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นิทรรศการภาพถ่ายฝี พระห ัตถ์ “สว ัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปี กุนหมู”
ในสมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
11 ธันวาคม 2561 - 10 มีนาคม 2562
้ 9
ห ้องนิทรรศการหลัก ชัน
่ ชมพระอัจฉริยภาพด ้านการถ่ายภาพ
เพือ
่ เปิ ดโอกาสให ้ประชาชนทั่วไปได ้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชืน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝี
พระหัตถ์ทไี่ ด ้ทรงบันทึกไว ้ระหว่างการเสด็จพระราชดําเนินไปยังสถานทีต
่ า่ งๆ ในช่วงปี 2560 - 2561 เพือ
่ จัด
แสดงในนิทรรศการครัง้ นี้
นับตัง้ แต่ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ พระราชทาน 2550
ิ นักศึกษาและประชาชน
ภาพถ่ายฝี พระหัตถ์เพื◌อ
่ นํ ามาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนือ
่ ง เพือ
่ เป็ นความรู ้แก่นส
ิ ต
ี อ
ทั่วไป เริม
่ ตัง้ แต่นท
ิ รรศการภาพถ่ายฝี พระหัตถ์ 2550 ในปี "แสงคือสีสค
ื แสง"“ชีวต
ิ ทีห
่ มุนไปไม่หยุดยัง้ ในปี "
" 2551ถ ้าเดินเรือ
่ ยไปย่อมถึงปลายทาง” ในปี 2552“สีแสงแสดงชีวต
ิ ” ในปี " 2553 อุปบัต ิ ณ โลกี 2554 ในปี "
“ควงกล ้องท่องโลก” ในปี " 2555รูปยาตราภาพทัศนาจร" 2556 ในปี "อันมีทพ
ิ เนตรส่องไป" 2557 ในปี "อยู่
มานาน กาลเวลาพาสุข" 2558 ในปี "ทัศนียมรรคา“2559 ในปี "กาวยประภา สวัสดีปีจอหมา“ และ2560 ในปี ”
2561 ในปี ”มาคอยท่าปี กน
ุ หมู
ในการนีไ
้ ด ้รับพระราชานุญาตให ้นํ าวิดท
ี ัศน์ทส
ี่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย
ภาพถ่ายฝี พระหัตถ์ด ้วยพระองค์เองมาจัดฉายให ้ผู ้ชมนิทรรศการได ้ ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของถ่ายภาพ
นัน
้ ๆ
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A Photography Exhibition “Hello Puppy, Greeting Piggy”
by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Organised by The Royal Photographic Society of Thailand
and Bangkok Art and Culture Centre
11 December 2018 - 10 March 2019
Main Gallery, 9th floor
In 2018 Photography Exhibition by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn is a precious
experience for everyone to engage and appreciate H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s
photographs taken along her travels in Thailand and other countries during 2017 - 2018.
Since 2007, H.R.H. Princess Maha Chakri 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" 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; "Traveling
Photos, Photos Traveling" in 2013; "Clairvoyance" in 2014; "Happiness that Long Life Brings" in
2015; "Along the Way of Splendour" in 2016; "Poetry of Light" in 2017; and “Hello Puppy, Greeting
Piggy” in 2018.
This year, H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn has granted permission for the video display
which features H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s presentation on the photographs,
concepts and stories.
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