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บทคัดยอ
Pop-up Book คือหนังสือสามมิติ ทีป่ ระกอบไปดวยแผนกระดาษทีน่ าํ มาตัด พับและจัด
องคประกอบทีส่ มั พันธกนั ซึง่ แผนกระดาษสองมิตนิ นั้ เมือ่ มีการพับและดึงอยางเปนระบบ สามารถ
แปรเปลีย่ นเกิดเปนรูปทรงสามมิตริ ะหวางหนากระดาษสองมิตไิ ด ซึง่ ประวัตกิ ารเกิดของ Pop-up
Book ทีม่ บี นั ทึกครัง้ แรกนัน้ สามารถยอนไปไดถงึ ยุคกลาง ระหวางป ค.ศ. 1235-1316 โดยปราชญ
กวี และนักประดิษฐชาวคาตาลัน (Catalan) จากมายอรกา (Marjorca) ชือ่ รามอน ลัลล (Ramon
Llull) โดยทีห่ นังสือนัน้ ประกอบไปดวยกลไกการพับและการหมุนกระดาษ เพือ่ เปนสวนหนึง่ ของ
งานเขียนเชิงปรัชญาทีม่ งุ ตัง้ คําถามถึงธรรมชาติและคุณสมบัตขิ องสรรพสิง่ รอบตัว เทคนิคการทํา
ระนาบสองมิติใหเปนสามมิติในชวงแรกนั้น เปนการซอนทับโดยอาศัยจุดหมุนเปนแกนที่เรียกวา
Volvelle ซึ่งไดถูกใชและมีการพัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน เกิดเปน Pop-Up เทคนิค
หลากหลายเพื่อสื่อสารและเลาเรื่องราวตางๆ กันไป
งานประดิษฐและเทคนิคกระดาษพับนัน้ แมปจ จุบนั จะถูกใชเปนการเลาเรือ่ งสําหรับเด็ก
แตมีพื้นฐานทางปรัชญาที่เกี่ยวกับการรับรูและความสัมพันธระหวางความเปน 2 มิติและ 3 มิติ
ที่เกี่ยวกับวัตถุ รางกาย และสภาพแวดลอม โดยการเกิดของภาพ Pop-up นั้นไมไดเปนการนํา
เสนอลักษณะของทีว่ า งและรูปทรงตามทีเ่ ปนจริง แตเปนการสรางตัวแทนโดยการลดทอนมิตแิ ละ
การยนยอพืน้ ที่ เพือ่ ใหภาพ Pop-up สามารถเลาเรือ่ งเชิง 3 มิตทิ สี่ มบูรณทสี่ ดุ ในพืน้ ทีท่ นี่ อ ยทีส่ ดุ หรือ
อีกนัยหนึง่ เปนการแปลงระนาบสองมิตเิ พือ่ ใหเกิดการรับรูส ามมิติ ดวยกรอบของแนวความคิดดังกลาว
การสรางภาพ Pop-up จึงมีนัยที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบทางสถาปตยกรรมหลายประการ
ไดแก การเกิดของพื้นที่จากระนาบ การซอนทับขององคประกอบ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
และองคประกอบ การรับรูมิติ การเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหว และกลไกในงานสถาปตยกรรม
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บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สายแนว
ความคิดในการออกแบบ ซึ่งเปนบทความที่มีจุดมุงหมายในการศึกษาประเด็นความสัมพันธทาง
แนวความคิดระหวางการเกิดภาพ Pop-up และ การออกแบบทางสถาปตยกรรม โดยเนนการ
ศึกษาประวัติ แนวความคิดและวิธีการของการเกิดภาพ Pop-up ที่มีความสัมพันธกับแนวความ
คิดทางสถาปตยกรรม ผานกรณีศึกษาอาคารที่ถูกสรางขึ้นจริงในชวงปลายของศตวรรษที่ 20
Abstract
Pop-up Book refers to the three-dimensional book that consists of folding
pages composed to create three dimensional objects within the pages. The history
of Pop-up book can be traced back to 1235-1316 that the Catalan poet and
philosopher from Majorca named Ramon Llull created movable books. 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 paper is a part of a thesis in architecture in the Master of Architecture
Program, in the field of Concepts in Architecture at Silparkorn University. It is a
paper that aims to study the relationship between ideas in the creation of pop-up
images and ideas in the creation of architectural space and form through a study
of Pop-up image history as well an architectural case study during the 20th century.
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ภาพที่ 1 การทกลองการเปลี่ยนแปลงมิติ

ความเปนมาของภาพกระดาษพับ
ภาพ Pop-up คือภาพสามมิติ ที่ประกอบไปดวยแผนกระดาษที่นํามาตัด พับและจัด
องคประกอบทีส่ มั พันธกนั ซึง่ แผนกระดาษสองมิตนิ นั้ เมือ่ มีการพับและดึงอยางเปนระบบ สามารถ
แปรเปลี่ยนเกิดเปนรูปทรงสามมิติระหวางหนากระดาษสองมิติได กระดาษพับนี้เมื่อถูกนํามาใช
ในการเลาเรือ่ งราวในรูปแบบของหนังสือมีชอื่ ทีร่ จู กั กันทัว่ ไปวา หนังสือกระดาษพับหรือ Pop-up
Book นัน้ เปนชือ่ เรียกหนังสือสามมิตทิ ใี่ ชกนั ทัว่ ไป ซึง่ ในทางเทคนิคนัน้ ครอบคลุมหนังสือทีม่ อี งค
ประกอบเคลือ่ นไหวหลายประเภทดวยกันไมวา การเคลือ่ นไหวนัน้ จะกอใหเกิดรูปทรงสามมิตหิ รือ
เปนเพียงการเคลื่อนที่ของผืนกระดาษในระนาบสองมิติก็ตาม
ประวัตกิ ารเกิดของหนังสือกระดาษพับทีม่ บี นั ทึกครัง้ แรกนัน้ สามารถยอนไปไดถงึ ยุคกลาง
ระหวางป ค.ศ. 1235-1316 โดยปราชญ กวี และนักประดิษฐชาวคาตาลัน (Catalan) จากมายอรกา
(Marjorca) ชือ่ รามอน ลัลล (Ramon Llull) โดยทีห่ นังสือนัน้ ประกอบไปดวยกลไกการพับและการ
หมุนกระดาษ เพือ่ เปนสวนหนึง่ ของงานเขียนเชิงปรัชญาทีม่ งุ ตัง้ คําถามถึงธรรมชาติและคุณสมบัติ
ของสรรพสิง่ รอบตัว เทคนิคการทําระนาบสองมิตใิ หเปนสามมิตใิ นชวงแรกนัน้ เปนการซอนทับโดย
อาศัยจุดหมุนเปนแกนที่เรียกวาภาพหมุนหรือ Volvelle ซึ่งไดถูกใชและมีการพัฒนาการเรื่อยมา
จนกระทัง่ ปจจุบนั โดยภาพหมุนนัน้ มักถูกใชในการอธิบายเรือ่ งราวทางดาราศาสตร เชนในหนังสือ
ชื่อ Astronomicum Caesareum ที่นักดาราศาสตรชาวเยอรมันชื่อ Petrus Apianus เขียนขึ้น
ในป ค.ศ. 1540 (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 ภาพจาก Astronomicum Caesareum
ที่นักดาราศาสตรชาวเยอรมันชื่อ Petrus Apianus
เขียนขึ้นในป คศ. 1540

ภาพสามมิตนิ นั้ ไดถกู พัฒนาขึน้ อยางตอเนือ่ ง จนเกิดเทคนิคหลากหลายเพือ่ สือ่ สารและเลา
เรือ่ งราวตางๆกันไป โดยหนังสือภาพสามมิตอิ กี ประเภทหนึง่ ทีน่ ยิ มใชกนั ในชวงศตวรรษทีส่ บิ แปด
คือหนังสือภาพของการมองทะลุหรือ Tunnel Book ซึ่งเปนการเจาะกระดาษในหนาหนังสือทุก
หนา โดยทุกหนาในหนังสือนัน้ มีสว นทีเ่ ชือ่ มตอถึงกัน ทําใหเกิดการดึงกันเมือ่ เปดหนังสือ และทําให
สามารถมองผานทะลุถึงกัน โดยภาพที่อยูในหนาตางๆ เหลานั้น มีการทํางานรวมกันเกิดเปนการ
เลาเรือ่ งราวทีส่ มั พันธกนั ขึน้ เทคนิคการมองทะลุนไี้ ดรบั อิทธิพลมาจากการสรางฉากในเวทีละคร
ในชวงแรกของพัฒนาการของหนังสือ Pop-up นั้น ไมไดถูกใชเปนหนังสือสําหรับเด็ก
เชนที่คุนเคยกันในปจจุบัน แตเทคนิควิธีการพับกระดาษกอใหเกิดมิตินั้น ไดถูกใชในการอธิบาย
ระบบความสัมพันธเชิงปรัชญา และวิทยาศาสตร เชน การอธิบายระบบสรีระของรางกายมนุษย
หรือ Human Anatomy โดยใชการพับของหนากระดาษอธิบายมิตทิ ซี่ อ นทับและสัมพันธกนั ของ
อวัยวะตางๆ ในรางกาย เชน หนังสือชื่อ De humani corporis fabrica liborum epitome
โดย Andreas Vesalius ที่ทําขึ้นในป ค.ศ. 1543 หรือ Cosmographia Petri Apiani ที่ใชภาพ
สามมิติในการอธิบายเรื่องราวทางดาราศาสตร
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จนเมือ่ ชวงศตวรรษที่ 18 และ 19 เมือ่ เทคนิคการผลิตหนังสือพัฒนาทําใหสามารถพิมพ
ไดเปนจํานวนมาก และเกิดประเภทหนังสือสําหรับเด็กขึ้น หนังสือ Pop-up จึงกลายเปนหนังสือ
สําหรับเด็กเพื่อเลาเรื่องราวและดึงดูดความสนใจของเด็ก โดยหนังสือภาพสามมิตินั้นไดรับความ
นิยมอยางสูงในประเทศเยอรมันและอังกฤษในชวงศตวรรษที่ 19 และในชวงตนศตวรรษที่ 20
ก็ไดมีการผลิตหนังสือภาพสามมิติสําหรับเด็กอยางแพรหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ในชวงตนศตวรรษที่ 20 ก็ไดเกิดการประดิษฐที่เรียกกันวา Pop-up Architecture ขึ้นโดยมี
กระดาษตัดและพับนั้น มาประกอบเปนรูปทรงของอาคารเพื่อเลาเรื่องแสดงลักษณะสําคัญของ
งานสถาปตยกรรมนั้นๆ
ออริกามิ
ภาพกระดาษพับหรือ Pop-up Image นั้นมีกระบวนการทางความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับ
ศิลปะการพับกระดาษที่รูจักกันในชื่อภาษาญี่ปุนวา ออริกามิ ซึ่งเปนศิลปะการพับกระดาษเปน
รูปทรงตางๆ ตั้งแตรูปทรงงายๆ ที่สามารถเกิดขึ้นไดดวยการพับกระดาษเพียงไมกี่ครั้ง ไปจนถึง
รูปทรงที่มีความซับซอนที่ตองอาศัยกลไกการทํางานรวมกันระหวางกระดาษหลายชิ้น ความ
แตกตางระหวางภาพกระดาษพับและออริกามินั้นอยูที่วา ออริกามิเปนการพับที่มุงเนนการสราง
วัตถุลอยตัว ในขณะที่ภาพกระดาษพับนั้น เปนการพับที่มักยึดติดอยูกับระนาบอางอิงใดระนาบ
หนึ่ง และในขณะที่ออริกามินั้นเปนการสรางวัตถุที่สมบูรณในตัวเอง ภาพกระดาษพับอาจเปน
เพียงการสรางการเปลี่ยนแปลงของระนาบเพื่อกอใหเกิดความรูสึกเปนสามมิติ
ออริกามิเปนศิลปะที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาตั้งแตศตวรรษที่ 6 เมื่อวิธีการผลิต
กระดาษจากประเทศจีนไดถูกนําเขามาในประเทศญี่ปุน ออริกามิ มีความหมายมาจากการ
รวมกันของคําสองคําคือ ออรุ แปลวา การพับ และกามิ แปลวา กระดาษ โดยศิลปะการพับกระดาษ
นี้ไดเริ่มเกิดขึ้นประมาณศตวรรษที่ 7 หลังจากที่มีการผลิตกระดาษ โดยในชวงแรกศิลปะการพับ
กระดาษนั้น เกิดขึ้นเพื่อรองรับการใชงานที่มีวัตถุประสงคชัดเจนเชน การพัน การหอของขวัญ
การสรางเครือ่ งราง จวบจนเมือ่ กระดาษมีกระบวนการผลิตทีง่ า ยและรวดเร็วขึน้ และผูค นสามารถ
ซื้อหากระดาษไดทั่วไปในสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1600-1868) ศิลปะการพับกระดาษออริกามิจึงเริ่ม
แพรหลายเปนที่รูจัก โดยวัตถุประสงคก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากการใชงาน กลายเปนการพับเพื่อ
สรางรูปทรงที่สวยงามเพื่อการพักผอนหยอนใจดวย
แมศลิ ปะการพับกระดาษแบบออริกามิจะเปนเปนกิจกรรมทีม่ กี ารปฏิบตั กิ นั มาชานาน
ก็ไมไดมีการบันทึกหรือการสอนวิธีการพับเปนลายลักษณอักษร การพับจึงเปนสิ่งที่สอนตอๆ กัน
มาในครอบครัวหรือชุมชน จวบจนป ค.ศ. 1797 จึงเกิดมีหนังสือเกีย่ วกับวิธกี ารพับกระดาษขึน้ ชือ่
วิธีการพับนกหนึ่งพันตัวหรือ Hiden Senbazaru Origata ซึ่งเปนหนังสือที่สอนวิธีการพับนกใน
รูปแบบตางๆ ซึ่งถาพับถึงหนึ่งพันตัวแลว ชาวญี่ปุนเชื่อวาจะสามารถนําโชคดีมาสูผูพับได
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ในป ค.ศ.1845 ไดมีหนังสืออีกเลมหนึ่ง ชื่อหนาตางในฤดูหนาวหรือ Kan no mado
ซึง่ แนะนําวิธกี ารพับกระดาษเปนรูปตางๆ รวมทัง้ กระดาษพับรูปกบทีร่ จู กั กันแพรหลายในปจจุบนั
และหลังจากการพิมพหนังสือทั้งสองเลมนี้ ศิลปะกระดาษพับก็กลายเปนที่รูจักและกลายเปน
กิจกรรมยามวางอยางแพรหลาย แตอยางไรก็ตามแมศิลปะกระดาษพับนี้จะเปนที่รูจักกันในชื่อ
ออริกามิซึ่งเปนชื่อภาษาญี่ปุน ศิลปะการพับกระดาษก็ไมไดเกิดขึ้นที่ญี่ปุนเทานั้น แตไดมีการ
พัฒนาขึ้นในหลายๆ สังคมวัฒนธรรมเชนชาวมัวรในอัฟริกา โดยรูปทรงของกระดาษพับนั้นจะมี
ความแตกตางจากออริกามิของญีป่ นุ คือจะเปนรูปทรงเรขาคณิตในลักษณะตางๆ มากกวารูปสัตว
ที่ชาวญี่ปุนนิยมกัน ชาวมัวรนําศิลปะการพับกระดาษเขาสูยุโรปในชวงศตวรรษที่ 7 ถึงศตวรรษ
ที่ 8 เมื่อชาวมัวรเขายึดครองประเทศสเปน จากนั้นศิลปะการพับกระดาษจึงเริ่มเปนที่รูจักกันใน
ทวีปยุโรป และดวยการเปดเสนทางการคาระหวางยุโรปและอเมริกาใตในศตวรรษที่ 17 ศิลปะ
กระดาษพับก็ถูกนําไปเผยแพรในทวีปอเมริกาเชนกัน
ศิลปะการพับกระดาษเปนที่ไดรับการสั่งสอนตอๆ กันมาในวัฒนธรรมตางๆ เปนเวลา
ชานาน จนในชวง ค.ศ. 1930 ไดมีนักพับกระดาษชื่อ อากีรา โยชิซาวา พัฒนาและคิดคนวิธีการ
พับกระดาษแบบใหมๆขึ้นมากมาย ดวยระบบเรขาคณิตที่ซับซอน สามารถสรางและเชื่อมตอ
รูปทรงไดหลากหลาย เทคนิคการพับกระดาษในยุคใหมจึงเริ่มแพรหลายจนทําใหโยชิซาวาได
รับขนานนามวาเปนบิดาแหงศิลปะการพับกระดาษสมัยใหม และในปจจุบันดวยการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ รูปแบบการพับกระดาษที่ซับซอนจึงไมใชเรื่องยาก
เทคนิคการพับกระดาษแบบใหมๆ จึงเกิดขึ้นมากมาย
ประเภทของการพับ
ในปจจุบันเทคนิคการพับกระดาษเพื่อใหเกิดภาพสามมิตินั้นไดถูกพัฒนาขึ้นมากมาย
จากการศึกษาพบวาประเภทของการพับทีเ่ ปนทีร่ จู กั และใชกนั อยางแพรหลายนัน้ มีอยู 5 ประเภท
หลักดวยกันคือ
การพับแบบวงลอ หรือ Wheel
การพับแบบดึง หรือ Pull Tab
การพับแบบซอน หรือ Layer
การพับแบบยืดหด หรือ Tunnel
การพับแบบการเปลี่ยนแปลงมิติ หรือ Transformation
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การพับแบบวงลอ หรือ Wheel นั้น เปนซอนกระดาษ และการสรางการเคลื่อนที่ของ
ระนาบดวยการหมุน ทําใหเกิดภาพเคลื่อนไหว โดยทุกระนาบนั้นมีจุดหมุนรวมกัน (ภาพที่ 3)
การพับแบบดึง หรือ Pull Tab นั้น เปนสรางการเคลื่อนที่ของวัตถุดวยการซอนทับของระนาบ
และใชวิธีการดึงเพื่อสรางการเคลื่อนที่ของระนาบเหลานั้น (ภาพที่ 4) การพับแบบซอน หรือ
Layer นัน้ เปนการซอนทับของชัน้ กระดาษหลายๆชัน้ โดยแตละชัน้ มีการเจาะทะลุถงึ กัน สามารถ
มองผานได เปนการเรียงลําดับตามเรื่องราวและเกิดมิติตื้นลึกขึ้น (ภาพที่ 5) การพับแบบยืดหด
หรือ Tunnel เปนการสรางภาพสามมิตโิ ดยการยนและการยืดกระดาษเขาออก เพือ่ สรางมิตคิ วาม
ตื้นลึก (ภาพที่ 6) การพับแบบการเปลี่ยนแปลงของมิติ หรือ Transformation นั้น เปนการพับ
ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงกระดาษจากสองมิติเปนสามมิติ โดยมีระนาบอางอิงเปน
เครือ่ งชวย สามารถแบงวิธกี ารออกไดเปนสองวิธยี อ ยๆคือ การพับแบบขนาน หรือ Parallel และ
การพับดวยมุม หรือ Angle (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 3 (ซายบน) การพับแบบหมุน
หรือ Wheel
ภาพที่ 4 (ขวาบน) การพับแบบดึง
หรือ Pull Tab
ภาพที่ 5 (ซายลาง) การพับแบบซอน
หรือ Layer
ภาพที่ 6 (ขวาลาง) การพับแบบยืดหด
หรือ Tunnel
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ภาพที่ 7 การพับแบบการเปลี่ยนแปลง
ของระนาบหรือ Transformation ทั้ง
ในแบบขนานและแบบพับจากมุม

ภาพกระดาษพับกับแนวความคิดทางสถาปตยกรรม
งานประดิษฐและเทคนิคกระดาษพับนัน้ แมปจ จุบนั จะถูกใชเปนการเลาเรือ่ งสําหรับเด็ก
แตมพี นื้ ฐานทางปรัชญาทีเ่ กีย่ วกับการรับรูแ ละความสัมพันธระหวางความเปนสองมิตแิ ละสามมิติ
ที่เกี่ยวกับวัตถุ รางกาย และสภาพแวดลอม โดยการเกิดของภาพ Pop-up นั้น ไมไดเปนการนํา
เสนอลักษณะของที่วางและรูปทรง (space and form) ตามที่เปนจริง แตเปนการสรางตัวแทน
หรือ representation โดยการลดทอนมิติและการยนยอพื้นที่ เพื่อใหภาพ Pop-up สามารถเลา
เรือ่ งเชิงสามมิตทิ สี่ มบูรณทสี่ ดุ ในพืน้ ทีท่ นี่ อ ยทีส่ ดุ หรืออีกนัยหนึง่ เปนการแปลงระนาบสองมิตเิ พือ่
ใหเกิดการรับรูสามมิติ
จากการศึกษาเทคนิคและธรรมชาติของภาพกระดาษพับ พบวาดวยกรอบของแนว
ความคิดดังกลาว การสราง ภาพ Pop-up จึงมีนยั ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการสรางงานทางสถาปตยกรรม
หลายประการ ไดแก
- การเกิดของพื้นที่จากระนาบ
(Creation of Space from Planes)
- การซอนทับขององคประกอบทางสถาปตยกรรม
(Overlapping and Superimposition of Architectural Elements)
- การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และองคประกอบ
(Transformation of Space and Elements)
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- การรับรูมิติของพื้นที่
(Spatial Dimension Perception)
- การเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหว และกลไกขององคประกอบ
(Movement and mechanical Elements)
จากความสัมพันธดงั กลาว กลไกและกระบวนการเกิดของภาพกระดาษพับ หรือ Pop-up
Image จึงสามารถถูกนํามาใชในการสรางพืน้ ทีท่ างสถาปตยกรรม โดยมีประเด็นทีก่ ลาวมาขางตน
เปนพืน้ ฐาน ซึง่ นําไปสูก ารออกแบบสถาปตยกรรมทีส่ ามารถนําปรัชญา ขอคิด ทฤษฎีและเทคนิค
ของภาพ Pop-up มาใชในการสรางพืน้ ทีท่ มี่ กี ารแปรเปลีย่ นหรือรองรับการแปรเปลีย่ นของมิตไิ ด
ตัวอยางการออกแบบทางสถาปตยกรรมที่นําความคิดและเทคนิคกระดาษพับมาใช
อยางชัดเจน สามารถเห็นไดจากกรณีศึกษา อาคารชื่อ GucklHupf ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ออสเตรียชื่อ Hans Peter Worndl มีที่ตั้งอยูที่ริมทะเลสาบ Mondsee ในประเทศออสเตรีย ซึ่ง
เปนอาคารชั่วคราวสรางขึ้นในป ค.ศ. 1993 (ภาพที่ 8)
อาคาร GucklHupf นี้ มีการใชโครงสรางไมและองคประกอบทุกสวนเปนไมและไมอัด
เปนอาคารที่มีผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีผนังที่ถูกแบงเปนสวนยอยๆ หลายสวน โดยสวนยอยๆ
เหลานั้น สามารถเคลื่อนที่ได เกิดเปนการเปดและปดของระนาบที่กอใหเกิดชองเปด และกอให
เกิดพื้นที่ของการใชงาน ระนาบเหลานั้นมีการเคลื่อนที่ดวยวิธีการหลักๆ 4 ่วิธีการคือ การพับ
การหมุน การดึง และการดันในทิศทางตางๆ เกิดเปนทางลาด ประตู หนาตาง ระเบียง และ
องคประกอบอื่นๆ และกอใหเกิดการเชื่อมตอของที่วางภายในและภายนอกขึ้น ดวยวิธีการตางๆ
ทําใหอาคารสามารถมีการเปลี่ยนแปลงจากกลองที่ปดทึบไปจนถึงอาคารที่เปดรับความสัมพันธ
กับธรรมชาติรอบขางอยางเต็มที่ การเปลีย่ นแปลงของระนาบในอาคาร GucklHupf นีใ้ ชเทคนิค
เกี่ยวกับการพับกระดาษใน 2 วิธีการหลักดวยกันคือ การพับแบบดึง หรือ Pull และการพับแบบ
การเปลีย่ นแปลงมิติ หรือ Transformation โดยใชการเทคนิคทัง้ สองแบบของการพับแบบขนาน
และการพับดวยมุม
อาคาร GucklHupf นี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธกับแนวความคิดในการสราง
ภาพกระดาษพับทั้ง 5 ประการคือ การเกิดของพื้นที่จากระนาบ การซอนทับขององคประกอบ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และองคประกอบ การรับรูมิติ และการเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหว และ
กลไกในงานสถาปตยกรรม
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ภาพที่ 8 อาคาร GucklHupf
โดย Hans Peter Worndl
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บทสรุป
ภาพ Pop-up เปนการนําเสนอเรื่องราวความเปนสามมิติจากระนาบสองมิติโดยใช
พืน้ ทีน่ อ ยทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได เมือ่ พิจารณาทัง้ หลักการและผลลัพธนนั้ จะเห็นวาความสัมพันธ
และการแปรเปลี่ยนระหวางความเปนวัตถุสองมิติและสามมิตินั้นเปนประเด็นสําคัญ และเมื่อ
พิจารณาลักษณะเฉพาะของ Pop-up Architecture ที่เกิดจากการตัดและพับกระดาษจะพบวา
ภาพเหลานั้นสามารถเลาเรื่องราวและแสดงออกถึงความเปนสามมิติไดโดยการลดทอนมวลจนมี
ความลึกนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได
จากการศึกษาเทคนิคและกรณีศึกษาดังกลาวทําใหเกิดคําถามขึ้นวา เมื่อเราแปลง
งานสถาปตยกรรมเปน Pop-up image นั้น มิติถูกลดทอนลง จนเกิดเปนวัตถุที่มีคุณสมบัติอยู
ระหวางความเปนสองมิตแิ ละความเปนสามมิติ เราสามารถจะเรียนรูอ ะไรไดบา งจากปรากฏการณ
ดังกลาวที่จะเปนประโยชนในการออกแบบสถาปตยกรรม เปนไปไดหรือไมที่งานสถาปตยกรรม
สามารถใชประโยชนจากปรากฏการณการยนยอของมิติเพื่อใหไดพื้นที่มีลักษณะยืดหยุน รองรับ
การเปลี่ยนแปลง และการผันแปร สถาปตยกรรมอาจไมจําเปนตองมีลักษณะที่ตายตัว เนื่องจาก
การใชงานในแตละชวงเวลาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง งานสถาปตยกรรมจึงอาจมีการแปรเปลี่ยน
ของพื้นที่ระหวางสองมิติและสามมิติไดไมจําเปนตองคงรูปถาวรดังที่เราคุนเคย
ผลลัพธจากการสรางงานสถาปตยกรรมดวยแนวความคิดของการสรางภาพกระดาษพับนี้
กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในการรับรูแ ละการใชพนื้ ทีส่ องประการหลักดวยกันคือการเปลีย่ นแปลง
ความหมาย และการเปลีย่ นแปลงขนาดและมิตขิ องพืน้ ที่ ในขณะทีแ่ นวความคิดของการสรางภาพ
กระดาษพับนั้นสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางมิติใหมๆ ในงานสถาปตยกรรมได
แตดวยความแตกตางของธรรมชาติของวัสดุและเทคนิควิธีการ ตลอดจนขอจํากัดของ
โครงสรางและการรับนํา้ หนักตลอดจนการใชงานจริงโดยมีมนุษยเขาไปเกีย่ วของในพืน้ ที่ ทําใหการ
สรางพืน้ ทีใ่ นงานสถาปตยกรรมไมสามารถเลียนแบบการสรางพืน้ ทีจ่ ากภาพกระดาษพับไดอยาง
สมบูรณ การนําแนวความคิดมาใชจงึ จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยความแตกตางดังกลาว จึงจะสามารถ
เขาใจธรรมชาติของงานสรางสรรคทแี่ ตกตางกันระหวางศิลปะกระดาษพับและงานสถาปตยกรรมได
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