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ปัระวััติิกำ�รศึกำษ�
อิทิธิพุล พุัฒร์ชูนม์

การ์แสดีงผลงานศุิลปกร์ร์ม

นิทรรศกำ�รเด่ �ยู่วั
๒๕๔๖  สงบ - ศุร์ัทิธา ณ.ร์้านหันังส่อเดีินทิาง กร์ุงเทิพุฯ
๒๕๔๗  ความสงบ ณ.ร์้าน Hemlock กร์ุงเทิพุฯ
๒๕๕๓  อิทิธิพุล แหั่ง ศุร์ัทิธา ณ.หัอศุิลป์จัามจัุร์ี จัุฬาลงกร์ณ์มหัาวิทิย์าลัย์
๒๕๕๗     ฮููปแต้มเลย์ ณ.หัอศุิลป์จัามจัุร์ี จัุฬาลงกร์ณ์มหัาวิทิย์าลัย์
๒๕๕๘  ฮููปแต้ม..เลย์ไปน่าน ณ.หัอศุิลป์ร์ิมน่าน จั.น่าน
๒๕๖๐  ฮูัก แฮูงแฮูง ณ.พุิพุิธภัณฑ์สถานแหั่งชูาติ หัอศุิลป
  อีสาน ตะมุตะมิ ณ.มินิแกลลอร์ี � JJmall กร์ุงเทิพุฯ
๒๕๖๔  โฮูมบุญ ณ.หัอศุิลป์สมเดี็จัพุร์ะนางเจั้าสิร์ิกิติ � พุร์ะบร์มร์าชูินีนาถ
๒๕๖๕  มาเดี้อหัล้า ณ.RIVER CITY กร์ุงเทิพุฯ

กำ�รแสดงง�น
๒๕๓๘  นิทิร์ร์ศุการ์ศุิลปกร์ร์ม ย์ุวพุัฒน์ คร์ั�งทิี � ๒
๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ นิทิร์ร์ศุการ์นักศุึกษัา วิทิย์าลัย์ อาชูีวศุึกษัา เสาวภา
๒๕๔๑  นิทิร์ร์ศุการ์นักศุึกษัา วิทิย์าลัย์ ชู่างศุิลป กร์มศุิลปากร์
๒๕๔๒  นิทิร์ร์ศุการ์ศุิลปกร์ร์ม เทิิดีพุร์ะเกีย์ร์ติสมเดี็จัพุร์ะนางเจั้าฯ พุร์ะบร์มร์าชูินีนาถ คร์ั�งทิี � ๔-๘,๑๐
๒๕๔๓  นิทิร์ร์ศุการ์นักศุึกษัา ภาควิชูา ศุิลปะไทิย์ ในงานวันดีอกไม้บาน อร์่ามสวนหัลวง
  นิทิร์ร์ศุการ์นักศุึกษัา คณะศุิลปวิจัิตร์ สถาบันบัณฑ์ิตพุัฒนศุิลป์ คร์ั�งทิี � ๑ ณ.ศุูนย์์สังคีตศุิลป์
  นิทิร์ร์ศุการ์ ร์างวัล ล็อตเตอร์ี �อาร์์ต อวอร์์ดี คร์ั�งทิี � ๒
   นิทิร์ร์ศุการ์นักศุึกษัา คณะศุิลปวิจัิตร์ สถาบันบัณฑ์ิตพุัฒนศุิลป์ เน่ �องในงาน วันมร์ดีกโลก ณ.พุิพุิธภัณฑ์์สถานแหั่งชูาติ จั.อย์ุธย์า
  นิทิร์ร์ศุการ์ วันไหัว้คร์ูศุิลปะ วิทิย์าลัย์ ชู่างศุิลป กร์มศุิลปากร์
  นิทิร์ร์ศุการ์ จัิตร์กร์ร์มบัวหัลวง คร์ั�งทิี �  ๒๕,  ๒๖, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๕-๓๗
๒๕๔๕  นิทิร์ร์ศุการ์ ศุิลปะไทิย์ สถาบันบัณฑ์ิตพุัฒนศุิลป์ กร์มศุิลปากร์
  นิทิร์ร์ศุการ์ ซึ้ึ�งกับเส้น เล่นกับสี ณ.ชูัย์ศุร์ีอาร์์ต แอนดี์ แกลอร์ี �
  นิทิร์ร์ศุการ์ เฉลิมพุร์ะเกีย์ร์ติ สมเดี็จัพุร์ะศุร์ีนคร์ินทิร์าบร์มร์าชูชูนนี
  นิทิร์ร์ศุการ์ ในหัลวงในหััวใจัศุิลปิน
๒๕๔๗  นิทิร์ร์ศุการ์ ๕ ทิศุวร์ร์ษั มหักร์ร์มศุิลปะศุึกษัา-ชู่างศุิลป
  นิทิร์ร์ศุการ์ภาพุลาย์เส้นชูุดี “เส้นสาย์ ลาย์สี ๗๒ พุร์ร์ษัามหัาร์าชูินี”
๒๕๔๘  นิทิร์ร์ศุการ์ ๖๐ ปีเย์็นศุิร์ะเพุร์าะพุร์ะบร์ิบาล  
๒๕๔๙  นิทิร์ร์ศุการ์ ศุิร์ิร์าชูร์วมใจัศุิลปิน ถวาย์พุร์ะพุร์คร์องศุิร์ิร์าชูสมบัติคร์บ ๖๐ ปี
  นิทิร์ร์ศุการ์ ความงามทิี �แตกต่างสู่จัิตวิญญาณตะวันออก 
  นิทิร์ร์ศุการ์ ศุิลปินกับความปร์ะทิับใจัต่อในหัลวง
๒๕๕๐  นิทิร์ร์ศุการ์จัิตร์กร์ร์มเฉลิมพุร์ะเกีย์ร์ติพุร์ะบาทิสมเดี็จัพุร์ะเจั้าอย์ู่หััว 
  เน่ �องในโอกาสมหัามงคลเฉลิมพุร์ะชูนมพุร์ร์ษัา ๘๐ พุร์ร์ษัา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
๒๕๕๑  นิทิร์ร์ศุการ์ จัิตร์กร์ร์มต้นแบบภาพุปักไทิย์คร์ั�งทิี � ๒ โดีย์มูลนิธิส่งเสร์ิมศุิลปาชูีพุ ในสมเดี็จัพุร์ะนางเจั้าฯพุร์ะบร์มร์าชูินีนาถ
๒๕๕๓  นิทิร์ร์ศุการ์ภาพุวาดีเฉลิมพุร์ะเกีย์ร์ติเน่ �องในวโร์กาส ๖๐ ปี ร์าชูาภิเษักสมร์ส ณ.โร์งพุย์าบาล ศุิร์ิร์าชู
  นิทิร์ร์ศุการ์มหักร์ร์มศุิลปศุึกษัา-ชู่างศุิลป ๒๕๕๓
๒๕๕๔  นิทิร์ร์ศุการ์จัิตร์กร์ไทิย์ร์ักในหัลวง โดีย์กลุ่มจัิตร์กร์ไทิย์
  นิทิร์ร์ศุการ์ ๘๔ พุร์ร์ษัา ธร์ร์มร์าชูาปร์ะชูาธิปไตย์
๒๕๕๕  นิทิร์ร์ศุการ์ศุิลปกร์ร์ม ปตทิ.คร์ั�งทิี � ๒๗ “บ้านสีเขีีย์ว โลกสีเขีีย์ว”
  นิทิร์ร์ศุการ์กลุ่มจัิตร์กร์ไทิย์ ร์่วมกับมูลนิธิ ส่บ นาคะเสถีย์ร์ 
  นิทิร์ร์ศุการ์แสดีงผลงานศุิลปกร์ร์มเน่ �องในโอกาสคร์บร์อบ ๓๖ ปี ภาควิชูาศุิลปไทิย์ คณะจัิตร์กร์ร์มปร์ะติมากร์ร์มและภาพุพุิมพุ์
          มหัาวิทิย์าลัย์ศุิลปากร์ 
  นิทิร์ร์ศุการ์นำาสิ�งทิี �ดีีสู่ชูีวิต ๒๕๕๕
๒๕๕๖  นิทิร์ร์ศุการ์ ใจักลางป่า ป่ากลางใจั โคร์งการ์ร์่วมร์ำาลึก ๒๒ ปี ส่บ นาคะเสถีย์ร์ โดีย์กลุ่มจัิตร์กร์ไทิย์
  นิทิร์ร์ศุการ์ ปร์ะมูลผลงานศุิลปะ จัากล้านนาสู่พุุทิธคย์า คร์ั�งทิี � ๒ จั.เชูีย์งใหัม่
  นิทิร์ร์ศุการ์ “อัตลักษัณ์๘” ณ.ศุุภโชูค ดีิ อาร์์ตเซึ้็นเตอร์์
  นิทิร์ร์ศุการ์ “มองสิงหั์ สร์้างศุิลป์”
๒๕๕๗  นิทิร์ร์ศุการ์ ศุิลปะไทิย์ร์่วมสมัย์ คร์ั�งทิี � ๑ ร์ิเวอร์์ซึ้ิตี�   
  นิทิร์ร์ศุการ์ จัิตร์กร์ร์มบัวหัลวง คร์ั�งทิี � ๓๖
  นิทิร์ร์ศุการ์ พุุทิธศุิลป์ในจัินตนาการ์ คร์ั�งทิี � ๓ 
  นิทิร์ร์ศุการ์ ศุิลปกร์ร์มกร์ุงไทิย์ คร์ั�งทิี � ๑ หัอศุิลป์กร์ุงไทิย์
๒๕๕๘  โคร์งการ์ปฏิิบัติการ์ทิางทิัศุนศุิลป์และนิทิร์ร์ศุการ์นานาชูาติ คร์ั�งทิี � ๑๐ ณ.มหัาวิทิย์าลัย์เทิคโนโลย์ีร์าชูมงคล วิทิย์าเขีตเพุาะชู่าง
  บร์ร์ย์าย์เร์่ �องจัิตร์กร์ร์มวัดีโพุธิ �ชูัย์ บ้านนาบอน ณ.คณะสถาปัตย์์ ฯ จัุฬาลงกร์ณ์มหัาวิทิย์าลัย์
  นิทิร์ร์ศุการ์ ทิร์ร์ศุนะ-ไทิย์ กลุ่มศุิลปะไทิย์ ณ.หัอศุิลป์จัามจัุร์ี จัุฬาลงกร์ณ์มหัาวิทิย์าลัย์

     
    

๒๕๓๙  ร์างวัลเกีย์ร์ติย์ศุ ศุิลปกร์ร์ม ป.ต.ทิ. คร์ั�งทิี � ๑๑
๒๕๔๐  ร์างวัลชูมเชูย์ แขี่งขีันทิักษัะวิชูาชูีพุ ปร์ะเภทิ วาดีเส้น ร์ะดีับภาคกลาง
๒๕๔๑  ทิุน นร์ิศุร์านุวัดีติวงศุ์
  ร์างวัลทิี � ๓ จัิตร์กร์ร์มไทิย์แบบปร์ะเพุณี  วิทิย์าลัย์ชู่างศุิลป กร์มศุิลปากร์
๒๕๔๓  ร์างวัลชูมเชูย์ การ์ปร์ะกวดีจัิตร์กร์ร์มเพุ่ �อเป็นแบบลาย์ปักผ้า โดีย์มูลนิธิส่งเสร์ิมศุิลปาชูีพุในสมเดี็จัพุร์ะนางเจั้าฯ พุร์ะบร์มร์าชูินีนาถ
๒๕๔๔  ร์างวัลดีีเดี่น จัิตร์กร์ร์มบัวหัลวงต้นแบบภาพุปัก เพุ่ �อมูลนิธิส่งเสร์ิมศุิลปาชูีพุในสมเดี็จัพุร์ะนางเจั้าฯ พุร์ะบร์มร์าชูินีนาถ
๒๕๔๙  ร์างวัลชูมเชูย์ จัิตร์กร์ร์มต้นแบบภาพุปักไทิย์ โดีย์มูลนิธิส่งเสร์ิมศุิลปาชูีพุในสมเดี็จัพุร์ะนางเจั้าฯ พุร์ะบร์มร์าชูินีนาถ
๒๕๕๐  ร์ับพุร์ะร์าชูทิานเหัร์ีย์ญกาชูาดีสมนาคุณ ชูั�นทิี � ๓
๒๕๕๒  พุ่อดีีเดี่น โร์งเร์ีย์นกุมุทิมาส เม่องทิองธานี
๒๕๕๔  ร์างวัลดีีเดี่น นิทิร์ร์ศุการ์ ๘๔ พุร์ร์ษัา ธร์ร์มร์าชูาปร์ะชูาธิปไตย์
๒๕๕๕  ร์างวัลภาพุปร์ะทิับใจั นิทิร์ร์ศุการ์ ร์ู้ ร์ัก สามัคคี ใต้ร์่มพุร์ะบาร์มี ๘๔ พุร์ร์ษัา มหัาร์าชูัน
  ร์างวัลดีีเดี่น โคร์งการ์ปร์ะกวดีภาพุจัิตร์กร์ร์ม ธ.ก.ส.หััวขี้อ “ใต้ร์่มเศุวตฉัตร์ พุร์ะมหัากษััตร์ิย์์นักพุัฒนา”
๒๕๕๖  ร์างวัลทิี � ๓ เหัร์ีย์ญทิองแดีงบัวหัลวง ปร์ะเภทิจัิตร์กร์ร์มไทิย์แบบปร์ะเพุณี จัิตร์กร์ร์มบัวหัลวงคร์ั�งทิี � ๓๕
  โคร์งการ์จัิตร์กร์ร์มฝาผนัง วัดีโพุธิ �ชูัย์ บ้านนาบอน อ.เม่อง จั.เลย์
๒๕๕๗  ร์างวัลชูมเชูย์ ปร์ะเภทิหันังส่อสวย์งามสำาหัร์ับเดี็ก เร์่ �อง “คนต่อเทิีย์น” ร์่วมกับสำานักพุิมพุ์ สถาพุร์บุ�คส์ ในงานร์างวัลหันังส่อดีีเดี่น 
        ขีอง สพุฐ.ปี ๒๕๕๗
  ร์างวัลทิี � ๑ เหัร์ีย์ญทิองบัวหัลวง ปร์ะเภทิจัิตร์กร์ร์มไทิย์แบบปร์ะเพุณี จัิตร์กร์ร์มบัวหัลวงคร์ั�งทิี � ๓๖

 

๒๕๕๙  โคร์งการ์ปฏิิบัติการ์ทิางทิัศุนศุิลป์และนิทิร์ร์ศุการ์นานาชูาติ คร์ั�งทิี � ๑๑ ณ.มหัาวิทิย์าลัย์เทิคโนโลย์ีร์าชูมงคล วิทิย์าเขีตเพุาะชู่าง    
  นิทิร์ร์ศุการ์ จัร์ิย์ศุิลป์ วิศุิษัฎศุิลปิน สย์ามบร์มร์าชูกุมาร์ี โดีย์กลุ่มจัิตร์กร์ไทิย์
  นิทิร์ร์ศุการ์ “ออมศุิลป์ ถิ�นไทิย์” โดีย์ธนาคาร์ออมสิน
  นิทิร์ร์ศุการ์ ร์วมศุิลป์ ส่งเสร์ิม เฉลิมพุร์ะเกีย์ร์ติ สมเดี็จัพุร์ะเทิพุร์ัตนร์าชูสุดีาฯ สย์ามบร์มร์าชูกุมาร์ี
๒๕๖๐  บร์ร์ย์าย์ เร์่ �องจัิตร์กร์ร์มไทิย์พุ่�นโบร์าณ ณ.วิทิย์าลัย์ชู่างศุิลป
  นิทิร์ร์ศุการ์โคร์งการ์จัิตร์กร์ร์มไทิย์พุ่�นแบบปร์ะเพุณีวันสถาปนาโร์งเร์ีย์นศุิลปศุึกษัา-ชู่างศุิลป คร์บร์อบ ๖๕ ปี          
  นิทิร์ร์ศุการ์ ศุิลปกร์ร์มชู้างเผ่อกคร์ั�งทิี � ๖ ณ.หัอศุิลปวัฒนธร์ร์มแหั่ง กร์ุงเทิพุมหัานคร์
  นิทิร์ร์ศุการ์ ๑๐๐ พุุทิธะปฏิิมา ณ.RCB Galleria RIVER CITY
  บร์ร์ย์าย์เร์่ �องจัิตร์กร์ร์มพุ่�นถิ�นเฉพุาะตัว ม.เทิคโนโลย์ีร์าชูมงคลฯ ธัญบุร์ี
  นิทิร์ร์ศุการ์ ธ สถิตในดีวงใจัไทิย์นิร์ันดีร์์ ณ.สนามกอล์ฟ แหัลมฉบังอินเตอร์์เนชูั�นแนล คันทิร์ี คลับ
  นิทิร์ร์ศุการ์ ร์าชูธานีแหั่งศุิลปะ ณ.เซึ้นทิร์ัลพุลาซึ้่า จั.อุบลร์าชูธานี
๒๕๖๑  นิทิร์ร์ศุการ์ความงามทิี �แตกต่างสู่จัิตวิญญาณตะวันออก ๒ ณ.สาทิร์๑๑ อาร์์ต สเปซึ้ กร์ุงเทิพุฯ                          
  นิทิร์ร์ศุการ์ นางใน ณ.๓๓๓ แกลลอร์ี � ร์ิเวอร์์ซึ้ิตี� และ Sherbet สุขีุมวิทิ กร์ุงเทิพุฯ
  นิทิร์ร์ศุการ์ปร์ะสบการ์ณ์ สู่ปร์ากฏิการ์ณ์โดีย์ กลุ่มจัิตร์กร์ไทิย์ ณ.หัอศุิลป์กร์ุงเทิพุฯ
  ร์่วมworkshop และแสดีงผลงานในโคร์งการ์ปฏิิบัติงานเขีีย์นภาพุจัิตร์กร์ร์มร์ามเกีย์ร์ติ� ไทิย์-อินเดีีย์ ณ.วิทิย์าลัย์ชู่างศุิลป กร์ุงเทิพุฯ
  นิทิร์ร์ศุการ์ Ta-Toe ณ.Playground Gallery at DD Mall   
  นิทิร์ร์ศุการ์ศุิลปะร์่วมสมัย์ ร์าชูธานีแหั่งศุิลปะ จั.อุบลร์าชูธานี
  นิทิร์ร์ศุการ์ เปิดีตา เปิดีใจั ณ.So Gallery by ชู่างชูุ่ย์
  นิทิร์ร์ศุการ์ คร์ูชู่างไทิย์ ณ.หัอศุิลป์จัามจัุร์ี กร์ุงเทิพุฯ
๒๕๖๒  นิทิร์ร์ศุการ์ Thai’soul บ้านอ.ฝร์ั�ง กร์ุงเทิพุฯ
  โคร์งการ์ปฏิิบัติการ์ทิางทิัศุนศุิลป์และนิทิร์ร์ศุการ์นานาชูาติ คร์ั�งทิี � ๑๔ ณ.มหัาวิทิย์าลัย์เทิคโนโลย์ีร์าชูมงคล วิทิย์าเขีตเพุาะชู่าง 
  นิทิร์ร์ศุการ์ตุ�กตาเทิีย์นเทิีย์นเซึ้ี �ย์งซึ้าง : ศุิลปะ(การ์เร์ีย์นร์ู้) ค่อการ์เร์ีย์นร์ู้ (ศุิลปะ) โดีย์กลุ่มศุิลปินฮู่องกงและไทิย์
  ณ.BACC หัอศุิลป กร์ุงเทิพุฯ
  นิทิร์ร์ศุการ์ What’s Thai ณ.ไลฟ์สไตล์ ฮูอลล์ชูั�น ๒ ศุูนย์์การ์ค้าสย์ามพุาร์ากอน        
  นิทิร์ร์ศุการ์ศุิลปกร์ร์ม ก้าวสู่ปีทิี � ๔๕ ตลาดีหัลักทิร์ัพุย์์แหั่งปร์ะเทิศุไทิย์
  นิทิร์ร์ศุการ์ความงามทิี �แตกต่างสู่จัิตวิญญาณตะวันออก ๓ ณ.หัอศุิลป์จัามจัุร์ี กร์ุงเทิพุฯ 
  นิทิร์ร์ศุการ์จัิตร์กร์ร์มไทิย์ ๔ ภาค ชูุดีพุุทิธภูมิ ณ.หัอศุิลป์จัามจัุร์ี กร์ุงเทิพุฯ  
  นิทิร์ร์ศุการ์ The Signature ๑๒ Zodiac ณ.ล้ง๑๙๙๑
๒๕๖๓  นิทิร์ร์ศุการ์ New hope ศุูนย์์การ์ค้า Show DC
  นิทิร์ร์ศุการ์ The Journey of HIS&HER, His&Her / Rossocinabro Galleries in ROME ITALY
  The 3rd ASEAN Graphic Arts Competition and Exhibition HANOI VIET-NAM
  นิทิร์ร์ศุการ์ “ชูัดี” ณ.หัอธร์ร์มบาร์มี จั.ฉะเชูิงเทิร์า
  นิทิร์ร์ศุการ์ Behind the Mask ร์ิเวอร์์ซึ้ิตี� กร์ุงเทิพุฯ
๒๕๖๔  นิทิร์ร์ศุการ์ ๒ ทิศุวร์ร์ษั จัิตร์กร์ไทิย์ โดีย์กลุ่มจัิตร์กร์ไทิย์ ณ.หัอศุิลป์ร์าชูินี
  นิทิร์ร์ศุการ์ “ธร์ร์มดีา” ณ.หัอธร์ร์มบาร์มี จั.ฉะเชูิงเทิร์า
  ถวาย์ตาลปัตร์ ชูุดี พุุทิธปร์ะวัติและทิศุชูาติ จัำานวน ๒๐ ดี้าม ณ.ไร์่เชูิญตะวัน จั.เชูีย์งร์าย์
  นิทิร์ร์ศุการ์ “คิดีถึงเหัล่อเกิน” ณ.หัอธร์ร์มบาร์มี จั.ฉะเชูิงเทิร์า
   โคร์งการ์ “ฝากงานศุิลป์บนแผ่นดีินแม่โจั้” คณะบร์ิหัาร์ธุร์กิจั มหัาวิทิย์าลัย์แม่โจั้ จั.เชูีย์งใหัม่
๒๕๖๕  ถวาย์ตาลปัตร์ ชูุดีตาลปัตร์นิทิัศุน์ธร์ร์ม ณ.ไร์่เชูิญตะวัน จั.เชูีย์งร์าย์
  นิทิร์ร์ศุการ์ตาลปัตร์นิทิัศุน์ธร์ร์ม เซึ้็นทิร์ัล เชูีย์งร์าย์
  นิทิร์ร์ศุการ์ Thailand Digital Arts Festival. ณ.Iconsiam กร์ุงเทิพุฯ
  นิทิร์ร์ศุการ์ ศุัลย์์สร์้างศุิลป์ คร์ั�งทิี � ๑ RCB Artery ร์ิเวอร์์ซึ้ิตี�
  นิทิร์ร์ศุการ์ “นาถ พุึ�งฟ้าแผ่นดีินสย์าม” ณ.หัอธร์ร์มบาร์มี จั.ฉะเชูิงเทิร์า

 
  

 

อิทิธิพุล พุัฒร์ชูนม์
๒๘ พุฤศุจัิกาย์น ๒๕๒๒
๑๑๐/๒๓๒ ม.ชูัย์พุฤกษั์๒ ซึ้.คุ้มเกล้า๑๒ แขีวงแสนแสบ เขีตมีนบุร์ี
กร์ุงเทิพุฯ ๑๐๕๑๐.  
วิทิย์าลัย์ ชู่างศุิลป กร์มศุิลปากร์
คณะจัิตร์กร์ร์ม ปร์ะติมากร์ร์มและภาพุพุิมพุ์ มหัาวิทิย์าลัย์ศุิลปากร์

ปร์ะวัติและผลงาน

เก่ำยู่รติิปัระวััติิ

การ์แสดีงธร์ร์ม มหัาชูาติ เวสสันดีร์ชูาดีก แสดีงทุิกวันธร์ร์มสวนะ 
ตลอดีพุร์ร์ษัา 2565 โดีย์พุร์ะอาจัาร์ย์์สุร์ศัุกดีิ � จัร์ณธัมโม ณ หัอธร์ร์ม
พุร์ะบาร์มี เพุ่ �อสร้์างความร์ู้ความเขี้าใจั การ์บำาเพุ็ญอบร์มเจัร์ิญบาร์มี
ทีิ �ยิ์�งใหัญ่ขีองพุร์ะโพุธิสัตว์ ในพุร์ะชูาติสุดีท้ิาย์ในโลกมนุษัย์์ ก่อนการ์
ตร์ัสร์ู้พุร์ะสัมมาสัมโพุธิญาณ เพุ่ �อเป็นกำาลังแหั่งความเพุ่ย์ร์ในการ์
อบร์มเจัร์ิญกุศุล อบร์มบาร์มี และเป็นแนวทิางแก่พุุทิธศุาสนิกชูน 
ในการ์อบร์มเจัริ์ญปัญญาขีัดีเกลากิเลส เพุ่ �อความไกลจัากทิุกขี์

และเพุ่ �อส่บสานปร์ะเพุณีการ์แสดุีงธร์ร์มทีิ�มมีาย์าวนานแต่โบร์าณกาล หัอ
ธร์ร์มพุร์ะบาร์ม ีไดีเ้รี์ย์นเชูญิอทิิธพิุล พุฒัร์ชูนม ์ศุลิปินผู้สร์า้งสร์ร์คผ์ลงาน
จัิตร์กร์ร์มไทิย์ปร์ะเพุณีทิี �ไดี้รั์บการ์ย์อมรั์บในร์ะดัีบชูาติ สร์้างสร์ร์ค์ผลงา
นมหัาเวสสันนดีร์ชูาดีก กลิ�นอาย์อีสาน เทิคนิคสีอะคริ์ลคิบนผ้าใบ ขีนาดี 
๑๒๐x๑๕๐ เซึ้็นติเมตร์ เพุ่ �อจััดีแสดีงส่ �อความหัมาย์ตามกัณฑ์์ ในบร์ิบทิ
คลา้ย์คลงึการ์สร์า้งผา้พุร์ะบฏิ หัร์อีผา้ผะเหัวดี ทิี �มมีาย์าวนาน ปร์ากฏิใน
การ์แสดีงเทิศุน์มหัาชูาติในเก่อบทุิกภูมิภาคขีองปร์ะเทิศุไทิย์โดีย์ผลงาน
ทิั�ง 13 ชิู�น เม่ �อจัดัีแสดีงคร์บไตร์มาสการ์แสดีงธร์ร์มแล้ว อทิิธิพุล พุฒัร์ชูนม์ 
มอบแดีห่ัอธร์ร์มพุร์ะบาร์ม ีเพุ่ �อจัดัีแสดีง และเป็นปร์ะโย์ชูนส์าธาร์ณะตอ่ไป

 โดย อิิทธิิพล พัฒรชนม์์
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