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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้สาเร็ จลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาทิศ ชู
แสง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาหรับ
ความรู้ แนวทางการศึกษา คาชี ้แนะที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา รวมถึงยัง เป็ นผู้ช่วยเหลือ
และเสี ยสละเวลาให้ ค าปรึ กษาในเรื่ อ งต่า งๆด้ วยดี ตลอดมา และยัง เป็ นผู้คอยตรวจแก้ ไ ขจน
วิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
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ส าแนวทางในการศึกษา ตลอดจนเป็

ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์สมชาติ จึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ ที่กรุณารับเป็ นกรรมการตรวจสอบวิทยานพนธ์

และเป็ นผู้ชี ้แนะในข้ อบกพร่องต่างๆ ทุกความคิดเห็นของคณะกรรมการล้ วนเป็ นประสบการณ์อนั มี
ค่ายิ่งสาหรับการศึกษาในอนาคต
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้เปิ ดโลกทัศน์ด้านใหม่ๆในด้ านศิลปะ ด้ านสถาปั ตยกรรมและด้ านประวัติศาสร์ ตลอดจนทุกท่าน
และทุกหน่วยงานที่เอือ้ เฟื ้อข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์ทงั ้ หลาย อาทิ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ ที่ให้ ข้อมูลสาคัญในการค้ นคว้ าเรื่ องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5
คุณค่าและประโยชน์อนั เกิดจากวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าขอมอบแด่บิดา มารดา
คือนายสุทธิ และนางบังอร ณ ลาพูน ผู้ให้ กาเนิดและผู้อปุ การะการศึกษา ครูบาอาจารย์ทกุ ท่าน ที่
คอยอบรมสัง่ สอนแนะนา ตลอดจนมิตรสหายสาขาประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม รหัสปี 52 ทุก
ท่าน ที่ให้ ความช่วยเหลือและคาปรึ กษาที่ดีตลอดมา รวมทังกลุ
้ ่มเพื่อนโรงเรี ยนสาธิต ม.บูรพา พี่
น้ องมิตรสหายคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้ าฯ ลาดกระบัง สาหรับกาลังใจที่มีให้ เสมอ
มา หากเกิดความผิดพลาดใดๆในงานศึกษาครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ าขอน้ อมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และ
กราบขออภัยเป็ นอย่างสูง
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