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Main Exhibition 789 

 

นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 “อันมีทิพเนตรสองไป” 

 
ระยะเวลาจัดแสดง 11 ธันวาคม 2557 -  26 เมษายน 2558 (ขยายเวลาจัดแสดง) 

สถานท่ีจัดแสดง ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

พิธีเปดงาน วันพุธท่ี 10 ธันวาคม 2557 (สําหรับผูมีบัตรเชิญเทานั้น) 

 
นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ นิทรรศการ “อันมีทิพเนตรสองไป” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี จัดโดยสมาคมถายภาพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร  หอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร และสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปไดมี

โอกาสไดรวมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพดานการถายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานภาพถายฝพระหัตถ  ท่ีไดทรงบันทึกไวระหวางการเสด็จ

พระราชดําเนินไปยังสถานท่ีตางๆ ท้ังในและตางประเทศ ในชวงปพ.ศ. 2556-2557 เพ่ือจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ 

จํานวน 158 ภาพ  

 

นับต้ังแตปพุทธศักราช 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานภาพถายฝพระหัตถ เพ่ือนํามาจัดแสดงนิทรรศการอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนความรูแกนิสิต นักศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไป เริ่มตั้งแตนิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ “แสงคือสี สีคือแสง” ในป 2550 นิทรรศการภาพถายฝ

พระหัตถ “ชีวิตท่ีหมุนไปไมหยุดยั้ง” ในป 2551 นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ “ถาเดินเรื่อยไปยอมถึงปลายทาง” 

ในป 2552 นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ “ส ีแสง แสดงชีวิต” ในป 2553 นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ “อุปบัต ิ

ณ โลกี” ในป 2554 นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ “ควงกลองทองโลก” ในป 2555 นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ 

“รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” ในป 2556 และป 2557 นี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานภาพถายฝพระหัตถ

เพ่ือจัดนิทรรศการในหัวขอ “อันมีทิพเนตรสองไป”             

  

ภาพถายฝพระหัตถ “อันมีทิพเนตรสองไป” จํานวน 158 ภาพ ท่ีนํามาจัดแสดง นอกจากเปนภาพท่ีสวยงาม

ทรงคุณคาทางศิลปะการถายภาพแลว ยังสะทอนใหเห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรท่ีทรงประสบพบเห็นสิ่งตางๆ ท่ี

ทรงสนพระราชหฤทัยถายทอดเรื่องราวผานภาพถาย อีกท้ังยังใหขอคิดเตือนใจในแงมุมตางๆ เพ่ือใหคนไทยทุกคน

ไดมาชมภาพท่ีเปรียบเสมือนการเลาเรื่องผานภาพถายของพระองคทานในทุกแหงหน 

 

ในการนี้ ผูจัดงานฯ ไดรับพระราชานุญาตใหนําวิดีทัศนท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

บรรยายภาพถายฝพระหัตถดวยพระองคเอง มาจัดฉายใหแกผูรวมชมนิทรรศการไดทราบแนวคิด และเกร็ดมุมมอง

ของถายภาพนั้นๆ 
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นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ “อันมีทิพเนตรสองไป” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปดให

ผูชมเขาชมระหวางวันท่ี 11 ธันวาคม 2557 -  26 เมษายน 2558 (ขยายเวลาจัดแสดง) (หยุดทุกวันจันทร) เวลา 

10.00 น. –  21.00  น. และมีการจําหนายหนังสือภาพถายฝพระหัตถ “อันมีทิพเนตรสองไป” ในราคาเลมละ 900 

บาท ณ หองนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน) และศูนยหนังสือแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท้ังนี้รายไดท้ังหมด นําข้ึนทูลเกลาถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  

  

นิทรรศการดําเนินงานโดย สมาคมถายภาพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร หอ

ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร และสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมติดตอ 
ฝายสื่อสารและประชาสัมพันธ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

โทร 02-214-6630 – 8 ตอ 501 

อีเมล pr@bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

www.bacc.or.th 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯ ทรงเปดนิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ “อันมีทิพเนตรสองไป” 
 
กรุงเทพฯ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๗ – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด

นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ “อันมีทิพเนตรสองไป” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร โดยมี นายนิติกร 

กรัยวิเชียร นายกสมาคมถายภาพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ นางลักขณา คุณาวิชยานนท ผูอํานวยการ

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จํากัด (มหาชน) และคณะผูจัดงานเฝาฯ รับเสด็จ 

 

ภายหลังจากเสด็จถึงหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  นายนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถายภาพแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กราบบังคมทูลถวายรายงานกอนท่ีจะเบิกผูจัดและผูสนับสนุนการจัดงานเขารับ

พระราชทานของท่ีระลึก หลักจากนั้น เสด็จฯ ณ หองออดิทอเรียม ชั้น ๕ เพ่ือทรงบรรยายภาพถายฝพระหัตถแกผู

รวมชมนิทรรศการ กอนเสด็จฯ ข้ึน ณ ชั้น ๙ เพ่ือเปนประธานในพิธีเปดนิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ ซ่ึงในปนี้ได

จัดภายใตชื่อนิทรรศการ “อันมีทิพเนตรสองไป” หรือ “Clairvoyance” นอกจากนี้ ยังทรงจําหนายหนังสือภาพถาย

ฝพระหัตถประจําป ๒๕๕๗ แกผูท่ีมารวมงานอีกดวย 

 

นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ นิทรรศการ “อันมีทิพเนตรสองไป” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี จัดโดยสมาคมถายภาพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร และสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปไดมี

โอกาสไดรวมตามรอยเสด็จฯและชื่นชมพระอัจฉริยภาพดานการถายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานภาพถายฝพระหัตถ ท่ีไดทรงบันทึกไวระหวางการเสด็จ

พระราชดําเนินไปยังสถานท่ีตางๆ ท้ังในและตางประเทศ ในชวงป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ เพ่ือจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี ้

จํานวน ๑๕๘ ภาพ 
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นับตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานภาพถายฝพระหัตถ เพ่ือนํามาจัดแสดงนิทรรศการอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนความรูแกนิสิต นักศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไป เริ่มต้ังแตนิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ “แสงคือส ีสีคือแสง” ในป ๒๕๕๐  นิทรรศการภาพถายฝ

พระหัตถ “ชีวิตท่ีหมุนไปไมหยุดยั้ง” ในป ๒๕๕๑ นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ “ถาเดินเรื่อยไปยอมถึงปลายทาง” 

ในป ๒๕๕๒  นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ “สี แสง แสดงชีวิต” ในป ๒๕๕๓ นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ 

“อุปบัติ ณ โลกี” ในป ๒๕๕๔ นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ “ควงกลองทองโลก” ในป ๒๕๕๕   นิทรรศการ

ภาพถายฝพระหัตถ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” ในป ๒๕๕๖  และป ๒๕๕๗ นี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานภาพถายฝพระหัตถเพ่ือจัดนิทรรศการในหัวขอ “อันมีทิพเนตรสองไป” 

 

ภาพถายฝพระหัตถ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” จํานวน ๑๕๘  ภาพ ท่ีนํามาจัดแสดง นอกจากเปนภาพท่ีสวยงาม

ทรงคุณคาทางศิลปะการถายภาพแลว ยังสะทอนใหเห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรท่ีทรงประสบพบเห็นสิ่งตางๆท่ี

ทรงสนพระราชหฤทัยถายทอดเรื่องราวผานภาพถาย  อีกท้ังยังใหขอคิดเตือนใจในแงมุมตางๆ เพ่ือใหคนไทยทุกคน

ไดมาชมภาพท่ีเปรียบเสมือนการเลาเรื่องผานภาพถายของพระองคทานในทุกแหงหน                  

 

ในการนี้ ผูจัดงานฯ ไดรับพระราชานุญาตใหนําวิดีทัศนท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

บรรยายภาพถายฝพระหัตถดวยพระองคเอง มาจัดฉายใหแกผูรวมชมนิทรรศการไดทราบแนวคิด และเกร็ดมุมมอง

ของถายภาพนั้นๆ   

 

นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ “อันมีทิพเนตรสองไป” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปดให

ผูชมเขาชมระหวางวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ (ขยายเวลาจัดแสดง) (หยุดทุกวันจันทร) เวลา 

๑๐.๐๐ น. –  ๒๑.๐๐ น. และมีการจําหนายหนังสือภาพถายฝพระหัตถ “อันมีทิพเนตรสองไป” ในราคาเลมละ 

๙๐๐ บาท  ณ  หองนิทรรศการ ชั้น ๙ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน) และศูนยหนังสือ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท้ังนี้รายไดท้ังหมด นําข้ึนทูลเกลาถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  
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Main exhibition 789 

A Photography Exhibition by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn: 
Clairvoyance 

 
Date : 11th December, 2014 - 26th April, 2015 (Expanded) 

Location: Main Gallery, 9th floor 

Opening ceremony: Wednesday 10th December, 2014 (Invitation only) 

 
All the 158 photographs taken by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn will be on show at the 

" Clairvoyance"  exhibition, The photographs were taken during domestic and overseas trips the 

Princess made in 2013 and 2014. 

 

An exhibition is a series since 2008, Always Roaming with a Hungry Heart, Destinations in 2009, The 

Colors of Life in 2010, Born to this World in 2011, Camera in Motion/ a Global Perspective in 2012, 

Traveling Photos, Photos Traveling in 2013.           

 

There is a vdo from presentation of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn to be play in the gal-

lery. 

 

A photo book with all the photos displayed in this exhibition (900 Baht) accompanies this exhibi-

tion. The book is available at Bangkok Art and Culture Centre and Chulalongkorn Book Center. All 

proceeds from the book go to H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for her charity activities. 

 

The Exhibition organized by The Royal Photographic Society of Thailand (RPST), Bangkok Metro-

politan Administration, Bangkok Art and Culture Centre, and Office of Contemporary Art and Cul-

ture (OCAC) 

 

More information: 
Public Relation Department, Bangkok Art and Culture Centre (BACC) 

Telephone: 02-214-6630 – 8 # 501 

Email: pr@bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

www.bacc.or.th  
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Princess Sirindhorn Graciously Presided over Opening Ceremony of 

“Clairvoyance” Photography Exhibition 

 
Bangkok 10th December 2014– Princess Sirindhorn graciously presided over the opening ceremony 

of “Clairvoyance” Photography Exhibition at Bangkok Art and Culture Centre ( BACC)  with the 

presence of Mr. Nitikorn Kraivixien, President of the Royal Photographic Society of Thailand, Mrs. 

Luckana Kunavichayanont, Director of BACC, Mr. Thapana Siriwattanapakdee, Managing Director of 

Thai Beverage Public Company Limited and the exhibition committees and organizers. 

 

Upon the Princess’s auspicious presence at BAAC, Mr. Nitikorn Kraivixien, President of the Royal 

Photographic Society of Thailand  had reported the exhibition’s fact sheet and objectives before 

the Princess graciously granted the royal token to the exhibition committees and organizers. Af-

terwards, the Princess had gone to the Auditorium Hall, 5th floor, to narrate the stories behind the 

photographs before presiding over the opening ceremony of the photography exhibition entitled 

“Clairvoyance”.  The 2014 Photobook of Princess Sirindhorn’s photographs is available in the 

event. 

 

“Clairvoyance” photography exhibition by Princess Sirindhorn was organized by Royal Photograph-

ic Society of Thailand, Bangkok Art and Culture Center, Bangkok Metropolitan Administration and 

Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture.  The exhibition was considered an 

auspicious occasion for public to appreciate Princess Siridhorn’s artistic intelligence.  All of 158 

photographs were taken from domestic and international trips during 2013-2014. 

 

Since 2007, Princess Sirindhorn has graciously granted permission to exhibit the photographs as 

source of knowledge and wisdom to students and wider public. The royal initiatives have been 

consecutively implemented including “Color Is Light. Light Is Color” exhibition in 2007; “Always 

Roaming with A Hungry Heart” in 2008; “Destinations” in 2009; “The Colors of Life” in 2010; “Born 

To This World” in 2011; “Camera in Motion :  a Global Perspective” in 2012; and “Traveling 
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Photos, Photos Traveling” in 2013.  This year, 2014, Princess Sirindhorn graciously granted permis-

sion to organize the photography exhibition entitled “Clairvoyance”. 

 

All of 158 “Royal Excursion” photographs are of the finest artistic values while reflecting the Prin-

cess’s vision, perspective, impression and stories encountered during the journey. The Princess’s 

wisdom and insight are beautifully illustrated along with the narrative representations.  

 

On this auspicious occasion, the video of Princess Sirindhorn’s narration on the exhibited photo-

graphs will be put on view to reflect the Princess’s concept, wisdom and perspective of each 

photograph.   

 

The “Clairvoyance” Photography Exhibition by Princess Sirindhorn will be put on view on 11th De-

cember 2014 - 26th April, 2015 (Expanded) (closed on Mondays) during 10.00-21.00 hrs. Photobook 

of Princess Sirindhorn’s photographs is available for 900 Baht at BAAC and CU Book Centre. All 

profits are offered for the Princess’ Royal Charity. 
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