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 The aim of the thesis is to explore the architecture of Suen Dusit Royal Palace, which was 
built upon initial ideas of His Majesty King Rama Fifth, from 1897 – 1910. The study address physical 
architecture of the Royal Palace and all related factors in the designing process, affecting the 
architectural designs of other buildings in the premises.The archive analysis method was applied to 
study and analyze the physical characteristics, along with his Majesty’s ideas, and, in particular, the 
architectural designs reflecting social, political, economic and cultural environment and His Majesty's 
personal preferences. Data from both primary and secondary sources were compared and analyzed 
with evidence of the physical structure of the Suen Dusit Royal Palace constructed in that reign.   
 The study revealed that Suen Dusit Royal Palace was found to be significant in terms of its 
unique design when compared to other palaces built in that era. To clarify that statement, Suen Dusit 
Royal Palace is the first palace in Bangkok to be characterized by eastern romanticism in its design. 
Considering the relationship between the layout and use of this royal palace, it is evident that interior 
layout was designed in a versatile and non-traditional fashion, but for practicality. His Majesty King Rama 
Fifth chose the style to serve individual occupants, usage and functional areas. Therefore, the palatial 
complex  were composed of structures designed for the most formal function, a mixture of formal and 
personal function, personal living structure to accommodate a large family, as well as His personal living 
quarter with separate quarters for his Royal spouses. As a consequence, His initiatives played a great 
effect on building designs, from Palace planning and layout to room functioning,  scale and interior 
design. Evidently, His Majesty’s personal preferences along with the expertise of both architects and 
engineers resulted in an array of architectural designs. 
 Significant factors --social, political, economic and cultural aspects-- affecting architectural 
designs of the era occurred during the modernization of the nation, fashioned after the western world. 
However, the changes did not only leave a mark on external overall picture, but had also impacted 
deeply on social norms, beliefs, and values of the upper class of Siam in that era. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาทิศ ชู

แสง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลกัษณ์  วสัสนัตชาติ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ส าหรับ

ความรู้ แนวทางการศกึษา ค าชีแ้นะท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การศกึษา รวมถึงยงัเป็นผู้ช่วยเหลือ

และเสียสละเวลาให้ค าปรึกษาในเร่ืองต่างๆด้วยดีตลอดมา และยังเป็นผู้ คอยตรวจแก้ไขจน

วิทยานิพนธ์เสร็จสมบรูณ์ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคณุ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์สมชาติ  จึง

สิริอารักษ์ ผู้ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการศกึษา ตลอดจนเป็นผู้แนะน าแก้ไขข้อบกพร่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์ อิสระธรรมนญู ท่ีกรุณารับเป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานพนธ์ 

และเป็นผู้ ชีแ้นะในข้อบกพร่องตา่งๆ ทกุความคดิเห็นของคณะกรรมการล้วนเป็นประสบการณ์อนัมี

คา่ยิ่งส าหรับการศกึษาในอนาคต 

 ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผู้ เปิดโลกทศัน์ด้านใหม่ๆในด้านศิลปะ ด้านสถาปัตยกรรมและด้านประวตัิศาสร์ ตลอดจนทกุท่าน

และทุกหน่วยงานท่ีเอือ้เฟื้อข้อมูลอันเป็นประโยชน์ทัง้หลาย อาทิ กองจดหมายเหตแุห่งชาติ หอ

จดหมายเหตแุห่งชาติ หอสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร หอสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หอสมุด

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฯลฯ ท่ีให้ข้อมูลส าคญัในการค้นคว้าเร่ืองราวเก่ียวกับพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 5  

 คณุค่าและประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ ข้าพเจ้าขอมอบแด่บิดา มารดา 

คือนายสทุธิ และนางบงัอร ณ ล าพนู ผู้ ให้ก าเนิดและผู้อปุการะการศกึษา ครูบาอาจารย์ทกุท่าน ท่ี

คอยอบรมสัง่สอนแนะน า ตลอดจนมิตรสหายสาขาประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม รหสัปี 52 ทุก

ท่าน ท่ีให้ความช่วยเหลือและค าปรึกษาท่ีดีตลอดมา รวมทัง้กลุ่มเพ่ือนโรงเรียนสาธิต ม.บูรพา พ่ี

น้องมิตรสหายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบงั ส าหรับก าลงัใจท่ีมีให้เสมอ

มา หากเกิดความผิดพลาดใดๆในงานศกึษาครัง้นี ้ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียว และ

กราบขออภยัเป็นอยา่งสงู 
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