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 Pop-up Book คือหนังสือสามมิติที่ประกอบดวยแผนกระดาษที่นํามาตัด, พับและจัด
องคประกอบที่สัมพันธกันซ่ึงแผนกระดาษสองมิตินั้นเมื่อมีการพับและดึงอยางเปนระบบ สามารถ
แปรเปล่ียนเกิดเปนรูปทรงสามมิติระหวางหนากระดาษสองมิติได ซึ่ง Pop up Book ในยุคแรกนั้น 
จะประกอบไปดวยกลไกการพับและการหมุนกระดาษเพื่อเปนสวนหนึ่งของงานเขียนเชิงปรัชญาที่
มุงต้ังคําถามถึงธรรมชาติและคุณสมบัติของสรรพส่ิงรอบตัว เทคนิคการทําระนาบสองมิติใหเปน
สามมิติในชวงแรกนั้นเปนการซอนทับโดยอาศัยจุดหมุนเปนแกนที่เรียกวา Volvelle ซึ่งไดถูกใชและ
มีการพัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน เกิดเปน Pop-Up เทคนิคหลากหลายเพื่อส่ือสารและ
เลาเร่ืองราวตางๆ กันไป  
 งานประดิษฐและเทคนิคกระดาษพับนั้น แมปจจุบันจะถูกใชเปนการเลาเร่ืองสําหรับ
เด็กแตมีพื้นฐานทางปรัชญาที่เกี่ยวกับการรับรูและความสัมพันธระหวางความเปน 2มิติและ3มิติ 
ที่เกี่ยวกับวัตถุ รางกายและสภาพแวดลอม โดยการเกิดของภาพ Pop-up นั้นไมไดเปนการนําเสนอ
ลักษณะของที่วางและรูปทรงตามที่เปนจริง แตเปนการแปลงระนาบสองมิติเพื่อใหเกิดการรับรูสาม
มิติ ดวยกรอบของแนวความคิดดังกลาวการสรางภาพ Pop-up จึงมีนัยยะที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ออกแบบทางสถาปตยกรรมหลายประการ ไดแก การเกิดของพื้นที่จากระนาบ  การซอนทับของ
องคประกอบ  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และองคประกอบ การรับรูมิติ การเคล่ือนที่ การ
เคล่ือนไหว และกลไกในงานสถาปตยกรรม วิทยานิพนธนี้จึงมีจุดมุงหมายในการศึกษา
ความสัมพันธแนวความคิดระหวางการเกิด Pop-Up Image และ การสรางพื้นที่ทาง
สถาปตยกรรม เพื่อนําไปสูการออกแบบสถาปตยกรรมที่สามารถนําปรัชญา ขอคิด ทฤษฎีและ
เทคนิคของ Pop-Up image มาใชในการสรางพื้นที่ที่มีการแปรเปล่ียนหรือรองรับการแปรเปล่ียน
ของมิติได 

 
 

ภาควิชาสถาปตยกรรม       บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                  ปการศึกษา 2554 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................ 
ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ

50054203 : MAJOR : ARCHITECTURE 
KEY WORD :  POP-UP ARCHITECTURE 
 THANARAT  CHUENJIT : POP-UP ARCHITECTURE : THE CREATION OF SPATIAL 
CONSTRUCTS THROUGH THE TRANSFORMATION OF PLANAR CONSTITUENTS. THESIS 
ADVISOR : ASST.PROF. TONKAO PANIN, Ph.D. 117pp. 
 
 Pop-up Book refers to the three-dimensional book that consists of folding 
pages composed to create three dimensional objects within the pages. The first 
movable book was created of folding and rotating pages to explain the science of 
astronomy.  This type of movable pages was called Volvelle, which has been 
transformed since the fourteenth century, resulting in various types of Pop-Up 
techniques to tell different types of stories.   
 Pop-up and folded paper technique, even though known today as techniques 
for children books, contains ideas that are closely related to space and dimension 
perception.  The creation of Pop-up image is also related to ideas in architecture such 
as the creation of space from planes, overlapping and superimposition of architectural 
elements, the transformation of space and elements, spatial dimension perception as 
well as movement and mechanical elements. This thesis aims to study the relationship 
between ideas in the creation of pop-up images and ideas in the creation of 
architectural space and form to design architecture that can bring ideas, theories and 
techniques of the Pop-Up image used to create transformed area or accommodate 
dimensional variations. 
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