บทคัดยอ
การจั ด ทํ า บรรณานุ ก รมและบทคั ด ยอหนั ง สื อ สิ่ ง พิ ม พ พ.ศ. ๒๕๕๓
ดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย (สถาป&ตยกรรม)

กฤษณะพล วัฒนวินยู

โครงการวิจัยการจัดทําบรรณานุกรมและบทคัดยอหนังสือสิ่งพิมพดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย สาขา
สถาป&ตยกรรมนี้ เป5นการวิจัยเชิงสํารวจ มุงเนนกระบวนการการศึกษาและเก็บขอมูลของสื่อสิ่งพิมพที่พิมพ
เผยแพร ตั้งแตป: พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึงเดือนมีนาคมของป: พ.ศ. ๒๕๕๔ เป5นหลัก ประกอบดวยหนังสือตํารา
วิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ และเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โดยการวิเคราะหเนื้อหาของ
หนังสือและผลงานทางวิชาการเพื่อจัดใหเป5นหมวดหมูตามการแบงกลุมสาระของเนื้อหาการวิจัย ตามการ
วิเคราะหหนังสือและผลงานวิชาการแตละหมวดหมูเชิงปริมาณในภาพรวม ตามคําสําคัญ บุคคลหรือผูเขียน
(Key person) ป: ที่พิมพ สํานักพิ มพ โดยการประมวลผลจากรูปแบบงาน เนื้อหา วัตถุ ประสงค และ
สาระสําคัญที่เกี่ยวของ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงไดทําการแบงหมวดหมูการศึกษา ออกเป5น ๑๓ หมวด
ประกอบดวย
๑) การออกแบบสถาป&ตยกรรมรวมสมัย ๒) ทฤษฎี แนวคิด ปรัชญาสถาป&ตยกรรมและประวัติศาสตร
สถาป& ต ยกรรม ๓) การอนุ รั ก ษสถาป& ต ยกรรม สถาป& ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น และสถาป& ต ยกรรมเพื่ อ ชุ ม ชน
๔) สถาป&ตยกรรมไทยและศิลปะสถาป&ตยกรรม ) การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ๖) การปฏิบัติวิชาชีพ
การบริหารจัดการ และกฎหมาย ๗) เทคโนโลยีอาคารและการกอสราง และวัสดุ ๘) คอมพิวเตอรเพื่อการ
ออกแบบ การนําเสนอผลงานสถาป&ตยกรรม
๙) การศึกษาสถาป&ตยกรรม และงานวิจัย รายงานและ
วิทยานิพนธ ๑๐) หนั งสื อแปล ๑๑) ภาพลายเสนทางสถาป& ตยกรรม การเขี ย นแบบสถาป& ตยกรรม
๑๒) ถายภาพทางสถาป&ตยกรรม ๑๓) เรื่องแตง สารคดี ทองเที่ยว
กระบวนการจั ด ทํ า บทคั ด ยอของหนั ง สื อ ที่ มี ส าระสํ า คั ญ เกี่ ย วของและสะทอนการสรางสรรค
สถาป& ต ยกรรมรวมสมั ย จากการคั ด เลื อกกลุมประชากร จะพบวามี สื่ อสิ่ งพิ มพและหนั งสือที่ เ กี่ ยวของกั บ
หมวดหมู ที่ สํ า คั ญ อยู ทั้ ง สิ้ น ๔๕๔ รายการ และในการคั ด เลื อ กกลุ มประชากร ที่ นํ า มาจั ด ทํ า ฐานขอมู ล
บรรณานุกรมและบทคัดยอ มีจํานวน ๑๒๓ รายการจาก ๔๕๔ รายการ เทียบไดเทากับ ๒๗% ของจํานวน
สิ่งพิมพที่มีเนื้อหาเกี่ยวของ
ในขั้ นสุ ด ทาย จึ งไดจั ด ทํา เป5น ระเบี ย นขอมูล บรรณานุกรมของกลุ มหนั งสือที่ เกี่ ย วของ งานวิ จั ย นี้
ทํ า หนาที่ ร วบรวมขอมู ล บรรณานุ ก รมของเอกสารสิ่ ง พิ ม พ และบทคั ด ยอของหนั ง สื อ สิ่ ง พิ ม พที่ เ กี่ ย วกั บ
องคความรู สาขาสถาป&ตยกรรมเบื้องตนไดครอบคลุมในระดั บหนึ่ง ซึ่งจะเป5น ประโยชนตอการสรางสรรค
สถาป&ตยกรรม และสามารถตอยอดในการคนควาวิจัยทางสถาป&ตยกรรมตอไป

Abstract
This research is a survey research which focuses on the content of related printed
media in the field of architecture in Thailand from 1994 to 2011. This study comprises of
printed books, texts, academic journals, research reports, graduate thesis, and proceedings.
The contents are analyzed and categorized according to the nature of emphasis, such as
keywords, key person, and the key publishing house; which also related to the overall
picture. Through the review of the contents, structures and objectives of each books, thus
resulted into 13 categories:
1) Contemporary Architecture 2) Architectural History and Theory 3) Conservation
and Heritage Vernacular and Community Architecture 4) Thai Architecture and Arts 5) Energy
and Environment 6) Professional practice 7) Building Technology and Construction
8) Architectural presentation and Computer Aided Design 9) Architectural studies and
research reports10) Translated texts and writings 11) Architectural Photography 12) Architectural
sketches and drawings 13) Architectural Documentary, Tourism and Novel.
In the process, the abstracts of each printed books that reflected the architectural
production in contemporary society are made. From 454 samples of related printed books,
123 of them were reviewed and concluded, which is about 27% of the total. In the end of
the research, these abstracts of books and index of bibliography were made. Therefore this
initial stage of database for the contemporary architecture in Thailand would be useful for
making architectural development in the future.

