ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
นายถวัลย์ ดัชนี ปั จจุบนั อายุ 62 ปี เกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2482 ที่จงั หวัดเชียงราย เป็ นบุตรของนายศรี และ
นางบัวคา (พรหมสา) ดัชนี เป็ นบุตรคนสุดท้องในจานวนพี่นอ้ ง 4 คน ได้แก่ พ.ต.สว่าง ดัชนี นายสมจิตต์ ดัชนี และนายวสันต์
ดัชนี สมรสกับนางมาร์กาเร็ต ฟั นเดอร์ฮ๊คุ มีบตุ รชาย 1 คน คือ นายดอยธิเบศร์ ดัชนี

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2485-2491

ศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2492-2498

ศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2498-2500

ศึกษาระดับครูประถมการช่าง (ปปช.) จากโรงเรียนเพาะช่าง

พ.ศ. 2500-2505

ศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากคณะจิตรกรรม
ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2506-2512

ศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านจิตรกรรมฝาผนัง อนุสาวรีย ์ ผังเมือง และปริญญาเอก สาขา
อภิปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ ทีร่ าชวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ อัมสเตอร์ดมั เนเธอร์แลนด์
(RIJKS AKADEMIE VAN BEELDEN DE KUNSTEN AMSTERDAM NEDERLAND)

ประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
นับแต่เรียนสาเร็จชัน้ มัธยมที่จงั หวัดเชียงราย ถวัลย์ได้เข้าเรียนศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่างด้วยทุนการศึกษาของจังหวัด
เชียงรายและเป็ นนักเรียนเพาะช่างดีเด่นด้วยฝี มือการวาดรูปเหมือนจริงที่แม่นยาฉับไว ภาพวัดเบญจมบพิตร ได้รบั เลือกให้
แสดงในหอศิลปแห่งชาติ นครโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ และ แสดงในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติ ประเทศไทย
เมื่อจบจากโรงเรียนเพาะช่างในปี พ.ศ. 2500 ถวัลย์ได้เดินตามแนวทางของดารง วงศ์อปุ ราช จิตรกรรุน่ พี่ นักเรียนทุน
จากลาปาง ซึง่ เป็ นผูจ้ ดุ ประกายให้เขาสอบเข้าเรียนทีค่ ณะจิตรกรรม ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้การ
อานวยการสอนของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และสถาบันแห่งนีไ้ ด้หล่อหลอมให้ถวัลย์พฒ
ั นางานจากภาพวาดเหมือนจริงไป
เป็ นภาพวาดที่ให้ความรูส้ กึ ประทับใจ (Impressionism) แบบไทย แล้วยังเป็ นจุดเริม่ ต้นความสัมพันธ์ระหว่างถวัลย์ ดัชนี กับ
พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึง่ เป็ นแบบอย่างการใช้ชีวติ และวิธีคิดที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของเขาเป็ นอย่างยิ่ง

ถวัลย์ ดัชนี จัดเป็ นบัณฑิตคนหนึง่ ในจานวนไม่กี่คนของมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนัน้ ที่สามารถเรียนต่อในระดับ
ปริญญาตรีได้ ซึง่ เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ถ้าไม่มคี วามรูค้ วามสามารถโดดเด่นแท้จริงแล้วจะได้เพียงอนุปริญญา และหลังจากสาเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว ด้วยการสนับสนุนของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี คณบดีในเวลานัน้ ถวัลย์ได้รบั ทุน
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เป็ นเวลา 5 ปี ที่ราชวิทยาลัยศิลปแห่งชาติ อัมสเตอร์ดมั เนเธอร์แลนด์

พ.ศ. 2497

นิทรรศการศิลปะของโรงเรียนเพาะช่าง

พ.ศ. 2498

นิทรรศการแสดงของนักเรียนเพาะช่างที่เด่นด้านจิตรกรรม ณ หอศิลป์ แห่งชาติโตเกียว ประเทศ
ญี่ปนุ่

พ.ศ. 2499

นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
นิทรรศการแสดงภาพของนักเรียน โรงเรียนเพาะช่างประจาปี
แสดงเดีย่ วงานจิตรกรรม ประติมากรรมนูนต่า เครือ่ งหนัง เครือ่ งไม้ไผ่ เครือ่ งโลหะ ณ โรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2503

ภาพเขียนสีนา้ มัน 10 ภาพ ซือ้ โดยพลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ประดับที่โรงพิมพ์สยามรัฐ

พ.ศ. 2505

งานจิตรกรรมวิทยานิพนธ์ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซือ้ โดยพลเอกชาติ
ชาย ชุณหะวัณ 12 ภาพ ประดับที่สถานทูตไทยบูไอโนสแอร์เรส อาร์เจนตินา นครเวียนนา
ออสเตรีย และนครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ตามลาดับ

พ.ศ. 2506

นิทรรศการเดี่ยว ณ นครกัวลาลัมเปอร์ ซือ้ โดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นครกัวลาลัมเปอร์ ปี นงั
สิงคโปร์ ตามลาดับ
ผลงานวาดเส้นและจิตรกรรมขนาดใหญ่ ซือ้ โดย ธนาคารเชสแมนฮัตตัน นครจาร์กาต้า อินโดนี
เชีย 5 ภาพ ปั จจุบนั เป็ นผลงานในการสะสมของโซธปี ้ สิงคโปร์ ประมูลมาจากอินโดนีเซีย หนึง่ ใน
งานกิจกรรมที่มมี ลู ค่าสูงสุดของเอเชีย

พ.ศ. 2508

ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมไทยกับอินสนธิ์ วงสาม ปรีชา บางน้อย ณ ทาเนียบทูตไทย นายบุณย์
เจริญชัย เอกอัครราชทูตไทย กรุงปารีส (ปั จจุบนั กระทรวงต่างประเทศ นาภาพเขียนขนาดใหญ่
จากประเทศฝรั่งเศสมาประดับไว้ที่กรมพิธีการทูต กรุงเทพ)

พ.ศ. 2508-2509

เขียนภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ประดับสถานทูตไทย ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส

พ.ศ. 2509

นิทรรศการแสดงกลุม่ นักศึกษาภายหลังปริญญาตรี ของราช วิทยาลัยศิลปแห่งชาติ อัมสเตอร์ดมั
นิทรรศการมหกรรมศิลป์ ไทย หอศิลป์ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์

พ.ศ. 2510

นิทรรศการแสดงเดีย่ ว ณ หอศิลป์ แห่งชาติรว่ มสมัย จัดโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติ
อัมสเตอร์ดมั

พ.ศ. 2510-2511

เขียนภาพประดับผนังปราสาทอาชิลล์ คลารัค คณบดีทตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจาประเทศ
ไทยที่เมืองโอดอง ลัวร์ แอตแลนติก เมืองแองชีนีฝรั่งเศส ภาพกิจกรรม 26 ภาพ คัดเลือกเข้าแสดง
นิทรรศการเดี่ยว ณ พิพิธภัณฑ์ศลิ ปะสมัยใหม่ สเตเดลิกซ์ นครอัมสเตอร์ดมั เนเธอร์แลนด์ เขียน
ภาพการกาเนิดจักรวาล สาหรับสานักกลางคริสเตียนประเทศไทย กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2511

นิทรรศการแสดงเดีย่ วหอศิลป์ แห่งชาติ กรุงอัมสเตอร์ดมั

พ.ศ. 2512

เดินทางกลับประเทศไทยแวะศึกษาจิตรกรรมที่ประเทศอิตาลีระยะหนึง่ และได้ก่อสร้างบ้านพัก
ส่วนตัวครัง้ แรกที่บา้ นเกิด จังหวัดเชียงราย จัดนิทรรศการการงานศิลปะรวบยอด เพาะช่าง
ศิลปากร อัมสเตอร์ดมั ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

พ.ศ. 2512-2513

มีผลงานสะสมอยูใ่ นสถานทูตเนเธอร์แลนด์ กรุงเทพฯ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะพืน้ บ้าน
นครฮัมบวร์ก เยอรมนี

พ.ศ. 2514

นิทรรศการแสดงเดีย่ ว สานักกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ
นิทรรศการแสดงเดีย่ ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2515

นิทรรศการแสดงเดีย่ ว บริติชเคาน์ซิล กรุงเทพฯ
นิทรรศการแสดงเดีย่ ว ศูนย์วฒ
ั นธรรมเยอรมัน กรุงเทพฯ
มีผลงานเก็บสะสมในพิพิธภัณฑ์นครลอสแองเจลีส เคาน์ตีม้ วิ เซียมและในหอศิลปแห่งซานฟราน
ซิสโก เบย์เอเรีย มิวเซียมจากการแสดงนิทรรศการแสดงเดี่ยวที่ฮาวายและซานฟรานซิสโก

พ.ศ. 2516

นิทรรศการแสดงเดีย่ ว ศูนย์วฒ
ั นธรรมเยอรมัน ร่วมกับ บริติชเคาน์ซิล ที่บริติชเคาน์ซิล กรุงเทพ

พ.ศ. 2517

นิทรรศการแสดงเดีย่ ว หอศิลป์ แห่งชาติ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา ศูนย์การศึกษาตะวันตก ตะวันออก มหาวิทยาลัยฮาวาย

พ.ศ. 2517-2518

ได้รบั เชิญให้เป็ นจิตรกรในพานัก ที่เยอรมนี และอังกฤษ ผลงานวาดเส้นสะสมไว้ในหลาย
พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเยอรมนี ที่นครดือซัลดอร์ฟ บอนน์ โคโลญจน์ และมิวนิค ตลอดจนงานวาด
เส้นในคฤหาสน์สว่ นตัวของอดีตผูอ้ านวยการบริติชเคาน์ซิล ประจาประเทศไทย มร.มัวรีช คาร์คิฟ
สโนเฮาส์ ออกซฟอร์ด

พ.ศ. 2519-2520

ผลงานสะสมในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงสต๊อคโฮล์ม สวีเดนพิพิธภัณฑสถานเมืองซานดาม
เนเธอร์แลนด์ เขียนภาพประดับขนาดใหญ่ทงั้ ห้องในปราสาทครอททอร์ฟ เยอรมนี

พ.ศ. 2520

นิทรรศการแสดงเดีย่ ว การแสดงศิลปกรรมครัง้ แรก ที่ได้รบั เชิญให้เป็ นตัวแทนของประเทศไทย ณ
หอศิลป์ แห่งชาติ นครเยรูซาเล็ม อิสราเอล หอศิลป์ เมืองอายน์คาเร็ม อิสราเอล และเป็ นแขกพานัก
ณ มิชเคนอทชาอานานิม อาศรมรังสรรค์สนั ติภาพ เยรูซาเร็ม อิสราเอล

พ.ศ. 2521

นิทรรศการแสดงเดีย่ ว หอศิลป์ เมืองซานดาม เนเธอร์แลนด์
นิทรรศการแสดงเดีย่ ว พิพิธภัณฑ์ศิลปแห่งชาติ ซูรคิ สวิตเซอร์แลนด์
นิทรรศการแสดงเดีย่ ว หอศิลป กรุงเบิรน์ สวิตเซอร์แลนด์
ผลงานจิตรกรรมซือ้ โดย พิพิธภัณฑ์ศิลปร่วมสมัยนานาชาติ ที่เมืองวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2523

เขียนภาพประดับขนาดใหญ่ ประดับบริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2525

ผลงานวาดเส้นสามรูปใหญ่ เป็ นงานสะสมในธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ออกมา
เป็ นการ์ดวันวิสาขบูชา โดยศาสตราจารย์ ดร.ระวี ภาวิไล
นิทรรศการแสดงเดีย่ ว บริติชเคาน์ซิล กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2526-2527

แสดงกลุม่ ศิลปกรรมไทย ทูบิงเก้น เยอรมัน

พ.ศ. 2527-2528

ออกแบบตราพระราชลัญจกร ตาหนักแกรนด์ซนั ให้แก่จอห์น เดอซาลิส เคาน์ เดอ ซาลิส
ลอนดอน อังกฤษ เขียนภาพประดับอีกห้องในปราสาทครอททอร์ฟ เยอรมนี

พ.ศ. 2529-2530

ออกแบบตราสารให้แก่ เคาน์ ออฟเปอรสคอรฟ ปราสาทซอนเนนพลาส นครซูรคิ เขียนภาพ
กิจกรรมขนาดใหญ่ประดับธนาคารแห่งประเทศไทย ทาศาลาไม้ สมาคมไทยเยอรมัน ที่สถาบัน
วัฒนธรรมเยอรมัน กรุงเทพฯ ทาศาลาไม้ใน สวนหลวง ร.9 ศาลาพุฒ - จันทร์ สถาปั ตยกรรม
ล้านนา
เป็ นผูแ้ ทนจากประเทศไทย ไปปฏิบตั ิงานจิตรกรรมร่วมสมัยกับ 17 ชาติในเอเชียที่กวนตัน
มาเลเซีย คลับเมดแห่งมาเลเซีย
เข้าร่วมประชุมด้านจิตรกรรมที่ มาดริด สเปน
นิทรรศการแสดงเกี่ยวกับศิลปกรรมไทย สถาบันวัฒนธรรมเยอรมนี ณ นคร ซานฟรานซิสโก
สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2531

นิทรรศการแสดงเดีย่ ว สภาศิลปกรรมไทย กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เมืองพาซาเดน่า ณ ลอสแองเจลีส

พ.ศ. 2531-2532

ผลงานสะสมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาซาเดน่า สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2532

นิทรรศการศิลปกรรมไตยวน การแสดงกลุม่ ศิลปะของศิลปิ นล้านนา จากเชียงราย 5 คน ครัง้ แรก
ณ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2533

ได้รบั การคัดเลือกจากรัฐบาลญี่ปนุ่ เป็ นจิตรกรในพานักและนิทรรศการศิลปกรรมเดีย่ ว นับเป็ น
จิตรกรคนที่สามแห่งเอเชียต่อจากจีน และฟิ ลปิ ปิ นส์ ณ เมืองฟูกโุ อกะ พิพิธภัณฑ์ศิลปร่วมสมัย
และที่ศนู ย์วฒ
ั นธรรมญี่ปนุ่ นครโตเกียว งานจิตรกรรมห้าชิน้ สะสมโดยพิพิธภัณฑ์ฟกู โุ อกะ

พ.ศ. 2534

ได้รบั เชิญจากปราสาทอัลสตริมมิค นครโคเบล็นซ เยอรมนีเขียนภาพภูมิจกั รวาลตามไตรภูมิของ
ปกีรณัมไทย และเป็ นจิตรกรในพานัก มหาวิทยาลัยศิลปะนานาชาติ ที่นครเทรีย เยอรมนี

พ.ศ. 2535

ได้รบั เชิญจากรัฐบาลตุรกี ให้เป็ นตัวแทนศิลปิ นไทย สาขาจิตรกรรม ไปร่วมงานศิลปกรรมร่วม
สมัย ที่นครอิสตันบูล อัลทานญ่า และดูงานสถาปั ตยกรรมในกรีก โรม และอียิปต์

พ.ศ. 2536

ได้รบั เชิญจากรัฐบาลออสเตรเลีย เป็ นจิตรกรในพานักของมหาวิทยาลัยเมลเบิรน์ เดินทางไปทัศน
ศึกษาทั่วทวีปออสเตรเลีย ตัง้ แต่อลิชสปริง ซิดนีย ์ แคนเบอร่า ยูลาล่า เพิรท์ ไปจนถึงอาร์เนม
แลนด์

พ.ศ. 2536-2537

แสดงนิทรรศการเดีย่ วที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเมลเบิรน์ ออสเตรเลีย

พ.ศ. 2537

เป็ นจิตรกรในพานักที่วดั โอคัง วัดทาชิงลังโป มหาวิหารเคียน เชชิกตั เชและมหาวิหารไปทาละ
ประเทศทิเบต พานักบนเทือกเขาหิมาลัย บนยอดเขาภูมจั ฉา ปูเร เนปาล เพื่อศึกษาภาพเขียน
จิตรกรรม ตันตริกของพุทธศาสนานิกายมหายาน และศึกษาปฏิจสมุปบาทแบบมหายาน

พ.ศ. 2538

เขียนภาพประดับธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็ นงานสะสมถาวรประจาธนาคารได้รบั เชิญจาก
ธนาคารกรุงเทพฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ รังสรรค์งานจิตรกรรมขนาดใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย
(15เมตร x 25 เมตร)ประดับทีธ่ นาคารกรุงเทพ สานักงานใหญ่ สาธรซิตี ้ เรียลตี ้ และสร้างงาน
สถาปั ตยกรรม จิตรกรรม แกะสลักไม้ ศิลาศิลป์ สูภ่ สู รวงประดับที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สานักงาน
ใหญ่ รัชโยธิน

พ.ศ. 2539

เริม่ งานสะสมถาวรกับบริษัทยูคอมประเทศไทย

พ.ศ. 2540

เป็ นตัวแทนศิลปิ นไทย 1 ใน 10 ไปแสดงงานศิลปะเปิ ดสถานทูตไทยใหม่ที่นครลอสแองเจลีส
สหรัฐอเมริกา เป็ นศิลปิ นไทยตัวแทนคัดเลือกผูเ้ ดียวจากสหประชาชาติ แสดงรูปที่องค์การ
สหประชาชาติ นิวยอร์ค

พ.ศ. 2541

ออกแบบและร่วมมือกับจังหวัดเชียงรายทาตุงทองคา ขนาดเท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ

พ.ศ. 2542

นิทรรศการเดี่ยวครบ 5 รอบ ถวัลย์ ดัชนี ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า บ้านดา นางแล ไร่แม่ฟา้
หลวง เปิ ดหอศิลป์ ส่วนตัวถวัลย์ ดัชนี โดยนักสะสมภาพชาวเยอรมัน ดร.ยอร์กี ้ วิกนั ธ์ ประธาน
กรรมการ บริษัทแก้ว มึนเช่น เมืองมึนเช่น (นครมิวนิค) เยอรมนี

พ.ศ. 2543

นิทรรศการย้อนถวัลย์ ดัชนี 60 ผลงาน 60 ชิน้ จากอายุ 16 ถึง 60 บ้านดา นางแล เปิ ดหอศิลป์
ถวัลย์ ดัชนี 1 ตึกยูคอม กรุงเทพฯ งานแสดงรวมกลุม่ จิตรกรนานาชาติ ลิสบอน พิพิธภัณฑ์ศิลปิ น
ร่วมสมัยโปรตุเกส เป็ นตัวแทนจิตรกรเชียงราย
เขียนรูปพลังแผ่นดิน เป็ นราชพลีแก่แผ่นดินเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ร่วมแสดงใน
งานสล่าชาวเชียงราย สานักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงราย

พ.ศ. 2544

เป็ นตัวแทนจิตรกรไทยร่วมกับ 70 จิตรกร จาก 25 ชาติท่วั โลก แสดงงานศิลปะ และเป็ นศิลปิ นใน
พานักที่ พิพิธภัณฑสถาน-แห่งชาติมาเลเซีย ที่เกาะลังกาวี ประสานงานกับดาโต๊ะอิบราฮิม ฮุส
เซ็น ศิลปิ นแห่งชาติมาเลเซีย

นิทรรศการเดี่ยว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เมืองฟุกโุ อกะ ถวัลย์ ดัชนี ได้รบั รางวัลศิลปวัฒนธรรม
แห่งอาเชียน จิตรกรคนแรกและคนเดียวในโลกตะวันออกที่ได้รบั รางวัลนีใ้ นฐานะจิตรกร นับตัง้ แต่
สิบสองปี ของรางวัลฟุกโุ อกะ
นิทรรศการแสดงเดีย่ วพุทธปรัชญาเซ็นปรากฏรูปในงานศิลปร่วมสมัยต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชินี มากาเรตเต้ เจ้าชายเฮนดริกและ
มกุฎราชกุมารเฟเดอริดแห่งเดนมาร์ก ที่ไร่แม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย
ผลงานและชื่อเสียงที่ได้ตพ
ี ิมพ์ในสื่อต่างประเทศ
ผลงานและชื่อเสียงของถวัลย์ ดัชนี ได้รบั การกล่าวขานอย่างกว้างขวาง เห็นได้จากเอกสารสิง่ พิมพ์ภาษาต่างประเทศ
ที่เผยแพร่ไปทั่วโลกมากมาย สิง่ พิมพ์ดงั กล่าว อาทิ
1. ถวัลย์ ดัชนี จิตรกรรมไทยสากลวิญญาณตะวันออก (พิมพ์ 3 ภาษา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน) โดย กิลเบิรท์ บราวน์สโตน
2. ภาพร่างเส้นใยวิญญาณ ถวัลย์ ดัชนี (ภาษาเยอรมัน) โดย อูลลิซ ชาร์คอสสกี ้
3. งานจิตรกรรม งานแกะไม้ งานภาพลายเส้นของถวัลย์ ดัชนี พิมพ์ที่สหรัฐอเมริการะหว่าง พ.ศ. 2509-2512 ยุคปลายสมัย
ศิลปากร - อัมสเตอร์ดมั
4. หนังสืออ้างอิงชีวประวัตเิ ล่มแรกของจิตรกรไทยที่มีชีวิตในประวัติศาสตร์วงการศิลปะลายเส้น พุทธปรัชญานิกายหินยาน ทศ
ชาติชาดก โดย ดร.เคล้าส์ เว้งค์
5. ชีวิตและงานของถวัลย์ ดัชนี ระหว่าง พ.ศ. 2505-2535 (ภาษาอังกฤษ) โดย รัสเซล มาร์คสั ฯลฯ
ผลงานและชื่อเสียงที่ได้ตพ
ี ิมพ์ในรายการโทรทัศน์
นอกจากนีย้ งั มีผลงานเผยแพร่ในสือ่ ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์หลายรายการ อาทิ
1. ภาพยนตร์ 16 มม. เรือ่ งแรกโดยยูซิสแห่งประเทศไทย 2505 ภาพยนตร์สารคดีศิลปร่วมสมัย ปรัชญาพุทธศาสนานิกายเซ็น
2512 สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน มิวนิค เยอรมนี
2. ภาพยนตร์เสีย้ วรังสรรค์ของถวัลย์ ดัชนี โดยบรรจง โกศัลวัฒน์ อานวยการสร้างโดย สฤษฏิเดช สมบัติพานิช 2518
3. ภาพยนตร์สารคดี ศิลปวัฒนธรรม ทีวีเยอรมันจากนครโคโลญจน์ เยอรมนี ๒๕๒๘ เรือ่ งราว รูปเขียน สัญลักษณ์ ความหมาย
ปรัชญาและพลังรังสรรค์ของถวัลย์ ดัชนี ในปราสาท ครอททอร์ฟ เยอรมนี

4. ภาพยนตร์สารคดี ศิลปวัฒนธรรมไทยแลนด์พาโนรามา โดย บีบีซี อังกฤษ 2532 เรือ่ งราวการนาเสนอ พลังเนรมิต ความ
ฉับพลันของสภาวะจิต ความขัดแย้งระหว่างอุปาทานขันธ์สมมุตสิ จั จะและปรมัติสจั จะ
5. ภาพยนตร์สารคดีชีวติ ถวัลย์ ดัชนี จิตรกรในพานักมหาวิทยาลัยเมลเบิรน์ ออสเตรเลีย 2537 เรือ่ งราวเกี่ยวกับบ้านที่อยู่
อาศัย สถาปั ตยกรรมท้องถิ่น ความคิดศรัทธา และความเห็นชอบในอริยมรรคของ ถวัลย์ ดัชนี
6. รายการชีพจรลงเท้า 3 ครัง้ หนึง่ ในร้อย ที่นี่กรุงเทพ ศิลปวัฒนธรรมบันเทิง มาลัยเก้าเกียรติยศ ตลอดจนรายการหลากหลาย
กับงานศิลปะ บทกวีรวมเล่มภาษาอังกฤษ โดยถวัลย์ ดัชนี และเพือ่ นทัง้ สาม อดุล เปรมบุญ. ประพันธ์ ศรีสตุ า. ผดุงศักด์ ขัมภ
รัตน์ 2512
7. บทความเกี่ยวกับศิลปะวิจารณ์ ของถวัลย์ ดัชนี ในดาแดงปริทศั น์ของโรงเรียนเพาะช่าง 2513 -1515
8. บทวิจารณ์งานศิลปกรรมบัวหลวง ในฐานะกรรมการตัดสินศิลปกรรมระหว่างปี 2528-2533 จากนัน้ ได้มอบให้ผอู้ ื่นทาหน้าที่
เขียนบทวิจารณ์แทน ฯลฯ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
นายถวัลย์ ดัชนี ได้รบั รางวัลทางศิลปะ ดังนี ้
พ.ศ. 2503

รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปกรรม ณ วังสวนผักกาด

พ.ศ. 2505

รางวัลที่ 1 การประกวดศิลปกรรม จัดโดย องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพ

พ.ศ. 2528

ได้รบั รางวัลเกียรติยศเหรียญทองจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในฐานะจิตรกรผูส้ ร้างสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัย

พ.ศ. 2540

ได้รบั เลือกจากองค์การสหประชาชาติ ให้เป็ นผูแ้ ทนวัฒนธรรมทางศิลปะภาคตะวันออกไป
แสดงผลงานที่นวิ ยอร์ค ปารีส โรม ลิสบอน แคนเบอร่า และโตเกียว ตามลาดับ

พ.ศ. 2544

ได้รบั คัดเลือกจาก FUKUOKA ASIAN CULTURE PRIZE COMMITTEE ให้รบั รางวัล Arts
and Culture Prize ค.ศ. 2001

ภาพลักษณ์ของถวัลย์ ดัชนี
ภาพลักษณ์ของถวัลย์ ดัชนี ที่ปรากฏต่อสาธารณชนคือ ชายร่างใหญ่ ค่อนข้างเจ้าเนือ้ แต่งกายด้วยชุดพืน้ เมืองเหนือ
สีครามเข้ม หรือสีกรัก มีเขีย้ วเล็บ กระดูกสัตว์ป่าเป็ นเครือ่ งประดับ นับตัง้ แต่อายุ 55 ปี ไม่เคยใส่เครือ่ งประดับกายชนิดใดเลย
รูปลักษณ์ที่ปรากฏแก่คนทั่วไปเช่นนีเ้ ป็ นจุดยืนอันเด่นชัดของ ถวัลย์ ดัชนี ที่ไม่ยอมรับแฟชั่นหรือกระแสวัฒนธรรมทางวัตถุใดๆ
ชีวิตส่วนตัวเป็ นคนสมถะ กินน้อย นอนน้อย ทางานมาก มีงานวาดรูปเป็ นกิจนิสยั ตลอดชีวติ ไม่เคยข้องแวะกับอบายมุขหรือสิง่

เสพย์ติดใดๆ เป็ นคนเปิ ดเผยตรงไปตรงมา มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขนั ถวัลย์ศกึ ษาหลักธรรมในพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้
ปฏิบตั ิตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา ไม่ตงึ หรือหย่อนจนเกินดี ปฏิบตั สิ มาธิดว้ ยการทางานวาดรูป จึงสามารถนาปรัชญาธรรมใน
พุทธศาสนามาเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะจนได้ชื่อว่าเป็ นสือ่ กลางเชื่อมโลกตะวันออกและตะวันตกเข้าหากันใน
ยุคปั จจุบนั
การทาประโยชน์เพื่อสังคม
ถวัลย์ ดัชนี มีโภคทรัพย์อนั เกิดจากการวาดรูปค่อนข้างมากในความรูส้ กึ ของคนทั่วไป แต่สาหรับถวัลย์แล้ว เงินไม่ใช่
สิง่ สาคัญสูงสุด เงินไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใด ๆ มากนัก เขายังคงเป็ นถวัลย์ ดัชนี ผูม้ ชี ีวิตเรียบง่าย นอบน้อมถ่อมตน
ยังคงกินน้อย นอนน้อย ทางานวาดรูปมากสม่าเสมออยูเ่ ช่นเดิม ถวัลย์ผนั เงินส่วนใหญ่ไปทาประโยชน์แก่วงการศิลปะ ทัง้ วงการ
ศึกษาและการสร้างสรรค์ เขายังหวังอยูว่ า่ วันหนึง่ สังคมไทยจะให้ความสาคัญแก่ศิลปะและการสร้างสุนทรียรสให้แก่ผคู้ น เขา
ทุม่ เทเวลาส่วนมากฟูมฟั กศิลป์ สถาน ที่ชาวบ้านเรียกว่าบ้านดา นางแล ที่จงั หวัดเชียงรายบ้านเกิดให้กลายเป็ นสถานที่ทาง
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ด้วยการจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะพืน้ บ้านในเนือ้ ทีก่ ว่าร้อยไร่ ประกอบด้วยอาคารแบบ
สถาปั ตยกรรมท้องถิ่นภาคเหนือกว่า 40 หลัง และอาคารสถาปัตยกรรมจากแรงบันดาลใจจากดินแดนสุวรรณภูมิและภูมิภาค
อาเซียนหลายหลัง สาหรับจัดแสดงศิลปะที่เก็บรวบรวมจากทั่วทุกมุมโลกตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น
เหล่านี ้ ถวัลย์ ดัชนี ใช้เวลารวบรวมด้วยความตัง้ ใจมาตลิดชีวิต พิพิธภัณฑ์นีเ้ ปิ ดทาการให้ผชู้ มเข้าชมทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุด
ตลอดชีวติ ที่ผา่ นมา ถวัลย์ ดัชนี อยูเ่ บือ้ งหลังการรวมตัวของช่างผูร้ งั สรรค์ศิลปะ ทัง้ ช่างในท้องถิ่นและภาคอื่นๆ ของ
ประเทศไทย เพื่อเคลือ่ นไหวจัดกิจกรรมทางศิลปะอย่างเป็ นรูปธรรม มีผลงานศิลปะหลากหลายออกสูส่ ายตาสาธารณชนซึง่
เป็ นประโยชน์อย่างมาก และยังได้บริจาคเงิน 20 ล้านบาท จัดตัง้ มูลนิธิถวัลย์ ดัชนี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2539 ด้วยการใช้ดอกผลจาก
กองทุนนีส้ นับสนุนการศึกษาของสถาบันที่ถวัลย์เคยเกี่ยวข้องได้แก่ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงเรียนสามัคคีวิทยา จังหวัด
เชียงราย วิทยาเขตเพาะช่าง และมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ทนุ การศึกษาแก่นกั เรียน นักศึกษาทีเ่ รียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์สถาบัน
ละ 10 ทุน ตลอดมาจนถึงปัจจุบนั ทุนสนับสนุนสอนศิลปะไทย โดย ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปิ นแห่งชาติ ทุนวิจยั แก่มลู นิธิ ม.ล.
มานิจ ชุมสาย ณ อยุธยา ทุนมูลนิธิบา้ นอาจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและ
รัฐบุรุษ มูลนิธิแม่ฟา้ หลวง สานักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงราย บูรณปฏิสงั ขรณ์ วังพญาไทกรุงเทพฯ
นอกจากนี ้ ถวัลย์ ดัชนี ยังเป็ นกรรมการตัดสินงานศิลปกรรมแห่งชาติ รางวัลจิตรกรรมบัวหลวง รางวัลศิลปกรรมร่วม
สมัย ธนาคารกสิกรไทย รางวัลพานาโซนิค ศิลปะร่วมสมัยมาตลอดระยะเวลา 25 ปี เป็ นมาสเตอร์เอเชีย อบรมยุวศิลปิ นทั่ว
เอเชีย 10 ประเทศ เป็ นอาจารย์ในพานักสอนศิลปะ ปรัชญา ทัง้ ในยุโรป อเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และหลายมหาวิทยาลัย
สถาบันศิลปะหลายแห่งทัง้ ในและต่างประเทศให้ทนุ วิจัยศิลปิ นในพานักที่บา้ นดา นางแล มาตลอด 25 ปี แก่ศิลปิ นทั่วโลกโดย
ทุนส่วนตัว ทะนุบารุงจิตรกร ปฏิมากร คีตกร นาฏกร ทัง้ ในและต่างประเทศมาตลอดเวลาของชีวิต เขียนบทนา บทความแนะนา
ตัวผูร้ งั สรรค์ศิลปะมาโดยตลอด หลังจากอายุ 60 ปี ร่วมมือกับชาวสล่าเชียงรายทางานเผยแพร่อนุรกั ษ์ วิจยั ระบบนิเวศวิทยาเชิง
ศิลปะ และรวบรวมงานศิลปะทางมานุษยวิทยา พัฒนาไปสูค่ วามร่วมสมัยเป็ นประธานและหัวหน้าคณะทางานจิตวิญญาณ

ตะวันออก ลมหายใจไทย ร่วมมือกับบุญชัย เบญจรงคกุล ดีแทค จัดประกวดงานศิลปะร่วมสมัยขึน้ เป็ นปี แรก ใน พ.ศ. 2545
เขียนตารากายวิภาคคน สัตว์ แมลง สัตว์เลือ้ ยคลาน และนก จัดพิมพ์โดยสหประชาชาติ ร่วมมือกับ มร.โคฟี อันนัน เลขาธิการ
สหประชาชาติ ให้ทนุ วิจยั ดนตรี กวีและการละเล่นพืน้ เมือง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ทนุ แก่ยวุ จิตรกรเชียงรายที่เขียน
ภาพผนังหลายวัดในจังหวัดเชียงราย ร่วมมือกับไร่แม่ฟา้ หลวง สานักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงราย จัดนิทรรศการ
หมุนเวียนมาตลอด 25 ปี ให้ทนุ สนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง มหาวิทยาลัยศิลปากรมาโดยตลอด
ปั จจุบนั นายถวัลย์ ดัชนี พานักอยูบ่ า้ นเลขที่ 333 หมูท่ ี่ 13 ตาบลนางแล อาเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย 57100 โทร.
053-776-333
จากประวัตชิ ีวิตและผลงานดังกล่าว แสดงถึงความเป็ นศิลปิ นของนายถวัลย์ ดัชนี "ช่างวาดรูป" ผูม้ ีพทุ ธิปัญญาที่นา
แนวปรัชญาพุทธศิลป์ มาสร้างสรรค์งานศิลปะไทยร่วมสมัยอันทรงพลังลุม่ ลึกและแกร่งกร้าวด้วยปั จเจกภาพส่วนตน มีเนือ้ หา
สาระ และ ท่วงทีที่มีชีวติ วิญญาณของความเป็ นไทยให้เห็นเกือบทุกชิน้ งาน เป็ นผูน้ าศิลปะไทยเสนอต่อสายตาชาวโลกด้วย
วิธีการที่มีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง ทัง้ ยังได้สร้างคุณปู การต่อวงการศิลปะ เป็ นที่ยอมรับทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายถวัลย์ ดัชนี เป็ นศิลปิ นแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม ) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2544

