.อุตรดิตถ์
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คอลัมน์พิเศษ / โครงการพระราชดำาริ

โครงการเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก

โครงการพัฒนาลุ่มนำ้าป่าสัก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

จ.ลพบุรี / จ.สระบุรี

โครงการเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

โครงการเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนำ้าปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
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โครงการเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี
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คอลัมน์พิเศษ / พระบารมีปกเกล้าฯ

เชียงราย

เชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน 

กาญจนบุรี

ราชบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชัยนาท

นนทบุรี

พิจิตร

ลพบุรีสิงห์บุรี

อ่างทอง

เพชรบูรณ์

สมุทรสงคราม

สุพรรณบุรี

ตาก

กำาแพงเพชร

นครปฐม

พระนครศรีอยุธยา

เพชรบุรี

นครนายก

กรุงเทพฯ

ปทุมธานี

พิษณุโลก

สมุทรปราการ

สุโขทัย

อุทัยธานี

นครสวรรค์

สมุทรสาคร

สระบุรี

กระบี่

นราธิวาส

ภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี

ตรัง

พังงา

สตูล

ชุมพร

ปัตตานี 

ระนอง

ยะลา

นครศรีธรรมราช 

พัทลุง

สงขลา

ลำาปาง

อุตรดิตถ์

ลำาพูน

น่าน

พะเยา

แพร่

จันทบุรี

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

ตราด

สระแก้ว

ปราจีนบุรี

กาฬสินธุ์ 

สุรินทร์

หนองบัวลำาภู

นครราชสีมา
ศรีสะเกษ

อุดรธานี

ยโสธร

หนองคาย

อุบลราชธานี 

อำานาจเจริญชัยภูมิ
มหาสารคาม

เลย

ขอนแก่น

บุรีรัมย์ 

ร้อยเอ็ด

นครพนม

มุกดาหาร

สกลนคร

จังหวัดกาญจนบุรี 
พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2513  
พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2521 
พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2544
จังหวัดตาก 
พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2513  
พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2521
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2553
จังหวัดเพชรบุรี (เสด็จฯ 16 ครั้ง)
พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2505  
พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2511 
พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2522
จังหวัดราชบุรี 
พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2539

ข้อมูลจาก: 
ปฏิทิน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ประจำ�ปี พ.ศ. 2554

ภาคตะวันตก เสด็จฯ

จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2525
จังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2542
จังหวัดน่าน 
พ.ศ. 2511 และครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
จังหวัดพะเยา 
พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2519 
พ.ศ. 2525
จังหวัดแพร่ 
พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2521 
พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2525
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2521 
พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2524
จังหวัดลำาปาง (เสด็จฯ 15 ครั้ง)
พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2528
จังหวัดลำาพูน 
พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2535
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2520

ภาคเหนือ เสด็จฯ

จังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ. 2499 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2525
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2516  
พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2539  
พ.ศ. 2540
จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2533
จังหวัดตราด 
พ.ศ. 2511
จังหวัดปราจีนบุรี (เสด็จฯ 11 ครั้ง) 
พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2515  
พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2541
จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2523  
พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
จังหวัดสระแก้ว 
พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2524

ภาคตะวันออก เสด็จฯ
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จังหวัดกำาแพงเพชร พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2521 จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2500 จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2544 จังหวัด
นครปฐม พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2499 พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2536  
พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2545 จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2536 จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2499 พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2508  
พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2545 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2504 จังหวัด
พิจิตร พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2521 จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2517  
พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2525 จังหวัดเพชรบูรณ์ (เสด็จฯ 13 ครั้ง) พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2528 จังหวัดนครสวรรค์ (เสด็จฯ 9 ครั้ง) พ.ศ. 2498 
พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2519 จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2542 จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2543  
พ.ศ. 2556 จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2523 จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2519 จังหวัดสิงห์บุรี (เสด็จฯ 3 ครั้ง) 
พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2519 จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2537 จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2518  
พ.ศ. 2523 จังหวัดสระบุรี (เสด็จฯ 14 ครั้ง) พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2536 จังหวัดอ่างทอง  
พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2519 จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2522

จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2513 จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2502 
พ.ศ. 2541 จังหวัดตรัง พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2515 -  
พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2521 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(เสด็จฯ 16 ครั้ง) พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2533 
จงัหวดันราธวิาส พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2520  
พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2528 จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2521 
พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2536 จังหวัดพังงา พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2516 
จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2519 
- พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2524 จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2510 
พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2516 จังหวัดระนอง พ.ศ. 2502 จังหวัด
สตูล พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2522 จังหวัด
สงขลา พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2521  
พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2528 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2502  
พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2519 
พ.ศ. 2530 จังหวัดยะลา พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2511

พระบารมี
ปกเกล�้ฯ ทั่วถิ่นแผ่นดินสย�ม

จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2521  
พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2535 จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2523 จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2498 
พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2523 จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2498 
พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2522 จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2498 
พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2538 จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2522 
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2519 
พ.ศ. 2524 จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2520 
พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2522 จังหวัดยโสธร พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2522 จังหวัดร้อยเอ็ด 
พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2520 จังหวัดเลย พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2524 จังหวัด
สกลนคร พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2518 
- พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2532 จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2512 
พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2528 จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2514 
จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2522 จังหวัด
หนองบัวลำาภู (เสด็จฯ 12 ครั้ง) พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2521 
- พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2532 จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2515 
พ.ศ. 2528 จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2498 จังหวัดอำานาจเจริญ พ.ศ. 2522

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระร�ชดำ�เนินทรงเยี่ยมร�ษฎรในทุกภ�คส่วนของ
ประเทศไทย เพือ่ทรงศกึษ�ปญัห�คว�มเดอืดรอ้นของอ�ณ�ประช�ร�ษฎร ์และทรงมพีระร�ชดำ�รใินก�รแกไ้ข

ปัญห�เหล่�นั้น จนนำ�ม�ซึ่งโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริทั้งสิ้น 4,596 โครงก�ร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสด็จฯ ภาคใต้ เสด็จฯ

ภาคกลาง เสด็จฯ
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เรื่องเด่น / ในหลวง

...ชาติไทย เราดำารงมั่นคงอยู่

ก็เพราะยังมีทั้งบ้านเมืองและความเป็นไทย

พร้อมบริบูรณ์ แต่ถ้าความเป็นไทยของเรา

มีอันเป็นต้องเสื่อมสลายไปด้วย

ประการใดแล้ว ชาติก็ต้องสิ้นสูญ...

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑

”

”
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...สติิ คือความรู้สึกระลึกได้ว่า

อะไรเป็นอะไรนั้นสำาคัญมากที่จะช่วยให้บุคคล

หยุดคิดพิจารณาก่อนที่จะพูด จะทำา

หรือแม้จะคิดอ่านในเรื่องใดๆ

อีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้ระลึกได้ คิดอ่านได้ถูกจุด

และถูกต้อง ก็คือจิตใจที่ตั้งมั่น

และหนักแน่นเป็นกลางเพราะไม่อคติ...

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจำาปี ระหว่างวันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๒๗

”

”
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เรื่องเด่น / ในหลวง

...การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น 

จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุข

ของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกัน

ความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัด

ดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น 

ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย...

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

”
”
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...สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง 

และช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง 

ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 

ทำางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้น

คือความมั่นคงของบ้านเมือง...

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพิธีประดับยศนายตำารวจชั้นนายพล ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙

”
”
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สิงห์ / พระมหากรุณาธิคุณ

ครอบครัวเราสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของ
ไทยทุกพระองค์ ด้วยทุกรุ่นของครอบครัวได้ถวายงานรับใช้ในหลายรัชกาลสืบต่อกัน
มาจนถึงทุกวันนี้ โดยต้นตระกูลภิรมย์ภักดี คือ พระประเสริฐวานิช (โป้) ได้ถวายงานใน
รัชกาลที่ 3 สานต่อโดยบุตรชาย หลวงประเสริฐวานิช (แย้ม) ในรัชกาลที่ 4 และหลานปู่ 
พระภิรมย์ภักดี (ชม) ในรัชกาลที่ 4 และ 5 พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด) ไม่ได้รับราชการ
ต่อจากบิดา แต่ยังคงถวายความจงรักภักดีและถวายงานรัชกาลที่ 6 7 และ 8 ในทุกโอกาส 
โดยลูกหลานก็ได้ถวายงานรับใช้ตลอดรัชกาลที่ 9 ในทุกๆ ด้าน ในการนี้ จึงขอรำาลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณด้วยภาพถ่ายจากบางโอกาสมาให้ชมกัน ณ ที่นี้

พระมหากรุณาธิคุณ 
ต่อ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดชเสดจ็ฯ บูธสงิห์ท่ีงานประจำาปีกาชาด

ทุกปี โดยมีคุณวิทย์ ภิรมย์ภักดี รับเสด็จในภาพที่ 1 และคุณวิทย์ พร้อมคุณจำานงค์ และ

คุณจวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี ในภาพที่ 2   

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯ 

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรม

วงศานุวงศ์ ทรงเปิดอาคารใหญ่ ณ สวนอัมพร ที่บริษัท บุญรอด

บริวเวอรี่ จำากัด สร้างถวาย โดยมีคุณประจวบและคุณจำานงค์ 

ภิรมย์ภักดี รับเสด็จ

คณะกรรมการของบรษิทัฯ เขา้เฝา้ถวายเงนิสมทบทนุ 

โครงการในพระราชดำาริต่างๆ เป็นประจำา ทั้งที่ออกข่าว

และไม่ออกข่าว

ในภาพ คุณประจวบ ภิรมย์ภักดี ถวายเงิน โดยมี 

กรรมการบริษัท จากขวาไปซ้าย คุณสันติ คุณปิยะ คุณ

จำานงค์ คุณวุฒา และคุณวาปี พร้อมด้วยคุณประสม 

เศรษฐบุตร เลขานุการ คณะกรรมการ เข้าเฝ้าฯ ด้วย

หนุมานคาบศร - พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้
พระยาภริมยภ์กัดนีำาศร 1 ศรจากพระราชลญัจกรมาเปน็สว่นประกอบ
ของตราบริษัท
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สิงห์ / พระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

2512

2522

2481

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
รัชกาลที่ 8 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯ ชมโรงงานเม่ือวันท่ี  

25 กันยายน 2512 โดยมีคุณประจวบ ภิรมย์ภักดี ถวายการบรรยาย และ

คุณวิทย์ ภิรมย์ภักดี ร่วมรับเสด็จ

สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์

อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมโรงเบียร์สามเสน พร้อม

คณะ โดยมี คุณประจวบ คุณจำานงค์ และคุณปิยะ 

ภิรมย์ภักดี ถวายการต้อนรับ

พระยาภิรมย์ภักดีได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ในคราว

เสด็จฯ เปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2481 และได้

ถวายถังเบียร์ลงยาเป็นที่ระลึก
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2476

2468

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ  
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ 

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรม

ราชินี ที่โรงเบียร์สามเสน 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 11 

กรกฎาคม 2476 ทอดพระเนตรการวางเสาเข็ม (บน) 

และครั้งที่ 2 (ล่าง) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2476 ทอด

พระเนตรอาคารหม้อต้ม 1 ที่สร้างเสร็จแล้ว โดย

เสด็จฯ ขึ้นทุกชั้นไปถึงชั้นบนสุดเพื่อทอดพระเนตร

ทิวทัศน์รอบข้าง

พระยาภริมยภ์กัดถีวายตวัเปน็มหาดเลก็รบัใชพ้ระองค ์รชักาลที ่6 และ

เป็นสมาชกิเสือป่า ตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2454 และได้รับพระราชทานเลื่อนจาก

พระภิรมย์ภักดี เป็น พระยาภิรมย์ภักดี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2468

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พระภิรมย์ภักดี (ชม เศรษฐบุตร) ถวายตัวเป็นข้าราชการ

ในกรมท่าซ้ายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 โดยได้รับพระราชทานเป็น

หลวงภิรมย์ภักดี โดยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้น

ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล

ที่ 5 ได้พระราชทานเลื่อนจากหลวง เป็นพระภิรมย์ภักดี สังกัด

กรมท่าซ้าย

พระยาภิรมย์ภักดี

พระภิรมย์ภักดี

ตราครุฑพ่าห์ - บริษัทได้รับพระราชทานตราครุฑพ่าห์ 
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2492 ในรัชกาลที่ 8



ประชาชนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 

ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขบวนพระบรมศพเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลศิริราช 

มายังพระบรมมหาราชวัง วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประชาชนเนอืงแนน่ตลอดสองฟากถนนทีข่บวนพระบรมศพเคลือ่นผา่น 

ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559



เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมท่ีผ่านมาชาวไทยทุกคนได้รับข่าวที่
โศกเศร้าท่ีสุดคือการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวของไทยที่ครองราชย์มา 70 ป ี
นานที่สุดของไทยและของโลกในขณะนั้น สิงห์ แมกกาซีน จึงขอ
จัดทำาฉบับนี้น้อมถวายเบื้องพระยุคลบาทเพื่อระลึกถึงพระองค์
ท่าน พวกเราส่วนใหญ่ก็เกิดมาในแผ่นดินของพระองค์ก็เลยรู้จัก
พระเจา้อยูห่วัเพยีงพระองคเ์ดยีวและเปน็อยา่งด ีเพราะไดม้โีอกาส
เหน็พระองคเ์กอืบทกุวนัเปน็เวลาหลายสบิป ีรบัรูพ้ระราชกรณยีกจิ
ต่างๆ จากข่าวประจำาวัน

สิงห์อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลา 83 ปี ในแผ่นดินของพระ
มหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ถึง 3 แผ่นดิน และตระกูล
ภิรมย์ภักดีเองก็มีส่วนได้ถวายการรับใช้เบ้ืองพระยุคลบาทอย่าง
ตอ่เนือ่งต้ังแตร่ชักาลที ่3 เปน็ตน้มาหรอื 7 แผน่ดนิดว้ยกนั กำาลงั
จะเป็น 8 เริ่มต้นตั้งแต่ พระประเสริฐวานิช (โป้ เศรษฐบุตร) 
หลวงประเสรฐิวานชิ (แยม้ เศรษฐบตุร) และพระภริมยภ์กัด ี(ชม 
เศรษฐบตุร) ทีต่า่งกไ็ดถ้วายงานในกรมทา่ซา้ยจากสมยัรชักาลท่ี 3
ถึงรัชกาลที่ 5 ต่อด้วยพระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) 
ที่ถวายงานต่อรัชกาลที่ 6 ในหลายด้าน รวมถึงเป็นสมาชิก
เสือป่าในพระราชูปถัมภ์จนได้รับพระราชทานราชทินนามตาม
บดิา สงักดักรมทา่ซา้ยเช่นกัน ตอ่มากไ็ดถ้วายงานแกร่ชักาลที ่7 
ทรงพระราชทานพระราชานญุาตให้ตัง้โรงเบยีรแ์หง่แรกของไทย
ขึ้นได้ และในสมัยรัชกาลที่ 8 ได้พระราชทานตราครุฑพ่าห์แก่
บรษิทั ตอ่มาลกูหลานของทา่นกไ็ดส้านต่อถวายงานตอ่รัชกาลที ่9
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้และ
พระองค์ก่อนๆ จึงกระทบทางครอบครัวสิงห์แบบหาที่สุดมิได้

ชาวสงิห์ไดอ้อกไปร่วมดว้ยชว่ยเหลอืในทกุๆ ดา้นท่ีสามารถ
กระทำาได้ และการที่สิงห์ไปตั้งเต็นท์ที่ไม่มีโลโก้บริษัทแจกนำ้า

แก่ประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายความเคารพที่สนามหลวงและ
พระบรมมหาราชวังน้ัน สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเรา
ครอบครัวสิงห์ทุกคนกระทำาด้วยนำ้าใจแท้ๆ และเป็นการสืบสาน
ตำานานของพระยาภริมยภ์กัดโีดยตรงกนัทกุคน ทำาใหย้อ้นกลบัไป
นึกถึงครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 
สวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 หรือ 106 ปีที่แล้ว พระยา
ภิรมย์ภักดีในขณะนั้นเป็นเจ้าของบริษัท บางหลวง จำากัด ดำาเนิน
ธุรกิจเดินเรือข้ามฟาก ก็ได้ให้ผู้คนที่นุ่งขาวห่มขาวเดินทางไป
ถวายความเคารพพระบรมศพได้ใช้บริการฟรี เรียกได้ว่าสปิริต
ของครอบครัวสิงห์ยังคงไม่หายไปเลยแม้เวลาจะผ่านไปถึง 1 
ศตวรรษแล้วก็ตาม

ใน สิงห์ แมกกาซีน ฉบับนี้ผมและทีมงานจึงขอเสนอเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับพระองค์โดยสังเขป เน้นเรื่องที่อาจจะมีคนถาม
มากหนอ่ยเพราะตอนนีป้ระชาชนกเ็ผยแพรข่อ้มูลและเรือ่งต่างๆ 
เกี่ยวกับพระองค์ผ่านทุกสื่อมากท่ีสุดเท่าที่เคยมีมา เรียกว่า
อยากจะรู้เรื่องอะไรตอนนี้มีหมด เห็นชัดว่าทำาไมคนไทยถึง
ได้รักพระเจ้าแผ่นดินแบบท่ีชาติอื่นเขาไม่ค่อยเข้าใจและเป็น
เสมือนสิ่งเตือนใจเราต่อไปในอนาคตว่า การปฏิบัติตนท่ีดีเพื่อ
ตัวเอง ส่วนรวม และประเทศชาตินั้นเป็นแบบใด ผู้ใดที่อยากจะ
กระทำาตนถวายพ่อหลวงอย่างท่ีหลายคนชอบพูดก็ดูท่ีน่ีได้ว่าจะ
เดินตามรอยพระบาทได้อย่างไร

ปีนี้หลายคนก็ได้สังเกตว่า สิงห์ แมกกาซีน ออกมาน้อย
ฉบับกว่าปกติ ก็ดีใจที่มีคนสังเกตเห็นและต้องขออธิบายว่าคน
ไมพ่อกบังานทีม่อียู ่และทมีงานไดห้นัไปให้ความสำาคญักบัหนงัสอื
ประวัติศาสตร์ของบริษัท 100% เพราะช้ามากไปแล้ว เท่าไหร่
ก็ไม่เสร็จเสียที เลยตัดสินใจเกณฑ์ทุกคนมาช่วยกันจนสำาเร็จ 
รายละเอยีดอา่นตอ่ได้ทีห่นา้ถดัไปครบั          -สรวิช ภริมยภ์กัด-ี

ขอคำ�หลัง

บทบรรณ�ธิก�ร

ที่มาภาพ: สำ�นักหอจดหม�ยเหตุแห่งช�ติ  |  www.finearts.go.th  |  www.matichon.co.th
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สิงห์ / แนะนำ�หนังสือ

หนังสือเล่มน้ี เร่ิมต้นชีวิตเม่ือประมาณ 10-12 ปีท่ีแล้ว ด้วยการ

ว่าจ้าง บริษัท Editions Didier Millet (EDM) ที่เป็นผู้ผลิตหนังสือ

ภาษาอังกฤษชัน้นำาทีม่ฐีานอยูท่ีส่งิคโปร ์ผลงานเดน่ๆ รวมถงึ King 

Bhumibol Adulyadej: A Life’s Work, Americans In Thailand 

และ A History of the Thai-Chinese เป็นต้น ซ่ึงเขาก็ได้ส่งนักเขียน

มาทำาความรู้จักกับบริษัทและสัมภาษณ์ผู้บริหาร เริ่มเขียนไปได้

บ้างเขาก็ต้องมาตายจากไป นักเขียนคนใหม่ท่ีได้รับมอบหมายก็จะ

ออกนอกทางไปนิดหน่อย ด้วยการเล่าเร่ืองอดีตกลับไปถึงเมืองจีน

และการเมืองของจีนในยุคก่อนรัตนโกสินทร์ รวมถึงปัญหาการเมือง

รอบขา้งไทย เปลีย่นนกัเขยีนคนที ่3 กพ็ยายามปะตดิปะตอ่เรือ่งเดิม

ท่ีนักเขียน 2 คนก่อนเขียนไว้ ผมได้เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในช่วงแรก 

ประมาณป ี2549 และมกีำาหนดทีจ่ะผลติหนงัสอืใหเ้สรจ็สำาหรบังาน 

75 ปี ของบริษัท ในปี 2551 แต่ก็ทำาไม่ได้เพราะคณะกรรมการ 

มคีวามเหน็แตกตา่งกนั คอืดไีปคนละแบบ ขดีเสน้ตายใหมส่ำาหรบั

งาน 80 ปี ของบริษัท ก็ยังทำาไม่ได้อีก ปัญหาเดิม

ผมได้มีโอกาสคุยกับนักเขียนคนล่าสุดและผู้ดำาเนินงานของ

บริษัท EDM ซึง่เขากพ็ดูตรงๆ ว่า มนันานมากแลว้และก็ดูไม่มีว่ีแวว

ว่าจะออกได้ในเร็ววันน้ี และด้วยผมได้หันมาเร่ิมงาน สิงห์ แมกกาซีน

เขาเห็นกันว่าผมน่าจะรับงานไปเลย ผมตัดสินใจอยู่ไม่นาน และ

เมือ่ปลายป ี2555 จงึเสนอขออนมุตัคิณุสนัตซิือ้ rights ของหนงัสือ

เล่มนี้กลับมาจาก EDM และมุ่งหน้าที่จะผลิตหนังสือประวัติของ

บรษิทันีอ้อกมาใหไ้ด้ และคดิว่าไมน่า่ยากแนน่อนเพราะเขาได้เขยีน 

ข้ึนมา 5 บทแล้ว ผมเพียงแต่เพ่ิมเร่ืองสมัยใหม่เข้าไป จัดรูปเล่มใหม่ 

ก็จบแล้ว 1 ปีก็น่าจะเสร็จ ปรากฎว่า 2 ปีต่อมาก็ยังไม่เสร็จ ถ้าไม่

สรวิช ภิรมย์ภักดี

ในฐานะที่เป็นนักเขียนมือสมัครเล่นคนหนึ่ง ต้องขอนำาเรื่องการจัดทำาหนังสือ The Singha Story เล่มนี้มาเล่าให้ฟัง 
กันหนอ่ยวา่กวา่จะไดเ้ลม่นีม้านัน้ ยากเยน็แสนเขญ็ขนาดไหน (ไมไ่ดเ้วอ่นะครบั) มคีวามสำาคญัขนาดนัน้เลยหรอืทีต่อ้งยอม
สละ สิงห์ แมกกาซีน หนึ่งฉบับ เพื่อระดมพลมาลงที่หนังสือเล่มนี้เล่มเดียว ต้องบอกว่าสำาคัญครับ เพราะคือหนังสือ
ประวัติของบริษัทที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดที่เคยมีมา แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ แต่หากรอให้สมบูรณ์สุด

ก็คงไม่มีวันพิมพ์ออกมาได้แน่นอนครับ
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ระดมพลมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ก็คงจะคาต่อไปอีกแน่

มนัไม่ไดง้า่ยอยา่งทีค่ดิครบั อา่นๆ ไปกเ็ริม่พบขอ้มลูผดิ ที่

เรารูม้าก็ไมต่รงกับท่ีเขาเขยีนไว ้กต็อ้งวิง่ไลส่มัภาษณผ์ูใ้หญห่ลาย

ท่านใหม่ เช็คข้อมูลความถูกต้อง กลายเป็นผิดเพียบ ต้องแก้ใหม่

มากทีเดยีว และผมไดเ้ลอืกทีจ่ะตดัขอ้มลูเมืองจนีออกหมดเพราะ

ไม่ได้เก่ียวข้องกับบริษัทมาก เลือกจุดเร่ิมต้นท่ีพระยาภิรมย์ภักดีเลย 

เพราะท่านเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เล่าถึงครอบครัวของท่านและชีวิต

ของท่าน ข้อมูลการเมืองรอบข้างท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับบริษัทหรือไม่ได้ 

มีผลกระทบกับไทยก็ตัดออกหมด คงเร่ืองราวรอบข้างท่ีมีผลกระทบ 

กับประเทศชาติและบริษัท แต่ก็ไม่ได้ลงลึกเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ

สถานการณ์ ขนาดข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทยเองทีผู้่เขียน

เขยีนไวก้ย็งัมผีดิ กต็อ้งอา่นเพิม่ กลายเปน็ไดเ้รยีนรูป้ระวติัศาสตร์

ของประเทศเรามากข้ึนไปโดยปริยาย และเม่ือข้อมูลมาก เขียนออก

เป็นเล่ม วางเล่มไม่ดีก็กลายเป็นหนังสือเรียนไปอีก คนอ่านหลับแน ่ก็

เลยตอ้งหารปูมาใส ่ซึง่กไ็ม่ไดห้างา่ยๆ แตพ่อเร่ิมหากมี็คนเริม่เอา

มาให้เองด้วย และก็ไปน่ังอยู่ที่หอจดหมายเหตุด้วยเพ่ือไปค้นรูปเก่า

และทีต่ื่นเต้นทีส่ดุเหน็จะเปน็วา่ อยูด่ีๆ  กม็คีนนำารปูเกา่ออกขาย 

เป็นเหตุการณ์สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเรา เช่น พระราชพิธีเปิด

สะพานพระพุทธยอดฟ้า ก็เลยซื้อเก็บไว้ส่วนตัว และนำามาลงใน

หนังสือด้วย เรียกว่าเริ่มจาก 1 ก็ก้าวไป 2 กระโดดไป 3 โหนไป 4  

ต่อไปเร่ือยๆ จนเกือบจะส่งพิมพ์แล้วยังไปเจอบันทึกเก่าแก่ของบริษัท

แจ้งวันเสด็จฯ เยือนบริษัทของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ในหนงัสอืนัน้ ผมกเ็ชือ่ฝรัง่ ไมไ่ดเ้ชค็วนัที ่ปรากฏวา่วนัทีแ่ละปถีกู 

แต่ผิดเดือน ก็ต้องแก้อีก แต่ก็เข็นออกมาได้ในที่สุด จนกลายเป็น

หนงัสอืทีม่ขีนาดใหญพ่อควร สมกบัประวตัศิาสตรแ์ละหนา้ตาของ

บริษัท มีความรู้สึกท่ีม่ันคง ภาพเพียบ หนา 356 หน้า มากกว่าทีเ่ขา

ทำาไว้เดิมท่ี 180 หน้า บอกเล่าประวัติของบริษัท ท่านผู้ก่อต้ัง รวมถึง

ครอบครัวด้วยบ้าง เป็นการรวบรวมข้อมูลที่มากที่สุดและถูกต้อง

ทีส่ดุเทา่ทีเ่คยมมีา ถอืเปน็ความภาคภมูใิจของผมและทมีงานมาก 

ด้วยหนังสือจัดทำาโดยบริษัทต่างชาติ จึงออกมาเป็นภาษา

องักฤษกอ่น และได้เริม่แปลเป็นไทยแลว้ มกีำาหนดออกในชว่งต้น

ปีหนา้ และวางขายท้ังในบรษิทั (ท่ีสำานกังานการพพิธิภณัฑแ์ละสือ่

สิ่งพิมพ์ และที่สิงห์ช็อป) ร้านหนังสือบางแห่ง และสามารถสั่งได้

ทาง Amazon ราคาในไทยอยูท่ี ่1,499 บาท รายได้ทัง้หมดมอบให ้

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาและการ

แพทย์พยาบาลแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วไทย คงคำาสอน

ของพระยาภิรมย์ภักดีในเรื่องการให้ท่ีไม่ให้มีท่ีสิ้นสุด และคงชื่อ

ของท่านให้เป็นที่รู้จักตลอดไปด้วยเช่นกัน 



52 SINGHA  MAGAZINE

ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

ประธานกรรมการเยี่ยมโรงงาน

นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บริษัท บุญรอด

บริวเวอรี่ จำากัด และคณะผู้บริหาร เดินทางตรวจเยี่ยมโรงงาน

เพือ่ให้ทราบถึงความพรอ้มของกระบวนการทำางานและสรา้งขวญั

กำาลังใจให้พนักงาน

@ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด l 9 พฤษภาคม 2559

@ บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำากัด l 13 มิถุนายน 2559

@ บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำากัด l 6 กรกฎาคม 2559

@ บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำากัด l 13 กรกฎาคม 2559  

   ตั้งศาลพระพรหมโรงงานวังน้อย 2 บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำ�กัด

บริษัท สุร�ษฎร์ธ�นีเบเวอเรช จำ�กัด
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บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำ�กัด

บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำ�กัด
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

SMP คร้ังท่ี 13 
@ เชียงร�ย l 13-15 พฤษภ�คม 2559

นายสันติ ภิรมย์ภักดี ร่วมงานสัมมนา 

Senior Management Program (SMP) ที่จัดขึ้น

เพื่อให้ผู้บริหารได้เพิ่มมุมมองทางธุรกิจ เรียนรู้

วัฒนธรรม และเปิดโอกาสพบปะสังสรรค์ระหว่าง

กันปีละครั้ง 
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

THAIFEX-World of Food  
Asia 2016
@ กรุงเทพมห�นคร l 31 พฤษภ�คม – 4 มิถุน�ยน 2559

งานแสดงสินค้าและอาหารจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 

ครอบคลมุสนิคา้และเทคโนโลยีท่ีเกีย่วข้องกบัอาหารทุกประเภท  
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

สันติธรรมปีที่ 5 
@ กรุงเทพมห�นคร l  
26 มิถุน�ยน 2559

โครงการสันติธรรมหรือโครงการ

อุปสมบทหมู่ของพนักงาน บริษัท บุญรอด

บริวเวอรี่ จำากัด และบริษัทในเครือ จัดขึ้น

เป็นครั้งที่ 5 โดยมี นายสันติ ภิรมย์ภักดี 

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โครงการ

อุปสมบทหมู่ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อุโบสถ 

วดัสระเกศราชวรมหาวหิาร มพีนกังานชาย

เข้าร่วมโครงการ 32 คน 
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

สิงห์ สนับสนุนการแสดงละครนอก “สังข์ทอง” 
@ กรุงเทพมห�นคร l 12 มิถุน�ยน 2559

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ร่วมเป็นสปอนเซอร์ศิลปะการแสดงละคร

นอกเรือ่ง “สงัขท์อง” ซึง่ไดน้กัแสดงจากกลุม่ศลิปนิวงัหนา้ ณ โรงละคร 

แห่งชาติ อ.ภีระเมศร์ ทิพย์ประชาบาล รับบทนางรจนา นายอิสระ 

ขาวละเอียด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สิงห์ คอร์เปอเรชั่น 

รับบทเจ้าเงาะ นักแสดงทุกคนจะเป็นชายล้วน ตามลักษณะของ

ละครนอก มุ่งเดินเรื่องรวดเร็ว กระบวนท่ารำาไม่ประณีต พิถีพิถัน 

และไม่เคร่งครัดจารีตประเพณี 

ท่ารำาของเงาะ เป็นท่ารำาของยักษ์ปนท่ามนุษย์กลายๆ ซึ่ง

อาจารย์สายนาฏศิลป์ประดิษฐ์ขึ้นเป็นพิเศษ ให้ต่างจากท่ารำา

ของยักษ์ ตัวพระ และลิง เพลงหน้าพาทย์ประกอบการดำาเนิน

ของเงาะ ใช้เพลง “กลม” คล้ายที่ใช้กับเทวดา ขณะเพลงที่ใช้

บรรเลงประกอบการแสดง ได้แก่ เพลงลีลากระทุ่ม เพลงลมพัด

ชายเขา เพลงเชิดฉิ่ง และเพลงเร็ว - ลา ได้วงปี่พาทย์ไม้นวม

บรรเลงประกอบ 
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สวิงสิงห์ทีมไทย คว้าที่สามกอล์ฟ
เยาวชนชิงแชมป์โลก
@ ประเทศญี่ปุ่น l 17-19 มิถุน�ยน 2559

“ญาณพงศ์” นักตบลูกเด้งไทยขึ้น 
มือวางอันดับ 10 โลก
@ ฮ่องกง l 15-19 กรกฎ�คม 2559

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกอล์ฟ

แห่งประเทศไทย ส่ง 4 นักกอล์ฟเยาวชน ประกอบ

ด้วย สดมภ์ แก้วกาญจนา (17 ปี) เอกรัฐ เล็กสุวรรณ 

(17 ปี) โคซูเกะ ฮามาโมโต้ (17 ปี) และอติรุจ วินัย

เจริญชัย (16 ปี) เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟทีมเยาวชนชิง

แชมป์โลก “โตโยต้า จูเนียร์ กอล์ฟ เวิลด์คัพ 2016” 

ท่ีประเทศญี่ปุ่น ทีมสวิงสิงห์ไทยทำาผลงานยอดเย่ียม 

คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม ถือว่าได้สร้าง

มาตรฐานกอล์ฟไทยให้ขึ้นมายืนบนแถวหน้าของโลก 

และเปน็ทมีนกักอลฟ์เลอืดใหมท่ีท่ำาผลงานตอ่เนือ่งจาก

นักกอล์ฟทีมชาติรุ่นก่อนๆ 

“น้องภูมิ” ญาณพงศ์ พนากิจกุล นักกีฬาสิงห์

เทเบิลเทนนิสเยาวชน ทำาผลงานยอดเยี่ยมในการ

แข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก รายการ “2016 ฮ่องกง 

จูเนียร์ แอนด์ คาเดท โอเพ่น-ไอทีทีเอฟ โกลเด้น 

ซีรีส์ จูเนียร์ เซอร์กิต” โดยคว้าแชมป์ประเภทชายคู่ 

ร่วมกับอีกหนึ่งภูมิ คือ วีรภัทร พุฒิคุณเกษม ส่งผลให้

น้องภูมิ ญาณพงศ์ เป็นนักปิงปองชาวไทยที่มีคะแนน

สะสมแตะอันดับท็อปเทนของโลก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

บุญรอดให้การต้อนรับ
ทัพนักกีฬาโอลิมปิก
@ กรุงเทพมห�นคร l 23 สิงห�คม 2559

“สิงห์” ภูมิใจ นักกีฬา “พาราลิมปิก 
2016” ทำาผลงานเยี่ยม 
@ ประเทศบร�ซิล l 7-18 กันย�ยน 2559

นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด พร้อมนายจุตินันท์ 

ภริมยภ์กัด ีนายภรูติ ภริมย์ภักด ีนายปิติ ภิรมย์ภักด ี

และเหล่าพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับฮีโร่โอลิมปิก

เกมส์ 2016 ครั้งที่ 31 หรือ “รีโอเกมส์ 2016” ที่

กรุงรีโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 

5-21 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อแสดงความยินดีและ

ชื่นชมความตั้งใจของนักกีฬา สต๊าฟโค้ช รวมทั้ง

เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ ที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมและ

ได้สร้างรอยยิ้มและความสุขให้คนไทย พร้อมกันนี้ 

ไดก้ลา่วยนืยนัใหก้ารสนบัสนนุทัง้สามสมาคมอยา่ง

ตอ่เน่ืองอกี 4 ปี เพือ่สรา้งผลงานตอ่เนือ่งถงึโอลมิปกิ

ครั้งต่อไปในปี 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ในฐานะผู้สนับสนุนทัพนักกีฬา 

คนพิการไทยทุกประเภทมาอย่างต่อเนื่อง 10 ปี ได้แสดง

ความปลาบปล้ืมยินดีที่ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย 

สร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ 2016 

ที่ประเทศบราซิลที่ผ่านมา โดยกวาดเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 6  

เหรียญทอง 6 เหรียญเงินและ 6 เหรียญทองแดง สร้าง

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการคว้าเหรียญรางวัลมากที่สุด 

ของทพันกักีฬาพาราลิมปกิไทย โดย นายจุตนินัท ์ภิรมย์ภกัด ี

กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บริษทั สงิห ์คอร์เปอเรชัน่

จำากัด ยืนยันว่า บริษัทมุ่งมั่นและพร้อมผลักดันนักกีฬา 

คนพิการไทยให้ก้าวไปสู่ความสำาเร็จในทุกรายการแข่งขัน

อย่างต่อเนื่องแน่นอน



63SINGHA  MAGAZINE

@ ชลบุรี l 23 เมษายน 2559 สิงห์จัดร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือ
วตัถปุระสงคเ์พือ่นำารายไดส้มทบจดัซือ้เครือ่งมอืแพทย์และพัฒนาระบบบรกิาร

สุขภาพให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
@ นครราชสีมา l 28 พฤษภาคม 2559 สิงห์จัดร่วมกับเทศบาลนครราชสีมา

วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบเป็นสาธารณประโยชน์
@ เชียงใหม่ l 11 มิถุนายน 2559 สิงห์จัดร่วมกับกองพลทหารราบที่ 7

วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช “ทุง่ยัง้ทพั” และใชเ้ปน็สวสัดกิารของกำาลงัพล กองพลทหารราบที ่7
@ ประจวบคีรีขันธ์ l 16 กรกฎาคม 2559 สิงห์จัดร่วมกับกองบิน 5 

วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมงคลเฉลิมพระเกียรติ 
วัดคลองวาฬพระอารามหลวง เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณ
กุศลและสนับสนุนกีฬาของกองทัพอากาศ รวมทั้งเพื่อเป็นสวัสดิการของข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารประจำาการกองบิน 5

คอนเสิร์ต “สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์”



64 SINGHA  MAGAZINE

ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

ผู้บริหารสายวิศวกรรม ได้แก่ นายธีระวัฒน์ 
บัวทอง ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย
วิศวกรรมและสารสนเทศ นายสุนทร อยู่ประเทศ  
ผู้ช่วยผู้อำานวยการกลุ่มวิศวกรรมกลาง นายนภัทร  
รุง่เศรษฐวีฒันา ผจก.ฝา่ยวศิวกรรมไฟฟ้าฯ รว่มกบั
สำานกังานจัดซื้อ จัดการบรรยาย pretest วิศวกรรม
เบื้องต้น โดยมี นายจักรกฤษ เกาทัณฑ์ ผจก.
สำานักงานจัดซื้อกลาง เป็นผู้บรรยาย วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งผลการพัฒนางานร่วมกันระหว่างสายงาน
และให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งน้ี มีผู้เข้าร่วม
ฟังการบรรยาย จำานวน 40 คน 

สำานักงานวิศวกรรมกลางและจัดซื้อกลางจัดบรรยายหัวข้อ “ระบบการทำางานร่วมกัน”
@ กรุงเทพมห�นคร l 10 พฤษภ�คม 2559

งานสัมมนาภาษีอากรเชิงปฏิบัติการ
 @ กรุงเทพมห�นคร l 20 มิถุน�ยน 2559

สำานักงานภาษีอากรกลางจัดสัมมนาหัวข้อ “การย่ืนแบบ 
ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.2ก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ณ หอประชุมเล็ก 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด วัตถุประสงค์เพื่อความถูกต้อง
ของข้อมูลและช่วยลดกระดาษ โดยมี นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
สัมมนา พร้อม นายสุรสิทธิ์ ทองจันทร์ ผู้จัดการสำานักงานภาษี
อากรกลาง การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 31 บริษัท จำานวน 60 คน 
ประกอบดว้ยผูจ้ดัการแผนก พนกังานระดบัปฏบิตักิารในสายบญัช ี
การเงินกลาง สำานักบริหารการเงินกลาง และสำานักงานเลขานุการ 

นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการบริษัท บุญรอด
บรวิเวอรี ่จำากัด น่ังเก้าอีน้ายกสมาคมกฬีาเอก็ซต์รมีแหง่
ประเทศไทยสมัยที่ 3 ติดต่อกัน หลังจากสมาชิกยกมือ 
เทคะแนนโหวตเป็นเอกฉันท์ 33 เสียง พร้อมเผยแผน
งานหลกั มุง่คว้าโควตา้โอลิมปกิเกมส์ในอกี 4 ปขีา้งหนา้
และเดนิหน้าผลกัดนันกักฬีาเอก็ซต์รมีสูร่ะดบัโลก ควบคู ่
พฒันาวงการกฬีาเอก็ซต์รมีไทยให้ย่ังยืน สรา้งสนามแขง่ 
เพิม่การจดัแขง่ขนัระดับภมูภิาคทัว่ประเทศ หวงัเปน็เวที
สร้างนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต

บิ๊กต๊อด นั่งประมุขเอ็กซ์ตรีมไทย 
สมัยที่ 3 
@ กรุงเทพมห�นคร l 7 มิถุน�ยน 2559
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รำาลึก 100 ปีชาตกาล  
ดร.เทียม โชควัฒนา  
เครือสหพัฒน์ ศรีราชา
@ ชลบุรี l 1 - 10 กรกฎ�คม 2559

ฝา่ยกจิกรรมพเิศษ 1 สนบัสนนุการจดังาน เทีย่ว
กนิช็อป งานรำาลกึ 100 ปชีาตกาล ดร.เทยีม โชควฒันา 
บริเวณสนามกฬีาเครือสหพฒัน์ อ.ศรีราชา งานน้ีไดร้บั
การตอบรับจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี

ประเพณบีญุหลวงและการละเลน่ผตีาโขน
@ เลย l 5 - 7 กรกฎ�คม 2559

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรม
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ในปีนี้ประสบความสำาเร็จสวยงาม 
เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 2 และ
เทศบาลตำาบลด่านซ้าย ภายในงานมีการแห่ขบวน การละเล่น 
ผีตาโขน มหกรรมอาหาร ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาชมงานเป็นจำานวนมาก  

สิงห์ เอสเตท หนุนพีพีโมเดล
@ กระบี่ l กรกฎ�คม 2559

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำากัด 
(มหาชน) นำาทัพผู้บริหาร จับมืออุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี 
เปิดตัวโครงการ “พีพี กำาลังจะเปลี่ยนไป” บริเวณทะเลแหวก เกาะไก่ เพื่อ
สนับสนุนแนวคิด พีพี โมเดล ที่มุ่งเน้นการจัดการอุทยานอย่างครบวงจรโดยใช้
หลักธรรมชาติอันประกอบด้วย ควบคุม ดูแล รักษา ฟื้นฟู พร้อมมอบทุ่นจอดเรือ 
ทุนสำาหรับพัฒนางานวิจัยฟ้ืนฟูปะการังฟอกขาว สนับสนุนเรือตรวจการณ์และ
สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นักท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
บริเวณโรงแรม 

ครั้งแรกในรั้วบุญรอดกับกิจกรรม  
“HIIT WALK 213” By Purra
@ กรุงเทพมห�นคร l 7 กรกฎ�คม 2559

น้ำาแร่เพอร์ร่าชวนพนักงานผู้รักสุขภาพทุกท่านมาร่วมเดินและ 
Burn ในกจิกรรมสดุฟติ “HIIT WALK 213” By Purra (ฮติ วอรค์ 213 บาย
น้ำาแร่เพอร์ร่า) ภายใต้การนำาของทีม “Woody World” โดยมี “วู้ดดี้”  
นายวุฒิธร มิลินทจินดา พิธีกรชื่อดังนำาขบวนพนักงานร่วมกิจกรรม
ที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook 
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

สิงห์ ออล สตาร์ ร่วมกับสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด จัดแข่งขันฟุตบอลการกุศล
@ เชียงร�ย l 9 กรกฎ�คม 2559

ฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษระหว่างทีมสิงห์
ออล สตาร์ กับทีมวีไอพี เชียงราย ยูไนเต็ด โดย
ทีม สิงห์ ออล สตาร์ มีนายปิติ ภิรมย์ภักดี นำาทีม 
พร้อมเหล่าดารานักเตะกว่า 40 ชีวิต อาทิ “เต๋า” 
สมชาย เข็มกลัด “มอส” ปฏิภาณ ปฐวีกานต์  
“หนุ่ม” ศรราม เทพพิทักษ์ รายได้ทั้งหมดจาก
การจัดงานมอบให้โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ที่ประสบอัคคีภัยเม่ือ
ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ทีมโค้ชจาก 
อะคาเดมีเ่ชยีงราย ยไูนเตด็ และดารานกัเตะจาก
ทีมสิงห์ ออล สตาร์ ได้เปิดคลินิกให้ความรู้สอน
ทักษะฟุตบอลแก่เด็กๆ อย่างใกล้ชิดด้วย

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
@ อุบลร�ชธ�นี l 15-21 กรกฎ�คม 2559

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 2 ร่วมกับเทศบาลนคร
อบุลราชธานแีละภาคเอกชน จัดงานประเพณแีห่เทียน 
เข้าพรรษา บริเวณทุ่งศรีเมืองและหน้าศาลเจ้าพ่อ 
หลักเมือง ในงานจัดเทศกาลอาหารโดยชมรม 
ผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดอุบลราชธานี กระแส
ตอบรับค่อนข้างดี สังเกตจากจำานวนนักท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้น และห้องพักทั้งจังหวัดเต็มเกือบหมด 

KKB รับรางวัล “การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูแม่นำ้าดีเยี่ยม”
@ กรุงเทพมห�นคร l 9 สิงห�คม 2559

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด ได้รับเกียรติเข้า
รับรางวัลในผลงาน “โรงงานดีเยี่ยม โรงงานต้นแบบ
รักษ์น้ำา” จาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พร้อมจัดแสดงบูธนิทรรศการ 
“อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำา” ให้ผู้ที่สนใจเข้า
ร่วมชมด้วย  
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Premium Products of Thailand – The Pride of Thais
@ กรุงเทพมห�นคร l 27 กรกฎ�คม 2559

เบียร์สิงห์ ย้ำาความสำาเร็จแบรนด์ไทย คว้ารางวัล “พรีเมี่ยม
โปรดักส์ ออฟ ไทยแลนด์ – เดอะไพรด์ ออฟ ไทย” ประจำาปี 
2559 (Premium Products of Thailand – The Pride of Thais) 
ในงานไทยแลนด์ อินดัสทรี เอ็กซ์โป 2016 (Thailand Industry 
Expo 2016) ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้จัด โดยเป็นแบรนด์เบียร์ 

หนึง่เดยีวทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจากกระทรวงอตุสาหกรรมใหร้บัรางวลั
ดงักลา่ว รางวลันี ้จดัข้ึนเพือ่ยกยอ่งผลติภณัฑห์รือบริการทีม่คีณุภาพ
ยอดเยี่ยม สร้างช่ือเสียงให้ประเทศในระดับโลก ตลอดจนเชิดชู
เกียรติบุคคลผู้คิดค้นนวัตกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้น่าเชื่อถือใน
คุณภาพสินค้าไทย

พิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ สิงห์ เบเวอเรช
@ นครปฐม l 20 กรกฎ�คม 2559

“เชคกุ เชคกุ” ขายแล้วที่ 
7-eleven
@ ทั่วประเทศ l 21 กรกฎ�คม 2559

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ โดยมีนาย
สันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด นาย  
โรจนฤ์ทธิ ์เทพาคำา กรรมการผู้จดัการ บรษิทั สงิห ์เบเวอเรช จำากดั และนายวรีะชยั  
สาครวงศ์วัฒนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 
พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมพิธี พร้อมร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ เยี่ยมชม
โรงงาน และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

“เชคกุ เชคกุ” ชาเขียวญี่ปุ่นชงเย็น พกพา
สะดวก อร่อยด้วย 3 วิธีง่ายๆ เพียงฉีก ใส่ขวด และ
เขยา่ ผสมกบัน้ำาเยน็ 500 มลิลลิติรตอ่ชาเขยีว 1 ซอง 
ก็จะได้ชาเขียวสดด่ืมเย็น สุขภาพดี ไม่มีน้ำาตาล 
สไตล์ญี่ปุ่นแท้ มีขายแล้ววันนี้ที่ 7-eleven ทุกสาขา 
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Farm Design เปิดสาขาใหม่
@ ขอนแก่น l 23 กรกฎ�คม 2559
@ เชียงร�ย l 1 สิงห�คม 2559
@ เชียงใหม่ l 19 สิงห�คม 2559

Farm Design เติบโตต่อเนื่อง ขยายกิจการโดยมีสาขา
แฟรนไชส์เพิ่มขึ้นถึง 12 สาขา ซึ่งสาขาที่ 11 ที่เซ็นทรัลพลาซ่า
ขอนแกน่ ชัน้ G เจา้ของแฟรนไชส์คอื นายอัสวัน สุภัควนชิ และ 
นางสาวดุษฎี จีนเล็ก แฟรนไชส์สาขาที่ 12 เจ้าของแฟรนไชส์ 
นายภรต อนิพรวจิติร เจา้ของแฟรนไชส ์สาขาเซน็ทรลัเฟสตวิลั 
เชียงใหม่ ชั้น 3 และสาขาพิเศษแห่งใหม่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย 
บริเวณหน้าไร่ เป็นสาขาที่ 27 

พิธีปิดโครงการ Singha Biz Course
@ กรุงเทพมห�นคร l 2 สิงห�คม 2559

ทำาบุญครบรอบ 83 ปี  
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด
@ กรุงเทพมห�นคร l 4 สิงห�คม 2559 

นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 
เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ Singha Biz Course ให้เกียรติมอบ
ประกาศนียบัตรและรางวัลพิเศษต่างๆ แก่นักศึกษา 50 คน 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลและถวายภัตตาหารเพลพระจากวัดสระเกศราช
วรมหาวิหาร ในโอกาสครบรอบ 83 ปีของบริษัท

ส�ข� Singha Park เชียงร�ยส�ข� เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ส�ข� เซ็นทรัลพล�ซ่� ขอนแก่น
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ผู้บริหาร BRB ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ
@ กรุงเทพมห�นคร l 12 สิงห�คม 2559

คณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด ร่วมลงนามถวาย
พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม 
พระบรมมหาราชวัง

Singha North America 
เปิดตัวเบียร์ลีโอที่ซานฟรานซิสโก
@ ประเทศสหรัฐอเมริก� l 8 สิงห�คม 2559

บริษัท สิงห์นอร์ธ อเมริกา จำากัด เปิดตัวเบียร์ลีโอ 
ที่รัฐซานฟรานซิสโก โดยมีวง Tattoo Color มาแสดง
ดนตรใีนการเปดิตวัครัง้นีด้ว้ย สรา้งความประทบัใจและ
ความยินดีให้ลูกค้าในพื้นที่ที่ได้เห็นเบียร์ลีโอวางขายใน
ซานฟรานซิสโก

Central Festival Bikini Beach Race 
2016 by Singha
@ ชลบุรี l 6 สิงห�คม 2559 

Farm Design ขยายฐานลูกค้า
เเฟรนไชส์ออกบูธงาน TFBO 
@ กรุงเทพมห�นคร l 7 สิงห�คม 2559

สิงห์ จัดกิจกรรมชวนคนรุ่นใหม่อวดหุ่นสวยสุดเซ็กซี่ริมชายหาดพัทยา 
ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมร่วมสนุกสุดมันกับ Party ริมหาด 
กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1,500 – 2,000 คน 
ผลิตภัณฑ์ท่ีวางจำาหน่ายในงาน ได้แก่ สิงห์ไลท์ จินโร ไซเดอร์เบย์ เสริม 
ภาพลักษณ์ brand positioning ความเป็นผู้นำาด้าน life style ของคนรุ่นใหม่ 
และสร้างการรับรู้แบรนด์กับฐานลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 Farm Design ร่วมออกบูธงาน Thailand  
Franchise & Business Opportunities 2016 ที่ไบเทค 
บางนา มีลูกค้าที่ลงทะเบียนและสนใจเข้ามาทำาธุรกิจ 
แฟรนไชส์ทั้งหมด 116 ราย มีทั้งชาวไทยและชาว 
ต่างชาติ เช่น มาเลเซีย ลาว พม่า กัมพูชา 
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สันติบุรี บีช บัตเลอร์
@ สุร�ษฎร์ธ�นี l 1 กันย�ยน 2559

สันติบุรี สมุย ชวนพักผ่อนริมชายหาดในโปรโมชั่น A World on 
the water, powered by the wind มอบความพิเศษสำาหรับผู้พัก
อาศัยด้วยบริการ “สันติบุรี บีช บัตเลอร์” ที่ได้รับการอบรมด้านการ
บรกิาร การดแูลความปลอดภัยโดยเฉพาะ ชว่ยเพ่ิมอรรถรสการดืม่ด่ำา
ความสวยงามของมหาสมุทรฝ่ังอ่าวไทย ในบรรยากาศแสนสงบของ
หาดทรายขาวแห่งเกาะสมุย ท่านจะได้รับความสะดวกสบายจากสิ่ง
อำานวยความสะดวกตา่งๆ อาท ิเกา้อีช้ายหาดสว่นตวั ผ้าเชด็ตวั น้ำาแร่
เย็นชื่นใจ ผลไม้สดประจำาวัน และไอศกรีม พร้อมเปิดประสบการณ์
ใหมกั่บกิจกรรมทางน้ำานานาชนดิ พิเศษดว้ยมือ้เย็นซฟู้ีดบารบ์คีวิแสน
อร่อย ราคาแพ็คเกจเริ่มต้นที่ 33,500 บาท สำาหรับวิลล่าสุดหรู 3 คืน 
พรอ้มรถรบัสง่ไปกลบัจากสนามบนิ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีเ่บอร ์
077 425 031 หรือที่ rsvn@santiburi-samui-resort.com ใช้ได้ตั้งแต่
วันนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 

“สิงห์ ปั่นไป แบกไป 2016”
@ เชียงร�ย l 27 สิงห�คม 2559

สิงห์ปาร์ค เชียงราย ร่วมกับ บริษัท สิงห์ 
คอร์เปอเรชั่น จำากัด จัดการแข่งขันจักรยานของคน 
พนัธ์ุแกร่ง รายการ “สงิห ์ปัน่ไป แบกไป 2016” (Singha 
Fun Ride Fun Run 2016) เป็นการแข่งขันจักรยานแบบ
ครอสคันทรีที่มีความท้าทายมากกว่าการแข่งขันครอส 
คันทรีทั่วไป เหล่านักปั่นต้องปั่นฝ่าอุปสรรคที่สร้างขึ้น 
อาทิ ทางโคลน ทางทราย ลูกระนาดที่สร้างโดยไม้ไผ่ 
ทางชนั ทางขัน้บนัได และทางตา่งระดบัตลอดเสน้ทาง
แข่งขันจนถึงเส้นชัย 

นายวฒุา ภริมยภ์กัด ีประธานกรรมการ บรษิทั 
บญุรอดบรวิเวอรี ่จำากดั เปน็ประธานในพธิมีอบแหวน
ที่ระลึกสิงห์ให้แก่พนักงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 
จำากัด และบริษัทในเครือที่มีอายุงานครบ 30 ปี  
ในปี 2559 นี้ มีพนักงานเข้ารับแหวนจำานวน 19 คน

มอบแหวน 30 ปี
@ กรุงเทพมห�นคร l 25 สิงห�คม 2559
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“สิงห์ ขอนแก่น ไครทีเรียม 2016 
บาย วิททอเรีย”
@ ขอนแก่น l 17 กันย�ยน 2559

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด จัดแข่งขันจักรยาน
รายการ “สิงห์ ขอนแก่น ไครทีเรียม 2016 บาย วิททอเรีย” 
บริเวณถนนศูนย์ราชการ อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็น
สนาม 4 ของการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมการแข่งจักรยานทาง
เรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “สิงห์  
ไครทีเรียม” ที่ชิงชัยรวมทั้งสิ้น 5 สนาม มีเหล่านักปั่นน่องเหล็ก
จากต่างประเทศและนักปั่นแถวหน้าของเมืองไทยเข้าร่วมการ
แข่งขันอย่างคับคั่งกว่า 400 คน 

ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา 
ประจำาปีการศึกษา 2559
@ กรุงเทพมห�นคร l 1 กันย�ยน 2559

นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บริษัท 
บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เป็นประธานมอบทุนการ
ศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาที่มีความประพฤติดีและ
เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากสถาบันระดับ
อุดมศึกษาทั่วประเทศ 22 สถาบัน จำานวน 16 ทุน 
เป็นการมอบทุนแบบให้เปล่าและต่อเนื่องจนจบการ
ศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนาฯ เริ่มมอบตั้งแต่ปี 2525 
มอบต่อเนื่องมาทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 34 

Star chef สปาเก็ตตี้ 
@ ทั่วประเทศ l กันย�ยน 2559

Star chef ออกไลน์สนิคา้ใหม ่เสน้สปาเกต็ตี้ 
ในซองพร้อมรับประทาน สูตรอาหารพิเศษจาก
เชฟระดับมืออาชีพ ให้แคลอร่ีเพียง 370 kcal  
ต่อกล่อง สะดวก ง่าย รวดเร็ว และเก็บได้โดยไม่
ต้องแช่เย็น มีจำาหน่ายแล้วที่ Villa / MaxValu / 
Gourmet market & Home fresh mart / Central 
Food Hall & Tops Market / Lawson / Isetan / 
UFM / Foodland
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นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เป็นประธาน
ในพธิมีอบเกยีรตบิตัรพรอ้มเหรยีญทองคำาตรา
สิงห์แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม บริษัท 
บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และบริษัทในเครือที่
ครบเกษียณอายุในปี 2559 จำานวน 23 คน ณ 
ห้องประชุมกรรมการ

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผอ.สถาบัน
อาหาร นายสุรชัย กำาพลานนท์วัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นางสาลินี 
วงัตาล ผอ.สนง.สง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ร่วมลงนาม
ความรว่มมอืระหวา่ง “สิงห์” และหนว่ยงานภาครฐัขา้งต้น ในโครงการ 
“เวิลด ์ฟดู วัลเลย ์ไทยแลนด”์ (World Food Valley Thailand) ผลกัดนั 
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศครัวโลกอย่างย่ังยืน โดยมี ดร.อรรชกา  
สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน

วัตถุประสงค์หลักของการร่วมลงนามครั้งนี้ เพื่อเปิดนิคม
อุตสาหกรรมอาหารแห่งแรกในประเทศไทยในพ้ืนที่ของ บริษัท สิงห์ 
คอร์เปอเรชั่น จำากัด รวมถึงการร่วมกันวิจัยและศึกษาค้นคว้า พร้อม
ผลักดันให้เกิดเมืองนวัตกรรมอาหารอนาคตอย่างครบวงจร

โครงการ “เวิลด์ ฟูด วัลเลย์ ไทยแลนด์” (World Food Valley Thailand)
@ กรุงเทพมห�นคร l 19 กันย�ยน 2559

บริษัท มาซานคอนซูมเมอร์ เวียดนาม ผู้ผลิต 
น้ำาปลา “หยดทอง” ได้เปิดตัวน้ำาปลา “หยดทอง” 
โดยมีบริษัทในเครือ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เป็นผู้ 
นำาเข้า จัดจำาหน่ายโดยบริษัท มาซาน คอนซูมเมอร์ 
ประเทศไทย รว่มกบัทมีสงิห ์ทัง้นี ้สงิห ์คอรเ์ปอเรชัน่ 
ได้เข้าไปถือหุ้นจำานวนหนึ่งในบริษัท มาซาน แห่ง
เวียดนามด้วย

น้ำาปลาแท้ตราหยดทอง
@ กรุงเทพมห�นคร l 27 กันย�ยน 2559

รับวุฒิบัตร เกษียณ
@ กรุงเทพมห�นคร l  
29 กันย�ยน 2559
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นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท 
บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด  เป็นประธานแถลงข่าวต่อสัญญา
ความร่วมมือเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์กับ “ดิ ไอซ์ แมน” 
คิมิ ไรโคเนน ยอดนักขับฟอร์มูล่าวัน วัย 36 ปี ชาว
ฟนิแลนด ์เพือ่รว่มกนัพฒันาวงการมอเตอรส์ปอรต์ของไทย
ให้ดีขึ้น ครั้งนี้ได้ต่อสัญญาไปอีก 2 ปี (2017-2018) โดย  
คมิ ิไรโคเนน ในฐานะแบรนดแ์อมบาสเดอรจ์ะชว่ยโปรโมต
แบรนด์สิงห์ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในตลาดต่างประเทศ

สิงห์ ต่อสัญญา คิมิ ไรโคเนน 2 ปี
@ กรุงเทพมห�นคร l 3 ตุล�คม 2559

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด รับรางวัล
จากพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพฒันาสงัคมฯ ในโอกาสที ่บรษัิทบญุรอดฯ รบัรางวลั
บรษัิทหรอืภาคธรุกิจทีมี่ผลงาน CSR เปน็เลิศ จากผลงาน 
การสนับสนุนวงการกีฬาในประเทศไทย ในงานวัน
สถาปนาครบรอบ 14 ปี ที่อาคารกรมพัฒนาสังคม 
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 

บุญรอดฯ รับรางวัลบริษัทหรือภาค
ธุรกิจที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ
@ กรุงเทพมห�นคร l 3 ตุล�คม 2559

สิงห์อาสาลงช่วยน้ำาท่วมอยุธยา
@ พระนครศรีอยุธย� l 5 ตุล�คม 2559

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด นำาคณะ
กลุ่มสิงห์อาสา โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี พร้อมด้วย
นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาภาคกลางจาก 6 สถาบัน 
สมาชกิกลุม่เพือ่นสงิหอ์าสา สมาคมผูป้ระกอบการอาหาร 
ชมรมร้านอาหาร จ.อยุธยา ลงพื้นที่นำาน้ำาดื่ม 5 พันลิตร 
และข้าวสารกว่า 3 ตัน พร้อมทั้งตั้งโรงครัวเพื่อทำาอาหาร
แจกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบภัย ต.สามกอ อ.เสนา 
จ.อยธุยา โดยม ีนายวเิชยีร เนตรสนุทร กำานนั ต.สามกอ 
พร้อมด้วยชาวบ้านกว่า 500 คน ร่วมรับมอบที่วัดสามกอ
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โปรกอล์ฟสิงห์ดาวรุ่ง ประกอบด้วย “พุทธิภูมิ พงษ์ธร
ประทาน” “แก่นเพชร ยศภาคย์” “ฐานันท์ดา แก้วคำารบ” 
“จาตุรนต์ ดวงไพชุม” “วชิรวิทย์ เสาร่อน” “บัณฑิต ชัยสุข”  
“วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์” ร่วมกับกลุ่มสิงห์อาสาแจกน้ำาดื่มให้
ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพ่ือ
น้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีสนามหลวง 
นอกจากนี้ นักกีฬาอื่นๆ ในสังกัดสิงห์ เช่น ดนัย อุดมโชค 
ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง และอีกจำานวนมาก ก็ได้มาร่วม
ถวายความอาลัยและให้บริการประชาชนด้วยเช่นกัน

โปรกอล์ฟสิงห์ ร่วมสิงห์อาสาแจกน้ำา
ประชาชนที่ท้องสนามหลวง
@ กรุงเทพมห�นคร l 22 ตุล�คม 2559

นายสันติ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการมูลนิธิ
พระยาภิรมย์ภักดี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา
และให้โอวาทแก่พนักงานบริษัทบุญรอดที่บุตรและธิดาม ี
ผลการเรยีนด ีประจำาป ี2558 และเปน็ไปตามหลกัเกณฑข์อง
มูลนิธิฯ โดยในปีการศึกษานี้ได้มอบทุนเป็นจำานวน 1,176 
ทนุ แบ่งเป็นระดบัประถมศกึษา 700 ทนุ มธัยมศกึษา 347 ทนุ  
และระดับอุดมศึกษา 129 ทุน 

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระยา
ภิรมย์ภักดีแก่บุตรพนักงาน
กรุงเทพมห�นคร l 27 ตุล�คม 2559

กฐินบุญรอด 2559
สุพรรณบุรี l 29 ตุล�คม 2559

นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยเหล่าผู้บริหาร
ระดับสูง และพนักงานบริษัท บุญรอด
บรวิเวอรี ่จำากดั รว่มเดนิทางไปงานถวาย
ผ้ากฐินที่วัดน้ำาพุร้อน พร้อมมอบทุน 
การศกึษาและอปุกรณกี์ฬาแก่ โรงเรยีน 
พุน้ำาร้อน ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง








