
2477 /1934
เกิดท่ีอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี
อาชพีครอบครวัเดินเรอืเมล์ เรอืลาก

Born in Damnoen Saduak District, 
Ratchaburi Province.
Family occupation: 
bus boat and tugboat drivers

2482/1939
ยา้ยตามครอบครวั
ไปอยูท่ี่อําเภอแมก่ลอง 
จังหวัดสมทุรสงคราม

Moved with his family to live in 
Mae Klong District, 
Samut Songkhram Province

โลกเขา้สู่ภาวะสงครามเยน็
Start of the Cold War

2490/1947

ประเทศ “สยาม” เปล่ียนเป็น “ไทย”
Siam” was renamed to “Thailand”

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 1 
The 1st National Exhibition of Art

ชยัชนะของพรรคคอมมวินิสต์ในประเทศจีน
Victory of the Communist Party in China

2492/1949

เขา้ศึกษาท่ีโรงเรยีนอัมพวา "อัมพวันวิทยาลัย" 
(ปัจจบุันคือ โรงเรยีนอัมพวันวิทยาลัย) 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

Studied "Amphawan Wittayalai" 
(currently Amphawan Wittayalai School) 
in Amphawa District, 
Samut Songkhram Province

2493/1950

สงครามเกาหลี
ลัทธคิอมมวินิสต์เริม่เขา้มาแพรห่ลาย
ในแถบเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้
และประเทศไทย

Korean War,
Communism began to spread 
in Southeast Asia and Thailand.

ชีวิตในเรอื ได้รบัรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 
เหรยีญทองแดง (จิตรกรรม) 
จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 10  

Life in a Boat awarded 3rd Prize, 
Bronze Medal (Painting) 
at the 10th National Exhibition of Art

2493 - 2496/

2497/1954
สงครามเวียดนามเริม่ต้น
Beginning of the Vietnam War

2501/1958
จอมพลสฤษด์ิ ธนะรชัต์ 
ก่อรฐัประหารยดึอํานาจ

Field Marshal Sarit Thanarat 
staged a coup d’état

Family awarded the 2nd Prize, 
Silver Medal (Painting) 
at the 12th National Exhibition of Art 

After graduating, he was invited to teach 
art at the Northeastern Technical College 
in Nakhon Ratchasima (now Rajamangala 
University of Technology Isan).

After moving to Korat for work, 
Dr Vathanyu Na Thalang took him 
to see work in Dan Kwian community, 
inspiring him to bring students to study 
and exchange with local craftmen. 
They collaborated in developing 
Dan Kwian pottery and designing 
various innovative instruments.

2501/1958
ซาก ได้รบัรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 
เหรยีญทองแดง (จิตรกรรม) 
จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 9 

Carcass awarded the 3rd Prize, 
Bronze Medal (Painting) 
at the 9th National Exhibition of Art 

เริม่เรยีนศิลปะท่ีโรงเรยีนเพาะชา่ง
Studied art at Poh-Chang School

2496 - 2499/
1953 - 1956

ประเทศไทยดําเนินนโยบายผูกพนั
กับสหรฐัอเมรกิาอยา่งใกล้ชดิ

Thailand followed a policy of close 
ties with the United States

2502 – 2506/
1959 – 1963

สหรฐัอเมรกิาแสดงตนเป็นจักรวรรดินิยม
ส่งกําลังทหารและเจ้าหน้าท่ีผู้เชีย่วชาญ
พรอ้มอาวธุยทุโธปกรณ์จํานวนมาก
เขา้มาในประเทศไทย

The United States revealed its imperialist
nature and sent over a large number of 
specialist personnel along with armaments 
all over strategic military bases in Thailand

แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1 
เน้นการปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของระบบสาธารณูปโภค 

The first National Economic 
and Social Development Plan 
focused on improving
the infrastructure of public utilities.

2504 – 2508/
1961 - 1965

จิตร ภมูศัิกด์ิ (ทีปกร) 
เขยีนบทความขนาดยาว 4 ตอน 
   1. อะไรหนอท่ีเรยีกว่าศิลปะ
   2. ศิลปะบรสิทุธิม์จีรงิแท้หรอืไฉน
   3. ท่ีว่า “ศิลปะเพือ่ศิลปะ” 
       น้ันคืออยา่งไรกันแน่หนอ
   4. “ศิลปะเพือ่ชวิีต” 
       ความหมายแท้จรงิของมนัเป็นไฉน

Jit Phumisak (Tipakorn) 
writes a four-part long article:
   1. What is it that we call art?
   2. Does pure art exist?
   3. When we talk about 
      “Art for Art’s Sake”, what do we mean?
   4. What is the true meaning of “Art for life”?

2498/1955

เขา้ศึกษาท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปัจจบุัน คือ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพมิพ)์ มเีพือ่นรว่มรุน่ได้แก่ 
มานิตย ์ภู่อารยี ์ลาวัณย ์ดาวราย เศวต เทศน์ทัณฑ์ 
และสันต์ สารากรบรริกัษ์

Enrolled as a student at the Faculty of Painting 
and Sculpture, Silpakorn University 
(currently the Faculty of Painting, Sculpture 
and Graphic Arts). His classmates included 
Manit Phu-Aree, Lawan Dao-Rai, Sawet Testhan 
and San Sarakornborirak. 

2499/1956 2502/1959

สมรสกับ ศิรพิร รชันีกร 
(นามสกลุเดิม เชยีงวานิช) 

Married Siriporn Ratchaneekorn 
(formerly Chiang-Vanich)

ได้รบัลกูชายคนแรก
Welcomed a son, the first child

2505/1962

2506/1963

2511/1968

รว่มกับ ดํารง วงศ์อปุราช ก่อต้ังแผนกวิชาศิลปกรรม 
ท่ีวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 
ถือเป็นสถาบันศึกษาศิลปะรว่มสมยัแห่งแรกของภาคอีสาน 
โดยมทีวี รชันีกรเป็นหัวหน้าแผนกวิชาคนแรก ด้วยความต้ังใจ
ประกอบกับการสนับสนนุของเพือ่น และรุน่น้องจากคณะจิตรกรรมฯ 
ท่ีต่างเดินทางไปชว่ยสอนจํานวนมาก ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีชดัเจนมาก
ของแผนกศิลปกรรมโคราชจนเกิดเป็น “กลุ่มศิลปินโคราช”

Established with Damrong Wong-Uparaj 
the Department of Fine Arts at the Northeastern 
Technical College, Nakhon Ratchasima, which is 
considered the first institution of contemporary art 
education in the Isan region, became the first head 
of the department. With the support of many friends 
and former students of the Silpakorn University who 
travelled to help teach there, the Fine Arts Department 
in Korat established a very distinct conceptual vision 
and became the "Korat Artist Group".

2509/1966
รว่มกับเพือ่นเปิดแกลเลอรชีือ่ S&G Gallery 
มกีารแสดงงานศิลปะรว่มสมยั เพือ่นผู้รว่มก่อต้ัง
ได้แก่ ดํารง วงศ์อปุราช ไพฑรูย ์คงคา เพือ่นๆ 
จากกรุงเทพฯ ท่ีเคยแวะเวียนไปท่ีหอศิลป์ 
เชน่ ส.ศิวลักษณ์ จ่าง แซต้ั่ง ประเทือง 
เอมเจรญิ สาโรช จารกัษ์ ชว่ง มลูพนิิจ 
ถือได้ว่าเป็นหอศิลป์แห่งแรกๆ ในต่างจังหวัด

Opened a gallery with friends called S&G Gallery 
to exhibit contemporary artworks. Founding friends 
include Damrong Wong-Uparaj, Paitoon Gonga, 
and friends from Bangkok who have visited 
the art gallery near Makkasan, such as S. Sivaraksa, 
Chang S. Tang, Pratuang Emjaroen, Sarot Jarak, 
Chuang Munpinit. It is considered one of the first 
art galleries outside of Bangkok.

2510/1967
ได้ถ่ายทอดอดุมการณ์รกัความเป็นธรรม
ให้แก่ลกูศิษย ์มกีารจัดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ต่อเหตกุารณ์ทางสังคม มกีารจัดสัมมนาทางศิลปะ 
และความถกูต้องทางการเมอืงเป็นประจํา 
โดยเชญิวิทยากร หลากหลายสาขามาแลกเปล่ียนทัศนะ
เพือ่กระตุ้นให้นักศึกษา ต่ืนตัวท้ังในเรือ่งศิลปะ
และการเมอืง ถือได้ว่าทวีเป็นผู้มีบทบาทสําคัญ 
ในการก่อกําเนิดศิลปะเพื่อชีวิตของศิลปิน
สายอีสานโคราช หลังจากเหตุการณ์ม็อบย่าโม 
ทวีถูกปลดจากตําแหน่งหัวหน้าแผนก 
สถานการณ์ท่ีโคราชรุนแรงและวุ่นวาย
ไมต่่างจากกรุงเทพฯ อาจารยถ์กูยงิ นักศึกษาถกูฆา่ 
ลกูศิษยห์ลายคนต้องหนีเขา้ป่า ทวีถกูจับเขา้คกุ 
แต่ถกูขงัไมน่านทวีต้องเผาทําลายผลงาน 
เมือ่ได้รบัการปล่อยตัว ทวีจึงไปรบัจ้าง
ทํางานออกแบบตกแต่งตามผับบารอ์าบอบนวด 
เพือ่ไมใ่ห้ตกเป็นท่ีสงสัยจากรฐั

2516/1973

เป็นหัวหน้าคณะทํางานโครงการจัดต้ัง
ศนูยวั์ฒนธรรม วิทยาลัยเทคโนโลย ีและอาชวีศึกษา
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปัจจบุันคือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน)

Became the head of the working group 
in charge of setting up a cultural center 
for the College of Technology and Vocational 
Education, Northeastern Campus (now 
Rajamangala University of Technology Isan)

2529/1986
เป็นหัวหน้าคณะทํางานโครงการจัดต้ังพพิธิภัณฑ์
ของใชใ้นครวัเรอืนอีสาน วิทยาลัยเทคโนโลย ี
และอาชวีศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดนครราชสีมา

Becomes the head of the working group 
in charge of setting up the Museum of Isan 
Household Objects at the College of Technology 
and Vocational Education Northeastern Campus

2530/1987
เป็นหัวหน้าคณะทํางานสรา้งหุ่นจําลอง
ปราสาทเขาพนมรุง้ เพือ่รว่มแสดงใน 
นิทรรศการราชมงคล 
ณ ศนูยวั์ฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Became the head of the working group 
planning to build a model 
of Prasat Phanom Rung to participate 
in the Rajamangala Exhibition 
at the Thailand Cultural Center

2533/1990

เป็นผู้ออกแบบและตกแต่งภายใน
พพิธิภัณฑ์อนสุรณ์ท้าวสรุนาร ี
จังหวัดนครราชสีมา

Designed the architecture and interior 
of the Thao Suranaree Memorial Museum
in Nakhon Ratchasima Province

2536/1993

เกษียณอายรุาชการ พรอ้มกับประกาศ
ความมุง่มัน่ท่ีจะเขยีนรูปและทํางานศิลปะ
เป็นศิลปินอิสระ

Retired from public service and vowed 
to commit to practice art independently

2538/1995

เ�น�วห�าคณะ�งานโครงการ�ดส�าง
ประ�มากรรมสาธารณะ �ทยา�ยเทคโนโล�
และอา�ว�กษา �ทยาเขตภาคตะ�นออกเ�ยงเห�อ 
�งห�ดนครราช�มา

Became the head of the Public Sculpture Project 
Working Group for the College of Technology
and Vocational Education, Northeastern Campus 
in Nakhon Ratchasima

2539/1996

ได้รบัคําเชญิจากหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยวิโชค มกุดามณี และศราวธุ ดวงจําปา 
ให้นําผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงศิลปกรรม
ของทวี รชันีกร ซึ่งถือเป็นงานแสดงเด่ียว ท่ีรวบรวม
เอาผลงานของทวีมาจัดแสดงมากท่ีสดุ 
และเป็นการประกาศตัวถึงการกลับมาของศิลปิน

Received an invitation from Vichoke 
Mukdamanee and Sarawut Duangchampa 
to exhibit his work at The Art Centre, 
Silpakorn University. It was considered the solo 
show that exhibited most of Tawee's works, 
the exhibition announced the artist's comeback.

2543/2000
ได้รบัเลือกให้เป็นศิลปินดีเด่น
ประจําจังหวัดนครราชสีมา 
จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

Selected as an “Outstanding Artist” 
of Nakhon Ratchasima Province by 
the Provincial Cultural Office of 
Nakhon Ratchasima

ได้เป็น 1 ใน 7 ศิลปินยอดเยีย่ม 
“ทนุสรา้งสรรค์ศิลป์ พรีะศร”ี โดยหอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้แสดงงาน
เด่ียวนิทรรศการ “ทนุสรา้งสรรค์ศิลป์ พรีะศร”ี 
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

One of the top 7 artists who was granted 
the “Silpa Bhirasri Creativity Grants” 
and a corresponding solo show 
by The Art Centre, Silpakorn University

ได้รบัการยกยอ่งเป็นศิษยเ์ก่าดีเด่น ประเภทสาขา
ผู้ประกอบวิชาชพี จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพมิพ ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

Recognised as an outstanding alumnus 
in the category of Professional Practitioners 
from the Faculty of Painting, Sculpture 
and Graphic Arts of Silpakorn University

2544/2001

ได้รบัการคัดเลือกให้รบัรางวัลเชดิชเูกียรติ 
มนัส เศียรสิงห์ “แดง” ทัศนศิลป์ดีเด่น
ด้านสันติภาพ ประชาธปิไตยและความเป็นธรรม 
จัดโดยสถาบันปรดีี พนมยงค์

Selected to receive the honorary Manat Siensingh 
“Dang” award (or Red Art Award) for outstanding 
visual art for peace, democracy and justice, 
organized by the Pridi Banomyong Institute

ได้รบัรางวัลศิลปินอีสานแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 
จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Received the National Isan Artist Award 
in visual arts from the Research Institute 
of Northeastern Art and Culture of 
Mahasarakham University

2545/2002

ได้รบัรางวัลสรา้งสรรค์ผลงานดีเด่น 
ในสาขาทัศนศิลป์ จากหอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Received an award for outstanding creativity 
in the field of visual arts from the Art Centre
Khon Kaen University

แสดงผลงานเด่ียว นิทรรศการเชดิชเูกียรติ
ศิลปินอีสาน ครัง้ท่ี 2 และ มนษุยกั์บสังคม 
ทวี รชันีกร หอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Had a solo show titled “Human and Social” 
at the 2nd Isan Artist Honor Exhibition 
at the Art Centre Khon Kaen University

2546/2003
ได้รบัเชญิให้แสดงงานอีกครัง้เน่ือง
ในโครงการเชดิชเูกียรติการสรา้งสรรค์ศิลปกรรม 
ของศิลปินไทย โดยหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Invited to exhibit again as part of 
The Art Centre, Silpakorn University’s 
project to honor the work of Thai artists

ได้รบัการเชดิชเูกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) โดยสํานักงาน
วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

Honored with the title of National Artist in 
Visual Arts (Painting) 
by the National Cultural Office 
of the Ministry of Culture

2548/2005

ก่อต้ังหอศิลป์ ทวี รชันีกร ท่ีโคราช 
เพือ่จัดแสดงเผยแพรผ่ลงานศิลปะ 
ให้เป็นแหล่งเรยีนรูท้างศิลปวัฒนธรรม
ประจําท้องถ่ิน

Opened the Tawee Ratchaneekorn 
Art Gallery in Korat to exhibit and 
disseminate works of art and to promote 
artistic education locally

เขา้รว่มเป็นหน่ึงในคณะกรรมการท่ีปรกึษาพรรคศิลปิน 
โดยมวีสันต์ สิทธเิขตต์ เป็นหัวหน้าพรรค

Became a member of the advisory committee 
to the Artist Party led by Vasan Sitthiket

2550/2007

ก่อต้ังแนวรว่มประชาธปิไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

Creation of the United Front 
for Democracy Against Dictatorship
(UDD)

2550/2007
การประท้วงของกลุ่มพนัธมติรประชาชน
เพือ่ประชาธปิไตย เพือ่ต่อต้านและขบัไล่รฐับาล
สมชาย วงศ์สวัสด์ิ กระท่ังนายอภิสิทธิ ์เวชชาชวีะ 
เป็นนายกรฐัมนตรี

The People's Alliance for Democracy protested 
to expel Somchai Wongsawat’s government 
until Abhisit Vejjajiva became Prime Minister.

2551/2008

เกิดการระบาดของไขห้วัดใหญ ่2009 ในประเทศไทย
Influenza epidemic in Thailand

2552/2009

สรา้งอาคารหอศิลป์ทวี รชันีกร 
หลังท่ี 2 เพือ่ใชเ้ก็บผลงานชิน้ใหม ่
พรอ้มกับเพิม่พืน้ท่ีในการเขยีนรูป 
และทํางานศิลปะ

Construction of a second building 
at the Tawee Ratchaneekorn Art Gallery 
to store new works and expand 
the studio spaces

นิทรรศการเด่ียว 
เรือ่งของมนษุย ์เรือ่งของทวี รชันีกร
ณ หอศิลป์ PSG คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพมิพ ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Solo exhibition The Story of Human 
of Tawee Rajaneekorn at PSG 
Art Gallery, Faculty of Painting, 
Sculpture and Graphic Arts 
of Silpakorn University

2553/2010
ออกแบบงานประติมากรรมสาธารณะ
ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์รงัสิต

Designed a public sculpture 
for Thammasat University, 
Rangsit

2554/2011

2554/2011

แสดงนิทรรศการเด่ียว วิถีไทยแบบหัวหก ก้นขวิด 
นิทรรศการครบรอบ 80 ปี บนเส้นทางศิลปะ 
นายทวี รชันีกร นิทรรศการพเิศษเพือ่เชดิชเูกียรติ
ศิลปินอาวโุส ประจําปี พ.ศ. 2557 
ณ พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ

The honorary art exhibition dedicated
to senior artist, celebrating the artist’s 
80-years career (special annual exhibition 
at the National Gallery of Bangkok)

นิทรรศการเชดิชเูกียรติ 80 ปี ศิลปินแห่งชาติ 
นายอินสนธิ ์วงศ์สาม และนายทวี รชันีกร 
ณ หอศิลป์รว่มสมยัราชดําเนิน กรุงเทพฯ

The 80th Anniversary Exhibition of National Artists 
Inson Wongsam and Tawee Ratchaneekorn 
at Rajadamnern Contemporary Art Center, Bangkok

2559/2016
กรรมการดําเนินการจัดต้ัง 
หอศิลปวัฒนธรรม นครราชสีมา

Founding board member of the 
Nakhon Ratchasima 
Art and Culture Center

กรรมการท่ีปรกึษาศนูยศิ์ลปวัฒนธรรม 
จังหวัดนครราชสีมา

Advisory board member of the Arts 
and Cultural Center 
Nakhon Ratchasima Province

กรรมการ�ป�กษา ��ธ�ณ�สถาน
�ด�ทธ�นดา กรม�ลปากร

Advisory board member of 
the Suttachinda Temple Museum, 
Fine Arts Department

2561/2018
ได้รบัรางวัล Thawan Duchanee Arts 
and Cultural Prize โดยพพิธิภัณฑ์บ้านดํา

Received the Thawan Duchanee Arts 
and Cultural Prize by Baan Dam Museum

2563/2020
นิทรรศการ ทวี รชันีกร
ปรากฏการณ์แห่งอดุมการณ์
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

TAWEE RATCHANEEKORN, 
1934 – 2022 : A Retrospective Exhibition 
at Bangkok Art and Culture Center

2565/2022

กลุ่มแกนนําผู้ประท้วงถกูดําเนิน
คดีทางกฎหมายและถกูตัดสินจําคกุ

Protest leaders faced legal action 
and were sentenced to prison.

2564/2021

เกิดการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย
Outbreak of COVID-19 in Thailand

กลุ่มเยาวชนปลดแอก ยืน่ขอ้เรยีกรอ้ง 3 ประการ
ต่อรฐับาล ได้แก่ ให้ยบุสภาผู้แทนราษฎร 
หยดุคกุคามประชาชน และรา่งรฐัธรรมนญูฉบับใหม่

The Free Youth submitted 3 demands 
to the government: dissolve 
the House of Representatives, stop harassing
the population and draft a new constitution.

2563/2020
รฐัสภาลงมติแต่งต้ัง 
พลเอกประยทุธ ์จันทรโ์อชา 
เป็นนายกรฐัมนตรอีีกสมยั

The National Assembly elected 
General Prayut Chan-o-cha 
as Prime Minister for a second term.

รชักาลท่ี 10 ขึ้นครองราชย์
The Coronation of King Rama 10

2562/2019

รชักาลท่ี 9 สวรรคต
The Death of King Rama 9

2559/2016

การรฐัประหารรฐับาลยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร 
โดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

A coup d’état against 
the Yingluck Shinawatra government
was staged by the National Council 
for Peace and Order (NCPO).

2557/2014

2557/2014

การชมุนมุของแนวรว่มประชาธปิไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553

2010 Thai Political Protests

2553/2010
ยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร เป็นนายกรฐัมนตรหีญงิ
คนแรกของประเทศไทย และเกิดการผลักดัน
โครงการรบัจํานําขา้ว ท่ามกลางกระแส
การต้ังคําถามต่อความเส่ียง 
และความเสียหายของรฐั

Yingluck Shinawatra becoming the first 
female prime minister of Thailand. 
The Rice-Pledging Scheme was put in place 
amid rising doubt on the risk and potential 
damage it could cause to the state.

ก่อต้ังคณะกรรมการเพือ่การเปล่ียนแปลง
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธปิไตย
ท่ีสมบูรณ์แบบอันมพีระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมขุ (กปปส.)  เพือ่กดดัน
ให้ยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร นายกรฐัมนตรลีาออก

Creation of the People's Committee 
for Absolute Democracy with the King 
as Head of State (PCAD), to pressure 
Prime Minister, Yingluck Shinawatra, 
to resign from office

2556/2013

รฐับาลทักษิณ ชนิวัตร 
ถกูรฐัประหาร
นําโดยพลเอกสนธ ิบุญยรตักลิน

Thaksin Shinawatra's government 
fell under a coup d’état led by 
General Sonthi Boonyaratglin.

2549/2006

เกิดการรวมตัวของกลุ่มพนัธมติร
ประชาชนเพือ่ประชาธปิไตย 

Gathering of the People's Alliance 
for Democracy

2548/2005

สงครามอิรกั
Iraq War

2546/2003

จัดต้ังกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นอีกครัง้ 
รฐัมนตรคีนแรกคือ อไุรวรรณ เทียนทอง

Reestablished the Ministry of Culture, 
its first minister is Uraiwan Thienthong.

2545/2002

วินาศกรรมสะเทือนโลก “9/11” 
ถล่มตึกเวิลด์เทรดเซน็เตอร ์กลางกรุงนิวยอรก์ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา

The World Trade Center in New York City, 
the United States collapsed 
in September 11 attacks

2544/2001

เกิดวิกฤตการณ์ต้มยาํกุ้ง ประเทศไทย
ต้องขอความชว่ยเหลือจากกองทนุ
การเงนิระหว่างประเทศ 

พระราชดํารสัว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพยีง
เพือ่เป็นแนวทางแกไ้ขวิกฤตการณ์
ทางการเงนิ 

ประกาศใชร้ฐัธรรมนญู 2540 ขนานนามว่าเป็น 
“รฐัธรรมนญูฉบับประชาชน”

เกิดการรวมกลุ่มกันประท้วงคัดค้านโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน บรเิวณเลียบชายหาด
ของพืน้ท่ีอําเภอบ่อนอกและบ้านกรูด 
จังหวัดประจวบคีรขีนัธ ์ส่งผลให้รฐับาล
ตัดสินใจยกเลิกโครงการ

2540/1997

เริม่โครงการอะเมซิง่ไทยแลนด์
เพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจ

Launch of the Amazing Thailand 
project to stimulate the economy

2541 - 2542/
1998 - 1999

2533/1990
พลเอกชาติชาย ชณุหะวัณ นายกรฐัมนตร ี
ประกาศนโยบาย “เปล่ียนสนามรบเป็นสนามการค้า”

General Chatchai Choonhavan as Prime Minister, 
announcing the policy of "turning the battlefield
into a trade field"

เกิดการพฒันาทางภาคอีสาน 
โดยเฉพาะในโคราช 
มกีารสรา้งนิคมอตุสาหกรรม 

The Isan region developed, 
especially around Korat where an industrial 
estate was built.

2531/1988
เหตกุารณ์ “6 ตลุามหาโหด”
The “6 October Massacre”

2519/1976
ออกคําส่ังนายกรฐัมนตรท่ีี 66/2523 
การเมอืงนําการทหาร เพือ่ยติุสถานการณ์สงคราม
ปฏิวัติของคอมมวินิสต์ จนนําไปสู่การล่มสลาย
ของพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทย

The Order of the Office of the Prime Minister No. 66/2523,
shifting from military to political actions to fight the communist 
insurrection. The Communist Party of Thailand collapsed 
as a result.

2523/1980
เหตกุารณ์ “วันวิปโยค 14 ตลุา”
The "October 14 Tragedy" 

มอ็บยา่โม 2516
Mob Ya Mo 1973

สหรฐัอเมรกิาเริม่ถอนกําลังทหาร
ออกจากประเทศไทย

The United States began 
to withdraw its troops from Thailand

2513/1970

วันเสียงปืนแตก เกิดการปะทะ
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีรฐักับผู้ก่อการ
คอมมวินิสต์เป็นครัง้แรกท่ีจังหวัดนครพนม 

‘Gunshot Day’: first clashes between 
government officials and communist 
insurgents occurred in Nakhon 
Phanom Province

2508/1965

หลังจากทํางานเป็นอาจารยศิ์ลปะท่ีโคราช 
อันเป็นท่ีต้ังฐานทัพอเมรกัินในชว่งสงครามเยน็ 
โคราชจึงเต็มไปด้วยปัญหาทางสังคมต่าง ๆ 
ทําให้ทํางานศิลปะเพือ่สะท้อนสภาวะสังคมในยคุสมยั 
ผลงานในชว่งน้ียงัคงเน้นสีน̈ามนับนผ้าใบ 
แนวทางในการวาดภาพเป็นแบบก่ึงนามธรรม 
ผสมกับการวาดภาพ แบบอารมณ์รุนแรงฉับพลัน 
มกีารใชสี้สดและหนัก เน้นภาพด้วยสีเขม้จัด
ชว่ยสรา้งอารมณ์สะเทือนใจ

เริม่บุกเบิกการทํางานแนวนามธรรม 
(Abstract) คือเน้นเส้น สี รูปรา่ง 
ชือ่งานศิลปะก็เป็นชือ่เชงิวิธกีารศิลปะ 

Pioneered the abstract approach 
which focuses on lines, colors and shapes. 
Artworks’ titles are inspired by methods

เริม่กลับมาวาดรูปอีก แต่ทําแบบแอบซอ่น 
ภาพท่ีวาดเป็นภาพท่ีแสดงความทกุขย์ากท่ีทวี
ได้ประสบพบเห็น เพือ่สะท้อนสังคม
และเรยีกรอ้งความเป็นธรรม ในชว่งเวลาน้ีผลงาน
ของศิลปินปรากฏภาพใบหน้าคนบ้าง เป็นกลุ่มคนบ้าง 
โดยยงัคงเน้นภาพสีน̈ามนับนผ้าใบ ลงสีหนา ปาดป้ายโบก 
สะบัด เน้นทําให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ รุนแรง

ลักษณะและรูปแบบการสร�างสรรค�
2520

เริม่ทํางานผลงานในแนวทางส่ือผสม ผลงานไมแ้กะสลัก 
และงานประติมากรรมจากการสลักไมเ้ก่าๆ ท่ีบางชิน้เดิม
เป็นงานหัตถกรรมชาวบ้าน นอกจากน้ียงัเริม่ใชวั้สดุ
ในท้องถ่ิน เชน่ กรวด ดิน หิน ไม ้ในการสรา้งผลงานศิลปะ 
อีกท้ังยงัมกีารนําหินและหอยเบี้ย มาใชใ้นการสรา้งงาน

คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (รสช.) 
ทําการรฐัประหารยดึอํานาจ
จากนายกรฐัมนตร ีพลเอกชาติชาย ชณุหะวัณ

The National Peace Keeping Council (NPKC), 
staged a coup d’état, seizing power from 
Prime Minister General Chatichai Choonhavan.

เกิดเหตกุารณ์ “พฤษภาทมฬิ”
The “Black May”

ครอบครวั ได้รบัรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 
เหรยีญเงนิ (จิตรกรรม) 
จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 12 

หลังจบการศึกษา ได้รบัเชญิใหไ้ปสอนศิลปะ
ท่ีวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นครราชสีมา (ปัจจบุันคือมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน)

หลังยา้ยมาทํางานท่ีโคราช 
ดร.วทัญญ ูณ ถลาง พาไปดงูาน
ท่ีชมุชนด่านเกวียน จึงเริม่พานักศึกษา
เขา้ไปศึกษาแลกเปล่ียนกับครูชา่งพืน้บ้าน 
รว่มพฒันา และสรา้งสรรค์เครือ่งปั้ น
ดินเผาด่านเกวียน และออกแบบ
เครือ่งใชต่้างๆ ท่ีมคีวามแปลกใหม่
แตกต่างออกไป  

2504/1961

2504/1961

ออกแบบประติมากรรมสาธารณะติดต้ังในบรเิวณ
วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษา 
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Designed public sculptures for the College 
of Technology and Vocational Education, 
Northeastern Campus.

ลักษณะและรูปแบบการสร�างสรรค�
2530 – 2538

เริม่ทํางานเทคนิคผสมท่ีประกอบไปด้วยงานวาดเส้น 
สีน̈า สีหมกึ บนกระดาษนานาชนิด รวมไปถึงสมดุขอ่ย 
โดยรายละเอียดในสมดุขอ่ยยงัเป็นแรงบันดาลใจ
ในการสรา้งสรรค์ผลงานศิลปะอีกหลายชิน้ 
โดยเฉพาะงานวาดเส้น ซึ่งได้นําเอาลักษณะของยนัต์ 
คาถา ลายสักจากสมดุขอ่ยมาดัดแปลง

ได้มโีอกาสไปพกัอาศัยกับลกูสาวท่ีไปทํางานเป็นสถาปนิก
ท่ีเมอืงพทัยา ได้เห็นถึงวิถีชวิีตของผู้หญงิกลางคืน 
ท่ีเต็มไปด้วยแสงสี ส่ิงยัว่เยา้อยูต่ามบารแ์ละสถานเรงิรมย์
เป็นจํานวนมาก แต่ก็เป็นการมองผู้หญงิกลางคืน
ในมมุมองท่ีเขา้ใจในวิถีโลกของความเป็นจรงิ 
จึงได้ถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะด้วยท่าทีท่ีเขา้ใจ 
และพรอ้มกับอธบิายด้านภาษาภาพ ส่ือความหมาย
ให้สังคมได้รบัรูแ้ละเขา้ใจ

ลักษณะและรูปแบบการสร�างสรรค�
2542

เริม่ทดลองทํางานปั้ นดิน เซรามกิ 
ซึ่งเป็นการต่อยอดความสนใจใน
เครือ่งปั้ นดินเผาของด่านเกวียน

Started experimenting with pottery 
and ceramics, as a continuation 
of his interest in Dan Kwian's pottery.

ลักษณะและรูปแบบการสร�างสรรค�
2545

เริม่นําเอาแนวคิดทางพระพทุธศาสนา 
ความเชือ่ในกฎแห่งกรรม แรงบันดาลใจจากไตรภมูแิละอมนษุย ์
อสรูกายในทางพระพทุธศาสนา มาใชใ้นการทํางาน
เพือ่เปรยีบเทียบเชือ่มโยงแงคิ่ดคําสอนกับสภาพสังคม

Began to integrate concepts from Buddhist and 
karmic beliefs into his work. He used inspirations from 
Trailokya and Non-Human monsters of Buddhist cosmology 
to compare and connect Buddhist teachings with the current 
social contexts.

ลักษณะและรูปแบบการสร�างสรรค�
2550

1950 – 1953

Working as an art teacher within the tense Cold War 
context in Korat, where an American military base 
was located, his works in that period reflect 
the different social and political problems Korat faced. 
Oil on canvas continued to be his primary medium. 
His painting approach was semi-abstract mixed with 
expressionism, using bold and vivid colors. 
The saturated colors give his work a deeply 
moving quality

Creative style and approach 
1962-1967

2507/1964
ทวี รว่มกับเพือ่นศิลปินรุน่หนุ่ม 
จํานวน 13 คน ประท้วงผลการตัดสินรางวัล
ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 15 
เน่ืองจากไมพ่อใจผลการตัดสิน

Tawee, along with 13 fellow young artists, 
protested against the awards given 
at the 15th National Exhibition of Art. 
They disapproved of the committee’s 
awards announcement.

Started painting again, but secretly. 
His work transmits the suffering he witnessed 
and experienced as a way to criticise society 
and demand justice. During this time, 
human faces or groups of people appeared 
in the artist’s works. He predominantly 
worked with oil paintings on canvas, 
inducing strong, almost violent emotions 
by applying thick coats of paint, smearing it, 
waving and flicking his brush.

Creative style and approach 
1977

Started creating mixed-media works, such as 
wood carvings and sculptures made from 
old woods, some of which are originally local 
handicrafts pieces. He also began to incorporate 
local materials such as gravel, soil, stone, 
wood and shells to create works of art.

Started working with mixed techniques 
consisting of line drawing, watercolor, and ink color
on various types of paper, including samut khoi 
(traditional folding-book manuscripts). 
The content of these manuscripts also inspires 
many of his works, especially the line drawings 
adapted from traditional yantras, spells and tattoo 
designs found in samut khoi. 

Had the opportunity to live with his daughter, 
an architect in Pattaya, where he witnessed 
the ladies of the night's way of life in light-filled 
colorful bars and entertainment venues. 
He observed them in an empathetic and 
pragmatic way, transmitting his understanding 
into a visual language that society can grasp. 

His initial works are oil paintings that emphasize transmitting emotions. 
They have a Post-Impressionism nature, integrating both realistic aspects 
with an emotional expression consistent with the reality of life and society 
depicted in the paintings.

ผลงานยคุแรกเป็นภาพเขยีนสีน̈ามนั เน้นการส่ือถึงอารมณ์ความรูสึ้ก 
มลัีกษณะของงานแบบโพสต์-อิมเพรสชัน่นิสม ์ขณะเดียวกันผลงาน
ในยคุแรกเริม่ก็มลัีกษณะแบบเหมอืนจรงิ แต่ยงัคงมกีารแสดงถึงอารมณ์
ความรูสึ้ก สอดคล้องกับเน้ือหาและเรือ่งราวท่ีสะท้อนความเป็นจรงิ
ในชวิีตและสังคม 
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Creative style and approach 
1958-1961

ส้ินสดุภาวะสงครามเยน็
End of the Cold War

สงครามอ่าวเปอรเ์ซยีเริม่ต้น
Start of the Persian Gulf War

2533/1990

2535/1992

2534/1991

2516/1973

Creative style and approach 
1987 – 1995

Creative style and approach 
1999

Creative style and approach 
2002

Creative style and approach 
2007

The Tom Yam Kung financial crisis hit Asia. 
Thailand turned to the IMF 
for assistance

The King's speech introduced 
Sufficiency Economy as a solution 
to the financial crisis

The 16th constitution, known as the 
"People's Constitution", was enacted

Protesters got together to demonstrate against 
the plan to construct a coal-fired power station 
close to the beach of Bo Nok and Ban Krut District 
in Prachuap Khiri Khan Province. Forcing the 
government to cancel the project.

ฐานทัพของทหารสหรฐัอเมรกิาเขา้มาต้ังในโคราช
The establishment of US military base in Korat.  

2505-2510
1962-1967

HISTORICAL, SOCIAL AND POLITICAL EVENTS

ARTIST BIOGRAPHY

เริม่สรา้งเขือ่นปากมลู 
จังหวัดอบุลราชธานี 

Start of the construction of 
Pak Mun Dam in 
Ubon Ratchathani Province

ต้นไม้ ได้รบัรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 
เหรยีญเงนิ (จิตรกรรม) 
จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 11 
 
Tree awarded the 2nd Prize, 
Silver Medal (Painting) 
at the 11th National Exhibition of Art

คนแก่กับเด็ก ได้รบัรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 
เหรยีญทองแดง (ภาพพมิพ)์ 
จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 11 

The elder and the child awarded the 3rd Prize, 
Bronze Medal (Graphic Arts) at the 11th 
National Exhibition of Art

รว่มกับกลุ่มเพือ่น อาทิ ดํารง วงศ์อปุราช พชิยั นิรนัต์ 
ประพนัธ ์ศรสีตุา อินสนธิ ์วงศ์สาม ถวัลย ์ดัชนี ฯลฯ ต้ัง 
“กลุ่มมกักะสัน” แสดงผลงานท่ีหอศิลป์ ท่ีขา้งวงเวียน
มกักะสัน ณ กรุงเทพฯ ด้วยความต้องการสรา้งพืน้ท่ี
ทางศิลปะท่ียงัขาดแคลน

Created the “Makkasan Group” together with 
a group of friends (Damrong Wong-Uparat, 
Pichai Nirand, Praphan Srisouta, Inson, Wongsam, 
Thawan Duchanee and more). With art spaces 
in Bangkok still scarce, they display works at 
an art gallery close to the Makkasan roundabout.

2503/1960

ได้รบัลกูชายคนท่ีสอง
Welcomed a son, the second child

ได้รบัลกูสาวคนท่ีสาม
Welcomed a daughter, the third child

ได้รบัลกูชายคนท่ีส่ี
Welcomed a son, the fourth child

ลักษณะและรูปแบบการสร�างสรรค�
2505-2510

Imparted ideals of justice to his students. 
To stimulate their awareness of both 
art and politics, he opened stages 
to discuss current social events and regular 
seminars on art and political correctness, 
with speakers from various fields invited 
to exchange their views. It is clear that 
Tawee played an important role in initiating 
Isan Korat artists' "art for life"movement. 
After the Mob Ya Mo incident, he was 
relieved from his position as head of department. 
The situation in Korat was as violent 
and chaotic as in Bangkok, teachers were shot, 
students were killed, many of Tawee's disciples 
had to flee into the forest. Tawee himself 
was sent to prison, then released shortly after 
but forced to burn his works. He took on 
decorative design work for pubs, bars and 
massage parlors in order to avoid suspicion 
from the state.


