
(1936)
2479

ผู�ช�วยศาสตราจารย�ดํารง วงศ�อปุราช เกิดท่ี อ.พาน 
จ.เชียงราย

Assistant Professor Damrong Wong-Uparaj 
was born in Phan district, Chiang Rai 
province

(1958)
2501

(1956)
2499

เข�าประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห�งชาติครั้งท่ี 
7 และ ได�รบัรางวลัเกียรตินิยมอนัดับ 2 เหรยีญเงนิ

ได�รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแสดง
ศิลปกรรมจัดโดยบริษัทเชลล�แห�งประเทศไทย

ได�รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง 
ประเภทเอกรงค� การแสดงศลิปกรรมแห�งชาต ิครัง้ท่ี 9  

Awarded 1st prize at an art exhibition 
organised by Shell Thailand

Awarded 3rd prize (Bronze medal) in 
the Monochrome section, from the 9th 
National Art Competition 

ได�รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จาก
การแสดงนิทรรศการของจิตรกรและประติมากร
สมาคมแห�งประเทศไทย

Awarded 2nd place (Silver medal) at 7th 
National Art Competition  Awarded a silver medal from exhibiting 

with the Painters and Sculptors Asso-
ciation of Thailand 

เข�าประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห�งชาติครั้ง
ที่ 8 และได�รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญ 
ทองแดง

Awarded 3rd prize (Bronze Medal) at 
the 8th National Art Competition

(1959)
2502

ได�รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินจาก
การแสดงศิลปกรรมแห�งชาติ ครั้งที่ 10

Submitted artwork to the 10th National 
Art Competition and won the 2nd prize 
(Silver medal)

(1960)
2503

(1957)
2500

ได�รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองจาก
การแสดงศิลปกรรมแห�งชาติ ครั้งที่ 11

Submitted artwork to the 11th National 
Art Competition and won the 1st prize 
(Gold medal)

(1961)
2504

ได�รบัรางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 2 เหรยีญเงนิประเภท
จิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห�งชาติ ครั้งที่ 12

ได�รับรางวัลท่ี 1 การแสดงศิลปะประจําป�ของสํา-
นกักลางนักเรียนคริสเตียน

Awarded the 2nd prize (Silver medal) 
in the Painting section, from the 12th 
National Art Competition

Awarded 1st prize at the Student Chris-
tian Center Annual Art Exhibition

Co-founded an artist group and had its 
first group show at the Bangkok Art Centre

(1962)
2505

ได�รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท
จิตรกรรมการแสดงศิลปกรรมแห�งชาติ ครั้งที่ 13

ได�รบัรางวลัที ่1 การแสดงศิลปกรรมครัง้ท่ี 1 จัดโดย
วังสวนผักกาด กรุงเทพมหานคร

Awarded the 2nd prize (Silver medal) in 
the Painting section, from the 13th Na-
tional Art Competition 

Awarded 1st prize at the Suan Pakkad 
Palace Art Show 

แสดงนิทรรศการเดีย่วครัง้แรกท่ีบางกะป�แกลเลอรี่ 
กรุงเทพมหานคร

First solo exhibition at Bangkapi Gallery, 
Bangkok

(1963)
2506

ไปศึกษาและดูงานในประเทศฝรั่งเศสและประเทศ
อิตาลี

แสดงนิทรรศการเดีย่วท่ี แกลเลอร ีด ูพาสเซอร� ปารสี

Independent research and study trip to 
France and Italy

Solo exhibition at Gallerie du Passeur, Paris

แสดงนทิรรศการเดีย่วที ่แกลเลอร ีนูมิโร ฟลอเรนซ�

Solo exhibition at the Numero Gallery, 
Florence

(1964)
2507

แสดงนิทรรศการเด่ียวที่องค�การส�งเสริมการ
ท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

แสดงนิทรรศการที่ยูซีส (สํานักข�าวสารอเมริกัน)
เชียงใหม�

Solo exhibition at the Tourism Organi-
zation of Thailand, Bangkok

Solo exhibition at USIS (The U.S. Infor-
mation Service) Chiangmai

เขียนบทความวิจารณ�งานศิลปะให�กับหนังสือพิมพ�
สยามรัฐ

Contributed to Siam Rath newspaper as 
art critic 

ได�รับเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดงประเภท
จิตรกรรมจากการแสดงศลิปกรรมแห�งชาติ ครัง้ท่ี 15

Awarded 3rd prize (Bronze medal) in 
the Painting section, at the 15th Na-
tional Art Competition

ร�วมกับศิลป�นรุ�นหนุ�ม จํานวน 14 คนทําการ
ประท�วงผลการตัดสินศิลปกรรมแห�งชาติ ครั้งที่15

14 Young artists including Damrong 
protested against the result of the 15th 
National Art Exhibition

(1965)
2508

สอนศลิปะ ประวตัศิาสตร�ศลิปะ ปรชัญาศลิปะ ศลิป
วิจารณ� และร�วมวางหลักสูตรการเรียนการสอน
ศิลปะท่ีวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา (ป�จจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน)

เป�นตัวแทนเข�าร�วมในนิทรรศการศิลปะนานาชาติ
ครั้งแรกในกรุงเทพฯ

Taught Art, History of Art, Philosophy of 
Art, Art Criticism and lay the foundation 
of art course at N.E. Technical Institute, 
Korat (Presently Rajamangala University 
of Technology Isan)

Represented in the first International Art 
Exhibition in Bangkok

(1966)
2509

เป�นผู�จดังานและร�วมแสดงงานในนทิรรศการศลิปะ
ร�วมสมัยไทยที่มหาวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ นครราชสีมา

Organised and was represented in Thai 
Contemporary Art Exhibition at N.E. 
Technical Institute, Korat

(1967)
2510

เป�นผู�ร�วมก�อต้ังกลุ�มศลิป�นปทุมวนัและเป�นผู�จดัการ 
ปทุมวันแกลเลอรี

Co-founded Pratumwan Artist Group and 
managed Pathumwan Gallery

สมรสกับคุณประไพพรรณ

Got married to Ms. Prapaipan

แสดงผลงานร�วมกับกลุ�มศิลป�นปทุมวันที่กรุงเทพฯ
สิงคโปร� และ มาเลเซีย

Group exhibition with Pratumwan Artists, 
Bangkok, Singapore and Malaysia

(1968)
2511

แสดงนทิรรศการเดีย่วทีแ่กลเลอร ี20 กรงุเทพมหานคร

Solo exhibition at Gallery 20, Bangkok

(1969)
2512

แสดงนิทรรศการเด่ียวท่ีมัวร� คอลเลจ ออฟ อาร�ต 
ฟ�ลาเดลเฟ�ย

Solo exhibition at Moore College of Art, 
Philadelphia

แสดงนิทรรศการเดีย่วใน "ไทยแลนด�ไนท�" ท่ี ฟ�ลา-
เดลเฟ�ย ซีวิค เซ็นเตอร� มิวเซียม ฟ�ลาเดลเฟ�ย

Solo exhibition for "Thailand Night" at 
Philadelphia Civic Center Museum, 
Philadelphia

ร�วมแสดงนิทรรศการกับกลุ�มศิลป�นรุ�นใหม� 16 Young 
Artist ที่สถาบันศิลปะร�วมสมัยฟ�ลาเดลเฟ�ย

Group show of 16 Young Artist Show at 
Philadelphia Institute of Contemporary Art

แสดงนิทรรศการเดีย่วท่ีโซลิดดารินแดด แกลเลอร ี
มะนิลา

Solo exhibition at Solidaridad Gallery, 
Manila

(1970)
2513

ผู�ก�อตั้งหมวดวิชาทัศนศิลป์ คณะอักษรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เริ่มเป�นอาจารย�ประจําสอนวิชาศิลปะและทฤษฎี
ศิลปะ ที่คณะอักษรศาสตร�

Founded the Visual Arts department at 
the Faculty of Arts, Silpakorn University

Became permanent lecturer, teaching art 
and visual arts at the Faculty of Arts

ร�วมแสดงในนิทรรศการภาพพิมพ�นานาชาติท่ี
พิพิธภัณฑ�ศิลปะสมัยใหม�แห�งชาติโตเกียวและ
เกียวโต

Group show at the International Print-
making Exhibition, National Museum of 
Modern Art, Tokyo and Kyoto 

(1971)
2514

แสดงนิทรรศการเดี่ยวที่ ทิสโก�

Solo exhibition, TISCO

แสดงนิทรรศการเดี่ยวที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร� นครปฐม

Solo exhibition at Silpakorn University, 
Nakhon Pathom

(1972)
2515

แสดงนิทรรศการเดี่ยว ที่ศูนย�ทัศนศิลป� นครปฐม

Solo exhibition at Visual Art Centre, 
Nakhon Pathom

(1973)
2516

เป�นผู�แทนในการประชุมยูเนสโกและเครือยูเนสโก ใน
เรือ่ง "สุนทรียศกึษา" ที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Participated in UNESCO's Meeting of 
Experts on Aesthetics Education, Paris, 
France

ร�วมแสดงในนิทรรศการภาพพิมพ�นานาชาติที่
พิพิธภัณฑ�ประวัติศาสตร�และศิลปะ เจนีวา สวิต-
เซอร�แลนด�

Group exhibition, "Exposition Inter
nationale de Gravure" at the Inter-
national Printmaking Exhibition, Museum 
of Art and History, Geneva, Switzerland 

(1974)
2517

เป�นผู�ร�วมก�อตั้งหอศิลป พีระศรี และทําหน�าที่
ผู�อํานวยการจนกระทั่งหอศิลป�เป�ดดําเนินการ

Co-founded Bhirasri Institute of Modern 
Art and became the Director until the 
gallery opened

(1975)
2518

เป�นผู �จัดงานและร�วมแสดงในนิทรรศการกลุ�ม
นครปฐม ที่สวนประทีป นครปฐม

Organised and represented in Nakhon 
Pathom Group show at Suan Prateep, 
Nakhon Pathom

(1977)
2520

แสดงนิทรรศการเดี่ยว"ผลงานยุคญี่ปุ�น"
ที่สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน กรุงเทพมหานคร

Solo exhibition, "Japan Period" 
at the Goethe-Institut, Bangkok

ร�วมแสดงในนิทรรศการศิลปะร�วมสมัย
จัดโดยทิสโก�

Contemporary Art Show, 
organised by TISCO

ผู�อํานวยการร�วมการจัดนิทรรศการ 
TISCO Invitation Exhibition

Co-Director of TISCO Invitation Exhibition

แสดงนิทรรศการคู�กับ ลี เคียน เซง็ ทีส่มาคมศลิป�น
ญีปุ่�น ในโตเกียว

Duo show with Lee Kian Seng at Japanese 
Artists Association in Tokyo

ได�รับการแต�งต้ังเป�นหัวหน�าหมวดวิชาทัศนศิลป�
คณะอักษรศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด
นครปฐม

Became the Head of Visual Arts of the 
Faculty of Arts at Silpakorn University in 
Nakhon Pathom 

(1978)
2521

เข�าร�วมในมหกรรมศิลปะนานาชาติที่พิพิธภัณฑ�
แห�งชาติ สิงคโปร�

Participated in the International Art Fair 
at the National Gallery of Singapore, 
Singapore

จัดพิมพ�หนังสือ "ศาสตราจารย�ศิลป� พีระศรี" 
ในฐานะผู�เขียน

Published the "Professor Silpa Bhirasri" 
book as author

เป�นหนึ่งในกลุ�มศิลป�นจัดแสดงนิทรรศการกับหอ
ศิลป�เมฆพยับ 

A member of the MekPayap Artist group, 
exhibited with the group at the Mek-
Payap Art Gallery

ได�รับทุนศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนีและต�อมา
ได�ไปศึกษาดูงานต�อที่ประเทศเดนมาร�ก

Funded study trip to Germany and went 
on to visit Denmark 

ร�วมแสดงในนิทรรศการกลุ �มท่ีบริติชเคาน�ซิล
กรุงเทพมหานคร

Group show, British Council

(1979)
2522

ได�รบัทนุจากรฐับาลอนิเดยีเพือ่ไปศกึษาและดงูาน
ศิลปะในประเทศอินเดีย

Damrong received a grant from the Indian 
Council for Cultural Relations to do inde-
pendent research and study trip to India

แสดงนิทรรศการเดีย่วท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมสัมพันธ� (ไอ.ซี.ซี.อาร�) นิวเดลี

Solo exhibition at the Indian Council for 
Cultural Relations (I.C.C.R.), New Delhi

(1981)
2524

ร�วมแสดงในนิทรรศการศิลปะร�วมสมัยของเอเซียท่ี
ประเทศบาห�เรน

Group exhibition, Contemporary Art of 
Asia, Bahrain

ร�วมแสดงในนิทรรศการกลุ�มนิทรรศการภาพวาด
ของศิลป�น 5 คน ท่ีอาคารไทยไดมาร ูกรงุเทพมหานคร

Group exhibition, An Exhibition of Paintings 
by 5 Artists, Thaidaimaru Building, Bangkok

แสดงนิทรรศการเดี่ยวที่ รามา ทาวเวอร� แกลเลอรี 
กรุงเทพมหานคร

Solo exhibition at Rama Tower Gallery, 
Bangkok

ได�รับทุนสนับสนุนจากสภาการศึกษานานาชาติ
เพ่ือเข�าร�วมการประชุมเรื่องศิลปศึกษาที่สถาบัน
มนุษยธรรมที่แอสเพน สหรัฐอเมริกา (ทุนสนับสนุน
จากสภาการศึกษานานาชาติ

Funded trip to attend a conference on art 
education from the council for Inter-
national Education at Aspen, U.S.A. 

แสดงนิทรรศการเดี่ยวที่ หอประชุม ออสเตท เซฟวิง 
ลอสแองเจลิส

Solo exhibition at the Allstate Saving 
Auditorium, Los Angeles, U.S.A.

เข�าร�วมในมหกรรมศิลปะนานาชาติ ที่สิงคโปร�
International Art Fair, Singapore

(1982)
2525

ไปร�วมแสดงนิทรรศการและบรรยายเก่ียวกับศิลปะ
ร�วมสมัยของไทยทีพิ่พธิภณัฑ�แปซิฟ�คเอเซยีสหรัฐ
อเมริกา (จากทุนมูลนิธิแมรีและมอรีส เพรส) 

Joined "Contemporary Art of Thailand 
"exhibition and gave a lecture on Thai 
Contemporary Art at the Pacific Asia 
Museum, U.S.A. (Funded by Morris and 
Mary Press Foundation)

ร�วมแสดงในนิทรรศการกลุ�ม ที่ เอ็ม เอ็ม ชินโน 
แกลเลอรี ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

Group show, MM Shinno Gallery, Los 
Angeles. U.S.A.

ร�วมแสดงในนิทรรศการกลุ�มที่ ดาวน�ทาวน� 
แกลเลอรี ฟอร�ทเวิร�ท เท็กซัส สหรัฐอเมริกา

Gallery Downtown, Forth Worth, 
Texas, U.S.A.

แสดงนิทรรศการ เ ด่ียว (ย �อนหลัง ) จัด โดย
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีหอศิลป์ มหาวิทยาลัย 
ศิลปากรกรุงเทพมหานคร

Retrospective exhibition at the Art Centre 
Silpakorn Univerysity, organised by Sil-
pakorn University, Bangkok

ร�วมแสดงในนิทรรศการจิตรกรรมและภาพถ�าย
อาเซียน หมุนเวียนในประเทศเครืออาเซียน

Travelling group exhibition, Painting and 
Photography of ASEAN, ASEAN

(1985)
2528

ผู�อํานวยการหอศิลป� มหาวิทยาลัยศิลปากร

Director of Art Centre Silpakorn Uni-
versity, Silpakorn University

(1986)
2529

เป�นบุคคลริเริ่มรณรงค�หาทุนเพื่อบูรณะซ�อมแซม
ห�องทํางานของศาสตราจารย�ศิลป� พีระศรี 

Started a fund raising campaign to reno-
vate Silpa Bhirasri's office

(1990)
2533

ร�วมแสดงในนิทรรศการศิลปะนานาชาติของเอเซีย 
ที่หอศิลป�แห�งชาติ กัวลาลัมเปอร� 

Group exhibition, International Art of Asia, 
National Gallery, Kuala Lumpur

(1991)
2534

แสดงนิทรรศการเดี่ยว "30 ป� ของภาพพิมพ�ของ
ดํารง วงศ�อปุราช"จดัโดยบรติิชเคาน�ซิล
กรุงเทพมหานคร

Solo exhibition "30 years of prints by 
Damrong Wong-Uparaj" organised by 
The British Council Thailand, Bangkok

ร�วมแสดงในนิทรรศการภาพพิมพ�ร�วมสมัยของ
เอเซีย ฟูกุโอกะ ญี่ปุ�น

Group exhibition, Contemporary Print-
making of Asia, Fukuoka, Japan

(1994)
2537

แสดงนิทรรศการเด่ียวงานจิตรกรรมและภาพ 
พิมพ�ที่หอศิลปะของพิพิธภัณฑ�แปซิฟ�คเอเซีย
สหรัฐอเมริกา

Solo exhibition of paintings and prints at the 
art centre of the Pacific Asia Museum, U.S.A.

(1996)
2539

ได�รับทุนจากพิพิธภัณฑ�แปซิฟ�คเอเซียและสภา
ศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงผลงาน
เดี่ยวและบรรยายเรื่อง "ศิลปะสมัยใหม�ของไทย"

Funded trip to hold solo exhibition and give 
a lecture on Thai Modern Art with the 
Pacific Asia Museum and Thai Art Council 
in USA

เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
Retirement from Silpakorn University 

ย�ายมาอยู�ที่นครชัยศรี
Moved to Nakhon Chaisri

ก�อตั้งศูนย�ทัศนศิลป�ดํารง วงศ�อุปราช
Founded the Damrong Wong-Uparaj Visual 
Art Centre

(1997)
2540

ได�รบัเชญิจากสาํนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห�งชาติเป�นผู�แทนประเทศไทยเข�าร�วมการประชุม
ระดับนานาชาติเรื่องสถานภาพของศิลป�นที่ ยูเนสโก 
ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Invited by the National Department of 
Cultural Promotions to be Thailand's 
representative at UNESCO's meeting 
concerning the "Status of the Artist" in 
Paris, France

(1999)
2542

ได�รับการประกาศยกย�องเชิดชูเกียรติให�เป�นศิลป�น
แห�งชาติ สาขาทัศนศิลป� (จิตรกรรม) พุทธศักราช 
2542 จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห�งชาติ

Awarded the National Artist title in the 
Painting category by the Office of the 
National Culture Commission

(2001)
2544

แสดงนิทรรศการที่แกลเลอรี "Talstrasse" Halle 
ประเทศเยอรมนี

Gallery "Talstrasse" Halle, Germany

(2002)
2545

ถึงแก�กรรม วันที่ 30 เมษายน เมื่ออายุ 66 ป�
Death, April 30th, he was 66 years old

แสดงนิทรรศการคู� "สยามทัศน�" ร�วมกับ Mat-
thias Rataiczyk ที่หอศิลป�คณะจิตรกรรมประติ
มากรรมและภาพพิมพ� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรุงเทพมหานคร

Duo show "Siam Vision" with Matthias 
Rataiczyk, The Art Gallery, Faculty of 
Painting Sculpture and Graphic Arts, 
Silpakorn University, Bangkok

แสดงนิทรรศการเดี่ยวที่ศูนย�ทัศนศิลป�ดํารง วงศ�
อุปราช นครชัยศรี เนื่องในโอกาสอายุครบ 60 ป�

Solo exhibition at the Damrong Wong-
Uparaj Visual Art Centre, in honour of the 
artist's 60th birthday

เป�นผู�ร�วมก�อตั้งและแสดงกลุ�มครั้งแรกในนาม
"กลุ�มศิลป�นหนุ�ม" ที่ บางกอก อาร�ต เซ็นเตอร�

Influenced by Impressionism and Post-
impressionism, especially the works of 
Vincent Van Gogh

ได�รับอิทธิพลจากงานศิลปะในรูปแบบ Impres-
sionism และ Postimpressionism โดยเฉพาะ
ผลงานของ Vincent Van Gogh

(1955 - 1958)
2498 - 2501 

ลักษณะและรูปแบบการสร�างสรรค� ระหว�างป� 

Comments on 
Damrong's art practice

Damrong was exploring oil painting 
during this time, he experimented with 
impasto technique to get textual effects 
and painted sceneries around him

ในช�วงน้ีอาจารย�ดํารงสนใจวาดภาพทิวทัศน�โดย
ทดลองเทคนิคสีนํ้ามันโดยเฉพาะการใช�เกรียงเพื่อ
สร�างพื้นผิวให�กับผลงานจิตรกรรม 

ลักษณะและรูปแบบการสร�างสรรค� ระหว�างป� 

Comments on 
Damrong's art practice

(1958)

2501

ลักษณะและรูปแบบการสร�างสรรค� ระหว�างป� 

Comments on 
Damrong's art practice

During this time, Damrong reduced 
colours to only two, but aimed for dy-
namic forms.

อาจารย�ดํารงได�ลดสีในผลงานจิตรกรรมให�เหลือ
เพียงแค�สองสีแต�นํามาสร�างสรรค�เพื่อมุ�งเน�นให�
เกิดรูปทรงที่มีความเคลื่อนไหว 

(1963 - 1965)
2506 - 2508

ลักษณะและรูปแบบการสร�างสรรค� ระหว�างป� 

Comments on 
Damrong's art practice

Experimented with collage, period of 
abstract and symbolic form. 

ทดลองเทคนิคคอลลาจเป�นช �วงเวลาของการ
สร�างสรรค�ในรูปแบบนามธรรมและการใช�รูปทรง
สัญลักษณ� 

(1965 - 1968)
2508 - 2511

ลักษณะและรูปแบบการสร�างสรรค� ระหว�างป� 

Comments on 
Damrong's art practice

Beginning of period of meditation, towards 
minimal form, using only circles, squares 
and flat surface.

เริ่มต�นศึกษาการทําสมาธิสําหรับการสร�างสรรค� 
ผลงาน ศิลป�นค�อยๆลดทอนรูปทรงให�เรียบง�าย 
โดยใช�เพียงวงกลมสี่เหลี่ยมและระนาบที่เรียบแบน

(1968 - 1970)

2511 - 2513

ลักษณะและรูปแบบการสร�างสรรค� ระหว�างป� 

Comments on 
Damrong's art practice

Returned to nature and towards freedom 
of art form

แนวทางการสร�างสรรค�ผลงานศิลปะของอาจารย�
ดํารง ได�ย�อนกลับคืนสู�ความสนใจในธรรมชาติสู�
เสรีภาพในรูปแบบศิลปะ

(1970 - 1976)

2513 - 2519

ลักษณะและรูปแบบการสร�างสรรค� ระหว�างป� 

Comments on 
Damrong's art practice

This period is a conclusion period since 
Damrong's return from Japan where 
Damrong worked towards achieving 
peace. 

ช�วงเวลาแห�งการพัฒนาและต�อยอดผลงานต�อ
จากประสบการณ�ศึกษาวิจัยท่ีประเทศญี่ปุ�นและ
เป�นช�วงเวลาที่ศิลป�นมุ�งค�นหาความสงบและสันติ
ภาพอย�างแท�จริง

(1977 - 2002)
2520 - 2545

ลักษณะและรูปแบบการสร�างสรรค� ระหว�างป� 

Comments on 
Damrong's art practice

During this time Damrong used mixed 
medium technique of water colour, pencil, 
crayon, pastel and magic pen. It is 
detailed with his own unique "pointilist" 
technique

ในช�วงเวลานี้อาจารย�ดํารงสร�างสรรค�ผลงาน
จิตรกรรม ด�วยเทคนิคผสม ระหว�างสีนํ้า ดินสอ 
สเีทยีน สชีอล�กพาสเทล และสีเมจกิ เป�นผลงานท่ีมี
ความละเอียดศิลป�นคิดค�นวิธีการทํางานของตัว
เองโดยการใช�จุดและเส�นเล็กๆ 

(1976 - 1977)

2519 - 2520

Artist residency in Kyoto, Japan (Japan 
Foundation Fellwship) 

เป�นศิลป�นในพํานักท่ีเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ�น 
(ทุนจากมูลนิธิญี่ปุ�น)

BFA Painting at Silpakorn University,
Bangkok 

ศึกษาระดับปริญญาศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร

(1957 - 1962)
2500 - 2505

Experimented his early abstract paintings 
with colour and free forms.

ทดลองทํางานศิลปะในแนวทางนามธรรมด�วยการ
แสดงออกของสีสันและรูปทรงอิสระ

ลักษณะและรูปแบบการสร�างสรรค� ระหว�างป� 

Comments on 
Damrong's art practice

Slade School of Fine Arts, University College, 
London (British Council scholarship)

ไปศกิษาวชิาศลิปะเพ่ิมเตมิท่ี สเล็ด สกลู ออฟ ไฟน� 
อาร�ต ยูนิเวอร�ซิต้ี คอลเลจ ลอนดอน จากทุน
จากบริติช เคาน�ซิล

(1962 - 1963)
2505 - 2506

Chairman of the board, Silpa Bhirasri 
Foundation (Presently Silpa Bhirasri 
National Museum)

ประธานกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย�ศิลป� 
พีระศรี (และได�ยกฐานะเป�น"พิพิธภัณฑสถานแห�ง
ชาติ ศิลป� พีระศรี อนุสรณ�" ในป�จจุบัน)

(2000 - 2002)

2543 - 2545

Group exhibition, Mixed media art of 
Thailand, organised by Berkley Uni-
versity of California, U.S.A and Thailand 
Cultural Centre

Group exhibition, Contemporary Art of 
Thailand, Vancouver, San Francisco, 
Los Angeles

ร�วมแสดงในนิทรรศการกลุ�มศิลปะส่ือผสมใน
ประเทศไทย จัดโดย มหาวิทยาลัยแคลิฟอร�เนีย
เบอร�คเลย์ สหรัฐอเมริกา และศูนย�วัฒนธรรม
แห�งประเทศไทย

ร�วมแสดงในนิทรรศการกลุ�มศิลปะร�วมสมัยใน
ประเทศไทย ท่ีแวนคูเวอร� ซานฟรานซิสโก และ 
ลอสแองเจลิส

(1997 - 1999)
2540 - 2542

Group exhibition, Students of Silpa 
Bhirasri, National Gallery, Bangkok

ร�วมแสดงในนิทรรศการกลุ�มโดยศิษย�อาจารย�
ศิลป์ พีระศรีที่พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติหอศิลป
กรุงเทพมหานคร

(1992 - 1993)
2535 - 2536

Chairman of the selecting committee for 
the National Artist award in the Visual 
Arts category

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกศิลป�นแห�งชาติ 
สาขาทัศนศิลป�

(1985 - 1997)
2528 - 2540

Guest artist and judge of the National 
Art Exhibition

ศิลป�นรับเชิญและกรรมการตัดสินการแสดงศิลป
กรรมแห�งชาติ

(1979 - 1981)
2522 - 2524

MFA Fine Arts at the University of 
Pennsylvania, U.S.A (J.D. Rockefeller 
III scholarship)

ไปศึกษาปริญญาโทสาขาวิจิตรศิลป�ท่ีมหาวิทยาลัย
เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา จากทุน เจ.ดี.ร็อกกี้
เฟลเลอร� ที่ 3

(1968 - 1969)
2511 - 2512

Studied Art History at Columbia Uni-
versity, New York, U.S.A.

ศึกษาวิชาประวัติศาสตร�ศิลปะเพ่ิมเติมท่ีมหา-
วิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร�ก สหรัฐอเมริกา

(1969 - 1970)
2512 - 2513

แสวงหาตวัตนท�ามกลางกระแสศลิปะไทยสมัยใหม� (พ.ศ. 2497 - 2505)  /  PAINTING THAI MODERNISM (1954 - 1962) ตระหนักรู�ในความหลากหลาย  (พ.ศ. 2505 - 2518)  /   DISCOVERING THE MULTIVERSE (1962 - 1975)
   

ชวีติแห�งสมดลุ (พ.ศ. 2519 - 2520) มุ�งม่ันค�นหาจิตวิญญาณอนัน่ิงสงบ  (พ.ศ. 2520 - 2545)   /  IMAGERY OF SERENITY  (1977 - 2002)  

Poh Chang Academy of Arts, Bangkok
ศึกษาที่โรงเรียนเพาะช�าง กรุงเทพมหานคร

(1954 - 1957)
2497 - 2500

LIVING IN CONSENSUS (1976 - 1977)


