
                                                                    
 

ประวัตศิาสตร์แห่งความเรืองรอง 

สัมพันธไมตรีสยาม-เยอรมนี ในสมัยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) 

History of Glory 

Siam-Germany Amity during the Reign of His Majesty the King Chulalongkorn (Rama V) 

 

ความสมัพนัธ์ไทย-เยอรมนีเร่ิมต้นอย่างเป็นทางการสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ขณะสยามยงัเป็นเพียง

ประเทศเลก็ๆ ท่ามกลางการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจ  ราชอาณาจกัรปรัสเซียหรือประเทศเยอรมนีในเวลาตอ่มา 

ไมเ่พียงเข้ามาช่วยถ่วงดลุเหลา่มหาอํานาจหากมุง่เน้นสร้างความสมัพนัธ์ทางการค้าและการทตู ปรากฏหลกัฐานเป็น

สนธิสญัญาฉบบัแรก เรียกวา่ “สนธิสัญญาออยเลินบวร์ก” หรือ สนธิสญัญาพระราชไมตรีค้าขายแลเรือ ระหวา่งสหพนัธ์

ศลุกากรเยอรมนั  (Deutscher Zollverein) อาณาจกัรเมค็เคลนิบวร์ก – ชเวรีนและเมค็เคลนิบวร์ก – ชเตรลทิซ์ กบั

ราชอาณาจกัรสยาม ลงนามเม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2405 

Siam and Germany friendly relation formally began during the reign of King Chulalongkorn. During that period, 

Siam was only a small nation situated amidst colonialism of Great Powers. Afterwards, Prussia, which later 

became Germany, not only helped balance the power of such Great Powers but came to Siam with an intention to 

foster commercial and diplomatic relations as could be seen from the first treaty made by Siam and Germany 

known as “Eulenburg Treaty” or “Treaty of Friendship and Commerce between Deutscher Zollverein, 

Mecklenburg-Swerin and Mecklenburg-Strelitz and the Kingdom of Siam” signed on February 7, 1862. 
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Source: Political Archives at the Federal Foreign Office (Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes) 

สนธิสญัญาออยเลนิบวร์ก 

Eulenburg Treaty 

ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศเร่ิมเบง่บาน กลุม่ธรุกิจและพอ่ค้าชาวเยอรมนัหลายคนเข้ามาตัง้รกรากใน

สยาม หน่ึงในนัน้คือเภสชักรช่ือ “แบร์นฮาร์ด กริม” ท่ีร่วมกบัหุ้นส่วนชาวออสเตรีย “แอร์วนิ มุลเลอร์” บกุเบิกห้างจําหน่าย

ผลติภณัฑ์ทางเภสชักรรมและเคมีภณัฑ์จากประเทศเยอรมนี ช่ือ “สยามดสิเป็นซาร่ี” ท่ีถนนเจริญกรุงในพ.ศ. 2421 นบัเป็น

ร้านขายยาสมยัใหมแ่ห่งแรกในสยาม  

 “สยามดสิเป็นซาร่ี” หรือท่ีคนไทยเรียกตดิปากวา่ “ร้านยาสยาม” จําหน่ายยาคณุภาพดีจากเยอรมนี พร้อมมี “หมอกริม” เภสชั

กรผู้เช่ียวชาญทํางานอย่างซ่ือสตัย์และโอบอ้อมอารี จนร้านยาแห่งนีไ้ด้รับพระมหากรุณาธิคณุโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัให้เป็น “ร้านยาหลวงในราชสํานกั” ในพ.ศ. 2422  

The economic relations between two nations continued to flourish even further. Business groups and German 

merchants came to settle down in Siam. Among these Germans were a pharmacist named “Bernhard Grimm” and 

his Austrian partner “Erwin Mueller” who imported pharmaceutical and chemical products from Germany and 

successfully founded their first store in Siam in 1878, known as “Siam Dispensary”, located on Charoen Krung 

road. This store was regarded as the first modern pharmacy in Siam. 
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Siam Dispensary or well-known among Thai people as “Siam Pharmacy” provided high-quality medicines directly 

imported from Germany with “Dr.Grimm” performing his duty with expertise, integrity and kindness. Subsequently, 

this pharmacy was granted a royal mercy from King Chulalongkorn to become “the Royal Pharmacy of the Royal 

Court” in 1879. 

 

ร้านยาสยาม หรือ สยามดสิเป็นซาร่ี ร้านขายยาสมยัใหมแ่ห่งแรกในสยาม  

Siam Pharmacy or Siam Dispensary, the first modern pharmacy in Siam 
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เภสชักร แบร์นฮาร์ด กริม และ ภรรยา (ซ้าย), แอร์วนิ มลุเลอร์ กบั ภรรยา และลกูชาย (ขวา)  

Pharmacist Bernhard Grimm and his wife (left), Erwin Mueller with his wife and son (right) 

นอกจากงานบริการเวชภณัฑ์แล้ว ในวาระครบรอบ 100 ปีกรุงรัตนโกสนิทร์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้บรูณะ

พระบรมมหาราชวงัและหมู่ปราสาท  

เพ่ือสนองพระบรมราชโองการสําหรับวาระพเิศษนี ้ในพ.ศ. 2424 นายกริมและนายมลุเลอร์จึงได้จดัตัง้ “ห้างบี.กริมแอนโก” 

ขึน้เพ่ือนําเข้าสนิค้าก่อสร้างตา่งๆ นบัเป็นห้างสรรพสนิค้าเยอรมนัแห่งแรกในสยาม ท่ีตอ่มาได้รับพระมหากรุณาธิคณุโปรด

เกล้าฯ ตัง้เป็น “ผู้จําหน่ายสนิค้าแก่ราชสํานกั (Court Supplier)” หรือ ห้างหลวงท่ีมีสทิธ์ิค้าขายสง่สนิค้าให้แก่ราชสํานกั และ

ได้รับพระราชทานตราตัง้หรือตราประทบัแผน่ดนิเป็น  “ห้างที่ได้รับพระบรมราชานุญาต (By  appointment)”  

นอกจากนี ้ในพ.ศ. 2431 นายแอร์วนิ มลุเลอร์ ยงัได้รับพระมหากรุณาธิคณุโปรดเกล้าฯ ให้เป็น “หลวงปฏบัิติราชประสงค์” 

อนัเป็นผลจากทํางานอย่างทุ่มเท บงัเกิดผลตามพระราชประสงค์ทกุประการ 

Apart from providing medical supplies, on the occasion of the 100th Anniversary Celebration of Rattanakosin 

Kingdom, King Chulalongkorn granted a royal permission to restore and renovate the Grand Palace as well as the 

royal houses. 
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In response to the royal order of King Chulalongkorn on such a special occasion, in 1881, Bernhard Grimm and 

Erwin Mueller jointly established “B.Grimm and Co.”  which was regarded as the first German store in Siam that 

imported various construction supplies. Afterwards, the store was promoted as the “Court Supplier” meaning the 

store having the right to sell merchandises to the Royal Court before bestowed a royal credential or a royal seal as 

“the Store by Appointment”,  

Furthermore, in 1888, Erwin Mueller was appointed by King Chulalongkorn as “Luang Patibat Racha Prasong” as 

a way to show the King’s admiration towards Mueller‘s dedication and perseverance in that he could render all of 

the King’s wishes. 

 

พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท/ Chakri Maha Prasat Throne Hall 

นอกจากการจดัหาและนําเข้าสนิค้าท่ีหลากหลาย อาทิ เคร่ืองประดบั เพชรพลอย มงกฎุ เคร่ืองแบบทหารอย่างตะวนัตก

ยทุโธปกรณ์และเหรียญตราแล้ว ห้างบี.กริมแอนโก ยงัมีสว่นสําคญัในโครงการใหญ่ นัน่คือ ใน พ.ศ. 2435 ได้ร่วมเป็นหุ้นสว่น 

“บริษัท ขุดคลองแลคูนาสยาม จาํกัด” ของพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ขดุคลองรังสติ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานท่ีใหญ่ท่ีสดุ
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ในเอเชียอาคเนย์ มีการนําเคร่ืองจกัรเข้ามาใช้เป็นครัง้แรกในสยาม นบัเป็น “การใหชี้วิตและเปิดหนา้ประวติัศาสตร์ใหม่ทาง

เกษตรกรรมและเศรษฐกิจของสยาม” อย่างแท้จริง 

Apart from the procurement and import of various types of merchandises such as accessories, jewelry, crown, 

western-style soldier’s uniform, weapons and medals, B.Grimm and Co. also took part in one of the largest project 

in 1892. B.Grimm and Co. joined a partnership of “Siam Land and Irrigation Company Limited” in a dredging 

project of Rangsit Canal initiated by His Royal Highness Prince Sai Snidvongse. This collaborative project was 

viewed as the largest irrigation project in South East Asian region. Machine was introduced and used for the first 

time in Siam which was deemed as “a true giving of life and a new chapter of history in Siamese agriculture and 

economy”.   

ที่มา: คณุวรพจน์ สนิทวงศ์ ณ อยธุยาเจ้าของภาพ  (Courtesy of image by Mr. Vara-Poj Snidvongs na Ayudhya) 

การขดุคลองรังสติ โดยบริษัทขดุคลองแลคนูาสยาม  

 Picture illustrating Rangsit Canal dredging by Siam Land and Irrigation Company Limited 
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พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสดจ็เปิดเมืองธญัญบรีุ และ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้บริหาร

บริษัท ขดุคลองแลคนูาสยาม เข้าเฝ้า 

King Chulalongkorn during a grand opening ceremony of Thanyaburi District. On this auspicious occasion, King 

Chulalongkorn granted a royal audience to the executives of Siam Land and Irrigation Company Limited. 

พระราชไมตรีระหว่างราชสํานกัสยามและเยอรมนีแน่นแฟ้นยิ่งขึน้ เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสดจ็

ประพาสยโุรปและประเทศเยอรมนี ถึงสองครัง้ ครัง้แรกในปีพ.ศ. 2440 และครัง้ท่ีสองในปีพ.ศ. 2450 

ผลจากการเสดจ็ประพาสยโุรปเกิดเป็นความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยีอนันําไปสูก่ารพฒันาสยามหลายด้าน สยาม

ยงัได้รับการสนับสนนุผู้เช่ียวชาญจากเยอรมนีท่ีตอ่มาดํารงตําแหน่งสําคญัๆ อาทิ คาร์ล เบทเกอ  (Karl Bethge) ผู้วา่การรถไฟ

แห่งประเทศไทยคนแรก และเทโอดอร์ คอลมนัน์ (Theodor Collmann) ผู้ตรวจการไปรษณีย์โทรเลขไทยคนแรก เป็นต้น   

ในขณะท่ีสงัคมสยามเร่ิมปรับตวัและพฒันาทัง้ทางสงัคม ประเพณี และเศรษฐกิจตามชาติตะวนัตก โดยมีห้างบี.กริม เป็นสว่น

หน่ึงในการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว ห้างบี.กริม เองก็เกิดการเปล่ียนแปลง พ.ศ. 2446 ห้างได้ต้อนรับเภสชักรคนใหม ่นามวา่ 

“อดอล์ฟ ลิงค์” เภสชักรหนุ่มผู้ ถือปรัชญาการทํางานที่ว่า “เป็นอนัตรายอย่างย่ิง ถา้เราเอาความไม่รู้ของลูกค้าเป็นผลกําไรของ

เรา”  

กิจการของห้างบี.กริมขยายตวัอย่างมากเพราะให้บริการห้างถึง 3 แห่งในเวลานัน้ ได้แก่ “สยามดิสเป็นซาร่ี” “บี.กริม 

ปากคลองตลาด” และ “รัตนโกสนิทรสชัการบริษัท” (The Bangkok Outfitting Company)  
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ตอ่มา เม่ือนายห้างแบร์นฮาร์ด กริมเสียชีวิตหลงัจากย้ายกลบัไปยโุรปไมน่าน นายห้างแอร์วนิ มลุเลอร์ ซึ่งอยากย้ายกลบัไป

พํานกัท่ียโุรปกบัครอบครัว จึงขายหุ้นให้แก่หุ้นสว่น นายแฟร์ดนินัด์ ลอทซ์ ภายหลงั อดอล์ฟ ลงิค์ได้ตดัสนิใจซือ้หุ้นตอ่และ

กลายเป็นหุ้นส่วนหลกัในปี พ.ศ.2452   

หน่ึงปีหลงัจากนัน้ สยามต้องตกอยู่ในความวปิโยคและสญูเสียครัง้ยิ่งใหญ่ เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสดจ็

สวรรคตเม่ือวนัท่ี 23 ตลุาคม พ.ศ.2453 ในการนี ้บารอนไฮน์ริช รึท แห่งคอลเลนแบร์ก - เบอดจิไฮม์ ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น

ผู้แทนสมเดจ็พระจกัรพรรดวิลิเฮล์มท่ีสองแห่งเยอรมนีเดนิทางมาร่วมงานถวายพระเพลงิพระบรมศพ นายแอร์วนิ มลุเลอร์ หรือ 

คณุพระปฏิบตัริาชประสงค์ก็ได้เดนิทางมาร่วมงานพระราชพธีิพระบรมศพเช่นกนั ซึ่งเป็นการเดนิทางมาสยามเป็นครัง้สดุท้าย  

Friendship between Siam dynasties and Germany was even more secured when King Chulalongkorn paid a 

royal visit to Europe and Germany twice. The first vist took place in 1897 and the second one was in 1907. 

King Chulalongkorn’s royal visit resulted in acollaboration and an exchange of technology which enabled the 

development of Siam in various aspects. Siam received a friendly support from German experts who 

subsequently presided over many significant positions such as Karl Bethge, the first Governor of the State 

Railway of Thailand and Theodor Collmann, the first inspector of Post and Telegraph Department of Thailand etc. 

While Siamese society began to adjust itself and develop the nation in terms of society, tradition and economy 

with European countries as a good example, B.Grimm Company Limited experienced its revolutionary change as 

well. In 1903, the company gave a warm welcome to a new pharmacist named “Adolf Link”, a young pharmacist 

with his famous work philosophy, “It is so risky if we take advantage of our customer’s ignorance for our own 

benefits”. 

The business of B.Grimm Company Limited significantly expanded and prospered. The company provided its 

service in 3 stores; namely, “Siam Dispensary”, “B.Grimm Pak Klong Talad” and “The Bangkok Outfitting 

Company”. 

Subsequently, Bernhard Grimm passed away not long after he went back to Europe. Erwin Mueller who wished to 

move back to Europe to settle down with his family decided to sell his shares to his partner, Ferdinand Lotz. Not 

long after, Adolf Link decided to buy those shares and became a major partner of the company in 1909.  

One year later, Siam suffered from the deepest sorrow and a great loss when King Chulalongkorn passed away 

on October 23, 1910. Baron Heinrich Rüdt von Collenberg-Bödigheim was appointed as a representative of King 
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Wilhelm II of Germany to attend the royal cremation ceremony. Erwin Mueller or Phra Patibat Racha Prasong also 

attended such ceremony as well which was considered his last trip to Siam. 

 

ออฟฟิศบี.กริมแอนโกท่ีปากคลองตลาด (ซ้าย) / Image of B.Grimm and Co. office in Pak Klong Talad (Left) 

นายอดอล์ฟ ลงิค์ เภสชักรคนใหม ่และ หุ้นส่วนคนสําคญัของห้างบี.กริมแอนโก (ขวา)  

 Adolf Link, a new pharmacist and a major partner of B.Grimm and Co. (Right) 

 

บารอนไฮน์ริช รึท แห่งคอลเลนแบร์ก – เบอดจิไฮม์ ตาของฮาราลด์ลงิค์ เป็นตวัแทนพระจกัรพรรดเิยอรมนั เดนิทางมาเคารพ

พระบรมศพพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 5 

Baron Heinrich Rüdt von Collenberg-Bödigheim, Harald Link’s grandfather, the representative of German Emperor 

appointed to attend the royal cremation ceremony of King Chulalongkorn 

9 



                                                                    
 

รายละเอียดหลักฐานประวัตศิาสตร์การส่ือสารทางไปรษณีย์ 

Postal History Information 

  ภาพเอกสารทางไปรษณีย์ / Image of Postal Items รายละเอียด / Details 

1 

 

ไปรษณียบตัรท่ีมีลายเซ็นของ “แบร์นฮาร์ด กริม” หน่ึงใน

สองผู้ก่อตัง้บี.กริม 

Postal stationary with signatures of “Bernhard Grim” 

one of the two founders of B.Grimm 

 

2 

 

จดหมายท่ีมีลายเซ็นของ “แอร์วนิ มลุเลอร์” หน่ึงในสองผู้

ก่อตัง้บี.กริม 

Postal stationary with signatures of “Erwin Mueller” 

one of the two founders of B.Grimm 

3 

 

จดหมายจากเบอร์ลนิถึงแอร์วนิ มลุเลอร์ในพ.ศ.2432 เป็น

จดหมายถึงบี.กริมท่ีเก่าแก่ท่ีสดุเท่าท่ีค้นพบ 

Letter from Berlin sent to Erwin Mueller in 1889. This 

was the oldest letter to B.Grimm ever found. 

 

4 

 

พ.ศ. 2442 - ไปรษณียบตัรแจ้งการสง่ของจากฮมับร์ูก โดย

บริษัทขนสง่ช่ือ Norddeutscher Lloyd และมีบริษัท 

A.Markwald เป็นตวัแทนจดัสง่ 

*ไปรษณียบตัรฉบบันีแ้สดงให้เห็นการติดตอ่ระหวา่งบี.กริม

และบริษัทเยอรมนัอ่ืนท่ีเข้ามาทําธรุกิจขนสง่สนิค้าใน

ประเทศไทย ซึ่งปัจจบุนับริษัทเหล่านีปิ้ดตวัไปแล้ว  

1889 – a postcard informing package delivery from 
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Hamburg by a freight company called 

“Norddeutscher Lloyd” and A.Markwald was the 

distribution representative. 

This postcard illustrates a connection between 

B.Grimm and other German companies operating 

freight business of domestic goods. However, these 

companies had been out of business at present. 

5 

 

 

พ.ศ. 2448  ไปรษณียบตัรสัง่ของถึงบี.กริมแอนโก มีตรา

ประทบัแสดงการขนถ่ายสนิค้าวา่มีการเปล่ียนเรือท่ีเกาะสี

ชงั  ตราประทบัมีหลายแบบทัง้ท่ีเรียกวา่ “single-ring” และ 

“double-ring” และการลงวนัท่ีแบบไทย (ใช้ปีรัตนโกสินทร์

ศก (ร.ศ.)และเร่ิมนบัเดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีแรกของปี) 

และแบบสากล (ใช้ปีคริสตศกัราช และเร่ิมนบัเดือนมกราคม

เป็นเดือนแรก) 

 

1905:  A postal card placing an order to B.Grimm and 

Co. with an affixed seal illustrating a transport of 

products in which the ship transporting these 

products was changed in Sichang Island. The seals 

affixed were varied, comprising of both “single-ring” 

and “double-ring” types, including the use of Thai 
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dating system (In Rattanakosin Era, April was 

considered as the first month of the year) as well as 

an international system (In Anno Domini or A.D., 

January is used as the first month of the year) 

6 

 

 

โปสการ์ดรูปภาพจาก แอร์วนิ มลุเลอร์ สง่จากเวียนนาถึง 

Mr. T.M Barovhazy หวัหน้าวศิวกรโครงการขดุคลองรังสติ

โปสการ์ดนีส้ง่ผา่นเมืองบรินดีซี (Brindisi) ประเทศอิตาลี ใช้

เวลาเดนิทางกวา่ 1 เดือนจึงมาถึงกรุงเทพฯ ในวนัท่ี 12 

มีนาคม พ.ศ. 2447 ตามตราประทบั 

A picture postcard from Erwin Mueller, sent from 

Vienna to Mr. T.M Barovhazy, chief engineer of 

Rangsit Canal dredging project. This postcard was 

sent through Brindisi, Italy and took more than 1 

month before arriving Bangkok on March 12, 1904 

according to the seal affixed. 

  

7 

 

ตวัอยา่ง German Telegram Service พ.ศ.2450 

หน้าซองมีตราประทบัวา่  1 att stamps run short, 

postage paid. ซึง่เป็นตราประทบัชัว่คราวเพราะ

เป็นช่วงท่ีแสตมป์ 1อฐัขาดแคลน ตราประทบันีใ้ช้ได้

ระหวา่งวนัท่ี 9 - 16 ธันวาคม 2450 นบัเป็น

เหตกุารณ์พิเศษในประวติัศาสตร์ทางไปรษณีย์ของ

สยาม 

Example of German telegram service in 1907. 

The seal affixed on the envelope said 1 att 

stamps run short, postage paid, which was a 

temporary seal owing to the shortage of 1 at 
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stamp. This seal was effective between 

December 9-16, 1907 and it also marked the 

special history of Siam’s postal system. 

8 

 

 

 
 

จดหมายและไปรษณียบตัรท่ีสง่ถึงสถานกงสลุและ

ทตูเยอรมนีในสยาม แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์

ทางการทตูอนัแนน่แฟ้นท่ีมีมาตัง้แตส่มยัโบราณ  

Letters and postal cards sent to German 

consulate and diplomat in Siam, illustrating 

close ties between two nations since ancient 

times. 
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ไปรษณียบตัรท่ีประทบัตราบริษัท ห้างร้านตา่ง ๆ 

ของชาวเยอรมนั สะท้อนความสมัพนัธ์ทางด้าน

เศรษฐกิจระหวา่งสยามและเยอรมนี ซึง่เจริญรุ่งเรือง

มาก โดยเฉพาะหลงัการเสด็จประพาสยโุรป 

Postal cards affixed with seals of various German 

companies and stores, reflecting flourishing 

economic relation between Siam and Germany, 

especially after King Chulalongkorn’s royal visit to 

Europe. 
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ไปรษณียบตัรจากอดอล์ฟ ลงิค์ถึงครอบครัวท่ีลอืเบค 

คํานําหน้าช่ือมารดาของ อดอล์ฟ ลงิค์ คือ 

“Apotheker”  ซึง่แปลวา่เภสชักร แสดงให้เห็นว่า

ครอบครัวลงิค์มาจากตระกลูท่ีมีอาชีพเป็นเภสชักร 

Postal stationary from Adolf Link to his mother 

in Luebeck. Title of Adolf Link’s mother was 

“Apotheker” which means “pharmacist” 

illustrated that other Link family member also 

worked as a pharmacist. 

11 

 

จดหมายถึงออทโท ลงิค์ ซึง่ด้านหลงัมีตราประทบั

บริษัท ซึง่เป็นตราตัง้ห้างท่ีได้รับพระบรมราชานญุาต

จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัให้ใช้

ตราสว่นพระองค์ 

A letter (envelope) sent from Adolf Link to Otto 

Link. On the back of the envelope, the 

company name “B.Grimm and Co.” appears 

below the royal crest of King Rama V as the 

royal warrant of the king’s appointment,   
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โปสการ์ดรูปภาพท่ีแอร์วิน มลุเลอร์ สง่ถึงภรรยาท่ี

ออสเตรีย โปสการ์ดลงวนัท่ี 2 เดือนเมษายนปี พ.ศ. 

2447 และถึง Gleisdorf ในวนัท่ี 5 พ.ค. 2447 

A picture postcard sent from Erwin Mueller to 

his wife in Austria. The postcard was dated 

April 2, 1904 and it arrived Gleisdorf on May 5, 

1904. 

* ไปรษณียบตัรของแอร์วิน มลุเลอร์ ท่ีสง่จากสยาม

ถึงภรรยา และ บุตรชายท่ีประเทศออสเตรีย แสดงให้

เห็นวา่ แม้จะขายกิจการให้กบัเภสชักรลงิค์แล้ว แอร์

วิน มลุเลอร์ยงัคงเดินทางไปมาระหวา่งสยามกบั

ยโุรปบอ่ยครัง้ 

The postcard of Erwin Mueller sent from Siam 

to his wife and son in Austria. This letter 

illustrated that after the business had been 

transferred to Adolf Link, Erwin Mueller still 

travelled back and forth between Siam and 

Europe frequently. 

13 

 

ไปรษณียบตัรจากแอร์วิน มลุเลอร์ ถึง แอร์วิน มลุ

เลอร์ จูเนียร์ บุตรชายซึง่อาศยัอยูใ่นกรุงเวียนนา 

ประเทศออสเตรีย 

A postal card from Erwin Mueller to Erwin 

Mueller Jr., his son who lived in Vienna Austria. 

* ไปรษณียบตัรของแอร์วิน มลุเลอร์ ท่ีสง่จากสยาม

ถึงภรรยา และ บุตรชายท่ีประเทศออสเตรีย แสดงให้

เห็นวา่ แม้จะขายกิจการให้กบัเภสชักรลงิค์แล้ว แอร์

วิน มลุเลอร์ยงัคงเดินทางไปมาระหวา่งสยามกบั
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ยโุรปบอ่ยครัง้ 

The postcard of Erwin Mueller sent from Siam 

to his wife and son in Austria. This letter 

illustrated that after the business had been 

transferred to Adolf Link, Erwin Mueller still 

travelled back and forth between Siam and 

Europe frequently. 
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สยามในเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที่ 1 (รัชกาลที่ 6) 

Siam during the First World War (Rama VI) 

 

ความสมัพนัธ์ไทย-เยอรมนีท่ีแนบแน่นกลมเกลียวมาตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 ทําให้ชาวเยอรมนัทยอยเข้ามาตัง้รกรากใน

ดนิแดนสยามอย่างตอ่เน่ือง และเร่ิมเกิดการรวมตวัจนก่อตัง้เป็น “สโมสรชาวเยอรมันในบางกอก (Deutscher Club) ” 

เม่ือพ.ศ. 2434 

สโมสรแห่งนีเ้ป็นท่ีพบปะสงัสรรค์และร่วมกิจกรรมสําคญัตา่งๆ ของชาวเยอรมนัในสยาม เช่น งานเลีย้งสงัสรรค์ การ

ประชมุ การร่วมฉลองวนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเดจ็พระจกัรพรรด ิเป็นต้น   

A strong bond between Siam and Germany since the reign of King Rama V encouraged many Germans to 

continuously enter and settle down in Siam and the “Deutscher Club (German Club in Siam)” was finally 

established in Bangkok in 1891. 

The club was a gathering place where many Germans living in Siam met and participated in various activities 

such as parties, meetings and celebrating their Emperor’s birthday etc. 

 

อดอล์ฟ ลงิค์ และ แอร์น่า ลงิค์ ท่ีงานสงัสรรค์ของสโมสรเยอรมนัในบางกอก 

 Adolf and Erna Link attending the ball at Deutscher Club 

ในพ.ศ. 2454 นายห้างลงิค์ได้เปิดห้างบี.กริมแห่งใหม่ท่ีประตสูามยอด โดยได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากพระบาทสมเดจ็

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 6 เสดจ็มาประทบัทอดพระเนตรและพระราชทานพร การค้าขายเป็นไปด้วยดี มีการ
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นําเข้าวสัดจุากเยอรมนีเข้ามาก่อสร้างอาคารต่างๆ และหนึ่งในอาคารสําคญัในสมยันีไ้ด้แก่ สถานีรถไฟหลวงกรุงเทพ ท่ีหวั

ลําโพง ซึ่งรัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโดยมีลกัษณะคล้ายสถานีรถไฟของเมืองแฟรงเฟิร์ต  

In 1911, New B.Grimm store was launched at Pratu Sam Yot (Three Spires Gate). On this occasion, King 

Vajiravudh (Rama VI) paid a royal visit and gave a royal blessing to the new store. The store imported 

construction materials directly from Germany and one of the outstanding buildings of this period was Bangkok 

Royal Railway Station at Hualampong in which King Chulalongkorn (Rama V) ordered its construction to be 

similar to the design of Frankfurt railway station. 

 

ห้างบี.กริมแอนโกสาขาประตสูามยอด เป็นห้างเดียวในสยามท่ีได้ประดบัตราตัง้ถึง 4 ตรา  

B.Grimm and Co. at Pratu Sam Yot was the only Siamese store that was granted with 4 royal emblems. 

ต้นรัชกาลท่ี 6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทย-เยอรมนี ดําเนินไปได้ด้วยดี จนกระทัง่สงครามโลกครัง้ท่ี 1 เกิดขึน้ในยโุรปและ

เข้าสูภ่าวะสงครามโลกเต็มรูปแบบในพ.ศ. 2457  สยามซึ่งเคยวางตวัเป็นกลาง ตดัสนิใจเข้าสูส่งครามในพ.ศ. 2460 เป็น

เหตใุห้สถานะของชาวเยอรมนัในสยามกลายเป็นฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลทันที   

ห้างบี.กริมแอนโกซึ่งเป็นห้างสญัชาตเิยอรมนัต้องปิดตวัลง นายอดอล์ฟ ลงิค์ ผู้ถือหุ้นหลกั ภรรยา แอร์น่า และบตุรชาย

สองคน เฮอร์เบร์ิตขณะอาย ุ7 ปี และ เกฮาร์ดอาย ุ2 ปี ท่ีเกิดในแผน่ดนิสยาม ถกูควบคมุตวัท่ีค่ายกกักนัในกรุงเทพฯ ราว

คร่ึงปี ก่อนจะถกูสง่ไปคา่ยกกักนัท่ีประเทศอินเดียในพ.ศ. 2461 

ประเทศสยามได้สง่ทหารอาสาไปช่วยรบ เพียงชัว่ระยะสัน้ก่อนท่ีสงครามจะสิน้สดุลงโดยเยอรมนัเป็นฝ่ายปราชยั และออก

สญัญาสงบศกึ  
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At the beginning of the reign of King Vajiravudh, Thai-German relations were in good terms until The First 

World War broke out in Europe, causing the region to completely enter the war in 1914. Siam, remaining 

neutral throughout, ultimately decided to enter the war in 1917. 

B.Grimm and Co., as the German store, had to terminate its business while Adolf Link, a major shareholder, 

his wife Erna and his two sons, Herbert, age 7 and Gerhard, age 2, who were born in Siam were captured in a 

concentration camp in Bangkok for half a year before being sent to another concentration camp in India in 

1918. 

Siam sent some volunteer soldiers to join the war only temporarily before the war ended with the loss of 

Germany that subsequently had to issue an armistice. 

 

(ทีม่า: หนงัสือ Figthing America’s Fight, 1919 หนา้ 29-30)  

ภาพกองทพัสยามซึ่งพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัสง่ไปร่วมรบท่ีประเทศฝร่ังเศส 

Siamese troop sent to France during World War I by King Vajiravudh to support the Allied forces 

หลงัจากย้ายกลบัไปอยู่เมืองลือเบคระยะหนึ่ง ครอบครัวนายอดอล์ฟ ลงิค์ ได้เปิดห้างบีกริมท่ีเมืองฮมับร์ูกอีกครัง้ และ

ความพยายามอย่างยิ่งยวดท่ีจะกลบัมาดําเนินธรุกิจท่ีสยามหลงัสงครามโลกสิน้สดุของนายห้างลงิค์ก็เป็นผลในเวลา 6 ปี

ให้หลงั เม่ืออดอล์ฟ ลงิค์ และหุ้นสว่นอีก 2 คนคือ นายฮนัฮาร์ต สญัชาตสิวสิและนายโบเฮนสกี สญัชาตเิชค ผู้ ไมเ่ข้าขา่ย

เป็นชนชาตศิตัรู ได้ทลูขอพระบรมราชานญุาตกลบัเข้ามาเปิดกิจการในสยามโดยขอตัง้ห้างท่ีบางกอกเพ่ือเป็นตวัแทน

จดัหาสนิค้าให้ห้างบีกริมในเมืองฮมับร์ูก และในพ.ศ. 2465 หุ้นสว่นทัง้สามก็ได้เปิดห้างแห่งใหมช่ื่อวา่ “แอล.โบเฮนสกี”  
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Shortly after moving back to Luebeck, Adolf Link and his family reopened B.Grimm and Co. in Hamburg. His 

tremendous effort to restart his business in Siam after the end of World War I was finally paid off after 6 years 

when Adolf Link and his two partners, Hunhart, from Switzerland and Bohensky from Czech Republic who did 

not have any enmity towards Siam asked for the King’ s royal permission to launch their business in Siam. The 

store, located in Bangkok, acted as a representative in providing merchandises to B.Grimm in Hamburg. In 

1922, these three partners successfully opened a new store named “L.Bohensky”. 

  

พ.ศ. 2465 - ภาพครอบครัวลงิค์ หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 

1922 – The Link family’s picture after the First World War 

 

 

ห้างแอล.โบเฮนสกี หลังสงครามโลกครัง้ที่ 1 

The store “L.Bohensky” after World War I 
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ไปรษณียบตัรรูปภาพอาคารสโมสรชาวเยอรมนั

ในบางกอกตัง้แต ่ค.ศ. 1899, 1901 จนถึงปี 

1906 แสดงให้เห็นกลุม่อาคารสโมสรเยอรมนัท่ีมี

การตอ่เติมให้โอ่โถงขึน้ 

Picture postcards showing the images of 

Deutscher Club’s building in Bangkok from 

1899, 1901 and 1906 (from left) illustrated 

that the club’s building had been elegantly 

renovated. 

 

 

 

ไปรษณียบตัรจากสโมสรเยอรมนัถึงนายแมททิส 

(หรือมาติส ตามท่ีปรากฏหน้าไปรษณียบตัร) เพ่ือ

เชิญร่วมพิธีฉลองวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของ

พระจกัรพรรดิวิลเฮล์มท่ี 2 แหง่จกัรวรรดิเยอรมนั 

โดยผู้สง่ คือ นาย แอล.โบเฮนสกี ้ซึง่เป็นเลขาฯ 

ของสโมสรเยอรมนั สนันิษฐานวา่เป็นคนเดียวกบั

แอล.โบเฮนสกี ้หุ้นสว่นผู้ ทําให้ห้างบีกริมได้เปิด

กิจการอีกครัง้ในประเทศไทยหลงัสงครามโลกครัง้

ท่ี 1   

A postal stationery from Deutscher Club to 

Mr. Matthius to invite the member to a 
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birthday anniversary celebration of King 

Wilhelm II of German Empire. The sender 

was L.Bohensky, the Club’s secretary, 

presumably the same person as 

L.Bohensky, a partner who took part in re-

opening B.Grimm and Co. in Thailand after 

the end of World War I. 

24 

 

 

 

ไปรษณียบตัรจากสโมสรชาวเยอรมนัในบางกอก 

สง่เชิญสมาชิกมาร่วมกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ 

งานเลีย้งสงัสรรค์ เชิญชมภาพยนตร์ เชิญชม

คอนเสร์ิต ร่วมแขง่กีฬา และกิจกรรมในวนัสาํคญั

ของชาวตะวนัตก เช่น กิจกรรมเก็บต้นคริสต์มาส 

รวมถึงการจดัประชุมในวาระสาํคญั   

A postcard from the German club in 

Bangkok inviting its members to various 

kinds of event and activity such as party, 

cinema, concert, sport competition and 

activity on a special occasion of the 

Europeans; for example, Christmas tree 

striping activity including the meeting on 

important agenda. 

 

เชิญร่วมงานเลีย้งสงัสรรค์ โดยกงสลุเป็นเจ้าภาพ 

Party invitation hosted by the consulate 

เชิญชมภาพยนตร์ 

An invitation to the film 

เชิญชมคอนเสร์ิต 

An invitation to the concert 

6 
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เชิญร่วมเลน่กีฬา 

An invitation to join skittles match 

เชิญร่วมงานเลีย้งสิน้ปี และเชิญร่วมเก็บต้นคริสต์มาส 

วนัท่ี 5 มกราคม  

An invitation to join year-end party and Christmas 

tree striping on January 5th  

เชิญประชมุ  

A meeting invitation 

25 

 

 

จดหมายติดตอ่ธุรกิจกบัประเทศเนเธอร์แลนด์ 

และออสเตรเลยี  

Business letters sent from Netherlands  and 

Australia  

29 

 

 

ไปรษณียบตัรในประเทศพิมพ์แสตมป์มลูคา่ 1.5 

อฐั สง่ถึงบ.ีกริมแอนโกเพ่ือตามสนิค้าท่ีสัง่ซือ้ ลง

วนัท่ี 29 เดือน 1(เมษายน) ร.ศ. 130 จากจงัหวดั

จนัทบุรี ถึงห้างบีกริมท่ีปากคลองตลาด (ก่อนจะ

ย้ายไปท่ีประตสูามยอด)  

ทัง้นี ้ตราประทบัของท่ีทําการไปรษณีย์กรุงเทพฯ 

ในเวลานัน้ ระบุวนั เดือน ปีทัง้แบบไทย และแบบ

สากล โดยการระบุวนัท่ีแบบไทย จะใช้เลขไทย 

เร่ิมนบัเดือนเมษายนเป็นเดือนท่ี 1 และบอกปี

เป็นรัตนโกสนิทรศก 

Domestic postal stationery printed with 1.5 

7 
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att stamp was sent to B.Grimm and Co. to 

follow-up an order dated April 1th, Year 130 

of Rattanakosin Era, from Chantaburi to 

B.Grimm and Co., Pak Klong Talad (before 

the store was move to Pratu Sam Yot). 

32 

 

ซองจดหมายและไปรษณียบตัรท่ีแสดง

ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งสยามและสถาน

กงสลุเยอรมนีก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ผู้ ท่ีมี

บทบาทสาํคญัในการเจริญสมัพนัธไมตรีคือ 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์ 

วโรปการ เสนาบดีกระทรวงตา่งประเทศในสมยั

รัชกาลท่ี 5 - 6  

Envelope and postal stationeries illustrating 

diplomatic relations between Siam and the 

German Consulate before World War I broke 

out. The person with a major role in fostering 

friendly relation  was HRH Prince 

Dhevavongse Varoprakarn, the Minister of 

Foreign Affairs during the reigns of King 

Rama 5 and King Rama 6. 

8 
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จดหมายจากสถานกงสลุเยอรมนัถึงสมเด็จพระ

เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 

ด้านหลงัซอง มีตราสถานกงสลุท่ีเป็นทําเป็นรอย

นนูอยา่งสวยงาม 

Letter from German Consul in Bangkok to 

HRH Prince Dhevavongse Varoprakarn. On 

the back of the envelope was beautifully 

embossed seal. 

37 

 

ซองจดหมายจากคา่ยเชลยโทะคชิุมะในญ่ีปุ่ นท่ี

สง่ถึงสถานกงสลุเยอรมนัในกรุงเทพฯ มีตรา

ประทบั 検閲済 (Ken-entsu-zumi) แปลวา่

ผา่นการเซ็นเซอร์แล้ว พร้อมตราประทบัช่ือ

นายทหารญ่ีปุ่ น ทะคะกิ ผู้ตรวจสอบ 

An envelope sent from Tokushima prisoner 

of war (POW) camp in Japan to German 

Consulate in Bangkok. The seal “Ken-entsu-

zumi” along with the name of Takaki, a 

Japanese soldier and an inspector, meant 

that this letter had already been censored 

by the officer. 

38 

 

ไปรษณียบตัรจาก Dr.Karl Becker, Privy 

Councillor จากกรุงเบอร์ลนิในปีพ.ศ. 2463 ถึง

อดอล์ฟ ลงิค์ท่ีสยาม ประทบัตรา PART LEFT 

BANGKOK เน่ืองจากไมมี่ผู้ รับปลายทาง เพราะ

สยามประกาศสงครามกบัเยอรมนี ทําให้ชาว

เยอรมนัในสยามรวมถึง อดอล์ฟ ลงิค์ ต้องอพยพ

ลีภ้ยั 

เนือ้ความในไปรษณียบตัรแสดงความหว่งใยท่ี

9 
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ผู้ เขียนมีตอ่อดอล์ฟ ลงิค์ เน่ืองจากขาดการติดต่อ

ตัง้แตเ่กิดสงครามในปี 2457 และเสนอให้ความ

ช่วยเหลอืแก่นายลงิค์ 

A postcard sent from Dr.Karl Becker, Privy 

Councillor in Berlin in 1920 to Adolf Link in 

Siam. There was the seal “PART LEFT 

BANGKOK” affixed on the card as no 

receiver at the destination since during that 

time Siam declared war against Germany, 

resulting in an immigration of many 

Germans in Siam including Adolf Link and 

his family.  

The content showed the writer’s concern 

about the well-being of Adolf Link as well as 

an offer to give him some help since he 

could not be in contact since the war arose 

in 1914. 

 

10 



     
 

อรุณรุ่งของประชาธิปไตยในสยามและก้าวใหม่แห่งสัมพันธภาพเยอรมนี - ไทย 

รัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) 

The Dawn of Democracy in Siam and the New Chapter of German-Thai Relations in 

the Reign of King Prajadhipok (Rama 7) 

 

สถานการณ์ในสยามเร่ิมเข้าสูภ่าวะปกต ิประเทศเยอรมนีได้รับอนญุาตให้สง่ทตูเข้ามาประจํากรุงเทพฯ มีการเจรจาลงนาม

สนธิสญัญาการค้าฉบบัชัว่คราวในปีพ.ศ. 2467 กระทรวงการตา่งประเทศของสยามอนญุาตให้ชาวเยอรมนัท่ีทําเร่ืองขอกลบั

เข้าสยามก่อนวนัท่ี 23 ตลุาคม พ.ศ. 2465 กลบัเข้ามาได้ นายห้างอดอล์ฟ ลงิค์จึงถวายหนงัสือขอพระราชทานบรมรา

ชานญุาตพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั และได้รับพระมหากรุณาธิคณุโปรดเกล้าฯ ให้กลบัมาดําเนินธุรกิจดงัเดมิ 

พ.ศ. 2469 ห้างบี.กริมแอนโกให้บริการอีกครัง้ท่ีประตสูามยอด และเป็นผู้แทนจําหน่ายสนิค้าหลายกลุ่มท่ีสนองตอบความ

เปล่ียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ รวมทัง้กิจการทหาร โดยมีสนิค้าหลกัๆ ได้แก่ เวชภณัฑ์และเคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองจกัรกล 

เคร่ืองมือช่าง อาวธุปืน ผ้าตดัเคร่ืองแบบทหาร และเคร่ืองประดบัยศ รวมถึงการนําผู้แทนบริษัท ขายอปุกรณ์วิทยโุทรเลข เทเล

ฟงุเก็น เข้ามาทดลองตัง้เคร่ืองรับสง่วทิยโุทรเลขท่ีถนนวทิยใุนกรุงเทพ ฯ อีกด้วย  

Siam began to resume her peaceful condition. Germany was permitted to send diplomats to take position in 

Siam and a temporary commercial treaty was finally signed in 1924.  

Siam’s Ministry of Foreign Affairs gave permission to some Germans who submitted their request to return to Siam 

before October 23, 1922. Adolf Link; therefore, asked for royal permission from King Prajadhipok and his wish 

was granted, so he came back to operate his business as before. 

In 1926, B.Grimm and Co. resumed its business at Pratu Sam Yot and the store also provided a variety of 

merchandises in response to social, economic as well as military changes. Major products included medical 

supplies and equipment, machine, tools supplies, machine guns, clothing materials for soldier’s uniform and 

epaulette. The company also introduced Telefunken, a supplier for wireless telegraphy, to test and install a radio 

telegraph transmitter on Wireless Road, Bangkok. 



     
 

 

ตวัอย่างโฆษณาสนิค้านําเข้าจากเยอรมนัซึ่งห้างบี.กริมแอนโกเป็นผู้แทนจําหน่าย 

Examples of advertisement of imported products from Germany distributed by B.Grimm and Co. 

  

โฆษณาเคร่ืองวทิยเุทเลฟงุเก็น ซึ่งเป็นเคร่ืองวทิยเุจ้าแรกในประเทศไทย 

Advertisement of Telefunken, the first radio transmission equipment supplier in Thailand 



     
 

 

นายอดอล์ฟ ลงิค์ท่ีสถานีวทิยกุรุงเทพฯ ศาลาแดง   

Adolf Link at Bangkok Radio Station, Sala Daeng 

ใน พ.ศ. 2471 ห้างบี.กริมแอนโกดําเนินกิจการมาครบ 50 ปี กิจการท่ีรุ่งเรืองขึน้ทําให้เปิดสาขาใหมข่ึน้อีกแห่งท่ีถนนมหาไชย 

และได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัและพระนางเจ้ารําไพพรรณี บรมราชินีนาถเสดจ็มาท่ีห้างและ

ได้รับพระราชทาน “ตราประจาํรัชกาลที่ 7” เป็นการส่วนพระองค์สําหรับตระกลูลงิค์และบตุรหลานเป็นการสืบไป   

In 1928, B.Grimm and Co. celebrated its 50th anniversary. The business was so flourishing that it launched a new 

branch on Mahachai Road. The store was granted a royal mercy from King Prajadhipok and Her Majesty the 

Queen Rumbhai Barni who came on the grand opening of the store and granted “King Prajadhipok’s royal cypher” 

personally to the Link family, including their descendants. 

 



     
 

ห้างบี.กริมแอนโก ตรงข้ามวงับรูพา บนถนนมหาไชย 

B.Grimm and Co. located on Mahachai Road, opposite to Wang Burapha 

 

Image 6: สนิค้าประเภทอปุกรณ์การแพทย์และเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ท่ีวางขายในห้างบี.กริมแอนโก มหาไชย เช่น กล้อง

ประเภทตา่งๆ ท่ีใช้กระจกเลนส์ย่ีห้อ คาร์ล ไซส์ ซึ่งได้รับการยอมรับวา่คณุภาพดีท่ีสดุ 

Medical supplies and scientific tools sold at B.Grimm and Co. on Mahachai Road.  

Merchandises included various types of camera using the lens from Carl Zeiss, German leading optical system 

manufacturer. 

แม้วา่การค้าของห้างบี.กริมแอนโกจะขยายตวั แตเ่ศรษฐกิจโดยรวมของประเทศช่วงทศวรรษ 1930 กลบัตกต่ําลงมาก สง่ผล

ให้เกิดความเปล่ียนแปลงครัง้สําคญัในสยาม นัน่คือการเปล่ียนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร์ในพ.ศ. 2475  จากระบอบ

สมบรูณาญาสทิธิราชย์มาสูก่ารปกครองระบอบประชาธิปไตย  

Although the business of B.Grimm and Co. was flourishing,  overall economic condition of the country during 

1930s was in its severe decline, resulting in a major change in Siam; that is, a revolutionary change led by the 

People’s Party in 1932  when absolute monarchy regime was changed to democracy. 

 



     
 

 
ทีม่า: พิพิธภณัฑ์และจดหมายเหตรุฐัสภา  Source: Parliamentary Museum and Archives 

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนญูฉบบัแรกแห่งราชอาณาจกัรสยาม  

King Prajadhipok affixed his royal cypher on the first constitution of the Kingdom of Siam 

เพ่ือปรับธรุกิจให้รับกบัสงัคมยคุประชาธิปไตยและสานตอ่สํานึกแห่งการดําเนินธรุกิจท่ีรับผิดชอบตอ่สงัคม นายห้างอดอล์ฟ

จึงเรียกบตุรชายคนโต “เฮอร์เบร์ิต ลิงค์” ซึ่งศกึษาด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองท่ีเมืองมิวนิค มาฝึกงานท่ีห้างบี.กริมแอนโก 

ขณะนัน้ บตุรชายคนรอง “เกฮาร์ด ลิงค์” ท่ีศกึษากฎหมายและการทตูท่ีมหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ดก็ได้ตามพ่ีชายมาฝึกงานเป็น

เวลาสัน้ๆ ด้วยเช่นกนั 

 

To adapt the business in response to the political change and to further an awareness in operating business with 

social responsibility, Adolf Link recalled his eldest son, “Herbert Link”, who studied economics in Munich at that 



     
 

time to return and join a career training at B.Grimm and Co. while “Gerhard Link”, his second son, was attending 

law and diplomat school at Oxford University and afterwards had come back to join a short training course with 

his elder brother. 

 

(จากซ้าย) ดร.เฮอร์เบร์ิต, แอร์น่า, เกฮาร์ด และ อดอล์ฟ ลงิค์ 

(from left) Dr.Herbert, Erna, Gerhard and Adolf Link 

พ.ศ. 2477 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้ายู่หวัพร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้ารําไพพรรณี เสดจ็ยโุรปเพ่ือรักษาพระองค์ และ

ได้พบกบัผู้นําประเทศตา่งๆ รวมถึงอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นําของประเทศเยอรมนีขณะนัน้ ก่อนท่ีพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้า

อยู่ทรงตดัสนิพระราชหฤทยัสละราชสมบตัแิละประทับถาวร ณ ประเทศองักฤษ จวบจนเสดจ็สวรรคต รัฐบาลจึงทลูเชิญ “พระว

รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานนัทมหิดล” ขึน้ครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ตอ่ไป 

In 1934, King Prajadhipok and Her Majesty the Queen Rumbai Barni travelled to Europe for physical treatment. 

The King and the Queen had an opportunity to meet with many foreign leaders, including Adolf Hitler, the leader 

of Germany at that time before he decided to abdicate and moved to live permanently in England until he passed 

away. Subsequently, the government invited “His Royal Highness Prince Ananda Mahidol” to accede the throne. 



     
 

 
Source:.Heinrich Hoffmann, German newspaper 1934 

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัขณะเสดจ็เยือนเยอรมนีในปี พ.ศ. 2477 และ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นําประเทศในขณะนัน้   

Adolf Hitler greets King Prajadhipok and his queen at Tempelhof Airport in Berlin 

 

รายละเอียดหลักฐานประวัตศิาสตร์การส่ือสารทางไปรษณีย์ 

Postal History Information 
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1 ไปรษณียบตัรตดิตามขอแคตาลอ็กสนิค้าในพ.ศ. 2469  

จากอําเภอบ้านดอน จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

ตราประทบับนไปรษณียบตัรใช้เลขไทยและเปล่ียนจาก

รัตนโกสนิทรศกมาเป็นพทุธศกัราช ตามประกาศให้

เปล่ียนมาใช้ปีพทุธศกัราชในเอกสารราชการ ตัง้แต่

พ.ศ. 2455  เป็นต้นไป 

The postcard requesting for merchandise 



     
 

 

catalogue in 1926 from Baan Don District, Surat 

Thani Province 

The seal affixed on the postcard used Thai 

number and changed from Rattanakosin Era to 

Buddhist Era. According to the announcement 

from the government, the Buddhist era was 

employed in every government document since 

1912. 
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ซองจดหมายท่ีสง่ออกจาก บี.กริม ได้รับพระบรมรา

ชานญุาตจากพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั 

ให้ใช้ตราประจําพระองค์เป็นตราตัง้ห้าง ด้านลา่งของ

ตรามีข้อความว่า “ได้รับพระบรมราชานุญาตเป็น

พิเศษ” หรือ “By special appointment to H.M the 

king”  

The envelope sent from B.Grimm was allowed to 

use the seal of King Prajadhipok’s cypher as the 

store’s emblem. At the bottom of the seal wrote, 

“By special appointment to H.M the King” 
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ไปรษณียบตัรสง่ถึงดร. อสัมสิ และภริยา  ทัง้นี ้ดร.

รูดอล์ฟ อสัมสิ เป็นบุคคลสําคญัท่ีช่วยฟืน้ฟู

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งไทยและเยอรมนีหลงัจากท่ี

เคยหยดุชะงกัไปช่วงสงคราม ดร.อสัมสิพยายาม

ดําเนินการให้เกิดการแก้ไขสนธิสญัญาด้านการค้าและ

การถือครองท่ีดนิของชาวเยอรมนัในสยาม คอย

ช่วยเหลือการสง่นกัเรียนไทยไปศกึษาวชิาทหาร และ

พยายามให้เกิดการเรียนการสอนภาษาเยอรมนั โดย

เร่ิมจากคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



     
 

 

 ดร.อสัมสิ อยู่ในสยามนานถึง 7 ปี และย้ายไปประจํา

ท่ีประเทศออสเตรเลียก่อนการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองในพ.ศ. 2475 

Postal Stationeries sent to Dr. Asmis, German 

legation in Siam and his wife. Dr. Rudolf Asmis 

was the key person who set up a new era of 

diplomatic relations between Siam and German y 

after it was temporarily broken up during the war. 

Dr. Asmis tried his best to resolve the 

commercial treaty and land ownership of the 

Germans living in Siam, help sending Thai 

students to German for studying military affairs 

and promoted German language learning 

program in the Faculty of Medicine, 

Chulalongkorn University. He lived in Siam for 7 

years and then moved to settle down in Australia 

before the revolutionary change took place in 

1932. 
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การใช้บริการไปรษณีย์ทางอากาศเป็นท่ีนิยมมากขึน้ 

เพราะใช้เวลาน้อยกวา่การสง่ทางเรือ จดหมายสอง

ฉบบันีเ้ป็นการตดิตอ่ระหวา่ง บริษัทบี.กริมแอนโกท่ี

กรุงเทพและฮมับร์ูกในช่วงท่ีการค้าของห้างบี.กริมแอน

โกกลบัมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนก่อนสงคราม  

ตราประทบัท่ีซองทําให้ทราบวา่ไปรษณีย์ทางอากาศ

ยคุแรกท่ีสง่จากสยามไปยโุรปต้องเปล่ียนเคร่ืองท่ี

อมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์  

Air mail was becoming even more popular since 

it took shorter delivery time compared to the 

surface mail. These two letters were the contact 

between B.Grimm and Co. in Bangkok and the 



     
 

 

one in Hamburg when the business condition 

resumed its prosperity similar to the pre-war 

period 

สําหรับไปรษณีย์ทางอากาศท่ียงัหลงเหลือหลกัฐานอยู่

บางฉบบันัน้ นอกจากประทบัตรา AIR MAIL แล้ว ยงั

ประทบัตราเคร่ืองบนิไอพน่ซึ่งมีสีสนัสวยงามอีกด้วย 

Some existing evidences of airmails show the 

seals of colorful jet plane affixed on the envelope 

apart from regular air mail seal. 

 



    
 

การเปล่ียนแปลงของสยามในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2  และบี.กริมแอนโก 

ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหดิล (รัชกาลที่ 8) 

The Revolution of Siam During the Second World War and B.Grimm and Co. 

During the Reign of King Ananda Mahidol (Rama VIII) 

 

ตัง้แตพ่.ศ. 2482 ทวีปยโุรปประสบภาวะตงึเครียดจากสงคราม ประเทศเยอรมนีนําโดยพรรคนาซีของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์

ร่วมมือกบัประเทศญ่ีปุ่ น ทําให้สงครามโลกครัง้ท่ี 2 แผข่ยายกลายเป็นสงครามมหาเอเชียบรูพา ประเทศไทยยังคงวางตวั

เป็นกลางจนกระทัง่พ.ศ. 2484 เม่ือญ่ีปุ่ นสง่กองทพัเรือขึน้ฝ่ัง บีบบงัคบัไทยให้ยอมลงนามใน “กตกิาสญัญาพนัธมติรร่วม

รบญ่ีปุ่ น” ขณะท่ีชนชัน้นําและเสรีชน กลุม่หนึ่งไมเ่ห็นด้วยจึงเคล่ือนไหวทางลบัโดยสนบัสนนุฝ่ังสมัพนัธมติรในฐานะ

ขบวนการเสรีไทย  

ในภาวะสงคราม จอมพลแปลก พิบลูสงคราม ผู้นําประเทศไทยขณะนัน้ ได้นําแนวคดิ “รัฐนิยม” มาบริหารประเทศและได้

ออกประกาศรัฐนิยมฉบบัท่ี 1 ให้เรียกช่ือประเทศ ประชาชนและสญัชาตขิองสยามวา่ “ไทย” เกิดการรณรงค์ให้ใช้สนิค้า

ไทย สง่ผลกระทบอย่างมากตอ่ห้างบี.กริมซึ่งนําเข้าสนิค้าจากยโุรป 

Since 1939, Europe was confronted with constant tension from war. Germany, led by the Nazi Party of Adolf 

Hitler joined force with Japan, turning World War II into Greater East Asia War. Thailand remained neutral until 

1941 when Japanese Naval Army disembarked and forced Thailand to sign “Rules of Alliance Treaty with 

Japan” while some elites and freemen disagreed; therefore, they started a secret political movement by 

supporting the Allied and established themselves as Free Thai Movement. 

During war crisis, Field Marshal Plaek Pibulsongkram, Thailand’s prime minister at the time, introduced the 

concept of “cultural mandates” to govern the country and subsequently issued the first cultural mandates that 

enforced Thai citizens to call their country, including people and nationality of Siam as “Thai” for the first time. 

A campaign promoting the use of Thai products tremendously affected B.Grimm and Co. business which 

mainly imported European merchandises. 



    
 

 
ที่มา: พิพิธภณัฑ์และจดหมายเหตรุฐัสภา 

Source: Parliamentary Museum and Archives 

จอมพล แปลก พบิลูสงคราม 

Field Marshal Plaek Pibulsongkram 

นายห้างเฮอร์เบร์ิต ลงิค์ กลบัมาสยามและรับช่วงกิจการตอ่จากบดิา และบริหารห้างบี.กริมแอนโกท่ามกลางสภาพ

เศรษฐกิจตกต่ําทัว่โลก  

ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทหารญ่ีปุ่ นอ้างความสมัพนัธ์ในฐานะสหายสงครามระหวา่งเยอรมนัและญ่ีปุ่ น ขอการ

สนบัสนนุอาหารและยารักษาโรคจากนายห้างเฮอร์เบร์ิต ลงิค์ และเชิญเขาไปชมความเป็นอยู่ท่ีคา่ยกกักนัท่ีจงัหวดั

กาญจนบรีุซึ่งกําลงัก่อสร้างทางรถไฟ สภาพของเชลยและชีวติของกลีุแรงงานท่ีเฮอร์เบร์ิตประสบด้วยตนเอง ทําให้เขาไม่

อาจละเลยตอ่ชะตากรรมของคนเหลา่นีไ้ด้    

ในขณะเดียวกนั เกฮาร์ด ลงิค์ผู้ เป็นน้องชาย ก็ถกูสง่ตวัเข้าประจําการสงครามท่ีเยอรมนี 

Herbert Link returned to Siam to take over the business from his father. He had to manage B.Grimm and Co. 

under worldwide economic recession. 

During World War II, the Japanese army claimed their friendship as the ally of Germany. The army asked for 

Herbert Link’s support in terms of food and medicine and also invited him to observe the living condition of 

the concentration camp in Kanchanaburi, where railways were under construction. The living condition of 

many captives and workers Herbert encountered made him unable to ignore their poor destiny. 



    
 

Simultaneously, Gerhard Link, his younger brother, was sent to join the army forces and stationed in 

Germany. 

 

 (จากซ้าย) เฮลมทุ เฮอร์เบร์ิต และ เกฮาร์ด ลงิค์ สามพ่ีน้องตระกลูลงิค์ ก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

(from left) The Link brothers: Helmut, Herbert and Gerhard Link before World War II 

  

เกฮาร์ด ลงิค์ ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

Gerhard Link during World War II 

 



    
 

 

ทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งปัจจบุนัดําเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย 

The Death Railway, currently operated by State Railway of Thailand 

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จบลงในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2488 เม่ือฮิโรชิมา่และนางาซากิถกูสหรัฐทิง้ระเบดิปรมาณถูลม่ราบ

คาบ ญ่ีปุ่ นประกาศยอมแพ้สงคราม ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ได้ออกประกาศสนัติภาพในพระ

ปรมาภิไธยให้การประกาศสงครามตอ่บริเตนใหญ่และสหรัฐในฉบบัของจอมพลป.พบิูลสงครามเป็นโมฆะ เพราะเหตวุา่ขดั

ตอ่เจตจํานงของคนไทย ประชากรญ่ีปุ่ นและเยอรมนัในฐานะฝ่ายตรงข้ามจึงถกูกกัตวั ห้างร้านเยอรมนัถกูยึดสินค้าและสัง่

ปิดร้านอีกครัง้ 

World War II finally ended in August 1945 when Hiroshima and Nagasaki were completely destroyed by 

U.S. nuclear bombing. Japan surrendered and Prime Minister Pridi Banomyong, acting as the regent, 

declared peace under His Majesty the King’s signature and announced that the war against Great Britain and 

the United States under a declaration of Field Marshal Plaek Pibulsongkram was no longer effective since it 

was against Thai people’s will. Japanese and German citizens as an opposite party; therefore, were captured, 

German merchandises were confiscated and the stores were closed once again. 

 



    
 

 

ภาพควนัรูปดอกเห็ดจากระเบดิปรมาณท่ีูนางาซากิ ก่อนญ่ีปุ่ นประกาศยอมแพ้สงคราม  

 The image of mushroom cloud caused by atomic bombs dropped in Nagasaki before Japan surrendered 

ภายหลงัสงครามโลก แม้วา่ห้างบี.กริมจะประสบปัญหามากมาย แตใ่นท่ีสดุก็สามารถเปิดดําเนินการได้อีกครัง้ในพ.ศ. 

2492  

หลงัการเปิดห้างไมน่าน นายเฮอร์เบร์ิตก็ได้รับขา่วการจากไปของบดิา เขาจึงต้องรับผดิชอบดแูลห้างบี.กริมในประเทศไทย

ในฐานะบี.กริมรุ่นท่ี 3 สว่นเกฮาร์ดน้องชาย ซึ่งเป็นหุ้นส่วนอีกคนกลบัไปดแูลธรุกิจท่ีเมืองบาเซิล 

พ.ศ. 2496 ห้างบี.กริมครบรอบ 75 ปี มีพระบรมราชโองการแตง่ตัง้ดร.เกฮาร์ดเป็นกงสลุกิตตมิศกัดิ์แห่งประเทศไทยประจํา

เมืองฮมับร์ูกก่อนจะได้เล่ือนเป็นกงสลุใหญ่กิตตมิศกัดิ ์ในขณะท่ี นายเฮอร์เบร์ิตก็ขยายธรุกิจของห้างบี.กริมอย่าง

กว้างขวางยิ่งขึน้ อาทิ โรงไฟฟ้า โรงทํานํา้แขง็ โรงเล่ือย นบัวา่มีสว่นสําคญัในการสร้างฐานและพฒันาอตุสาหกรรมของ

ไทยอย่างยิ่ง 

Although B.Grimm and Co. was confronted with many obstacles after World War ended; however, the store 

could re-open its business again in 1949. 

Shortly after business recovery, Herbert heard the news of his father’s death, so he took over the company’s 

operation in Thailand as the third generation while Gerhard, his younger brother and another shareholder of 

the company went back to take charge of the business in Basel. 

In 1953, B.Grimm and Co. celebrated its 75th anniversary. On this occasion, King Ananda Mahidol appointed 

Dr.Gerhard as the Honorary Consul of Thailand in Hamburg before he was later promoted to the Honorary 

Consul General. Meanwhile, Herbert Link expanded B.Grimm business to encompass more business types, 



    
 

namely, power plant, ice manufacturing factory and sawmill. All of these businesses had a major contribution 

in fostering and developing Thailand’s industry. 

 

บ้านพกัของ ดร. เกฮาร์ด ลงิค์ เป็นบ้านประจําตําแหน่งกงสลุไทยในฮมับร์ูก ซึ่งเกฮาร์ดรับตําแหน่งตอ่จากบดิา 

Dr. Gerhard Link’s resident, an official house of Thai Consul in Hamburg 

 

 

รายละเอียดหลักฐานประวัตศิาสตร์การส่ือสารทางไปรษณีย์ 

Postal History Information 

 ภาพเอกสารทางไปรษณีย์ / Image of Postal Items รายละเอียด / Details 
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ไปรษณีย์ทางอากาศถึงเกฮาร์ด ลงิค์ ท่ีบี.กริม ฮมับร์ูก

ในช่วงก่อนสงครามโลก ทางมมุขวาบนของซอง

จดหมายมีแสตมป์ซึ่งมีเคร่ืองหมายสวสัดกิะ 

เคร่ืองหมายในธงของพรรคนาซี ธงชาตเิยอรมนั

ระหวา่งพ.ศ. 2476 - 2488  

Air mail sent to Gerhard Link who stayed in 

Hamburg before the war broke out. The top right 

corner of the envelope affixed the stamp with 

Swastika emblem, normally used in the Nazi’s 

flag or the German flag during 1933-1945 
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ไปรษณีย์ทางอากาศจากบริษัทบี.กริมในกรุงเทพฯ 

สง่ไปบี.กริมท่ีฮมับูร์ก โดยบริการของ Dutch Airmail 

ใน พ.ศ.2482 ตดิแสตมป์ 50 สต., 15 สต. และ 10 

สต.  

แสตมป์ 15 สตางค์ และ 10 สตางค์ นีเ้รียกวา่ ชดุวนั

ชาต ิ  24 มถินุายน เป็นชดุพเิศษท่ีจอมพล ป.พบิูล

สงครามให้กรมไปรษณีย์โทรเลขผลติออกจําหน่ายใน

วาระครบ 7 ปีท่ีมีการใช้รัฐธรรมนญู เม่ือ 24 มถินุายน 

พ.ศ.2482 เป็นช่วงเวลาเดียวกับท่ีมีการก่อสร้าง

อนสุาวรีย์ประชาธิปไตย 

น่าสงัเกตวา่ แสตมป์ไทย ยงัคงพิมพ์ช่ือประเทศเป็น 

สยาม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ แม้วา่จะออก

ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยรัฐนิยม ฉะบบัท่ี ๑  

ให้สยามเปล่ียนช่ือประเทศเป็นประเทศไทยและช่ือ

สญัชาตเิป็นคนไทยแล้วก็ตาม   

Air mail sent from B.Grimm and Co. in Bangkok 

to B.Grimm and Co. in Hamburg by Dutch 

Airmail in 1939. Stamps affixed were 50, 15 and 

10 satangs respectively.   

Fifteen and ten satang stamps were in “the 

National Day Series June 24”, a special stamp 

series Field that  Marshal Plaek Pibulsongkram 

ordered the Post and Telegraph Department to 

design and launch on the 7th anniversary of the 

implementation of the first constitution in Thailand 

on June 24, 1939. The Democracy Monument 

was also constructed on the same period.  

It is noticeable that Thai Stamps still used “Siam” 

in Both Thai and English regardless of an 

announcement from the Prime Minister’s Office 

on cultural mandate issue no.1 that enforced 



    
 

Siam to be called Thailand and Siamese people 

would be called Thai people instead. 
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จดหมายฉบบันีเ้ป็นจดหมายจาก บี.กริมประเทศไทย 

สง่ไปถึงเยอรมนีในพ.ศ. 2483 ซึ่งเป็นช่วงท่ี

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ได้แผข่ยายกลายเป็นสงคราม

มหาเอเชียบรูพา สภาพจดหมายจึงมีร่องรอยของการ

เซ็นเซอร์ ทัง้ยงัมีตราประทบัท่ีเป็นเคร่ืองหมายนาซี 

และคําวา่ Oberkommando der Wehrmacht 

(กองบญัชาการสงูสดุแห่งแวร์มคัท์) ซึ่งเป็น

กองบญัชาการท่ีอดอล์ฟ ฮิตเลอร์เป็นผู้บญัชาการ

สงูสดุ (พ.ศ. 2478-2488) 

This letter was sent from B.Grimm Thailand to 

Germany in 1940 when World War II was 

becoming more violent that it turned into Greater 

East Asia War. Some parts of this letter were 

censored and the Nazi’s emblem with the word 

“Oberkommando der Wehrmacht” was also 

affixed. The word represented the Command 

Headquarter where Adolf Hitler was the Supreme 

Commander (1935-1945) 

48 จดหมายจากอดอล์ฟ ลงิค์ ซึ่งกลบัไปยงัฮมับร์ูก สง่ถึง

บริษัท Bergman & Co ท่ีเมืองโกเบ ประเทศญ่ีปุ่ นใน

พ.ศ. 2483 สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทําให้จดหมายฉบบันี ้

ถกูระงบัการสง่นานถึง 7 ปี และถึงผู้ รับในท่ีสดุในพ.ศ. 

2491  

ตราประทบัครุฑบนซองจดหมายแสดงให้เห็นวา่ แม้

อดอล์ฟ ลงิค์จะออกจากสยามไปแล้ว แตย่งัมี

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัประเทศไทย และได้เป็นตวัแทน

ของกงสลุไทยในฮมับูร์ก 

Letter from Adolf Link in Hamburg to Bergman & 



    
 

 

Co in Kobe, Japan in 1940. Owing to World War 

II, the delivery of this letter was suspended for 7 

years and ultimately arrived its destination in 

1948. 

The Garuda seal on the envelope showed that 

although Adolf Link had left Siam but his friendly 

relation with Thailand still remained and he finally 

became the representative of Thai Consulate in 

Hamburg. 

 



     
 
 

ห้างบี.กริมกับการดาํเนินธุรกิจเพ่ือสังคมที่ ย่ังยืน ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร รัชกาลที่ 9 

B.Grimm and Co., Doing Business for Sustainable Society with Gratitude to  

His Majesty King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) 

 

หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เยอรมนีถกูแบง่เป็น 2 เขตปกครอง เยอรมนีตะวนัตกและเยอรมนีตะวนัออกประเทศฝ่าย

สมัพนัธมติรได้ก่อตัง้องค์การสหประชาชาตขิึน้ ด้วยความพยายามท่ีจะรักษาสนัตภิาพทัว่โลก โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็น

สมาชิกในพ.ศ. 2493 

พ.ศ. 2495  ประเทศไทยเปิดความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งรัฐบาลไทยกบัเยอรมนีอย่างเป็นทางการอีกครัง้ นายกอท

ฟรีท เคามนัน์ (Goltfried Kaumann) อคัรราชทตูเยอรมนีคนแรก ได้เดินทางมาถวายสาส์นตราตัง้ตอ่พระบาทสมเดจ็พระ

ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

After World War II, Germany was divided into 2 administrative districts: West Germany and East Germany. 

The Allied jointly established the United Nations as an effort to maintain peace worldwide in which Thailand 

became its member in 1950.   

In 1952, Thailand formally began her diplomatic relations with Germany once again. Mr. Goltfried Kaumann 

was the first German Ambassador in Thailand to present the Letter of Credence from German to His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej. 

 

 



     
 
 

 

ประตบูรันเดนิบร์ูกหลงักําแพงเบอร์ลนิ และป้ายบอกอาณาเขตกรุงเบอร์ลนิตะวนัออก 

Brandenburg Gate behind the Berlin Wall and the sign in German warned the border of East Berlin 

ในท่ีสดุ ห้างบี.กริมแอนโกได้เปิดดําเนินการอีกครัง้ท่ีย่านวงับรูพาในปีพ.ศ.2493 โดยมีผู้บริหารคือ “เฮอร์เบร์ิต ลงิค์” ลกู

ชายคนโตของอดอล์ฟ ลงิค์  ในขณะท่ีน้องชาย “เกฮาร์ด ลงิค์” หุ้นสว่นอีกคนอยู่ท่ีเยอรมนีเพ่ือขยายกิจการของบี.กริมใน

ทวีปยโุรป 

ห้างบี.กริมในยคุนีย้ิ่งเตบิโตและขยายตวัอย่างก้าวกระโดด ด้วยการร่วมงานกบักลุ่มธรุกิจขนาดใหญ่เพ่ือตอบสนองการ

พฒันาของประเทศไทย มีการปรับปรุงทางรถไฟ ท่าเรือคลองเตย การชลประทาน และการสง่กระแสไฟฟ้าสูท้่องถิ่น สง่ผล

ให้เศรษฐกิจไทยขยายตวัมากขึน้ 

Finally, B.Grimm and Co. resumed its business on Wang Burapha area in 1950 with “Herbert Link”, the 

eldest son of Adolf Link acting as the company’s executive while his younger brother “Gerhard Link” still lived 

in Germany to further B.Grimm business in Europe. 

B.Grimm and Co. continued to flourish and expand drastically through cooperation with large business 

groups in response to the development of the nation during this period. Railways were improved 

tremendously whereas Klong Toey Port, irrigation projects and power distribution to some local areas 

facilitated an economic expansion even further. 



     
 
 

 

ภาพสองพ่ีน้องเฮอร์เบร์ิต และ เกฮาร์ด ลงิค์ 

Image of the two brothers: Herbert and Gerhard Link 

ห้างบี.กริม ได้นําเข้าเทคโนโลยีและอปุกรณ์สําหรับการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานแก่ภาครัฐอย่างตอ่เน่ือง อาทิ เคร่ือง

กําเนิดไฟฟ้าสําหรับการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค เคร่ืองสบูนํา้สําหรับการประปาสว่นภมูภิาคและกรมโยธาธิการ รวมถึงงาน

ประมลูสัง่รางเหลก็จากทางการรถไฟ นอกจากนัน้ ยงัพฒันาสาธารณปูโภคด้านการส่ือสารควบคูไ่ปด้วย อาทิ นําเข้า

เคร่ืองโทรศพัท์และตู้สาขา แรวมไปถึงโคมไฟฟ้าบนถนน นบัเป็นหน่วยงานเอกชนท่ีมีสว่นสําคญัร่วมพฒันาสาธารณปูโภค

พืน้ฐานของประเทศไทยอย่างแท้จริง 

B.Grimm and Co. consistently imported technology and equipment for the development of infrastructure for 

the public sector such as power generator for Provincial Electricity Authority, water pump for Provincial 

Waterworks Authority and Department of Public Work as well as the bidding of a metal tracks construction 

project from State Railway of Thailand. Apart from the industrial infrastructure, B.Grimm and Co. also 

supported the development of telecommunication system and other utilities to respond to such growth such 

as import of the telephones and telephone booths and installation of street lights. The company; thus, was 

regarded as a major contributor who took part in the development of public utility of the country.  



     
 
 

 

 

ห้างบี.กริมแอนโก ถนนเพชรบรีุ เป็นห้างท่ีได้รับอนญุาตให้ใช้รูปพระปรางค์วดัอรุณเป็นตราสญัลกัษณ์บริษัท 

B.Grimm and Co. on Petchaburi Road presenting its company logo that came from stupa of Wat Arun  

 

ตลอดระยะเวลาท่ีเฮอร์เบร์ิต และภรรยา อลัม่า ลงิค์ได้อาศยัอยู่ใต้ร่มพระบารมีและดําเนินธรุกิจอย่างมัน่คง ทัง้คูต่ระหนกั

ถึงหน้าท่ีในการช่วยพฒันาสงัคมไทยและผู้ด้อยโอกาส จึงอทุิศตนเพ่ือองค์กรสาธารณกศุลมากมาย และริเร่ิมโครงการเพ่ือ

สงัคมด้านตา่งๆ เช่น การศกึษา การพฒันาคณุภาพชีวิตชาวเขา และการให้ความอนเุคราะห์ผู้พกิาร เป็นต้น 

Throughout their stay under the royal protection, Herbert and his wife, Alma, had steadily operated their 

business. The couples were well aware of their duty and responsibility to improve Thai society and the 

disadvantaged. Therefore, both of them dedicated themselves in many charitable activities and initiated 

various social projects including education projects, the development of the quality of life of hill tribe people 

as well as providing support to the disabled. 

 



     
 
 

 

เฮอร์เบร์ิต และคณุหญิงอลัมา่ ลงิค์ ขณะเย่ียมโรงเรียนโรงเรียน ฮ.อ. ลงิค์  

Herbert and Alma Link during their visit to A.H. Link School 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัเยอรมนีดีขึน้ตามลําดบั สว่นหนึ่งเป็นเพราะเยอรมนีสนบัสนนุสนิค้าท่ีเก่ียวกบั

สาธารณปูโภคและโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีคณุภาพตลอดมา ในพ.ศ. 2503 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูิพลอดลุย

เดชพร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ ์พระบรมราชินีนาถ เสดจ็ยโุรป ขณะเยือนประเทศเยอรมนี ทรงเย่ียมบ้านตระกลู

ลงิค์ตามคํากราบบงัคมทลูเชิญของดร. เกฮาร์ด ลงิค์   

The relationship between Thailand and Germany developed even further. One reason was because 

Germany consistently supported the acquisition of high quality public utility and infrastructure equipments. In 

1960, King Bhumibol and Queen Sirikit paid a royal visit to Europe and also stopped by at the Link’s resident 

upon an invitation of Dr.Gerhard Link during their German visit. 



     
 
 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร และ สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิตติ ์ทรงมีพระราช

ปฏิสนัถารกบัดร.เกฮาร์ด ลงิค์ ขณะเสดจ็เยือนประเทศเยอรมนี 

King Bhumibol and Queen Sirikit having a conversation with Dr. Gerhard during their royal visit to Germany 

 

สาํนึกท่ีจะตอบแทนคณุแผน่ดนิและการทํางานด้วยความโอบอ้อมอารี กลายเป็นหลกัปรัชญาของการทํางานท่ีถกูสง่
ตอ่มายงัผู้บริหารรุ่นปัจจบุนัของบริษัทบี.กริมแอนโก ซึ่งเป็นรุ่นท่ี 4 นบัจาก “แบร์นฮาร์ด กริม และ แอร์วนิ มุลเลอร์” 

รุ่นบกุเบกิ “อดอล์ฟ ลิงค์” รุ่นสานตอ่ “เฮอร์เบร์ิต และ เกฮาร์ด ลิงค์” รุ่นปรับตวั และ “ฮาราลด์ ลิงค์” ซึ่งเป็นรุ่นพฒันา   

Doing business with compassion with sincere gratitude towards the nation has become the company’s 

philosophy that handed down to the present generation of B.Grimm and Co. executive which is the fourth 

generation, starting from “Bernhard Grimm and Erwin Mueller” as the pioneer generation, “Adolf Link”, the 

fulfilling generation, “Herbert and Gehard Link”, the adaptive generation and then “Harald Link”, the generation 

of development. 



     
 
 

 

นายฮาราลด์ ลงิค์ ผู้บริหารคนปัจจบุนัของบี.กริมแอนโก 

Mr. Harald Link, present generation of B.Grimm and Co. executive 

 

ปัจจบุนั ธรุกิจของบีกริมได้เดนิหน้าขยายกิจการไปสู่ธรุกิจด้านพลงังาน, อตุสาหกรรมการผลติและอสงัหาริมทรัพย์ และ

ยงัมุง่เน้นการร่วมทนุกบับริษัทระดบัโลกอีกหลายแห่ง แม้วา่การบริหารธรุกิจจะเปล่ียนแปลงและพฒันาจากรุ่นสูรุ่่น แต่

ผู้บริหารทกุคนยงัคงรักษาปณิธานจากบรรพบรุุษท่ีถึงแม้จะเป็นคนตา่งชาต ิหากยงัตัง้มัน่ท่ีจะสนบัสนนุงานสาธารณกศุล

และขยายขอบเขตการสนบัสนุนงานด้านต่างๆ อาทิ สิง่แวดล้อม กีฬา ดนตรีคลาสสคิ และศิลปวฒันธรรม โดยมีเป้าหมาย

เพ่ือสร้างสงัคมให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน เพ่ือเป็นการฝากไว้ในแผน่ดนิตราบนานเท่านาน   

At the present time, B.Grimm and Co. has moved forward and expanded to an energy business, 

manufacturing industry and real estate. The corporate also emphasizes on joint venture with other 

international companies. Even though its business administration has been changed from generation to 

generation, every executive still adhere to their ancestors’ will and determination to make it their mission to 

consistently support public charities and promote activities in various areas such as environment, sports, 

classical music, arts and culture. The company’s aim is to foster sustainable development for the society as 

the long-lasting gift it can give to the nation. 



     
 
 

  

ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจหลกัของบี.กริมในยคุปัจจบุนั 

Energy business bacomes a major business of B.Grimm and Co 

 

   

กิจกรรมตา่งๆ ท่ีสนบัสนนุโดยบี.กริม มีความหลากหลายและมุง่เน้นการช่วยเหลือสงัคมอย่างยัง่ยืน  

Activities supported by B.Grimm focus on the development of sustainable society 

 

 

 

 

 

 



     
 
 

รายละเอียดหลักฐานประวัตศิาสตร์การส่ือสารทางไปรษณีย์ 

Postal History Information 

 ภาพเอกสารทางไปรษณีย์ / Image of Postal Items รายละเอียด / Details 

1 

 

 

 

ไปรษณียบตัรจากอดอล์ฟ ลงิค์ถึงออทโท ลงิค์ ท่ีเมืองลเูบค 

ประเทศเยอรมนี ในปีพ.ศ. 2490 เร่ืองการฝากของขวญัไปให้

คนช่ือไอดา และแสดงความหวงัวา่จะได้สมบตัท่ีิถกูยึดไป

กลบัคืนมาและสามารถเปิดกิจการได้อีกครัง้ 

ไปรษณียบตัรนีโ้ดดเดน่ตรงท่ีมีแสตมป์พระบรมสาทิสลกัษณ์

ของกษัตริย์ไทยหลายพระองค์ ตัง้แตแ่สตมป์ 5 สตางค์ พมิพ์

สมยัรัชกาลท่ี 7 (โดย Waterlaws & Sons) แสตมป์รัชกาลท่ี 

8 ขณะทรงพระเยาว์  และ  แสตมป์รัชกาลท่ี 9 ท่ีผลติในปีนัน้

เน่ืองในโอกาสฉลองราชนิตภิาวะอีกด้วย 

 

A postal stationery from Adolf Link to Otto Link, his 

brother in Luebeck, Germany in 1947 to inform him of 

the gift to Ida. The content of this postcard also 

showed his hope that some possessions being seized 

during the war would be returned so that they could 

start their business again. 

The postal stationery was outstanding for its stamps 

that presented the images of Thai monarchs, ranging 

from 5 satang stamp issued in the reign of King 

Prajadhipok (by Waterlaws & Sons), stamp showing a 

picture of young King Ananda Mahidol and King 

Bhumibol Adulyadej’s stamp issued to celebrate the 

king’s coming of legal age in the same year that the 

postcard was sent. 

2 

 

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9 บริษัทบี.

กริมแอนโกยงัคงได้รับพระบรมราชานญุาตให้ใช้ตราครุฑเป็น

ตราตัง้ห้าง แสดงให้เห็นว่าห้างบี.กริมได้รับความไว้วางใจ

จากราชสํานกัเสมอมา 

During the reign of King Bhumibol Adulyadej, B.Grimm 



     
 
 

 

and Co. was also granted a royal permission to employ 

the Garuda seal as the store’s credential, indicating 

that the store continuously gained trust and confidence 

of the Royal Court. 
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ช่ือบริษัทผู้ รับในจดหมาย แสดงถึงการตดิตอ่กบับริษัทชัน้นํา

ด้านวศิวกรรมของเยอรมนั เช่น บริษัท ซีเมนส์ 

The name of the recipient of this letter shows the 

contact from B.Grimm to German leading engineering 

company such as Siemens. 
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จดหมายจากคณุหญิงอลัมา่ ลงิค์ ถึงเพ่ือนท่ีองักฤษ มีทัง้

แสตมป์ท่ีผลติสมยัประเทศไทยยงัใช้ช่ือภาษาองักฤษว่า 

“Siam” และ แสตมป์เม่ือเปล่่ียนช่ือเป็น “Thailand” 

นอกจากนี ้แสตมป์ 50 สต. และ แสตมป์ 2 บาท ท่ีมมุขวาสดุ

ของซองเป็นแสตมป์ท่ีระลกึเน่ืองในพธีิพระบรมราชาภิเษก

รัชกาลท่ี 9 ใน พ.ศ.  2450 

An envelope from Lady Alma Link to her friend in 

England. Stamps on the envelope included the stamp 

issued when Thailand still employed “Siam” as her 

name in English and the 2 and 50 satangs stamps on 

the right corner of the envelope were the memorial 

stamps issued on the occasion of the coronation 

ceremony of King Bhumibol in 1907 
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