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ประวัติและผลงานของ ศ. อรศิร ิปาณินท 
 
1. ยศ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ  ชื่อ        อรศิร ิ นามสกุล   ปาณินท 
2. ที่อยู   

2.1. ที่ทำงาน 
สังกัด ภาควิชาสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน  แขวงจตุจักร เขตบางเขน   
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย  10900 

โทรศพัท   0-29428960-3 ตอ 310    
โทรสาร   0-2940-5413 ตอ 333 
E-mail    archorp@ku.ac.th  

 
3. ประวัติสวนตัวและการศึกษา 

3.1. ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2503   โรงเรียนมาแตรเดฮีวิทยาลัย 
พ.ศ. 2505   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2509   ศ.บ.(สถาปตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2511  M.S. (Tropical Architecture), Pratt Institute, N.Y., U.S.A. 
พ.ศ. 2544  ปริญญาเอกสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ. 2548 ศิลปศาสตรดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2552 สถาปตยกรรมศาสตรดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

4. หนาที่การงานหรืออาชีพ (อดีต-ปจจุบัน) 
4.1. ประวัติการรับราชการ 

บรรจุเขารับราชการ  1 สิงหาคม 2512 อัตราเลขที่ 424 
เกษียณอายุวันที่  30 กันยายน 2547 
พ.ศ. 2512-2517  อาจารยโท คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2518-2519  อาจารยเอก คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2519  ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 5 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
พ.ศ. 2522  รองศาสตราจารย ระดับ 6 ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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พ.ศ. 2523  รองศาสตราจารย ระดับ 7 ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2524  รองศาสตราจารย ระดับ 8 ภาควิขาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2525  รองศาสตราจารย ระดับ 9 ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2534  ศาสตราจารย ระดับ 10 ตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2534 ภาควิชา
สถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2544  ศาสตราจารย ระดับ 11 ตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2544 ภาควิชา
สถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คำสั่ง 
ทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 16/2545 สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม 2545 

พ.ศ. 2548 ศาสตราจารยเกียรติคุณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ใหไว ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2548 

 
4.2. ประวัติการบริหาร 

พ.ศ. 2517-2520  เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2520-2523  หัวหนาภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
พ.ศ. 2523-2527  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2529-2531  รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2523 – 2527  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทผูบริหาร 
2519 – 2521  กรรมการสภาอาจารย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทผูบริหาร 

เหรัญญิก สมาคมสถาปนิกสยามฯ 
2544 – 2547 ประธานคณะกรรมการหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ สภาสถาปนิก 
2542 – ปจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

รังสิต 
2546 – 2547 กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาตำแหนงวิชาการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2531 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิสถาปตยกรรม สำนักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน 
2542 – 2551 กรรมการอำนวยการการจัดการศกึษา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
2538 – 2550 ประธานคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษาและการเปดหลักสูตร

สถาปตยกรรมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา สกอ. 
2536 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษาสาขาสถาปตยกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยศรปีทุม 
2548 – 2550 ประธานคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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5. ผลงานดีเดนที่เปนประโยชนตอสังคม 
ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับชุมชนและสถาปตยกรรมพื้นถ่ินและภูมิปญญาชาวบานที่แฝงอยูในการดำรงชีวิต 
โดยไดถายทอดเปนผลงานทางวิชาการ วิจัย และงานสรางสรรคตางๆดังนี้ 
5.1.  ผลงานทางวิชาการ 

งานแตง  เรียบเรียง  แปล  หนังสือ / ตำรา  
5.1.1. อรศริิ ปาณินท . สวนประกอบที่เกี่ยวของกับการออกแบบ  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2516 
5.1.2. อรศริิ  ปาณินท . ที่วางทางสถาปตยกรรม  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2519 
พิมพครั้งท่ี 2 โดยศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต, 2539 

5.1.3. อรศริิ  ปาณินท . กระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2521 
พิมพครั้งท่ี 2 ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต, 2539 

5.1.4. อรศริิ  ปาณินท . การศึกษาเพื่อการอนรุักษและพฒันาพื้นที่ริมแมน้ำเจาพระยาของกรุง
รัตนโกสินทร บริเวณยานธุรกิจ  กรุงเทพฯ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2523 

5.1.5. อรศริิ  ปาณินท . มนุษยกับการสรางสรรคสถาปตยกรรม  นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2529 
พิมพครั้งท่ี 2 โดยศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต, 2539 

5.1.6. อรศริิ  ปาณินท . เสนและสีจากการคนควาและวิจัยทางสถาปตยกรรม  กรุงเทพฯ : 
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2538 

5.1.7. อรศริิ  ปาณินท . บานและหมูบานพื้นถิ่น  กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2539 
พิมพครั้งท่ี 2  โดยสมาคมสถาปนิกสยามในประบรมราชูปถัมภ, 2539 

5.1.8. อรศริิ  ปาณินท . สถาปตยกรรมไต . กรุงเทพฯ : โรงพิมพประชาชน , 2539 
5.1.9. อรศริิ  ปาณินท . เรือนพื้นบานไทย – มอญ  ท่ีสังขละบุรี  กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540 
5.1.10. อรศริิ  ปาณินท . เรือนพ้ืนถิ่นในละแวกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา.  กรุงเทพฯ:  โรง

พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541 
5.1.11. อรศริิ  ปาณินท . ปญญาสรางสรรคในเรือนพื้นถิ่นอษุาคเนย  กรุงเทพฯ : เจ พริ้นท, 

2542 
5.1.12. อรศริิ  ปาณินท . วาดบันทึก . กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด 

(มหาชน), 2543 
5.1.13. อรศริิ  ปาณินท . รายเสนรายทาง  เลม 1.  กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิช

ชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2546 
5.1.14. อรศริิ  ปาณินท . รายเสนรายทาง  เลม 2. กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง 

จำกัด (มหาชน), 2546. 
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5.1.15. อรศริิ  ปาณินท . เรียบงายและเปนสุขกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่น. กรุงเทพฯ : กิเลนการ
พิมพ, 2550. 

5.1.16. อรศริิ  ปาณินท และนภดล จันทวีระ. บานและเรือนพวนเชียงขวาง: การยอนกลับมา
ต้ังถิ่นฐานใหมในพื้นที่เดิม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพอุษาคเนย, 2554. 

5.1.17. อรศริิ  ปาณินท . เก็บตกจากงานวิจัยไท-ลาว. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพอุษาคเนย, 
2554. 

5.1.18. อรศริิ  ปาณินท . บานและเรือนพวนบางปลามา: จากเชียงขวางสูสังคมลุมน้ำภาค
กลางของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพอุษาคเนย, 2555. 

5.1.19. อรศริิ  ปาณินท . เสนรางทางถิ่น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพอาศรมศิลป, 2556. 
 

5.2. บทความทางวิชาการ (เฉพาะที่สำคัญ) 
5.2.1. อรศิร ิปาณินท :  “วัดจีนในกรุงเทพฯ”,  วารสารวิชาการของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 6, โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพฯ  2530 
5.2.2. อรศิร ิ ปาณินท : “ รูปลักษณแทนความหมายตาง ๆ ในวัดจีน”, วารสารวิชาการของ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร ฉบับที่ 7, โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพฯ, 2531 

5.2.3. อรศิร ิปาณินท : “ตลาดพ้ืนบานลานนา”,  วารสารหนาจั่ว 3 (ปการศึกษา 2536) : หนา 
231 – 246 

5.2.4. อรศิร ิปาณินท และคณะฯ : “การศึกษาเพื่อการอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเท่ียว
ทางดานกายภาพประเภทวัด  วัดในภาคอีสาน”,  วารสารหนาจั่ว 7 (ปการศึกษา 2530) : 
หนา 49 – 79 

5.2.5. อรศิร ิ ปาณินท : “กลาวถึงวัดบานถ่ิน สิบสองพันนาอีกสักครั้ง”,  วารสารหนาจั่ว 10 (ป
การศกึษา 2533) : หนา 37 – 55 

5.2.6. อรศิร ิปาณินท : “หมูบานลัวะ แมละอูบ จังหวัดแมฮองสอน”, วารสารอาษา (สิงหาคม 
2537) หนา 92 – 95 

5.2.7. อรศิร ิปาณินท : “พัฒนาการของคนหลายกลุมที่บานแมสามแลบ”,  วารสารอาษา 
(กันยายน 2537) : หนา 92 – 95 

5.2.8. อรศิร ิปาณินท : “หมูบานและบานไต (ไทใหญ) ที่บานปางหมู อำเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน”, วารสารอาษา (ตลุาคม 2537) : หนา 96 – 107 

5.2.9. อรศิร ิปาณินท : “บานไตลื้อ สิบสองพันนา”, วารสารอาษา (ธันวาคม 2537) : หนา 84 
–95 

5.2.10. อรศิร ิปาณินท : “บานไตลื้อ ที่บานปางสา อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน”, วารสารอาษา 
(มกราคม – กุมภาพันธ 2538) : หนา 92 – 104 

5.2.11. อรศิร ิปาณินท : “บานไตยวน ที่ดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม”, วารสารอาษา (มีนาคม – 
เมษายน 2538) : หนา 102 – 110 

5.2.12. อรศิร ิปาณินท  และคณะฯ : “การศึกษาเพ่ือการอนุรักษแหลงทองเที่ยวเมืองแมฮองสอน
และบริเวณเก่ียวเนื่อง”, วารสารหนาจั่ว 13 (ปการศึกษา 2538 2539) : หนา 117 – 
172 
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5.2.13. อรศิร ิปาณินท และสมคิด จิระทัศนกุล : “เรือนคาขายพื้นถิ่นในชุมชนเมือง”, ใน
วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 18 ป 2544 :  
หนา 43 – 58 

5.2.14. อรศิร ิปาณินท : “ความแปรเปลี่ยนของเรือนและสภาพแวดลอมพ้ืนถิ่น”, ในภูมิปญญา
สถาปตยกรรม หนังสือสรรสาระ ลำดับ 1 ศูนยตำราและเอกสารวิชาการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546 :  หนา 31 – 65 

5.2.15. Panin, Ornsiri. “From Similairties to Differences”, Journal of the Faculty of 
Architecture, Silpakorn University, Vol 19/2002 – 2003 P. 24 – 37 

5.2.16. อรศิร ิปาณินท : “สนุกกับการเรยีนรูสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น”, ในวารสารวิชาการ “มอง 
อดีต ผานเวลาศกึษาสถาปตยกรรมไทย”   กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546 : หนา 3.1 – 3.3 

5.2.17. อรศิร ิปาณินท : “งานภาคสนามเรือนพ้ืนถิ่นที่บานเหมา เชียงตุง”, วารสารหนาจั่ว ฉบบั
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมไทย ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน 2548) : 
หนา 8 – 27 

5.2.18. อรศิร ิปาณินท : “ระบบนิเวศกับการวางผังหมูบานพ้ืนถ่ินของไทเขินเชียงตุง”, วารสาร
หนาจั่ว วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 21 (ป
การศกึษา 2547 – 2548) : หนา 17 -24 

5.2.19. อรศิร ิปาณินท : “นิเวศวิทยาวัฒนธรรมของหมูบานไทเขิน: เชียงตุง”, วารสารระแนง 
วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับที่ 4 : หนา 
136 – 147 

5.2.20. อรศิร ิปาณินท : “ปองจับสาว : การอยูรวมกันอยางงดงามและกลมกลืนของเรือนและวิถี
ชีวิตของชาวไทยพวน”, วารสารระแนงฉบับพิเศษ วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับท่ี 5 : หนา 149 – 163 

5.2.21. อรศิร ิปาณินท : “Cultural Ethnoecology in Phetchburi Basin”, วารสารหนาจั่ว 
ฉบับท่ี 23 (2008) : หนา 269 – 289 

5.2.22. อรศิร ิปาณินท และคณะ : “ภูมิปญญาและพัฒนาการของเรือนพ้ืนถิ่นลุมน้ำเพชรบุรี: 
ศักยภาพพในการคงอยูโดยมีประชาชนเปนฐาน”, วารสารหนาจั่ว ฉบับท่ี 24 (2009-
2010) : หนา 129 – 146 

5.2.23. อรศิร ิปาณินท: “บานและเรือนพวนเชียงขวาง: การยอนกลับมาตั้งถ่ินฐานใหมในพ้ืนที่
เดิม”, วารสารหนาจั่ว ฉบับที่ 25 (กันยายน 2553-สิงหาคม 2554) : หนา 45 – 76 

5.2.24. อรศิร ิปาณินท: “บานและเรือนพื้นถ่ินไทพวนบางปลามา สุพรรณบุรี: ความแปรเปลี่ยน
และการปรับตัว”, วารสารหนาจั่ว: วาดวยประวัติศาสตรสถาปตยกรรม และ
สถาปตยกรรมไทย. ฉบับที่ 8 (กันยายน 2554-สิงหาคม 2555) : หนา 201 – 216 

5.2.25. อรศิร ิปาณินท: “การปรับตัวในบริบทใหญที่แตกตางของกลุมชาติพันธุไท-ลาวในพ้ืนท่ีลุม
น้ำภาคกลาง”, วารสารหนาจั่ว ฉบับที่ 26 (กันยายน 2554-สิงหาคม 2555) : หนา 201 
– 224 

5.2.26. อรศิร ิปาณินท: “เครือญาติเรือนพื้นถิ่นคนสยามในตุมปด กลันตัน มาเลเซยี”, วารสาร
หนาจั่ว ฉบับที่ 27 (กันยายน 2555-สิงหาคม 2556) : หนา 23 – 44 
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5.2.27. อรศิร ิปาณินท: “พลวัตเรือนพื้นถ่ินไทใหญในพ้ืนที่รวมทางภูมิศาสตรในอุษาคเนย: ไทย 
เมยีนมาร จีน อินเดีย”, วารสารหนาจั่ว ฉบับที่ 28 (กันยายน 2556-สิงหาคม 2557) : 
หนา 1 – 22 

5.2.28. อรศิร ิปาณินท: “เรือนพักอาศัยในกลุมชาติพันธุผสมผสาน: โซง และพวน ที่บานวังรอ ต.
วังมหากร อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค”, วารสารหนาจั่ว ฉบับที่ 29 (มกราคม – ธันวาคม 
2558) : หนา 191 – 204 

5.2.29. อรศิร ิปาณินท: “เรือนลาวแงวที่บานตาลเสี้ยน สระบุรี”, วารสารหนาจั่ว ฉบับที่ 30 
(มกราคม – ธันวาคม 2559) : หนา 175 – 192 

 
5.3. ผลงานวิจัย 

List of publications งานวิจัยที่ตีพิมพในเอกสารการประชุมนานาชาติ  รวม 14 เรื่อง 
5.3.1. Ornsiri Panin : Guidelines for the Design of The Single-Teacher School in 

the Northeastern Region of Thailand and the Physical Approach to Their 
Solutions, UNESCO GRANT, 1978 

5.3.2. A Study for Preservation of Community Living Patterns and Residential 
Buildings Characteristics along Klong Bangkok Noi : The Country Report of 
Thailand for Final Report : SPAFA Workshop on Community Based 
Conservation and Maintenance of Historic Buildings and Living Monuments 
(S-W 111), Bangkok, Thailand, August 23-30, 1987 (P 101 – 111) 

5.3.3. The Comparative Study of the Chinese Temple in Bangkok : Proceeding of 
the 4th International Conference on Thai Studies, 11 – 13 May, 1990, 
Institute of Southeast Asian Studies, Kunming, China (Volume 1, P 246 – 
256) 

5.3.4. The Conservation of Tourism Attraction of Maehongson and It’s Vicinity : 
Case Study For the Conservation of Cultural Tourism : Ban Maung Pon, Kun 
Yuam District : Proceeding of the 6th International Conference on Thai 
Studies, Theme iv : Traditional And Changes at Local and Regional Levels, 
14-17 October 1996, Chiang Mai, Thailand (volume 1, P. 325-340) 

5.3.5. Culture and Architecture : The Final Report of the International Seminar 
Culture of the Southeast Asia-Similarities in their Ways of Living, 26-28 June 
1996, at the Royal River Hotel, Bangkok, held by the Fine Arts Department, 
Ministry of Education, Office of the Prime minister (P. 16-26) 

5.3.6. The Central Region Vernacular Architecture : The Final Reports of the 
International Conference on Conservation and Revitalization of Vernacular 
Architecture, SPAFA 13-15 May 1997, Bangkok (P. 37-58) 

5.3.7. Houses and Religious Building in the Vicinity of Maung Chiang-Rung: 
Proceeding of the International Conference on Tai Studies, June 1998, 
Bangkok (P. 52) The Final Report is on publishing 
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5.3.8. The indigeneous Shophouses and Markets: Proceeding of the International 
Symposium BMB “Modernity, Tradition, Culture, Water”, Bangkok 2002, 29-
31 October 2002 (P.107-112) 

5.3.9. Thai - Mon Vernacular Houses : Silpakorn University International Journal, 
Volume 2, No. 1, January – June 2002 (P. 27-46) 

5.3.10. Transition of the Indigenous Shophouses and Markets: Silpakorn University 
International Journal, Volume 2, No. 2< July – December 2002 (P. 25-36) 

5.3.11. Conflict in Urban Development : The Question of Local Identities in 
Bangkok Commercial and Business Area : Proceeding of the International 
Symposium BMB, “Identity and Globalization : Design for the City”, 
Bordeaux 2005, 7-9 April 2005 (P.154-158) 

5.3.12. Tai-Ethnic Village in Suvarnabhumi : Proceeding of the International 
Symposium on Architecture in the Land of Suvarnabhumi (ISALS), Bangkok 
2006, 3-4 August 2006 (P.11-21) 

5.3.13. The Conservation of Vernacular Built Environment: Journal of the Faculty 
of Architecture Silpakorn University 2006-2007 (P.195-208) 

5.3.14. Cultural Ecology of the Tai-Kheon Village in Chieng Tung : Silpakorn 
University International Journal, Volume 5, No.1-2, January-December 2005 
(P.5-24) 

 
 

5.4. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพท้ังเลม 
5.4.1. อรศิร ิปาณินท. โรงเรียนครูคนเดียว. กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2519. (ทุนอุดหนุนวิจัยของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 
5.4.2. อรศิร ิปาณินท.  อิทธิพลของสภาพแวดลอมและสังคมที่มีตอการออกแบบโรงเรียน

ประชาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2521. (ทุนอุดหนุนวิจัยของคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ) 

5.4.3. อรศิร ิปาณินท.  การออกแบบอาคารพักอาศัยที่ใชพลังงานต่ำ. กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525. (ทุนอุดหนุนวิจัยของคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ) 

5.4.4. อรศิร ิปาณินท และคณะฯ.  ลักษณะอาคารพักอาศัยยานคลองบางกอกนอย : 
การศึกษาเพื่ออนรุักษและพัฒนาสภาพแวดลอมและอาคารพักอาศัย. กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526. (ทุนอุดหนุนวิจัยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

5.4.5. อรศิร ิปาณินท. และคณะฯ  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางดานกายภาพประเภทวัด : 
เลมที่ 2 : วัดในภาคเหนือ. กรุงเทพฯ: กองวางแผนโครงการ การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย, 2529. (ทุนอุดหนุนวิจัยของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 
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5.4.6. อรศิร ิปาณินท และคณะฯ.  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางดานกายภาพประเภทวัด : 
เลมที่ 3 : วัดในภาคอีสาน. กรุงเทพฯ: กองวางแผนโครงการ การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย, 2530. (ทุนอุดหนุนวิจัยของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 

5.4.7. อรศิร ิปาณินท.  การศึกษาเปรียบเทียบวัดจีนในกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: เจ. พริ้น} 2532. 
(ทุนอุดหนุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

5.4.8. อรศิร ิปาณินท และคณะฯ. การศกึษาเพื่ออนุรักษและพัฒนาดานกายภาพของวัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพฯ: กองวางแผนโครงการ การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2532  (ทุนอุดหนุนวิจัยของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 

5.4.9. อรศิร ิปาณินท. และคณะฯ  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางดานกายภาพประเภทวัด : 
เลมที่ 4 : วัดในภาคใต. กรุงเทพฯ: กองวางแผนโครงการ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 
2533. (ทุนอุดหนุนวิจัยของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 

5.4.10. อรศิร ิปาณินท และคณะฯ. การศกึษาเพื่ออนุรักษแหลงทองเที่ยวเมืองแมฮองสอนและ
บริเวณเกี่ยวเนื่อง. กรุงเทพฯ: กองวางแผนโครงการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 
2536. (ทุนอุดหนุนวิจัยของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 

5.4.11. อรศิร ิปาณินท.  การศึกษา  บาน  หมูบาน  และเทคโนโลยีการกอสรางของหมูบานจีน
ฮอ จังหวัดแมฮองสอน. นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538. (ทุนอุดหนุน
การวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร)  

5.4.12. อรศิร ิปาณินท และคณะฯ.  การศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการจดัตั้ง
ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติภาคตะวันออก. กรุงเทพฯ: กองวางแผนโครงการ 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2539.  (ทุนอุดหนุนวิจัยของการทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย) 

5.4.13. อรศิร ิปาณินท และคณะฯ.  การประเมินสถานภาพไทยศึกษา  สถาปตยกรรม  
ศิลปกรรม  และหัตถกรรม. กรุงเทพฯ: เจ. พริ้น 2541  (ทุนอุดหนุนวิจัยของสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)) 

5.4.14. อรศิร ิปาณินท และคณะฯ.  เรือนพื้นบานไทย-มอญ. นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2542. (ทุนอุดหนุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

5.4.15. อรศิร ิปาณินท และคณะฯ.  แผนแมบทระยะท่ี 2  โครงการอนรุักษและพฒันานคร
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2542 (ทุนอุดหนุนวิจัยของกรมศิลปากร)  

5.4.16. อรศิร ิปาณินท.  หมูบานลอยน้ำของไทย. กรุงเทพฯ: เจ. พริ้น, 2545 (ทุนอุดหนุนวิจัย
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)) 

5.4.17. อรศิร ิปาณินท และสมคิด จิระทัศนะกุล. เรือนคาขายพื้นถิ่นในชุมชนเมือง. กรุงเทพฯ, 
2542 (ทุนอุดหนนุวิจัยจาก สกว.) 

5.4.18. อรศิร ิปาณินท.  เรือนพื้นถิ่นไทพวนในประเทศไทย. นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543 (ทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

5.4.19. อรศิร ิปาณินท และคณะฯ.  ภูมิปญญาทองถิ่นในระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรม การอยู
อาศัยที่ยั่งยืนของคนไทย.  กรุงเทพฯ: เจ. พริ้น, 2547 (ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546-2547)  
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5.4.20. อรศิร ิปาณินท และคณะฯ.  ภูมิปญญา พัฒนาการ และความสัมพันธระหวางกันของ
เรือนพื้นถิ่นไทเขิน เชียงใหม – เชียงตุง. กรุงเทพฯ: เจ. พริ้น, 2548 (ทุนอุดหนุนวิจัย
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 2545-2548) 

5.4.21. อรศิร ิปาณินท และคณะฯ.  การศึกษาเพื่ออนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมสรรคสราง 
ลุมน้ำเพชรบุรี. (ทุนอุดหนุนวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2550-2551) 

5.4.22. อรศิร ิปาณินท และคณะฯ.  การศึกษาแบบองครวมของการปรับตัวในบริบทใหมท่ี
แตกตางของกลุมชาติพันธุไท-ลาว ในพื้นท่ีลุมน้ำภาคกลางของประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ: เจ. พริ้น, 2548 (ทุนอุดหนุนวิจัยศาสตราจารยวิจัยดีเดน สกว.) พ.ศ. 2552 
(2552-2555) จาก สกว. สกอ. และ มก. 
 

5.5. งานวิจัยที่ตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ 
5.5.1. The Conservation of Tourism Attraction in Maehongson and It’s Vicinity, 

Case Study for the Conservation of Cultural Tourism Attraction, Ban Maung 
Pon.  Kun Yuam District. Submitted to The 6 the International Conference 
on Thai Studies Chiang Mai, Thailand 14-17 October 1966 

 
5.6. ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น เชน ส่ิงประดิษฐ  วรรณกรรม ฯลฯ 

5.6.1. ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแบบ  อนุสรณสถานแหงชาติ (2525) เปนหัวหนา
คณะทำงานประกวด แบบในนามคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5.6.2. สูจิบัตรในการแสดงผลงานวาดเสนและสีน้ำ “ฉันชอบวาดเขียน” กรุงเทพฯ อัมรินทรพริ้
นติ้งแอนดพับสิชชิ่ง (มหาชน), จำกัด 2543 

5.6.3. สูจิบัตรในการแสดงผลงานวาดเสนและสีน้ำ “ยุงขาว” ยุงฉางแหงภูมิปญญา กรุงเทพฯ 
อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2547 

5.6.4. สูจิบัตรในการแสดงโปสเตอรผลงานวิจัยและการสำรวจภาคสนามของหลักสูตรปริญญา
มหาบัญฑิตสาขาสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน “คนหา” กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิช
ชิ่งจำกัด (มหาชน), 2548 

5.6.5. หนังสือ “ไทๆ” ผลงานวาดแสนประกอบการประชุมวิชาการภูมิปญญาพัฒนาการและ
ความสัมพันธระหวางกันของเรือนพื้นถ่ิน”ไทย-ไท” ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ
มหาชน)  27 - 28 ตุลาคม 2548 กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งและพับลชิชิ่งจำกัด 
(มหาชน) 2548 

 
6. รางวัลที่เคยไดรับ (ระบุปท่ีไดรับ) 

6.1. ดานวิชาการ 
 ไดรบัรางวัลชนะเลิศการประกวดแบบอนุสรณสถานแหงชาติ ทำการกอสรางที่ตำบลลำลูกกา 

ปทุมธานี (2525) กอสรางแลวเสร็จ 2535 โดยเปนหัวหนาคณะทำงานประกวดแบบในนามคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ไดรบัรางวัลเกียรติคุณเปนนักศึกษาเกาดีเดน สายวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2538 
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 ไดรบัรางวัลเกียรติคุณเปนนักศึกษาเกาดีเดน สายวิชาการของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2540 

 ไดรบัรางวัลปาฐกถา ศลิป พีระศรี ประจำป 2543 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ไดรบัรางวัลนกัศึกษาเกายอดเย่ียมดานวิชาการในรอบ 60 ป ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 

2546 
 ไดรบัรางวัลสถาปนิกดีเดนสายวิชาการ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ ในวาระ

ครบรอบ 70 ป พ.ศ. 2547 
 ไดรบัรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” จากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2552 
 ไดรบัรางวัลเชิดชูเกียรติผูมผีลงานดีเดนดานวัฒนธรรมสัมพันธ สาขาศิลปกรรม (สถาปตยกรรม

พ้ืนถ่ิน) จากมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2558 
 

6.2.    ดานงานวิจัย 
 ไดรบัรางวัลวิจัยดี สาขาศิลปะ และศิลปะประยุกต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2541 ใน

โครงการวิจัยการศึกษาบาน  หมูบานและเทคโนโลยีการกอสราง  หมูบานจีนฮอ  จังหวัด
แมฮองสอน 

 ไดรบัรางวัลวิจัยดี สาขาศิลปะและศิลปะประยุกต  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2543 ใน
โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินสถานภาพไทศึกษา  สาขาสถาปตยกรรม  ศิลปกรรมและ
หัตถกรรม” 

 ไดรบัรางวัลวิจัยดีเดน สาขาศิลปะและศิลปะประยุกต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2544 ใน
โครงการวิจัยเรื่อง “เรือนพื้นบานไทย – มอญ” 

 ไดรบัรางวัลผลงานวิจัยดีเย่ียม สาขาปรัชญา จากสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2545 ในโครงการวิจัย
เรื่อง “ เรือนพื้นบานไทย – มอญ” 

  ไดรับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. พ.ศ. 2545 สาขาสถาปตยกรรม 
 ไดรบัรางวัลนกัวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาปรัชญา จากสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2547 
 ไดรบัทุนอุดหนุนวิจัยและประกาศเกียรติคุณเปนศาสตราจารยวิจัยดีเดนจาก สกว. พ.ศ.2552 

สาขาสถาปตยกรรม 
 ไดรบัรางวัลวิจัยดี สาขาปรัชญาจากสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ.2557 ในโครงการวิจัยเรื่อง 

“การศึกษาแบบองครวมของการปรับตัวในบริบทใหญที่แตกตางของกลุมชาติพันธุไท-ลาว ใน
พ้ืนที่ลุมน้ำภาคกลางของประเทศไทย” 

 
6.3.    ดานวิชาชีพ 
 ไดรบัประกาศเกียรติคุณเปนสถาปนิกนักวิชาการตัวอยางดานการอนรุักษ จากสมาคมสถาปนิก

สยามในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2537 – 2538 เสนอประวัติและผลงาน เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 
2538 ณ หอประชุมสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ 

 ไดรบัรางวัลสถาปนิกดีเดน สายวิชาการ ในรอบ 70 ป จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ พ.ศ. 2547 

 
6.4. ดานการอุทิศตนเพื่อสวนรวม 
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 ไดรบัการประกาศเกียรติคุณเปนบุคคลดีเดน ดานสถาปตยกรรมไทย เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย 
พ.ศ. 2540 จากสำนักนายกรัฐมนตรี 

 ไดรบัรางวัลบุคคลดีเดน ดานการอนุรักษสถาปตยกรรม จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ พ.ศ. 2545 

 
7. เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน (เรียงตามลำดับช้ันและปที่ไดรับ) 
 พ.ศ. 2517  จัตรถุาภรณชางเผือก 
 พ.ศ. 2519 ตริตาภรณมงกุฎไทย 
 พ.ศ. 2523 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 
 พ.ศ. 2528 ทวีติยาภรณชางเผือก 
 พ.ศ. 2531 ประถมาภรณมงกุฎไทย 
 พ.ศ. 2534 ประถมาภรณชางเผือก 
 พ.ศ. 2537 มหาวชิรมงกุฎ 
 พ.ศ. 2542 มหาปรมาภรณชางเผือก 
 


