ประวัติโดยย่อ
รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี
ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปั ตยกรรม)
บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม (สถาปั ตยกรรมไทย)
เหรี ยญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
รางวัลนิคเคอิ เอเชียไพรซ์ (สาขาศิลปวัฒนธรรม)
ประวัตโิ ดยย่ อ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี เกิดเมื2อวันที2 ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็ นบุตร
ของ นายซ้ อน – นางรื2 น สุวรรณคีรี สมรสกับ นางลาวัณย์ สุวรรณคีรี มีธิดา ๓ คน ได้ แก่
นางสาวดลฤดี สุวรรณคีรี, นางสาวปิ ยนุช สุวรรณคีรี และนางสาวพุทธชาติ สุวรรณคีรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี มีความสนใจงานด้ านสถาปั ตยกรรมไทยมา
ตังแต่
> เด็ก ๆ ในขณะที2มีอายุ ๘ ขวบ พระครุ ปทุมธรรมธารี วัดสามบ่อ จังหวัดสงขลา ได้ นําไปเลี >ยง
เป็ นบุตรบุญธรรม เนื2องจากพระครูปทุมธรรมธารี มีความสามารถพิเศษ คือ เป็ นช่างลาย เมื2อมีงาน
ที2วดั ท่านพระครูฯ ก็จะลงมือเขียนลวดลายต่าง ๆ ด้ วยตัวท่านเอง และเมื2อ รองศาสตราจารย์ ดร.
ภิญโญ สุวรรณคีรี เกิดความสนใจและช่วยเป็ นลูกมือ ท่านพระครูฯ จึงได้ สอนการเขียนลายต่าง ๆ
ให้
พระครู ปทุมธรรมธารี นอกจากจะมีความเชี2ยวชาญในเรื2 องการเขียนลายแล้ ว ท่านยังมี
ความเชี2ยวชาญในการแกะลายฉลุไม้ ซึ2งใช้ ประดับหน้ าบันวัด กุฏิ โรงเรี ยน เป็ นต้ น ทําให้ ท่านมีลูก
ศิษย์ที2เป็ นช่างเป็ นจํานวนมาก และในทุก ๆ วันพระบรรดาช่างทังหลายจะมาแลกเปลี
>
2ยนวิชาความรู้
กันและช่วยท่านพระครู ฯ ทํางานต่าง ๆ และเมื2อช่างเหล่านันเห็
> นถึงความสนใจและตังใจของ
>
รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ภิ ญโญ สุวรรณคีรี จึงช่วยกันถ่ายทอดงานช่างต่าง ๆ ให้ เช่น การแกะรู ปหนัง
ตะลุ ง ลายประดับ อาคาร ลายประดับ เฟอร์ นิ เ จอร์ เป็ นต้ น ด้ ว ยเหตุดัง กล่ า วทํ า ให้ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี มีความรู้ เกี2ยวกับเรื2 องลวดลายต่าง ๆ มาตังแต่
> สมัยที2ยงั เป็ น
เด็ก
รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศึกษาในระดับประถมศึกษาที2โรงเรี ยนวัดสาม
บ่อ อํ า เภอระโนด จัง หวัดสงขลา ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ หลัง จากนัน> ได้ เ ข้ า ศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาที2โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สําเร็ จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ต่อมาได้ เข้ า
ศึกษาในระดับมัธยมปลายที2โรงเรี ยนสันติราษฎร์ บํารุ ง กรุ งเทพมหานคร สําเร็ จการศึกษาปี พ.ศ.
๒๔๙๙ โดยในขณะที2กําลังศึกษาได้ พกั อาศัยอยูท่ ี2วดั ประยูรฯ ซึ2งมีลกู ศิษย์รุ่นพี2ช่วยสอนกวดวิชาใน

๒

การสอบเข้ ามหาวิทยาลัยจนสามารถสอบเข้ าคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ สําเร็ จ ผลงานชิ >นสําคัญในขณะที2ทําการศึกษาในคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ชันปี
> ที2 ๔ คือ ได้
ทําการออกแบบอาคารแสดงสินค้ าไทยในงาน New York World Fair Pavilion
ขณะทําการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ได้ เข้ าสอบวิชาวาดเขียนตรี วาดเขียนโท
และวาดเขียนเอก ที2วิทยาลัยเพาะช่าง และได้ รับประกาศนียบัตร เป็ นครูสอนวิชาวาดเขียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพญาไทได้ รับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ
สุวรรณคีรี เข้ าไปเป็ นอาจารย์สอนวิชาวาดเขียนในโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพญาไท ซึง2 นับได้ วา่
ชีวิตความเป็ นครูเริ2 มต้ นจากจุดนี > เป็ นต้ นมา
หลังจากสําเร็ จการศึกษาจากคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี
พ.ศ. ๒๕๐๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ได้ เข้ ารับราชการเป็ นอาจารย์ประจําที2คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ทําการสอนในวิชาสถาปั ตยกรรมไทย โดยการคิดค้ น
วิธีการเรี ยนการสอนขึ >นใหม่ ซึง2 ใช้ เป็ นมาตรฐานในการเรี ยนการสอนทัว2 ทุกมหาวิทยาลัยมาตราบจน
เท่าทุกวันนี >
นอกจากภารกิจในการเป็ นอาจารย์แล้ ว รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ได้ รับ
ใช้ พระศาสนา โดยการออกแบบอาคารทางศาสนาเรื2 อยมา และเมื2อครัง> ที2ทําการออกแบบอาคาร
ประถมพุทธศาสตร์ จิตตภาวันวิทยาลัย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื2อง พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยได้
ทํางานด้ วยความตังใจเพื
>
2อถวายเป็ นพุทธบูชา อานิสงฆ์ดงั กล่าวส่งผลให้ รองศาสตราจารย์ ดร.
ภิญโญ สุวรรณคีรี ได้ รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท ณ มหาวิทยาลัยเพ็นซิลวาเนีย
(University of Pennsylvania) เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และใช้
เวลาในการศึกษาจนสําเร็ จการศึกษาได้ ภายในระยะเวลา ๙ เดือน หลังจากสําเร็ จการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริ กา รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ได้ กลับมารับ
ราชการตลอดมา
จากการสร้ างสรรค์ ผ ลงานทางด้ านสถาปั ตยกรรมไทยจนเป็ นที2 ย อมรั บ ทํ า ให้
รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ได้ รับการประกาศเกียรติคณ
ุ จากหลายหน่วยงาน ได้ แก่
คนดีศรี มหาวชิราวุธ ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎี บณ
ั ฑิตกิ ตติมศักดิd ปริ ญญาสถาปั ตยกรรมศาสตร
ดุษ ฎี บัณฑิ ตกิ ตติม ศัก ดิd สถาปนิกดี เ ด่น บุคคลตัว อย่า งด้ า นการอนุรั กษ์ ศิล ปสถาปั ตยกรรมไทย
สถาปนิ ก ผู้มี ผ ลงานดี เ ด่น ด้ า นการสร้ างสรรค์ ผ ลงานสถาปั ต ยกรรมไทย ประเภทกิ จ กรรมและ
โครงการดี เ ด่น สถาปนิ กผู้มี ผ ลงานดี เ ด่น ด้ า นการอนุรั กษ์ สร้ างสรรค์ และสื บทอดผลงาน
สถาปั ตยกรรมไทย การยกย่องเชิดชูเกี ยรติเป็ นศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปั ตยกรรม)

๓

บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม (สถาปั ตยกรรมไทย) ได้ รับพระราชทานเหรี ยญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา (ดม.ศ.) รางวัลนิคเคอิเอเชีย ไพรซ์ สาขาศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
ปั จ จุ บัน รองศาสตราจารย์ ดร.ภิ ญ โญ สุ ว รรณคี รี เป็ นข้ าราชการบํ า นาญ ซึ2 ง ได้
เกษี ยณอายุราชการเมื2อวันที2 ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ที2อยู่ปัจจุบนั

:

บ้ านเลขที2 ๑๒๖ ซอยพระรามเก้ า ๕๗/๒ ถนนพระรามเก้ าตัดใหม่
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

โทรศัพท์

๐๒-๓๗๔-๔๔๕๕

โทรสาร

๐๒-๓๗๔-๒๙๘๒

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. ๒๔๘๘
• เข้ าศึกษาชัน> ประถมศึกษา โรงเรี ยนวัดสามบ่อ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา และเริ2 ม
เรี ยนลายไทยจากพระครูปทุมธรรมธารี เจ้ าคณะอําเภอระโนด และจากช่างพื >นบ้ าน
พ.ศ. ๒๔๙๕
• สําเร็ จการศึกษาชันมั
> ธยมศึกษาจากโรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๔๙๘
• สําเร็ จการศึกษาชันเตรี
> ยมอุดมศึกษา ชันปี
> ที2 ๑ จากดรงเรี ยนอํานวยศิลป์ ธนบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๙
• สําเร็ จการศึกษาชันเตรี
> ยมอุดมศึกษา ชันปี
> ที2 ๒ จากโรงเรี ยนสันติราษฎร์ บํารุง กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๐๗
• สําเร็ จการศึกษาหลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๑๔
• ศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) แผนกสถาปั ตยกรรม
ณ มหาวิทยาลัยเพ็นซิลวาเนีย (University of Pennsylvania) เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย มล
รัฐเพ็นซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา และสําเร็ จการศึกษาในปี ๒๕๑๕

๔

ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. ๒๕๐๕
• ครู ส อนวิ ช าวาดเขี ยนที2 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพญาไท ในขณะที2 เ ป็ นนิ สิ ตคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๐๘-ปั จจุบนั
• อาจารย์ สอนวิ ช าสถาปั ต ยกรรมไทย คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๑๕- ปั จจุบนั
• อาจารย์ พิ เ ศษสอนวิ ช าสถาปั ต ยกรรมไทย คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.๒๕๒๓
• ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป ระจํ า ภาควิ ช าสถาปั ต ยกรรม คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๒๘– ปั จจุบนั
อาจารย์ พิ เ ศษสอนวิ ช าสถาปั ตยกรรมไทย คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พ.ศ.๒๕๔๐ - ปั จจุบนั
•

• อาจารย์พิเศษสอนวิชาสถาปั ตยกรรมไทย คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ
พ.ศ. ๒๕๔๑
• รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาสถาปั ตยกรรมไทย คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรมทีเข้ าร่ วม
• อาจารย์ที2ปรึกษาชมรมตะกร้ อและแบดมินตัน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ร่ วมกิจกรรมประจําปี งานคืนสู่เหย้ าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที2 26 มีนาคม อาทิ
การแสดงงิ >ว ลําตัด ลิเก ฯลฯ
• ร่ วมแสดงละครเทิดพระเกียรติdวนั ที2 23 ตุลาคม อาทิ ละครเรื2 องโพงพาง ละครเรื2 องเผ่า
ไทย ละครเรื2 องพระนเรศวรมหาราช

๕

ผลงานการออกแบบ
พ.ศ. ๒๕๐๙
• ออกแบบอาคารประถมพุทธศาสตร์ จิตตภาวันวิทยาลัย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๐
• บรรจุเป็ นอาจารย์ ประจํ า สอนวิ ชาสถาปั ตยกรรมไทย คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬา-ลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๑๑
• ออกแบบอาคารห้ องสมุดวิจารณ์ ธรรม จิตตภาวันวิทยาลัย อํ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๒
• ออกแบบอาคารมัธยมพุทธศาสตร์ จิตตภาวันวิทยาลัย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
• ออกแบบตําหนักสมเด็จ จิตตภาวันวิทยาลัย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๓
• ออกแบบพระอุโบสถ วัดเขาช่องพราน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๔
• ออกแบบฉากนาฏศิลป์ไทย ตอนนารายณ์ปราบนนทุก เพื2อเผยแพร่ ศิลปะและนาฏศิลป์
ไทยในงาน Thailand Night ณ เมื องฟิ ลาเดลเฟี ย มลรั ฐ เพ็น ซิ ลวาเนี ย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
พ.ศ. ๒๕๑๖
• ออกแบบหอพระพุทธรูปพนัสบดี อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๗
• ออกแบบพระอุโบสถวัดอรัญญิกาวาส จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๘
• ออกแบบพระอุโบสถวัดไทยนิยม อําเภอหนองสองห้ อง จังหวัดขอนแก่น
• ออกแบบตกแต่งพิพิธภัณฑ์อฐั บริ ขารท่านอาจารย์มนั2 ภูริทตั โต จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๑๙
• ออกแบบพระมหาเจดีย์วดั เกตุมวดี จังหวัดสมุทรสาคร

๖

พ.ศ. ๒๕๒๐
• ออกแบบพระมหาเจดีย์พระบรมสารี ริกธาตุ วัดธรรมมงคล พระโขนง กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๒๑
• ออกแบบศาลาไทย และกําแพงแก้ ว วัดเขาช่องพราน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
• ออกแบบศาลาการเปรี ยญ วัดโพธิdบางคล้ า จังหวัดฉะเชิงเทรา
• ออกแบบตกแต่งพระอุโบสถวัดดอยแม่ปัoง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๒๒
• ออกแบบตกแต่งพิพิธภัณฑ์อฐั บริ ขาร ท่านอาจารย์ฝัน> อาจาโร วัดป่ าอุดมสมพร จังหวัด
สกลนคร
พ.ศ. ๒๕๒๓
• ออกแบบอาคารอนุสรณ์ตระกูลเจียรวนนท์ บริ ษัทเจริ ญโภคภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๔
• ควบคุมการปฏิสงั ขรณ์ พระอุโบสถวัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
• ควบคุมการปฏิสงั ขรณ์ ตําหนักสมเด็จฯ วัดราชประดิษฐ์
พ.ศ. ๒๕๒๕
• ออกแบบพระมหาเจดีย์พระบรมสารี ริกธาตุ วัดพระธาตุผาเงา อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย
พ.ศ. ๒๕๒๖
• ออกแบบศาลพระลักษมีเทวี ธนาคารกรุงเทพ สีลม กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๒๗
• ออกแบบเมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ ขาว อนาลโย วัดถํ >ากลองเพล จังหวัดอุดรธานี
• ออกแบบพลับพลาที2ประทับในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที2 ๒ อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
• ออกแบบพระอุโบสถวัดคลองมหาสวัสดิd อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
• ออกแบบหอระฆัง วัดคลองมหาสวัสดิd อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๒๘
• ออกแบบพิพิธภัณฑ์อฐั บริ ขารหลวงปู่ ขาว อนาลโย วัดถํ >ากลองเพล จังหวัดอุดรธานี
• ออกแบบเมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ คําดี วัดถํ >าผาปู่ จังหวัดเลย
• ออกแบบพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้ าศรี สรุ ิ โยทัย จังหวัดสระบุรี

๗

พ.ศ. ๒๕๒๙
•
•
•
•
•
•
•
•

ออกแบบหอพระพุทธรูปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต
ออกแบบศาลเจ้ าพ่อหลักเมือง จังหวัดพะเยา
ออกแบบประตูชยั ขุนเจืองธรรมิกราช กองพลที2 ๑๗ จังหวัดพะเยา
ออกแบบวิหารพระพุทธรูปวัดอนาลโย จังหวัดพะเยา
ออกแบบพระพุทธรูปนาคปรกสูง ๖๐ เมตร อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ออกแบบพระอุโบสถมูลนิธิธรรมกาย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสงคราม
ออกแบบประตูชยั กองทัพภาพที2 ๓ จังหวัดพิษณุโลก
ออกแบบเมรุ พ ระราชทานเพลิ ง ศพหลวงปู่ แหวน สุ จิ ณ โณ วัด ดอยแม่ ปัo ง จัง หวัด
เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๐
• ออกแบบพระอุโบสถวัดคลองมหาสวัสดิd จังหวัดนครปฐม
• ออกแบบศาลเจ้ าพ่อหลักเมือง จังหวัดกระบี2
• ออกแบบพิพิธภัณฑ์อฐั บริ ขาร ท่านอาจารย์วนั อุตตโม วัดถํ >าอภัย จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๓๑
•
•
•
•
•
•
•

ออกแบบสถาบันทักษิณคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จังหวัดสงขลา
ออกแบบอาคารพุม่ ข้ าวบิณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช
ออกแบบศาลาไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติd
ออกแบบศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
ออกแบบโรงเรี ยนปริ ยตั ธิ รรม วัดโพธิdบางคล้ า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ออกแบบหอพระศิวเทพ ถนนปิ2 นเกล้ านครชัยศรี กรุงเทพฯ
ออกแบบหอพระภาณุรังษี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี

• ออกแบบพระบรมราชานุสรณ์ ๒ รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ออกแบบศูนย์สง่ เสริ มศิลปวัฒนธรรม (เรื อนไทยหมู)่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๒
• ออกแบบหอฉัน วัดสทิงพระ จังหวัดสงขลา
• ออกแบบซ่อมแซมพระอุโบสถจังหวัดสทิงพระ จังหวัดสงขลา
• ออกแบบพระอุโบสถวัดเขาไชยสน จังหวัดพัทลุง

๘

• ออกแบบหอพระพุ ท ธสี ห ภู มิ บ าล วิ ท ยาลัย ปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัง หวัด
ปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓
• ออกแบบวิหารหลวงพ่อสด วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี
• ออกแบบสํานักแม่ชี เรื อนไทยหมู่ เสถียรธรรมสถาน ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ
• ออกแบบเรื อนไทยหมูภ่ าณุวฒ
ั น์ อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี
พ.ศ. ๒๕๓๔
•
•
•
•

ออกแบบศาลารายวัดศิริพงษ์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ
ออกแบบฟาร์ มจระเข้ บริ ษัทฟาร์ มจระเข้ พทั ยา จังหวัดชลบุรี
ออกแบบศาลาการเปรี ยญ วัดหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ออกแบบหอพระพุทธพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. ๒๕๓๕
• ออกแบบศาลพระทักษะเทวาธิราช
• ออกแบบศาลาพระราชกรณี ยกิจ สวนสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตติd พระบรมราชินีนาถ
กรุงเทพฯ
• ออกแบบพระบรมราชานุ ส รณ์ รั ช กาลที2 ๔ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ห ว้ ากอ จัง หวั ด
ประจวบคีรีขนั ธ์
• ออกแบบหอพระพุทธรูปโรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
• ออกแบบศาลฎีกา กระทรวงยุตธิ รรม กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๖
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ออกแบบพิพิธภัณฑ์อฐั บริ ขารท่านอาจารย์บญ
ุ จังหวัดสกลนคร
ออกแบบพระอุโบสถวัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ
ออกแบบเรื อนไทยหมูม่ ลู นิธิขจรประศาสน์ จังหวัดนนทบุรี
ออกแบบพระอุโบสถวัดป่ ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
ออกแบบศาลพระพรหม ธนาคารทหารไทย สํานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ออกแบบศาลาธรรมแผ่นดินทอง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ออกแบบเมรุวดั เขาช่องพราน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชุบรี
ออกแบบเมรุวดั กลาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ออกแบบหอพระพุทธรูป โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า

๙

พ.ศ. ๒๕๓๗
• ออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้ านการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
• ออกแบบศาลพระศิวะและพระแม่อมุ า โครงการพงษ์ ศิริชยั คอมเพล็กซ์ ตําบลอ้ อมน้ อย
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
•
•
•
•
•

ออกแบบศาลหลักเมืองอุดร จังหวัดอุดรธานี
ออกแบบพระอุโบสถวัดสิรินทรมหาวิหาร อําเภออ้ อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม
ออกแบบเมรุถาวรวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม
ออกแบบพระพุทธรูปใหญ่ ประจําวัดโคกมน ของหลวงปู่ ชอบ จังหวัดเลย
ออกแบบวิหารพระพุทธรู ป “พระพุทธเทวประชานาถบพิตร” วัดทรงธรรม อําเภอทับ
คล้ อ จังหวัดพิจิตร

พ.ศ. ๒๕๓๘
• ออกแบบพระอุโบสถ วัดไทยกุสินารามหาวิหาร ประเทศอินเดีย
• ออกแบบหอพระพุทธรู ป “สมเด็จมหาราชทรงครุ ฑ ภปร.” ประจําโรงเรี ยนนวมินทราชู
ทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า หมูบ่ ้ านสัมมากร กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๙
• ออกแบบพระอุโบสถ วัดไทยลุมพินีมหาวิหาร ประเทศเนปาล
• ออกแบบบุษบก ธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
• ออกแบบหอพระ”พุทธพุทธารญาณ” โรงเรี ยนราชวินิตศึกษา จังหวัดลพบุรี
• ออกแบบพระมหาเจดีย์วดั ทิพย์รัฐนิมิต (วัดบ้ านจิก) จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๔๐
• ออกแบบพระตําหนักแปรพระราชฐาน อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ใน
โครงการคืนสูแ่ ผ่นดินเกิดลุม่ นํ >าปากพนัง สนองพระราชดําริ
• ออกแบบพระอุโบสถวัดแก้ วโกรวาราม จังหวัดกระบี2
• ออกแบบหอพระฟาร์ มจระเข้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๑
• ออกแบบหอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรี ยนมหาวชิราวิธสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
• ออกแบบเจดี ย์พระธาตุ วัดภูริ ทัตตปฏิ ปทาราม ตํ าบลสามโคก อํ าเภอเมื อง จัง หวัด
ปทุมธานี

๑๐

• ออกแบบศาลาไทยกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ ณ
สวนสาธารณะโมดิอิน กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล
• ออกแบบศูนย์วฒ
ั นธรรมและประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
• ออกแบบตกแต่งวิหารพระนาคปรก วัดพระธาตุชอ่ แฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๕๔๒
• ออกแบบบุษบกประดิษฐานพระเกี >ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ออกแบบพระพุทธมหามงคลมหาราช อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๔๓
• ออกแบบศาลาไทยเมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมันนี
• ออกแบบหอระฆัง วัดพุทธปทีป ประเทศอังกฤษ
• ออกแบบตําหนักสมเด็จฯ วัดไทยลุมพินีมหาวิหาร ประเทศเนปาล
พ.ศ. ๒๕๔๔
• ออกแบบเรื อนไทยหมู่ ณ เมืองคลินตัน ประเทศแคนนาดา (ECHO VALLEY RANCH
RESORT, Jesmond, Clinton, BC Canada.
• ออกแบบกําแพงแก้ วและประตู วัดพุทธปทีป ประเทศอังกฤษ
พ.ศ.๒๕๔๕
• ออกแบบหมูเ่ รื อนไทย เรื อนรับรองสถาบันการแพทย์แผนไทย จังหวัดนนทบุรี
• ออกแบบศาลาหลักเมืองจังหวัดยะลา
พ.ศ.๒๕๔๖
• ออกแบบพระประธาน วัดพุทธปั ญญา จังหวัดนนทบุรี
• ออกแบบพลับพลาสมเด็จพระนางเจ้ าฯ จังหวัดปั ตตานี
• ออกแบบหอพระโพธิdทอง จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ.๒๕๔๗
•
•
•
•

ออกแบบพระประธานหยก วัดไทยลุมพินีมหาวิหาร ประเทศเนปาล
ออกแบบศาลาการเปรี ยญวัดทับคล้ อ จังหวัดพิจิตร
ออกแบบเรื อนไทยวรรณคดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ จังหวัดปทุมธานี
ออกแบบเมรุฌาปนกิจวัดมงคลทับคล้ อ จังหวัดพิจิตร

๑๑

พ.ศ.๒๕๔๘
• ออกแบบหอพระมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
• ออกแบบศาลาไทยอีสเวสเซ็นเตอร์ ฮอนโนลูลู ประเทศฮาวาย
• ออกแบบบุษ บกพระบรมสารี ริ ก ธาตุ มหาวิ ท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณ์ ร าชวิ ท ยาลัย
อําเภออ้ อมน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
• ออกแบบพระอุโบสถ มหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ร าชวิท ยาลัย อํ าเภออ้ อมน้ อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
• ออกแบบพระอุโบสถวัดกะเบียด จังหวัดนครศรี ธรรมาราช
พ.ศ. ๒๕๔๙
•
•
•
•
•
•
•

ออกแบบหมูก่ ฏุ ิสงฆ์ วัดพยัคฆาราม จังหวัดสุพรรณบุรี
ออกแบบบ้ านคุณวิทยา ชนาพรรณ จังหวัดสมุทรปราการ
ออกแบบพระจตุคามรามเทพ พระประจําจังหวัดกระบี2
ออกแบบพระไภษัชคุรุไวทูรประภา วัดพระบาทนํ >าพุ จังหวัดลพบุรี
ออกแบบเรื อนไทย ศ.อุดม วโรดมสิกขดิตถ์
ออกแบบพระประธานและพระอุโบสถ วัดโป่ งขนมจีน จังหวัดจันทบุรี
ออกแบบเรื อนไทยหมู่ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

พ.ศ.๒๕๕๐
•
•
•
•
•

ออกแบบศาลาไทยเฉลิมพระเกียติ ๘๐ พรรษา เมืองชิคาโก้ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ออกแบบเรื อนสปาและศาลาขายเครื2 องดื2ม บูรพากอล์ฟพัทยา จังหวัดชลบุรี
ออกแบบวิหารอนุสรณ์สถาน คุณพงษ์ จรี ตันนาภัย วัดกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ออกแบบพระมหาเจดีย์ วัดเมือง จังหวัดยะลา
ออกแบบพระจตุคามรามเทพ จ้ าวเศรษฐี ศรี วิชยั จังหวัดสงขลา

เกียรติคุณทีได้ รับ
พ.ศ. ๒๕๓๑
• ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิมd หาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

๑๒

พ.ศ. ๒๕๓๖
• บุคคลตัวอย่าง ด้ านการอนุรักษ์ ศิลปสถาปั ตยกรรมไทยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
• ปริ ญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิdสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. ๒๕๓๗
• สถาปนิกดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูถมั ภ์
• ศิลปิ นแห่งชาติ (สาขาทัศนศิลป สถาปั ตยกรรมศาสตร์ )
พ.ศ. ๒๕๓๙
• สถาปนิกผู้มีผลงานดีเด่น ด้ านการสร้ างสรรค์ผลงานสถาปั ตยกรรมไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐
• คนดีศรี มหาวชิราวุธ
• สถาปนิ ก ผู้มี ผ ลงานดี เ ด่ น ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สร้ างสรรค์ และสื บ ทอด ผลงาน
สถาปั ตยกรรมไทย
• เครื2 องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที2สรรเสริ ญยิ2ง ดิเรกคุณาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๑
• เครื2 องราชอิสริ ยาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๔๒
• บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาการพัฒนาสังคม (ด้ านสถาปั ตยกรรมไทย)
• เหรี ยญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
• คนดีศรี ปักษ์ ใต้ สาขาศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓
• รางวัลนิคเคอิ เอเชียไพรซ์ (สาขาศิลปวัฒนธรรม)
(เข้ ารับมอบรางวัล เมื2อวันที2 ๗ มิถนุ ายน ๒๕๔๓ ณ ประเทศญี2ปน)
ุ่
พ.ศ. ๒๕๔๔
• รางวัลเอเซียแปซิฟิก (สาขาศิลปวัฒนธรรม)
(ได้ รับรางวัลบุคคลดีเด่นในด้ านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก)

๑๓

• ปริ ญญาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๔๕
• ปริ ญญาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ดษ
ุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๖
• ราชบัณฑิตสํานักศิลปกรรม ประเภทสถาปั ตยศิลป์ สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๗
• เครื2 องราชอิสรยาภรณ์ประถมมาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ.๒๕๔๙
• เพชรสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
พ.ศ.๒๕๕๐
• เครื2 องราชอิสรยาภรณ์ประถมมาภรณ์ช้างเผือก

