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ในท้องถิ่น ท าการส ารวจภาคสนามโดยการรังวัดขนาดของอาคาร ร่างภาพ บันทึกภาพ และจัดท า
แบบทางสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังต้องอาศัยวิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ทั้ง
การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสนทนากลุ่ม หรือการจัดเวทีระดมสมอง หรือจากการรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
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แผนการท างานที่เป็นระเบียบแบบแผน ความสามารถคิดวิเคราะห์ ความสามารถคิดเชิง
สร้างสรรคน์ าเสนอทางสถาปัตยกรรมด้วยสื่อการน าเสนอ เรียบเรียงเป็นเอกสารรายงานเพ่ือ
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 ทั้งนี้  ผู้อ่านควรได้ศึกษารายละเอียดแต่ละหัวข้อเรื่องจากเอกสาร  หนังสือ  ต าราหรือ
แหล่งค้นคว้าอื่น เพ่ือความสมบูรณ์ครอบคลุมของเนื้อหาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารค าสอนนี้
คงอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการด าเนินการงานส ารวจสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นตาม
สมควร  หากท่านท่ีน าไปใช้แล้วมีข้อเสนอแนะใดที่เป็นประโยชน์ ผู้เขียนยินดีน้อมรับเพ่ือการ
ปรับปรุงและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์นั้น  ณ  โอกาสนี้ 
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