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วัันศุุกร์์ที่่� 30 กันยายน พ.ศุ. 2565 ณ ศุูนย์การ์ปร์ะชุุมแห่่งชุาติิสิิร์ิกิติิ�

การประมููลกล้องถ่่ายภาพ

Leica M10-P Limited Edition
เฉลิิมพร์ะเก่ยร์ติิเน่�องในพร์ะร์าชุพิธี่บร์มร์าชุาภิิเษก พุที่ธีศุักร์าชุ 2562

(เพ่�อ 22 องค์์กร์การ์กุศุลิ)
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นายฐาปน สิิริวััฒนภักดีี กรรมูการผูู้้อำานวัยการใหญ่่ บริษััท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัดี (มูหาชน) พร้อมูคณะ เข้้าเฝ้้าทูลละอองธุุลีพระบาท พระบาทสิมูเดี็จพระเจ้าอยู่หัวั 
และสิมูเดี็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมูราชินี เพ่�อทูลเกล้าทูลกระหมู่อมูถ่วัายกล้องถ่่ายภาพ Leica M10-P Limited Edition 
เฉลิมูพระเกียรติิเน่�องในพระราชพิธุีบรมูราชาภิเษัก พุทธุศัักราช 2562 เมู่�อวัันที� 6 มูิถุ่นายน 2565
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นายฐาปน สิิริวััฒนภักดีี กรรมูการผูู้้อำานวัยการใหญ่่ บริษััท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัดี (มูหาชน) พร้อมูคณะ เข้้าเฝ้้าทูลละอองธุุลีพระบาท พระบาทสิมูเดี็จพระเจ้าอยู่หัวั 
และสิมูเดี็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมูราชินี เพ่�อทูลเกล้าทูลกระหมู่อมูถ่วัายเงินรายไดี้จากการจำาหน่ายกล้องถ่่ายภาพ Leica M10-P Limited Edition 
เฉลิมูพระเกียรติิเน่�องในพระราชพิธุีบรมูราชาภิเษัก พุทธุศัักราช 2562 เมู่�อวัันที� 1 สิิงหาคมู 2565
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คณะที่่�ปรึึกษาโครึงการึการึปรึะมููลกล้องถ่่ายภาพ 
Leica M10-P Limited Edition เฉลิมูพรึะเก่ยรึติิเนื่่�องในื่
พรึะรึาชพิธี่บรึมูรึาชาภิเษก พุที่ธีศัักรึาช 2562 
(เพ่�อ 22 องค์กรึการึกุศัล)

1. พลอากาศัเอกสิถ่ิติย์พงษั์ สิุข้วัิมูล ประธุานกรรมูการที�ปรึกษัา
2. ศัาสิติราจารย์เกียรติคุิณ นายแพทย์เกษัมู วัฒันชยั กรรมูการที�ปรึกษัา
3. ดีร.สิุเมูธุ ติันติิเวัชกุล  กรรมูการที�ปรึกษัา
4. คุณหญ่ิงชฎา วััฒนศัิริธุรรมู  กรรมูการที�ปรึกษัา
5. คุณเจริญ่ สิิริวััฒนภักดีี  กรรมูการที�ปรึกษัา
6. คุณหญ่ิงวัรรณา สิิริวััฒนภักดีี  กรรมูการที�ปรึกษัา
7. ศัาสิติราจารย์เกียรติคุิณ แพทย์หญิ่งสิมูศัรี เผู้่าสิวััสิดีิ�  กรรมูการที�ปรึกษัา
8. ศัาสิติราจารย์คลินิกเกียรติิคุณ นายแพทย์ปิยะสิกล สิกลสิัติยาทร  กรรมูการที�ปรึกษัา
9. ผูู้ช่้วัยศัาสิติราจารย์ ดีร.นายแพทย์ประสิิทธุิ� วััฒนาภา  กรรมูการที�ปรึกษัา
10. ศัาสิติราจารย์ นายแพทย์ปิยะมูิติร ศัรีธุรา  กรรมูการที�ปรึกษัา
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คณะกรึรึมูการึอำานื่วยการึจััดการึปรึะมููลกล้องถ่่ายภาพ 
Leica M10-P Limited Edition เฉลิมูพรึะเก่ยรึติิเนื่่�องในื่
พรึะรึาชพิธี่บรึมูรึาชาภิเษก พุที่ธีศัักรึาช 2562
(เพ่�อ 22 องค์กรึการึกุศัล)

1. คุณฐาปน สิิริวััฒนภักดีี  ประธุานกรรมูการอำานวัยการ
2. คุณปภัชญ่า สิิริวััฒนภักดีี  กรรมูการอำานวัยการ
3. คุณปณติ สิิริวััฒนภักดีี  กรรมูการอำานวัยการ
4. มู.ล.ติรีนุช สิิริวััฒนภักดีี  กรรมูการอำานวัยการ
5. คุณสิุวััฒน์ อังคทาภิมูณฑ์์  กรรมูการอำานวัยการ
6. คุณนิติิกร กรัยวัิเชียร   กรรมูการอำานวัยการ
7. คุณดีาวั วัาสิิกศัิริ   กรรมูการอำานวัยการ
8. คุณประวัิช สิุขุ้มู   กรรมูการอำานวัยการ
9. คุณติุลย์ หิรัญ่ญ่ลาวััลย์  กรรมูการอำานวัยการ
10. คุณภัทริศัร์ ถ่นอมูสิิงห์   เลข้านุการ
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 เน่�องในโอกาสิมูหามูงคลพระราชพธิุบีรมูราชาภิเษัก พทุธุศักัราช 2562 บริษัทั ไทยเบฟเวัอเรจ จำากดัี (มูหาชน) ในฐานะข้า้แผู้น่ดิีนที�อยู่ใต้ิรมู่ 
พระบรมูโพธุิสิมูภารข้องพระบรมูราชจักรีวังศั์อย่างร่มูเย็น มุู่งมัู�นที�จะร่วัมูเทิดีพระเกียรติิ และร่วัมูเฉลิมูฉลองในโอกาสิมูหามูงคลนี�ดี้วัยการ 
จดัีสิรา้งกล้องถ่า่ยภาพ Leica รุน่ M10-P Limited Edition เฉลิมูพระเกยีรติ ิเน่�องในพระราชพธิุบีรมูราชาภิเษัก พทุธุศักัราช 2562 ข้ึ�น เพ่�อเป็น 
สิัญ่ลักษัณ์แห่งควัามูจงรักภักดีีและดี้วัยควัามูสิำานึกในพระมูหากรุณาธุิคุณอย่างหาที�สิุดีมูิไดี้

 กลอ้งถ่า่ยภาพ Leica เปน็กลอ้งถ่า่ยภาพจากสิหพนัธุ ์สิาธุารณรฐัเยอรมูนทีี�มูปีระวัตัิคิวัามูเปน็มูายาวันานกวัา่ 100 ป ีและไดีร้บัการยกยอ่ง
วัา่เปน็กลอ้งถ่่ายภาพที�สิร้างด้ีวัยควัามูประณตีิ ละเอยีดีออ่นประหนึ�งงานศัลิปะ ใหค้ณุภาพข้องภาพที�คมูชดัี มูคีวัามูคงทน มูรีปูแบบที�มูเีอกลกัษัณ์
โดีดีเดี่นไมู่ซ้ำำ�าแบบใคร นับเป็นยอดีปรารถ่นาข้องคนที�รักการถ่่ายภาพอย่างยิ�ง และเป็นที�นิยมูข้องนานาประเทศัที�จะจัดีสิร้างกล้องถ่่ายภาพ  
Leica รุ่นพิเศัษัเพ่�อเป็นที�ระลึกในโอกาสิที�สิำาคัญ่ที�สุิดี อาทิ วัาระครบรอบพระราชพิธุีบรมูราชาภิเษักข้องพระมูหากษััติริย์ประเทศัต่ิางๆ หร่อ
โอกาสิพิเศัษัอ่�นๆ ซ้ำึ�งมัูกจะจัดีทำาในจำานวันที�จำากัดีเพ่�อให้เป็นข้องที�ทรงคุณค่า และจารึกไวั้ให้เป็นส่ิวันหนึ�งข้องประวััติิศัาสิติร์ที�สิำาคัญ่ข้องโลก
ที�นักสิะสิมูติ่างแสิวังหามูาครอบครอง

 การจัดีทำากลอ้งถ่่ายภาพรุน่พเิศัษันี� บรษิัทั ไทยเบฟเวัอเรจ จำากดัี (มูหาชน) ได้ีรบัอนญุ่าติจากคณะอนกุรรมูการฝ้า่ยกลั�นกรองการข้อใช้ 
ติราสิัญ่ลักษัณ์พระราชพิธุีบรมูราชาภิเษักในคณะกรรมูการฝ้่ายโครงการและกิจกรรมูเฉลิมูพระเกียรติิ เน่�องในโอกาสิมูหามูงคลพระราชพิธุี 
บรมูราชาภิเษัก ให้เชญิ่ติราสัิญ่ลักษัณ์ไปประดัีบบนกลอ้งได้ี โดียได้ีจดัีทำากลอ้งถ่า่ยภาพเป็นสิองรูปแบบคอ่ชุดีสีิเหล่อง จำานวัน 10 ชดุีและชุดีสีิเข้ยีวั  
จำานวัน 20 ชุดี และไดี้นำากล้อง 6 ชุดีข้ึ�นทูลเกล้าทูลกระหมู่อมูถ่วัาย
 พระบาทสิมูเดี็จพระเจ้าอยู่หัวั 
 สิมูเดี็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมูราชินี
 สิมูเดี็จพระกนิษัฐาธุิราชเจ้า กรมูสิมูเดี็จพระเทพรัตินราชสิุดีา ฯ สิยามูบรมูราชกุมูารี
 สิมูเดี็จพระเจ้าลูกเธุอ เจ้าฟ้าพัชรกิติิยาภา นเรนทิราเทพยวัดีี กรมูหลวังราชสิาริณีสิิริพัชร มูหาวััชรราชธุิดีา
 สิมูเดี็จพระเจ้าลูกเธุอ เจ้าฟ้าสิิริวััณณวัรี นารีรัตินราชกัญ่ญ่า
 สิมูเดี็จพระเจ้าลูกยาเธุอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศัมูีโชติิ มูหาวัชิโรติติมูางกูร สิิริวัิบูลยราชกุมูาร

 และจะนำาชุดีหนึ�งเกบ็รักษัาไวั้ในพพิธิุภัณฑ์์ข้องบรษิัทั ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัดี (มูหาชน) และอีกชดุีหนึ�ง มูอบให้กบัพพิธิุภัณฑ์์ Leica สิหพนัธ์ุ
สิาธุารณรัฐเยอรมูนี เพ่�อจัดีแสิดีงเปน็การถ่าวัรร่วัมูกับกล้องถ่า่ยภาพชุดีสิำาคญั่อ่�นๆ ข้องโลกที�เกบ็รกัษัาไว้ั ณ พพิิธุภัณฑ์์แหง่นั�น เพ่�อให้ผูู้้เข้า้ชมู 
ไดีท้ราบถึ่งควัามูสิำาคญั่ที�คนไทยรกัและเทิดีทูนสิถ่าบนัพระมูหากษัตัิรยิ ์และอกี 22 ชดุี นำาออกจำาหนา่ยเพ่�อนำารายไดีท้ลูเกลา้ทูลกระหมูอ่มูถ่วัาย
พระบาทสิมูเดี็จพระเจ้าอยู่หัวั โดียกำาหนดีราคาชุดีสิีเหล่องชุดีละ 1,500,000 บาท และชุดีสิีเข้ียวัชุดีละ 1,000,000 บาท และเพ่�อเป็นการสิร้าง
ประโยชน์อันสูิงสุิดีให้แก่สิังคมู บริษััท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัดี (มูหาชน) จึงได้ีน้อมูนำาพระปฐมูบรมูราชโองการในพระบาทสิมูเดี็จพระเจ้าอยู่หัวั 
ติามูพระราชปณิธุานในการ สิ่บสิาน รักษัา และติ่อยอดี ดี้วัยการรับซ้ำ่�อกล้องถ่่ายภาพทั�งหมูดี และไดี้นำาเงินรายไดี้จำานวัน 35,000,000 บาท 
(สิามูสิิบห้าล้านบาทถ่้วัน) ข้ึ�นทูลเกล้าทูลกระหมู่อมูถ่วัายพระบาทสิมูเด็ีจพระเจ้าอยู่หัวัติามูวััติถุ่ประสิงค์ที�ติั�งไวั้เป็นที�เรียบร้อยแล้วั จากนั�น 
จึงไดี้นำากล้องถ่่ายภาพจำานวัน 22 ชุดี มูอบให้กับมููลนิธุิ และองค์กรการกุศัล 22 องค์กร อันประกอบดี้วัย

คำานื่ำา



11

 1. มููลนิธุิโรงพยาบาลสิมูเดี็จพระยุพราช
 2. มููลนิธุิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมูราชูปถ่ัมูภ์
 3. ไติรโครงการ ที�ประกอบดี้วัย 3 มููลนิธุิค่อ 
 3.1 มููลนิธุิพัชรสิุธุาคชานุรักษั์ ในพระบรมูราชูปถ่ัมูภ์ 
 3.2 มููลนิธุิภูบดีินทร์ ในพระบรมูราชูปถ่ัมูภ์ 
 3.3 มููลนิธุิราชทัณฑ์์ปันสิุข้ ทำาควัามูดีี เพ่�อชาติิ ศัาสิน์ กษััติริย์ 
        ในพระบรมูราชูปถ่ัมูภ์ 
 4. มููลนิธุิอาสิาเพ่�อนพ่�ง (ภาฯ) ยามูยาก สิภากาชาดีไทย
 5. มููลนิธุิทุนการศัึกษัาพระราชทานสิมูเดี็จพระบรมูโอรสิาธุิราช ฯ
 สิยามูมูกุฎราชกุมูาร (มู.ท.ศั.) 
 6. มููลนิธุิชัยพัฒนา
 7. มููลนิธุิแมู่ฟ้าหลวัง ในพระบรมูราชูปถ่ัมูภ์
 8. มููลนิธุิสิมูเดี็จพระพันวััสิสิาอัยยิกาเจ้า
 9. มููลนิธุิจุฬาภรณ์

10. มููลนิธุิ TO BE NUMBER ONE 
11. ศัิริราชมููลนิธุิ
12. มููลนิธุิรามูาธุิบดีีฯ
13. มููลนิธุิสิถ่าบันโรคไติภูมูิราชนครินทร์์์์
14. มููลนิธุิคณะแพทยศัาสิติร์ จุฬาลงกรณ์
15. มููลนิธุิโรงพยาบาลพระมูงกุฎเกล้า ในพระราชูปถ่ัมูภ์ฯ
16. มููลนิธุิโรงพยาบาลสิวันดีอก คณะแพทยศัาสิติร์
 มูหาวัิทยาลัยเชียงใหมู่
17. มููลนิธุิโรงพยาบาลติำารวัจ ในพระบรมูราชินูปถ่ัมูภ์
18. มููลนิธุิรัฐบุรุษั พลเอกเปรมู ติิณสิูลานนท์
19. องค์การทุนเพ่�อเดี็กแห่งสิหประชาชาติิ (UNICEF)
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 เพ่�อจัดีประมููลในวัันศัุกร์ที� 30 กันยายน พ.ศั. 2565 ณ ศัูนย์การประชุมูแห่งชาติิสิิริกิติิ� และจักนำารายไดี้จากการประมููลในครั�งนี� มูอบให้
แติ่ละมููลนิธุิ และองค์กรการกุศัลทั�ง 22 องค์กรไปสิร้างสิรรค์ประโยชน์ติามูวััติถุ่ประสิงค์ติ่อไป

 ในฐานะติวััแทนองค์กรข้องคนไทย และประชาชนคนไทยคนหนึ�ง ผู้มูมีูควัามูภาคภูมูิใจเป็นอย่างยิ�งที�ได้ีเป็นส่ิวันเลก็ๆ ส่ิวันหนึ�งที�ได้ีมูีโอกาสิเข้้าร่วัมู
กบัทั�ง 22 องค์กรการกศุัล เพ่�อร่วัมูพลงักนัสิร้างสิรรค์ประโยชน์เพ่�อควัามูสิขุ้ข้องสิงัคมูโดียรวัมู และประเทศัชาติิให้ยั�งย่นส่ิบไป และหวังัเป็นอย่างยิ�งว่ัา
จะมีูผูู้มู้จีติิศัรทัธุาและผูู้้ที�นยิมูชมูชอบในกล้อง Leica ชุดีพิเศัษันี�ให้ควัามูสินใจเข้้าร่วัมูการประมููลเพ่�อสิาธุารณกศุัลในครั�งนี�อย่างพร้อมูหน้า 

 สิดุีทา้ยนี�ผู้มูข้อข้อบพระคณุบรษิัทัครสิิติี�ส์ิ ออ๊กชั�น (ประเทศัไทย) จำากดัี ที�ไดีก้รณุาชว่ัยเปน็ผูู้ด้ีำาเนนิการประมููลในครั�งนี� และข้อข้อบพระคณุ 
ทุกๆ ฝ้่ายที�เกี�ยวัข้้อง ที�ไดี้กรุณาร่วัมูแรงร่วัมูใจกันจนโครงการนี�สิำาเร็จเรียบร้อยติามูวััติถุ่ประสิงค์ที�ติั�งไวั้ทุกประการ

(นายฐาปน สิิริวััฒนภักดีี)
กรรมูการผูู้้อำานวัยการใหญ่่ บริษััท ไทยเบฟเวัอเรจ (จำากัดี) มูหาชน

ประธุานกรรมูการอำานวัยการจัดีการประมููล
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กว่าจัะมูาเป็นื่กล้องถ่่ายภาพ Leica M10-P Limited Edition 
เฉลิมูพรึะเก่ยรึติิเนื่่�องในื่พรึะรึาชพิธี่บรึมูรึาชาภิเษก
พุที่ธีศัักรึาช 2562

 กล้องถ่่ายภาพ Leica เป็นกล้องถ่่ายภาพชั�นเลิศัที�มูีประวััติิควัามูเป็นมูาที�
ยาวันานกว่ัาร้อยปี ผูู้้ที�สิร้างกล้องถ่่ายภาพ Leica กล้องแรก ค่อนายออสิการ์ บาร์แนค  
(Oskar Barnack) วัศิัวักรประจำาบริษัทั Ernst Leitz – Optische Werke ซ้ำึ�งเป็นบรษิัทั 
ผูู้ผู้้ลติิเลนส์ิและกล้องจลุทรรศัน์ชั�นนำาแห่งเมู่อง Wetzlar สิหพนัธ์ุสิาธุารณรฐัเยอรมูนี 

 ออสิการ์ บาร์แนค เป็นผูู้้ที�ชอบเดีินทางท่องเที�ยวัและถ่่ายภาพทิวัทัศัน์เป็นงาน
อดิีเรก แติ่เข้ามีูควัามูรู้สึิกวั่ากล้องถ่่ายภาพที�มีูอยู่ ในท้องติลาดีสิมัูยนั�นมีูข้นาดีใหญ่่
เทอะทะและมูนีำ�าหนกัมูาก ประกอบกบัสิขุ้ภาพข้องเข้าไมูดี่ีนกั ทำาใหก้ารเดีนิทางไปถ่า่ยภาพ 
ยากลำาบาก อีกทั�งฟิล์มูที�ใช้ก็เป็นฟิล์มูแผู้่นที�ติ้องบรรจุลงในติลับใสิ่ฟิล์มู ซ้ำึ�งติลับหนึ�ง 
จะบรรจุไดี้เพียง 1-2 แผู้่นเท่านั�น เข้าจึงคิดีหาทางสิร้างกล้องถ่่ายภาพข้นาดีเล็ก
เพ่�อให้สิะดีวักกับการพกพา และคิดีวั่าทำาอย่างไรจึงจะให้กล้องนี�ถ่่ายภาพไดี้ครั�งละ 
จำานวันมูากโดียไมู่ติ้องเปลี�ยนติลับใสิ่ฟิล์มูติลอดีเวัลา เข้าไดี้ใช้เวัลาออกแบบและพัฒนา
ติ้นแบบอยู่ระยะหนึ�งจนถึ่ง ค.ศั. 1914 ก็สิามูารถ่สิร้างกล้องถ่่ายภาพในฝ้ันไดี้สิำาเร็จ 

ออสิการ์ บาร์แนค 
ผูู้อ้อกแบบและประดีษิัฐก์ลอ้งถ่า่ยภาพ Leica กล้องแรก

Ur Leica กล้องถ่่ายภาพ Leica รุ่นแรก

กล้องนี�มูีข้นาดีเล็กเพียงฝ้่ามู่อ และนำ�าหนักเบา พกพาสิะดีวัก เข้าไดี้นำาเอาฟิล์มูภาพยนติร์ข้นาดี 35 มูมู. มูาบรรจุในกล้องถ่่ายภาพนี� ทำาให้
ถ่่ายภาพไดี้จำานวันมูากในการบรรจุฟิล์มูเพียงครั�งเดีียวัให้ช่�อวั่า “อัวั ไลก้า” (Ur-Leica) คำาวั่า Ur แปลวั่า Original สิ่วัน Leica มูาจาก  
(Lei)tz+ (ca)mera ดัีงนั�น Ur Leica จึงมูีควัามูหมูายวั่า “กล้องถ่่ายภาพกล้องแรกข้องบริษััท Leitz” 

 จากนั�น บรษิัทัก็ได้ีใช้เวัลาอกีราวั 10 ปีพฒันากล้องถ่่ายภาพจากต้ินแบบที�บาร์แนค
สิร้างไว้ัจนสิามูารถ่ผู้ลิติออกจำาหน่ายได้ีเป็นครั�งแรกเมู่�อ ค.ศั. 1925 โดียใช้ช่�อว่ัา Leica 1  
ซ้ำึ�งกป็ระสิบควัามูสิำาเรจ็อย่างยิ�งในทนัททีี�วัางติลาดี นบัเป็นการปฏิวิัตัิวิังการถ่่ายภาพข้องโลก
อย่างแท้จริง เพราะจากนั�นเป็นต้ินมูา บริษััทผูู้้ผู้ลิติกล้องถ่่ายภาพอ่�นๆ ต่ิางก็พากันผู้ลิติ
กล้องถ่่ายภาพข้นาดี 35 มูมู. ออกจำาหน่ายอย่างกว้ัางข้วัาง และกล้องถ่่ายภาพข้นาดี 35 มูมู.  
กค็รองควัามูเป็นกล้องถ่่ายภาพ (ชนดิีฟิล์มู) ที�ได้ีรบัควัามูนิยมูสูิงสิดุีติลอดีกาล แต่ิแมู้จะมีู 
คูแ่ข่้งผู้ลิติกล้องถ่่ายภาพข้นาดีเดีียวักันออกมูามูากมูายในช่วังเก่อบร้อยปีที�ผู่้านมูา Leica กย็งั 
ได้ีรบัควัามูยอมูรับนบัถ่อ่ว่ัาเป็นกล้องถ่่ายภาพที�ดีีที�สิดุีในโลกติั�งแต่ิแรกเริ�มูจนถึ่งปัจจุบนัเพราะ
ควัามูประณีติ ละเอียดีอ่อน และพิถ่ีพิถ่ันในกระบวันการออกแบบและผู้ลิติข้องทั�งติัวักล้อง 
และเลนส์ิ จนเป็นที�ปรารถ่นาข้องผูู้รั้กการถ่่ายภาพทั�งมู่ออาชพีและสิมูคัรเล่นติลอดีมูา



15

 แมู้จะประสิบควัามูสิำาเร็จอย่างสิูงจนเป็นผูู้้นำาในอุติสิาหกรรมูกล้อง 
ถ่า่ยภาพ Leica กยั็งคงพฒันากล้องถ่า่ยภาพและเลนส์ิเพ่�อควัามูเป็นเลศิัอย่าง
ไมูห่ยดุียั�ง จนกระทั�งถ่งึ ค.ศั. 1954 Leica ไดีเ้ปดิีติวัักลอ้งถ่า่ยภาพติระกลู “M” 
อันย่อมูาจาก “Messsuucher” ซ้ำึ�งแปลวั่า “Range Finder” ในภาษัาอังกฤษั 
หร่อ “เคร่�องหาระยะ” ในภาษัาไทยออกมูาเป็นครั�งแรก โดียเริ�มูติ้นที� Leica M3 
ซ้ำึ�งเป็นกล้องถ่่ายภาพที�ทันสิมูัย หรูหรา และราคาแพงที�สิุดีในยุคนั�น เพราะไดี้นำา
เทคโนโลยียุคใหมู่โดียเฉพาะอย่างยิ�งระบบปรับโฟกัสิภาพแบบ Range Finder  
ที�ทำาให้การปรับโฟกัสิสิะดีวักและเที�ยงติรงกวั่ารุ่นก่อนๆ มูาก มูาใช้อีกทั�งเปลี�ยน
ระบบเลนส์ิใหมู่ ให้มีูประสิิทธิุภาพมูากกวั่าเดิีมู กล้องถ่่ายภาพ Leica M3  
จึงประสิบควัามูสิำาเร็จขั้�นสูิงสุิดี และอยู่ยงคงกระพันในสิายการผู้ลิติถ่ึง 12 ปี  
จนถ่ึง ค.ศั. 1966 ซ้ำึ�งนับวั่ายาวันานที�สุิดี โดียมีูยอดีจำาหน่ายทั�งสิิ�นกว่ัา  
220,000 กล้อง จากนั�น Leica ก็ไดี้ผู้ลิติกล้องและเลนส์ิ ติระกูล M ออกมูา
อยา่งติอ่เน่�องมูาจนถ่งึยคุดีจิทิลั Leica จงึไดีผู้้ลติิรุน่ M8 เปน็กลอ้งดีจิทิลัรุน่แรก 

กล้องถ่่ายภาพ Leica M6 limited edition
ที�ระลึกการครองสิิริราชสิมูบัติิครบ 50 ปี 
ข้องพระบาทสิมูเดี็จพระบรมูชนกาธุิเบศัร 
มูหาภูมูิพลอดีุลยเดีชมูหาราช บรมูนาถ่บพิติร 
จัดีทำาโดียธุนาคารกสิิกรไทย ร่วัมูกับ 
สิมูาคมูนิสิิติเก่าจุฬาลงกรณ์มูหาวัิทยาลัย 
เมู่�อ พ.ศั. 2539 (ผู้ลิติจำานวัน 700 ชุดี)

กล้องถ่่ายภาพ Leica M6 limited 
edition ที�ระลึกการครองราชย์ครบ 25 ปี 
ข้องสิมูเดี็จพระราชาธุิบดีีแห่งบรูไน 
พ.ศั. 2536 (ผู้ลิติจำานวัน 350 ชุดี)

ข้องติระกูล M เมู่�อ ค.ศั. 2006 (ก่อนหน้านั�น Leica ไดี้ผู้ลิติกล้องรุ่น S1 เป็นกล้องดีิจิทัลรุ่นแรกใน ค.ศั. 1996) ในปัจจุบัน Leica ผู้ลิติกล้อง
ถ่่ายภาพหลายติระกูลอาทิ S, SL, M, และ Q แติ่กล้องและเลนสิ์ติระกูล M ก็ยังคงเป็นกล้องที�ไดี้รับควัามูนิยมูสิูงที�สิุดีเสิมูอ

 ควัามูเป็นเลิศัข้องกล้อง Leica ทำาให้ประเทศัติ่างๆ นิยมูจัดีสิร้างกล้องถ่่ายภาพรุ่นพิเศัษัในจำานวันจำากัดีเพ่�อเป็นที�ระลึกอันทรง
คุณค่าในโอกาสิสิำาคัญ่ และเพ่�อจารึกไวั้ให้เป็นสิ่วันหนึ�งข้องประวััติิศัาสิติร์ ซ้ำึ�งกล้องถ่่ายภาพ Leica ชุดีพิเศัษัติ่างๆ ล้วันเป็นที�ปรารถ่นาข้อง 
นักสิะสิมูเสิมูอมูา

 ช่วังเวัลาที�พระบาทสิมูเดีจ็พระวัชริเกล้าเจ้าอยู่หวัั 
เสิด็ีจข้ึ�นเถ่ลิงถ่วััลยราชสิมูบัติิเป็นพระมูหากษััติริย์
รัชกาลที� 10 แห่งพระมูหาจักรีบรมูราชวังศั์ เป็นช่วัง
เริ�มูติ้นข้อง Leica M10 ซ้ำึ�งประจวับเหมูาะกับลำาดัีบ
ข้องรชักาลปจัจุบนัพอดีี บรษิัทั ไทยเบฟเวัอเรจ จำากดัี 
(มูหาชน) จึงไดี้จัดีทำากล้องถ่่ายภาพ Leica M10-P  
Limited Edition ที�ระลึกในโอกาสิมูหามูงคล 
พระราชพิธุีบรมูราชาภิเษัก พุทธุศัักราช 2562 นี�ขึ้�น
เพ่�อเป็นประจักษั์พยานแห่งควัามูจงรักภักดีีที�คนไทย
มูตีิอ่พระบาทสิมูเดีจ็พระเจา้อยูห่วัั และเพ่�อประกาศัให้
นานาประเทศัไดี้รับทราบถึ่งควัามูผูู้กพันอันแน่นแฟ้น
ระหวั่างสิถ่าบันพระมูหากษััติริย์ ไทยกับประชาชน 
ชาวัไทยที�ดีำาเนินส่ิบเน่�องมูาเป็นเวัลายาวันาน

ภาพถ่่ายแรกข้องกล้อง Leica โดียออสิการ์ บาร์แนค
ใน ค.ศั. 1913 เป็นภาพเมู่อง Wetzlar บ้านเกิดีข้อง Leica
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Leica M10-P
Summilux-M 35 f/1.4 ASPH. and
APO-Summicron-M 50 f/2 ASPH.
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มููลนิิธิิโรงพยาบาลสมูเด็็จพระยุพราช

 โรงพยาบาลสิมูเด็ีจพระยุพราชก่อติั�งขึ้�นเมู่�อปี 2519 จากดีำาริข้องรัฐบาล ร่วัมูกับพสิกนิกรไทยทั�งมูวัล ที�จะจัดีข้องข้วััญ่ข้ึ�นทูลเกล้าฯ 
ถ่วัายสิมูเดี็จพระบรมูโอรสิาธุิราช ฯ สิยามูมูกุฎราชกุมูาร เพ่�อเป็นการแสิดีงออกซ้ำึ�งควัามูจงรักภักดีี สิำาหรับให้บริการแก่ทหาร ติำารวัจ พลเร่อน 
อาสิาสิมูัคร และประชาชนในท้องถ่ิ�นห่างไกลทุรกันดีาร จากนั�นไดี้มูีการก่อติั�งมููลนิธุิโรงพยาบาลสิมูเดี็จพระยุพราชข้ึ�นเพ่�อจัดีสิร้างโรงพยาบาล
สิมูเดี็จพระยพุราชและจดัีหาอุปกรณ์เคร่�องมูอ่เวัชภณัฑ์เ์พ่�อใช้ในการรักษัาพยาบาล โดียมูอบใหเ้ป็นโรงพยาบาลในสิังกัดีกระทรวังสิาธุารณสิุข้ 
นอกจากนั�นมููลนิธุิฯ ยังช่วัยเหล่อหร่อสินับสินุนการจัดีสิร้างโรงพยาบาลสิมูเดี็จพระยุพราชที�ผูู้้อ่�นได้ีสิร้างขึ้�นเพ่�อน้อมูเกล้าฯ ถ่วัายเพ่�อสินอง
พระมูหากรุณาธุิคุณและเทิดีพระเกียรติิพระบาทสิมูเดี็จพระเจ้าอยู่หัวั

 ภารกิจหลักอีกประการหนึ�งข้องมููลนิธุิฯ ค่อการให้ควัามูช่วัยเหล่อและสินับสินุนการบริหารงานโรงพยาบาลสิมูเด็ีจพระยุพราชให้เป็นไป 
อย่างมูีประสิิทธุิภาพโดียการส่ิงเสิริมูและพัฒนาบุคลากรดี้านการบริหาร บริการสิาธุารณสิุข้และวิัชาการให้ใช้เทคโนโลยีที�เหมูาะสิมูเพ่�อเพิ�มู 
ข้ดีีควัามูสิามูารถ่ในการปฏิบัิติงิาน ซ้ำึ�งนอกจากจะเป็นประโยชนก์บัโรงพยาบาลสิมูเดีจ็พระยุพราชทกุแหง่แลว้ั ยงัเป็นแบบอย่างที�ดีีให้โรงพยาบาล
ชุมูชนอ่�นๆ ดี้วัย

 มููลนธิุิโรงพยาบาลสิมูเดีจ็พระยพุราชติระหนกัถ่งึควัามูสิำาคญั่ข้องสิภาพปญั่หาการสิาธุารณสิขุ้ที�แติกติา่งกนัข้องแติล่ะพ่�นที�เปน็อยา่งยิ�ง  
จึงได้ีสิ่งเสิริมูและสินับสินุนการศัึกษัาค้นควั้าวัิจัย เพ่�อพัฒนาการดีำาเนินงานข้องโรงพยาบาลให้เจริญ่ก้าวัหน้าเหมูาะสิมูกับสิภาพปัญ่หาข้อง 
พ่�นที�นั�นๆ สิ่งผู้ลให้การให้บริการทางการแพทย์และสิาธุารณสิุข้เป็นไปอย่างติรงเป้าหมูาย

 ด้ีานการดีูแลบุคลากรข้องโรงพยาบาล มููลนิธุิฯ มูีนโยบายในการสิ่งเสิริมู สินับสินุนหร่อให้รางวััลแก่เจ้าหน้าที�ข้องโรงพยาบาลสิมูเดี็จ 
พระยุพราชที�ปฏิิบัติิงานดีีเดี่นเพ่�อเป็นข้วััญ่และกำาลังใจให้ทำางานอย่างมูีควัามูสิุข้ อันจะสิ่งผู้ลให้เกิดีประโยชน์สิูงสิุดีแก่ประชาชนที�มูาใช้บริการ
ข้องโรงพยาบาล ในดีา้นข้้อมูลูข้่าวัสิาร มูลูนิธุิฯ ยงัมูภีารกิจในการเผู้ยแพร่ควัามูรู้และข้่าวัสิารเพ่�อสิง่เสิริมูสิขุ้ภาพอนามูยัข้องประชาชน รวัมูถ่ึง 
การดีำาเนินงานข้องโรงพยาบาลสิมูเดี็จพระยุพราชในแติ่ละพ่�นที�เพ่�อสิร้างควัามูติระหนักรู้และควัามูเข้้าใจอันดีีแก่ประชาชนอีกดี้วัย 

 นอกจากการมุู่งพฒันาการดีำาเนนิงานภายในเครอ่ข้า่ยโรงพยาบาลสิมูเดีจ็พระยพุราชในทอ้งที�ทรุกนัดีารอยา่งทั�วัถ่งึติามูที�ไดีก้ล่าวัมูาแลว้ั  
มููลนิธุิฯ ยังร่วัมูมู่อกับองค์กรการกุศัลอ่�นๆ เพ่�อสิร้างสิรรค์คุณภาพชีวัิติที�ดีี ให้สิังคมูไทยโดียรวัมูอันเป็นเป้าหมูายที�สิำาคัญ่ที�สิุดีข้องมููลนิธุิ 
โรงพยาบาลสิมูเดี็จพระยุพราช
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หมูายเลข 6/10 
ราคาเริ�มูติ้น 1,500,000 บาท (หนึ�งล้านห้าแสินบาท)

Lot 10 
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มููลนิิธิิราชประชานิุเคราะห์์ ในิพระบรมูราชูปถััมูภ์์

	 มููลนิิธิิราชประชานิุเคราะห์์ฯ	 ได้้ก่่อก่ำาเนิิด้ขึ้้�นิเมู่�อวัันิที่่�	 23	 สิิงห์าคมู	 พ.ศ.	 2506	 ด้้วัยพระมูห์าก่รุณาธิิคุณขึ้องพระบาที่สิมูเด้็จ 
พระบรมูชนิก่าธิเิบศร	มูห์าภูมููพิลอด้ลุยเด้ชมูห์าราช	บรมูนิาถบพติร	ที่่�ที่รงมูต่อ่พสิก่นิกิ่รขึ้องพระองค์โด้ยได้ท้ี่รงมูพ่ระราชด้ำารวิัา่	ภูยัธิรรมูชาติ	
ห์ร่อสิาธิารณภูัยอาจเก่ิด้ขึ้้�นิเมู่�อใด้ก่็ได้้	 ไมู่มู่ผูู้้ ใด้	 จะคาด้ห์มูายได้้	 ด้ังที่่� ได้้เก่ิด้พายุโซนิร้อนิแฮเร่ยตขึ้้�นิ	 เมู่�อปีพ.ศ.	 2505	 ที่่�แห์ลมูตะลุมูพุก่	 
จังห์วััด้นิครศร่ธิรรมูราช	 และอ่ก่ห์ลายจังห์วััด้ในิภูาคใต้	 จ้งได้้พระราชที่านิก่ำาเนิิด้มููลนิิธิิ	 และพระราชที่านินิามูวั่า	 “มููลนิิธิิราชประชานิุเคราะห์์”	 
อันิห์มูายควัามูวั่า	 “พระราชา”	 และ	 “ประชาชนิ”	 อนิุเคราะห์์ซ้�งก่ันิและก่ันิ	 และที่รงพระก่รุณาโปรด้เก่ล้าฯ	 ให์้อยู่ ในิ	 “พระบรมูราชูปถัมูภู์”	 
ก่ับที่รงด้ำารงตำาแห์นิ่งพระบรมูราชูปถัมูภูก่แห์่งมููลนิิธิิฯ	นิ่�ด้้วัย

	 มููลนิิธิิราชประชานิุเคราะห์์	 ในิพระบรมูราชูปถัมูภู์	 ได้้ด้ำาเนิินิก่ารช่วัยเห์ล่อประชาชนิที่่�ประสิบภูัยธิรรมูชาติและภูัยพิบัติต่างๆ	 ได้้ปรับปรุง
วัตัถปุระสิงคข์ึ้องมูลูนิธิิฯิ	ให์ส้ิอด้คลอ้งก่บัสิถานิก่ารณแ์ละพระราชด้ำารขิึ้อง	พระบรมูราชปูถมัูภูก่ตลอด้มูาจนิถง้ปจัจบุนัิ	ได้ช้ว่ัยเห์ลอ่ผูู้ป้ระสิบภูยั 
ธิรรมูชาติ	พร้อมูที่ั�งให์้ก่ารช่วัยเห์ล่อด้้านิก่ารศ้ก่ษา	อาที่ิ	มูอบเงินิสินิับสินิุนิโครงก่ารพัฒนิาโรงเร่ยนิราชประชานิุเคราะห์์	ที่ั�ง	58	โรงเร่ยนิ	และ
โรงเร่ยนิที่่�มููลนิิธิิฯ	 ให์้ก่ารสินิับสินิุนิอ่ก่	 8	 โรงเร่ยนิ	 มูอบอุปก่รณ์ก่ารเร่ยนิ	 อุปก่รณ์ก่่ฬาและมูอบทีุ่นิพระราชที่านิเพ่�อก่ารศ้ก่ษาสิงเคราะห์์ 
ต่อเนิ่�อง	 ให์้แก่่นิัก่เร่ยนิเร่ยนิด้่ที่่�จบก่ารศ้ก่ษาจาก่โรงเร่ยนิราชประชานิุเคราะห์์	 เด้็ก่ก่ำาพร้าที่่�บิด้าห์ร่อมูารด้าเสิ่ยช่วัิตจาก่สิาธิารณภูัย	 ให์้ได้้รับ
โอก่าสิที่างก่ารศ้ก่ษาสิูงสิุด้ตามูควัามูสิามูารถ	โด้ยได้้รับก่ารสินิับสินิุนิทีุ่นิก่ารศ้ก่ษาจาก่สิถานิศ้ก่ษาต่างๆ	เป็นิอย่างด้่

	 ในิปี	พ.ศ.	 2560	พระบาที่สิมูเด้็จพระวัชิรเก่ล้าเจ้าอยู่ห์ัวั	 ที่รงรับมููลนิิธิิฯ	 ไวั้ในิพระบรมูราชูปถัมูภู์	 และที่รงด้ำารงตำาแห์นิ่ง	 “พระบรมู 
ราชูปถัมูภูก่”	 แห์่งมููลนิิธิิราชประชานิุเคราะห์์ฯ	 ที่รงมู่พระราชประสิงค์ที่่�จะสิ่บสิานิ	 รัก่ษา	 และต่อยอด้	พระราชปณิธิานิขึ้องพระบาที่สิมูเด้็จ 
พระบรมูชนิก่าธิิเบศร	มูห์าภููมูิพลอดุ้ลยเด้ชมูห์าราช	บรมูนิาถบพิตร	 ในิก่ารช่วัยเห์ล่อ	 โด้ยได้้พระราชที่านิแนิวัที่างในิก่ารปฏิิบัติเพ่�อช่วัยเห์ล่อ
ประชาชนิที่่�ประสิบภูัยให์้เป็นิระบบ	รวัด้เร็วั	และไมู่ซำ�าซ้อนิ

	 จาก่ก่ารด้ำาเนิินิงานิที่่�ผู้่านิมูา	นิับเป็นิเวัลาเก่่อบ	60	ปี	ที่่�มููลนิิธิิราชประชานิุเคราะห์์	ในิพระบรมูราชูปถัมูภู์	ได้้ให์้ก่ารช่วัยเห์ล่อผูู้้ประสิบภูัย 
ตามูแผู้นิเร่งด้่วันิ	 โด้ยก่ารสินิับสินิุนิอาห์าร	 และนิำ�าด้่�มู	 รวัมูถ้งสิิ�งขึ้องเคร่�องใช้ที่่�จำาเป็นิ	 เขึ้้าถ้งพ่�นิที่่�ประสิบภูัยพิบัติอย่างรวัด้เร็วัและตรงจุด้	 
มูอบถุงยังช่พพระราชที่านิจาก่พระบาที่สิมูเด้จ็พระเจ้าอยู่ห์วััเพ่�อเป็นิขึ้วััญและก่ำาลังใจแก่่ผูู้้ประสิบภูัยให์ส้ิามูารถมู่ก่ำาลังใจในิก่ารด้ำารงช่วัิต	ต่อสิู้
ก่ับปัญห์าที่่�เก่ิด้ขึ้้�นิได้้ต่อไป	 และก่ารช่วัยเห์ล่อระยะยาวันิั�นิมููลนิิธิิราชประชานิุเคราะห์์ฯ	 ได้้มู่ก่ารสิำารวัจครอบครัวัผูู้้เสิ่ยช่วัิตจาก่ภูัยธิรรมูชาติ	 
โด้ยมูอบทีุ่นิพระราชที่านิเพ่�อก่ารศ้ก่ษาสิงเคราะห์์ให์้แก่่บุตร-ธิิด้า	 ในิครอบครัวัที่่�บิด้า	 มูารด้า	 ห์ร่อผูู้้ปก่ครองเสิ่ยช่วัิตจาก่ภูัยต่างๆ	 รวัมูถ้ง 
เสิ่ยช่วัิตจาก่โรคโควัิด้	19	ให์้สิามูารถมู่โอก่าสิศ้ก่ษาเล่าเร่ยนิ	สิร้างอนิาคตที่่�ด้่	และเป็นิก่ำาลังสิำาคัญขึ้องครอบครัวัต่อไป
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ห์มูายเลข 10/10 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,500,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิห์้าแสินิบาที่)

Lot 11
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ไตรโครงการ

	 พระบาที่สิมูเด้จ็พระเจา้อยูห่์วัั	และสิมูเด้จ็พระนิางเจา้	ฯ	พระบรมูราชนิิ	่ได้ท้ี่รงพระก่รณุาโปรด้เก่ลา้ฯ	จดั้ตั�ง	โครงก่าร	“พชัรสิธุิาคชานิรุกั่ษ”์	 
ในิพระบรมูราชูปถัมูภู์	 เพ่�อสิ่บสิานิ	 รัก่ษา	 ต่อยอด้	 แนิวัพระราชด้ำาริพระบาที่สิมูเด้็จพระบรมูชนิก่าธิิเบศร	 มูห์าภููมูิพลอดุ้ลยเด้ชมูห์าราช	 
บรมูนิาถบพติร	และสิมูเด้จ็พระนิางเจา้สิริกิ่ติิ�	พระบรมูราชนิิน่ิาถ	พระบรมูราชชนินิพ่นัิปหี์ลวัง	ในิก่ารแก่้ไขึ้ปญัห์าก่ารอยูร่ว่ัมูก่นัิระห์วัา่งคนิก่บัชา้งปา่	 
รวัมูที่ั�งก่ารอนิุรัก่ษ์และพัฒนิาที่รัพยาก่รธิรรมูชาติและพัฒนิาคุณภูาพช่วัิตขึ้องประชาชนิในิพ่�นิที่่�ป่ารอยต่อ	 5	 จังห์วััด้ภูาคตะวัันิออก่	 ได้้แก่่	
ฉะเชิงเที่รา	จันิที่บุร่	ระยอง	ชลบุร่	และสิระแก่้วั	และได้้ก่่อตั�งมููลนิิธิิพัชรสิุธิาคชานิุรัก่ษ์	ในิพระบรมูราชูปถัมูภู์	เมู่�อพ.ศ.	2564	โด้ยมู่วััตถุประสิงค์	
ด้ังนิ่�	 1.	 เพ่�อสิ่งเสิริมูให์้เห์็นิคุณค่าควัามูสิำาคัญขึ้องช้างป่าตามูธิรรมูชาติ	 ก่ารอนิุรัก่ษ์ช้างป่าตามูธิรรมูชาติและก่ารดู้แลช่วัยเห์ล่อช้างป่าตามู
ธิรรมูชาติ	โด้ยเฉพาะในิพ่�นิที่่�จังห์วััด้ภูาคตะวัันิออก่	2.	เพ่�อสินิับสินิุนิ	สิ่งเสิริมู	และแก่้ไขึ้ปัญห์าก่ารอยู่ร่วัมูก่ันิอย่างสิมูดุ้ลระห์วั่างคนิก่ับช้างป่า
ตามูธิรรมูชาต	ิและ	3.	รว่ัมูก่บัชมุูชนิ	ห์นิว่ัยงานิภูาครฐั	เอก่ชนิ	และองคก์่รตา่งๆ	เพ่�อสิรา้งควัามูเขึ้า้ใจให์ก้่ารชว่ัยเห์ลอ่	และแก่้ไขึ้ปญัห์าจาก่ชา้งปา่ 
ตามูธิรรมูชาติบุก่รุก่ห์าก่ินิในิพ่�นิที่่�ก่ารเก่ษตรขึ้องราษฎร	ห์ร่อที่ำาให์้ราษฎรได้้รับควัามูเด้่อด้ร้อนิโด้ยเฉพาะตามูพ่�นิที่่�ในิขึ้้อ	1

	 มููลนิิธิิภููบด้ินิที่ร์	ในิพระบรมูราชูปถัมูภู์	ก่่อตั�งขึ้้�นิเมู่�อพ.ศ.	2564	ตามูพระราชประสิงค์พระบาที่สิมูเด้็จพระเจ้าอยู่ห์ัวั	เพ่�อสิ่บสิานิ	รัก่ษา	
ต่อยอด้ตามูโครงก่ารอันิเนิ่�องมูาจาก่พระราชด้ำาริและแนิวัพระราชด้ำาริพระบาที่สิมูเด้็จพระบรมูชนิก่าธิิเบศร	 มูห์าภููมูิพลอดุ้ลยเด้ชมูห์าราช	 
บรมูนิาถบพิตร	 และสิมูเด้็จพระนิางเจ้าสิิริก่ิติ�	 พระบรมูราชินิ่นิาถ	พระบรมูราชชนินิ่พันิปีห์ลวัง	 โด้ยพระราชที่านิพระราชที่รัพย์สิ่วันิพระองค์	 
ซ้�งสิมูเด้็จพระเจ้าลูก่เธิอ	เจ้าฟ้้าพัชรก่ิติยาภูา	นิเรนิที่ิราเที่พยวัด้่	ก่รมูห์ลวังราชสิาริณ่สิิริพัชร	มูห์าวััชรราชธิิด้า	ที่รงเป็นิองค์ประธิานิก่รรมูก่าร	
โด้ยมู่วััตถุประสิงค์ห์ลัก่เพ่�อช่วัยเห์ล่อ	สิ่งเสิริมู	 และพัฒนิาควัามูเป็นิอยู่ให์้ก่ับประชาชนิที่่�อยู่อาศัยในิเขึ้ตพ่�นิที่่�ที่่�ด้ินิขึ้องรัฐทีุ่ก่ประเภูที่	ซ้�งมู่ก่าร
อนิุญาตให์้ใช้ประโยชนิ์จาก่ที่างราชก่ารเป็นิไปตามูระเบ่ยบและขึ้้อก่ฎห์มูายขึ้องพ่�นิที่่�นิั�นิๆ	ให์้มู่คุณภูาพช่วัิตที่่�ด้่	สิามูารถด้ำารงช่พสิอด้คล้องก่ับ
วัฒันิธิรรมู	ขึ้นิบธิรรมูเนิย่มู	และประเพณ	่ตามูวัถิช่มุูชนิที่อ้งถิ�นิ	และเขึ้า้ถง้สิทิี่ธิขิึ้ั�นิพ่�นิฐานิตา่งๆ	รวัมูถง้สิง่เสิรมิูชมุูชนิให์มู้ก่่ารจดั้ก่ารใชป้ระโยชนิ์	
และอนิุรัก่ษ์ที่รัพยาก่รธิรรมูชาติในิพ่�นิที่่�ชุมูชนิอย่างยั�งย่นิสิอด้คล้องก่ับวัิถ่ช่วัิต

	 มูลูนิธิิริาชที่ณัฑ์ป์นัิสิขุึ้	ที่ำาควัามูด้	่เพ่�อชาต	ิศาสินิ	์ก่ษตัรยิ	์ในิพระบรมูราชปูถมัูภู	์ก่อ่ตั�งขึ้้�นิเมู่�อพ.ศ.	2564	โด้ยพระบาที่สิมูเด้จ็พระเจา้อยูห่์วัั	
มู่พระราชประสิงค์จัด้ตั�งเพ่�อพระราชที่านิควัามูช่วัยเห์ล่อในิเร่�องก่ารจัด้ห์าอุปก่รณ์	 เคร่�องมู่อที่างก่ารแพที่ย์	 และเวัชภูัณฑ์์แก่่โรงพยาบาล
ราชที่ณัฑ์	์สิถานิพยาบาล	โรงพยาบาลขึ้องห์นิว่ัยราชก่าร	และโรงพยาบาลอ่�นิๆ	ที่่�ให์ก้่ารรกั่ษาผูู้ต้อ้งขึ้งั	รวัมูถง้มูจ่ติอาสิาพระราชที่านิ	904	วัปร.	 
เขึ้้าไปช่วัยเห์ล่อที่างก่ารแพที่ย์พยาบาล	พร้อมูอบรมูให์้ควัามูรู้และดู้แลสิุขึ้ภูาพและสิวััสิด้ิก่ารขึ้องผูู้้ต้องขึ้ัง

มููลนิิธิิราชทััณฑ์์ปันิสุข ทัำาความูด็ี เพ่�อชาติ ศาสนิ์ กษััตริย์ ในิพระบรมูราชูปถััมูภ์์

มููลนิิธิิภ์ูบด็ินิทัร์ ในิพระบรมูราชูปถััมูภ์์

มููลนิิธิิพัชรสุธิาคชานิุรักษั์ ในิพระบรมูราชูปถััมูภ์์
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มููลนิิธิิพัชรสุธิาคชานิุรักษั์ ในิพระบรมูราชูปถััมูภ์์
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มููลนิิธิิราชทััณฑ์์ปันิสุข ทัำาความูด็ี เพ่�อชาติ ศาสนิ์ กษััตริย์ ในิพระบรมูราชูปถััมูภ์์

มููลนิิธิิภ์ูบด็ินิทัร์ ในิพระบรมูราชูปถััมูภ์์
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ห์มูายเลข 7/10 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,500,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิห์้าแสินิบาที่)

Lot 12 
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มููลนิิธิิอาสาเพ่�อนิพ่�ง (ภ์าฯ) ยามูยาก สภ์ากาชาด็ไทัย

 มููลนธิุอิาสิาเพ่�อนพ่�ง (ภาฯ) ยามูยาก สิภากาชาดีไทย จดัีติั�งข้ึ�นเมู่�อป ีพ.ศั. 2538 ติามูพระดีำารขิ้องพระเจา้วัรวังศัเ์ธุอ พระองคเ์จา้โสิมูสิวัลี  
กรมูหมู่�นสิุทธุนารีนาถ่ โดียทรงดีำารงติำาแหน่งเป็นนายกกิติติิมูศัักดิี�ติลอดีชีพ และสิมูเดี็จพระเจ้าลูกเธุอ เจ้าฟ้าพัชรกิติิยาภา นเรนทิราเทพยวัดีี  
กรมูหลวังราชสิาริณีสิิริพัชร มูหาวััชรราชธิุดีา ทรงดีำารงติำาแหน่งประธุานกรรมูการ โดียมีูวััติถุ่ประสิงค์เพ่�อสินับสินุนและเช่�อมูโยงให้ภาครัฐ 
เอกชน และชุมูชน รว่ัมูกนัเก่�อหนนุช่วัยเหล่อซ้ำึ�งกนัและกันในยามูทุกข้ย์ากจากอทุกภยัและภัยพบิตัิทิี�รนุแรง อนัไดีแ้ก ่การร่วัมูกนัระดีมูองคค์วัามูรู ้ 
นวััติกรรมู กำาลังแรงกาย ทุนทรัพย์ และจิติสิาธุารณะ เพ่�อช่วัยเหล่อและฟ้�นฟูอย่างครบวังจร รวัมูทั�งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวัิติ 
อย่างยั�งย่น นอกจากนี�ยังสินบัสินนุใหผูู้้ท้กุข้ย์ากนอ้ยกวัา่ชว่ัยเหล่อผูู้ท้กุข้ย์ากมูากกวัา่ ผูู้ท้ี�แข้ง็แรงชว่ัยผูู้อ้อ่นแอ เปน็ติน้ โดียมุู่งเนน้การประทงัชวีัติิ 
และการฟ้�นฟูสิภาพจิติใจ มููลนิธุิฯ ปฏิิบัติิงานและยึดีหลักภายใติ้แนวัคิดี “แบ่งปัน พอเพียง ยั�งย่น”

 ในการก่อติั�งครั�งแรกเป็นเพียง “โครงการอาสิาเพ่�อนพ่�ง (ภาฯ) ยามูยาก สิภากาชาดีไทย” ซ้ำึ�งมูีข้ึ�นในข้ณะที�เกิดีอุทกภัยครั�งร้ายแรง  
ในกรุงเทพมูหานคร ปี พ.ศั. 2538 และมูีผูู้้ไดี้รับควัามูเด่ีอดีร้อนเป็นจำานวันมูาก ในการนี� พระเจ้าวัรวังศั์เธุอ พระองค์เจ้าโสิมูสิวัลี กรมูหมู่�น 
สิุทธุนารีนาถ่ และสิมูเดี็จพระเจ้าลูกเธุอ เจ้าฟ้าพัชรกิติิยาภา นเรนทิราเทพยวัดีี กรมูหลวังราชสิาริณีสิิริพัชร มูหาวััชรราชธุิดีา ทรงออกปฏิิบัติิ
ภารกิจในโครงการฯ เป็นครั�งแรก โดียเสิดี็จออกรับนำ�าใจจากผูู้้ไมู่ประสิบอุทกภัยที�สิถ่านีบริการนำ�ามูัน ในครั�งนั�น มูีประชาชนคนหนึ�งถ่วัายเงิน  
20 บาท ให้แก่พระองค์ท่าน เพ่�อนำาไปสิมูทบในการช่วัยเหล่อผูู้้ประสิบอุทกภัยคนอ่�นที�เดี่อดีร้อนมูากกวั่า

“ครึั�งแรึกที่่�เรึาไปเย่�ยมูปรึะชาชนื่ผูู้้ปรึะสบภัยนื่ำ�าที่่วมู ปรึะชาชนื่มูากมูายแช่นื่ำ�าย่นื่รึอเฝ้้า เรึาได้รึับเงินื่ 20 บาที่ ที่่�เปียกโชกจัากชาวบ้านื่ 
เขาบอกว่าขอถ่วายสำาหรึับช่วยเหล่อปรึะชาชนื่ เรึาก็ถ่ามูว่าที่ำาไมูไมู่เก็บไว้ช่วยเหล่อติัวเอง 

เขาก็ย่นื่ยันื่คำาเดิมู นื่่�จัึงเป็นื่ 20 บาที่แรึกที่่�เรึาได้มูาสำาหรึับที่ำามููลนื่ิธีิฯ”

พระดีำารัสิพระเจ้าวัรวังศั์เธุอ พระองค์เจ้าโสิมูสิวัลี กรมูหมู่�นสิุทธุนารีนาถ่
นายกกิติติิมูศัักดีิ�ติลอดีชีพ

 จากเหติุการณ์ครั�งนั�น โครงการ ฯ ก็ไดีด้ีำาเนินการมูาอย่างติ่อเน่�อง จนไดีจ้ัดีติั�งเป็นมููลนิธุิอาสิาเพ่�อนพ่�ง (ภาฯ) ยามูยาก สิภากาชาดีไทย 
เมู่�อวัันที� 21 พฤศัจิกายน พ.ศั. 2544 

 ในปี พ.ศั. 2565 ย่างเข้้าสิู่ปีที� 27 ข้องการดีำาเนินงาน มููลนิธุิฯ มูุ่งดีำาเนินภารกิจสิู่การเป็น “ศัูนย์กลางควัามูเป็นเลิศัดี้านการบรรเทาทุกข้์ 
และจัดีการภัยพิบัติิอันเกิดีจากอุทกภัย (Center of Excellence in Flood Relief and Management)” ติามูพระนโยบายข้องสิมูเดี็จ 
พระเจา้ลกูเธุอ เจา้ฟา้พชัรกติิยิาภา นเรนทริาเทพยวัดีี กรมูหลวังราชสิารณิสิีิรพิชัร มูหาวัชัรราชธุดิีา ประธุานกรรมูการมููลนธิุฯิ และมุู่งสู่ิการเปน็  
“ติ้นแบบข้องโลกในการบรรเทาทุกข้์ (Disaster Relief) และการพัฒนาอย่างยั�งย่น (Sustainable Development)” เพ่�อสิร้างแรงบันดีาลใจ
และถ่่ายทอดีองค์ควัามูรู้ให้กับหน่วัยงานที�เกี�ยวัข้้อง พร้อมูกับข้ยายผู้ลสิู่สิังคมูวังกวั้างติ่อไป
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ห์มูายเลข 8/10 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,500,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิห์้าแสินิบาที่)

Lot 13
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Leica M10-P
APO-Summicron-M 50 f/2 ASPH.
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มููลนิิธิิทัุนิการศึกษัาพระราชทัานิสมูเด็็จพระบรมูโอรสาธิิราช ฯ
สยามูมูกุฎราชกุมูาร (มู.ทั.ศ.)

	 พระบาที่สิมูเด้็จพระเจ้าอยู่ห์ัวั	 (เมู่�อครั�งด้ำารงพระอิสิริยยศเป็นิสิมูเด้็จพระบรมูโอรสิาธิิราช	 ฯ	 สิยามูมูกุ่ฎราชกุ่มูาร)	 มู่พระราชปณิธิานิ
ที่่�มูุ่งมูั�นิจะสิร้างโอก่าสิให์้ก่ับเยาวัชนิที่่�จะเติบโตเป็นิก่ำาลังสิำาคัญขึ้องชาติ	 โด้ยมู่พระราชด้ำาริ ให์้นิำาพระราชที่รัพย์สิ่วันิพระองค์	 และที่รัพย์จาก่ 
ผูู้้บริจาคโด้ยเสิด็้จพระราชกุ่ศลมูาใช้ให์้เก่ิด้ประโยชนิ์	 เสิริมูสิร้างโอก่าสิที่างก่ารศ้ก่ษาให์้แก่่เยาวัชนิที่่�ยาก่จนิ	 ได้้มู่โอก่าสิศ้ก่ษาอย่างต่อเนิ่�อง	 
ที่รงพระราชด้ำาริ ให์้จัด้ที่ำา	 “โครงก่ารทีุ่นิก่ารศ้ก่ษา	 สิมูเด้็จพระบรมูโอรสิาธิิราช	 ฯ	 สิยามูมูกุ่ฎราชกุ่มูาร”	 ขึ้้�นิเป็นิครั�งแรก่เมู่�อพ.ศ.	 2552	 
และต่อมูาที่รงพระราชด้ำาริ ให์้จัด้ตั�ง	 “มููลนิิธิิทีุ่นิก่ารศ้ก่ษาพระราชที่านิ	 สิมูเด้็จพระบรมูโอรสิาธิิราช	 ฯ	 สิยามูมูกุ่ฎราชกุ่มูาร”	 ห์ร่อ	 มู.ที่.ศ.	 
เมู่�อวัันิที่่�	4	กุ่มูภูาพันิธิ์	พ.ศ.	2553	โด้ยมู่วััตถุประสิงค์เพ่�อมูุ่งเสิริมูสิร้างโอก่าสิที่างก่ารศ้ก่ษาแก่่เยาวัชนิที่่�เร่ยนิด้่	ขึ้ยันิห์มูั�นิเพียร	ประพฤติด้่	 
มูค่ณุธิรรมู	และฐานิะยาก่จนิ	ให์ส้ิามูารถพ่�งพาตนิเองได้อ้ยา่งมูั�นิคง	โด้ยสินิบัสินินุิที่นุิก่ารศก้่ษาแก่เ่ยาวัชนิที่่�ก่ำาลงัจะจบก่ารศก้่ษาชั�นิมูธัิยมูศก้่ษา
ปีที่่�	 3	 ให์้มู่โอก่าสิศ้ก่ษาในิชั�นิมูัธิยมูศ้ก่ษาตอนิปลายไปจนิจบปริญญาตร่ห์ร่อเที่่ยบเที่่าในิสิาขึ้าวัิชาที่่�สิอด้คล้องก่ับควัามูรู้ควัามูสิามูารถและ 
ควัามูต้องก่ารขึ้องผูู้้เร่ยนิโด้ยไมู่มู่ภูาระผูู้ก่พันิต้องใช้ทีุ่นิค่นิ	 และเมู่�อจบก่ารศ้ก่ษาจะเปิด้โอก่าสิให์้เขึ้้าที่ำางานิเป็นิขึ้้าราชบริพารในิพระองค์ฯ	 
ตามูควัามูสิมูัครใจ	

	 ในิก่ารด้ำาเนิินิงานิโครงก่ารทีุ่นิฯ	พระองค์พระราชที่านิห์ลัก่ก่าร	ให์้ก่ระจายทีุ่นิครบในิทีุ่ก่จังห์วััด้	และด้ำาเนิินิก่ารด้้วัยก่ารแสิวังห์า	คัด้เล่อก่	
คัด้สิรร	 และก่ลั�นิก่รอง	 จนิได้้ผูู้้ที่่�มู่คุณสิมูบัติเห์มูาะสิมูเขึ้้ารับพระราชที่านิทีุ่นิ	 และที่รงเนิ้นิยำ�าวั่า	“…เมู่�อทัำาโครงการมูาแล้ว จำาเป็นิต้องศึกษัา 
ติด็ตามู และพัฒนิาแผนิในิการช่วยเห์ล่ออย่างต่อเนิ่�อง การทัำางานิทัี� ได็้ผล ต้องศึกษัาข้อมููล มูีการปรับแผนิให์้ทัันิสมูัย และมูีความูใส่ ใจทัี�จะ
ทัำางานิต่อเนิ่�อง…”
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ห์มูายเลข 10/20 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,000,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิบาที่)

Lot 01
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มููลนิิธิิชัยพัฒนิา

	 พระบาที่สิมูเด้จ็พระบรมูชนิก่าธิเิบศร	มูห์าภูมููพิลอด้ลุยเด้ชมูห์าราช	บรมูนิาถบพติร	พระราชที่านิพระราชด้ำาริให์จ้ดั้ตั�ง	“มูลูนิธิิชิยัพฒันิา”	 
เมู่�อพ.ศ.	 2531	 โด้ยที่รงด้ำารงตำาแห์นิ่งเป็นินิายก่ก่ิตติมูศัก่ด้ิ�	 และที่รงพระก่รุณาโปรด้เก่ล้าฯ	 ให์้สิมูเด้็จพระก่นิิษฐาธิิราชเจ้า	 ก่รมูสิมูเด้็จ 
พระเที่พรัตนิราชสิุด้า	 ฯ	 สิยามูบรมูราชกุ่มูาร่	 เป็นิองค์ประธิานิ	 เพ่�อสินิับสินิุนิช่วัยเห์ล่อประชาชนิในิลัก่ษณะขึ้องก่ารด้ำาเนิินิงานิพัฒนิาต่างๆ	 
ในิก่รณ่ที่่�ต้องถูก่จำาก่ัด้ด้้วัยเง่�อนิไขึ้ขึ้องก่ฎเก่ณฑ์์	ระเบ่ยบ	ห์ร่องบประมูาณที่่�ระบบราชก่ารไมู่สิามูารถด้ำาเนิินิก่ารได้้ที่ันิที่่	จนิเป็นิเห์ตุให์้ก่ารแก่้ไขึ้
ปญัห์าไมูส่ิอด้คลอ้ง	ห์รอ่ที่นัิก่บัสิถานิก่ารณท์ี่่�จำาเปน็ิเรง่ด้ว่ันิที่่�จะตอ้งก่ระที่ำาโด้ยเรว็ั	ก่ารที่่�มูลูนิธิิชิยัพฒันิาเขึ้า้มูาด้ำาเนินิิก่ารเชน่ินิ่�	สิง่ผู้ลให์ป้ระชาชนิ
ได้ร้บัประโยชนิอ์ยา่งแที่จ้รงิ	รวัด้เรว็ัฉบัพลนัิ	โด้ยไมูต่ก่อยูภู่ายใตข้ึ้อ้จำาก่ดั้ใด้ๆ	ที่ั�งสิิ�นิ	อาจก่ลา่วัได้ว้ัา่ก่ารด้ำาเนินิิงานิขึ้องมูลูนิธิิชิยัพฒันิาเปน็ิก่าร
ช่วัยให์้ก่ระบวันิก่ารพัฒนิาเก่ิด้ควัามูสิมูบูรณ์ขึ้้�นิ

	 มูลูนิธิิชิยัพฒันิา	จดั้ตั�งเพ่�อสินิบัสินินุิก่ารด้ำาเนินิิงานิตามูโครงก่ารอนัิเนิ่�องมูาจาก่พระราชด้ำารแิละโครงก่ารพฒันิาอ่�นิๆ	ชว่ัยเห์ลอ่ประชาชนิ
ในิด้า้นิเศรษฐก่จิและสิงัคมูให์มู้ค่ณุภูาพชว่ัติที่่�ด้ข่ึ้้�นิ	และให์ส้ิามูารถชว่ัยตวััเองและพ่�งตนิเองได้แ้ละอยูด่้ก่่นิิด้	่อนัิจะนิำาไปสิูค่วัามูมูั�นิคงขึ้องประเที่ศ	
ค่อ	ชัยชนิะแห์่งก่ารพัฒนิา

	 ก่ารด้ำาเนินิิก่จิก่รรมูตา่งๆ	ขึ้องมูลูนิธิิชิยัพฒันิา	ใชว้ัธิิก่่ารตามูแนิวัพระราชด้ำาร	ิที่่�มูล่กั่ษณะประห์ยดั้	เรย่บงา่ย	สิอด้คลอ้งก่บัสิภูาพแวัด้ลอ้มู	
และคำานิง้ถง้วัถิก่่ารด้ำาเนินิิชว่ัติขึ้องราษฎรเปน็ิสิำาคญั	เพ่�อให์ก้่ารพฒันิานิั�นิเปน็ิไปอยา่งมูป่ระสิทิี่ธิภิูาพ	ก่อ่ให์เ้ก่ดิ้ประโยชนิแ์ก่ร่าษฎรอยา่งแที่จ้รงิ	
ที่ั�งในิด้้านิควัามูมูั�นิคงในิก่ารประก่อบอาช่พและควัามูสิุขึ้ในิก่ารด้ำาเนิินิช่วัิตอย่างพอเพียงและยั�งย่นิ
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ห์มูายเลข 20/20 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,000,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิบาที่)

Lot 02 
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	 มูลูนิธิิแิมูฟ่้า้ห์ลวัง	ในิพระบรมูราชปูถมัูภู	์เด้มิูช่�อ	มูลูนิธิิสิิง่เสิรมิูผู้ลผู้ลติชาวัเขึ้าไที่ย	ในิพระราชปูถมัูภูส์ิมูเด้จ็พระศรน่ิครนิิที่ราบรมูราชชนินิ่	
ก่่อตั�งขึ้้�นิเมู่�อพ.ศ.	2515	ตามูพระราชด้ำาริ	เพ่�ออนิุรัก่ษ์ศิลปวััฒนิธิรรมูและสิ่งเสิริมูรายได้้ที่่�มูั�นิคงให์้ชาวัไที่ยภููเขึ้า	ด้้วัยที่ำาก่ารตลาด้ห์ัตถก่รรมู
งานิมู่อ	 รวัมูที่ั�งสิ่งเสิริมูก่ารศ้ก่ษาให์้แก่่เยาวัชนิชาวัไที่ยภููเขึ้าก่วั่า	 400	คนิ	ที่ั�งนิ่�	 ได้้เปล่�ยนิช่�อเป็นิมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าห์ลวัง	 ในิพระราชูปถัมูภู์สิมูเด้็จ 
พระศร่นิครินิที่ราบรมูราชชนินิ่	 เมู่�อพ.ศ.	 2528	พร้อมูก่ับเพิ�มูวััตถุประสิงค์ให์้ครอบคลุมูก่ารพัฒนิาคุณภูาพช่วัิตด้้านิเศรษฐก่ิจและสิังคมู 
ขึ้องชาวัเขึ้าและชาวัพ่�นิราบที่่�อยูห่์า่งไก่ล	รวัมูที่ั�งฟ้้�นิฟ้สูิิ�งแวัด้ลอ้มู	งานิพฒันิาครบวังจรขึ้องมูลูนิธิิแิมูฟ่้า้ห์ลวังฯ	เริ�มูขึ้้�นิเมู่�อ	พ.ศ.	2531	ที่่�ด้อยตงุ	 
จังห์วััด้เช่ยงราย

	 ห์ลังจาก่ที่่�สิมูเด้็จพระศร่นิครินิที่ราบรมูราชชนินิ่	 สิวัรรคตเมู่�อพ.ศ.	 2538	พระบาที่สิมูเด้็จพระบรมูชนิก่าธิิเบศร	มูห์าภููมูิพลอดุ้ลยเด้ช
มูห์าราช	บรมูนิาถบพิตร	ที่รงมู่พระมูห์าก่รุณาธิิคุณรับมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าห์ลวังฯ	ไวั้ในิพระบรมูราชูปถัมูภู์	และที่รงพระก่รุณาโปรด้เก่ล้าฯ	ให์้สิมูเด้็จ
พระก่นิิษฐาธิิราชเจ้า	ก่รมูสิมูเด้็จพระเที่พรัตนิราชสิุด้า	ฯ	สิยามูบรมูราชกุ่มูาร่	เป็นินิายก่ก่ิตติมูศัก่ด้ิ�	จ้งมู่ก่ารเปล่�ยนิช่�อเป็นิมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าห์ลวัง	
ในิพระบรมูราชูปถัมูภู์

	 ปัจจุบันิมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าห์ลวังฯ	 ยังคงที่ำางานิสิ่บสิานิพระราชปณิธิานิขึ้องสิมูเด้็จพระศร่นิครินิที่ราบรมูราชชนินิ่อย่างต่อเนิ่�องเพ่�อสิร้าง
ต้นิแบบและขึ้ยายผู้ลก่ารพัฒนิาอย่างยั�งย่นิตามูแนิวัพระราชด้ำาริ	ที่ั�งในิและต่างประเที่ศ	มูุ่งห์ยุด้วังจรแห์่งควัามูทีุ่ก่ขึ้์ยาก่จาก่ต้นิเห์ตุ	บูรณาก่าร	 
ก่ารพัฒนิาอย่างเป็นิองค์รวัมู	 มู่คนิเป็นิแก่่นิก่ลาง	 ควับคู่ไปก่ับก่ารพัฒนิาเศรษฐก่ิจ	 สิังคมู	 วััฒนิธิรรมู	 และสิิ�งแวัด้ล้อมู	 เปล่�ยนิช่วัิตคนิที่่� 
ขึ้าด้โอก่าสิให์้สิามูารถพ่�งตนิเองได้้	อ่ก่ที่ั�งสิร้างแรงบันิด้าลใจให์้คนิรุ่นิให์มู่ในิก่ารเป็นิพลเมู่องที่่�มู่ควัามูรับผู้ิด้ชอบต่อสิังคมู	ใช้ช่วัิตอย่างมู่คุณค่า
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ห์มูายเลข 2/20 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,000,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิบาที่)

Lot 03 
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มููลนิิธิิสมูเด็็จพระพันิวัสสาอัยยิกาเจ้า

	 พิพิธิภูัณฑ์์สิมูเด้็จพระพันิวััสิสิาอัยยิก่าเจ้า	 ตั�งอยู่ภูายในิวัังสิระปทีุ่มู	 จัด้ตั�งขึ้้�นิตามูพระราชปรารภูพระบาที่สิมูเด้็จพระบรมูชนิก่าธิิเบศร	 
มูห์าภููมูิพลอดุ้ลยเด้ชมูห์าราช	 บรมูนิาถบพิตรเพ่�อเป็นิก่ารเฉลิมูพระเก่่ยรติและแสิด้งพระราชก่รณ่ยก่ิจขึ้องสิมูเด้็จพระพันิวััสิสิาอัยยิก่าเจ้า	 
รวัมูถ้งเป็นิก่ารอนิุรัก่ษ์พระตำาห์นิัก่ที่่�สิมูเด้็จพระพันิวััสิสิาอัยยิก่าเจ้า	สิมูเด้็จพระบรมูราชชนิก่	สิมูเด้็จพระศร่นิครินิที่ราบรมูราชชนินิ่	และสิมูเด้็จ
พระเจ้าพี�นิางเธิอ	 เจ้าฟ้้าก่ัลยาณิวััฒนิา	ก่รมูห์ลวังนิราธิิวัาสิราชนิครินิที่ร์เคยประที่ับ	 และให์้บริก่ารศ้ก่ษาค้นิควั้าสิารสินิเที่ศพระราชประวััติ 
สิมูเด้จ็พระพนัิวัสัิสิาอยัยกิ่าเจา้	สิมูเด้จ็พระก่นิษิฐาธิริาชเจา้	ก่รมูสิมูเด้จ็พระเที่พรตันิราชสิดุ้า	ฯ	สิยามูบรมูราชก่มุูาร	่ที่รงจดั้ตั�งพพิธิิภูณัฑ์ส์ิมูเด้จ็
พระพันิวััสิสิาอัยยิก่าเจ้าขึ้้�นิ	 เพ่�อสินิองพระราชด้ำาริ	 เป็นิแห์ล่งศ้ก่ษาพระราชประวััติและพระราชก่รณ่ยก่ิจขึ้องสิมูเด้็จพระพันิวััสิสิาอัยยิก่าเจ้า	 
พิพิธิภูัณฑ์์มู่อาคารจัด้แสิด้ง	 2	 ห์ลัง	 ค่อ	 “พระตำาห์นิัก่ให์ญ่”	 ใช้เป็นิอาคารจัด้แสิด้งองค์สิำาคัญ	 และอาคารห์อนิิที่รรศก่าร	 สิำาห์รับจัด้แสิด้ง
นิิที่รรศก่ารถาวัรเก่่�ยวัก่ับก่ารบูรณะซ่อมูแซมูพระตำาห์นิัก่ให์ญ่	 และนิิที่รรศก่ารชั�วัคราวั	 ในิพระตำาห์นิัก่ให์ญ่	 ภูายในิแบ่งก่ารจัด้แสิด้งแบ่งเป็นิ	 
3	 ช่วังเวัลาตามูห์้องต่างๆ	 ได้้แก่่	 1.	 ห์้องพิธิ่และห์้องรับแขึ้ก่	2.	 ห์้องเที่าและห์้องที่รงพระอัก่ษร	 3.	 ห์้องที่รงพระสิำาราญ	ห์้องที่รงนิมูัสิก่าร	 
และห์้องพระบรรที่มู	สิ่วันิสิุด้ที่้ายค่อ	ห์้องนิิที่รรศก่ารบริเวัณชั�นิล่างขึ้องพระตำาห์นิัก่ให์ญ่	จัด้แสิด้งเอก่สิารและขึ้องใช้สิ่วันิพระองค์

	 สิมูเด้็จพระก่นิิษฐาธิิราชเจ้า	ก่รมูสิมูเด้็จพระเที่พรัตนิราชสิุด้า	ฯ	สิยามูบรมูราชกุ่มูาร่	ที่รงพระก่รุณาโปรด้เก่ล้าฯ	ให์้จัด้ตั�งมููลนิิธิิสิมูเด้็จ 
พระพันิวััสิสิาอัยยิก่าเจ้าขึ้้�นิเมู่�อวัันิที่่�	 27	ตุลาคมู	พ.ศ.	 2548	 เพ่�อดู้แลรัก่ษา	 และบริห์ารจัด้ก่ารพิพิธิภูัณฑ์์สิมูเด้็จพระพันิวััสิสิาอัยยิก่าเจ้า	
อนิุรัก่ษ์พระตำาห์นิัก่ให์ญ่ที่่�ประที่ับ	ณ	 วัังสิระปทีุ่มูให์้อยู่ในิสิภูาพด้่	 มูั�นิคงแขึ้็งแรงสิมูพระเก่่ยรติ	 รวัมูถ้งก่ารจัด้แสิด้งนิิที่รรศก่าร	 สิ่�อสิิ�งพิมูพ์	
และสิิ�งอ่�นิเก่่�ยวัก่ับพระราชประวััติ	สิาระควัามูรู้ด้้านิประวััติศาสิตร์	ศิลปศาสิตร์	และวััฒนิธิรรมูในิประเที่ศไที่ยเพ่�อเป็นิแห์ล่งที่่องเที่่�ยวัและเร่ยนิรู้
สิำาห์รับประชาชนิที่ั�วัไป
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ราคาเริ�มูต้นิ	1,000,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิบาที่)

Lot 04



52

มููลนิิธิิจุฬาภ์รณ์

	 ศาสิตราจารย์	 ด้ร.สิมูเด้็จพระเจ้านิ้องนิางเธิอ	 เจ้าฟ้้าจุฬาภูรณวัลัยลัก่ษณ์	 อัครราชกุ่มูาร่	 ก่รมูพระศร่สิวัางควััฒนิ	 วัรขึ้ัตติยราชนิาร่	 
องคป์ระธิานิมูลูนิธิิจิฬุาภูรณ	์ที่รงตระห์นิกั่ถง้ปญัห์าด้า้นิสิขุึ้ภูาพขึ้องประชาชนิ	อนัิเก่ดิ้จาก่ก่ารขึ้าด้แคลนิบคุลาก่รด้า้นิก่ารแพที่ยแ์ละสิาธิารณสิขุึ้	 
รวัมูถง้ปญัห์าก่ารศก้่ษาวัิจยัที่างวัิที่ยาศาสิตร์และก่ารแพที่ยท์ี่่�ยงัขึ้าด้ก่ารสินิับสินิุนิที่่�ด้	่จง้ที่รงก่อ่ตั�ง	“ก่องที่นุิจฬุาภูรณ์”	ในิขึ้ั�นิตน้ิ	เพ่�อสิง่เสิริมู 
และสินิับสินิุนิก่ารศ้ก่ษา	 ก่ารวัิจัย	 ก่ารด้ำาเนิินิงานิที่างก่ารแพที่ย์และก่ารสิาธิารณสิุขึ้	 และต่อมูาได้้จัด้ให์้มู่ก่ารจด้ที่ะเบ่ยนิและสิถาปนิาเป็นิ	 
“มูลูนิธิิจิฬุาภูรณ”์	เมู่�อวันัิที่่�	4	ก่รก่ฎาคมู	พ.ศ.	2529	เพ่�อด้ำาเนินิิงานิสินิองพระปณธิิานิอนัิมูุง่มูั�นิที่่�จะนิำาควัามูก่า้วัห์นิา้และพฒันิาที่างวัทิี่ยาศาสิตร์
และเที่คโนิโลย่ไปประยุก่ต์ใช้	ในิก่ารยก่ระด้ับคุณภูาพช่วัิตขึ้องประชาชนิ	โด้ยมู่วััตถุประสิงค์ขึ้องก่ารด้ำาเนิินิงานิด้ังนิ่�

	 •	 จดั้ตั�งสิถาบนัิสิง่เสิรมิูก่ารวัจิยัและพฒันิาที่างด้า้นิวัทิี่ยาศาสิตร	์เที่คโนิโลย	่วัศิวัก่รรมูศาสิตร	์และสิงัคมูศาสิตร	์เพ่�อก่ารพฒันิาประเที่ศ	 
	 	 ตลอด้จนิก่ารก่ินิด้่อยู่ด้่ขึ้องประชาชนิชาวัไที่ย
	 •	 จัด้ตั�งสิถาบันิก่ารศ้ก่ษา	ก่ารฝึึก่อบรมู	และให์้บริก่ารที่างวัิชาก่ารด้้านิวัิที่ยาศาสิตร์เที่คโนิโลย่	วัิที่ยาศาสิตร์สิุขึ้ภูาพ	และสิังคมูศาสิตร์
	 •	 สิง่เสิรมิูก่ารใชว้ัทิี่ยาศาสิตรแ์ละเที่คโนิโลย่ในิก่ารฟ้้�นิฟ้สูิภูาพแวัด้ลอ้มู	และชว่ัติควัามูเปน็ิอยูข่ึ้องประชาชนิ	เพ่�อให์มู้ค่ณุภูาพชว่ัติที่่�ด้ข่ึ้้�นิ
	 •	 ให์้ทีุ่นิก่ารศ้ก่ษาและก่ารวัิจัยในิสิาขึ้าแพที่ยศาสิตร์	เที่คนิิคก่ารแพที่ย์	ที่ันิตแพที่ยศาสิตร์	เภูสิัชศาสิตร์	วัิที่ยาศาสิตร์	วัิศวัก่รรมูศาสิตร์	 
	 	 และก่ารพยาบาล
	 •	 จดั้ห์าและมูอบเคร่�องมูอ่เคร่�องใช้ในิก่ารแพที่ย	์เที่คนิคิก่ารแพที่ย	์ที่นัิตแพที่ย	์เภูสิชัศาสิตร	์วัทิี่ยาศาสิตร	์วัศิวัก่รรมูศาสิตร	์และก่ารพยาบาล	 
	 	 ให์้แก่่สิถาบันิที่่�เก่่�ยวัขึ้้อง
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ห์มูายเลข 4/20 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,000,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิบาที่)

Lot 05
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มููลนิิธิิ TO BE NUMBER ONE

	 สิ่บเนิ่�องจาก่ทีู่ลก่ระห์มู่อมูห์ญิงอุบลรัตนิราชก่ัญญา	 สิิริวััฒนิาพรรณวัด้่	 ที่รงพระก่รุณาธิิคุณรับเป็นิองค์ประธิานิโครงก่ารรณรงค์
ป้องก่ันิและแก่้ไขึ้ปัญห์ายาเสิพติด้	 (TO	BE	NUMBER	ONE)	ตั�งแต่พ.ศ.	 2545	ตลอด้ระยะเวัลาที่่�ผู้่านิมูาที่รงทีุ่่มูเที่พระวัรก่ายด้ำาเนิินิงานิ 
เพ่�อสิรา้งก่ระแสิคา่นิยิมู	และเสิรมิูสิรา้งภูมููคิุมู้ก่นัิที่างด้า้นิจติใจเพ่�อก่ารห์า่งไก่ลยาเสิพตดิ้ขึ้องเยาวัชนิ	ตลอด้จนิสินิบัสินินุิให์เ้ยาวัชนิและชมุูชนิได้จ้ดั้ 
ก่ิจก่รรมูสิร้างสิรรค์	 รวัมูที่ั�งสิร้างควัามูเขึ้้าใจและยอมูรับผูู้้มู่ปัญห์าสิารเสิพติด้	 เพ่�อให์้โอก่าสิก่ลับมูาเป็นิสิ่วันิห์นิ้�งขึ้องสิังคมู	ภูายใต้ก่ิจก่รรมู	 
“ใครติด้ยายก่มู่อขึ้้�นิ”

	 ตลอด้ระยะก่ารด้ำาเนิินิงานิที่่�ผู้่านิมูา	 โครงก่าร	 TO	BE	NUMBER	ONE	 ได้้ขึ้ยายและพัฒนิางานิอย่างต่อเนิ่�อง	 ที่ั�งในิสิ่วันิขึ้องก่ิจก่รรมู 
ที่่�ต้องพัฒนิาให์้ห์ลาก่ห์ลายเพ่�อรองรับจำานิวันิสิมูาชิก่ที่่�เพิ�มูขึ้้�นิ	 และเคร่อขึ้่ายชมูรมู	 และศูนิย์เพ่�อนิใจ	 TO	BE	NUMBER	ONE	ที่่�นิอก่จาก่ 
มูก่่ารขึ้ยายจำานิวันิ	และประเภูที่มูาก่ขึ้้�นิแลว้ั	ยงัมูก่่ารด้ำาเนินิิก่ารพฒันิาตอ่ยอด้ให์มู้มู่าตรฐานิในิระด้บัที่่�สิงูขึ้้�นิเพ่�อให์มู้ศ่กั่ยภูาพในิก่ารด้ำาเนินิิงานิ 
ด้้านิก่ารป้องก่ันิและแก่้ปัญห์ายาเสิพติด้ในิก่ลุ่มูเป้าห์มูายอย่างได้้ผู้ลจริง	 และยั�งย่นิ	 ด้้วัยเห์ตุนิ่�องค์ประธิานิจ้งพระราชที่านิพระอนิุญาตให์้
จัด้ตั�ง	 มููลนิิธิิ	 TO	BE	NUMBER	ONE	 ขึ้้�นิ	 เพ่�อเปิด้โอก่าสิให์้ภูาคสิ่วันิต่างๆ	 เขึ้้ามูามู่สิ่วันิร่วัมูสินิับสินิุนิก่ารด้ำาเนิินิงานิเพ่�อให์้เก่ิด้ก่ารขึ้ยาย 
และพฒันิางานิเด้มิู	รวัมูที่ั�งก่อ่งานิให์มู่ให์ส้ิำาเรจ็	และมูป่ระสิทิี่ธิภิูาพ	ตามูแนิวัที่างที่่�องคป์ระธิานิพระราชที่านิโด้ยมูว่ัตัถปุระสิงคห์์ลกั่ในิก่ารรณรงค์
ป้องก่ันิและแก่้ไขึ้ปัญห์ายาเสิพติด้	 สิ่งเสิริมูและสินิับสินิุนิก่ารจัด้ก่ิจก่รรมูต่างๆ	ภูายใต้โครงก่าร	 TO	BE	NUMBER	ONE	 และช่วัยเห์ล่อห์ร่อ
สิงเคราะห์ส์ิมูาชกิ่	“ใครตดิ้ยายก่มูอ่ขึ้้�นิ”	ในิโครงก่าร	TO	BE	NUMBER	ONE	โด้ยมูุง่ห์วังัให์เ้ด้ก็่และเยาวัชนิได้ร้บัก่ารพฒันิาคณุภูาพให์มู้ส่ิขุึ้ภูาพ
จิตที่่�ด้่	 มู่จิตใจที่่�เขึ้้มูแขึ้็ง	 ไมู่ไปเก่่�ยวัขึ้้องก่ับยาเสิพติด้	 ซ้�งจะช่วัยป้องก่ันิปัญห์ายาเสิพติด้ที่ั�งในิปัจจุบันิและอนิาคต	อ่ก่ที่ั�งเสิริมูสิร้างภููมูิคุ้มูก่ันิ 
ที่างจิตใจให์้แก่่เด้็ก่และเยาวัชนิ	 ซ้�งเป็นิก่ารป้องก่ันิและแก่้ไขึ้ปัญห์ายาเสิพติด้โด้ยตรงก่ับก่ลุ่มูเป้าห์มูาย	 และที่ำาให์้เก่ิด้ก่ารพัฒนิาองค์ควัามูรู้	 
และรูปแบบก่ารป้องก่ันิและแก่้ไขึ้ปัญห์ายาเสิพติด้ได้้อย่างมู่ประสิิที่ธิิภูาพและยั�งย่นิ
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Lot 06
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ศิริราชมููลนิิธิิ

	 ศริริาชมูลูนิธิิ	ิเปน็ิองคก์่รสิาธิารณก่ศุล	มูว่ัตัถปุระสิงคเ์พ่�อสิง่เสิรมิูและสินิบัสินินุิก่ารอบรมูศก้่ษาและก่ารคน้ิควัา้วัจิยั	ให์ก้่ารรกั่ษาพยาบาล
ผูู้้ป่วัยโรงพยาบาลศิริราช	 ตลอด้จนิร่วัมูมู่อ	 สิ่งเสิริมูและประสิานิงานิก่ับสิถาบันิก่ารกุ่ศลอ่�นิๆ	 ในิด้้านิก่ารสิ่งเสิริมูสินิับสินิุนิก่ารอบรมูศ้ก่ษา 
และก่ารค้นิควั้าวัิจัย	รวัมูที่ั�งก่ารรัก่ษาพยาบาล	อันิจะยังประโยชนิ์ต่อผูู้้ป่วัยให์้มู่คุณภูาพช่วัิตที่่�ด้่ขึ้้�นิ	จัด้ตั�งขึ้้�นิเมู่�อวัันิที่่�	21	สิิงห์าคมู	พ.ศ.	2512	 
โด้ยคณาจารย์และผูู้้บริห์ารคณะแพที่ยศาสิตร์ศิริราชพยาบาลก่ลุ่มูห์นิ้�งซ้�งมู่แนิวัควัามูคิด้ในิก่ารจัด้ตั�งมููลนิิธิิเพ่�อบริห์ารเงินิบริจาคให์้เก่ิด้
ประโยชนิ์สิูงสิุด้	 เนิ่�องจาก่งบประมูาณแผู้่นิด้ินิที่่�ได้้รับในิแต่ละปีจาก่รัฐถ่อเป็นิสิ่วันินิ้อยเมู่�อเที่่ยบก่ับค่าใช้จ่ายที่ั�งห์มูด้	 เงินิสิ่วันิให์ญ่ศิริราชได้้รับ
จาก่ก่ารบรกิ่ารตรวัจรกั่ษาคนิไขึ้	้ก่ารบรหิ์ารจดั้ก่ารศก้่ษา	และโด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งจาก่ก่ารบรจิาคขึ้องผูู้มู้จ่ติศรทัี่ธิาจำานิวันิมูาก่	และก่ารที่่�ศริริาช 
เป็นิสิ่วันิราชก่าร	 สิังก่ัด้มูห์าวัิที่ยาลัย	 ก่ารใช้เงินิรวัมูที่ั�งเงินิบริจาคก่็ต้องที่ำาตามูก่ฎระเบ่ยบราชก่าร	 รวัมูที่ั�งระเบ่ยบก่ารเงินิมูห์าวัิที่ยาลัย	 
จ้งต้องผู้่านิห์ลายขึ้ั�นิตอนิและใช้เวัลา	ที่ำาให์้เก่ิด้ควัามูไมู่คล่องตัวั	 โด้ยเฉพาะก่ารจัด้ซ่�ออุปก่รณ์ก่ารแพที่ย์สิำาห์รับดู้แลรัก่ษาผูู้้ป่วัยไมู่ได้้คุณภูาพ 
ตามูที่่�แพที่ยผ์ูู้ท้ี่ำาก่ารรกั่ษาตอ้งก่าร	และยงัไมูส่ิามูารถนิำาเงนิิบรจิาคสิว่ันินิ่�ไปห์าประโยชนิ์ให์เ้พิ�มูพูนิได้	้ในิพ.ศ.	2512	จง้มูเ่จตนิารมูณร์ว่ัมูก่นัิวัา่	
ควัรมู่ศูนิย์ห์ร่อองค์ก่รนิิติบุคคล	บริห์ารเงินิบริจาคที่่�ไมู่ใช่ห์นิ่วัยราชก่าร	ที่ำาห์นิ้าที่่�รวับรวัมู	เก่็บรัก่ษา	ดู้แลก่ารใช้เงินิและจัด้ห์าผู้ลประโยชนิ์จาก่
ที่รัพย์สิินิที่่�มู่ผูู้้บริจาคสิำาห์รับเก่่�อกู่ลก่ิจก่ารขึ้อง	“ศิริราช”	คณะก่รรมูก่ารฯ	จ้งเสินิอที่่�ประชุมูคณะฯ	เพ่�อขึ้อตั�งมููลนิิธิิ	ต่อมูาคณะฯ	มู่มูติอนิุมูัติ
ก่ารก่่อตั�งมููลนิิธิิ	และเสินิอเร่�องผู้่านิสิภูามูห์าวัิที่ยาลัยเพ่�ออนิุมูัติ	และตั�งช่�อวั่า	“ศิริราชมููลนิิธิิ”
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ห์มูายเลข 9/20 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,000,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิบาที่)

Lot 07
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	 มููลนิิธิิรามูาธิิบด้่ฯ	 จัด้ตั�งขึ้้�นิเมู่�อวัันิที่่�	 12	พฤษภูาคมู	พ.ศ.	 2512	 โด้ยที่ำาห์นิ้าที่่�เป็นิศูนิย์ก่ลางระด้มูทีุ่นิจาก่ผูู้้มู่จิตศรัที่ธิาได้้ร่วัมูบริจาค
ทีุ่นิที่รัพย์	 และนิำาไปจัด้สิรรเพ่�อสินิับสินิุนิให์้เก่ิด้ก่ารพัฒนิาที่างด้้านิก่ารแพที่ย์ช่วัยต่อลมูห์ายใจผูู้้ป่วัยให์้มู่โอก่าสิเขึ้้าถ้งก่ารรัก่ษาอย่างเต็มู
ประสิิที่ธิิภูาพทีุ่ก่ระด้ับชั�นิ	 ด้้วัยประโยชนิ์ที่่�ได้้สิร้างให์้ก่ับสิังคมูและประชาชนิ	สิมูเด้็จพระก่นิิษฐาธิิราชเจ้า	 ก่รมูสิมูเด้็จพระเที่พรัตนิราชสิุด้า	 ฯ	
สิยามูบรมูราชกุ่มูาร่	ที่รงรับมููลนิิธิิรามูาธิิบด้่ฯ	อยู่ในิพระราชูปถัมูภู์	ตั�งแต่วัันิที่่�	1	ตุลาคมู	พ.ศ.	2551	โด้ยมู่พันิธิก่ิจห์ลัก่ในิก่ารเป็นิที่่�พ่�งขึ้อง
คนิไที่ยทีุ่ก่คนิให์้พ้นิจาก่ควัามูเจ็บป่วัย	สินิับสินิุนิค่าใช้จ่ายก่ารรัก่ษาพยาบาลให์้ประชาชนิทีุ่ก่ระด้ับได้้รับก่ารรัก่ษาที่่�มู่มูาตรฐานิและเป็นิไปอย่าง
ที่ั�วัถ้ง	 สินิับสินิุนิทีุ่นิก่ารปรับปรุงและก่่อสิร้างอาคารสิถานิที่่�ในิก่ารให์้บริก่ารรัก่ษาพยาบาลแก่่ผูู้้ป่วัย	 จัด้ซ่�ออุปก่รณ์เคร่�องมู่อที่างก่ารแพที่ย์ที่่�
ที่ันิสิมูัยอันิเป็นิปัจจัยสิำาคัญในิก่ารสิ่งเสิริมูก่ารรัก่ษาพยาบาลให์้เก่ิด้ประสิิที่ธิิภูาพสิูงสิุด้	นิอก่จาก่นิั�นิ	มููลนิิธิิยัง

 •	วัิจัย
	 	 สินิบัสินินุิด้า้นิก่ารคน้ิควัา้และวัจิยัที่างก่ารแพที่ย์ในิโครงก่ารตา่งๆ	รวัมูถง้สิง่เสิรมิูก่ารพฒันิานิวัตัก่รรมูที่างก่ารแพที่ย	์เพ่�อเปน็ิราก่ฐานิ 
	 ที่่�ยั�งย่นิในิก่ารรัก่ษา	และช่วัยเห์ล่อผูู้้ป่วัยในิอนิาคต

 •	สิร้างแพที่ย์และบุคลาก่รที่างก่ารแพที่ย์
	 	 เพ่�อให์ป้ระเที่ศไที่ยมูแ่พที่ยแ์ละบคุลาก่รที่างก่ารแพที่ยท์ี่่�มูค่วัามูสิามูารถ	และมูจ่ำานิวันิเพยีงพอก่บัควัามูตอ้งก่ารสินิบัสินินุิที่นุิก่ารศก้่ษา 
	 ขึ้องนิัก่ศ้ก่ษา	แพที่ย์และพยาบาล	เพ่�อเปิด้โอก่าสิที่างก่ารศ้ก่ษาและสิ่งเสิริมูก่ารสิร้างบุคลาก่รที่างก่ารแพที่ย์ที่่�มู่คุณภูาพ

 •	สิร้างเสิริมูสิุขึ้ภูาพ
	 	 สินิับสินิุนิก่ารให์้ควัามูรู้เพ่�อเป็นิเก่ราะป้องก่ันิควัามูเจ็บป่วัยแก่่ประชาชนิที่ั�วัไป	 เพราะก่ารให์้สิุขึ้ภูาพที่่�ด้่อย่างยั�งย่นิไมู่ใช่เพียงแค่ 
	 ก่ารรัก่ษา	 แต่ต้องมู่ที่ั�งก่ารวัิจัย	 ก่ารสิร้างแพที่ย์	 และก่ารสิร้างเสิริมูสิุขึ้ภูาพอย่างต่อเนิ่�องเป็นิวััฏิจัก่รไมู่สิิ�นิสิุด้	 ทีุ่ก่โครงก่ารขึ้องมููลนิิธิิ 
	 รามูาธิิบด้่ฯ	จ้งสิ่งเสิริมูที่ั�ง	4	ด้้านินิ่�อย่างต่อเนิ่�อง

	 มููลนิิธิิรามูาธิิบด้่ฯ	 เช่�อมูั�นิวั่า	 ก่ารมูอบสิุขึ้ภูาพที่่�ด้่อย่างยั�งย่นิค่อก่ารให์้อันิยิ�งให์ญ่และไมู่สิิ�นิสิุด้	 และมูุ่งมูั�นิเป็นิสิ่�อก่ลางให์้ผูู้้มู่จิตศรัที่ธิา 
ได้้มูอบ	“ก่ารให์้อันิยิ�งให์ญ่และไมู่สิิ�นิสิุด้”	นิ่�แก่่สิังคมูไที่ยตลอด้ไป

มููลนิิธิิรามูาธิิบด็ีฯ
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ห์มูายเลข 7/20 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,000,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิบาที่)

Lot 08
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มููลนิิธิิสถัาบันิโรคไตภ์ูมูิราชนิครินิทัร์์์์

	 สิถาบันิโรคไตภููมูิราชนิครินิที่ร์์์ก่่อตั�งขึ้้�นิเพ่�อถวัายเป็นิพระราชกุ่ศลและเที่ิด้พระเก่่ยรติพระบาที่สิมูเด้็จพระบรมูชนิก่าธิิเบศร	 
มูห์าภููมูิพลอดุ้ลยเด้ชมูห์าราช	บรมูนิาถบพิตรเนิ่�องในิโอก่าสิมูห์ามูงคลที่่�ที่รงครองสิิริราชสิมูบัติครบ	๖๐	ปี	 ในิปี	พ.ศ.	2550	 โด้ยคุณเจริญ	 
และคณุห์ญงิวัรรณา	สิริวิัฒันิภูกั่ด่้	และครอบครวัั	มูค่วัามูประสิงคท์ี่่�จะสิรา้งสิถาบนัิโรคไตให์เ้ปน็ิสิถาบนัิเฉพาะที่างชั�นินิำาระด้บัเอเชย่ที่่�ขึ้้�นิช่�อเร่�อง 
ควัามูเป็นิเลิศด้้านิมูาตรฐานิเพ่�อดู้แลรัก่ษาผูู้้ป่วัยที่่�เป็นิโรคไตอย่างครบวังจร	 ตั�งแต่ก่ารตรวัจคัด้ก่รอง	 ก่ารรัก่ษา	 จนิถ้งก่ารเปล่�ยนิไต	 
ตลอด้จนิสินิบัสินินุิก่ารวัจิยั	และพฒันิาเพ่�อปอ้งก่นัิก่ารเก่ดิ้ภูาวัะไตวัายเร่�อรงัในิประชาชนิไที่ยได้อ้ยา่งมูป่ระสิทิี่ธิภิูาพ	ในิก่ารนิ่�	คณะผูู้ด้้ำาเนินิิก่าร 
ได้้รับพระมูห์าก่รุณาธิิคุณจาก่พระบาที่สิมูเด้็จพระบรมูชนิก่าธิิเบศร	 มูห์าภููมูิพลอดุ้ลยเด้ชมูห์าราช	 บรมูนิาถบพิตร	 พระราชที่านิช่�อ	 
“สิถาบันิโรคไตภููมูิราชนิครินิที่ร์์์”	 และได้้ก่่อตั�ง	มููลนิิธิิสิถาบันิโรคไตภููมูิราชนิครินิที่ร์์์ขึ้้�นิเมู่�อวัันิที่่�	 28	ก่ันิยายนิ	พ.ศ.	2550	 เพ่�อสินิับสินิุนิก่าร
ด้ำาเนินิิก่ารขึ้องสิถาบนัิโรคไตแห์ง่นิ่�	โด้ยสิมูเด้จ็พระก่นิษิฐาธิริาชเจา้	ก่รมูสิมูเด้จ็พระเที่พรตันิราชสิดุ้า	ฯ	สิยามูบรมูราชก่มุูาร	่ที่รงเปน็ิองคป์ระธิานิ
มููลนิิธิิฯ	 มู่วััตถุประสิงค์เพ่�อสิ่งเสิริมูและสินิับสินิุนิก่ารรัก่ษาผูู้้ป่วัย	ก่ารฝึึก่อบรมูและค้นิควั้าวัิจัยขึ้องแพที่ย์โรคไต	สิ่งเสิริมูและสินิับสินิุนิก่ารให์้ 
คำาปร้ก่ษาด้้านิก่ารพยาบาลผูู้้ป่วัยขึ้องสิถาบันิโรคไตภููมูิราชนิครินิที่ร์์์	 สิร้างและที่ำานิุบำารุงอาคารสิถานิที่่�ขึ้องสิถาบันิโรคไตภููมูิราชนิครินิที่ร์์์์	 
และร่วัมูมู่อก่ับองค์ก่รก่ารกุ่ศลอ่�นิๆ	เพ่�อสิาธิารณประโยชนิ์



69



70



71

ห์มูายเลข 12/20 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,000,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิบาที่)

Lot 09
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มููลนิิธิิคณะแพทัยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

	 มูลูนิธิิคิณะแพที่ยศาสิตร	์จฬุาลงก่รณ	์เปน็ิห์นิว่ัยงานิที่่�จดั้ตั�งขึ้้�นิเพ่�อสินิบัสินินุิก่ารที่ำางานิขึ้องคณะแพที่ยศาสิตร	์จฬุาลงก่รณม์ูห์าวัทิี่ยาลยั	
ก่่อตั�งขึ้้�นิเมู่�อ	พ.ศ.	 2525	 โด้ยคณาจารย์	 คณะแพที่ยศาสิตร์	 จุฬาลงก่รณ์มูห์าวัิที่ยาลัย	 ร่วัมูก่ับศิษย์เก่่าแพที่ย์จุฬาฯ	 และผูู้้มู่จิตศรัที่ธิา 
ห์ลายที่า่นิ	เพ่�อสินิบัสินินุิให์ก้่ารปฏิบิตังิานิรว่ัมูก่นัิขึ้องที่กุ่ฝึา่ยมูค่วัามูใก่ลช้ดิ้มูาก่ขึ้้�นิ	เพ่�อนิำาควัามูเจรญิก่า้วัห์นิา้ที่ั�งด้า้นิก่ารผู้ลติแพที่ย	์ตลอด้จนิ
ก่ารบริก่ารด้้านิสิาธิารณสิุขึ้ขึ้องคณะแพที่ยศาสิตร์	จุฬาลงก่รณ์	ให์้มู่ประสิิที่ธิิภูาพมูาก่ขึ้้�นิ	ซ้�งคณะแพที่ยศาสิตร์	จุฬาลงก่รณ์	ถ่อเป็นิองค์ก่ร 
ขึ้องรฐัที่่�ยงัมูข่ึ้อ้จำาก่ดั้ที่างด้า้นิก่ารบรหิ์ารงานิโด้ยเฉพาะด้า้นิงบประมูาณ	จะตอ้งเปน็ิไปตามูระบบราชก่าร	ที่ำาให์บ้างโอก่าสิก่ารพฒันิาในิโครงก่าร
ต่างๆ	ไมู่สิามูารถเป็นิไปได้้ตามูวััตถุประสิงค์ที่่�ก่ำาห์นิด้ได้้	จ้งได้้จัด้ตั�งมููลนิิธิิคณะแพที่ยศาสิตร์	จุฬาลงก่รณ์	ขึ้้�นิเพ่�อให์้เป็นิองค์ก่รสิาธิารณกุ่ศล 
รองรับและสินิับสินิุนิก่ารบริห์ารงานิขึ้องคณะแพที่ยศาสิตร์	 จุฬาลงก่รณ์มูห์าวัิที่ยาลัยที่ั�งด้้านิก่ารศ้ก่ษา	 ด้้านิก่ารวัิจัยและก่ารให์้บริก่าร 
ด้้านิสิาธิารณสิุขึ้แก่่ประชาชนิที่ั�วัไปรวัมูถ้งก่ารช่วัยห์ารายได้้สิมูที่บทีุ่นิก่ารศ้ก่ษาให์้ก่ับคณะแพที่ยศาสิตร์	จุฬาลงก่รณ์มูห์าวัิที่ยาลัยอ่ก่ด้้วัย
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ห์มูายเลข 5/20 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,000,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิบาที่)

Lot 14
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มููลนิิธิิโรงพยาบาลพระมูงกุฎเกล้า ในิพระราชูปถััมูภ์์ฯ

	 มููลนิิธิิโรงพยาบาลพระมูงกุ่ฎเก่ล้า	 ในิพระราชูปถัมูภู์ฯ	 สิมูเด้็จพระเที่พรัตนิราชสิุด้า	 ฯ	 สิยามูบรมูราชกุ่มูาร่	 จัด้ตั�งขึ้้�นิเมู่�อพ.ศ.	 2524	 
โด้ยมู่วััตถุประสิงค์ในิก่ารสิ่งเสิริมูก่ิจก่รรมูก่ารระด้มูทีุ่นิ	 เพ่�อสินิับสินิุนิก่ารรัก่ษาพยาบาลผูู้้ป่วัย	ที่ั�งที่่�เป็นิที่ห์ารที่่�ปฏิิบัติราชก่ารสินิามูชายแด้นิ	
ห์ร่อในิถิ�นิทีุ่รก่ันิด้าร	 และพี�นิ้องประชาชนิชาวัไที่ยที่่�มูารับก่ารรัก่ษาที่่�โรงพยาบาลพระมูงกุ่ฎเก่ล้า	 โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งผูู้้ป่วัยที่่�มู่ควัามูจำาเป็นิ 
ที่่�จะต้องเขึ้้าถ้งก่ารรัก่ษาพยาบาลห์ร่อก่ารใช้เคร่�องมู่อเคร่�องใช้ที่่�มู่ราคาสิูง	 ก่ารจัด้ห์าเวัชภูัณฑ์์และเคร่�องมู่อที่างก่ารแพที่ย์	 รวัมูถ้งก่ารจัด้ห์า 
อวััยวัะเที่่ยมูและอุปก่รณ์ต่างๆ	 ให์้แก่่ที่ห์ารและพลเร่อนิผูู้้พิก่ารและทีุ่พพลภูาพจาก่ก่ารปฏิิบัติห์นิ้าที่่�เพ่�อควัามูมูั�นิคงขึ้องประเที่ศชาติ	 
นิอก่จาก่นิั�นิแล้วั	 มููลนิิธิิฯ	 ยังสินิับสินิุนิก่ารศ้ก่ษา	 อบรมู	 และก่ารวัิจัยที่างก่ารแพที่ย์ขึ้องโรงพยาบาลพระมูงกุ่ฎเก่ล้า	 วัิที่ยาลัยแพที่ยศาสิตร์
พระมูงกุ่ฎเก่ล้า	และวัิที่ยาลัยพยาบาลก่องที่ัพบก่เพ่�อเพิ�มูศัก่ยภูาพขึ้องบุคลาก่รให์้เป็นิเลิศ

	 พันิธิก่ิจที่่�สิำาคัญอ่ก่ด้้านิห์นิ้�งขึ้องมููลนิิธิิโรงพยาบาลพระมูงกุ่ฎเก่ล้าฯ	ค่อสินิับสินิุนิก่ารที่ำานิุบำารุงพระราชวัังพญาไที่อันิเป็นิพระราชฐานิ
ด้ั�งเด้มิูขึ้องพระบาที่สิมูเด้จ็พระมูงก่ฎุเก่ลา้เจา้อยูห่์วัั	สิมูเด้จ็พระศรพ่ชัรนิิที่ราบรมูราชนิิน่ิาถ	พระบรมูราชชนินิพ่นัิปหี์ลวังและพระบรมูวังศานิวุังศ์ 
ห์ลายพระองค์ก่่อนิที่่�จะมูาเป็นิโรงพยาบาลพระมูงกุ่ฎเก่ล้าในิปัจจุบันิ	ให์้คงควัามูสิง่างามูสิมูพระเก่่ยรติอ่ก่ด้้วัย
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ห์มูายเลข 6/20 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,000,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิบาที่)

Lot 15 



80

มููลนิิธิิโรงพยาบาลสวนิด็อก คณะแพทัยศาสตร์ มูห์าวิทัยาลัยเชียงให์มู่

	 มููลนิิธิิโรงพยาบาลสิวันิด้อก่	คณะแพที่ยศาสิตร์	มูห์าวัิที่ยาลัยเช่ยงให์มู่	ก่่อตั�งเมู่�อวัันิที่่�	20	มู่นิาคมู	พ.ศ.	2540	มู่พันิธิก่ิจห์ลัก่ในิก่าร 
สิ่งเสิริมู	 และสินิับสินิุนิก่ารบริก่ารรัก่ษาพยาบาลแก่่ผูู้้ป่วัยขึ้องคณะแพที่ยศาสิตร์	 มูห์าวัิที่ยาลัยเช่ยงให์มู่	 โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งผูู้้ป่วัยที่่�ยาก่จนิ	 
ภูิก่ษุสิามูเณรและนิัก่บวัชทีุ่ก่ศาสินิา	สินิับสินิุนิก่ารศ้ก่ษา	ก่ารวัิจัยเพ่�อพัฒนิาบุคลาก่รทีุ่ก่ระด้ับขึ้องคณะแพที่ยศาสิตร์	 มูห์าวัิที่ยาลัยเช่ยงให์มู่	 
รวัมูถ้งก่ารดู้แลด้้านิสิวััสิด้ิก่ารขึ้องนิัก่ศ้ก่ษา	 ขึ้้าราชก่าร	พนิัก่งานิและลูก่จ้างขึ้องคณะแพที่ยศาสิตร์	 มูห์าวัิที่ยาลัยเช่ยงให์มู่	 และจัด้ห์า
วััสิดุ้อุปก่รณ์ที่างก่ารแพที่ย์และเที่คโนิโลย่ที่่�ที่ันิสิมูัย	 ตลอด้จนิก่ารบำารุงรัก่ษาสิิ�งก่่อสิร้างและสิิ�งแวัด้ล้อมูในิบริเวัณคณะแพที่ยศาสิตร์	 
มูห์าวัิที่ยาลัยเช่ยงให์มู่ให์้อยู่ในิสิภูาพสิมูบูรณ์
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ห์มูายเลข 17/20 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,000,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิบาที่)

Lot 16
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	 มููลนิิธิิโรงพยาบาลตำารวัจ	 ในิพระบรมูราชินิูปถัมูภู์	 เป็นิองค์ก่รสิาธิารณกุ่ศล	 ก่่อตั�งขึ้้�นิเมู่�อวัันิที่่�	 8	 ก่รก่ฎาคมู	พ.ศ.	 2526	 โด้ย	 
พลตำารวัจตร่ไมูตร่	 เร่องตระกู่ล	 ผูู้้บังคับก่ารโรงพยาบาลตำารวัจในิสิมูัยนิั�นิ	 ด้ำารงตำาแห์นิ่งประธิานิก่รรมูก่ารมููลนิิธิิโรงพยาบาลตำารวัจเป็นิ 
ที่่านิแรก่	 มู่วััตถุประสิงค์เพ่�อช่วัยเห์ล่อด้้านิก่ารรัก่ษาพยาบาลแก่่ประชาชนิ	 ขึ้้าราชก่ารตำารวัจและครอบครัวั	 ที่่�ประสิบควัามูเจ็บป่วัยได้้อย่าง
รวัด้เร็วั	 เนิ่�องจาก่บางครั�งห์าก่ด้ำาเนิินิตามูขึ้ั�นิตอนิระเบ่ยบที่างราชก่ารอาจเก่ิด้ควัามูล่าช้า	 ไมู่เอ่�ออำานิวัยต่อก่ารรัก่ษาอย่างที่ันิที่่วังที่่	 ต่อมูา 
เมู่�อวัันิที่่�	 9	 มูิถุนิายนิ	พ.ศ.	 2546	 ได้้รับพระมูห์าก่รุณาธิิคุณจาก่สิมูเด้็จพระนิางเจ้าสิิริก่ิติ�	 พระบรมูราชินิ่นิาถ	พระบรมูราชชนินิ่พันิปีห์ลวัง	 
รับมููลนิิธิิโรงพยาบาลตำารวัจ	อยู่ในิ	“พระบรมูราชินิูปถัมูภู์”	สิ่บมูา

	 มููลนิิธิิโรงพยาบาลตำารวัจ	ในิพระบรมูราชินิูปถัมูภู์	มู่วััตถุประสิงค์ห์ลัก่เพ่�อสิงเคราะห์์ก่ารรัก่ษา	และป้องก่ันิโรคขึ้องประชาชนิ	ขึ้้าราชก่าร
ตำารวัจ	และครอบครวัั	สิง่เสิรมิูและสินิบัสินินุิก่ารด้ำาเนินิิงานิขึ้องโรงพยาบาลตำารวัจ	ในิอนัิที่่�จะอำานิวัยประโยชนิ์ให์แ้ก่ผูู่้ป้ว่ัยอยา่งครอบคลมุูที่กุ่ๆ	ด้า้นิ	 
สิ่งเสิริมูและสินิับสินิุนิก่ารศ้ก่ษา	 อบรมู	 ค้นิควั้า	 วัิจัย	 ขึ้องบุคลาก่รโรงพยาบาลตำารวัจ	 สิ่งเสิริมูสิวััสิด้ิก่ารขึ้องแพที่ย์	 พยาบาล	 บุคลาก่ร 
โรงพยาบาลตำารวัจ	และเผู้ยแพร่ควัามูรู้ที่างก่ารแพที่ย์	และวัิที่ยาก่ารที่่�ไมู่ขึ้ัด้ต่อก่ฎห์มูายและร่วัมูมู่อก่ับองค์ก่ารกุ่ศลอ่�นิเพ่�อสิาธิารณประโยชนิ์
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ห์มูายเลข 13/20 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,000,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิบาที่)

Lot 17
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มููลนิิธิิรัฐบุรุษั พลเอกเปรมู ติณสูลานินิทั์

	 มููลนิิธิิรัฐบุรุษ	พลเอก่เปรมู	ติณสิูลานินิที่์	 ได้้ด้ำาเนิินิก่ิจก่รรมูมูาตามูวััตถุประสิงค์โด้ยย้ด้มูั�นิในิอุด้มูก่ารณ์ขึ้องควัามู	 “ซ่�อสิัตย์	 สิุจริต	 
เสิย่สิละ	และจงรกั่ภูกั่ด้”่		ซ้�งมูป่ณธิิานิอนัิแนิว่ัแนิข่ึ้อง	พลเอก่เปรมู	ตณิสิลูานินิที่	์ในิเร่�อง	“เก่ดิ้มูาตอ้งตอบแที่นิบญุคณุแผู้น่ิด้นิิ”	มูลูนิธิิริฐับุรษุฯ	 
เห์็นิถ้งควัามูสิำาคัญขึ้องก่ารศ้ก่ษา	 ก่ารพัฒนิาคนิและพัฒนิาประเที่ศ	 อ่ก่ที่ั�งตระห์นิัก่ด้่ ในิเร่�องขึ้อง	พระบรมูราโชวัาที่และพระราชด้ำารัสิตามู 
แนิวัปรัชญา	 “เศรษฐก่ิจพอเพียง”	 ขึ้องพระบาที่สิมูเด้็จพระบรมูชนิก่าธิิเบศร	 มูห์าภููมูิพลอดุ้ลยเด้ชมูห์าราช	 บรมูนิาถบพิตร	 จ้งได้้จัด้ที่ำา 
โครงก่ารเก่ษตรที่ฤษฎ่ ให์มู่โด้ยศูนิย์ก่ารเร่ยนิรู้ด้้านิก่ารเก่ษตรมููลนิิธิิรัฐบุรุษฯ	 และมู่ โครงก่ารก่ิจก่รรมูขึ้องมููลนิิธิิรัฐบุรุษฯ	 ที่่�ที่ำามูา 
อย่างต่อเนิ่�องและช่วัยสิร้างสิรรค์ประโยชนิ์ให์้แก่่สิังคมู	ได้้แก่่

	 -	 โครงก่าร	“สิานิใจไที่ย	สิู่ใจใต้”	เพ่�อแลก่เปล่�ยนิเร่ยนิรู้สิภูาพควัามูเป็นิอยู่ขึ้องชุมูชนิ	สิังคมูพห์ุวััฒนิธิรรมู
	 -	 ศูนิย์ยวัพัฒนิ์มููลนิิธิิรัฐบุรุษ	เพ่�อเสิริมูสิร้างคุณธิรรมูให์้ก่ับเยาวัชนิ
	 -	 ก่องทีุ่นิสิ่งเสิริมูก่ารศ้ก่ษาก่ารสิร้างสิรรค์ศิลปะ	 เพ่�อสิ่งเสิริมูและสินิับสินิุนิก่ารศ้ก่ษาที่างด้้านิสิร้างสิรรค์ศิลปะแก่่นิัก่ศ้ก่ษา 
	 	 ในิระด้ับอุด้มูศ้ก่ษาที่่�ก่ำาลังศ้ก่ษา
	 -	 โครงก่าร	“เขึ้าให์ญมู่าราธิอนิ”	เพ่�อสิง่เสิรมิูให์ป้ระชาชนิเห์น็ิควัามูสิำาคญัขึ้องก่ารออก่ก่ำาลงัก่าย	ปลกู่จติสิำานิก้่ให์ป้ระชาชนิมูค่วัามูรกั่ 
	 	 และห์วังแห์นิในิธิรรมูชาติและสิิ�งแวัด้ล้อมู
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ห์มูายเลข 15/20 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,000,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิบาที่)

Lot 18
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องค์การทัุนิเพ่�อเด็็กแห์่งสห์ประชาชาติ (UNICEF)

	 ยูนิิเซฟ้	 ห์ร่อ	 องค์ก่ารทีุ่นิเพ่�อเด้็ก่แห์่งสิห์ประชาชาติ	 ถ่อก่ำาเนิิด้ขึ้้�นิเมู่�อพ.ศ.	 2489	 เพ่�อให์้ควัามูช่วัยเห์ล่อด้้านิมูนิุษยธิรรมูแก่่เด้็ก่ 
ห์ลายลา้นิคนิที่่�ได้ร้บัผู้ลก่ระที่บจาก่สิงครามูโลก่ครั�งที่่�สิอง	จาก่จดุ้เริ�มูตน้ิจวับจนิวันัินิ่�	ยนูิเิซฟ้ยงัคงยน่ิห์ยดั้อยูเ่คย่งขึ้า้งเด้ก็่ๆ	อยา่งไมูเ่คยห์ยดุ้พกั่	 
ภูารก่ิจขึ้องยูนิิเซฟ้	ค่อ	ก่ารสิ่งเสิริมูและปก่ป้องคุ้มูครองสิิที่ธิิเด้็ก่	เพ่�อให์้เด้็ก่ทีุ่ก่คนิมู่ช่วัิตอยู่รอด้และปลอด้ภูัย	ได้้เร่ยนิรู้อย่างมู่คุณภูาพ	ได้้รับ
ก่ารคุ้มูครองจาก่อันิตรายที่ั�งปวัง	และมูส่ิว่ันิร่วัมูในิเร่�องต่างๆ	ที่่�เก่่�ยวัขึ้้องก่บัพวัก่เขึ้า	นิอก่จาก่นิ่�	ยนูิิเซฟ้ยงัเปน็ิห์นิ้�งในิห์นิ่วัยงานิห์ลกั่ที่่�เขึ้้าไปให์้
ควัามูช่วัยเห์ล่อด้้านิมูนิุษยธิรรมูแก่่เด้็ก่และครอบครัวัเมู่�อเก่ิด้ภูัยพิบัติ	สิงครามู	ห์ร่อสิถานิก่ารณ์ฉุก่เฉินิที่ั�วัโลก่	

	 ปจัจบุนัิ	ยนูิเิซฟ้ที่ำางานิในิ	190	ประเที่ศและเขึ้ตปก่ครองตา่งๆ	ที่ั�วัโลก่	โด้ยรว่ัมูมูอ่ก่บัรฐับาล	ภูาคเอก่ชนิ	ภูาคประชาสิงัคมู	สิถาบนัิวัชิาก่าร	
สิ่�อมูวัลชนิ	 ชุมูชนิ	 รวัมูที่ั�งเด้็ก่และเยาวัชนิเอง	 เพ่�อนิำาคำามูั�นิสิัญญาไปสิู่ก่ารปฏิิบัติที่่�เป็นิรูปธิรรมู	ก่ารขึ้ับเคล่�อนิงานิด้ังก่ล่าวัเป็นิที่ั�งห์นิ้าที่่�และ 
ควัามูมูุ่งมูั�นิขึ้องยูนิิเซฟ้ในิก่ารเขึ้้าถ้งก่ลุ่มูเด้็ก่ที่่�มู่ควัามูเสิ่�ยงและเปราะบางที่่�สิุด้ในิสิังคมู

	 ยนูิเิซฟ้เริ�มูงานิในิประเที่ศไที่ยในิพ.ศ.	2491	โด้ยเริ�มูแรก่มูเ่ป้าห์มูายเพ่�อสิง่เสิริมูสิขุึ้ภูาพ	สิขุึ้อนิามูยัและโภูชนิาก่ารขึ้องเด้ก็่	โด้ยสินิับสินิุนิ
โครงก่ารเพ่�อขึ้จัด้โรคร้ายในิเด้็ก่	โครงก่ารฉ่ด้วััคซ่นิป้องก่ันิวััณโรค	และก่ารจัด้นิำ�าด้่�มูสิะอาด้และสิุขึ้อนิามูัยในิพ่�นิที่่�ชนิบที่	ตลอด้จนิก่ารแจก่จ่าย
นิมูถั�วัเห์ล่องผู้สิมูขึ้้าวัโพด้และเก่ล่อเสิริมูไอโอด้่นิ	 เป็นิต้นิ	 ตลอด้ห์ลายที่ศวัรรษที่่�ผู้่านิมูา	 ควัามูเป็นิอยู่ขึ้องเด้็ก่ในิประเที่ศไที่ยพัฒนิาไปมูาก่	 
แต่ในิขึ้ณะเด้่ยวัก่ันิควัามูเห์ล่�อมูลำ�าก่็เพิ�มูขึ้้�นิและที่ำาให์้เก่ิด้ควัามูที่้าที่ายให์มู่ๆ	 อยู่ตลอด้เวัลา	 เมู่�อสิถานิก่ารณ์เปล่�ยนิไป	ก่ารที่ำางานิขึ้องยูนิิเซฟ้
ในิประเที่ศไที่ยจ้งต้องปรับเปล่�ยนิไปด้้วัยเช่นิก่ันิ	 ปัจจุบันิภูารก่ิจขึ้องยูนิิเซฟ้ในิประเที่ศไที่ยเนิ้นิไปที่่�ก่ารพัฒนิาเด้็ก่ปฐมูวััยแบบองค์รวัมู	 
ก่ารสิ่งเสิริมูก่ารศ้ก่ษาที่่�มู่คุณภูาพ	ที่ั�วัถ้งและเที่่าเที่่ยมู	ก่ารสิ่งเสิริมูก่ารมู่สิ่วันิร่วัมูและพัฒนิาศัก่ยภูาพขึ้องเด้็ก่และเยาวัชนิ	ก่ารคุ้มูครองเด้็ก่	 
ก่ารสิ่งเสิริมูนิโยบายสิังคมูที่่�เอ่�อประโยชนิ์ต่อเด้็ก่และครอบครัวั	ตลอด้จนิก่ารให์้ควัามูช่วัยเห์ล่อด้้านิมูนิุษยธิรรมูในิสิถานิก่ารณ์ฉุก่เฉินิ

	 โครงก่ารขึ้องยนูิเิซฟ้ในิประเที่ศไที่ยในิชว่ังป	ี2565-2569	มูุง่เนิน้ิให์เ้ด้ก็่และวัยัรุน่ิที่กุ่คนิ	โด้ยเฉพาะก่ลุมู่ที่่�เปราะบางที่่�สิดุ้เขึ้า้ถง้สิทิี่ธิติา่งๆ	 
ตามูที่่�พวัก่เขึ้าพ่งมู่	และสิามูารถพัฒนิาตนิเองได้้อย่างเต็มูศัก่ยภูาพในิสิังคมูที่่�ปลอด้ภูัยสิำาห์รับทีุ่ก่คนิ
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ห์มูายเลข 19/20 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,000,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิบาที่)

Lot 19



96

มููลนิิธิิช่วยคนิตาบอด็แห์่งประเทัศไทัย ในิพระบรมูราชินิูปถััมูภ์์

	 มููลนิิธิิช่วัยคนิตาบอด้แห์่งประเที่ศไที่ย	 ในิพระบรมูราชินิูปถัมูภู์	 ก่่อตั�งเมู่�อปีพ.ศ.	 2482	 เด้ิมูช่�อ	 “มููลนิิธิิช่วัยให์้ก่ารศ้ก่ษาแก่่คนิตาบอด้ 
ในิประเที่ศไที่ย”	 เป็นิองค์ก่รสิาธิารณกุ่ศล	 ที่่�ให์้ควัามูช่วัยเห์ล่อคนิพิก่ารแห์่งแรก่ในิประเที่ศไที่ย	 โด้ยมู่วััตถุประสิงค์ห์ลัก่	 ค่อ	 เพ่�อช่วัยเห์ล่อ 
ผูู้้พิก่ารที่างก่ารเห์็นิที่ั�งชายห์ญิง	โด้ยไมู่จำาก่ัด้เช่�อชาติและศาสินิา	ในิด้้านิก่ารศ้ก่ษา	และก่ารฝึึก่อาช่พ	

	 ในิปี	พ.ศ.	 2502	มููลนิิธิิฯ	 ได้้รับพระมูห์าก่รุณาธิิคุณจาก่สิมูเด้็จพระนิางเจ้าสิิริก่ิติ�	 พระบรมูราชินิ่นิาถ	พระบรมูราชชนินิ่พันิปีห์ลวัง	 
ที่รงรับไวั้ในิพระบรมูราชินิูปถัมูภู์	 ต่อมูาจ้งได้้เปล่�ยนิช่�อเป็นิ	 “มููลนิิธิิช่วัยคนิตาบอด้แห์่งประเที่ศไที่ย	 ในิพระบรมูราชินิูปถัมูภู์”	 ก่ารด้ำาเนิินิงานิ 
ขึ้องมููลนิิธิิฯ	จนิถ้งปัจจุบันิ	เป็นิเวัลาก่วั่า	84	ปี	ได้้ให์้ควัามูช่วัยเห์ล่อผูู้้พิก่าร	มูิใช่ช่วัยเพียงก่ารเริ�มูต้นิที่่�โรงเร่ยนิเพ่�อให์้ได้้รับก่ารศ้ก่ษาเที่่านิั�นิ	 
ห์าก่ยังเปิด้โอก่าสิให์้สิังคมูได้้เล็งเห์็นิถ้งควัามูสิำาคัญขึ้องผูู้้พิก่ารที่างก่ารเห์็นิและตระห์นิัก่วั่าผูู้้พิก่ารเป็นิที่รัพยาก่รที่่�มู่คุณค่าห์าก่ได้้รับก่าร
สินิับสินิุนิและช่วัยพัฒนิาศัก่ยภูาพผูู้้พิก่ารที่างก่ารเห์็นิให์้มู่ประสิิที่ธิิภูาพแล้วัจะเป็นิก่ารสิร้างโอก่าสิที่างวัิชาช่พเพ่�อให์้เขึ้าห์ารายได้้เล่�ยงตนิเอง	
โด้ยไมู่เป็นิภูาระแก่่ครอบครัวั	สิังคมู	ประเที่ศชาติ	และด้ำารงช่วัิตอยู่ได้้อย่างมู่ควัามูสิุขึ้	มู่เก่่ยรติ	มู่ศัก่ด้ิ�ศร่	เฉก่เช่นิคนิปก่ติที่ั�วัไป	ต่อมูามููลนิิธิิฯ	 
มูภู่ารก่จิที่่�จะตอ้งชว่ัยเห์ลอ่ผูู้พ้กิ่ารที่างก่ารเห์น็ิเพิ�มูมูาก่ขึ้้�นิ	จง้ได้ข้ึ้ยายก่ารด้ำาเนินิิงานิ	ขึ้้�นิอก่่	5	ห์นิว่ัยงานิ	ได้แ้ก่	่โรงเรย่นิสิอนิคนิตาบอด้ก่รงุเที่พ		
ศูนิย์พัฒนิาสิมูรรถภูาพคนิตาบอด้	ศูนิย์เที่คโนิโลย่ก่ารศ้ก่ษาเพ่�อคนิตาบอด้	ศูนิย์ฝึึก่อาช่พห์ญิงตาบอด้สิามูพรานิ	 และศูนิย์พัฒนิาอาช่พ 
คนิตาบอด้	มู่บุคลาก่รที่่�ที่ำาห์นิ้าที่่�ดู้แลผูู้้พิก่าร	จำานิวันิ	147	คนิ	ผูู้้พิก่ารที่างสิายตา	จำานิวันิ	273	คนิ	รวัมูที่ั�งสิิ�นิ	420	คนิ

	 มููลนิิธิิฯ	 ได้้รับควัามูร่วัมูมู่อและช่วัยเห์ล่อสินิับสินิุนิจาก่สิังคมู	ตลอด้จนิผูู้้มู่จิตศรัที่ธิาร่วัมูบริจาคสิมูที่บทีุ่นิอย่างต่อเนิ่�องตลอด้มูา	ที่ำาให์้
ก่ารด้ำาเนิินิงานิขึ้องมููลนิิธิิฯ	เป็นิไปตามูวััตถุประสิงค์จนิถ้งปัจจุบันิ		แต่ทีุ่นิที่รัพยท์ี่่�ได้ร้ับมูายอ่มูใช้จ่ายห์มูด้ไปตามูก่าลเวัลา	ห์าก่ที่่านิได้น้ิำาโอก่าสิ
ที่่�ด้่ขึ้องที่่านิมูาห์ยิบย่�นิและแบ่งปันิให์้แก่่ผูู้้พิก่ารที่างก่ารเห์็นิ	 เพ่�อร่วัมูก่ันิเสิริมูสิร้างแสิงสิวั่างแห์่งควัามูห์วััง	 แสิงสิวั่างแห์่งโอก่าสิให์้แก่่ผูู้้พิก่าร
ที่างก่ารเห์็นิ	จะที่ำาให์้พวัก่เขึ้ามู่อนิาคตที่่�ด้่ต่อไปตราบนิานิเที่่านิานิ
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ห์มูายเลข 18/20 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,000,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิบาที่)

Lot 20
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สมูาคมูถั่ายภ์าพแห์่งประเทัศไทัย ในิพระบรมูราชูปถััมูภ์์

 สิมูาคมูถ่่ายภาพแห่งประเทศัไทย ก่อติั�งข้ึ�นเมู่�อพ.ศั. 2502 เพ่�อเป็นที�รวัมูติัวักันข้องหมูู่มูวัลสิมูาชิกผูู้้รักการถ่่ายภาพทั�งมู่ออาชีพและ
สิมูัครเล่นให้ไดี้พบปะกันเพ่�อแลกเปลี�ยนควัามูรู้ ประสิบการณ์ดี้านการถ่่ายภาพ และสิร้างสิรรค์กิจกรรมูอันเป็นประโยชน์แก่สิังคมู

 ติ่อมูาในพ.ศั. 2504 พระบาทสิมูเดี็จพระบรมูชนกาธิุเบศัร มูหาภูมิูพลอดุีลยเดีชมูหาราช บรมูนาถ่บพิติร ทรงพระกรุณาโปรดีเกล้าฯ  
รับสิมูาคมูถ่่ายภาพแห่งประเทศัไทยเข้้าอยู่ในพระบรมูราชูปถ่ัมูภ์ และไดี้ทรงมูีพระมูหากรุณาธุิคุณเป็นพิเศัษัในหลากหลายโอกาสิแก่สิมูาคมูฯ  
อาทิ เสิด็ีจพระราชดีำาเนินทอดีพระเนติรนิทรรศัการ และพระราชทานรางวััลแก่ผูู้้ชนะการประกวัดีภาพถ่่ายที�จัดีโดียสิมูาคมูถ่่ายภาพแห่ง
ประเทศัไทย ในพระบรมูราชูปถ่ัมูภ์หลายครั�ง พระราชทานพระบรมูราชวัินิจฉัยติัดีสิินภาพถ่่ายในรอบสิุดีท้ายที�ประชาชนทั�วัไปสิ่งเข้้าประกวัดี  
เพ่�อชิงถ้่วัยพระราชทานข้องพระบาทสิมูเดี็จพระเจ้าอยู่หัวั และข้องพระบรมูวังศัานุวังศ์ั ติามูที�สิมูาคมูฯ ได้ีกราบบังคมูทูลพระกรุณา 
ข้อพระราชทาน ยิ�งไปกว่ัานั�น ยังได้ีทรงพระกรุณาโปรดีเกล้าฯ พระราชทานคำาแนะนำาวั่าภาพที�ทรงตัิดีสิินแติ่ละภาพมีูข้้อดีีและข้้อด้ีอยอย่างไร 
และควัรปรับปรุงภาพนั�นนั�นอย่างไรเพ่�อจะให้สิมูบูรณ์ที�สิุดี

 ติั�งแติ่อดีีติจนถ่ึงปัจจุบันเป็นเวัลากวั่า 63 ปี สิมูาคมูถ่่ายภาพแห่งประเทศัไทย ในพระบรมูราชูปถั่มูภ์ ไดี้ทำาหน้าที�องค์กรหลักดี้านการ 
ถ่่ายภาพข้องประเทศัไทยอย่างสิมูำ�าเสิมูอ ทั�งในด้ีานการสินับสินุนและส่ิงเสิริมูให้คนไทยรักการถ่่ายภาพ การเสิริมูสิร้างมูาติรฐานวิัชาชีพ 
ถ่า่ยภาพใหเ้ปน็อาชพีที�มูเีกยีรติยิศัและศักัดิี�ศัรีไมู่แพว้ัชิาชพีอ่�นใดี การจัดีกจิกรรมูเกี�ยวักบัการถ่า่ยภาพ อาท ิจดัีประกวัดีภาพถ่า่ย การจัดีอบรมู
เสิวันาให้ควัามูรู้เชิงเทคนิค และศัิลปะการถ่่ายภาพ การจัดีนิทรรศัการภาพถ่่ายในหลากหลายวัาระ รวัมูถ่ึงการจัดีกิจกรรมูในเชิงสิันทนาการ 
เช่น การพบปะแลกเปลี�ยนควัามูคิดีเห็น การจัดีทริปถ่่ายภาพติามูสิถ่านที�ติ่างๆ และการช่วัยเหล่องานด้ีานการถ่่ายภาพทั�งข้องหน่วัยงานรัฐ 
และเอกชน ซ้ำึ�งกิจกรรมูเหล่านี�ล้วันเป็นภารกิจที�สิมูาคมูฯ ให้ควัามูสิำาคัญ่ เพ่�อนำาไปสิู่เป้าหมูายในการข้ับเคล่�อนและพัฒนาวังการถ่่ายภาพไทย
ให้เจริญ่ก้าวัหน้าทัดีเทียมูวังการถ่่ายภาพในระดีับสิากล
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ห์มูายเลข 16/20 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,000,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิบาที่)

Lot 21



104

มููลนื่ิธีิโรึคไติแห่งชาติิ ปรึะเที่ศัสิงคโปรึ์

 มููลนิธุิโรคไติแห่งชาติิ ประเทศัสิิงคโปร์ เป็นหน่วัยงานผูู้้บุกเบิกการดูีแลรักษัาโรคไติอย่างครบวังจรข้องประเทศัสิิงคโปร์ โดียมูีเป้าหมูาย
ที�จะปฏิิวััติิวัิธุีการดีูแลรักษัาผูู้้ป่วัยโรคไติ และป้องกันภาวัะไติวัายให้ประชาชนในประเทศัสิิงคโปร์ดี้วัยวัิทยาการที�ก้าวัหน้า โดียมูีพันธุกิจหลัก 
ในการทำางานร่วัมูมูอ่กบัชมุูชนอยา่งใกลช้ดิีเพ่�อชว่ัยชวีัิติและใหค้วัามูหวัังแกผูู่้ป้ว่ัยโรคไติดีว้ัยค่ารักษัาพยาบาลที�ยอ่มูเยา อยา่งยั�งยน่ ดีแูลเอาใจ
ใสิ่ผูู้้ป่วัยอย่างดีีที�สิุดี ดี้วัยควัามูเห็นอกเห็นใจ และเคารพในศัักดีิ�ศัรีควัามูเป็นมูนุษัย์ข้องผูู้้ป่วัยทุกคนอย่างเท่าเทียมูกัน รวัมูถ่ึงให้ควัามูรู้ทั�งดี้าน
การป้องกันและรักษัาโรคไติแก่ประชาชนทั�วัไปเพ่�อให้ประชาชนชาวัสิิงคโปร์มูีสิุข้ภาพที�ดีีปลอดีจากโรคไติ

หมูายเหติุ: กล้องถ่่ายภาพชุดีนี�จะนำาไปประมููลที�ประเทศัสิิงคโปร์ เพ่�อหารายไดี้มูอบให้แก่มููลนิธุิโรคไติแห่งชาติิ ประเทศัสิิงคโปร์
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ห์มูายเลข 8/20 
ราคาเริ�มูต้นิ	1,000,000	บาที่	(ห์นิ้�งล้านิบาที่)
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มููลนิธุิโรงพยาบาลสิมูเดี็จพระยุพราช
มููลนิธุิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมูราชูปถ่ัมูภ์

ไติรึโครึงการึ
มููลนิธุิพัชรสิุธุาคชานุรักษั์ ในพระบรมูราชูปถ่ัมูภ์*

มููลนิธุิภูบดีินทร์ ในพระบรมูราชูปถ่ัมูภ์*
มููลนิธุิราชทัณฑ์์ปันสิุข้ ทำาควัามูดีี เพ่�อชาติิ ศัาสิน์ กษััติริย์ ในพระบรมูราชูปถ่ัมูภ์*

มููลนิธุิอาสิาเพ่�อนพ่�ง (ภาฯ) ยามูยาก สิภากาชาดีไทย
มููลนิธุิทุนการศัึกษัาพระราชทานสิมูเดี็จพระบรมูโอรสิาธุิราช ฯ สิยามูมูกุฎราชกุมูาร (มู.ท.ศั.)

มููลนิธุิชัยพัฒนา
มููลนิธุิแมู่ฟ้าหลวัง ในพระบรมูราชูปถ่ัมูภ์

มููลนิธุิสิมูเดี็จพระพันวััสิสิาอัยยิกาเจ้า
มููลนิธุิจุฬาภรณ์

มููลนิธุิ TO BE NUMBER ONE
ศัิริราชมููลนิธุิ

มููลนิธุิรามูาธุิบดีีฯ
มููลนิธุิสิถ่าบันโรคไติภูมูิราชนครินทร์์์

มููลนิธุิคณะแพทยศัาสิติร์ จุฬาลงกรณ์
มููลนิธุิโรงพยาบาลพระมูงกุฎเกล้า ในพระราชูปถ่ัมูภ์ฯ

มููลนิธุิโรงพยาบาลสิวันดีอก คณะแพทยศัาสิติร์ มูหาวัิทยาลัยเชียงใหมู่
มููลนิธุิโรงพยาบาลติำารวัจ ในพระบรมูราชินูปถ่ัมูภ์

มููลนิธุิรัฐบุรุษั พลเอกเปรมู ติิณสิูลานนท์
องค์การทุนเพ่�อเดี็กแห่งสิหประชาชาติิ (UNICEF)

มููลนิธุิช่วัยคนติาบอดีแห่งประเทศัไทย ในพระบรมูราชินูปถ่ัมูภ์
สิมูาคมูถ่่ายภาพแห่งประเทศัไทย ในพระบรมูราชูปถ่ัมูภ์

มููลนิธุิโรคไติแห่งชาติิ ประเทศัสิิงคโปร์

* รายนามูมููลนิธุิที�อยู่ภายใติ้ไติรโครงการ

ขอขอบพรึะคุณองค์กรึการึกุศัลที่ั�ง 22 องค์กรึ ที่่� ได้กรึุณาเข้ารึ่วมูเป็นื่เจั้าภาพในื่งานื่ปรึะมููลกล้องถ่่ายภาพ 
LEICA M 10-P LIMITED EDITION เฉลิมูพรึะเก่ยรึติิเนื่่�องในื่พรึะรึาชพิธี่บรึมูรึาชาภิเษก พุที่ธีศัักรึาช 2562 

เพ่�อนื่ำารึายได้ ไปสรึ้างสรึรึค์ปรึะโยชนื่์สุขแก่สังคมูโดยรึวมู
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ศัาสิติราจารย์เกยีรติคิณุ นายแพทย์เกษัมู วัฒันชัย
พลเรอ่เอกพงษ์ัเทพ หนเูทศั
คณุอนิทรยิา หนเูทศั
พลอากาศัโทภกัดีี แสิง-ชโูติ
ดีร.สิเุมูธุ ตินัติเิวัชกลุ
ท่านผูู้้หญิ่งบตุิร ีวัรีะไวัทยะ
คณุหญ่งิจรสัิศัร ีทปิีรัช
คณุหญ่งิชฎา วัฒันศัริิธุรรมู
ศัาสิติราจารย์เกยีรติคิณุ แพทย์หญิ่งสิมูศัรี เผู่้าสิวัสัิดิี�
ศัาสิติราจารย์คลินกิเกยีรติคิณุ นายแพทย์ปิยะสิกล สิกลสัิติยาทร
ศัาสิติราจารย์ นายแพทย์ประสิิทธิุ� วัฒันาภา
ศัาสิติราจารย์พิเศัษั ธุงทอง จนัทรางศุั
ศัาสิติราจารย์กิติติิคณุ ศักัดีา ศัริิพนัธ์ุุ
รองศัาสิติราจารย์สิชุาดีา ศิัริพนัธ์ุุ
ผูู้ช่้วัยศัาสิติราจารย์ ดีร.ประพจน์ อัศัวัวิัรุฬหการ
H.E. Mr.Georg Schmidt
คณุข้รรค์ ประจวับเหมูาะ
คณุอนนัต์ิ ชโูชติิ
ศัาสิติราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิูติร ศัรีธุรา
ศัาสิติราจารย์ (เชี�ยวัชาญ่พิเศัษั) นพ.บรรณกจิ โลจนาภิวัฒัน์
รองศัาสิติราจารย์ นายแพทย์ฉนัชาย สิิทธุพัินธ์ุุ
พลเอกพงษ์ัเทพ เทศัประทปี
พลเอกนนินาท เบี�ยวัไข่้มุูก
พลเอกธุญั่ญ่พรหมู อศััวัจินดีา
คณุพาสิิน ีลิ�มูอติบิลูย์
หมู่อมูหลวังยุพดีี ศัริิวัรรณ
ดีร.กลุภทัรา สิิโรดีมู
ศัาสิติราจารย์กิติติคิณุ แพทย์หญิ่ง คณุหญิ่งกอบจติิต์ิ ลมิูปพยอมู

นายแพทย์มูรุติ จริเศัรษัฐสิิริ
คณุภากมูล รัติติเสิรี
คณุสิฤษัฏ์ิรฐั แจ้งสิมูบูรณ์
คณุดีลพร รจุริวังศ์ั
คณุปกรณ์ กำาลังเอก
คณุอาทิติยา หงสิกุล
ร้อยเอกกำาภู โชติิพฤกษ์ัชกูลุ
นายแพทย์วัชิระ เพง็จนัทร์
คณุมูยุร ีเพง็จนัทร์
นายแพทย์พงษ์ัเกษัมู ไข่้มูกุด์ี
รองศัาสิติราจารย์ ดีร. รัชนกีร กลัล์ประวิัทธ์ุ
ผูู้ช่้วัยศัาสิติราจารย์ นายแพทย์อิทธุริตัิน์ วัชัรานานนท์
คณุพรรณสิิร ีคณุากรไพบลูย์ศิัริ
นายแพทย์ธุรีชัย ฉนัทโรจน์ศัริิ
นายแพทย์บญุ่รตัิน์ เอ่�อสุิดีกิจ
นายแพทย์ปรีชา ศัติวัรรษัธุำารง
พนัเอกรชติ ลำากูล
พนัเอกปิยลาภ วัสุิวัตัิ
พนัเอกหญ่งิรุง้ข้จี อทัุยมูงคล
รองศัาสิติราจารย์ นายแพทย์ณฐัพงศ์ั โฆษัชณุหนนัท์  
คณุธุวัชัชัย กฤติยิาภิชาติกลุ
พลติำารวัจโทโสิภณรชัต์ิ สิิงหจารุ
คณุจรสัิศัร ีศัรมีูณี
คณุติลุย์ หิรญั่ญ่ลาวัลัย์
คณุดีาวั วัาสิิกศัริิ
คณุกนก สุิรยิสัิติย์
คณุจฬุวัศิัว์ั ศัานติพิงศ์ั
คณุมูนสัิชยั พรโสิภากลุ

นายแพทย์สิรุเชษัฐ์ พรสิพุรรณนภา
คณุปัญ่ญ์่ชลี เพญ็่ชาติิ
คณุปวัรศิัา เพญ็่ชาติิ
คณุประภาวัดีี โสิภณพนชิ
คณุปรางณ ีไชยพิเดีช
คณุนพมูณ ีชยัจรูญ่รตัิน์
คณุสินัติ ิวัริยิะรงัสิฤษัฎ์
คณุสิภุาพ คลี�ข้จาย
คณุแสิงทพิย์ ยิ�มูละมัูย
คณุชตุิมิูา บรูณรชัดีา
คณุชลติิ กิติติญิ่าณทรพัย์
คณุศันูย์รฐั บญุ่ยมูณี
คณุกรรณิกา วัริยิะกลุ
Mr.Nigel Oklins
คณุอลษิัา เมูฆมูณ ี 
คณุวัราภรณ์ ศัริบิญุ่มูา
คณุภาคน ีวัริยิะรงัสิฤษัฎ์
คณุนครนิทร์ วันกจิไพบลูย์
คณุนติิพิฒัน์ สิขุ้สิวัย
คณุช้างน้อย กญุ่ชร ณ อยุธุยา
คณุศัริ ิบญุ่พิทกัษ์ัเกศั
คณุสิลติิา พรรณลกึ
คณุอภศิักัดิี� กาญ่จนภษูัติิ
คณุวัรินุนัท์ ชติิเดีชะ  
คณุศักัดิี�พล วัชัระเรอ่งรุง่
คณุวัรรธุนะ กมัูทรทพิย์
คณุณภทัร เสีิยงสิมูบญุ่

และขอขอบพรึะคุณคณะที่่�ปรึึกษาโครึงการึปรึะมููลกล้องถ่่ายภาพ LEICA M 10-P LIMITED EDITION 
เฉลิมูพรึะเก่ยรึติิเนื่่�องในื่พรึะรึาชพิธี่บรึมูรึาชาภิเษก พุที่ธีศัักรึาช 2562 

ผูู้้แที่นื่องค์กรึการึกุศัลที่ั�ง 22 องค์กรึ ผูู้้แที่นื่ส่�อมูวลชนื่ และผูู้้ที่่�เก่�ยวข้องทีุ่กฝ้่าย
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คณะทำางาน คุณพลภัทร สิุวัรรณศัร
 คุณฉมูาพรรณ รังคะรัติน
 คุณทนงศัักดีิ� โอสิถ่านนท์
 คุณสิุวััฒน์ อังคทาภิมูณฑ์์
 คุณนันทิกา นิลวัรสิกุล
 คุณบรรจง ชินธุนะศัิริ
 คุณประวัิช สิุขุ้มู
 คุณธุารทิพย์ ศัิรินุพงศั์
 คุณนิติิกร กรัยวัิเชียร
 คุณสิุรพล อุทินทุ
 คุณศัศัินี เหมูทานนท์
 คุณเชษัฐ์ รมูยะนันทน์
 คุณภาวัินี ไชยสิิทธุิ�
 คุณอดีิศัักดีิ� สิินสิวััสิดีิ�
 คุณข้จร  พีรกิจ
 คุณนำ�าฝ้น อังศัุธุรรังสิี

คณะที่ำางานื่โครึงการึการึปรึะมููลกล้องถ่่ายภาพ Leica M10-P Limited Edition 
เฉลิมูพรึะเก่ยรึติิเนื่่�องในื่พรึะรึาชพิธี่บรึมูรึาชาภิเษก พุที่ธีศัักรึาช 2562 (เพ่�อ 22 องค์กรึการึกุศัล)

พิมูพ์ที�
บริษััท ไซ้ำเบอร์พริ�นท์กรุ๊ป จำากัดี
959 ซ้ำอยสิุทธุิพร (รัชดีาภิเษัก 3 แยก 16) ถ่นนประชาสิงเคราะห์ 
แข้วังดีินแดีง เข้ติดีินแดีง กรุงเทพ 10400
โทรศััพท์ : 0 2641 9135-8 แฟกซ้ำ์ 0 2641 9139
เวั็บไซ้ำติ์ : www.cyberprint.co.th
จำานวันพิมูพ์ 1,000 เล่มู
พิมูพ์ครั�งแรก กันยายน 2565

คุณแพทริค หอรัตินชัย
คุณสิุทธุิพรรณ นุชฉายา
คุณฐิติิกมูล เจริญ่สิวััสิดีิ�
คุณสิิทธุิพร รอยติระกูล
คุณมูนุรดีา พรชนะรักษั์
คุณรัตินา หิรัญ่เดีช
คุณกฤติติิกา ทนุกูลเกียรติิ
คุณถ่ิรนันท์ กิติติิพงษั์
คุณวััชระ นิลดีำารงค์
คุณธุนวััฒน์ บุญ่ชากร
คุณอภิชชญ่า มูหินทรเทพ
คุณวัิภารัติน์ ทรัพย์สิมูบูรณ์
คุณสิิติรา หอสิินชัย
คุณนรสิินธุุ์ แผู้้วัสิะอาดี
คุณพรรษัา ริมูกาญ่จนวััฒน์
คุณพิชชา สิินคณารักษั์

คุณวัิรัติน์ กันฉลาดี
คุณณภัชป์ รัตินศัักดีิ�
คุณสิิทธุิ วััฒนายากร
คุณภัทริศัร์ ถ่นอมูสิิงห์
คุณนภาพร นิสิารธุัญ่ยุ
คุณวัิภาพร อำาไพ
คุณภรณ์ทิพย์ จาริติ
คุณธุรรดีร โสิติถ่ิอำารุง
คุณพินน์นรา วังศั์วัิริยะ
คุณสิุหฤท ถ่นอมูสิิงห์
คุณมูลิสิา มูิลินทางกูร
คุณศัศัิรินทร์ ภัทรเกียรติิพานิช
คุณมูนุ อนงค์
คุณธุรรญ่ชนก แก้วัติา
คุณพิมูพิพัฒน์ อังคีรสิ
คุณศัิดีานันท์ เหล็กกล้า
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