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เราไมอาจปฏิเสธไดเลยวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ลวนมีความ
จําเปนในการดําเนินชีวิตของผูคนในปจจุบัน เนื่องจากสิ่งเหลานี้ไดกลายเปนตัวแปรสําคัญในการ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญ หากแตในการเติบโตนั้น มีสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะ
เดินสวนทางกับความเจริญเหลานี้เสมอมา สิ่งนั้นก็คือความอุดมสมบูรณของสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาตินั่นเอง จึงเปนที่นาเสียดายอยางยิ่งหากพื้นที่ธรรมชาติสวนหนึ่งจะคอยๆ กลืนหายไปกับ
การขยายตัวของสังคมเมืองอยางชาๆ อยางไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเหลานี้ ก็ได
กลับมาทวงถามถึงสิทธิ์ในการดํารงอยูของมัน โดยแสดงออกใหเห็นถึงผลกระทบตางๆที่เกิดขึ้น
ไมวาจะเปน ปญหาของสภาพแวดลอม มลภาวะทางอากาศ หรือความแปรปรวนของระบบ
นิเวศวิทยา ดังนั้นขาพเจาจึงหยิบยกประเด็นดังกลาวนี้ มาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรค
ผลงานชุดนี้ โดยการมองเขาไปในสาระแหงสัมพันธภาพของสิ่ง 2 สิ่ง ระหวางธรรมชาติ
และเทคโนโลยี ในแงมุมของการเติบโตและเสื่อมสลาย ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุนเตือนใหหันกลับมา
สนใจวิถีทางของธรรมชาติอันเปนพื้นฐานที่แทจริงของมนุษยนั่นเอง
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With respect to the present way of life, we could not deny the importance of advance
economy as well as of the technology. As economy and technology had become significant
factors in order to determine the quality of the majority’s life style. However, this advancement
had always taken the opposite path with the prosperity of our natural environment. It is such a
shameful disappointment that the growth of the city is gradually depleting our natural vicinity
Nevertheless, such depleting nature is now calling for its existence’s rights by showing
ranges of effect such as environmental harms, air pollution or the irregularity of ecology system.
As a consequent, the aforementioned concept had inspired the creation of my art
work. My work would like to convey the truth of the relationship between nature and
technology in respect of growth and fall. I believed that my works would somehow urge us to
reconsider the natural way of being, which is the genuine fundamental of human’s life
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กิตติกรรมประกาศ
ขาพเจาขอนอมจิตระลึกดวยความเคารพตอบิดา มารดา และคณาจารยทุกทานที่ได
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู อบรมสั่งสอน ชี้แนะในสิ่งที่ถูกตองและมีประโยชนตอขาพเจา
รวมทั้งขอนอมรําลึกถึงพระคุณและพระธรรมคําสั่งสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจาที่ชวยกระตุน
เตือน
ใหเห็นถึงความดีและความจริงอันเปนผลตอความคิดในการสรางสรรคผลงานศิลปของ
ขาพเจา
ขอขอบคุณทานทัง้ หลายที่มีสวนชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธเลมนี้ ไมวาจะเปนญาติ
พี่นองผูเปนทีร่ ักของขาพเจา ตลอดจนเพื่อนๆ ผูใหการสนับสนุนและใหกําลังใจเสมอมา ทั้งนี้สิ่ง
ใดที่มีคุณคาและความดีงามในผลงานวิทยานิพนธเลมนี้ ขอจงสงผลใหกับบุคคลดังกลาวในขางตน
ดวย อีกทั้งยังหวังเปนอยางยิ่งวาผูที่สนใจศึกษาวิทยานิพนธเลมนี้จะไดรับประโยชนโดยทัว่ กัน
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