แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือน กรกฎำคม – กันยำยน 2558
ยุโรปศึกษำ
Aspalter, Christian ; Uchida, Yasuo and Gauld, Robin (Eds.) Health care systems
in Europe and Asia. London: Routledge, 2014 (362.1094 H434)

การศึกษาเปรียบเทียบระบบหลักประกันสุขภาพและนโยบาย
สาธารณสุขระดับโลกเป็นเรื่องจาเป็นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความ
เปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ทศวรรษหลังจากการก่อตัวของสังคมสูงอายุ
หนังสือเล่มนีไ้ ด้ศึกษาผลสารวจสภาพการจัดบริการสาธารณสุขใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วชั้นแนวหน้าของเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ไต้หวัน และสิงคโปร์ และเปรียบเทียบกับข้อมูลระบบบริการสาธารณสุขในประเทศที่มี
ความสาคัญอยู่ในลาดับต้นๆของยุโรป ได้แก่ อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลี โดยเน้นไปที่
ข้อเรียกร้องจากลูกจ้างให้มีการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข ระบบบริหารประกันสุขภาพ การ
ส่งต่อผู้ป่วย การเงิน และยุทธศาสตร์เชิงนโยบายการบริการสาธารณสุขในภาพรวม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรวดเร็วในเอเชีย และประเทศผู้สูงอายุในยุโรป
หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงนโยบายบริการสาธารณสุข การบริหารสวัสดิการและหลักประกัน
สุขภาพ นโยบายสังคม การพยากรณ์แนวโน้มของการเงินระบบบริการสาธารณสุขท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากรและแบบแผนการเกิดโรคทั้งที่เกิดขึ้นไปแล้วและกาลังดาเนิน
อยู่

Benson, Michaela. The British in rural France : lifestyle migration and the
ongoing quest for a better way of life. Manchester: Manchester University
Press, 2014 (FRA 944.083 B474B)
งานวิจัยเล่มนี้กล่าวถึงการใช้ชีวิตของชาวอังกฤษที่อพยพมาอาศัยอยู่
ในชนบททางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสโดยคาดหวังว่าจะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น จากภูมิประเทศที่สวยงามและภาพลักษณ์ของชีวิตชนบทใน
อุดมคติ
ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 ชาวอังกฤษ (ซึ่งรวมทั้งชาวสก็อตและ
เวลช์) ที่อพยพย้ายถิ่นมายังชนบทฝรั่งเศสมีจานวนมากอย่างเห็นได้ชัด
จังหวัด Lot ในแคว้น Midi-Pyrenees ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของ
ฝรั่งเศสเป็นที่นิยมทั้งของนักท่องเที่ยว และผู้ย้ายถิ่นจากสหราชอาณาจักร เนื่องเป็นพื้นที่ที่มีผู้อยู่
อาศัยไม่หนาแน่น บ้านและที่ดินมีราคาถูก การเป็นเจ้าของทรัพย์สินจึงทาได้ไม่ยาก
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยคือ ชาวอังกฤษทีม่ ีอายุระหว่าง 40-70 ปี ในขณะที่ย้ายมาอยู่ใน
จังหวัด Lot อย่างถาวร ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางผิวขาว แม้จะมีผู้เกษียณอายุงานแล้วเป็นส่วน
ใหญ่แต่ก็ยังมีครอบครัวพร้อมบุตร รวมทั้งคนโสดด้วยจานวนหนึ่ง ผู้เกษียณอายุมีรายได้จากเงิน
บานาญ ส่วนผู้ที่อายุยังน้อยมีรายได้จากการทาธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พักแรม
หรือการเป็นมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นธุรกิจเล็กๆ เพื่อความสมดุลระหว่างการทางานและการใช้ชีวิต
แต่ชีวิตหลังการย้ายถิ่นมาอาศัยในฝรั่งเศสไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่คาดไว้เสมอไป ผู้อพยพชาว
อังกฤษต้องปรับตัวเข้ากับชุมชนทั้งด้านภาษา ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับของคนใน
ท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพียงการย้ายที่อยู่
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นในทันทีได้ดังทีค่ าดหวัง

Bettio, Francesca ; Plantenga, Janneke and Smith, Mark (Eds.). Gender and the
European labour market. New York: Routledge, 2014 (331.4094 G325)

งานเขียนชิ้นนี้ให้ภาพรวมสถานภาพปัจจุบันของผู้หญิงและผู้ชาย
ในตลาดแรงงาน และเสนอการวิเคราะห์แนวโน้มล่าสุดของภาวะหลาย
มาตรฐานในการหาเลี้ยงชีพ การจ้างงาน เวลาเข้างาน การทางานที่ได้/
ไม่ได้รับค่าจ้าง การมีสวัสดิการสังคม และผลกระทบจากนโยบาย
สาคัญๆเช่น การเก็บภาษี รัฐสวัสดิการเชิงรุกแบบเดนมาร์กที่แปรผัน
ตามตลาดแรงงาน พลวัตรทางเศรษฐกิจและความมั่นคง
รวมถึงวิกฤติการณ์ทางการเงิน นอกจากนี้ยังประเมินภาพรวมผลกระทบจากยุทธศาสตร์การจ้าง
งานของสหภาพยุโรป
งานเขียนนี้ครอบคลุมหลายประเทศและหลายหัวข้อ รวมถึงให้ความสาคัญกับกลุ่มผู้
เสียเปรียบ เช่น เด็กและผู้สูงวัย มีการวิเคราะห์เนื้อหาในนโยบายหลักด้านความเสมอภาคทางเพศ
ของสหภาพยุโรปอย่างรอบด้าน รวมถึงบทบาทของผู้เป็นพ่อต่อการเปลี่ยนแปลงของครอบครัว

Moore, Adam. Peacebuilding in practice: local experience in two Bosnian
towns. Ithaca: Cornell University Press, 2013 (949.74203 M821P)

ในเดือนพฤศจิกายน 2007 ตอนใต้ของบอสเนียกาลังวุ่นวายจาก
การต่อสู้ระหว่างกลุ่มเยาวชนหัวรุนแรงชาวโครแอตและบอสเนียซึ่งกิน
เวลา 2 วัน เป็นแค่เศษเสี้ยวความวุ่นวายที่เมืองนี้ต้องเผชิญจากความ
ขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ มอสตาร์ถือเป็นอนุสรณ์ความ
ล้มเหลวของความพยายามเอาชนะปัญหาความแตกแยกในบอสเนียที่ฝัง
รากลึกมานับแต่สิ้นสงครามโลกจากนานาชาติผ่านกระบวนการสันติภาพ
หลากหลายช่องทาง มอสตาร์อาจคุกรุ่นด้วยความหวาดระแวงและแตกแยก แต่ขึ้นไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือยังมีเขตปกครองที่ชื่อบรักโก อาจเป็นแบบอย่างอันดีของบอสเนียเมื่อเทียบ
กับเขตเมืองอื่นๆ ในเรื่องความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุแ์ ทบไม่เป็นปัญหาของที่นั่น ทั้งยังได้รับ
การสนับสนุนจากชาวเมืองอย่างกว้างขวาง ที่นั่นยังเป็นเมืองเดียวในประเทศที่เด็กๆ ต่างชาติพันธุ์
ยังเรียนร่วมชั้นกันได้ ปัจจัยใดบ้างที่ผลักดันกระบวนการจรรโลงสันติภาพในทั้งสองเมืองให้มีผล
ที่แตกต่างกัน
ผู้เขียนชี้ว่าสภาพที่แตกต่างกันระหว่างมอสตาร์และบรักโกเกิดจากการผสานบทบาท
ระหว่าง 4 ปัจจัย คือ การออกแบบสถาบันทางการเมือง ผลพวงจากการปฏิรูปทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ มรดกจากยุคสงครามที่หลงเหลืออยู่ในภูมิภาคและท้องถิ่น และการทาหน้าที่ของ
หน่วยงานสันติภาพนานาชาติในทั้งสองเมือง สันติสุขในบรักโกนั้นส่วนหนึ่งมาจากสัมพันธภาพที่
หยั่งรากลึกระหว่างผู้ใหญ่ในท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่นานาชาติ จากการวิเคราะห์สันติสุขที่รุดหน้า
อย่างรวดเร็วจากความตั้งใจของคนในท้องถิ่น ผู้เขียนให้มุมมองที่ทรงพลังในแง่การทบทวนว่า
แท้จริงสันติสุขลุล่วงได้อย่างไร อันได้แก่ การปรับเปลี่ยนท่าที หรือ วัฒนธรรมซึ่งผูกขาดบรรดา
กิจกรรมและการจัดลาดับความสาคัญกระบวนการสร้างสันติภาพ

Youngs, Richard. Climate change and European security. Abingdon: Routledge,
2015 (355.033 Y81C)
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร ระบบการค้าระหว่าง
ประเทศ และการเกิดคลื่นผู้อพยพย้ายถิ่นข้ามพรมแดน การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศนอกจากทาให้อุณหภูมิสูงขึ้นแล้ว ยังเกิดภัยแล้ง ทีด่ ินไม่
สามารถใช้อยู่อาศัยได้ การขาดแคลนอาหาร และความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล ซึ่งความท้าทายของปัญหายังรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไม่ได้และมีผลกระทบในแง่ภูมิรัฐศาสตร์
ผู้เขียนศึกษาการกาหนดนโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรป ที่
เป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศ เพื่อวิเคราะห์การนานโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สหภาพ
ยุโรปยอมรับอย่างเป็นทางการถึงผลกระทบของสภาพภูมิอากาศมาเป็นเวลามากกว่า 1 ทศวรรษ
พร้อมกาหนดเป็นวาระในนโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกมีผลกระทบไปถึงตลาด รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากร ความ
มั่นคงของมนุษย์ กาลังทางทหารและการสร้างพันธมิตร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดุลแห่งอานาจ
นโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของยุโรปเกิดจากการริเริ่มทั้งโดยสหภาพฯ
และจากประเทศสมาชิก บทบาทในการดาเนินนโยบายมี 2 ทางเลือกคือ แนวทางแบบแข่งขันซึ่ง
จะเห็นได้ชัดจากการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางทหารในการป้องกันประเทศหรือนโยบายที่
แข็งกร้าวต่อประเทศที่เห็นว่าเป็นปัญหาคุกคาม การทุ่มทรัพยากรป้องกันชายแดน หรือการ
ผลักดันผู้อพยพข้ามแดนที่หนีภัยจากสภาพอากาศ อีกทางเลือกหนึ่งคือแนวทางการร่วมมือกัน
เช่น ความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อป้องกันความขัดแย้งของพล
เรือน และการกาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศร่วมกัน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าทั้งสอง
แนวทางนี้มีประโยชน์ในการลองผิดลองถูกเพื่อหาทางแก้ปัญหา โดยมีความท้าทายอยู่ที่การนา 2
แนวทางนี้มาใช้ร่วมกันในทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของยุโรป

อเมริกำศึกษำ
Downs, Donald Alexander and Murtazashvili, Ilia. Arms and the university :
military presence and the civic education of non-military students.
New York : Cambridge University Press, 2012 (355.2232 D751A)

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐฯ ซึ่งตั้งแต่ภายหลังสงครามเวียดนามเป็นต้นมา สถาบันอุดมศึกษา
ปฏิเสธการเข้ามามีบทบาทของกองทัพ เช่น กิจกรรมการศึกษาวิชาทหาร
Reserve Officer Training Corps (ROTC) รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาที่เกี่ยวกับการทหาร เช่น ประวัติศาสตร์ทหาร ความมั่นคงของชาติ
และการป้องกันประเทศ ฯลฯ หลังเหตุการณ์ 14 กันยายน 2001 กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็รณรงค์เรื่องแนวคิดสันตินิยม (Pacifism) ไม่สนับสนุนความคิดเรื่องการใช้
กาลังตอบโต้ รวมทั้งชี้ว่าสหรัฐฯมีส่วนรับผิดชอบที่ทาให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับประเทศของตน ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นต่างว่าในบางสถานการณ์การตอบโต้ด้วยกาลังทางทหารก็มีความจาเป็นต่อ
การป้องกันประเทศ
หลายปีหลังจากเหตุการณ์ 9/11 นักเคลื่อนไหวพยายามต่อสู้ให้นากิจกรรม ROTC กลับ
เข้ามาในมหาวิทยาลัยอีกครั้ง หลังจากหยุดดาเนินการไปมากกว่า 40 ปี เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริง
ทีว่ ่าประชาชนมีความรับผิดชอบทีเ่ ท่าเทียมกันในหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ ขณะที่มีเพียง 1%
ของประชากรเท่านั้นที่รับภาระนี้อยู่ และในที่สุดความพยายามนี้ก็ประสบความสาเร็จเมื่อ
มหาวิทยาลัยชั้นนาในสหรัฐฯ มีความคิดนากิจกรรมนี้กลับมาใน ค.ศ. 2011
สิ่งนีห้ มายถึงสถาบันอุดมศึกษากาลังฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกองทัพใช่หรือไม่ การให้ข้อมูล
ทีถ่ ูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับกองทัพมีส่วนสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาได้หรือไม่ และอะไรคือ
บทบาทหรือสถานะที่เหมาะสมของกองทัพและการศึกษาที่เกี่ยวกับกองทัพในระดับอุดมศึกษาของ
สหรัฐฯ
หากเปรียบเทียบกันแล้วดูเหมือนว่าสถาบันอุดมศึกษาและกองทัพมีแนวคิดที่เข้ากันไม่ได้
เมื่อสถาบันอุดมศึกษายึดมั่นในเสรีภาพทางความคิดและการสร้างสรรค์ขณะที่กองทัพเน้นในเรื่อง
ลาดับชั้นและการบังคับบัญชา ผู้วิจัยเห็นด้วยว่าสถาบันอุดมศึกษายังควรยึดมั่นในมาตรฐานทาง

วิชาการของตนเองในเรื่องเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยคือ การ
หาคาตอบว่าสถาบันอุดมศึกษาและกองทัพจะมีความสัมพันธ์ต่อกันแบบสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์
ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายได้หรือไม่
Lee-Marshment, Jennifer ; Conley, Brian M. and Cosgrove, Kenneth (Eds.). Political
marketing in the United States. London : Routledge, 2014 (324.7 Po769)
งานวิจัยนี้ศึกษาบทบาทของการตลาดในการเมืองอเมริกัน เทคนิค
และยุทธศาสตร์ของการตลาดทางการเมืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น
ชนะการเลือกตั้ง ได้รับเงินบริจาค รักษาชื่อเสียงของพรรค และ
ดาเนินการตามวาระของกลุ่มผลประโยชน์ เป็นต้น การตลาดถูกนามาใช้ไม่
เพียงในการหาเสียงเลือกตั้งที่ชาวอเมริกันคุ้นเคยเป็นอย่างดีเท่านั้น
หน่วยงานรัฐบาลทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น รวมทั้งผู้นาทางการเมืองที่อยู่
ในตาแหน่งยังใช้ประโยชน์จากแนวคิดและเทคนิคทางการตลาดเพื่อ
ดาเนินการตามนโยบายและสร้างเสียงสนับสนุนจากประชาชน
นักการเมืองและนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเห็นว่าการตลาดให้วิธีการและแนวทาง
ที่ทันสมัย สามารถนาไปใช้ได้จริงเพื่อการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย วิธีการทางการตลาดในการวิเคราะห์ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งช่วยให้เข้าใจความต้องการ
และกาหนดนโยบายรวมถึงยุทธศาสตร์ในการตอบสนองความต้องการนั้นได้ การตลาดยังช่วยใน
เรื่องการสื่อสารที่จะโน้มน้าวใจเพื่อขายความคิดทางการเมือง และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นา
และประชาชน
งานวิจัยนี้อภิปรายถึงการนาการตลาดมาใช้จริงในการเมืองอเมริกัน ในเรื่องการกาหนด
กลุ่มเป้าหมาย การใช้สื่อสังคมและประชานิยม การสื่อสารทางการตลาดแบบออนไลน์ การตลาด
โดยใช้ผู้มีชื่อเสียง การจัดการแบรนด์ทั้งโดยส่วนตัวผู้สมัครและโดยพรรค การโฆษณา ฯลฯ โดยมี
ตัวอย่างจากการเลือกตั้งในปี 2012

LeRoux, Kelly and Feeney, Mary K. Nonprofit organizations and civil society in
the United States. New York: Routledge, 2015 (338.7 L618N)

หนังสือเล่มนีไ้ ด้นาเสนอการทาความเข้าใจองค์กรทีไ่ ม่แสวงหา
ผลกาไรและองค์ประกอบทางสังคม การเมือง และมิติทางเศรษฐกิจของ
สังคม และครอบคลุมไปถึงการเชื่อมระหว่างการไม่แสวงหาผลกาไรและ
ประชาสังคม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย การให้
ความหมาย คาจากัดความ ในหลากรูปแบบ สถานการณ์ขององค์กรที่
ไม่แสวงหาผลกาไรในปัจจุบันของสหรัฐฯ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
พร้อมคาอธิบายว่าทาไมการไม่แสวงหาผลกาไรจึงคงอยู่ได้
ส่วนที่ 2 เรื่ององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรในประชาสังคม ประกอบด้วย การสร้างการไม่แสวงหา
ผลกาไรและชุมชน การพิสูจน์บทบาทของความใจบุญและการให้ในประชาสังคมสหรัฐฯ ส่วนที่ 3
เป็นมุมมองทางเมือง สังคม และเศรษฐกิจของการไม่แสวงหาผลกาไร ประกอบด้วย อิทธิพลของ
องค์กรไม่แสวงหาผลกาไรในบรรยากาศทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามมีบทบาท
ในวางนโยบายและการเลือกตั้ง รายการกิจกรรมการไม่แสวงหาผลกาไรและอาสาสมัคร การ
เคลื่อนไหวทางสังคม และการประท้วงทางการเมือง โดยยกตัวอย่างในช่วง ศตวรรษที่ 20
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิประชาชน และบทบาทการไม่แสวงหาผลกาไรในการเคลื่อนไหว
องค์ประกอบขององค์กรไม่แสวงหาผลกาไร การโต้เถียงในบทบาทที่องค์กรไม่แสวงหาผลกาไรมี
ส่วนในเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทั้งเป็นผู้ว่าจ้างของชาวอเมริกัน รวมถึงบทบาทการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น โดยการฝึกอบรมงานและองค์กรการพัฒนาเอกชนทั่วทั้งสหรัฐฯ และส่วนสุดท้าย
ความท้าทายและโอกาสขององค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลกาไร เป็นการคาดการณ์อนาคตของการไม่
แสวงหาผลกาไรและประชาสังคม พิสูจน์จากเหตุการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดที่จะส่งผลต่อ
องค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลกาไรในทศวรรษหน้าและต่อไป

Walker, Lester. American homes : the landmark illustrated encyclopedia of
domestic architecture. New York : Black Dog & Leventhal Publishers, 2014
(728.0973 W181A)
หนังสือเล่มนี้รวบรวมภาพลายเส้นและคาอธิบายแบบบ้าน
ของชาวอเมริกันตามลาดับเวลา เริ่มตั้งแต่สมัยของชาวอเมริกัน
อินเดียนและผู้ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐฯ เป็นกลุ่มแรก บ้าน
ของชาวอเมริกันอินเดียนใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น บ้านดิน
กระโจมมุงจากหรือกระโจมหนังสัตว์ ฯลฯ เมื่อชาวยุโรปเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานจึงนาแนวคิดในการสร้างบ้านของประเทศตนเองมาปรับเข้ากับ
สถานที่ใหม่ ราว ค.ศ. 1640 ชาวยุโรปตั้งรกรากอยู่ใน 4 ภูมิภาคซึ่งมี
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ได้แก่ ชาวอังกฤษใน New England ที่พัฒนาทักษะการสร้าง
บ้านด้วยไม้ ชาวอังกฤษอีกกลุ่มหนึ่งบริเวณอ่าว Chesapeake ที่มีฐานะดีกว่าสร้างบ้านด้วยอิฐ
แบบสมัยกลางซึ่งได้รับความนิยมในประเทศอังกฤษขณะนั้น ชาวเยอรมันและสก็อตช์กับไอริชจะ
อยู่บริเวณหุบเขาแม่น้า Delaware ซึ่งส่วนใหญ่ใช้หินสร้างบ้านตามแบบสิ่งก่อสร้างในบ้านเกิด
และ บริเวณหุบเขาแม่น้า Hudson เป็นที่อยู่ของชาวดัตช์ซึ่งใช้วัสดุหลายชนิดในการสร้างบ้าน
ชุมชนเหล่านี้ขยายตัวไปตามการอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่ การสร้างที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพภูมิอากาศ วัสดุที่หาได้ ทักษะในงานช่าง และสิ่งสาคัญที่สุดคือความรู้ในการสร้าง
บ้านที่ได้รับจากถิ่นที่อยู่เดิม ราวต้นศตวรรษที่ 18 มีการอพยพไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่ใจกลาง
ประเทศ จึงเกิดแนวคิดในการสร้างบ้านที่ได้รับอิทธิพลมาจาก 3 วัฒนธรรมของ New England,
Chesapeake และ Delaware ยกเว้นวัฒนธรรมของชาวดัตช์ที่มิได้มีการอพยพย้ายไปในที่อื่นๆ
ในเวลาเดียวกันชาวฝรั่งเศสก็ปักหลักอยู่ตามฝั่งแม่น้า Mississippi ที่มภี ูมิอากาศร้อนชื้นจึงเกิด
รูปแบบและเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ของชาวใต้
ต่อมาด้วยเทคโนโลยีใหม่ปลายศตวรรษที่ 19 และในศตวรรษที่ 20 ทาให้เกิดแนวคิดใหม่
ที่หลากหลายในการสร้างบ้าน เช่น Quonset hut ที่ใช้แผ่นเหล็กเป็นวัสดุก่อสร้าง บ้านคอนกรีต
เบา บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ โดยที่บ้านเพื่อการใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดาจะเป็นผลงานของ
สถาปนิกที่นิยมออกแบบบ้านที่มีรูปแบบเรียบง่ายกว่าซึ่งได้รับอิทธิพลจากสิ่งก่อสร้างในท้องถิ่น
ผสมผสานกับความเรียบง่ายและความพอเพียง

Sprinkle, John H. Crafting preservation criteria: the National Register of Historic
Places and American historic preservation. New York: Routledge, 2014
(973 S769C)
การเริ่มมีผลบังคับใช้ของกฎหมายอนุรักษ์โบราณสถานแห่งชาติในปี
1966 ได้พลิกโฉมหน้างานอนุรักษ์โบราณสถานอเมริกัน โดยเริ่มมีการขึ้น
ทะเบียนสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ตราบจนถึงปัจจุบันมีแหล่ง
โบราณสถานได้รับการขึ้นทะเบียนไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 1.4 ล้านแห่งทั่ว
ประเทศ ทะเบียนโบราณสถานชาติเป็นบัญชีทางการของบรรดาสถานที่ ที่
ได้รับการเชิดชูว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ หนึ่งในหลักการพื้นฐานของ
ทะเบียนแห่งชาติคือโบราณสถานทุกแห่งเงื่อนไขสาคัญต้องผ่านการประเมินตามชุดมาตรฐาน
เพื่อประกอบความเข้าใจในฐานะที่เป็นสถานที่สาคัญต่อประวัติศาสตร์อเมริกา
มีการอธิบายด่านแรกของการพิจารณาโครงการอนุรักษ์โบราณสถานระดับชาติ ตั้งแต่การ
การวางแผนเพื่อประยุกต์ใช้งานอย่างต่อเนื่อง การขอรับทุน รวมไปถึงการท่องเที่ยวสร้างสานึก
ต่ออดีต และโครงการการศึกษาต่างๆ งานเขียนชิ้นนี้มีการอธิบายความเป็นมาที่มีการเพิ่มแต่ละ
เงื่อนไขเข้ามาจากผลงานศิลปะจนถึงโบสถ์ จากกฎ 50 ปี จนถึงมุมมองประวัติศาสตร์

