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 This study aims to examine a communication process of architectural works in the form 

of symbols based on linguistic and semiotic theories (generally called ;a communication 

process<)  and buildings as an icon based on the Duck Architecture theory (generally called      

;a message type<). In other words, the message type is regarded as an architectural language, or 

what the Visual Sense Theory calls ;a decoding process<.   

 Based on the study conducted in line with the semiotic theory, symbolic 

communication consists of a signifier (concrete side) and a signified (abstract side). Moreover, 

according to the structuralism and post- structuralism philosophy, the architectural works can be 

described as the fact that ;architectural elements bring about a symbolic communication process, 

resulting in an architectural language which is considered a message type<. In addition, when 

the message type is analysed based on the Duck Architecture Theory, a building as a signifier has         

a direct communication process (seeing operation). However, when it is synthesized with          

a decoding process, it has not only the direct message type but also a perceptive message type 

(pure seeing) which can be called an imaginary one.  

 According to the hypothesis and the objective, the author used a conventional element 

to downplay the realism of a symbol. It was discovered that such a process could possibly       

be conducted. However, the symbol would change only momentarily and return to its previous 

form due to conventional vision. Using questionnaires as a research tool, the author aims to explore 

whether humans as decoders can still perceive a communication process when the realism of 

the symbol has been downplayed. Findings indicated that only a quarter of the respondents 

could do so using a visual sense. To acquire more precise data, it is recommended that an additional 

number of participants should be added in further research. 
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1. ��	����	�������ก	� 

 ������	ก��������������������������1  ����������	ก������������������� !�"�#"$%
&�ก �� '(�)*��������"	� (Structuralism) �%�� (7����8 (Semiotic) ������;�����������
;"'�����7����8�$<����'��ก����ก�!! =�������*8���ก�!���������	ก��� ���ก>����ก"�� ((�
(Sign)����������	ก������������ก��<��<������	A>!� �A���� (Form) ���;>�� (Space) � ((�� D�
���ก�!��;	 �A�� ((� (signifier) �%� *;�����	� ((� (signified) ��<���&ก%>�;���;>� �A�� ((�
�����A�#��� �%�*;�����	� ((��������#���2 
 ก�����ก�!�A����� (% ก�H8*����%�	��&& 	 �'>� *;���'<�� �� '(� ; I�#��� ��<�
���! ���%& =��������"�����&��J����A>*;�������A�#���������� ��<����� ก���>��K �A�� ((�� D�
*������"�����'����ก���#"!�	*;�������ก�"������� ����������	ก����A�� ((�������!�!���
���������	ก���� D���>����� �'>� ก������ !�������;	�L�	 ��<�ก��� ����*8�A������*����
���A�% ก�H��>�� ��<�ก���J���*8���ก�!���������	ก�������������� !�������*�� �J���
!��*� D��A�� ((����$	�	��&��J���������<�������ก�� กM�J���������	ก����J���������*>�$�	�
����ก��&��<����� ���=�������������ก��'���	�%�����N"� �$ �#8ก !!�"!�  
 ��*���A����� ������*���J���������<������'"�� (% ก�H8��<��*�<������	 (Symbolic) ��
ก��!;�ก���<�������������� !�A����&�ก����!ก��H8$!��M� �����A��!!����������J��������
�<������	>������������ ��>�A��!!������� D�����ก�����ก�!�A���D�&�กก���%�	��!!*;��
���<�����; ��Q�J���ก�����ก�!�A�����ก"���D������*8���ก�!���������	ก����!!$<D�R�� 
�%��������������	ก���� D��<�������ก��*%��	 ก !�A�����"��ก������<��; ��Q (Realistic) ���

                                           

 1 � ��"� ก�8 ������"R�Q�, Uก���<���%������*;�����	)*��������������	ก���&�ก
)*��������"	�����% �)*��������"	�,V Journal Of Architectural/PlanningResearch and Studies  
3 (2005): 138. 
 2��>���%;� �]	%�� ��;กQ% �;��� ���$�, ��	  ��	�-.  /0	�123ก�� (ก�Q���$^:
%�	����, 2557), 165. 
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ก��������A��!!��������;	ก�����ก�!�A������*8���ก�!���������	ก���$<D�R��&��J���
�������������	ก�������ก"���D��<������%��>�a%�	>����ก !ก��!;�ก��� !��� 
 

2. �5206��7/��8ก	�9:ก;	 

 ;"�	��"$�#8b! !��D��; ��Q�����*87�ก��ก��!;�ก���<���������% กก������ (7����8 
�%�ก��!;�ก���<��������������	ก����R�����*���A�� (% ก�H8�$<��%����*;������
����"��ก������<������A�� (% ก�H8 )�	����*8���ก�!���������	ก��������*�<����<��ก��
%���� �%����ก�!�A���D��$<�����ก"�ก��!;�ก���<����� �%��<�����ก��!;�ก��������������
������	ก��� )�	����Q�	8�R���aA��>�����&�กก��!;�ก��� !�A�� D�$<D�R�������Q�	8 (ก�����) 
����ก�������"�ก��� !�A�*;������&���ก���<�����&�ก�A�������������	ก��� 
 
3. /62-=	� 

 ��*���R����A�� ((������M����' ��	>����*���A����� (The ducklong Island) ��
ก��!;�ก���<������	>����������������$<D�R�� ��<����	ก���;>�����*;�����<�����; ��Q �%�
����������&����>�	��<��$!��M� ��>��������������	ก�����&&�ก%>�;���;>�����ก�����ก�!
�A���D�� D���������"��ก������<�� �%�����A��!!�����*8���ก�!���������	ก��� ก��� D�
*J����������;"& 	��D*<����%����*;�����<������A�� ((�%� (�A�����) ��;	;"#�ก��'���*8���ก�!���
���	!�>�	�����*�<����<����ก�����ก�!�A� &��J���ก��!;�ก���<���������A�� ((�� D�%�%�
�������<���> �%���Q�	8�R���aA��>�����&�������� !� !�A�ก��!;�ก���<����������<���> 
 
4. �����2���ก	�9:ก;	 

4.1 7�ก����*���h�i�����ก��	;���� 
4.1.1 7�ก��ก��!;�ก���<���������% ก�h�i�� (7����8 (Semiotics) ����% ก

�� '(�����7����8)*��������"	��%��% �)*��������"	� 
4.1.2 7�ก���A��!!��������<���*����!!� (% ก�H8����h�i�THE DUCK 
4.1.3 7�ก��ก��!;�ก���>�������;	�h�i�ก�������M�(Visual Sense)  

4.2 7�ก��������	ก�������ก��	;���� 
4.2.1 ก��7�ก����*��� ;�	>�������ก��!;�ก���<������ D��>�������7�%���	������7 

�$<���J�������	!���	!ก !�h�i�����ก��	;���� 
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4.3 � ��*����8����A%a>���h�i�����ก��	;���� 
4.3.1 ก��� ��*����8�h�i�����ก��	;����)�	'�ก��!����h�i����7�ก��������	!���	!

�%���Q�a%&�ก��*��� ;�	>������ก��	;������	��ก��!������Q�"R�� 
4.4 ก����%��ก����ก�!! 

4.4.1 ก����%����ก�!!������	ก���)�	'�ก��!���ก��!;�ก��7�ก���%�
ก��!���Q�"R�� �%��J�ก��!� �ก%>�;��� ��*����8�$<����!*J����������;"& 	 

4.5 �J��!!��!���&�ก�����M�������Q�"R�� 
4.5.1 ก���J��!!��!����$<�������"�a%% $#8&�กก����ก�!! �$<�������*J���!

&�ก*J�����!<D�����������;"& 	 
 

5. �5@�2�����ก	�9:ก;	 
5.1 ก���กM!����A% 

5.1.1 ก���กM!����A%�h�i�����ก��	;���� 3 �����M�*<� ก��!;�ก���<�����,�A��!!
������,ก��!;�ก���>����� �%���Q�a%�$<���J�������R������A%�� D�����>��� 

5.1.2 �กM!����A%��*��������	ก�������ก��	;���� �$<������M���;*"���������"ก
�%�����M��A��!!�������$<���J���;"�*����8�%�� ��*����8 

5.1.3 �J�ก���J��;&��*��� ;�	>����	������7������*%���ก !���;"& 	 �$<������
R������A%�ก��!;�ก�7�ก�� 

5.1.4 �กM!����A%���ก����%��ก����ก�!!�$<������������M��J����A>���
��ก�!!� D��Q����	 

5.2 � D����ก��;"�*����8 
5.2.1 ก��;"�*����8'�ก��!&�ก�h�i�����ก��	;����������M����ก��!;�ก���<�����, 

ก��!;�ก�����	����,ก��!;�ก���>����� )�	'������M�� �ก%>�;����	!���	!ก !��*��� ;�	>�� 
�$<����Q�a%���� D���� �%��J�R������A%����$<D�R��ก��7�ก���� D�����>��� 

5.3 ก��� ��*����8 
5.3.1 ก��� ��*����8ก���J�a%���ก���กM!����A%, ก��;"�*����8, ก����%�� 

������	!���	!������������ก��!$<D�R������h�i�ก�������M��%���Q�a%ก��7�ก�� 
5.3.2 �J�ก����ก�!!� D��Q����	&�กa%���������ก��!;�ก��7�ก���%��J�a%ก��

��ก�!!�����J��!!��!����$<����!*J����������Q�"R��������;"& 	 
 



4 
 

6. ��7�3B�8����	.�C	D7E.F�5� 

6.1 ����ก�H�7�ก�����ก��!;�ก���<���������% ก�h�i�� ((7����8�%��% ก���
����7����8����� '(�)*��������"	��%��% �)*��������"	��������	!���	!ก !�����ก�!!
������	ก��� 

6.2 ����ก�H�7�ก����<����A��!!����������>�a%�>��A��!!ก��ก��������������
������	ก����%��A��!!ก��'���� 

6.3 ����ก�H�7�ก��ก��!;�ก���>�����&�กก��!����h�i�ก�������M��%�����
�*�<����<��ก��; �*>��A��!!������ 

6.4 ����ก�H�7�ก����������M�������Q�%�a%�%�*;������&���ก��!;�ก���>����� 
6.5 ����ก�H�7�ก�����ก����ก�!!������	ก���!�$<D�R����;*"�ก��'�

��*8���ก�!������	ก������!�$<D�R�����*;�����	!�>�	�����*�<����<��ก�����ก�!�A��$<����
�ก"�ก��!;�ก���<����� 
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����� 2 

���	����
ก������� 
 

 ก����ก��	
���	��ก���������ก�����ก��������������� ��� !�"#�ก���	������ก��$%�
ก����ก��	
�&�	��ก������� ��"�!�%'���() 3 �)��+,-ก./� ก�!���ก���/����, �("1��������,
ก�!���ก���)����� ก����ก��"�!�%'��+,)���2 !�3�4"�()ก�!���ก����ก�����-2�����)�4" 
 
1. ก����ก��������� 
 ก����ก���������2�"#�ก����ก��	
�&�ก���/�.���+������+,-ก���5��������6 	�
���!������-7�����6�������ก������� ���+,-ก���"�-�7�$.�����������1,!+,-�$.�����������
�8/�	� !�����9�"�����	���ก�!���ก���/����.���+������	-2����"�-�7� 
 1.1 �-7�����6 (Semiotics) 
  �-7�����6 (Semiotics) +�/� �-7��	�� (Semiology) (+�/��-7�����6 ����ก5�����
 �กก��ก Semeiotikos ��)��%���ก-� Semiology �)��ก-�	� Semiotics �-2��"#�.3�	����$%��-ก"�-�7�
��������ก-� ��,61���%���6�8��6� ( Charl Sanders Peirce ) 1,!%(�"#�.3�	���%+(��กก�)�)1	-2����.3�
�)��ก'./�����	��)�%�����/�������6����-77!	���.����ก�������ก-�ก���/�.���+��� (General 
Theory of Signification)$%�ก��+����/�"�-�7�$.����������� (Structurailsm) ����"#��)��+���
�������5��������6�������������.6����9�"U��ก���  
  �-77! +�/� Sign �"#����	�"��ก��("�+��+'��"#�ก��5�84�)�)� !�"#� �.�/��+��� 
+�/��-�9��)��V �"#���� 1�)��	��.���+�������-7�����6�-2� +���9�� W	�ก���	��/�.���+���
+�/�	3��+������ก9����ก���+���X2 	
�&��-7�����6��ก�!���ก����ก���/�.���+���	�4%��-�
.������ ��� 1Z�6%��'���%��6$��(�6 (Ferdinand de Saussure)3���+,-�"�-�7�1��$.�������
�����-77!�-2�"�!ก���("��2� �ก����)��./� �("�-77!(signifier) 1,!.���+�������-77! 
                                           

 1+�)��+,�� "\�,%� �	�ก�, 	��"�-���8�, ���  ������  ��� !"�ก���, 8��86.�-2�	� 2 
(ก����	8]: ,������, 2557), 163. 
 2 ��/���%���ก-�. 
 3 Ferdinand de Saussure (1857-1913), ����9���� +�)��+,�� "\�,%� �	�ก�, 	��"�-���8�, 
���  ������  ��� !"�ก���, 8��86.�-2�	� 2 (ก����	8:,������),2557,185 
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(signified)4ก���+�.���+������.3��)��("�-77!8� !�e����4%��)� ก��"��ก��("���ก��5�8 
+�/��"#��("e��� �)��.���+����-77!�"#���/���"#����e���5����"#����	�4�)�����9+�.3����
	������.���+���4%��8��!�("�-77!	3�+���	������$��	-��6�+�ก-�����6�8/�"�!��,f,���
"�!��ก��g6���1�)��.., ��/��-�.� +�/��-h�e���	�1�ก�)��ก-���ก4"	3��+�.���+����-2�
����� 4�)���ก-�����)���4%���ก��8-h�����"#�"�-�7�1��+,-�$.����������� $%�"�-�7�1��
+,-�$.�������������24%�1ก�4�"�!�%'�$.����������ก���/�.���+����)��("�-77!"�!ก��%���
ก,�)�.3����("�-77! 	�9(ก���������%����("8�-7��! ������$�	-��6���������ก�)�4"7 (5�8	� 1) 
 

  
  
        (ก) .���+���1��$.�����������                        (�) .���+���1��+,-�$.����������� 

 
5�8	� 1 5�8���".���1�ก�)��$.�����������1,!+,-�$.����������� 
	���: �-����-ก�6 "�!��������, Wก���/�1,!�����.���+���$.����������9�"U��ก��� �ก$.�������
����9��+,-�$.�����������,X Journal Of Architectural/Planning Research and Studies 3 
(2005): 136. 
 

 

 

 
                                           

 4 +�)��+,�� "\�,%� �	�ก�, 	��"�-���8�, ���  ������  ��� !"�ก���,8��86.�-2�	� 2     
(ก����	8]: ,������, 2557), 163. 
 5 ��/���%���ก-�, 163-164. 
 6 �-����-ก�6 "�!��������, Wก���/�1,!�����.���+���$.����������9�"U��ก��� �ก
$.�����������9��+,-�$.�����������,X Journal Of Architectural/Planning Research and 

Studies 3 (2005): 136. 
 7 ��/���%���ก-�. 
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2. �: ;�������� 
  �กก����ก����+-���� 1 	
�&��-7�����6��ก�!���ก���/���� "�!ก��%������
�)��./��)��	��"#��("e��� (�-7,-ก�g6) 1,!�)��	��"#����e��� (.���+���)  ก�g���ก���������2 !
�"#�ก����ก�����	��"#��("e��� +�/��9�"U��ก���	��/����9���!���-7,-ก�g6��� !	3��+������9
����� �("1�������� (Message) 	�9(ก�����������2��8/��)�4"�-�f(��)����� (ก������+'�) �ก�%�"#�
�("1��5���	���9�"U��ก��� 
 2.1 ��� !"�ก���
 <� ( The Duck ) 
  ��.�������!�("�-77! (Building As Sign) .3� 3�ก-%.�������9�"U��ก����"#% 
9(กก,)�� �ก�9�"��ก�/�$�����6� ���	(�� (Robert Venturi)8 1,!.g!$%�.3� 3�ก-%.����-2��� �ก
+�-��/� Learning form Lasvegas �9�"U��ก����"#%	� Robert Venturi W4%���8�ก�69���9�"U��ก���
$��%��6�X9 1,!+����ก"�!�%'������.���("�"#% ( The Long Island Ducking ) 	����	(���+'��)��"#%
	�4%�ก,)��������������	(�� 4%� 3�1�ก4������)��%-���210  

2.1.1 DuckArchitecture ( The duck ) +���9�� ��.��+�/��9�"U��ก���	3�+���	�
�("�-7,-ก�g6 +�/��.�/��+���1,!�!��$.�������$"�1ก��1,!8/2�	�������9(กก3�+�% �ก�("
�-7,-ก�g6 $%�����.����3�.-7�ก���ก-��("	����.�� 1,!�-��"#��(""�!����ก��� +�/���  !ก,)��
4%��)� �("	���"#��-�ก3�+�%���%$.�������1,!8/2�	�������11 (5�8	� 2) 

 

                                           

 8 $�����6� ���	(�� (1925), ����9���� +�)��+,�� "\�,%� �	�ก�, 	��"�-���8�, ���  ������  

��� !"�ก���,8��86.�-2�	� 2 (ก����	8]: ,������, 2557), 235. 
 9 +�)��+,�� "\�,%� �	�ก�, 	��"�-���8�, ���  ������  ��� !"�ก���,8��86.�-2�	� 2     
(ก����	8]: ,������, 2557), 183. 
 10 ��/���%���ก-�, 182. 
 11 ��/���%���ก-�. 
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               (A) Sketch Duck venture                             (B) The duck 
 
5�8	� 2 1�%�.���+����9�"U��ก����"#% 
	���: Kurt Kohlstedt, Lessons from Sin City: The Architecture of GDucksH Versus GDecorated Sheds, 
Accessed April 8, 2017, Available from http://99percentinvisible.org/article/lessons-sin-city- 
architecture-ducks-versus-decorated-sheds/. 
 

  
                   (A) Guggenheim Museum                         (B) Robot Building 
   
 
5�8	� 3 Guggenheim Museum ��/�� Bilbao 1,! Robot Building ( UOB ) 
	���: MUST SEE PLACES , Guggenheim Museum L Bilbao, Spain, Accessed April 8, 2017, Available from  
http://mustseeplaces.eu/guggenheim-museum-bilbao-spain/. 
        : MIMOA, THE ROBOT BUILDING,  Accessed April 8, 2017, Available from 

http://www.architectural-photographer.eu/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/LHP6320.jpg. 
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   +�ก���.���+�������� 2.1.1ก��8� ��g� �� ก,)��4%��)� ��.��	������)��
�9�"U��ก����"#%1��	�1 ./���.��	��/����9���-7,-ก�g6 +�/����("�)��(figurative) .,�������%���+��� 
1,!1�%���ก���("	��	���9�"U��ก��� (5�8	� 3) 

  

 
 
5�8	� 4 ��.�� Crawford Manor 
	���: ELARA FRITZENWALDEN, How We Imagined It Would Be , Accessed April 8, 2017, Available 
from https://howweimagined.tumblr.com/post/138917343811/elarafritzenwalden-crawford-manor 
-new-haven.   
 

   +�ก���.���+�������� 2.1.1 8� ��g��� ก,)��4%��)� ��.��	������)��
�9�"U��ก����"#%1��	� 2 ./���.��	��!���("	������f,ก�!	��)�$.�������1,!8/2�	�������12 
(5�8	� 4) 

2.1.2 Decorated Shed $ก�%-�"�!%-� +���9�� ��.��+�/��9�"U��ก���	�9(ก
"�!%-�"�!%�%���"��� +�/� ��.���,'ก+"����+7) $%����	(�� �+������4�����1�� ./� ��.��	�
�!��$.�������ก-�	��)�� (Space) �������ก��������$%����1,!1�ก�)��	��/������ก �กก-� 
+�/���  !ก,)��4%��)��)��	�	3�+���	��/����1,!�"#��.�/��+����-2�9(ก1�ก��ก +�/�ก���/����
�-2���()���("1������",/�ก��.��13 (5�8	� 5)  

                                           

 12 ��/���%���ก-�,183. 
 13 ��/���%���ก-�,183. 
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             (A) Sketch Decorate Shed                 (B) �-���)����.�� Decorate Shed 

 
5�8	� 5 SketchDecorate Shed1,!�("5�8��.������/�� Lasvegas 
	���: Kurt Kohlstedt, Lessons from Sin City: The Architecture of GDucksH Versus GDecorated ShedsH, 
Accessed April 8, 2017, Available from  http://99percentinvisible.org/article/lessons-sin-city- 
architecture-ducks-versus-decorated-sheds/. 

 

  
             (A) ����LOUIS VUTTON                 (B) ���� TOD�S g Tokyo  
 

5�8	� 6 1�%��("5�8���� LOUIS VUTTON 1,! ���� TOD�S ��/�� Tokyo 
	���: Toyo Ito & Associates, Architects, TODWS Omotesando Building, Accessed April 8, 2017, 
Available from http://www.toyo-ito.co.jp/WWW/Project_Descript/2000-/2000-p_13/2-800.jpg. 
     : Dezeen, Louis Vutton store Tokyo designed with perforated monogrammed facade, 
Accessed April 8, 2017, Available from https://www.dezeen.com/2014/10/03/aoki-jun-associates 
-louis-vuitton-tokyo- perforated-monogrammed-facade/. 
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   +�ก���.���+�����ก��8� ��g� �� ก,)��4%��)� ��.��	������)��$ก%-�
"�!%-�./���.��	��("1�����ก���/�����-2���()���",/�ก�����.�� ����-��ก�"�!ก��+������
$ก%-�"�!%-�	��)����-���2��)��	��"#��8����",/�ก�����.������	3�+���	���กก�)�ก���/����������
�-7,-ก�g6�8�����)���%��� 1�)����	3�+���	��"#��-�+����-��%���ก-�$.�������14 �-���)�� (5�8	� 6 (B))   
 

�����	� 1 1�%�ก�����".���+��� +-���� 2 

Decorated Shed Duck Architecture 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ก��1�กก���/������ก �ก
$"�1ก��1,!8/2�	��+���� 

ก���+�.����3�.-7����("1�����
�����ก ��)�f,�)�$"�1ก��1,!

8/2�	������� 

 
    �กก����ก����+-���� 2 ����-��ก����.���+���	��)�f,�)��("1��	��
�9�"U��ก��� �����9�"�����	��� (�����	� 1) 	3��+��-��ก�4%��)� �("1���������-2��)�f,�)�
"U  -� 3 ก���������9�"U��ก��� ./� $"�1ก��(Program), 8/2�	������� (Function), �("1�����
���(Massage) $%����"4%� 2 "�!�%'�4%�%-���2  

                                           

 14 ��/���%���ก-�. 

MESSAGE 
Program 

Function 

Program 

Function 
MESSAGE 
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   1. Decorated Shed ./� ก��1�กก���/������ก �ก �!��.����-�8-�e6
5������.��1,!�("1���������"#��8������"�!%-�"�!%� 
   2. Duck Architecture ./� ก��	��("1�������� (�-7,-ก�g6) ��������f,�)�
�9�"U��ก����"#���)����ก �	3��+��("1���������)�f,�)����"U  -�	��+,/�  
   ���"�!�%'�	�4%�ก,)�������9	3��+� 3�1�ก.���+������	-2����"�!�%'�
�8/��3�4"��ก��1,!�"�����	���ก-�ก�!���ก����ก�����-2�����)�4" 
 

3. ก����ก���Y����� 
 ก����ก����+-������2��ก������ก���-2�.3�9�����������������/��ก���-��(��("1��
������ �����ก����ก�����	� 3 ��29/��"#�ก�!���ก���)�����	���	
�&�ก���-��(�	��ก�����
(Visual Sense) 1,!ก������+'� !�"#���ก�-�1"+���	� !�����9�)���+������9���.3�9�� �ก
��������� 
 3.1  ก���Z��:����ก����� 
  ก���-��(�����)��V����-���������6�� �กก���-��(�	��ก������+'� (visual sense) 
"�!��g 70% 1,! �กก���-��(�%���"�!��	�-�f-�%����/�V (other senses) ��ก"�!��g 30% ก��
�-��(�	��ก������+'��)���+���..,�(��)�.�� !	3��!4���)��4��)��5�81�%,�������-������.����3�.-7
��)������)�.��������9%���ก��������(�1,!.��������9%���ก�����1f�ก���.,/��4+�ก���-��(�
	������� (visualperception) 4�)4%��� �ก.��������9%��� ก������+'��8�����)���%���1�)�� �ก
ก��"�!��,f,�)��ก-���)���"#��!��ก-�ก���-�.����(���ก��%����/�V��)�ก���-��-�f-�ก��%�
ก,��ก��4%����ก���-��(�	������� !�����9�ก�%��2�4%��������	-2�ก�!���ก�����ก���-��(� 
(perception) 1,!ก�!���ก�����.���.�%.�������� (cognition)�8/�1",.��������9���	�
����+'��)��ก-�"�!��ก��g6	��.�4%��-���ก)��%-��-2�ก���-��(�	������� ���������.��������9
���������ก��8-h��.��������9�)��ก-�ก���ก'�"�!��ก��g6 �กก��������(�15 
 

 

                                           

 15 ��	��� 9���48�(,�6����, �ก����������ก���-��(�	�������,X �����ก�[ก�������Z�  
17, 3 (ก-�����-e-���.� 2555):  25. 
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1f�5(��	� 1 1�%�.)��-%�)����ก���-��(���������6 
 

 3.2 �Z��������Z\���ก�����กZ�ก��
]̂� 

3.2.1 ก����� ./� ก������"#�"��ก�ก��g6e���%���������6ก-����1�%,���$%�

"��� �ก.����-2�� ���,-ก�g!��2�)���+��ก�%ก���-��(������8��!f(����4�)�(�1��ก��5�8��)����%��

�("�)������-�9�e���	��������+'� 

3.2.2 ก���+'� ./�ก���+'��"#�ก�!���ก���-��(���������6%���"�!��	�������9

�-��(�ก��5�8./����%���("�)��+�/���21 ��)��,!����% �ก���	��+'��-2�4%� ��)��4�ก'���ก������+'�

��2 !�)�f,�+��ก�%.���.�%%-��-2�9�� !1�)�ก���-��(� �ก	�����+'�	�	3��+��ก�%.����(�.���.�%.���

����� �,�%9��	-��.��1,!����g6.����(���ก16 

 

 

 
 
                                           

 16 ����  ��	e�8-�e�6, _�` �������
]̂�, 8��86.�-2�	� 2 (ก����	8]: ��	��,-�����ก����ก��
"�!�������, 2516), 25-26. 

visual sense 

70%

Orther sense 

30%

Perception
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 3.3 ก�����
]̂�;�Y���กa�� 3 ���Z��Z�"Y�a ��b 
3.3.1 ก������+'�e���%� (Operation seeing) ./�ก������+'����!%-����	�f(��+'�

 !�ก�%ก���-��(���8�!%���ก��5�8����-�9�e�����)����%���("�)��1,!����� ��ก4%��)��!4��	)��-2�
���	
�&�.����(���������� (Macia) 9/��)��"#��-2�.����(�8/2���� (Knowing that one) �	)��-2� 

3.3.2 ก���-��(��)��,!����% !�+'�.����-�8-�e6ก-�"�!��ก��g6�%�� (Percertion 
Associational seeing) �"#��-2�ก���+'�	�	3��+��ก�%ก���-��(�	�,!����%��2�ก�)��%��1,!�ก�������ก-�ก��
�ก�%��,-ก�g!,23�,�ก�"�����	���+�.����-�8-�e6ก-�"�!��ก��g6�%��4%����	
�&�.����(���������� 
9/��)��"#�.����(�	���()���-2�	� 2 ./��(��)� (Knowing that) �(��)��"�!ก����$.��������!4�������
�กg�6��)��4������9��� ����"�����	���+,-ก���ก-�����)��V4%��-��"#�.����(�������"����g
���ก���-��(��-2���2 !�ก���8-�ก-�.���.�%"�!��ก��g6���f(�	�����+'��8��!�����3����	�����+'��-2�
.�%,23�,�ก9��"�!��ก��g6�%��+�/�.����(��%��	�������() 

3.3.3 ก���+'�	!,�"��$"�)��(�1 ���+'� ��� (Pure seeing) 9/��)��"#�ก���-��(��-2���%	���
�8��!��ก �กf(��-��(� !4%����.����(�.���.�%�3�"�!��ก��g6�%�����"�����	���+�.����-�8-�e6
ก-����	�������+'�1,���-������ก�������ก-�.�����/�	-��.������������"�!ก���8/�ก���-%���
"�!����.)�1,!��ก �ก��2�-������9.�%��������.6��ก4"4%���)��+,�ก+,��17 
 

��c  
  �กก����ก�����		� 2 ก�!���ก���/�������+,-ก�-7�����6 �� 2 �("1�������9
���"4%��)� ก�!���ก���/�������1��"�-�7�$.�����������4%�ก,)��9��ก���-��(�	��%���
.���+������.3�	������6�"#�f(���.��� 1,!�"#����	�4�)�����9����� �����ก-�4%� �8��!.���+���
�������-�ก����.��� �ก���� +�/�ก��������$�	-��6 ���1�),!��..,��"�!��ก��g6.�������� 	�
4�)�+�/��ก-� ��/��"�����	���ก-�ก���/�.���+���������9�"U��ก���	3��+�8�	� !�����9
.�%.!��4%��)�.���+���������9�"U��ก�����  !�"#����	������6�����!f(��)�����4�)�����9
�-��(�4%� �ก"�!��ก��g6.�-2�1�ก �������-�ก�������"�!��ก��g69�� !�����9�-��(���.���+���
4%� �)��"�-�7�1��+,-�$.����������� ก,)��9��ก��"�!ก���("��2�����-7,-ก�g6	��5���+�/�.3� 
.)�������"#��("e���  $%��-7,-ก�g6���.3��-2�9(ก"�!ก���("��2�%����("8�-7��!��/��"�����	���
ก-�ก����ก1���9�"U��ก��� �����9	3��+��+'���e�ก��"�!ก���("��2�����9�"U��ก��� $%�

                                           

 17 �!,��-��  ��/2����-�	6, �������c��dก���Z��:�_�` �, ����9����/� 8 ������ 2560, 
����9��4%� �ก  http://www.finearts.cmu.ac.th/e_doc/57/105114/14.pdf. 
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�����91	�.)�,-ก�g!�%���ก-�5��������6 ./��("�-7,-ก�g6��	���9�"U��ก��������9"�!ก��
�("��2�4%� �ก�("8�-7��!	���9�"U��ก��� ./� ��.6"�!ก��8/2����	���9�"U��ก��� 	3��+��ก�%
�"#��("1�����5���	���9�"U��ก��� +�/��("1�������� ��������9�3�8/2����1��.���.�%��2 
�"#���e�ก����ก��	%,�������ก1���9�"U��ก������-2�����)�4"  
 ��ก����ก��	
�&�ก���-��(�%���ก������+'�(Visual Sense)  !�"#��.�/���/�	������9
�)���-%.)���ก������+'����ก��"�!ก���("��2�������  �ก.3�9����/2����������������� $%�
ก��1	�.)����1f�5(����ก�!���ก����ก���-2�����)�4"1,!�"#�ก���	������9����3�+�-�	3�
1�����9�����	��%	��� 
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����� 3 

ก�	
�ก�����������ก		�����ก������� 

 

 ก����	ก
���������������������
������ก�������� !��"�ก������#!���ก��
�������� 2 
ก%���&���'���()*%++� �����),! (Duck Architecture) 9	����*�:);<=<�>�#)�"��),ก����
ก���!<����ก=����%�?�?@�#)  !���=�@��),*��)���!A�<%ก &�� ก������*����ก
*B�)Cก =<�ก���@�*����ก��
��ก�������A �D����"��),�&���������ก���>�=กก�������A 
 
1. ก	��
�ก���������ก		�����	���
 
 Frank Owen Gehry *B�)Cก*%+"�?C =&!�-����Cก% ;<����� Gehry ��ก��>�
�()*%++����)<���*��&M*��������ก=��*B�)N?�ก��� =<�����ก=�����������!��� ���C
�"@ ���O��MC����M, �&�����)��!%� �ก<���),Q�
�)���>�?%�ก��*���*��B	�)<��;<����� 
Gehry %���ก��>�<%ก
��*%�'����)<���*�����()���*B�)N?�ก�����@����A#!�"%!��ก;<��
Fish Dance )�����+��):S  ���� =��=?@ก����C� &��*�������)<����"����*B�)N?�ก��� !%�&>�
���ก<@���@� T �ก<A!=<���!���)<�&����!�)<��ก�ก��������*�D�!�*>���%���&�� (Fish 
scales are the right scale of building )1 T�;<�� Guggenheim Museum Bilbao , Spain9	���=�@
���?��ก�������),���������=���%!�<���D���>���*(@����ก=�� =?@=���%!�<����� Gehry 
�)<����() =<��>����@��ก%���&M)��ก�� 9	��*������ก��;@�Q�
����*B�)N?�ก��������&���
�),)N���ก<%ก
��#!���@��"%!�� B	�=��;<���#!�ก<@�������),�D���ก��*���*����@�%�กA?�� 
 
 
 
 
 
 

                                           

 1 ��@���<�� )`�<!� ���ก:< ���)�%�
�D�,  !�   ��� "#  �������ก		�, DC�DM&�%����� 2 
(ก�:���Da: <���*�, 2557), 216-218. 
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(A) FISH  DANCE KOBE     (B) GOLDEN FISH BARCELONA )������*)   (C) Guggenheim Museum Bilbao )������*) 
    )�����+��):S 

 
Q�D��� 7 Q�D=*!�;<���ก����ก%�)<���� Frank Owen Gehry 
����� : FISH  DANCE KOBE �	���
0���12�, Accessed April 10, 2017, Available from http://www. 
eikongraphia.com/?p=937.  
 : GOLDEN FISH BARCELONA �	���
����, Accessed April 10, 2017, Available from  
http://artlog.com/post/40210144158/frank-gehry-loves-fish-the-renowned-architect.  
 : Guggenheim Museum Bilbao �	���
����, Accessed April 10, 2017, Available from 
http://www.hypocritedesign.com/frank-gehry/.  
 

2. ก	��
�ก���������ก		�D��	���
 
 2.1  ��&�� Robot Building (w.UOB) 
  ก@������&���<%����), w.���"�� Q���<%���ก���)<���"����), w. UOB?	ก�:@
�?�M�),*B�)N?�ก���=�� D*?M ��!C�M ��ก=��  !� !�.*:��w ":�*�� � ��:w�� ��&���<%�
����ก��*���*��!����()�����@��?��#)?���� ก���"��()*%+<%ก
�M����:@�?�M��*����*B�)N?�ก��� 
�),ก��>��&������%ก����"��),*%+<%ก
�M=�&��������@��),�&���������ก�������Cก��%�กA&�� 
>��:@�?M=<�"C�*@�����%��)��ก���),��&�� �D����"���� ��&����(�*	ก���&����%*�%�
���=ก@<(ก&�2 �*@�ON�"%�Q�����ก���"�*%+<%ก
�M���),*@����D������"�*�� �"@*@����!��?�
����:@�?�M�),D�������������%����;(���C��� =<��%��>�������*���*��=<����&����������
��&����ก!��� (Q�D��� 8) 

                                           

 2 ���C�� DD���&<, ��กE1�����	F, ����B	������ 10 ��
�� 2560 , ����B	�#!���ก 
http://www.artbangkok.com/?p=6530. 
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Q�D��� 8 Q�D=*!�;<��?	ก�:@�?M (Robot Building) 
����� : GH����กE1�����F (Robot Building), ����B	������ 10 ��
�� 2560 , ����B	�#!���ก 
http://www.architectural-photographer.eu/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/LHP6320.jpg. 
 
 2.2 ��&�� DOB Gallery ( �!C��), w.ก�:���D *����%�<>� D� ) 
  ��&���<%��� ��ก=�� !� �.� �ก���?C �C��ก:< *B����?%�� {N|�?�������%�<>� D� !���
&����"������*B����?%���@��),*B����#�@�����*�?���<%ก&����"��� ���� *B�)Cก;(���ก=��
#!��"�*%+<%ก
�M&����"������"���� �����),�()�%�*C� ?��3 ��=ก��&<A!&����"������*B�
���?%��!%�ก<@�� �),<%ก
��*B�)N?�ก����),=�� Brutalism  !�ก��?���ก����*���*���"C�
*%+<%ก
�M�),�()*C� ?���),D��'�=<� ก��)��ก���()�����&M)��ก����&�����������@��=<�
�()���#�@�D����),�()*%++�=?@����ก<%�ก%*@�)��ก������()����%��),D������"���#!���ก
!����),ก���"���&M)��ก�����*B�)N?�ก���#!���@��=���< *@�&�������������()*%++�%� 
*>���%���&���<%�����&���9%�9�������&M)��ก��&@�������ก �	��>�����กC!&���ก>�ก���ก��
�@�*�� (��กก���	ก
�����(<��ก��?�&���B	��()*%+<%ก
�M 2 *@�D��@� *@���� 1 &>�ก<@��"@���	��

                                           

 3 WUNJUN, 7 �� �		N��O��F, Accessed April  24, 2015, Available from http://group. 
wunjun.com/pad/topic/280030-7690. 
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�@� T��&���<%���<%ก
�� �%�*C� ?������"��"C!?�������ก�<�4 =<�*@���� 2 ? ��&>�ก<@��"@���	��
�@� T�()�����&��<�����ก%�)��?C��ก����()*C� ?�����5  
 

 
 
Q�D��� 9 Q�D=*!���&����!�?����%��), w.ก�:���D 
�����: *��&�*B�)Cก*���, POQ��R�� ��� "#RH�	N�R�������������ก		� �#�� ��SS1�O� 

RH���� � (ก�:���Da: �%��C��MD�C�?C�� ก�:�D �>�ก%!, 2536), 130. 
 

 
 

Q�D��� 10 Q�D=*!���&�� DOB Gallery �*Q�D)N��:�% 
 

                                           

 4 WUNJUN, 7 �� �		N��O��F, Accessed April  24, 2015, Available from http://group. 
wunjun.com/pad/topic/280030-7690.   
 5 ;*:!� �CD�%*, T����:�����*B�)N?�ก���,� The Jounal of Royal Institute of 

Thailand 37, 2 (April-June 2012): 184. 
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Q�D��� 11 Q�D=*!���&M)��ก������>�������*���*�� 
 
  *@�;%� &���9���=<�����������"@��=*�=�������(@*(����*:!%� ����
��&M)��ก���������() &�� =�&@�*@����!��?�����%�*C� ? (1) =<��*@����)�����&��
=�&@��),*@������(ก����() (2) ����%���%��),D������"�*�������&����ก!��� (Q�D��� 11) 

 

   
(A) *@����;%� &��"%���� 2 =<� 3 �>�������   (B) �()=���%#!Q�����&��          (C) Approach��ก�%#!Q�����&��"%���� 3  
    �),�%#!�"����?@�����@��"%�                                                         ��������#)�%�*B���B#O�%�<>� D� 

 
Q�D��� 12 Q�D=*!�*@�����>�������*���*��=<�D������"�*�� 

 
 
 
 
 

(1 (2 (1
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       (A) *Q�D)N��:�%�:����Q�����&����ก B�        (B)*Q�D)N��:�%�:����Q�����&�� 
           �������"%���� 1                                         ��ก B�"%���� 2                                       
 
Q�D��� 13 Q�D=*!�*@� B�Q���"%����  1 =<�"%���� 2 
 

  
 
Q�D��� 14 Q�D=*!�*@�Canopy�������!�������&�� 
 
  ��&M)��ก�������&�����*>�&%+*@��	�� &���<%�&� Canopy (1) ����>�������*���*��
 !�*����B��"��"%!�@���&���<%����),�()�%�*C� ?���D���?���()*%+<%ก
�M�������()%� 
�%�*C� ?��?���=*!�<%ก
��กC�C���ก��=<�<C� ?��&����"���=<��),&�������)��ก���	�����

(1) 

 

 



22 

*����B"��"%!#!�=<�����*B�)N?�ก����),ก��*���*��D�����%��*����&�������!�����&M)��ก��
���*B�)N?�ก��� 
 
3. ก�	�"� 	��EFR�� "#�� �	�O�����S�ก��� 2  
 ��กก���	ก
���&��?%���@����%���� 2 *����B>���*�:);<�),?�����D������*����B
�>�&����������&������������&���'���()*%++� !���ก���ก���C�&����M����ก
��
������� 2 
 
?������� 2 =*!�&������� Fish Dance Restaurant����� Kobe )�����+��):S 
 

Signifier Sign As Building Signified 

 
 

 
 

(A) 
 

(B) 

 
 

Fish Dance 

����� : Signifier, Accessed April 10, 2017, Available from http://www.sharkseafoods.com/components 
/Fck/userfiles/file/Baltic%20herring%201%20_____.png. 
 : Sign As Building, Accessed April 10, 2017, Available from http://www.eikongraphia.com/?p=937.  
 
 <%ก
�����ก��Q�D���*B�)N?�ก����<%����()*%++��>�������*���*�� ������)���������
������
��*����B�%!ก<:@���(@����!��(@���DecoratedShed�D����()*%++�����กC!�	�%��),
��&M)��ก��*@��	�����*B�)N?�ก����>�������&<���ก%�)��� =<��%�#�@*����B����#)�"�*��#!� 
��&���&<���&<	�ก%�&>�ก<@������@� ��&���<Aก + )�����+@�ก���@�*�������A=<�������#!��@�� 
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?������� 3 =*!�&������� Golden Fish ����� Bacelona )������*) 

Signifier Sign As Building Signified 

 
 

 
 

(A) 

 

(B) 

 
 

Golden Fish  

 
�����: Signifier, Accessed April 10, 2017, Available from http://www.sharkseafoods.com/components/ 
Fck/userfiles/file/Baltic%20herring%201%20_____.png.  
 : Sign As Building, Accessed April 10, 2017, Available from http://artlog.com/post/ 
40210144158/frank-gehry-loves-fish-the-renowned-architect. 
 
 <%ก
�����ก��Q�D���*B�)N?�ก�����<%ก
��&<���ก%� Sculpture =<��),�()*%++�
����>�������*���*����@��?��#)?���� ������%!ก<:@�����ก%�����(<�����
�� ��(@����!��(@��� 
Decorated Shed �"@�!���ก%� Fish Dance �D����()*%++��>��������D���*���*��#�@*����B����#)�"�
*��D��Q���#!� =<��=�@���ก���@�*�� ?�����&�����������ก)��*�ก���M�!C��������(@ 
 
?������� 4  =*!�&������� Guggenheim Museum ����� Bilbao )������*) 

Signifier Sign As Building Signified 

 
 

 
 

(A) 
 

(B) 

 
Fish scales are the right 
scale of building 

����� : Signifier, Accessed April 10, 2017, Available from http://www.sharkseafoods.com/components/ 
Fck/userfiles/file/Baltic%20herring%201%20_____.png.  
     : Sign As Building, Accessed April 10, 2017, Available from http://www.hypocritedesign.com/ 
frank-gehry/. 
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 <%ก
�����ก��Q�D���*B�)N?�ก�����<%ก
����&���9%�9������()���!���=��
�%!�<���ก�������A���*B�)Cก�@� ��!=<��ก<A!���)<�D�!�ก%���!�����&�� �),ก��
�����AB	�ก��*�����()���=<�ก��>��%*!:���"�ก%��()���=?@�����DC�������ก���*@������&��
����>��������),�()*%++�=<��*@�����>�������*���*���%�#�@*����B����#)�"�*��#!�(Q�D���15) =?@�%�
�),*@����*����B�"����?@�ก%���&M)��ก�������>����?@������ก%�D������"�*�������DC�������ก
����(<�����
��=<��*B�)N?�ก���"C����������(@����!��(@��� Duck Architecture �D���*@����
*���*����;<?@��()���=<����� &��*���� =<� ก���@�*����������#!���ก)��*�ก���M�!C��������(@ 
 

 
(A)  

 
(B) 

 
Q�D��� 15 Q�D=*!� Elevation and Section 
����� : PHIL 332 Philosophy of Beauty Addition, 8.4. Frank Gehry's complexly flowing architecture. 

And where do these works fit on the Apollonian-Dionysian scale? How are its beauties to be 

described?, Accessed April 10, 2017, Available from http://faculty.philosophy.umd.edu/jhbrown/ 
332Supplement/GehryGug8.jpg. 
     : Transdisciplinary Studio One , Drawing Sections - some examples, Accessed April 10, 2017, 
Available from  http://bacdesignstudio.blogspot.com/2012/09/drawing-sections-some-examples.html. 
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?������� 5  =*!�&������� Dob Gallery �����ก�:���D)�����#�� 

Signifier Sign As Building Signified 

 
(A) 

 
 

 
 

Lion Chainese 

 

����� : TEENEE VARIETY, �!�d��	1�S�� S�S1#�	��O#RH��e"#�"f�, Accessed April 10, 2017, Available 
from http://ameenhussaini.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/gambar-kartu-ucapan-imlek.png.  
 
 <%ก
�����ก��Q�D���*B�)N?�ก�����<%ก
��?��&����"����������() (�%�*C� ?��) 
���"�����ก��)N!�)S�*C���<����� �()��������&����ก���<��=���()*%++��������()ก��
)��ก���()�����&M��ก)��ก�����*B�)N?�ก��� (Element) ���������@�������DC�������ก����(<
�����
��=<�� *B�)N?�ก���"C����������(@����!��(@��� Duck Architecture �D���*@����
*���*����;<?@� �()���=<����� &��*���� D������"�*�� ก���@�*��&@���������������ก�D��� 
;(��@�?����),*@��	�����*%�&�%���	���*����B������#!� 
 
?������� 6  =*!�&������� Robot Building ( UOB )�����ก�:���D)�����#�� 

Signifier Sign As Building Signified 

 
(A)  

 
 

Robot 

�����: Best Coloring page , robot coloring pages pdf , Accessed April 10, 2017, Available from 

http://conquer.biz/coloring-pages-draw-robots.html/sketch-robot-detail-coloring-pages-with- 
pagesjpg-on-coloring-pages-draw-robots-7.  
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 <%ก
�����ก��Q�D���*B�)N?�ก����),��&��*(� =<���<%ก
������()*%++����
?���ก����*���*���),�()�:@�?�M ก�����D�����*���*����@��?��#)?�����>������&���<%�����
&���"%!����()=�����*�� ��ก��*�����()*%+<%ก
�M �"@ <(ก?� =<� A�? ���*����B"��"%!#!� 
�����DC�������ก����(<�����
��=<�� *B�)N?�ก���"C����������(@����!��(@��� Duck Architecture 
�D���*@����*���*����;<?@� �()���=<����� &��*���� D������"�*�� 
 

4. ก�	�O� 	��EFก	����ก�	�g����	  

 ก��*%��&����M��%��������������������D��'���ก��
������	ก
�������2 ���������
ก���%��(�=<�ก�������A =<��),�&�����������"@��*%��&����M�D������*����B������ก����ก��
*���*��=<�ก���@�*��   !�>���&��?%���@����ก���3.3 ��*%��&����M!���ก��=�&@����=;Q(�C
?���<%กก�������A�����
�� !�=�@�ก�������A�), 3 ��!%�=<�*�:)�),)N��%�&���*>�&%+
#!�!%��� 

4.1 ก�������Aw���!� (Operation seeing) �),ก���%��(��%�D��'�*����B�%��(�#!�B	�
<%ก
�����ก��Q�D �"@��! *� �()�@�� 

4.2 ก�������A��ก)��*�ก���M�!C� (Associational seeing) �),ก���%��(����<�����!�	�
��ก)��*�ก���M�!C������(�*@�)��ก����� &��*����?@���=<�*����B�)���������ก%�*C��?@���#!� 

4.3 ก�������A��<:)�: )�@��(�=�����A��C� (Pure seeing) �),ก�������A=<���������ก
)��*�ก���M�!C� =<��*@&���&C!��"C�&����"��� �:!�&?C ����&?C ����ก<@��#!��@��),ก�������A
���!%�����),�C?�ก��6 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 6��<C�%?�  �������%�M, �� �����1��Fก�		O�	N�
"H��,  ����B	������ 8 ��
�� 2560, ����B	�
#!���ก http://www.finearts.cmu.ac.th/e_doc/57/105114/14.pdf. 
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?������� 7 ก��*%��&����Mก�������A��กก���	ก
���&��?%���@�������� 3 
 

Operation seeing Associational seeing Pure seeing 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

Operation seeing Associational seeing Pure seeing 

 
=;Q(�C��� 2 =*!�B	�ก����������()=�����*�����!%�&����������@��#)�B	���ก (9���#)���) 
����� : Ethics lab , Studio. It�s a messy place , Accessed April 10, 2017, Available from 
https://ethicslab.georgetown.edu/wp-content/uploads/2015/05/squiggle-arjun-newest.png. 

 
5. �O� 	��EFGHRH���	���������i�j� 
 ��กก���	ก
���%���� 4 ��������ก<%����)���������ก%���
�����*B�)N?�ก��� ���
���(�C �>������A&���?@������),!������(�C ก<@��B	� &���),! �����()*%++����*����B�����A=<���
Figurative ���*����B������#!��<� �����),)��?C��ก����*����%?B:=?@�����<���)���������ก%���
��
ก�������A�%�*����B�DC���()=������),!��������A���!%��C?�ก�����;(�����*�����)��ก���()
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ข้ึนจากองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีแทจ้ริง ท าให้สามารจ าแนกยอ่ยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม
เพิ่มข้ึนไดอี้ก คือ Duck Architecture 1.1 ซ่ึงหมายถึง เป็ดในระดบัจินตนาการ (ตารางท่ี 8) 
 
ตารางท่ี 8 สรุปหวัขอ้ท่ี 4 การจ าแนกทฤษฎีและจ าแนกอาคารตวัอยา่ง 

Decorated Shed Duck Architecture Duck Architecture 1.1 
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Program 
Function 

MESSAGE 
Program 
Function 
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�	1������ 3 
 ��กก���	ก
��������ก���"�ก��������
��������2 ����������()=�����*�� =<�
ก����ก���@�*��  !�����
��ก�������A�),�&���������%!&@�*B�)N?�ก�������ก�������� ��ก
ก���	ก
�����(<!%�ก<@�� ;<���ก���	ก
�ก���"�ก��������
��ก�������A (Visual Sense) 
*����B�>�=ก��
�����*B�)N?�ก��� �������()=�����*����ก�����2 (Duck Architecture) ก��
�"���
��ก�������A*����B�>�����������@� ��?:�!�()=�����*�������&��*����BD���A=<�
������#!��<� ��������()=�����*�������&����ก������������ก��D���A&�%��=�ก �����กC!
&���ก>�ก�� !�����?:;<�%�� 2 )��ก�����>������A&���=?ก?@�� =<�*����B�>�=ก��
�� Duck 
Architecture1 �D����()=�����*�����*����B�@�=<�������#!��<� �D����),��ก��*���*����ก
ก���<��=���%?B: �����),ก�������A���!%� Operation Seeing =<�Association Seeing ����
�()=�����*����;<?@� &��*����=<�D������"�*�� �������ก���>�=ก�DC���?C���� Duck 
Architecture1.1*����B�����A���!%� Pure Seeing (��!%��C?�ก��) �D����()=�����*��
%��),�C?�ก������ �:!�&?C���;(�����*�� 9	��?������%�ก���wC�����ก;(�����*��B	�D������
*���B������#!� B�����%�ก��?�&���������กC!ก��ก>�ก��#!� �=�@�:����*B�)N?�ก���  
 ��กก���	ก
���&�� DOB Gallery �>������A)���!A*>�&%+ &��ก���)<����()���*��*(@
ก���"���&M)��ก�����*B�)N?�ก����>����@��ก%�ก����ก��*���*��#)D����ก%�ก���"�����
����@��Q�����&�� ��กก��)��ก���()�����&M)��ก��?@��� �����&�� �D��'����ก��
=ก�)N+�����)N��%�&����"������#�@!�������?%�������&�� ��กก��>��()�%�*C� ?����)��ก���()�>����
��A#!��@� ��&M)��ก�����*B�)N?�ก���, &��*����=<�D������"�*���>����@��ก%#!���@��
=���< �>������A&���=?ก?@����ก�),!�����*%+<%ก
�M�!C� 
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บทที ่4 

การออกแบบทดลอง 
 

 กระบวนการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมในบทน้ี มีกระบวนการทดลองจากกรอบ
ของสมมุติฐานของการศึกษา โดยมีประเด็นการสร้างภาษาในการออกแบบจากองคป์ระกอบท่ีเรียบง่าย
เป็นเคร่ืองมือของการประกอบรูป และเพื่อเป็นกรอบของการด าเนินการวิจยัจึงขอน ารูปเป็ดจาก
ทฤษฎีในบทท่ี 2 มาเป็นกรอบในการทดลองเพื่อให้สามารถเช่ือมโยงจากกรณีศึกษาในภาคทฤษฎี 
โดยมีกระบวนการอ่านสาร เป็นตวัวดัค่า เพื่อใหส้ามารถจ าแนกระดบัการมองเห็นรูปแบบของสาร  
 
1. กระบวนการเปลีย่นรูปสัญลกัษณ์สู่สถาปัตยกรรม 

 
ภาพท่ี 16 ภาพแสดงกระบวนการลดทอนรูปสัญลกัษณ์ (Simplify) 

A1 A2 A3 

B1 B2 B3 

C1 C2 C3 

D1 D2 D3 
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 การ Simplify รูปสัญลกัษณ์ดว้ยการลดทอนองค์ประกอบของภาพให้เหลือเพียงเคา้โครง
(Figurative) ของรูปลกัษณ์และสร้างทางเลือกของการประกอบรูปจากการลดทอนรูปสัญลกัษณ์จาก
มากไปหานอ้ยเพื่อใชส้ าหรับเป็นฐานของแนวคิดในการทดลอง  
 
2. กระบวนการทดลองออกแบบ 
 การทดลองการออกแบบโดยใช้พื้นฐานทางเลือกของกระบวนการ Simplify และ 
Transform จากขอ้ 1โดยก าหนดโปรแกรมท่ีมีความซบัซ้อนของการใชง้านต่างกนัระหวา่ง Shelter 
และ Houseดว้ยพื้นฐานขององคป์ระกอบท่ีเรียบง่าย โดยพิจารณาวดัค่าจากทฤษฎีการมองเห็นอีกทั้ง
เป็นการสร้างความคุ้นเคยขององค์ประกอบท่ีเกิดสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญของ
กระบวนการเขียนสาร 
 
ตารางท่ี 9 แสดงการทดลองออกแบบ Shelter.1 

Viwe 1 Viwe 2 Simplify(B1) 

   
 
 การทดลอง จากการ Simplify (B1) ในขอ้ 1 การน ารูปแบบดงักล่าวมาออกแบบใน
โปรแกรม Shelter.1 การหยบิรูปแบบท่ีมีองคป์ระกอบมากท่ีสุดมาเช่ือมโยงกบัการประกอบรูปของ
องคป์ระกอบทา 
 วธีิการประกอบรูป การน ารูปแบบการลดทอนจากข้อ 1 (B1) จากโครงสร้างของ
รูปทรงเลขาคณิต (Geometry) โดยการน ารูปทรงดงักล่าวมาประกอบรูปข้ึนเป็น ส่วนปิดลอ้ม (Enclosure), 
การเจาะช่องเปิด (Void) ส่วนยื่นของอาคาร (Cantilever) เพื่อให้เกิดเคา้โครงของรูปสัญลกัษณ์
(Figurative) 
 ผลลพัธ์การทดลอง จากการประกอบรูปด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท าใหเ้กิด
เคา้โครงของรูปสัญลกัษณ์จากการทดลองเร่ิมเห็นกระบวนการส่ือสาร 
 กระบวนการอ่านสาร จากกระบวนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนเม่ือเปรียบเทียบละวดัค่าจาก
ทฤษฎีการมองเห็น ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนอาจจะท าให้เห็นเคา้โครงของภาพและสามารถเช่ือมโยงกบั
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กายภาพเดิมได ้ท าใหก้ระบวนรับรู้การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนอยูร่ะดบัการมองเห็นแบบ Operation Seeing 
(แผนภูมิท่ี 3) 
 

Operation seeing Associational seeing Pure seeing 

 
แผนภูมิท่ี 3 การจ าแนกระดบัของการมองเห็น Shelter.1 
 
ตารางท่ี 10 แสดงการทดลองออกแบบ Shelter.2 

Viwe 1 Viwe 2 Simplify(B1) 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 การทดลอง จากการทดลองในโปรแกรม Shelter.1 กระบวนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนมีการ
เช่ือมโยงกบักายภาพเดิมอย่างเห็นไดช้ดั ในการทดลอง Shelter.2 น้ีมีแนวคิดท่ีจะลดทอน Figurative 
ของกระบวนการส่ือสาร โดยพฒันากายภาพจาก Shelter.1 
 วิธีการประกอบรูป การน าเอาองค์ประกอบของ Shelter.1 มาผสมรวม(merge) ให้เป็น
เน้ือเดียวกนัหรือเป็นลกัษณะของOutline เพื่อเป็นการลดทอนองค์ประกอบ และน าวิธีการดงักล่าว
มาประกอบรูปในลกัษณะส่ิงปกคลุมร่างกาย 
 ผลลพัธ์การทดลอง การลดกระบวนการส่ือสารลดลงท าใหผ้ลลพัธ์การทดลองคร้ังน้ีเกิด
เคา้โครง(Figurative) นอ้ยลง รวมถึงการใชอ้งคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีนอ้ยลงตามไปดว้ย 

 



33 

 กระบวนการอ่าน จากวิธีการประกอบรูปท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันารูปแบบของประสบการณ์
เดิม (Shelter.1) เม่ือพิจารณาจากทฤษฏีการมองเห็นกระบวนการส่ือสารท่ีและเคา้โครงท่ีนอ้ยลงและ
สามารถเช่ือมโยงจากกายภาพของเดิมไดจ้ากการพฒันารูปแบบท าให้กระบวนการส่ือสารในการ
ทดลองคร้ังน้ีอยูใ่นระดบั Associational Seeing (แผนภูมิท่ี 4) 
 

Operation seeing Associational seeing Pure seeing 

แผนภูมิท่ี 4 การจ าแนกระดบัของการมองเห็น Shelter.2 
 
ตารางท่ี 11 แสดงการทดลองออกแบบ Shelter.3 

Viwe 1 Viwe 2 Simplify(B2) 
 

 

 

 

 

 
 

  
 การทดลอง การน าทางเลือกจากการ Simplify และ Transform ในหัวขอ้ 1ท่ีมีการลด
องค์ประกอบของภาพในระดบัน้อยสุดมาเช่ือมโยงกบัการประกอบรูปเพื่อให้เกิดกระบวนการ
ส่ือสาร 
 วธีิการประกอบ การน ารูปแบบการลดทอนจากขอ้ 1 (B2) จากโครงสร้างของรูปทรง
เลขาคณิต (Geometry) โดยการน ารูปทรงดงักล่าวและกระบวนการ Transform น ามาประกอบรูป
ดว้ยส่วนห่อหุม้หรือ Double Gable Roof เพื่อส่ือสารถึงเคา้โครงของรูปสัญลกัษณ์ จากขอ้ 1 (B2) 
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 ผลลัพธ์การทดลอง การลดทอนองค์ประกอบตั้ งแต่ภาพต้นวตัถุท าให้กระบวนการ 
Transform และการประกอบรูปข้ึนนั้นดูจะไม่ซับซ้อน และท าให้เกิดกระบวนการส่ือสารตามรูป
สัญลกัษณ์ 
 กระบวนการอ่านสาร เม่ือพิจารณากระบวนการอ่านสารจากทฤษฎีการมองเห็น กระบวนการ
ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากลดทอนองคป์ระกอบของภาพ ท าให้การท่ีจะเขา้ใจถึงรูปสัญลกัษณ์ได้
ตอ้งใช้ประสบการณ์เดิมจากรูปสัญลกัษณ์แรกถือเป็นการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์เดิม ซ่ึงในทาง
ทฤษฎีถือวา่อยูใ่นระดบัการมองเห็นแบบ Associational Seeing (แผนภูมิท่ี 5) 
 

Operation seeing Associational seeing Pure seeing 

 
แผนภูมิท่ี 5 การจ าแนกระดบัของการมองเห็น Shelter.3 
 
ตารางท่ี 12 แสดงการทดลองออกแบบ Shelter.4 

Viwe 1 Viwe 2 Simplify(A2) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 การทดลอง การน าทางเลือกจากการ Simplify และ Transform ในหัวขอ้ 1 ดว้ยการน าเอา
ทางเลือกดงักล่าวมามาออกแบบในโปรแกรม Shelter.4 มาเช่ือมโยงกบัการประกอบรูปดว้ย
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมและมีการพฒันารูปแบบมาจากShelter.3 
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 วธีิการประกอบรูป การน ารูปแบบการลดทอนจากขอ้ 1 (A2) มีการน าองคป์ระกอบของ
Shelter.3 โดยการประกอบรูปนั้นมีการเพิ่มองค์ประกอบของโครงสร้างเสาท าหน้าท่ีส่ือสารยงั
มีหนา้ท่ีเพื่อรับส่วนหลงัคา ส่วนองคป์ระกอบของหลงัคามีการปาดชายคาใหโ้คง้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
รูปสัญลกัษณ์ 
 ผลลพัธ์การทดลอง จากการเพิ่มองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมจากการทดลองน้ีท าให้
เกิดกระบวนการส่ือสารและเคา้โครงของภาพ (Figurative) เม่ือพิจารณาจากเคา้โครงของรูปสัญลกัษณ์ 
 กระบวนการอ่าน  เม่ือพิจารณาการอ่านสารจากทฤษฎีการมองเห็น องค์ประกอบ
และเคา้โครงท่ีส่ือสารออกมานั้นเม่ือเช่ือมโยงกบัรูปสัญลกัษณ์ท่ีถูกSimplifyการรับรู้การส่ือสารนั้น
เป็นไปอยา่งตรงไปตรงมาซ่ึงในทฤษฎีการมองเห็นอาจจะอยูใ่นระดบั Operation seeing (แผนภูมิท่ี 6)  

แผนภูมิท่ี 6 การจ าแนกระดบัของการมองเห็น Shelter.4 
 
ตารางท่ี 13 แสดงการทดลองออกแบบ Shelter.5 

Viwe 1 Viwe 2 Simplify (A1) 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 การทดลอง จากการทดลอง Shelter.1,2,3,4 เร่ิมเห็นลกัษณะความซ ้ าทางกายภาพของ
ที่ว่างและมุมมองของการส่ือสารในการทดลองคร้ังน้ีจึงเร่ิมมีการเปล่ียนลกัษณะของท่ีวา่งและ

Operation seeing Associational seeing Pure seeing 
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การใชส้อยพื้นท่ีเพื่อให้เห็นนยัยะของท่ีวา่งท่ีแตกต่างกนัออกไปเป็นการเร่ิมท่ีวา่งท างานร่วมกบัรูป
สัญลกัษณ์ 
 วธีิการประกอบรูป การน าทางเลือกในหวัขอ้ 4.1(A1) มาประกอบรูปองคป์ระกอบของ
เส้นโคง้ของอาคารและมีการน า Material มามีส่วนร่วมในการส่ือสาร อีกทั้งยงัน ารูปแบบโครงสร้าง
ของ Shelter.4 มาช่วยในการประกอบรูป ท าให้เส้นโคง้ , Material ,โครงสร้าง ท างานร่วมกนัได้
อยา่งสมดุล และเร่ิมมีนยัยะของท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมมากข้ึน 
 ผลลัพธ์การทดลอง การปรับเปล่ียนลกัษณะของโปรแกรมใช้งานท าให้ลกัษณะของ
อาคารเร่ิมเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิมโดยสามารถเห็นไดช้ดัวา่ระบบของท่ีว่างเป็นองคป์ระกอบท่ีมี
ส่วนร่วมกบักระบวนการส่ือสาร 
 กระบวนการอ่านสาร เม่ือพิจารณาจากทฤษฎีการมองเห็นกระบวกการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน
เม่ือน ามาเช่ือมโยงกบัรูปสัญลกัษณ์ท่ีถูก Simplify เป็นการมองเห็นท่ีสามารถรับรู้รูปร่างไดอ้ยา่ง
ชัดเจนตามทฤษฎีการมองเห็นท าให้สามารถจ าแนกกระบวนการมองเห็นอยูใ่นระดบั Operation 
Seeing (แผนภูมิท่ี 7) 
 

 

แผนภูมิท่ี 7 การจ าแนกระดบัของการมองเห็น Shelter.5 
 
ตารางท่ี 14 แสดงการทดลองออกแบบ House.1 

Viwe 1 Viwe 2 Simplify(D2) 
 

 
 

 

 

 

 

Operation seeing Associational seeing Pure seeing             
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 การทดลอง จากการทดลองโปรมแกรม Shelter.1-5 ท าให้สามารถเห็นได้ว่ายงัขาด
ระบบท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม ในการทดลองน้ีมีการก าหนดโปรแกรมบ้านพักอาศยัโดยเร่ิมมี
ก าหนดระบบท่ีวา่งและใชก้ระบวนการSimplifyในขอ้ 1 เป็นพื้นฐานของการประกอบรูป 
 วธีิการประกอบรูป การใช้กระบวนการ Simplify และ Transform ในขอ้ 1 (D2) เป็น
ฐานแนวคิดของการประกอบรูป House.1 และมีการก าหนดระบบท่ีวา่งแบบกระจายตวั โดยก าหนดให้
สัญลกัษณ์นั้นส่ือสารอยูใ่นลกัษณะของเส้นชายคาต่างของบา้นและส่วนยืน่ของอาคาร(Cantilever)  
 ผลลัพธ์การทดลอง กระบวนการลดทอนรูปสัญลกัษณ์เมื่อน ามาประกอบรูปร่วมกบั
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมรวมและให้ระบบท่ีวา่ง (Space) เขา้มามีส่วนร่วมในการประกอบ
รูปท าใหล้กัษณะของท่ีวา่งอาคารเปล่ียนไปเร่ิมมีความซบัซอ้นมากข้ึน 
 กระบวนการอ่าน หากพิจารณากระบวนการส่ือสารท่ีเกิดจากการทดลองกบัทฤษฎีการม
องเห็นกระบวนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนนั้นตอ้งอาศยัความเขา้จากกระบวนการลดทอนรูปสัญลกัษณ์
(Simplify) หรือส่วนท่ีท าหนา้ท่ีส่ือสารเป็นเพียงองค์ประกอบร่วมท าให้กระบวนการอ่านสารนั้น
ตอ้งอาศยัมโนทศัน์ในการตีความท าให้กระบวนการอ่านสารท่ีเกิดข้ึนสามารถจดัอยู่ในระดบัPure 
Seeing (แผนภูมิท่ี 8) 
  

Operation seeing Associational seeing Pure seeing 

 
แผนภูมิท่ี 8 การจ าแนกระดบัของการมองเห็น House.1 
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ตารางท่ี 15 แสดงการทดลองออกแบบ House.2 

Viwe 1 Viwe 2 Simplify(D3) 
 

 
 

 

 

 

 

 
  การทดลอง การก าหนดโปรแกรมการ House.2พฒันารูปแบบจาHouse.1โดยลดทอน
องคป์ะกอบและปรับเปล่ียนรูปแบบท่ีวา่งโดยใชฐ้านแนวคิดจาก ขอ้ 1 เป็นพื้นฐานของการประกอบรูป 
 วิธีการประกอบรูป การใช้ทางเลือกของกระบวนการ Simplify และ Transform ในขอ้ 1 
(D3) การประกอบรูปข้ึนดว้ยองคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะของบา้นพกัอาศยัโดยใชภ้าษาทางสถาปัตยกรรม
นอ้ยลง พยายามใชอ้งคป์ระกอบใหน้อ้ยท่ีสุด 
 ผลลัพธ์การทดลอง การลดทอนองคป์ระกอบและปรับระบบท่ีวา่งให้นอ้ยลงและการใช้
ฐานแนวคิดการ Simplify (D3) ท าให้การประกอบรูปมีองค์ประกอบน้อยลงกว่า House.1 แต่
กระบวนการส่ือสารนั้นอยูใ่นรูปของเส้นของขอบหลงัคาและส่วนยืน่ของอาคาร 
 กระบวนการอ่าน หากพิจารณากระบวนการส่ือสารท่ีเกิดจากการทดลองกบัทฤษฎีการม
องเห็นกระบวนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนนั้นตอ้งอาศยัความเขา้จากกระบวนการลดทอนในขอ้ 1 อีกทั้ง
กระบวนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนตอ้งอาศยัความเขา้ใจจากประสบการณ์เดิมและตอ้งใชจิ้นตนาการใน
การอ่านสารด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา กระบวนการอ่านสารสามารถจดัอยูใ่นระดบัPure Seeing 
(แผนภูมิท่ี 9) 
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แผนภูมิท่ี 9 การจ าแนกระดบัของการมองเห็น House.2 
 
ตารางท่ี 16 แสดงการทดลองออกแบบ House.3 
 

Viwe 1 Viwe 2 Simplify(B1) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 การทดลอง การใชฐ้านแนวคิดในขอ้ 1 เป็นกรอบของการประกอบรูปและการก าหนด
โปรแกรม House.3 ให้มีลกัษณะท่ีว่างของบา้น 3 ชั้นโดยก าหนดให้ใช้องค์ประกอบท่ีเรียบง่ายใน
การประกอบรูป 
 วิธีการประกอบรูป มีการใช้ทางเลือกการบวนการ Simplify (B1) และTransform ส่วน
ชั้นท่ี 3 (Cantilever) อีกการแทนค่าดว้ย Element ต่างๆ เช่น หลงัคา = ปีก , โครงสร้างเสาตวัวี =ขา 
และมีการใช้องค์ประกอบท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจากความคุน้เคยของ Shelter.4,5 ท  าให้มีร่องรอยของรูป
สัญลกัษณ์ 
 ผลลัพธ์การทดลอง การประกอบรูปข้ึนจากองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีคุน้เคย (Element) ท า
ให้เร่ิมเกิดภาษาทางสถาปัตยกรรมท่ีคุน้เคยเช่นกนั และ ผลลพัธ์ของการทดลองท าใหเ้ห็นเคร่ืองมือ
ของการประกอบรูป คือ Element ท่ีคุน้เคยจากการทดลองหลายๆคร้ังก่อนหนา้น้ี 

Operation seeing Associational seeing Pure seeing 

 

ส่วนระเบียงส่วนหวั 
ส่วนหลงัคาแทนส่วนปีก 
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 กระบวนการอ่านสาร หากพิจารณาจากทฤษฎีการมองเห็นกระบวนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน
ในส่วนCantileverและส่วนของหลงัคา ท าให้เกิดเคา้โครงบางอย่างของรูปสัญลกัษณ์แต่ก็ไม่สามารถ
บอกถึงลกัษณะท่ีชดัเจนไดห้รือมีลกัษณะก ากวม(Both-and)และอาจจะตอ้งมีโมนทศัน์ในการอ่าน
สาร จากประเด็นดงักล่าวสามารถจดัระดบัการมองเห็นอยูใ่นระดบั Pure Seeing (แผนภูมิท่ี 10)  

 
แผนภูมิท่ี 10 การจ าแนกระดบัของการมองเห็น House.3 
 
ตารางท่ี 17 แสดงการทดลองออกแบบ House.4 

Viwe 1 Viwe 2 Simplify(C1) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 การทดลองโปรแกรม House.4 การพฒันารูปแบบจาก House.3 โดยเป็นการปรับเปล่ียน
รูปแบบขององคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม 
 วธีิการประกอบรูป ใชฐ้านแนวคิดSimplify(C1)และมีการ Transform ในส่วน Cantilever 
ระเบียงชั้นท่ี 3 และการใช้องค์ประกอบของหลังคา เป็นเคร่ืองมือการประกอบรูป แทนค่า
องคป์ระกอบต่างๆของรูปสัญลกัษณ์ เช่นเดียวกบั House.3 ในส่วนของระเบียงถูกแทนค่าใหเ้ป็น
ส่วนของหวัเป็ด และส่วนหลงัคาใหเ้ป็นส่วนปีก 

Operation seeing Associational seeing Pure seeing 

 

ส่วนระเบียงส่วนหวั ส่วนหลงัคาแทนส่วนปีก 
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 ผลลัพธ์การทดลอง การส่ือความหมายขององคป์ระกอบ House.4 น้ีท าให้เห็นความชดัเจน
ของรูปสัญลกัษณ์ เพราะการ Transform ส่วนระเบียงชั้นท่ี 3 ให้มีลกัษณะคลา้ยสัญลกัษณ์ (หวัเป็ด) 
และส่วนของหลงัคาท าหนา้ท่ีความหมายส่ือความหมายอีกดว้ย ( ปีกเป็ด ) 
 กระบวนการอ่านสาร เม่ือพิจารณาจากกระบวนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน แลว้รูปสัญลกัษณ์ท่ี
เกิดข้ึนนั้นเกิดจากความเขา้ใจพื้นฐานของภาพและโมนทศัน์ในการตีความจากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่
ในทางทฤษฎีการมองเห็นจากประเด็นดงักล่าวสามารถจดัระดบัการมองเห็นอยู่ในระดบั Pure Seeing 
(แผนภูมิท่ี 11) 
 

Operation seeing Associational seeing Pure seeing 

 
แผนภูมิท่ี 11 การจ าแนกระดบัของการมองเห็น House.4 
 
ตารางท่ี 18 แสดงการทดลองออกแบบ House.5 

Viwe 1 Viwe 2 Simplify(C2) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 การทดลอง การพฒันารูปแบบจาก House.4 จากประเด็นความชดัเจนของส่วน Cantilever 
ระเบียงชั้นท่ี 3 การทดลองน้ีตอ้งการลดทอนความชดัเจนของส่วนดงักล่าว 

 

ส่วนท่ีถูกลดทอน 
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 วิธีการประกอบรูป ใช้ฐานแนวคิดSimplify (C2) และปรับเปล่ียนTransform ส่วนของ
ระเบียงชั้นท่ี 3 (หวัเป็ด) ดว้ยรูปทรงส่ีเหล่ียมและเปล่ียนองคป์ระกอบหลงัคาชั้นท่ี 2 แต่ยงัคงรูปแบบ
ภาษาและองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมไว ้ 
 ผลลัพธ์การทดลอง การลดทอนกระบวนการส่ือสารนั้น ลดลงค่อนขา้งชดัเจน ลกัษณะ
การประกอบรูปดูค่อนขา้งเป็นเอกภาพ การส่ือสารนั้นมี Approach เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่ง
เห็นไดช้ดั 
 กระบวนการอ่านสาร เม่ือพิจารณาลกัษณะของรูปสัญลกัษณ์ท่ีถูกลดทอนถูกลดทอนลง
ท าให้กระบวนการส่ือสารนั้นลดลงตามไปด้วย แต่ในทางกลบักนัการจะเขา้ใจการส่ือสารของ
กระบวนการตอ้งอาศยัมโนทศัน์ในการอ่านสารวา่มีลกัษณะของ Figurative อยา่งไร ในทางทฤษฎี
การมองเห็นจากประเด็นดงักล่าวสามารถจดัระดบัการมองเห็นอยูใ่นระดบั Pure Seeing (แผนภูมิท่ี 12) 
 

Operation seeing Associational seeing Pure seeing 

 
แผนภูมิท่ี 12 การจ าแนกระดบัของการมองเห็น House.5 
 
3. สรุปเคร่ืองมือในการออกแบบ  
 จากท าการทดลอง Simplify ขอ้ 1 และน าวิธีดงักล่าวเป็นพื้นฐานในการทดลองงาน
ออกแบบ 10 คร้ัง โดยท าการทดลอง 5 คร้ัง ในโปรแกรม Shelter. 5 คร้ัง ท าให้เห็นกระบวนการ
ส่ือสารของรูปสัญลกัษณ์และเกิดความซ ้ าเร่ืองของมุมมองและท่ีวา่งในโปรแกรม House.1-5 การทดลอง
จ านวน 5 คร้ัง บนพื้นฐานแนวคิดของขอ้ 4.1 และใชค้วามคุน้เคยขององคป์ระกอบจากการทดลอง
ก่อนหนา้น้ีเป็นเคร่ืองมือในการประกอบรูป จากการทดลองทั้งหมด 10 คร้ัง ท าให้เห็นไดว้า่การ
ทดลอง House.3, 4, 5 สามารถลดทอนรูปสัญลกัษณ์ไดอ้ยา่งมีล าดบัขั้นตอน โดยสามารถท าใหเ้ห็น
ไดว้า่องคป์ระกอบท่ีคุน้เคยนั้นเป็นเคร่ืองมือในการประกอบรูปได ้(ภาพท่ี 17-18) 
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ภาพท่ี 17 ภาพแสดงกระบวนการประกอบรูป House.4,House.5 
 

 
 

ภาพท่ี 18 ภาพแสดงการทดลงกระบวนการเปล่ียนรูป ของ House. 3 , 4 , 5 
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ตารางท่ี 19 แสดงผลลพัธ์ของการทดลอง Shelter.1-5 และ House.1-5 
 

Shelter.No.1-5 

 

                
House.No.1-5 

 

        
  
 เม่ือเปรียบเทียบสรุปผลการทดลองท าให้เห็นไดว้า่การทดลอง Shelter.1-5 การใชท้างเลือก
ของกระบวนการSimplify(A,B)ในขอ้ 4.1 ท  าใหเ้กิดกระบวนส่ือสารอยา่งตรงไปตรงมา เม่ืออธิบาย
ด้วยรูปสัญลกัษณ์ท าให้เห็นเคา้โครงจากกระบวนการดงักล่าวอยา่งเห็นไดช้ดั แต่เม่ือเปรียบเทียบ
การทดลอง House.1-5 ท าให้เห็นได้ว่าการใช้ทางเลือกของกระบวนการ Simplify (C,D) ท่ีถูก
ลดทอนองคป์ระกอบของภาพจนเหลือนอ้ย ท าให้สามารถเปรียบเทียบผลการทดลอง กบัภาพวตัถุ
ตน้ตอท าใหเ้ห็นกระบวนการส่ือสารของรูปสัญลกัษณ์ท่ีนอ้ยลง (ตารางท่ี 19) 
 
4. สรุปกระบวนการมองเห็นจากการทดลอง 
 จากการทดลองการขอ้ 2 สามารถสรุประดบัการมองเห็นไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 20) 
 
 
 
 
 

B1 B1 B2 A2 A1 

D1 D2 B1 C1 C2 
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ตารางท่ี 20 สรุปกระบวนการมองเห็นจากการทดลอง 
 

Operation seeing Associational seeing Pure seeing 
 

 
 

  
 

 

   

   

 

 

 

  
 
 
  

  

 

 
 จากการทดลองทั้งหมด 10 คร้ัง สามารถสรุปผลจากกรอบของทฤษฎีการมองเห็น 
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5. สรุปกรณศึีกษาและกระบวนการออกแบบทดลอง 
 จากการออกแบบและทดลองคงมีสองประเด็นหลกัคือ การเขียนสาร ( จากตวัผูอ้อกแบบ ) 
และ การอ่านสารจากทฤษฎีมองเห็น ในประเด็นการเขียนสารนั้นการคน้ควา้ทดลอง สามารคน้พบ
เคร่ืองมือท่ีสามารถสร้างภาษาท่ีแสดงถึงความเป็นปัจเจกลกัษณะของผูเ้ขียนสารได ้นั้นคือการใช้
องคป์ระกอบท่ีคุน้เคยเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบ ซ่ึงกระบวนการน้ีเกิดจากการท าซ ้ าและเขา้ใจ
ถึงภาพของวตัถุตน้ตอและองคป์ระกอบต่างๆท่ีจะน ามาเป็นเคร่ืองมือประกอบรูป แต่กระบวนการ
สร้างความคุน้เคยขององค์ประกอบเหล่าน้ี มีตวัอย่างที่เคยเกิดข้ึนมาก่อนแลว้ อยา่งผลงานของ 
โกรเปียส ( Walter Gropius) เช่น การเอาองคป์ระกอบของหนา้ต่างและบนัไดของโรงงานมาใชก้บั
โรงเรียนท าใหโ้รงเรียนดูเป็นโรงงานไปดว้ย ผลงานท่ีเห็นไดช้ดัอยา่ง Buahaus1 

 

 
   (A)                                          (B)   
 

ภาพท่ี 19 ภาพแสดงผลงานของ Walter Gropius 
ท่ีมา : FINE ART SITE WORLD MUSEUM,  A HISTORY OF ARCHITECTURE - MODERNISM, 
Accessed April 10, 2017, Available from www.historiasztuki.com.pl/ilustracje/GROPIUS-Fagus.jpg.      
        : History of Innovation , 1 9 1 9  : BUAHAUS SCHOOL,  Accessed April 10, 2017, Available from 
https://aehistory.files.wordpress.com/2012/10/bauhaus2.png. 
 

 ส่วนประเด็นของการอ่านสารนั้น ถา้จะให้เกิดความเขา้ใจกระบวนการส่ือสารของรูปสัญลกัษณ์
จากการพบเห็นในคร้ังแรกอาจจะเป็นไปไดย้ากเพราะแต่ละบุคคลนั้นมีประสบการณ์ในพบเจอส่ิงต่างๆ 
ไม่เหมือนกนั แต่ในทางกลบักนัถา้ผูที้่อ่านสารมีความเขา้ใจในสารจากประสบการณ์เดิมอยูแ่ลว้ 
อาจจะท าให้พอที่จะสามารถเขา้ใจในกระบวนการส่ือสารรูปสัญลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้และอาจจะ
กล่าวไดว้า่การท่ีจะเขา้ใจรูปแบบของสารไดน้ั้นตอ้งเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้จากส่ิงต่างๆ  

                                           

 1หม่อมหลวง ปิยลดา ทวปีรังษีพร, Complexity and Contradiction in Architecture 
ความซับซ้อนและความขัดแย้งในสถาปัตยกรรม (กรุงเทพฯ: ลายเส้น, 2016), 76. 
 

 

http://www.historiasztuki.com.pl/strony/003-02-00-ARCHITEKTURA-WSPOLCZESNA-eng.html
http://www.historiasztuki.com.pl/ilustracje/GROPIUS-Fagus.jpg
https://aehistory.wordpress.com/
https://aehistory.files.wordpress.com/2012/10/bauhaus2.png
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3������ 21 ��'����/���ก��30�� > ��กก���'�����ก���� 4 
 

 
Shelter.No.1-5 

             

                                      
House.No.1-5 

 

       

B1 B1 B2 A2 A1 

D1 D2 B1 C1 C2 

SYMBOLIC 
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2. ก�	

ก���������������	�ก	�(��� (SALA 1-3) 

 9���ก���������#2�3/�4������-ก
(����ก������+7�!	����"��#��632ก���# ก�0��
��ก� $�,$9'23������1������ก�����������-ก
(�2 �434 �ก�-)����/���ก������#��632ก���
�0���$���$�2 ก�����ก����������������#�*�����0��ก-��4�42��#�����1
2/ 
 
3������ 22 3������'����-�N/ก����ก��� SALA 1 

Convention Element                          SALA 1  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 ก	��7�ก�	�	�ก
�	8� ก���,$�������ก��กก���'���9'2ก���*����/���ก�����
�-ก
(�9���ก������$�2��	�ก-����� ����0�� House5 ��"��������������ก�����ก��� � �������"�
ก����$��%�
���ก����ก��� ���ก����������+��2���� ��-.�-ก
(/  

1. ���9�����$��� �3-� V !	����"����/���ก����� Shelter.4,5�������#	�� ��-.�-ก
(/ 
(����"' ) 

2. +�-��� Canopy !	���ก���*�������/���ก����� House.5 �������#	�� ��-.�-ก
(/  
(+-���"' ) 

1 

2 

3 

1 

3 

2 
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3. +�-���!$�2������ (Cantilever) !	����"����/���ก�����0�����+�-����0��2������
����������������"��0������ ��-.�-ก
(/ ( �\ก��"' ) 
 ก���,$�������กก�����ก��� ���ก���/���ก�����1$���2�*��+$�����#�+7�#	�
ก�����ก����������2 0��� ��������4���ก��1� �ก�-)��������0��ก-��4�42��#�����1
2/2-������#
�*�����0��ก-�ก��������� 
 
3������ 23 3������'����-�N/ก����ก������� (SALA 2) 

Convention Element                          SALA 2  
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���9�����$������ �3-� V (+��2��� 1) ����0��+�-���9�����$��!$�2��� (Cantilever) �
ก�����ก���������,-'����	)�  

1 1 

2 

2 
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 ก���'������/���ก������#�632ก������-)��*��+$���-�N/���ก4'�	)��-)�&�0�����#
�-�� �#	�ก�����ก������������� ��-.�-ก
(/&'$����������0��2-�&�0�����#�*�����0��ก-�
� ����&'$ 
 
3������ 24 3������'����-�N/ก����ก������� (SALA 3) 

Convention Element                          SALA 3  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 ก	��7�ก�	�	�ก
�	8� ��กก���-]��� ������� SALA 3 �ก���,$���/���ก�� 
Shelter.4��� SALA1 ��"�����������ก�����ก��� � 9'2�,$�0�����+�-��� (+��2��� 2)  ��� ��
��"��0�����ก���*��+$ก�2%�����ก4'�	)��-)�������������ก���0���$��,-'��� 9'2�����#�N4��2
ก����������+��2'$�2���/���ก��3��+��2���'-��) 

1. �0��������9�����$��� �3-� �������#	�� ��-.�-ก
(/ ( ����"' ) 
2. �0�����+�-���'$���$���ก���,$���/���ก����� Shelter.4 9'2�ก����-��-'�0��

���+�-����+$�������#	�� ��-.�-ก
(/ ( 3-���"' ) 

1 1 

3 

3 

2 

2 
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3. ก���,$� ����+�-��� Canopy ��� SALA 1 ����"��0�����ก�����+�-������
2ก��'-��	)���$�2ก-�+�-������,-)� ������+$�2 03��3*��+�0����� ��-.�-ก
(/ ( +-���"' ) 
 ก�����ก��� ���� SALA3 �-)��ก4'ก�����ก����������20��3��&�3������������#
3������$�9������� ��-.�-ก
(/&'$��ก�����ก��(/�'4� 
 ก���-]�������ก�������)�5������ ��-.�-ก
(/������/���ก�����1$���2�*��+$
�+7�ก�����ก������*�'-���9���ก�� SALA 1-3 (3������ 25) 
 
3������ 25 3������1�ก���-]�����9���ก������(SALA) 

Convention Element         SALA 1          SALA 2        SALA 3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 �	��ก�	

ก�����	�ก	� SALA 1-3 

 ��ก�����ก��� ���� SALA1-3 �����3-)�����ก�������������,$������������ก
���/���ก������2 0 ������'7����ก���,$�����������1$���2�-)��*��+$�����ก�������ก���-)� 
�*��+$��0����2���%�
��'4���2��30����,-'����-)���# ก���ก��� ��	)�����*�&��,$ก-��0���' 
#	����ก4'����ก�����ก����������20��3��&�3���� �0��������'7�ก����������-)� SALA 1 ��� 
3 ��-ก
(���$�9������� ��-.�-ก
(/ �30����'7����ก���������2-��4&'$��_4�-��-�N/�0��ก-�ก��
�,$�����"����������������0��������!-�!$�� �	��*��+$ก����ก���# ก��$�&���ก�����ก��
���������2��20���'2� 
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3. ก�	

ก���������������	�ก	� Café< 

 9���ก�� Cafea ก*�+�'�+$9���ก���)���3-)��2 0��+-��1�3	ก�#� �����ก����ก���
%�2�3$���ก�������1�������������� 3 �434%�2�3$������&����ก�����ก������� ��-.�-ก
(/
����������������ก�����ก��� ���กก���'���  
 
3������ 26 3������'����-�N/ก����ก��� Caféa1 

Convention Element                          CAFÉ< 1 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 ก	��7�ก�	�	�ก
�	8� ก���,$�������ก������/���ก�����1$���2����1������$�2��	�
ก-��-ก
(���3-)�����*����/���ก����� Shelter.5, House.5 ���"�������������ก�����ก��� �
������+$�ก4'ก������������� ��-.�-ก
(/ 9'2�����#�N4��2ก����������+��2'$�2���/���ก��
3��+��2���'-��) 

1. �0����� Cantilever ������0�� ��-.�-ก
(/ (+-���"') �*������ก��� ���"��0�����
,-)���3 ����������#	�� ��-.�-ก
(/ ��� 2-���"���)����,$��2�������� 

2. �0���������2���� Shelter.5 ������+$�ก4'��"��-ก
(�ก���,$��2��)��������  
3. �0�����+�-�������� ��"�ก���*��0�����ก����� +�-�������������ก��� �

������*�+�$�����"��0�� Cantilever ��������������"�� ��-..��������� (�\ก��"') 

3 

1 

2 

1 

2 

3 
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 ��กก�����ก��� ���� Caféa1�)�����2��0�����,-)��� 3 ���2�2���*�+�$����������
�30���0�������*�+�$����������#	��-ก
(�ก���,$�����2-�&�0�d��������� 
 
3������ 27 3������'����-�N/ก����ก��� Caféa2 

Convention Element                          CAFÉ< 2  

 

 

 

 
 

 

                

                  
 

 

 
 ก	��7�ก�	�	�ก
�	8� ก����ก������ Caféa2 �)�ก���-]����� ��������ก 
Caféa1 9'2ก���,$�������ก���ก���'�������-ก
(��1������ก�������������$�2��	�ก-�����"�
�������ก �����4����)����,$��2��"� 4 ,-)� ������ก��)����,$��2����0���������2�,-)��� 3     
( +��2��� 3 )���'-���)��� +��2��� 1 �	)�&�&�$,-)��� 4 �����ก���,$���/���ก����� House.4 
����"��0�����+�-��� Cantilever ������������#	�� ��-.�-ก
(/ (�\ก��"') �+$,-'����	)� #����"�ก����4��
�0�������3$����ก�������������0�����ก���,$�����&�'$�2 9'2�����#�N4��2ก����������+��2
'$�2+��2���'-��) 

1. �0����)����,$��2,-)���4��������+��2� ��-.�-ก
(/(+-���"')�ก�-)�2-���"���)����,$��2 
2. ���/���ก�����+�-���,-)��� 3 ��������+��2� ��-.�-ก
(/ (�\ก��"') 

1 

2 

1 

2 

2 
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 ก���-]��� ������ก Cafea1 ����,$���/���ก�����1$���2����"��������ก��ก��
���ก��� ����0�����+�-��� (+��2��2 2) �*� �+$�ก4'ก�����ก�����������ก�	)���������2���2�
ก-�ก����ก��� Caféa1  
 
3������ 28 3������'����-�N/ก����ก��� Caféa3 

Convention Element                          CAFÉ< 3 

 

 

 

 
 

 

                       

                       

 
 ก	��7�ก�	�	�ก
�	8� ��ก����ก������ Caféa3 �)��"�ก���-]������-)��1'�$�2
9'2�ก���-]���������ก Cafea2 ����)�5��ก���,$�������ก������/���ก�����1$���29'2�,$
������ก����-�� ��-.�-ก
(/���0�����,-)��� 4 (+-���"') ����ก�� Transform �0��'-�ก�0�� 
(+��2��� 1) �����4���0���������2�,-)��� 4 ����0�����+�-��� Cantilever (+��2��� 2) �����
��"�ก����4��ก�����ก����������0������ ��-.�-ก
(/ (�\ก��"') �ก�-)���"�ก����4��������"�
��ก%������ �����+$��-ก
(���"�%�
��'2�ก-��������ก��� 
 ก����4�����/���ก������0��+�-���,-)��� 4 �*��+$�ก4'ก�����ก����������20���+7�&'$,-' 
�0��ก���-�� $���� ��-.�-ก
(/�-)������3$����1������ก��� �#	��������#�-�� $#	�Figurative&'$ 

1 

1 

2 
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 ก����ก�������)�5������ ��-.�-ก
(/ 9'2ก����ก��� Caféa1-3 �-)� �+7�ก�����ก��
��ก������,$���/���ก�����$�2&�+���ก ���6��-2��)�5������1����������/���ก����)�5��
�'2�ก-� �*��+$%�
�����#��632ก�����"�&����4�����'2�ก-� (3������ 29) 
 
3������ 29 3������'����-�N/ก���-]�����9���ก�� Caféa 

Convention Element         Café< 1          Café< 2        Café< 3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 �	��ก�	

ก�����	�ก	� Cafe< 1 ? 3 

 ก�����ก�����ก�����ก��� ����9���ก��Cafea 1-3 ก���-]��� �������%�
�
����#��632ก����-)� �ก����'���ก������/���ก����������������20���+7�&'$,-' ����)�5��
����������ก��กก���'�������-ก
(�����1��������$�2��	�ก-��*��+$ก���-]��� �����-)����
3���*�'-��-)��-)�����0���$�������30������� !	��30��ก-�9���ก�� SALA ��' �+������&�030�������  
���9���ก�� Caféa �-)� ����0���ก���,$����-)�2-�&�0�����#�0���ก #	��-ก
(�ก���,$���3�� 
�4�42��������1
2/ &'$3���-3#1������/��������ก���  
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4. ก�	

ก���������������	�ก	� Meditation Pavillion  

 9���ก�� Mediatation Pavillion ��"�ก������ก9���ก������4���+$�����*��-.ก-�
��42��������1
2/���0���30���)�ก���,$������#��632ก��� 9'2ก����ก���ก*�+�'�+$����'7�
�����42��������1
2/�-)������#�����������*�����0��ก-�� ��-.�-ก
(/ 9'2ก*�+�'�+$�4�42��#
�����1
2/�-)����ก���-���_4�-34���N4 
 
3������ 30 3������'����-�N/ก����ก��� Meditation Pavillion 1 

Convention Element                          Meditation 1 

 
 

 
 

 
 
 

 

                    

                    
 

 
 ก	��7�ก�	�	�ก
�	8� ก���,$�������ก������/���ก�����1$���2����-ก
(����
ก�2%����$�2��	�ก-�9���ก��ก����ก��� 9'2��������������ก�����ก��� ���กก���'��� 
Shelter.5 ��� House.5 9'2�����#�N4��2ก����������+��2'$�2���/���ก��&'$'-��) 

1. �0�����+�-��� Cantilever (1) ��������+��2���� ��-.�-ก
(/ (+-���"') 
2. �0�����,�2�� (2) ��������+��2���� ��-.�-ก
(/ (�\ก��"') 

 ก���,$�������ก������/���ก�����1$���2���-�N/���ก�����ก������������� �
�-.�-ก
(/�-)��0���$��������������4���(���ก� ��-.�-ก
(/��4��3$� ����-ก
(�������0���-)�2-�        
&�0�����#���������ก����"��4�42���ก���,$��������1
2/&'$ 

2 

3 

1 

2 

1 

3 
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3������ 31 3������'����-�N/ก����ก��� Meditation Pavillion 2 

Convention Element                          Meditation 2 

 
 

 
 

 
 

 

                     

                     
 

 
 ก	��7�ก�	�	�ก
�	8� ก���,$�������ก������/���ก�����1$���2 Shelter.5 ���
�-ก
(����ก�2%����$�2��	�ก-� Pavillion ��"�ก������ก�����ก��� � 9'2ก����ก�����
9���ก���)'$�2ก���*��+$�#��632ก����������&+�&'$���-ก
(����ก���ก�0� ��ก����&�0��'1�2/
����)*�+�-กก���'4�+����-��%�2��Pavillion����834ก���� $�,$ ������+$�ก4'���N4��กก����$��
��'1�2/����)*�+�-ก���ก�����3-���กก���,$��������0�� ��������#�N4��2ก����������+��2
3��+��2���&'$'-��) 

1. �0�����+�-��� Cantilever ��"�ก����������+��2���� ��-.�-ก
(/ (+-���"') 
2. �0��Canopy ��"�ก����������+��2���� ��-.�-ก
(/ (�\ก��"') 
3. �0�����ก�&ก��$�9�$� ��"�ก����������+��2�-.�-ก
(/ (3-���"') 

 ������4���(�ก�����ก����������+��2���� ��-.�-ก
(/��กก���,$�������ก���
���/���ก�����/���1$���2ก�����ก����������-)��0���$����"�&��20��3��&�3���� �������'7�
ก��ก*�+�'�-ก
(�ก���,$�����กก��#0�2�)*�+�-ก���� $�,$��� ��)�5���������4'�����#��"�ก��
��$�����N4&'$ �30���������4���(���กก����ก�����$������#�0�,)&'$�0�ก���������&+���"���2�
ก�&ก����#��632ก��� 

2 

1 

3 

3 

1 

2 
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3������ 32 3������'����-�N/ก����ก��� Meditation Pavillion 3 

Conceptual                          Meditation 4 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

 
 ก	��7�ก�	�	�ก
�	8� ��กก���-]����� Meditation Pavillion 1,2 ก��ก*�+�'ก��
�,$�������ก������/���ก�����1$���2��4���*��+$�+7��$��*�ก-'���ก����ก��� �����"�������2�ก����
�*��-ก
(�ก���,$������*�����0��ก-�� ��-.�-ก
(/#$�2-��,$ก���������/���ก�����1$���2��"� 
����'7�+�-ก���ก�����ก��� ���ก����ก���9���ก�� Meditation Pavillion 4   �	�ก*�+�'�+$
�-ก
(����0���*�����0��ก-�ก�����ก���������  9'2�834ก���� $�,$��-ก
(�ก���-�����N4ก����ก���
�	��ก��2ก��'-�(Step)������0���	)�3���*�'-�+�����-ก
(���$�2ก-��-�&'�����#�N4��2ก��          
��������+��23��+��2���&'$'-��) 

1. �0����� Cantilever ��"�ก����������+��2���� ��-.�-ก
(/ (+-���"') 
2. �0�����ก��2ก��'-���)� (Step) ��"�ก����������+��2���� ��-.�-ก
(/ (�\ก��"') 
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 ก��2ก��'-������)��*��+$�����#�+7�#	�ก�����ก�����������+�0��� ��-.�-ก
(/��
������*�����0��ก-��834ก���� $�,$����� ��"�ก�����ก��� �3���-3#1������/���ก����ก��� 
 ก���-]��� ������� Meditation Pavillion 1-3 ��-ก
(�ก������2�� �����-.�-ก
(/
�20���+7�&'$,-' �������4���+$�����*��-.ก-��834ก���� $�,$ (3������ 33) 
 
3������ 33 3������'����-�N/ก���-]�����9���ก�� Meditation Pavillion 1-3 

Convention Element     Meditation 1     Meditation 2     Meditation 3 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 �	��ก�	

ก�����	�ก	� Meditation Pavillion 1-3 
 ��กก����ก���9���ก�� Meditaion Pavillion �����#�+7�#	��$��*�ก-'���ก���,$
�������ก�����������������2 0�'4��*�+�+$� ��������#��632ก����ก4'�$��*�ก-' 3-��20�����+7�&'$
,-'��กก����ก��� Meditation Pavillion 1,2 �30���������'�����*��-.ก-������������'4��$�2�� 
����+$�����*��-.ก-��-ก
(�� $�,$(User)���ก*�+�'� ����ก�����ก��� �3���-3#1������/ก��
�,$��� �*��+$&'$���-�N/���0����� �	��*��+$�+7�&'$�0�� ��������834ก���ก���,$��������
�*�����0��ก-�ก�����ก������������� ��-.�-ก
(/ #	���$�-ก
(�ก���,$��������������ก���-)�
�����#3������"��4������&'$ก73�� ��กก���-]������4'���9���ก���) Meditaion Pavillion 3 
��"�&�3���-3#1������/ 
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5. ก�	

���������������	�ก	� Art Gallery 

 9���ก�� Art Gallery ��-ก
(����ก���,$����4�42��#��ก���'4� +���ก���'4�,�
�4����ก��ก��ก*�+�'9���ก���)�+$�834ก���� $�,$(User) 9'2�,$��������4'�+$ User �*����
�0��ก-�ก�����ก������������� ��-.�-ก
(/ 

 
%���� 20 ��'�����4'ก����ก����-'��������-.�� 
 
 ก����ก����ก���,$����4'���ก���-'����ก���-.��%�2�����������-ก
(���� 
Spiral �������"�ก��ก*�+�'�*�'-�(Sequence)ก���'4�,��4����ก�� 9'2�,$�-ก
(�ก���'4����
�-)��-�&'��"��*�'-��-)��20��30�������&���#	��1'�4)��1' ����,$���/���ก����������ก�����
�0������"��������������ก��� �������+$�ก4'� ����%�
�����#��632ก������������$�2��	�ก-�
ก����ก���ก0��+�$��) 
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3������ 34 3������'����-�N/ก����ก���9���ก�� Art Gallery 

 
 
 
 
 
 
 

  

                  
 

 

     
  
 �	��ก�	

ก�����	�ก	� Art Gallery 

 ��กก����ก���9���ก�� Art Gallery ก���2����0����4'�����������-.��
(Circulation)���-ก
(�����ก�2�(Spiral)30������������ก*�+�-'�-ก
(�ก���'4����� $�,$(User) ��ก
����4''-�ก�0���*��+$ก����ก����ก4'ก�����ก������������ก���,$���(ก���'4�)���*����
�0��ก-�� ��-.�-ก
(/�0��ก���,$���/���ก������#��632ก������1$���2��"�����������ก��
���ก��� � �	��*��+$�����ก���'����������������� ��-.�-ก
(/�-)��'���20���+7�&'$,-'
�������6��-2����>�,0� User, Element, Function, Space ����"��0�����ก���*��-.������
�#��632ก��� ���������*��-.&�0�$�2&�ก�0�ก�����ก��������� 
 
 
 
 
 

 

C
onceptual 

A
rt  G

ellery 
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3������ 35 3������'����-�N/���ก����ก��� Final Design 

 

 �	��ก�	

ก�����	�ก	� Final Design 
 �����ก������������� ��-.�-ก
(/# ก����0�ก���������'$�2���/���ก������#��632ก���
�$��-��ก3�������#�+7�&'$#	���������2��������ก������-�� $ก��������������������/���ก��
����#��632ก�����$�������������-.�-ก
(/ก������' �+�������'�����*��-.&� �30�4������$���
�����������������-��-�N/%�2�������(Caféa, Meditation3 , Art Gallery) 
 

SALA 1-3 

        
Café<1-3 

        
Meditation Pavilions 1-3 

 
Art Gallery 
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6. การประเมินการออกแบบจากบทสัมภาษณ์ 
 จากการตั้งสมมุติฐานของงานวิจยัในประเด็นของมนุษยใ์นฐานะผูอ่้านสารจากงาน
สถาปัตยกรรมกบัการตั้งค  าถาม เมื่อรูปสัญลกัษณ์ถูกลดทอนด้วยวิธีการใช้องค์ประหอบทาง
สถาปัตยกรรมท่ีเรียบง่ายเป็นเคร่ืองมือในการประกอบรูป มนุษยจ์ะสามารถรับรู้ถึงกระบวนการส่ือสาร
ไดห้รือไม่ ในการท าแบบสอบถามใชก้รอบของทฤษฎี(Visual Sense) จากบทท่ี 2 เป็นกรอบของค าถาม 
คือ การรับรู้จากประสบการณ์แรกของการพบเห็น และการรับรู้จากประสบการณ์ท่ีผา่นการอธิบาย บน
พื้นฐานของงานออกแบบและทดลอง จ านวน 15 ช้ิน (ตารางท่ี36) และแบ่งเป็นสามส่วนเท่าๆกนั โดย
การถามตอบใช ้อาสาสมคัรจ านวน 4 คน เพื่อทดลองเบ้ืองตน้ในการประเมินการออกแบบ 
 
ตารางท่ี 36 ตารางแสดงรูปงานออกแบบท่ีใชส้ าหรับท าแบบสอบถาม 

 
 จากตารางท่ี 36 การคดัเลือกงานออกแบบภายใตข้อ้ก าหนดของการออกแบบจากรูป
สัญลกัษณ์เดียวกนั ทั้งหมดจ านวน 15 ช้ินตวัเลขนบัจากซา้ยไปขวา 
 
 

SET 1 No. 1-5 
 

 
 

SET 2 No. 6-10 
 

 
 

SET 3 No. 11-15 
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 6.1 ก�	��P�QRST�������� 1 
  ก��#��3������*�#���� 1 ก���-�� $��ก�����ก��(/��ก���ก�����+7� ก-�
�*�#��3����2����2''-��) u �1(�����ก+���&�0�0�������+�0��)��-ก
(��20��&�v �����#��1�
�������*��-. &'$'-��) 
 
3������ 37 ��'�ก����1�������ก���-�%�
(/�0���*�#���� 1 

 SET 1 No.1-5 SET 2 No.6-10 SET 3 No.11-15 

1 

 
9w�/��� 

ก���0�������"�
�-ก
(��������%�
����� (Building 
Type) ����0��
�-ก
(�ก���,$��� 
3��������$��� 
(No.1-5) 

ก���0�������"��-ก
(�
��� (Building Type) 
No.6-10 

ก���0�������"��-ก
(���� 
(BuildingType)No.11,12,13,15 
����0���-ก
(�
���/���ก�����������
��ก�� 3��������$����0�
��"� �-]���2/ (No.14) 

2 

 
�����ก0���$�� 

ก���0�������"�
�-ก
(�Figurative
3���4�3��ก�����
3����&�03��ก-�5��
����4'ก����ก���
(No.1-5) 

ก���0�������"��-ก
(�
��� (Building Type) 
No.6-10 

ก���0�������"��-ก
(���� 
(Building Type) No.6-10 
�0���-ก
(����/���ก����
���������ก�� 3������
��$����0���"� �-�&' (No.14) 
 

3 

 
�4��y��-ก��'� � 

ก���0�������"�
�-ก
(���� (Building 
Type) 
����0���-ก
(�
����4'ก����ก��� 
(No.1-5) 

ก���0�������"��-ก
(�
��� (Building Type) 
����0���-ก
(�����4'
ก����ก��� (No.6-10) 

ก���0�������"��-ก
(���� 
(Building Type) 
����0���-ก
(�����4'ก��
��ก��� (No.11-15) 

4 

 
�4��y�,0��&�$ 

ก���0�������"�
�-ก
(�Figurative
3���4�3��ก�����
3����3��ก-�5��
����4'ก����ก���
(No.1-5) 

ก���0�������"��-ก
(�
��� (Building Type)
���ก���,$��� 
(No.6-10) 

ก���0�������"��-ก
(���� 
(Building Type) No.6-10 
�0���-ก
(����/���ก����
���������ก�� 3������
��$����0���"� �-�&' 
(No.14,15) 
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 6.2 ก�	��P�QRST�������� 2 

  ก��#��3������*�#���� 2 ก���-�� $��ก�����ก��(/���0��ก���N4��2 ก-��*�#��
3����2����2''-��) u #$���ก�0�������+�0��)&'$��ก�������ก� ���"'�1(����0������,4)�&+�
�+������"' v 9'2�����#��1��������*��-.&'$'-��) 
 
3������ 38 ��'�ก����1�������ก���-�%�
(/�0���*�#���� 2 

 SET 1 No.1-5 SET 2 No.6-10 SET 3 No.11-15 

1 

 
9w�/��� 

No.1 (Figur �0��+-�
���3-�) 
No.3 (Figur �0��+-�) 
No.4 (�1������ก
'$���� ��$�23-���"') 

 
 

&�0������-�� �&'$ 

No.12 (Figur �0��+-�
���3-�) 
 

2 

 
�����ก0���$�� 

No.1 (Figur �0��+-�,3-� 
��$�2ก-���"'��0��)*�) 

 

 
&�0������-�� �&'$ 

No.12 (Figur�0���\ก
'$���$��) 
No.14 (��"'ก������\ก) 

3 

 
�4��y��-ก��'� � 

�������$�2��	� 
(No.1-5) 
+��2�+31:&'$��'�
�����4'�+7��0�� ���� 
4 �+��2��*��+$ Figur
�����"'+�2&� 

�������$�2��	�             
����1���� (No.6-10) 

No.11,12 �����
��$�2��	� 
No.14 (figure����\ก) 
 

4 

 
�4��y�,0��&�$ 

No.1 (Figur �0��+-�, 3-�) 
#$���0����+������"'
��ก 
No.5 �0���-ก
(����
���/���ก�����������
��ก�� 

No.8 (Figur �0��+-�, 
3-�) 
No.9 (Figur �0����ก) 

No.12 �������$�2��	�
��"'w6ก&�0 
No.14 ��$�2ก-���"''�� 
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7. �	��ก�	�������
���� 

 ��กก���*�������#����ก���������1345������8
r ��กก��#��3���-)����
�*�#�����ก_�0� �*�#���� 1 ������-��+��2��� 1-3 �ก���0��������-ก
(�����%������
(Building Type) ����-ก
(�ก���,$����������� �0��������-��+��2��� 4 �����#��$���
ก�����ก���������&'$��Set 1 No.1-5 ��ก�*�#���� 1 �����#��1�&'$�0���ก���-�� $ก�����ก��
���������ก�����ก��(/��-)��-)��ก���0��ก�����ก������������-ก
(��������%������
(Building Type) #$���2��-3���0�����ก���'�����-)��) ��0�ก-� 75% �-)�&�0�-�� $�����#
ก�����ก���������&'$ ����2 0��2� 25% �������#�0��ก�����ก������������� ��-.�-ก
(/&'$ 
���ก���*�������#�� ��ก�*�#���� 2 ก���-�� $��ก�����ก��(/�0���N4��2�-)����ก_�0������#
�-�� $&'$��������2���2�3��ก�������8
r������ 2 ��� ก���-�� $�-)���)�5��(Operation Seeing) 
��������#�-]��ก���-�� $��ก�����ก��(/�'4� (Association Seeing) �0���-]��ก���-�� $��
��'-������,���+����1'��34�-)� (Pure Seeing) ��"�ก���-�� $��3$�����-2ก���N4��2��"��20����ก#	�
���������$���3��ก-�ก-�� $��2����&'$ ��กก���'����-�%�
(/��-)��)�*��+$����#�+7�&'$�0� 
� $��2�����-)���4�3��ก����������,�����ก������������&�&ก��20����ก+�����2ก&'$�0���'-�
(Pure Seeing) ���(���� $�0������0����ก�����#�-�� $&'$����'-�3$�(Operation Seeing) 

 
 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
���% �4�� 13 ��'���'-����ก������+7� 
 

Operation Seeing 

Association Seeing 

Pure Seeing 
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บทที ่6 
บทสรุป 

 
 จากการศึกษาวิทยานิพนธ์ภายใตก้รอบของสมมุติฐานและวตัถุประสงค ์สามารถสรุป
กระบวนการศึกษาหลกัได้3ขั้นตอน คือ หลกัของกระบวนการส่ือ,กระบวนเขียนสาร,กระบวนการ
อ่านสาร(การมองเห็น) จาการศึกษากระบวนการส่ือสารตามหลกัทฤษฎี ภาษาศาสตร์ตามหลัก
ปรัชญาโครงสร้างนิยมและหลงัโครงสร้างนิยม ปรากฏวา่หลกัของกระบวนการส่ือสารมี2 ลกัษณะ 
คือกระบวนการส่ือสารท่ีมีโครงสร้างของ รูปสัญลกัษณ์ กบั ความหมาย และกระบวนการส่ือสารท่ี
เกิดจากการประกอบรูปของพยญัชนะ ซ่ึงทั้ง 2 แบบสามารถสรุปไดว้่า รูปสัญลกัษณ์เป็นการแทน
ค่าของความหมาย และสัญลกัษณ์นั้นมีโครงสร้างจากรูปพยญัชนะ ซ่ึงสามารถน าหลกัดงักล่าวมา
เปรียบเทียบกบังานสถาปัตยกรรมได ้คือ “กระบวนการส่ือสารรูปสัญลกัษณ์ถูกร้อยเรียงข้ึนจาก
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเกิดเป็นภาษาทางสถาปัตยกรรมหรือเรียกไดว้่ารูปแบบของสาร” 
เพื่อท าใหเ้กิดกระบวนการส่ือสาร และน าการสรุปผลดงักล่าวมาเป็นกรอบของการด าเนินการวจิยั
ในการทดลอง 
 จากการศึกษาอาคารตวัอยา่งพบวา่ อาคาร Dob Gallery (ธ.กรุงเทพสาขาหวัล าโพงเดิม) 
มีความน่าสนในเพราะสถาปัตยกรรมท่ีถูกออกแบบมานั้นมีกระบวนการส่ือสารของรูปสัญลกัษณ์
(รูปหัวสิงโต) และมีการท างานร่วมกบัองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม อาทิเช่น ในส่วนของตา
สิงโตและส่วนของจมูกนั้นเป็นพื้นท่ีใช้สอย แต่การรับรู้ของรูปสัญลกัษณ์นั้นตอ้งอาศยัการตีความ
เพราะรูปสัญลกัษณ์ท่ีน ามาประกอบรูปนั้นเป็นความเช่ือของบางกลุ่มสังคมซ่ึงตอ้งท าความเขา้ใจ
เป็นอยา่งมากหรือตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสังคมนั้นๆถึงจะสามารถเขา้ใจในรูปสัญลกัษณ์ได ้จาก
การศึกษาอาคารตวัอยา่งในบทท่ี 3 สามารถน าหลกัของทฤษฎีของ Robert Venturi (The Duck) มา
เปรียบกบัอาคารตวัอยา่ง ปรากฏวา่ในกระบวนการส่ือสารของสถาปัตยกรรมนั้นมีระดบัของการส่ือสาร
และการใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกนัซ่ึงท าให้สามารถจ าแนกหลกัของทฤษฎี 
Duck Architecture1ไดเ้พิ่มเติมเป็น Duck Architecture 1.1 โดยการจ าแนกทฤษฎีดงักล่าวใชพ้ื้นฐาน
ของทฤษฎีการมองเห็น(Visual Sense) มาเป็นกรอบของการสังเคราะห์ ซ่ึงความหมายของ 
Duck Architecture 1.1 นั้น เป็นการรับรู้ของกระบวนการส่ือสารท่ีตอ้งอาศยัการตีความจากจินตนาการ
ของสมอง และการประกอบรูปของสถาปัตยกรรมนั้นมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเป็น
เคร่ืองมือของการประกอบรูป ท าให้เกิดขอ้สังเกตของกระบวนการส่ือสารที่สามารถลดลงได้
จากองคป์ระกอบต่างๆ ทางสถาปัตยกรรม 
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 การศึกษาของกระบวนการเขียนสารนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสร้างภาษาทางสถาปัตยกรรม 
โดยกระบวนศึกษามีกรอบจากค าถามของงานวิจยัในประเด็นของการลดทอนความเสมือนของรูป
สัญลกัษณ์ โดยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเป็นเคร่ืองมือในการคล่ีคลาย เม่ือรูปสัญลกัษณ์ถูก
แทนท่ีดว้ยองคป์ระกอบต่างๆท าให้ความส าคญัของกระบวนการส่ือสารนั้นลดลงโดยสามารถเห็น
ความส าคญัเร่ืองของการใชง้านและท่ีวา่ง ท่ีเขา้มาแทนท่ีกระบวนการส่ือสารของรูปสัญลกัษณ์ซ่ึงมี
ความส าคญัไม่น้อยไปกว่ากนั ซ่ึงในการทดลองออกแบบนั้นสามารถยอ้นกลบัไปเปรียบเทียบ
กรณีศึกษาอาคาร Dob Gallery ได ้โดยทั้งการทดลองและกรณีศึกษานั้นมีลกัษณะของการส่ือสารอยู่
บนพื้นฐานเดียวกนัคือการใชอ้งคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมเป็นเคร่ืองมือของการประกอบรูป 
 การศึกษาของกระบวนการอ่านสารนั้น จากกรอบของสมมุติฐานเม่ือรูปสัญลกัษณ์ถูก
ลดทอนลงกระบวนการส่ือสารสถาปัตยกรรมกบัการอ่านสารของมนุษยน์ั้น จากการศึกษาเม่ือรูป
สัญลกัษณ์ถูกเปล่ียนรูปไปจากความคุน้เคย การรับรู้จากประสบการณ์แรกของการมองเห็นนั้น 
อตัราส่วน 1 ใน 4 คนสามารถรับรู้ได ้แต่ถา้มีประสบการณ์จากการอธิบายพอท่ีจะสามารรับรู้ไดต้าม
จินตนาการ,ความเช่ือ,อุดมคติ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีแต่ละบุคคลนั้นมี ไม่เหมือนกนั จากการท าแบบสอบถาม
มีประเด็นท่ีปรากฏให้เห็นชดัถึงกระบวนการส่ือสารจากผูอ่้านสาร เม่ืออาสาสมคัรเร่ิมอ่านสารจาก
สถาปัตยกรรมการรับรู้แรกของอาสาสมคัโดยส่วนมากจะเป็นการอ่านสารในลกัษณะประเภท
อาคาร(Building Type),การใชง้าน (Function), ลกัษณะท่ีตั้ง (Location) มากกว่า การเขียนสารจาก
สถาปนิกตอ้งการส่ือสาร แต่ประเด็นดงัท่ีกล่าวมาน้ีอาจจะมีปัจจยัของบริบทางสังคมและวฒันธรรม
ท่ีท าให้ได้ผลลพัธ์แตกต่างกนัออกไป จากการศึกษาของกระบวนการทดสอบในคร้ังน้ีคงเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการทดสอบในคร้ังต่อไปเพื่อความแม่นย  าและมัน่คง อีกทั้งควรมีจ านวนผูท้ดสอบท่ี
มากพอและมากกวา่น้ีในล าดบัต่อๆ ไป 
 จากการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส่ิงหน่ึงท่ีสามารถท าให้เห็นไดช้ดัคือ การท่ีสถาปนิก
หรือนกัออกแบบพยามจะเขียนสารหรือสร้างแนวคิดต่างๆทางสถาปัตยกรรมและส่งต่อไปสู่บุคคล
อ่ืนนั้น สารเหล่าน้ีอาจจะเป็นเพียงความเขา้ใจเพียงบุคคลหรือเพียงสถาปนิกดว้ยกนั หรือคนท่ีมี
ประสบการณ์ทางดา้นสถาปัตยกรรม ท าให้สามารถเห็นถึงความส าคญัในประเด็นอ่ืนๆส าคญัของ
งานสถาปัตยกรรม แต่การส่ือสารก็มีความส าคญัต่อบางกลุ่มสังคม ในการตั้งค  าถามและสมมุติฐาน
ของวิจยัจากการศึกษาคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัจุดเร่ิมตน้ของงานวิจยั ผา่นการศึกษาทฤษฎีต่างๆ 
ซ่ึงอาจจะมีการตีความดว้ยตวัของผูว้ิจยัเองในบางคร้ัง เช่นการทดลองในบทท่ี 4 ซ่ึงเป็นเร่ืองยาก
ของการวดัค่าการรับรู้ของงานออกแบบ โดยอาจจะตอ้งหากรอบในการวดัค่าการรับรู้ใหช้ดัเจนและ
พิสูจน์ไดม้ากกวา่น้ีและคงประเด็นส าคญัส าหรับการศึกษาและวจิยัคร้ังต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 ศาสตราจารย์ ดร.วีระ  อนิพันทงั 
 เป็นธรรมดาเพราะเราเป็นสถาปนิก เราจึงใช่องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเป็นตวั
คล่ีคลายรูปสัญลกัษณ์ เราก็คงไม่อยากให้เป็นเป็ดทา้ยท่ีสุดแลว้เราจึงห่างไกลความเป็นเป็ด ซ่ึงเป็น
เร่ืองปกติแต่เราสามารถอธิบายได้ไหมว่า ส่ิงใดที่ยงัคงอยู่และส่ิงใดที่ลดทอนแลว้จนไม่เหลือ
ความส าคญั 
 การท าแบบทอสอบควรจะมีจ  านวนคนมากกว่าน้ี และควรแยกประเภทของคน เช่น 
คนทัว่ไป, สถาปนิก, นกัศึกษา สถาปัตย ์เป็นตน้เพื่อท่ีจะสามารถไดค้  าตอบท่ีแน่นอน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรนาถ  สินอุไรพนัธ์ 
 ในกระบวนการศึกษาของบทท่ี 3 จากการศึกษาอาคารตวัอยา่ง อาคาร DOB GALLERY 
ควรจะอธิบายเพิ่มเติมให้ละเอียดมากวา่น้ีเพราะอาคารหลงัน้ีมีความน่าสนใจอาจจะอธิบายให้เห็น
ถึงความเป็นเป็ดท่ีต่างจาก Venturi เพราะอาคารน้ีเร่ิมมีระบบความสัมพนัธ์ภายในอาคารเขา้มา
เก่ียวขอ้งและกลบัไปเปรียบกบัเป็ดท่ี Venturi กล่าวถึง 
 การจ าแนก Duck Architecture 1.1 น่าจะเน้นการเขียนในส่วนดังกล่าวให้มากกว่าน้ี
เพราะเป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์และได้ผลลพัธ์ ซ่ึงอาจจะกลบัไปเปรียบเทียบกบัทฤษฎีเพื่อให้
เห็นถึงความแตกต่างจากของเดิมเพราะเป็นมุมมองจากผูว้จิยั 
 ในบทท่ี 4 (ข้อ 1) กระบวนการ Simplify Symbolic ควรจะมีเกณฑ์ในการลดทอน
มากกวา่น้ีเพื่อให้ถูกอธิบายใหมี้น ้ าหนักมากกว่าน้ี และคนสามารถรับรู้ผ่านสัญลกัษณ์ไดอ้ยา่งไร
น่าจะมีการอธิบาย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี  เกษมศุข 
 ควรจะเขียนกรอบให้ชดัมากกว่าน้ี ว่าเหตุผลใดถึงตอ้งใช้รูปสัญลกัษณ์เป็ด และเป็ดมี
ความส าคญัอยา่งไรและจะยอ้นกลบัไปหาทฤษฎีของ Venturi อยา่งไร 
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