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Executive Summary
Ministry of Culture‟s Fine Arts Department (FAD) has taken steps in response to the concerns about
conservation and management of the Historic City of Ayutthaya and the post-flood interventions ranging
from short- to medium- and long-term, in line with the national policy to protect the World Heritage Sites
and within the framework of sustainable development. Recommendations given by World Heritage
Committee according to its Decision 39 COM 7B.71 have been actualized as follows:
 In response to paragraph 4 of the Decision, several trainings for FAD officials and local craftspeople
on restoration with traditional techniques and materials have been undertaken continuously since
2015 to the present. Moreover, the Crown Property Bureau of Thailand has supported FAD through
UNESCO Bangkok Office in implementing a project to conduct in-depth studies on the professional
situation of local craftspeople and related stakeholders, scientific analysis of traditional building
materials in particular historic lime and bricks, and to utilize acquired knowledge from these
researches and consultations with experts in drafting training curriculum for FAD officials, both at
decision-making and operational levels as well as traditional masons who work in actual
conservation projects. The curriculum shall supplement, as a part of learning content, the annual
training programs budgeted by FAD to ensure that there will be adequate manpower in all levels to
sustain the working mechanism.
 In line with paragraph 5 of the Decision, the Master Plan for Conservation and Development Projects
for the Historic City of Ayutthaya has been revised in 2016. It aims to advance conservation and
development activities within 289.6 hectare (1,810 rai) designated as World Heritage property, plus
six (6) annexed areas outside the Property that have potential to be conserved and developed for
educational and touristic purposes. The action plan includes conservation works at archaeological
sites, development of public utilities and infrastructure, environment and landscape improvement,
supports on academic researches and tourism, promotion of creative economy with existing cultural
capitals, and betterment of local communities within the implemented areas. The Master Plan gears
toward combining local development with community-related cultural heritage conservation to revive
this prime cultural destination.
 International Symposium on the Conservation of Brick Monuments at World Heritage Sites was
organized on 19-21 October 2016 at Historic City of Ayutthaya World Heritage Site, following
paragraph 6 of the Decision. The symposium was participated by international experts from
ICCROM, ICOMOS-ICAHM, École française d'Extrême-Orient, World Monuments Fund, Cambodia,
Germany, India, Japan and Viet Nam. It was also attended by Thai scholars, FAD officials across the
country, local authorities, community members and media. Presentations, discussions and field visits
during the symposium have led to the suggestion for a contextualized approach for the conservation
and management of greater scope of Historic City of Ayutthaya. International and local professionals
agreed that protecting authenticity and integrity of the historic city should not only focus on
conserving brick structures and materials, but also reviving traditional hydrological and management
systems. Moreover, intangible elements that have fostered the care for heritage among local
stakeholders should be taken into equal consideration as the intensive studies on the physical
attributes.
 In line with paragraph 7 of the Decision, FAD, in consultation with a technical advisory committee,
has rejected and revised three proposals of new construction projects within the property submitted
in 2015-2016, which were considered to potentially impact OUV of the property. These included
construction of new buildings of university and hospital nearby remaining parts of ancient canal
routes and new water drainage gate adjacent to the Ancient Palace in the core area of the property.
 Details of post-flood interventions undertaken from 2012 until present, as well as those underway
and foreseen for 2017, are provided as requested in paragraph 8 of the Decision. These include
immediate recovery works as advised by experts from ICOMOS Advisory Mission, ongoing projects
in collaboration with international organizations, post-flood conservation and restoration projects
within the designated World Heritage property funded by the Royal Thai Government, and a major
infrastructural project on flood prevention and water management.
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Response in details to the Decision of the World Heritage Committee
Excerpts from the Decisions 39 COM 7B.71, adopted by the World Heritage Committee at its 30 th
Session (Bonn, 2015):

4. Recommends the State Party to carry out, as a matter of urgency, training
programmes to improve the skills and expertise of craftsmen undertaking the
conservation activities and to ensure conservation approaches are based on
scientific conservation principles and respecting use of traditional materials and
skills;
Response:
1. Short-term training activities: After the flood in 2011, the Royal Thai Government was
approached by various international institutes preparing to provide technical assistance to the
restoration of Historic City of Ayutthaya. Two of the international proposals also contained capacitybuilding component, namely Wat Chaiwatthanaram Project by World Monuments Fund; and Wat
Ratchaburana Safeguarding Project by Germany. The two projects supported FAD‟s intention to
stop using cement mortars and demonstrates good practices in the regular use of lime mortars and
plasters. The international experts worked full-time with masons and workers provided by the Third
Regional Fine Arts Office for Phra Nakorn Si Ayutthaya, and have trained them by practice to be
skillful in different processes of conservation intervention.


Wat Chaiwatthanaram Project is a collaboration between the World Monuments Fund (USA)
and Fine Arts Department from 2011 to present. The training component has been implemented
in 2016, which includes the following thematic trainings (see Appendices 1, 5a and 5f):
Trainings

Date

Problems and cleaning methods
related to bio-growth on historic
buildings
Animal pest control for monuments
and archaeological sites
Brick conservation in Southeast
Asia
Injection grouts for architectural
surfaces and first approaches to
stucco and wall painting cleaning
methods
Decorative surfaces conservation

9-10 February

No. of
participants
65

Expert facilitators

25-26 February

40

13-17 June

61

Ms. Josephine d‟Ilario
Mr. Francesco Francesci
Mr. Simon Warrack

18-19 June

61

Ms. Josephine d‟Ilario

8-10 November

49

Wall painting conservation

11-12 November

49

Ms. Stefanie Pandozy
Ms. Catherine Riviere
Ms. Supaporn Saiprasit
Ms. Josephine d‟Ilario

Ms. Josephine d‟Ilario
Mr. Guy Deveraux
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Figure 1: The training programmes to improve the skills and expertise of
craftsmen undertaking the conservation activities


Wat Ratchaburana Safeguarding Project by Germany – documentation, research, conservation
& training was run by Professor Dr. Hans Leisen with support of the Government of the Federal
Republic of Germany from 2012 to 2016. The project, focusing mainly on consolidating and
conserving lime stuccoes and plasters, involved local workers who have worked for Fine Arts
Departrment in various conservation projects. They were trained on-the-job for the whole 4-year
course of the project. Indeed, improvement of their skills has been observed by several groups
of experts on-site (see Appendix 4).

Figure 2: The conservation of lime stuccoes and plasters at Wat Ratchaburana
2. Long-term capacity-building system: Fine Arts Department, in collaboration with UNESCO
Bangkok and Crown Property Bureau of Thailand, has implemented since February 2015 a longterm project titled „Revival of Thai Traditional Building Craftsmanship for World Heritage
Conservation‟. The project aims to upgrade principal understanding and technical capacity of
conservation practitioners and local craftsmen, in line with international standards, by means of
curriculum development and training systemization. Based on consultation with national experts,
updated insights on professional situation of existing craftspeople for conservation in Thailand and
ongoing all-inclusive scientific analysis of conservation materials, the curriculum introduces a
dimensional collection of theoretical and practical lessons that harmonizes critical thinking and
cross-sectoral discussions between locally-trained workers and masons, university-based
practitioners and operational staff in governmental agencies. The training environment is designed
to enable participants to become teachers and experience sharers on topics that they are familiar
with, in order to bring out local capacity and identify, along the process, areas of skills that are in
real need for international assistance.
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Such training programme will be continuously conducted on an annual basis, with financial support
by the Royal Thai Government. The long-term objective is to ensure that Thailand will have
adequate traditional craftsmen to carry out appropriate restoration work at Historic City of Ayutthaya
and at other national heritage sites. A Pilot Training for Conservation Practitioners and Local
Craftsmen on Traditional Craftsmanship of Thai Architecture has been planned to take place from
25 January to 2 February 2017 (see Appendix 6d). Estimated number of participants is 30 people
from various backgrounds and work disciplines.
3. Scientific component: With a view to better understand the historic materials used in Ayutthaya
period and to ensure their compatibility as conservation materials, scientific analyses of traditional
bricks and lime have been carried out. Based on the improved understanding of the composition of
historic building materials, new sources of these materials have been explored for use in the
conservation of monuments.


Scientific analysis and on-site study of preventive measures for a brick monument from salt
weathering at Wat Mahathat, Phra Nakorn Si Ayutthaya by Tokyo National Research Institute
for Cultural Properties in 1992-2016 (see Appendix 3)



Scientific analysis and testing of original brick and lime, experimentation of new sources of
material, and on-site trainings for FAD officials in application of these materials under Wat
Chaiwatthanaram Project by World Monuments Fund in 2014 (see Appendices 5c and 5d);



Scientific analysis in progress of traditional lime for brick samples collected in various
monuments within the Historic City of Ayutthaya by Assistant Professor Dr. Nuanlak
Watsantrachad, conservation scientist, Silpakorn University (see Appendix 6c).

Figure 3: Scientific analyses of traditional bricks and lime for use in the conservation of monuments.
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5. Requests the State Party to develop a comprehensive plan for conservation and
utilization with the assistance of experts and specialists of different disciplines
and to update the site Management Plan accordingly;

Response:
1. Revised Master Plan for Conservation and Development Projects for the Historic City of
Ayutthaya: A comprehensive revision of the Master Plan of Historic City of Ayutthaya (based on
the earlier plan of 1993 – 2001) has been undertaken by a government-level committee, in
consultation with relevant stakeholders, and will be finalized by the end of 2016. The Master Plan is
expected to be approved by the Cabinet and will be implemented in 2017. The main concept of this
Master Plan is to enable people to live non-intrusively with archaeological monuments, under the
framework of the World Heritage Convention and its Operational Guidelines, as well as Thailand‟s
National Act on Ancient Monuments, Antiques & National Museums (1961, revised 1992). It
answers to the government‟s scheme in advancing cultural capitals (national heritage) for tourism
promotion, while at the same time, it also helps us to prepare for increasingly intensive natural
disasters in present day. The Plan has an implementing cycle of ten (10) years, with eight (8) action
plans on legal land use, archaeological and historical research and conservation, controlled
development of infrastructure, community management for sustainable development, human
resource development, educational service, tourism and public communication and relations, social
and economic utilization, prevention of disasters and risk management (see Appendix 7).
The project titled “Flood Risk Assessment and Development of a Risk Disaster Mitigation Plan for
the Historic City of Ayutthaya, Thailand” was conducted by FAD and UNESCO Bangkok in 2014,
with support from the Asian Development Bank and UNESCO-IHE. It resulted in technical
recommendations for various flood risk mitigation options. These recommendations have been
reflected in the revised Master Plan.
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Figure 4: Areas of implementation under the [Draft] Master Plan for Conservation and Development Project
for the Historic City of Ayutthaya (Revised in 2016)
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1. Local-level plan: Annual activity plan and 4-year budget plan for protection and conservation of
mural painting and stucco sculpture has been developed by the Division of Archaeology of Fine Arts
Department, with the assistance of local and foreign experts and specialists (see Appendix 8).
2. Expert knowledge application: Fine Arts Department has adopted recommendations from various
experts and specialists of different disciplines as follows:
a. Post-flood assessments by international experts


Ms. Yoko Futagami, expert in conservation science, Japan‟s National Research Institute for
Cultural Properties (NRICP) (see Appendix 2b),



Mr. Giorgio Gianinghian, expert in heritage management in flood-prone area, from IUAV
(see Appendix 2c),



Dr. Tetsuo Mizuta, expert in disaster management, Ritsumiken University (see Appendix
2d),



Dr. Zoran Vojinovic, expert in flood management, from Institute for Water Education
(UNESCO-IHE) (see Appendix 2e), and



Dr. Carlo Giantomassi, expert in mural restoration (see Appendix 2f).

b. Experts and practitioners from University of Applied Sciences, Cologne, Germany, led by
Professor Dr. Hans Leisen, through the Wat Ratchaburana Safeguarding Project by Germany
(see Appendix 4),
c. Experts from the World Monuments Fund (WMF) through Wat Chaiwatthanaram Project,
consisting of Ms. Josephine d‟llario, Mr. Guy Deveraux, Mr. Francesco Francesci, Mr. Mauro
Musolino, Mr. Simon Warrack and Mr. Jeff Allen (see Appendix 5).
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6.
Encourages the State Party to organize an international symposium, in
collaboration with UNESCO and the Advisory Bodies, to debate on the conservation
philosophy of brick associated sites, together with academics and international
conservation practitioners;
Response:
The International Symposium on the Conservation of Brick Monuments at World Heritage Sites was
organized at the Historic City of Ayutthaya from 19 to 21 October 2016 by Fine Arts Department in
collaboration with UNESCO Bangkok and with support from Royal Government of the Netherlands.
Experts from ICCROM and ICOMOS-ICAHM gave keynotes on the current environs of conservation
philosophy and practices which initiated the discussions throughout the course of the symposium. The
keynote session was followed by three thematic sessions:
1. Evolving principles and practices in the conservation of brick monuments for World Heritage Sites:
Experts who have worked in My Son World Heritage Site and Angkor World Heritage Site shared
their practical experience of witnessing the evolution of standards and principles at the field;
2. Brick monument conservation in Historic City of Ayutthaya World Heritage Site: Challenges and
Responses: Experts and practitioners of World Heritage Committee‟s advisory bodies from Japan,
USA, Germany and Thailand shared their experience of implementing conservation works at
monuments in Historic City of Ayutthaya;
3. Revival of traditional craftsmanship in brick and lime conservation for World Heritage Sites: Experts
from India and Cambodia discussed the application of traditional knowledge system in the
conservation practices, while representatives from Fine Arts Department presented the ongoing
practices in conserving traditional stuccoes and murals as well as the initiatives of integrating
traditional knowledge into institutional capacity-building scheme.
Following a field visit to various monuments in Ayutthaya to observe their state of conservation and
learn about past conservation interventions, a vigorous discussion was held about updating the
conservation philosophy for brick sites, particularly for Ayutthaya. In actualizing the principles from
explicated scope of authenticity and integrity of Historic City of Ayutthaya into practices, the participants
of the symposium called for Fine Arts Department‟s focuses on the following issues:
1. better knowledge acquisition on different physical attributes through researches;
2. more organized knowledge management and accessibility for utilization in decision-making
process;
3. better monitoring system for conservation projects, to ensure that new principles will not be ignored
by contractors and concerned personnel;
4. more flexible contracting and budgeting systems that reflect understanding in time requirement to
deliver quality conservation outcomes.
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Figure 5: The International Symposium on the Conservation of Brick Monuments at
World Heritage Sites and field trip for the participants during the Symposium
For detailed information of discussion sessions during the symposium, please refer to the symposium
report (see Appendix 10).
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7.
Also requests the State Party to refrain from new construction within the
property and its setting in particular within the area of the footprint of the historic
city that may have an impact on its OUV of the property and to ensure appropriate
control mechanisms are established, in line with the national policy concerning the
protection of cultural heritage and World Heritage properties.
Response:
1. Under the Act on Ancient Monuments, Antiques, Objects of Art and National Museums (B.E. 2504
(1961), amended in B.E. 2535 (1992), any repair, modify, alter, demolish, add to, destroy, remove
any ancient monument of its parts or excavate for anything or construct any building within the
compound of ancient monument shall be permitted from DG of FAD.
In 2015-2016, DG of FAD, in consultation with a technical advisory committee, has rejected
Department of Irrigation‟s proposal to construct a new water drainage gate, which would be
adjacent to the Ancient Palace (Phra Ratchawang Hlang) in the property of the Historic City of
Ayutthaya.
DG of FAD also requested to revise construction plans of University of Rajabhatta Ayutthaya in
order to protect the ancient canal (Thep Mi Canal) and Phra Nakhon Si Ayutthaya‟s Hospital in
order to protect the ancient city moat of the Historic City.
2. Controlling construction mechanism:

289.6 hectares (1,810
rai) as a historic site. This area of the historic site was expanded to 480 hectares (3,000 rai) in 1997.
In 1976, FAD declared the Historic City Island of Ayutthaya with a land area of

In the same year, FAD issued the Announcement on the Criteria and Procedure to Apply for
Construction inside the Historic City Island of Ayutthaya, with the objective to conserve the historic
remains inside the Historic City. This Announcement divided the area into 3 zones with different
height limitations for buildings. For example, the height limit is 8 meters in Zone 1, 12 meters in
Zone 2 and 15 meters in Zone 3. The building‟s roof must also have a Thai traditional shape.
Recognising the city‟s rapid growth, FAD is currently drafting an Announcement concerning the
Buildings inside the Historic City of Ayutthaya, in order to regulate issues previously not covered by
the former Announcement such as definition, zoning, types of buildings and activities, height, shape
and size of buildings, distance between buildings and procedure for construction application. FAD is
in consultation process with other government agencies as well as the private sector and academia.
The draft will be considered by the Committee on Improvement of Regulation for Construction
Permit in the Historic City of Ayutthaya.
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Figure 6: Zoning management under FAD‟s Announcement concerning
Building/Infrastructure/Construction inside the Historic Island City of Ayutthaya
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3. Board and Committees: In line with the national policy, appropriate control mechanisms have
been established to oversee administration, management, development and protection of the site at
national and local levels as follows:


Governmental Board on Policy and Control of Conservation Management and Sustainable
Development of Historic City of Ayutthaya: has been established since 1994, consisting of 44
members, chaired by Deputy Prime Minister of Thailand, with Director-General of Fine Arts
Department as the Board Secretary;
 Sub-Committee on Administration, Management, Control and Safeguarding of Historic
City of Ayutthaya: consisting of 36 members and 4 advisors, chaired by the Governor of Phra
Nakhon Si Ayutthaya Province, with Director of the Third Regional Fine Arts Office for Phra
Nakhon Si Ayutthaya as the Committee Secretary;
 Sub-Committee on Academic Study for Conservation and Sustainable Development of
Historic City of Ayutthaya: consisting of 24 members and 7 advisors, chaired by DirectorGeneral of Fine Arts Department, with Director of the Third Regional Fine Arts Office for Phra
Nakhon Si Ayutthaya as the Committee Secretary;
 Ad hoc Committee on Development Impact on Historic City of Ayutthaya: consisting of
20 members and 2 advisors, chaired by Advisor to Deputy Prime Minister of Thailand, with
Director of Ayutthaya Historical Park as the Committee Secretary;



Committee on Improvement of Regulation for Construction Permit in the Historic City of
Ayutthaya: consisting of 28 members and 2 advisors, chaired by Director-General of Fine Arts
Department, with Director of the Third Regional Fine Arts Office for Phra Nakhon Si Ayutthaya
as the Committee Secretary.
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8. Invites the State Party to provide the World Heritage Centre with detailed
information concerning the restoration projects as part of the post-flood
interventions and, in general, any major projects foreseen at the property
and its buffer zone, for review by the Advisory Bodies, in conformity with
Paragraph 172 of the Operational Guidelines.
Response:
1. Conservation and Restoration Projects as part of the post-flood interventions


Conservation and restoration works undertaken by Fine Arts Department with Thai
Governmental budget: Post-flood restoration projects have been undertaken at 16 temples
within the designated World Heritage property. These are:
i.

Wat Phra Si Sanphet

ii.

Wat Mahathat

iii.

Wat Ratchaburana

iv.

Wat Praram

v.

Wat Pasak

vi.

Wat Saphan Nak

vii.

Wat Som

viii.

Wat Chao Bhram

ix.

Wat Maha Saman

x.

Wat Hloang Chi Krud

xi.

Wat Wang Chai

xii.

Wat Phong

xiii.

Wat Phra Ngam

xiv.

Wat Chum Saeng

xv.

Wat Sangha-tae Sangha-tha

xvi.

Wat Trai Truang

The common procedures are as follows:
 Inventory of site condition and data collection of deteriorated areas,
 Scientific analyses of materials, structural strength of the monuments, in particular those
affected by the flood,
 Conservation plan design after consultation with concerned multidisciplinary experts,
 Undertaking conservation and/or restoration of the monument,
 Systematic recording of procedures in conservation and/or restoration of the monument,
 Evaluation of the finished work.
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Wat Phra Si Sanphet

Before Conservation
After Conservation
Figure 7 : Before and After Conservation of Wat Phra Si Sanphet
Wat Ratchaburana

Before Conservation
After Conservation
Figure 8 : Before and After Conservation of Wat Ratchaburana
Wat Pra Ram

Before Conservation

After Conservation

Figure 9 : Before and After Conservation of Wat Pra Ram
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Wat Som

Before Conservation

After Conservation

Figure 10 : Before and After Conservation of Wat Som

Please refer to Appendix 11 for conservation plans and photos of conservation processes at each
of the 16 sites.
For projects that are foreseen for 2017 onward, please refer to Appendix 7b which shows table of
activities and budget plan, and Appendix 8 indicating Annual Plan of Conservation of Mural
Painting and Stucco, as updated in November 2016.


Ongoing conservation and restoration projects by international organizations:
i.
Wat Ratchaburana: A conservation project on stuccoes and plasters has been
scientifically carried out by Professor Dr. Hans Leisen, supported by the German
Government under the project of Wat Ratchaburana from 2012 to 2016 (see
Appendix 4).



The project on infrastructure for flood prevention and water management has been
developed since 2011 and has now been implemented. It is a holistic flood protection within the
„City Island‟ and the buffer zone of the Historic City of Ayutthaya, undertaken in close
collaboration with Department of Civil Engineering and City Planning, Department of Irrigation,
Department of Rural Highway, and under full financial support of the Royal Thai Government.
The management plan includes measures, such as construction of water gates at the mouth of
the rivers and main canals, elevation of existing roads and existing earthen barriers/dykes to
block rising water during rainy season, etc. Please refer to Appendix 9 which consists of 4
indicative maps:
i.

Map showing zones for prevention of flood disaster

ii.

Map showing elevation of roads, earthen dykes and dredging waterway

iii.

Map showing completed work of elevated roads and earthen dykes

iv.

Map showing water gate spots to control water level and the line of raised level-roads
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Figure 11: Map of Water Management / Flood Prevention to protect the Property and Its surrounding areas
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2. Major Restoration Projects foreseen at the property




Revised Master Plan 2017-2026 with 8 following action plans (see Appendix 7B)
i.

Plan of legal improvement and land use

ii.

Plan of archaeological and historical research and conservation

iii.

Plan of controlling excessive infrastructure development and providing necessary
infrastructure

iv.

Plan of community management for sustainable development in the area of the
Ayutthaya Historical Park under the jurisdiction of Fine Arts Department

v.

Plan of human resource development

vi.

Plan of education service, tourism and public communication and relation

vii.

Plan of social and economic utilization

viii.

Plan of projection of disaster and risk management

Annual Activities and 4-year Budget Plan (2017-2020) on Conservation of Mural Paintings
and Stucco Sculpture of the Historic City of Ayutthaya by Division of Archaeology, Fine
Arts Department (see Appendix 8)
i.

Wat Senasanaram

ii.

Wat Kasattrathirat

iii.

Wat Thammikarat

iv.

Wat Maheyong

v.

Wat Phra Ram

vi.

Wat Phutthaisawan

vii.

Wat Ratchaburana

viii.

Wat Na Phra Men

ix.

Wat Mahathat

x.

Wat Pradusongtham

xi.

Wat Mae Nang Pluem

3. Other Projects in the surrounding area of the property


Ongoing conservation and restoration projects by international organizations:
i. Wat Chaiwatthanaram: Several conservation and training activities, including scientific
analyses, have been undertaken in 2015-2016 and will continue in 2017.



Immediate works undertaken in response to recommendation in the report of ICOMOS
Advisory Mission to the Historic City of Ayutthaya (2014):
i. Wat Dusitaram: Per recommendation No. 5 under the topic “Conservation methods and
approaches” by Dr. Nishiura Tadateru and Mr. Vikas Dilawari, new tiles on the floor of
Wat Dusitaram have been removed. The floor now retains only brick paving in traditional
pattern (Figure 11).
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Figure 12: Photo at Wat Dusitaram from ICOMOS Advisory Mission Report (2014)

Figure 13: Photo at Wat Dusitaram after recovery work (2016)

ii.

Wat Senasanaram:
The ICOMOS Advisory Mission experts advised Fine Arts Department to undertake the
application of resins to the surface of wall paintings to stop the detachment caused by the
precipitation of salt crystals as a matter of urgency. FAD is in the process to restore but
however, so far, FAD has done its first aid work. The complete of restoration is expected
within 2-3 years (Figure 13). The restoration also received financial support from the Crown
Property Bureau.

Figure 14: Photos at Wat Senasanaram from ICOMOS Advisory Mission Report (2014)
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Figure 15: Photo at Wat Senasanaram after first-aid work (2016)

iii.

Wat Choeng Tha: apart from emergency mural painting conservation with resins in the same
way as at Wat Senasanaram, recommendation by ICOMOS Advisory Mission experts was
also followed in improving flood prevention elements surrounding the religious building that
holds the mural paintings. Tree planting to increase absorption of rainwater and construction
of drainage trails were done by local community members, in order to prevent the flow of river
that would turn to the temple due to the higher stilt of houses on the opposite riverbank.

Figure 16: Photos at Wat Choeng Tha from ICOMOS Advisory Mission Report (2014)
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Figure 17: Photos at Wat Choeng Tha (2016)

iv.

Wat Ayodhaya: Report of the ICOMOS Advisory Mission pointed out the issue of missing parts
on the brick monument caused by vegetarian growth. FAD will remove bio-growth using the
knowledge gained from the training on problems and cleaning methods related to bio-growth
on historic buildings by World Monuments Funds, 9 - 10 February 2016 (see Appendix 5f).

In addition, comments on poor workmanship (e.g. observed poorly-executed brickworks, flaking of
newly done plasters) have been taken into consideration. The recovery of these flaws shall be done
after the Pilot Training for Conservation Practitioners and Local Craftsmen on Traditional
Craftsmanship of Thai Architecture, foreseen from 25 January to 2 February 2017. Traditional and
compatible materials (traditional bricks and lime mortars) will be strictly used for restoration by the
trained craftsmen (see Appendix 6d)
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Unofficial translation

Summary of the Assessment by the 3rd Regional Office of Fine Arts
Phra Nakorn Sri Ayutthaya Province
Since August 2011, Nok-Ten Hai-Ma monsoon has brought about a grave impact to
Thailand. The great flood encroached upon vast areas, particularly the plains which are
the largest proportion of the country’s geography. The extensive plain in the central region
of Thailand is the passageway of the main rivers that run from mountains in the northern
region and exit onto Thai Gulf through the eastern region. The massive amount of water
swept past the plain by leaps and bounces, engulfing agricultural plantations as well as
ancient riverside settlements, of which the most significant one is the UNESCO World
Heritage Site, Ayutthaya.

The 3rd Regional Office of Fine Arts (Phra Nakorn Sri Ayutthaya Province) is a unit under
the Fine Arts Department, responsible for maintaining and conserving the historic remains
within the provincial territories of Phra Nakorn Sri Ayutthaya, Ang-Thong, Singhburi,
Saraburi and Nakorn Nai-Yok provinces. The office has realised the necessity to
undertake urgent mission to protect the national heritage and has requested for the
budget allocation to increase resource capacity in rehabilitating more than 100 historic
sites in and around Ayutthaya World Heritage Site and protecting these sites from future
floods that have been forecasted to occur every year from this point on.

The main destruction of Ayutthaya World Heritage Site took place on the 4th of October
at around 5.30 AM. The temporary dike of sandbags that protected the southwest side of
Wat Chaiwattanaram, one of the principal ancient ruin complexes situated by Chao
Phraya river, were torn down by the force of water. The flood rapidly filled the historic
complex and the public road towards the north. Administrative committee of Fine Arts
Department, Dr Somsuda Leyavanija, the Director-General, Mr Anek Sihamat, Deputy
Director-General, and Ms Sunisa Jitrpan, Director of Bureau of Central Administration,
took a mission to the flooding site in the morning after to direct the emergency recovery
plan in collaboration with Phra Nakorn Sri Ayutthaya municipal authorities and related
agencies. Soon later, the Minister of Culture, Madame Sukumol Khunpleum, went to
Ayutthaya with her team to observe the situation. The majority of the archaeological
remains in Ayutthaya have been underwater for approximately 2 months. The ruins’
surface, moreover, had been constantly hit by waves created by boats that transported
food and clothes for flood victims. The 3rd Regional Office of Fine Arts, therefore, tied
round rafts with bamboos with trees to block out the strong waves from hitting important
religious ruins, such as Wat Mahathat, Wat Lanka, Wat Khun Muang Jai, Wat Som, Wat
Chao Brahman, etc.
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Unofficial translation

Today, the situation has been gradually resolved as the water level has decreased. Many
important archaeological sites have been surveyed and assessed the damages and
experts have proposed restoration plans, starting with the most visited sites, for example,
Wat Phra Mongkol Bopitr, Wat Phra Sri Sunpet, Wat Phra Ram, etc. The office has
completed the surveys to determine affected historic sites in and around Phra Nakorn Sri
Ayutthaya province in order to propose for budget to rehabilitate the remains and improve
the landscapes. The summary is as following:

1. Affected ancient remains in the Muang island district of Phra Nakorn Sri
Ayutthaya Province: 55 sites; required budget 232,100,000 THB (approx.
7,545,514 USD1 )
2. Affected ancient remains in the north of Muang island district of Phra Nakorn
Sri Ayutthaya Province (Ayodhaya group): 8 sites; required budget 80,000,000
THB (approx. 2,600,780 USD)
3. Affected ancient remains in the west and south of Muang island district of Phra
Nakorn Sri Ayutthaya Province (Ayodhaya group): 11 sites; required budget
94,000,000 THB (approx. 3,055,917 USD)
4. Affected ancient remains in the north of Muang island district of Phra Nakorn
Sri Ayutthaya Province (Wat Yai Chaimongkol group): 5 sites; required budget
31,000,000 THB (approx. 1,007,802 USD)
5. Affected ancient remains in the north of Muang island district of Phra Nakorn
Sri Ayutthaya Province (Klong Sa Bua (Lotus Pond Canal) group): 20 sites;
required budget 75,500,000 THB (approx. 2,454,486 USD)
6. Affected ancient remains in 9 districts of Phra Nakorn Sri Ayutthaya Province:
33 sites; required budget 181,500,000 THB (approx. 5,900,520 USD)
7. Affected ancient remains in Nakorn Na-Yok Province: 4 sites; required budget
26,000,000 THB (approx. 845,254 USD)
8. Affected ancient remains in Saraburi Province: 4 sites; required budget
5,000,000 THB (approx. 162,549 USD)
9. Affected ancient remains in Ang-Thong Province: 7 sites; required budget
45,000,000 THB (approx. 1,462,939 USD)
10. Affected ancient remains in Singhburi Province: 14 sites; required budget
36,500,000 THB (approx. 1,186,606 USD)

1

The closest approximation without decimals, calculated from the UN rate in November 2011:
1 USD = 30.76 THB
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Report on the investigations of the flood damage of cultural properties
in the Ayutthaya Historical Park
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National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo
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Cover: Inundated Wat Chaiwattanaram, in November 2011
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Horizontal line by mud indicating the highest flooding water level (Wat Mahathat)

3
Submergence condition of exposure display at the excavated archaeological remains (Dominican Church)
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Inundated archaeological site (Wat Khdi Dao)

5
Mural paintings soiled by flooding water (Wat Choeng Ta)
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Background

In connection with the flood of central Thailand which was triggered by the attack of the
typhoon Nock-ten in late July 2011, submergence of remains also occurred in the Ayutthaya Historical
Park which is inscribed in the World Heritage List. The Ayutthaya Historical Park is surrounded
by Chao Phraya, Pa Sak and Lop Buri rivers, in particular the temples along the rivers like Wat
Chaiwattanaram are flooded almost every year. But, the precipitation of January to August 2011 in the
Central Thailand was 1075.5 mm, which is 43 % higher than average, so the recent flood had wider
area and higher level of flooding water. Thus, the UNESCO Bangkok Office inquired Mr. Masao
Nishimura (Professor of Waseda Univesrity, a member of the Japan Consortium for International
Cooperation in Cultural Heritage (JCIC-Heritage)) about possibility of dispatching Japanese
investigation team. On 13 October, Mr. Nishimura informed JCIC-Heritage about the inquiry, since
then the consortium had played a role of the contact to the UNESCO Bangkok Office.
Prime Minister’s Office of Thailand then inquired JCIC-Heritage through Ms. Montira
Horayangura Unakul (Program Officer, UNESCO Bangkok Office) if it is possible to send Japanese
specialists for investigation on flood damage of cultural properties. In response to the inquiry, the
Agency for Cultural Affairs of Japanese Government (Bunkacho) decided to cooperate in the existing
framework of emergency support. But, for Japanese side, some essential information was lacking
such as whole framework of the project, commitment of the Fine Arts Department, Ministry of
Culture (FAD), and even damage of cultural properties in Ayutthaya, because the related ministries
had been closed by the flood, the local conservation office was flooded and staff there evacuated
Ayutthaya. Moreover, some unofficial information from Bangkok indicated that the highway between
Bangkok and Ayutthaya was cut off and the sites were considered to be submerged. So we concluded
approaching Ayutthaya was difficult and sufficient information could not been obtained on site because
of the submergence of the sites in the beginning of November.
Meanwhile, the UNESCO Bangkok Office planned to conduct a field survey in the end of
November mainly with UNESCO’s consultants’ participation, we decided to carry out a preliminary
survey around the same time for information gathering and coordination among related organizations
followed by a full-scale field investigation. Because Thai side mentioned its researcher as a specialist
of brick conservation, the National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo (NRICPT)
became an implementing organization of the project. They also mentioned the Research Center for
Disaster Mitigation of Urban Cultural Heritage, Ritsumeikan Univesity for conducting flood damage,
JCIC-Heritage contacted the Center and was recommended Mr. Tetsuo Mizuta (the Consortium of
Universities in Kyoto) as an appropriate specialist. The preliminary survey was conducted from 29
November to 2 December with the field investigation organized by the UNESCO Bangkok Office and
FAD, and did information sharing with the Division IV, Department of East Asian Affairs, Ministry
of Foreign Affairs of Thailand. The full-fledged investigation was conducted from 19 to 21 December
co-organized by NRICPT, Bunkacho and FAD. As for flood mitigation, Mr. Tetsuo Mizuta joined
the UNESCO Bangkok Office and FAD’s mission to conduct a field survey for making a disaster
prevention plan.

9
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Places of visit at the times of the preliminary and the full-fledged investigations

予備調査および本調査での訪問先

（上：地図、下：同範囲の衛星画像（2011
年 11
月）なお、http://g.co/maps/zqwbk
にて各現場の画像
Map (above) and satellite photo (below, November
2011)
of Ayutthaya are shown. They are published
on http://g.co/

maps/zqwbk including the images of each site.
を含め公開している）
10

3

34

Appendix 2b

I.

35

Survey on the assessment of flood impacts and a preliminary survey on
the flood damage of cultural properties in Ayutthaya Historical Park

I-1. Outline of the survey (28 November - 2 December 2011)
Participants
Tetsuo Mizuta		

(Project Manager, Think Tank Division, Consortium of Universities in

			

Kyoto) (flood mitigation)

Yoko Futagami		

(Head, Research Information Section, Department of Art Research,

			

Archives and Information Systems, NRICPT) (conservation science, GIS)

Schedule
28 November (Mon)

Arrival in Bangkok

29 November (Tue)

Afternoon) Meeting at the auditorium, Bangkok National Museum

30 November (Wed)

Field survey in Ayutthaya Historical Park: Pom Phet Fort, Wat Phra
Sri Samphet, Wat Mahathat, Wat Lokaya Suttha, Wat Ayodhaya, Wat
Maheyong, Wat Khdi Dao, Wat Chaiwattanaram, Portuguese Village

1 December (Thu)

Field survey in Ayutthaya Historical Park
Morning) Mizuta visited water-related facilities like water gates or canals.
Futagami visited temples which has mural paintings (Wat Phradoo Song
Tham, Wat Choeng Ta and Wat Phuttai Sawan).
Afternoon) Wat Phanan Choeng

2 December (Fri)

Morning) Visited the Division IV, Department of East Asian Affairs,
Ministry of Foreign Affairs and shared information about the mission with
Ms. Rommanee Kananurak (Director), Ms. Prangtip Kanchanahattakij
(Councilor) and Ms. Dheerangkun Maskhao (Third Secretary) to express
gratitude to cooperate with information gathering and ask for further
cooperation. Departure for Tokyo (Futagami)
Afternoon) Join a drafting meeting at the auditorium of Bangkok National
Museum and farewell dinner. Departure for Kansai (Mizuta)

11
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I-2. Some remarks on the preliminary survey

Yoko Futagami
There was already no flooding water at many sites we visited with some exception
like Wat Chaiwattanaram and Wat Khdi Dao. We could not visit Wat Ratchabrana which has
mural paintings because there was still water and dangerous. In the Ayutthaya Historical Park,
only Wat Phanan Choeng was not flooded at all, we observed they piled up several layers
of sandbags over 2 m high along the river to avoid water coming into the temple area. The
sandbags at the lower part were already broken, and became greenish by algae’s growth, it
seemed that the sandbags were installed very early. It would be useful to review Wat Phanan
Choeng’s case as a case study to consider further local and emergency countermeasures.
Wat Chaiwattanaram was one of the places which had the highest water level during
the present flood, flooding was occurred by the collapse of a surrounding wall (reconstructed
in concrete at the place of the wall of Ayutthaya period), not by the inferiors of movable water
shields along the river. The movable shields seemed to be still stable. At the time of our visit,
water level around the temple was still about 80 cm. On the contrary, inside of the corridor
where Buddha statues were situated found tall grasses growing there, the fact revealed the
place had no flood even when water level was higher. Mr. Mizuta and the author talked that
they possibly decided the level of the foundation in consideration of occurrence of flood.
Materials
Whitish surface of brick seemed to be mainly derived from mud and fragments of grass
moved by flooding water and accumulated on brick surface. In general, accumulation of dust will
cause the growth of algae -> moss or directly causes the growth of moss, and it can cause the scaling
of the brick/plaster surface when drying, or causes the decay of the material. But, more observation
will be necessary to think about the countermeasures to the each specific case. Salt efflorescence was
also detected at some dried places and on some mural paintings over the highest water level, so the
salt efflorescence could become more significant when dried up. It is not certain how long it will take
to become dry, because the sites had been flooded for a long period.
FAD asked if we have data about materials like brick and plaster because they wanted to
study about appropriate restoration materials. We replied we had conducted study about the materials.
Study on the materials for restoration could be an interesting topic as for a research institute. It takes
relatively long period to get comprehensive result, so the topic will be the long-term study.
Mural paintings
Among the temples we visited, two temples (Wat Phradoo Song Tham and Wat Choeng Ta)
were inundated above the floor level, only Wat Choeng Ta was flooded around 80 cm above the floor
of the second story. Adherence of stain and salt efflorescence was detected on the wall and we were
asked if it is possible to remove the stain, we replied we will observe and consider at the time of the
next mission. Wat Phuttai Sawan had mural paintings at the second floor and not flooded at all, but we
12
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did an observation at the temple. The reason of the visit could be historical importance of the mural
paintings which was drawn in Ayutthaya period.
Recording and monitoring
It is necessary to distinguish clearly between the damage by the present flood and the
ones already existed before the flood, even the past damages could be caused by the the past flood.
Detection of “inclination” of some pagodas was not possible by comparing the angles before and after
the flood, because of lack of data. But it is also true cracks of monuments were caused by uneven
settling and repeated flooding. Precise evaluation of the damage this time would be also helpful to
assess the causes of the damages in the past. However, it is also understandable that Thai side would
like to deal with damages as a whole.
As presented by a Thai specialist on 29 November, monitoring of the site is important to
evaluate the damage and to consider the countermeasures. For some sites, detailed monitoring by
using GPS or measurement equipment could be necessary, but significant budget will be needed to
implement this kind of instrumental monitoring. Visual observation by taking photos regularly at the
same place, or settling small crack meter would be also useful. Anyway, this kind of measurement or
monitoring should be taken periodically and as soon as possible, as a measure of long-term evaluation.
As the author’s being involved in the study of disaster (mainly seismic) mitigation using by
GIS, it should be necessary to record the phenomena this time (e.g. the height of waterline, observed
damage) in the FAD’s existing GIS monument database to evaluate the damage. Roughly speaking,
the damage by flood is related to the elevation of each place, but the damage of each monument can
vary by the countermeasures they took or surrounding environment. By using GIS, it could be possible
to get useful information to consider the causes of damage and future countermeasures by analyzing
the relationships between the location of sites and their damage (water level, cracks on the walls, and
collapse of brick, etc.). We cannot predict by short-term the period of next flood or the scale of coming
flood, but we will definitely have flood. So this kind of database will help to set the priority (not by the
importance but the rate of emergency) to reduce the damage as a whole.
Others
Regarding the emergence international aid, Thailand has the Fine Arts Department which has
highly motivated and skillful staff, different from the situation in Cambodia just after the civil war.
This time the damage by flood is widely spread, and the international cooperation could be useful, but
should be conducted cooperatively with the Fine Arts Department, to deepen experience MUTUALLY,
as our having experienced similar problems.
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Wat Phra Sri Samphet

Wat Phra Sri Samphet
Close-up

view

of

the

entrance

(indicated by an arrow on the photo
above). Whitish area was submerged
(the highest level was shown with an
arrow in this photo). The whitish
materials were mainly mud, some of
them seemed to be salt derived from
bricks or plaster material dissolved by
water, but detailed investigation will be
needed.

Wat Phra Sri Samphet
Highest water level (approx. 110 cm)
was indicated.
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Wat Mahathat
Submerged area looked whitish (higher
than a person at the right).

Wat Mahathat
Buddha head was totally submerged
(highest water level is indicated by an
arrow)

Wat Mahathat
Highest

submerged

water

level

(approx. 1.9 m) is indicated.
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Wat Lokaya Suttha
Reclining Buddha statue (approx. 2 m
from the podium) was submerged as
indicated by an arrow.

Wat Lokaya Suttha
Cracks were observed around the
ankles, but the fracture surface was not
fresh so the cracks could not be
occurred by the present flood. But, the
statue was totally restored in 1956, so it
is certain that the cracks have been
created during these 50 years.

Wat Chaiwattanaram
Outer perimeter of the temple was
submerged underwater where we can
usually walk around. Water level was
around 80 cm on 30 November, which
was enough to go by an outboard. The
flooding water had been pumped up
and drained to the river near the
temple, so the water would not be there
at the time of next mission.
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Wat Chaiwattanaram
Top of the whitish area indicated the
highest flooding water level.

Wat Chaiwattanaram
Below the overhang was greenish so
algae might grow on the surface.

Wat Chaiwattanaram
At the area where water flows had
blackish algae, below the area looked
green.
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Wat Chaiwattanaram
Close-up of the image above. Mosses
growing on the surface indicated the
place had been wet for a long period.

Wat Chaiwattanaram
Closely observing the whitish part, mud
accumulated on brick surface became
dry and had cracks.

Wat Chaiwattanaram, central precinct.
Tall grasses growing at this place
indicated that there was no flood.
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Portuguese Settlement
Cemetery of Portuguese settlement in
Ayutthaya period. They conserved and
exhibited the excavated remains by
settling a shelter, but the shelter was
submerged and water level became at
the top of the brownish area on the
pillar (as indicated by an arrow).

Portuguese Settlement
Inside of the shelter. The remains were
totally submerged and could not be
seen at all.

Portuguese Settlement
Remains of buildings outside of the
shelter were also submerged.
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Japanese Settlement is located at the
opposite side of the river (indicated by
an arrow). There is no exhibition of
archaeological remains, but the place
was also flooded.

Wat Choengta
Mural paintings of the temple were
drawn by royal painters of Rama III
period.

Wat Choengta
Highest water level was at the top of
slightly brownish area on the white wall
(indicated by an arrow).
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Wat Choengta
Highest water level was indicated by
brownish line on the mural paintings
and the paintings on the wooden
window panel.

Wat Choengta
Highest water level was indicated by
brownish line on the mural paintings
and the paintings on the wooden
window panel.

Wat Choengta
Salt efflorescence was observed at 110
- 120 cm above the floor which is
higher than the highest water level
(around 80 cm).
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Wat Phradoo Song Tham
Some parts were already fallen off.
Restoration work in the past did not
redraw the missing parts, the fact
shows proper conservators’ attitude.

Wat Phradoo Song Tham
Level of flooding water seemed to be
around 10 cm above the floor.

Wat Phradoo Song Tham
Exfoliation of surface layer which was
considered to be occurred after the
present flood.
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I-3. Report from the viewpoint of water damage risk management

Tetsuo Mizuta
1. Observations and Situation Analysis
1.1 Inundated Area Survey
In this field survey, we experts can find the latest situation of Ayutthaya area. With many
officials' explanations, aerial photos and maps, we can find causes and countermeasures.
1) Topographical reasons
There are some river junctions alongside of Ayutthaya island. Additionally, three rivers;
Lopburi River, Pasak River and Chao Phraya River flow winding in each. Junction point and sinuosity
are pressing by much river water every day. Once a bank and/or barrier near river junction point and
sinuosity will break, much water pours in urban areas, in generally.
Here in Ayutthaya, the Phet Fortress faces much water. To be safer and drier, many sandbag
barrier stand alongside of the Fortress not to infiltrate any water, and at the same time, pumping up
water from inside Fortress to river.
To bear against much water pressure, we must make stable bank and/or barrier soon. Now,
sandbag barriers are standing 1.3 meters high and 20 meters wide and more. It is okay for making
sandbag barriers and putting a pump in a case of flood, but, it cannot ensure old harbour's safe and
history.
In the 1995's flood, western part of island was severely flooded. At that time, western
bank was broken by Chao Phraya River's strong water pressure. In this flood, water comes from
northeastern. Much water overflowed Lopburi River and Pasak River's joint area bank. Land elevation
of northeastern is the highest on this inner island, and southeastern is the lowest.
To protect historical monuments in central and western part of inner island from flood,
northeastern bank must be strong. While, sewer system must be very effective against dirty water
which includes harmful materials.

Sandbag barrier and pump at the Phet Fortress
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2) Land-use reasons
According to the old Ayutthaya city planning, there were many canals in north-south and
east -west, at least 2 in each. I heard that Thai government is trying to revive former canals that they
are paved roads now. Former city planning was aiming to protect palace, temples and statues first
of all. Additionally, boat was a main transportation means at that time. But, now, car is dominant
transportation means. It is so easy to imagine that moving buildings and houses from alongside of
present roads and former canals to the other areas are difficult. But, to be safer against flood and to be
more restful as a world historical heritage site, revivals of canals are good means.
In Wat Chaiwattanaram, we cruised around ancient temple, and landed on. At that time,
evening of December 1st, we mainly checked bricks, mortars and clacks. But, as a specialist of flood
risk management, my interest were " Where were these quantity of water came from? " and " Where
were these water going to? "

Flooded Wat Chaiwattanaram

In this temple area, land elevation is lower than around temple. Water flows from higher place
to lower place, in generally. Wat Chaiwattanaram is thus collecting all waters from around here. In
September of 2008, I had a questionnaire survey for foreign tourists and Thai domestic tourist who
ware visiting to Wat Chaiwattanaram and other temples. According to my memory, there were many
sightseeing vehicles and bikes. There were also souvenir shops in front of each temple.
If we do not flood like this; the depth of water is 1.0 meter, at that time, let's make channels
around important temples and statues, if land elevation is lower than outer area.Until making complete
channels, we should prepare movable barrier and sandbags.
1.2 Monuments and its surroundings' damage
I'm not an expert of monuments restoration, but, I can easily find that many monuments are
facing some troubles. Bricks' manufacturing temperature is low, while heavy rain fall and strong sun
shines are on monuments every day. Thus, many monuments are very weak.
If we can permit using hard and strong bricks, situation will be better than now. But, I know it
is not easy to realise it. It is a difficult question that balancing outer features and inner toughness.
On the other hand, the problem of stupa's irregular sinking by its weight is seen in many
24
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places. It is not easy to answer this question, because, almost all base
soils are sand and mud.

2. Recommendations
I heard that this year's severe flood is caused by two reasons;
one is much rainfall than annual rainfall, the other is mis-operation of
upper stream dams. As Dr. Thongchai mentioned in the presentation of
December 2nd, many floods are caused by men, not nature. Heavy rain
fall is a trigger of flood.
Not to make any Man-made-disaster, we should think
strategically and adopt adequate methods in each phase.
Leaning stupa in Wat
Chaiwattanaram

2.1 Time dimensions and adequate methods
We must think about both "Outer and river flood" and "City

Inner flood". Outer and river flood means water pour into city by overflow and breaking dykes, and
City Inner flood means floating water around city area because of lack of sewer or over capacity.
Each phenomenon is differing, but, in this time, let's think about them together with matrix
below:
Time dimensions

Hard and structural

Soft and non- structural

long-term

* revive canals,
* make dams in upper stream,
* make reservoirs and ponds inside and around island,

* increase tax and make disaster recovering fund,

mid-term

* improve and build dyke and pump stations,
* widen culverts and pipes,
* upgrade sewer system,
* implant tanks,

* build evacuation places,
* land-use change ordered by law,
* relocate houses and shops from high risk areas,
* public awareness and education,

short-term

* improve and build dykes and pump stations,
* dredge up river bed,
* prepare sandbags and portable barrier,

* cooperate monitoring and research survey,
* make early warning system,
* public awareness and education,
* distribute Hazard maps including important information,
* have Practical drills for disaster,

We can understand that combination of hard and structural measures and soft and nonstructural measures are important and effective. Do not treat them separately.
2.2 Actors and stakeholders
In the whole Chao Phraya River catchment basin, we must aim at total water management.
Rain and water give us much benefit and loss, simultaneously.
In general, a management for water resources is Positive effort. It leads higher economic
growth. Such as agriculture, fisheries, industries and electricity, tourism and so on. But, a management
for loss is Negative effort. If we do not have adequate manage, bigger loss will appear. Especially,
flood loss!
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Thus, we should see from near site to far site of whole river basin to manage rain and water.
Our target locations are inside island, alongside of island, upper stream and downstream until river
mouth. In these places, many actors and stakeholders are in each. From local residents to central
government, they have interests and responsibilities in each to protect from occurrence of flood and
reducing flood loss. As a microscopic viewpoint, local residents should build his/her house with floodproofing structure. This is a traditional method of house construction for alongside of river.
Local government should make dykes and pumping stations for outer river flood, and, should
widen culverts and pipes, upgrade sewer system and implant tanks for city inner flood, gradually but
steadily.
Central government must see macroscopically whole Chao Phraya river basin. Central
government should coordinate among stakeholder's interests. Also it must operate dams and reservoirs
precisely. Additionally, central government must cooperate with local governments to build dykes,
water gate, pump stations and other flood-related structures.
In every time, one person who has a responsibility to decide must choose priorities and
methods immediately. Longer decision time brings bigger and wider disaster losses.
2.3 Importance of preparedness
For social strength against disaster, government should establish economic provisions. This
scheme drives for lesser disaster loss and quicker recovery of affected people/area. Old proverb says
"Forewarned is forearmed". Preparedness before a disaster will determine time and cost after disasters.
That is Risk Management.
If Thai government cannot make such kind of scheme by itself, how about gathering from
other countries/organisations' collaboration.
2.4 Side effects of flood
Now I am worrying about two problems after flood. One is sanitary problem and huge
quantities of garbage from households and industries. I think that water related problems after flood is
getting more severe. Preventing for the spread of diseases will be important subject already.
The other problem is contamination of seawater and coasts. Much debris and wasted pour into
and flow around seashore via rivers. Fisheries and marine tourism will face negative effects of flood
for several months, I think.
2.5 Conclusions
As conclusions, I want to point out like;
See river itself, and,
See mountains and rural areas = upper stream,
See cities and monuments = midstream
See coasts and shores = downstream, in a same time.
This flood gave tremendous questions for us. It is not easy to find best solutions for
everything, right away. But, many experts, countries and organisations will cooperate with Ayutthaya's
relief. Every partner will donate their technique, wisdom, knowledge, information and budget for
quick recovery now and future disaster prevention for the World Heritage Sites under UNESCO.
26
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3. Relevant Case Studies
3.1 Japanese cases
Japanese often faces water-related disasters; Typhoons, Downpours, heavy snow and
Tsunamis, etc. Through several severe floods, we can understand that combination of hard measures
and Soft measures are important and effective.
Actual activities and its actor(s) are shown below.
1) Research survey: Universities and Research Institutes
2) Early warning system: Japanese Meteorological Agency (nationwide monitoring in every
second), Ministry of Land Infrastructure and Transportation (alarming), Local Governments (official
announcement), Local residents' voluntarily (deliver information individually)
3) Hazard map including important information: Local Government (one family receives one
map, and have a discussion in a family for knowledge sharing)
4) Evacuation places and evacuation roads: Central and Local Government (elementary
school, junior high school, high school, local community center and other public buildings near paved
paths)
5) Practical drills: Local Government and its Residents (September 1st is the National
Disaster Prevention Day in Japan, so every local government will operate practical drills with residents
in 9/1 or other day)
6) Land-use by law: national and local rules (Japanese obey rules)
7) Team-works with Specialists and Local Governments: mainly University's Professors
(nowadays, contribution to local community and its residents is an important task for University's
teachers)
8) Local residents' voluntarily and autonomous group works against fires, floods and crimes
(professional fire fighting team plus this voluntarily team will secure us for disaster prevention)
9) Make Disaster Theme Park (entrance fee is free!) and carry several seminar classes:
Local Government (Every theme parks carry by taxes. These seminar classes lead to awareness and
knowledge sharing for disaster prevention and mitigation)
10) Reduce income taxes, if join property and casualty insurance: Central Government
(Many insurance companies hold some kinds of fire and earthquake insurances. It will be an economic
incentive for households which bought insurances) and so on.
Thus, we are now preparing for before disasters and after disasters.
3.2

Hue's case
The city of Hue, sited in central Viet Nam, is a historical city, but often flooding city. Hue is

UNESCO's World Heritage Sites. These pictures are famous "the Citadel" before flood (left) and after
flood. Severe flood occurred in 1999, 2005, 2007.
Provincial and city offices want to protect flood. But, it is not easy to realise it. It is a typical
bad case. Why flood occurred so often? According to my field survey in 2009, lecture of the University
of Hue said like that.
1) Tropical storms and typhoons strike urban area sometimes.
2) Urban area stands on limited and narrow area.
27

Appendix 2b

3) Urban area is surrounded by steep mountains and paddy fields.
4) Rainfall is increasing in catchment area.
5) Sewer system is not so effective.
6) There is not enough money to prevent flood.
These complex reasons will make often flood, and the World Heritage Site faces flood risk
every day.

The Citadel of Hue; Flag Tower is also inundated

Forest and land-use in Thua Thien-Hue province, central Viet Nam
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3.3 Venice's case
In northern Italy, there is a world famous city named Venice. This city is half-natural and halfartificial island. There is no river inside island; only canals.

Aerial photo of island of Venice: looks like fish

Here comes high tidal wave named "Aqua Alta" seasonally. UNESCO's World Heritage Sites
such as Piazza San Marco is sinking under water. But, residents and shop owners in island know when
"Aqua Alta" comes. They can prepare before it. It is a different case for flood, but, we should know
about mechanisms of water and its effects.

Piazza San Marco under water, and resident's preparedness for "Aqua Alta"
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4. Additional information of our field survey
In this research trip, I have taken these schedules and activities.
28/Nov: Flight from Osaka to Bangkok.
29/Nov: Briefing session at the National Museum, and move to Ayutthaya.
30/Nov: Field survey in Ayutthaya (whole day).
01/Dec: Field survey (consecutively), tear apart with mural painting restoration group and flood
analysis group in Ayutthaya, and move to Bangkok.
02/Dec: Final presentation at the National Museum; discussion and knowledge sharingfor every
person who participated in.
03/Dec: Departure from Bangkok to Kyoto.
This report is based on all achievements of this field survey, and, supplemental information
has brought by my researches in Thailand, Viet Nam and Italia.
In Japan, this research was sponsored by Japanese Agency for Cultural Affairs and operated
by The National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo.

Acknowledgements:
I deeply thank to everybody who invited me to Thailand.
Especially, I have a gratitude to all members of UNESCO Bangkok Office and the Fine Arts
Department of Thailand.
This is only one and small step, but it will be steady and greater step for us.
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II. Investigation of flood damage of cultural properties in Ayutthaya
Historical Park

II-1. Outline of the survey (16 - 21 December 2011)
Participants
National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo

Wataru Kawanobe

(Director, Japan Center for International Cooperation in Conservation (JCICC))
(high polymer chemistry)

Nobuaki Kuchitsu

(Head, Restoration Materials Science Section, Center for Conservation Science
and Restoration Technique) (geology, petrology)

Yoko Futagami

(Head, Research Information Section, Department of Art Research, Archives
and Information Systems) (conservation science, GIS)

Masahiko Tomoda

(Head, Conservation Design Section, JCICC) (architecture)

Seiji Shirono

(Artificer, Department of Art Research, Archives and Information Systems)

Kyoko Kusunoki

(Research Fellow, JCICC) (restoration of paintings)

(photography)

Cultural Properties Department, Agency for Cultural Affairs

Satoshi Nishioka

(Technical Official, Architecture Division) (architecture)

Sadakatsu Kunitake

(Technical Official, Monuments and Sites Division) (archaeology)

Schedule
16 December (Fri)

Arrival in Bangkok (Futagami)

18 December (Sun)

Arrival in Bangkok (Kawanobe, Kuchitsu, Tomoda, Shirono, Kusunoki,
Nishioka and Kunitake)

19 December (Mon)

Morning) Briefing at the auditorium, Bangkok National Museum
Afternoon) Field survey in Ayutthaya Historical Park: Pom Phet Fort, Wat
Phra Sri Samphet, Wat Maha That, Wat Phraram

20 December (Tue)

Investigation in Ayutthaya Historical Park: Wat Chaiwattanaram, Portuguese
Settlement, Wat Phuttai Sawan, Wat Singha Ram, Wat Brom Phttharam, Wat
Ratchaburana, Wat Phradoo Song Tham, Wat Khdi Dao

21 December (Wed)

Morning) Investigation in Ayutthaya Historical Park: Wat Choengta, Wat
Ayodhaya, Wat Dusit
Afternoon) Drafting meeting and press release organized by the Embassy
of Japan in Thailand, the UNESCO Bangkok Office and the Fine Arts
Department at the auditorium, Bangkok National Museum
Evening) Farewell dinner at Siam City Hotel, departure for Tokyo
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II-2. Investigation on the degradation of materials constituting monuments

Nobuaki Kuchitsu
1. Introduction
The writer participated from December 19th till the 21st, 2011 in the investigation of damages
on the monuments in Ayutthaya influenced by the flood of 2011. Here, in this section, degradation
situations of materials constituting monuments, such as brick, mortar, stucco, and paintings, are
reported.
2. General Remarks
Light brown mud is commonly observed on the bricks and mortars which constitute
monuments showing the maximum water level during the flood. However, it is hard to consider that
this mud will damage the materials of monuments remarkably from now on. Moreover, it does not
seem that this mud stays over a long period of time from the experience after the flood in 1995, but
probably it will be washed away in the next rainy season. Consequently, the damage on the materials
constituting monuments in Ayutthaya directly caused by the flood is estimated to be very small if any,
among the whole area of Ayutthaya Historic Park. No special countermeasures are required on the
materials except for the exceptional cases described below.

3. Particulars
- Wat Phra Ram
Soluble salt efflorescence can be observed on
a brick wall in the east area (Fig. 1). However, such
salt efflorescence is observed every year here, and salt
concentration here is considered to be always high. If
so, the essential cause of this salt efflorescence is not
the flood but the structure of this building. Possible
countermeasure is to reduce the salt concentration
around here by e.g. establishing suitable drainage.
Measures against flood will hardly contribute to reducing

 	
 
Fig.1

salt efflorescence here.
- Wat Chai Wattanaram
Soluble salt efflorescence can be observed on a
brick wall in the southern area (Fig. 2).
However, it seems to be very similar case as
that of Wat Phra Ram, and essential cause of this salt
efflorescence is not the flood but the structure of this
building.
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- Wat Pradu Songtham
Poorly soluble salt efflorescence can be
observed on the lower part of a mural painting on the
entrance side (east side) (Fig. 3).
It is supposed that the salt efflorescence
occurred mainly due to the moving and placing of a
Buddha statue here after the flood. When the flood
came, the relative humidity behind the statue probably

 	
 
Fig.
3

rose up, which phenomenon may cause the concentration
of salt there higher temporarily by inducing water. If so,
the salt efflorescence here is considered to be reduced
after the flood is subsided and it is hard to consider the
salt efflorescence becomes severer in the future.
Further salt efflorescence can be prevented by
removing the statue away.
- Wat Choeng Ta
Soluble salt efflorescence is observed on a part
of the south and the west side mural paintings (Fig. 4).

Fig.
 	
 4

In each neighborhood, it is presumed that rain water can
be supplied because the attachment of the window frame
is now loose. Moreover, salt concentration there would
be raised under the influence of wind passing through a
crevice.
Therefore, it is concluded that the direct
influence of the flood here is little. The salt efflorescence
here will also continue from now on, as long as rain
water is supplied on the walls. It is necessary to think
about how to prevent the rain water from coming in,
instead of how to stop flood; e.g. repairing of a roof or
repairing of a window frame, etc.
- Wat Chang Yai
On the lower surface of Buddha statues, green
rust is notably observed showing the maximum level of
the flood water (Fig. 5).

Fig.
5
 	
 

	
 

However, the Buddha statues themselves are not
made of bronze but of stucco, and the rust is due to the
brass leaf on them used recently instead of gold leaf.
That is not damage on the Buddha statues
themselves and no special countermeasure is needed.

33

Appendix 2b

58

II-3. Investigation on the damages of mural paintings

Kyoko Kusunoki
1. Introduction
From 19 to 21 December 2011, we researched the damage caused by floods in Thailand,
Ayutthaya ruins. In this section, I report the damage such as pollution or flaking on the mural painting,
and propose possible treatment.
2. Outline of the investigation
For three days we observed fourteen
sites, nine of them we observed mural paintings.
Peeling the layers of plaster were found due to a salt

waterline


efflorescence, but some significant damage were
not seen in most mural paintings, it is considered
to be sufficient only to perform periodic inspection
observations. However, Wat choeng Ta, Wat Choeng
Yai, were directly damaged by floods. The details are
given below.
Fig. 1 Wat choeng Ta, waterline on columns
 	
   	
   	
 	
   	
 

3. Damage
Marks of waterline water were found on the
surfaces of the murals and the door plates (Fig. 1). In
Wat choeng Ta the second floor of the Buddha hall
was submerged up to approximately 80cm above the
floor, and light brown mud had been deposited on
the murals and columns up to the height which was
submerged. In Wat Choeng Yai the waterline wase
observed 100cm high above the floor. Deposits such
as of tree leaves and chips were found on the surfaces
of the murals together with the mud, and there were

Fig.2 Wat choeng Ta, waterline on murals
 	
   	
   	
 	
   	
 

dark brown smudges in the vicinity of the maximum
water level upon submersion (Figs .2,3). The dark
brown smudges were soft and sticky and were
considered to be oily things which were floating on
the water surface upon submersion and had attached
and solidified on the surfaces of the murals.
No damage such as major defects caused
by the submersion was confirmed on the surfaces of
the murals, and it was considered that there was only
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Fig.3 Wat choeng Ta , oily smudges
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some washing away of minute flakes. The adhesive material contained in the pigment layer swelled to
resemble blisters, and in some parts of the surfaces of the murals places were found in which this was
detached from the base (Fig. 4). In addition, although it is considered that present flood was not their
direct cause, detachment and curling of the pigment layer was found in several places (Fig. 5).
4. Treatments
With regard to the smudges such as mud and dirt deposited on the surfaces of the murals,
some improvements may be expected by carefully brushing away the mud and dirt in a dry condition
using soft brushes, or by wiping away the mud and dirt using cotton swabs wetted with water.
However, since, depending on the condition of the surface of the mural, there is a risk of detachment
of pigments together with the mud and dirt, it is important to check the condition of the surface of
the mural while performing the work. In addition, when the cleaning is performed it is desirable to
consolidate according to necessity in places where the pigment layer is weak.
With regard to the oily smudges, as there are thought to be risks of detachment of the surfaces

Fig.4
Wat
choengTa,	
 	
 
detachment
of the pigment
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Fig.5
Wat	
 
choengYai,
curling
of the pigment layer
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of the murals induced by solidification and shrinkage in the future, it is desirable, if possible, to either
remove them or make them thinner. It is necessary to test whether the oily smudges dissolve in
organic solvents such as hexane and consider means of removal.
In places where the pigment layer has become blistered and is becoming detached, treatment
is considered necessary such as injection of appropriate adhesives (such as animal glue or gum arabic)
using a brush or an injection syringe, followed by bonding to the surface of the mural by pressing
against a cover of protective paper after the detached layer has recovered softness. Since there were
places in which detachment of the pigment layer is caused by long-term deterioration rather than by
the present flood damage, it is important to make regular check and to continue to carry out treatments
such as consolidation in order of the severity of the risks.
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II-4. Investigation on the flood-affected architectural monuments

Masahiko Tomoda
On 19 afternoon - 21 morning in December 2011 (net 2 days), a field investigation was
done in Ayutthaya Historical Park, mainly by visual observation at the representative temples as well
as the temples which were reported by Thai side as damaged. Here explains about the result of the
investigation in view of architectural study.

1. Damage of the sites
1) Pom Phet Fort
The site is located at the junction of
the river, so the site was directly affected by the
water flow. When we visited the site, sandbags
were still piled up around the site, and we
noticed trace of muddy water flowing over the
sandbags. This site was recently restored, for
instance, cracks on the brick body were fixed
by inserting the anchor bolts. The observation,
however, discovered some new cracks, so
movement of the structure could be still in

Sandbags
along the river and
restored wall



progress. This phenomenon is supposed to be
caused by the depression of soft soil, so reinforcing only the structure itself should be not enough, but
the reinforcement of the soil should be necessary. Present study did not find any direct damage from
the flood except the stain on the wall.
2) Wat Phra Si Sampeth
The flooding water did not reach the uppermost platform on which the three pagodas
representing the landscape of Ayutthaya are situated, but around the platform, trace of highest water
level was obvious on the remains of pagodas or surrounding walls. Subsurface drainage was installed
at the temple area, but, like this time, if the whole area was underwater, it can only accelerate the
drainage after the depression of water level, and cannot avoid the flooding of the site. Compared to
the good condition of the central pagodas, uneven settlement or inclination of other pagodas and
buildings were significant. The difference could be derived from the different construction method
of the basement, even considering the restoration of later period. At some points of the surrounding
wall, new bricks were added at the upper part to avoid the collapse of the wall, but some the old bricks
below the new ones were lost. At some of these parts corruption could be accelerated by the flood.
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Uneven settlement of basement and horizontal line of

flooding
water
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Surrounding wall, old materials at the lower part were
 

missing

3) Wat Mahathat
Uneven settlement and inclination of the pagodas and buildings were also significant at this
temple. But, such phenomena were not so severe for the main buildings. The buildings which were
partially on the basement foundation of the main buildings were inclined outward of the basement,
this testified the speculation about relationships between the quality of construction method of
basement and depression of the buildings. The waterline of the flood represents the horizontal line of
highest water level, so it is possible to distinguish the inclination occurred before and after the flood
by observing the waterline. By using the method, only one pillar seemed to be inclined after the flood,
and there was an argument among our team. But, we could not detect an obvious example of the
inclination accelerated after the flood.

Uneven settlement of the basement and waterline of
flood
 

the

Inclined pillar and trace of the flooding water









4) Wat Phra Ram
Mural paintings are on the inner wall of the central building. Remaining wooden lintel
and ceiling at the upper part of the entrance is also important, even it is not certain they are original
material or not. These parts are located at the higher place, so they were not affected by the flood.
Direct damage from the flood was not detected except the stain on the wall.
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Wooden material inside of the central building
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Trace of flooding water on the wall







5) Wat Chai Wattanaram
The level of flooding water was especially high at this site, but the central area surrounded
by the corridor barely escaped from the flooding water. The site is located at the outer curve of Chao
Phraya River and has been repeatedly suffered by floods. So, several years ago, movable fences to stop
water were installed along the river. This time, the facilities were used against flood, but the outer wall
at the southwest part was destroyed by the pressure of flooding water, so the temple area was flooded
very quickly.
As the highest water level exceeded over the above mentioned movable fences, sooner or
later, the flooding was inevitable. However, we can appreciate the facilities acting in a certain way as
a protection of the temple against the violent flow directly. Currently, the water still exists at the west
side of the temple area, a thick accumulation of mud leaving at the area where water went down.
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Movable shield to separate the site and the river

Outer wall collapsed by water pressure

Flooding
water remained

&%#at the west side of the site
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6) Dominican Church
The site is comprised of remains of a church and graveyards in front of the church. The
excavated graveyards are exposed and exhibited with a shelter. Overall area of the site was flooded
and water level at the site became around 1.5 m high, in particular, the sheltered area was still sunken
in the water even at the time of our investigation. Wooden floor of the promenade of the archaeological
site swelled due to water absorption, the soil below the shelter wall was washed away by the stream
of flooding water. The outdoor exhibition of the remains was assumed to be washed by strong water
flow from observation of prostrated walls or electrical poles, the damage of brick wall was possibly
accelerated by such water flow.

Excavated remains exposed for exhibition were still


sunken
in the water

Water remained at the outdoor remains (shelter for the
 
 
excavated
site was behind)

7) Wat Phutthai Sawan
Mural paintings were at the second floor of a building in the temple area. The wall of the
building was significantly inclined and deformed, but restoration was done 10 years ago without
adjusting the inclination or distortion. Damage from the flood was not detected within the observed
area.

Second floor, interior

Exterior



  	
 

8) Wat Singha Ram
This site was located in a university campus, and introduced by the Thai side as only one
example which was definitely collapsed due to the flood this time. The collapsed monument was a
small pagoda, and water seepage from an archaeological trench could cause the collapse. Judging from
39
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the plants growing on the surface, the collapsed area seemed to have large cracks before the flood.
Other architectural remains near this site have not been restored yet, the bottom of the pagodas was
structurally unstable because of deterioration of bricks which seemed to be caused by ground water
or salt efflorescence. At some major sites, restoration measures were already taken such as filling
new bricks at the deteriorated area. Such measures could be effective because there are very small
examples of the collapse caused by the flood.

Part
of a small
pagoda
was collapsed



Some
part of the
podium of a pagoda is lost
 

9) Wat Brom Phttharam
This site is located at the same university campus as Wat Singha Ram, and was already
restored. Interior and exterior of a rectangular Buddhist temple was covered and decorated with stucco.
At the podium of outer wall found small fragments of stucco, and salt efflorescence was detected on
the surface. Such deterioration was highly possible to be caused by the flood.
This kind of small-scale deterioration seems to be always ongoing at every site, but, detecting
such small change is difficult without continuous observation and recording. It could be important
for conservation and management of the sites to understand the progress of the deterioration by
continuous monitoring at least at some precious parts.

Decorative stucco on the sidewall of the podium
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Fragments of stucco
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10) Wat Ratchabrana
This site is known to have beautiful mural paintings inside of the central pavilion. Flooding
water did not reach above the basement of the building, the mural paintings had no damage which is
located upper than the basement. The basement itself is made of laterite, and there seemed to be no
direct effect by the flooding water, but the damage on the decorative stucco on the basement could
be assumed. Especially the warrior-like sculptures on the projected part at the center of the southface area were remarkable, so some protection measures should be considered. As for the decoration,
Thai side told us that a German specialist had made an offer to cooperate with the conservation of the
stucco.

Mural paintings inside of the central building







Decorative stucco on the southern part of the podium









Observing the flooded brick at the outer surrounding walls, salt efflorescence was more
significant on the new bricks added by the restoration than the old ones. As for the older materials,
salts seemed to be already washed away by being exposed to rainwater or flooding water repeatedly,
so such difference could be made.

Exterior
of Wat
Phra
Doo
Wat Phra
Doo


Wat
Dao
WatKhdi
Gudi
Dao

11) Wat Phra Doo
The roof of the pavilion was reconstructed recently, and is used as a temple. Flooding water
reached at the foot of the interior where mural paintings were located at. But, there was no structural
damage on the building.
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12) Wat Khdi Dao
The whole temple area was still flooded even at the time of the investigation, the site was not
accessible. There were withered trees because of flooding for a long period. Large dead trees near the
buildings could collapse the monuments if they fall down, careful observation of the condition of the
trees will be necessary.
13) Wat Choeng Ta
Highest water level reached around 2 m high from the ground. There were also brick remains,
but the investigation was conducted mainly on the damage of Sala Karnprarian which is used as a
preach building. This semisubterranean high-floored building was flooded at 80 cm above the floor
level judging by the extent of the mud on the wall. Termites formed trunk trail on the surface of the
teak wood doors under the humid condition, and were moving actively inside the trail. The door panel
was durable from termites, but the frame or joist already had damage by termites, so the damage
would be severer if termites would reach the roof truss.
Although the bottom of the pillars were transposed to concrete material by the past restoration
at the fully submerged underfloor, it says that the pillars were originally the earthfast structure with tie
beams jointing the bottom of the pillars, and selection of a wood was presumably done carefully. But,
it seemed that the wood which is not equivalent to the old material was also used at the repaired part.
The pillars at the north side were significantly inclined inward, and the condition of the structure was
not so good. As for the damage of mural painting, please refer the other reports.

Exterior
 of Sala Karnprarian

Interior
of the hall
	
 

Trace of flooding water on the wall

Truck trail formed on the door panel
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Wooden floor damaged by termites
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Full view of the underfloor



14) Wat Ayodhaya
Although obvious flood damage was not detected at the monument, present condition was
investigated since Thai side asked for opinions as an example of unrestored site. Major existing
remains are one large and one small brick pagodas. Among these, a finial part of the larger pagoda
was already lost, the square-shaped lower podium of the pagoda was also largely deformed and
broken, and luxuriant growth of a plant was seen in the whole part. Breakage of a lower podium was
concentrated on the four corners and the center of each side, if not, central part was largely swollen
outside, and the extent of the damage seemed to be most remarkable at the middle of the podium. It
could be appropriate to interpret that the high perpendicular surface of a lower podium was pushed out
owing to the horizontal stress resulting from the weight of upper part of the pagoda, since subsidence
of the podium was not detected so much. It seems that the adhesion of the masonry joint of internal
brick is considerably lost judging from observation of a collapsed part, so the whole behavior could
not be stopped by restoring only the surface of the podium. The only radical solution could be to insert
a new structure which transmits the load of the top of the pagoda to the supporting ground (structure
of different material, like RC), or form it just under the pagoda (grouting or an anchor to the existing
structure, etc.), to release the lower platform from the weight of the upper part. It could be because the
people in those days also recognized the structural inferior mentioned above, the pagodas with such
high podium were no longer built henceforth.

Whole view of the pagoda





Swollen sidewall of the podium
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15) Wat Dusit
Similar to Wat Ayodhaya, unrestored pagoda and a small Buddha hall adjacent to the pagoda
are the main components of the site. The pagoda was built on the two-stepped podium, and many
cracks have occurred on the side wall of the podium. But, probably because the perpendicular surface
of the wall is not so high, swelling of the intermediate part was not remarkable as Wat Ayodhaya’s
case. This case, the problem should be rather that the upper level of a two-stepped podium and the
pagoda itself were obviously inclined northward. The reason should be the varied strength of the
podium or foundation, but the inclination of the upper part of the pagoda seemed to be a bit smaller
than that of the podium. Just a hypothesis, but it is also possible to presume that subsidence had
already begun during the construction, and the upper part was built with rectifying the inclination.
It should be very difficult to adjust the inclination by restoration work, but first of all, continuous
monitoring should be prioritized to clarify if the inclination is still in progress.

Pagoda was inclined to the north (to the right)





Situation
the side wall of the podium
 of	
 

2. Analysis on the damages by the flood - on architectural standpointGeneral observation
As for the present investigation, we visited 15 sites. Among these, two sites were still flooded,
at one site flooding water remained at some area of the monument, no water existed at the others. On
the walls of the sites, linear stain was observed which shows the highest water level, some of them
were as high as 3 meters from the ground. At some area after the flooding mud accumulated very
densely, and it seemed to require significant time and effort to remove it. Shops in the city opened
normally, but vicinities such as paddy fields were still widely flooded.
Influences on the main structure of the architecture
Before the investigation, we noticed the mass media and other related organizations were
most concerned about the structural instability of architectural sites submerged underwater for a long
period. For that reason, we made observation mainly on the progressive inclination of monuments by
softening of ground soil, and existence of partial falling of upper structure by water seepage into the
cracks. Because of the lack of detailed measurement data before the flood, we cannot judge strictly,
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but we could conclude that there was no significant movement at least by observing the waterline (that
shows the horizontal line at the time of the flood). Inclination of the pagodas, brick walls or columns
were significantly observed at almost all sites, but most of the phenomena can be explained as the
ageing caused by the inherent failure of the basement or uneven load distribution at the upper part. As
for the brick buildings which have not restored before, deterioration or deformation of the basement
was most severe and it causes the instability of the whole structure. On the other hand, at the restored
buildings we observed the reconstruction of the lower part of the basement by using new bricks, and
the effect of restoration method could be obvious. Only one small pagoda was partially collapsed at
the time of the flood, but the pagoda seemed to be significantly deteriorated before the flood, so it also
shows the necessity of continuous repair work. Small-scale uneven settlement could be still in progress
at Pom Phet Fort by observing the cracks, but correlation between the flood and the phenomenon is
still unclear. It thus should be necessary to do the precise measurement and documentation of each site
followed by the continuous monitoring to check the small movement for the systematic conservation
and management of monuments.
Influences on the finish of the outer wall
Main architectural component of the Ayutthaya site is fired bricks. Laterite is also used at
some part. In general, stucco is used for the finishing and decoration after constructing the main
structure by bricks and laterite. By observing the flooded area around the basement and side walls,
stucco fragment was sometimes observed, and it was highly possible to be detached by the flood
this time. Such flaking of stucco can usually happen, and we cannot judge the rate of acceleration by
the flood because we do not have the information about the previous situation. Detailed monitoring
should be considered for the conservation of some important decorative relieves. As for the important
items which could be affected by future flood, some preventive conservation measures were already
proposed by a specialist of another country.
Influences on wooden architecture
Not so many wooden buildings remain since Ayutthaya period. Wat Choeng Ta is one of these
buildings, and its mural paintings had stain by the flooding water reached the upper part of the highfloor. Damage by termites was observed at the joists of the floor framing and lower rail at the entrance,
and the termites made trails on the teak-wood door to go to upper part. It is highly possible that the
environment became preferable for termites by flooding of wooden parts for a long period. Future
damage of roof truss by the termites is also concerned, we recommend to get rid of them as soon
as possible. The bottom of the columns were replaced by concrete by the past restoration work, but
originally the columns were embedded directly in the ground. It is considered that for columns they
used the species of wood which is resistant to damage by fungi or insects, so similar consideration will
be necessary for the choice of materials for restoration.
Influences on the exhibited archaeological remains
At the Dominican Church Site in the former Portuguese Settlement, the level of the flooding
water was over 1.5 m from the recent ground surface, the archaeological site exhibited in the shelter
building was still underwater at the time of our investigation. In Si Satchanarai near Sukhothai and
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Banchiang Kiln Site, some archaeological sites had similar damage by flooding water. At these sites,
they ended up on-site exhibition, and replicas replaced the real archaeological remains. This site faces
a river like above-mentioned sites, so it could be impossible to eliminate the damage by floods without
rebuilding the shelter and surrounding the remains by continuous wall. To stop the on-site exhibition
could also be the practical countermeasure for the conservation and management of the archaeological
remains.

3. Summary of this section
As long as we observed, the damage of the visited sites caused by the present flood was
relatively slight, especially effect on stability of architecture was limited to some exceptional cases.
However, this investigation was carried out for a short period of time, and since it was also
basically depended on visible observation, that cannot be possible to figure out all damage on the sites
which were caused directly by the present flood. In that sense, it can be said that the Thai specialists
who are in charge of site management can perceive the changes before and after the disaster, because
they have observed the state of each sites daily and have full of knowledge about that.
The submersion of the sites by floods can be said as “destiny” on the location of these ruins,
and it seems that it was repeated frequently also in the past aside from their extent. On the other hand,
multiple factors, such as structural failure from the beginning (lack of strength of basement), aging
deterioration (fracture of surface waterproof layer, formulation of cracks by sinking and inclination,
and deterioration of brick material) and insufficient maintenance, will gradually bring the remains
vulnerable to outside influence.
The present flood was a severe disaster, but the direct damage from the flood on the sites
was relatively slight compared to the extent of the flood. Restoration in the past or daily maintenance
should significantly contribute to the reduction of the damage. From now on, it is desirable to figure
out the state of each site by adopting continuous and systematic monitoring system to implement
maintenance and restoration systematically based on the analysis of information obtained by the
monitoring. This system would be also useful for minimizing disaster damage on the sites.
(Translation by Yoko Futagami)
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III. Summary

Effects on cultural properties by the present flood were observed as deposition of mud and
fragments of plants, salt efflorescence, and growth of algae and mosses on the surface of remains
caused by wide area and high level of flooding water. These phenomena seem to be observed where
they essentially occur at, for example, salt efflorescence was observed where water easily gathers
because of geometric features of the remains, mosses and algae were observed near the ground or
overhang area, where cannot be dried up in a short period. But, the period of flooding was relatively
long, so the degree of the phenomena could be severer than usual. On the mural paintings inside the
buildings like Wat Choeng Ta, oily stain which could be derived from wastewater was observed at the
highest level of flooding water as well as salt efflorescence and fracture of wall surface.
Collapse of lower part of brick structures like pagodas and surrounding walls were also
detected. This can be said that the damage directly caused by the present flood. But, deterioration of
brick seems to have already occurred before the flood. Because such small-scale deterioration already
existed, the recent flood could trigger deterioration in larger scale. Because of lack of information
about the condition of each site before the flood, large-scale inclination and occurrence of cracks
caused by the softening of ground or basement could not be detected.
Each report mentions about the possible or desirable countermeasures in detail, but in
particular, the necessary countermeasures should be:
-

Documentation and construction of database of images and detailed text description about the
damage of cultural properties by the present flood

-

Daily maintenance

-

Restoration of damaged monuments or points which deterioration will be developed if
untreated

-

Monitoring of damaged area (cracks, inclination or salt efflorescence, etc.) to check if the
deterioration is in progress or not
These items can be conducted as a part of joint study following the existing MOU, or

responding requests from Thai side. For restoration of damaged mural paintings like Wat Choeng Ta,
cooperative study can be possible in response to the request. But, the specialists of FAD are highly
skillful judged from the past restoration. The cost will be high if many Japanese specialists stay and
conduct restoration work in Thailand. So, it could be appropriate for Japanese side to give technical
assistance or information when FAD’s specialists conduct restoration work.
As the author mentioned in the preliminary survey report, Thailand has national organizations
for preservation of cultural properties, so it should not be necessary or appropriate to establish an
organization like ICC for foreigners to conduct restoration of monuments. International projects
should be organized by the Fine Arts Department as mutual-beneficial joint studies.
(Yoko Futagami)
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AYUTTHAYA UNESCO WHS MISSION REPORT
30th January 2012 to 1st February 2012
Professor Giorgio Gianighian
University IUAV of Venice
Faculty of Architecture
Venice Italy

The mission was meant to ascertain the damages caused by October 2011 flood to the heritage
of Ayutthaya Archaeological Park. The first step of the mission was carried out in Bangkok’s Fine
Arts Department (FAD), in the presence of some of its technical officials and of the UNESCO
representative. There the officials illustrated, with three Power Point Presentations, how the rivers
system has changed in the last centuries, the course of the North Eastern river having been modified
and several city canals having been silted up. Then the provisions of the 1994 revised Master plan
have been illustrated, together with the protection works carried out in the same years, arriving to
the results of the flood of the Archaeological Park, with the very interesting pictures taken from the
helicopter by HE the Crown Princess, and ending up with the map of the temples compounds put
under observation by some professor of the Engineering Faculty of Bangkok University.
A debate followed, showing the work of FAD in the Park, including the removal of the
informal settlements illegally built in the Park, the study of the effects of the tide and of the seasons
on the level of the three Ayutthaya rivers and of the type of the sandy alluvial soil; the various
possible options to amend the situation were discussed.
Once the meeting over, the expert with two FAD members, drove to Ayutthaya and inspected
the watergates recently built on various canals; the day ended with a visit to the Park (Wat Phra Si
Sanpet e Wuang Luang).
The next day (Jan. 31) the Wat Chai Wattanaram and Wat Phu Kaothong compounds have
been surveyed, then on a boat the round of the city rivers has been carried out, to discover the
relationship of the city with its waters and rediscover its vernacular architectural heritage, woodenbuilt. A further survey included the analysis of a conservation area provided for by phase two of the
Masterplan Klong Parkkran and Klong Thakian; then we started again the survey of the
monumental areas Wat Yai Chai Mongkon, Wat Dusitdaram e Wat Cheongta.
On the next morning we started with the survey of Wat Mahathat, Wat Rajaburana, Wat Nha
Phra Min Meru e Wat Lokayasutha, then leaving Ayutthaya to visit Wat Niwes Thamma Prawat
and a restoration working site.
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Reaching, in early afternoon, the seat of FAD, a lecture was given, describing to the
participants, including FAD members, UNESCO office director Dr. Tim Curtis and project
responsible Ms. Montira Horayangura Unakul and several guests involved in the conservation
works of Ayutthaya, the Lagoon of Venice and the great works carried out by the city during
approximately six centuries. To protect the Lagoon from the very real risk of being silted up, as had
happened to the of not-too-far lagoon of Ravenna: the main works were directed to divert and
control the rivers flowing into the Lagoon, in the same time digging several canals in the Mainland,
for a better discipline of the waters. Nowadays the environment of Venice and its Lagoon is
seriously endangered by different factors and, from the 1966 flood, works for the protection of the
heritage have been carried out and envisaged. The most important of these is the MO.S.E. (Modulo
Sperimentale Elettromeccanico or Experimental Electromechanical Module), a project of rows of
mobile barriers meant to separate, when necessary, the Lagoon from the Sea, so operating a control
on the high tides. Another project envisages the re-opening of a stilted canal in Chioggia, on the
southern border of the Lagoon, to allow an easier flowing of the tides.
The presentation included as well a description of the new types of aggression brought to the
city heritage, such as an increase of level and frequency of high tides, causing the rising damp to
reach the first floor, jeopardizing the connection between floors and walls, which is the main and
essential structural joint of the buildings, in case of earthquake. Other sore points are the moto
ondoso (wave-motion) originated by too many motors in the canals, and especially in the Grand
Canal, and the discovery of anaerobic microbes attacking the wooden poles of the buildings
foundations.
Then a discussion followed, about how and if the Venetian case could help for the protection
of Ayutthaya, showing also the results of the survey carried out on the site.
The Venetian case shows that the protection of its lagoon has always involved, in the last six
hundred years, not only its near surroundings but also phenomena happening at a distance of several
kilometres north. It is to be considered, therefore, that the protection of Ayutthaya needs to be
started in the far northern border of the city, possibly with very important works on the rivers,
creating or reopening catchment areas and the old system of urban canals.
It has been demonstrated that the five watergates did not work, probably because they were
not enough for such an exceptional flood as the one of last October. What we can learn from this
experience is that it is wrong to rely only to these machineries for the protection of the city: the
deceptive hope of having in this way protected the city has allowed neglecting a series of other
protective works, certainly existing once upon a time: the thick net of urban canals, the lakes system
in the outskirts of the city, which served as an accumulation system for the excess of river waters,
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the ceaseless work of adapting the buildings to the waters, as shown by the several raisings of the
houses, that we saw during our survey of vernacular architecture along the rivers and in the southwestern village.
One should also take into account that dams and barriers on the rivers, put into action for the
flood, can only break the speed of the water and avoid what water carries to collide with the
heritage. If one decides to protect the archaeological park with a system of dams, it will be
necessary to act on the entire perimeter of the park, not only on the river side because water will
otherwise find its own way and flood whatever is at a lower level than the rivers. It is possible,
though, that a protection along the entire perimeter would be too conspicuous and interfere with the
beauty of the sites, on top of being too expensive. May be it would be reasonable to build such a
protection only for monuments most at risk, either for structural weakness or an existing basement
or for the presence of frescoes.
From what I was able to observe during the survey, I think that the flood did not produce any
structural damage to the archaeological site, which is soundly built. One has to keep in mind that in
Venice foundation structures as well as above-water walls, up to fifty and more centimetres from
ground, are at any time wet from salty water, which is far more damaging to buildings than fresh
water, also because rising damp contains several soluble salts. As above-mentioned, the increasing
of high tides and of the water level worsens this phenomenon. In the case of Ayutthaya, it was only
fresh water, with few polluting elements, such as oil, that would have stained the walls: I did not
notice anything of the kind. The only visible mark was the one left by mud, and this will be easy to
cancel.
Only on some of the foreparts of Wat Chai Wattanaram (see pictures) there are noticeable
cracks: these parts, though, were certainly added in later times to the stupa, with no connections to
its walls and with insufficient foundations. This caused a rotation, which cannot be attributed to the
flood but rather to errors in the construction. Of great interest are the foundations of a small stupa,
today disappeared: they possibly have been the models for the foundations of all the buildings of
the compound.
As a chronology of all the floods happened in Ayutthaya after it was deserted is not available,
it is difficult to understand if the present one has been the first of such extent, or if it has been just
the last one of a long series. In other words, if we knew for sure that the city had been subjected to
several strong floods, we would have a historical confirmation that the monuments are structurally
sound and strong, having resisted to many accidents. The brickwork of the walls does not suffer if
submerged by water: may be the mortar bed could suffer more, but, as above stated, this does not
seem to have happened.
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In the debate held at the seat of FAD, another element was brought out: that of the
consequences on the earth of the long permanence of the water, with its load on the ground. I am
not an expert of grounds and undergrounds, but I think that the load of the water could have caused
a further general compression of the ground, including the ground carrying the monuments. As this
compression has been the same for the ground around the monuments and the one under them, it
has not produced serious consequences, as can be inferred from the observations of experts of
several missions and their encouraging reports.
The Venice experience suggests another effect that the water could cause: Venetian buildings’
foundations are greatly damaged because the thin soil slips into the canals when they are drained
and left dry for more than forty days, during the works for the excavation of muds. In Venice it is
the draining of the canals, rather than the high tide, that causes structural damages to the buildings.
Something of the kind could have happened to those of the Ayutthaya monuments that are on the
side of canals long ago drained.
Buildings could also be damaged by a quick outflow of the flooding waters, but this did not
happen in Ayutthaya, so we can leave it out.
To be absolutely certain about the truth of what I am saying, it would have been necessary to
have a precise survey (geometric, of the materials, of the decay, of structural instability) for each
individual important building and compare this with the survey that must, absolutely, be carried out
now, using laser scanner and every other instrument and method available. The first step to be
achieved for the preservation of the site is precisely the general survey of each element of the park
and a plan of the different altitude of each of them: this will be essential in the drawing up of a
project for the drainage of waters of future floods, a project useful for any work carried out on
pavings and routes. It is almost impossible to stop the coming in of waters, but it is necessary to
make them flow out as fast as possible.
Another step in the safeguard project concerns the knowledge of the soil in all the
compounds, using every instrument, from core-boring to geo-technical tests.
The third step consists in carrying out chemical and physical analyses of the monuments
building materials, such as bricks, mortars and plasters, stones etc., checking in the same time the
presence of hygroscopic salts and the height of rising damp.
The fourth step concerns the historical documentation of the entire archaeological complex of
Ayutthaya, documentation to be obtained through archival, documental and bibliographical
research, using the existing iconography, such as maps, paintings and photographs. These
documents will allow us to write the material history of each component of the Park and to build up
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an archive documenting the effects of time on the monuments, so building a memory which is
essential for maintenance and restoration.
Once all the necessary documentation will be obtained, it will be possible to draw up a
project, which will take care not only of the aesthetic side of the object but most of all of its
physical health, for a sustainable and lasting conservation.
During the meeting at the FAD, one of the subject under debate was the very important
financial investment that will provide for the restoration of fifteen main monuments by next
September: but there is no detailed project based on the surveys and investigations above
mentioned. Ayutthaya risks to repeat what happened in Venice, when the strong financing
guaranteed by the Legge Speciale n. 171/1973 (Special Law) for the Safeguard of the city,
following the 1966 flood, produced many useless works, sometimes even dangerous for the
conservation of the heritage. This happened because there were no comprehensive urban and
building researches and plans. For Ayutthaya there is no urgency, as the heritage on the whole is not
endangered and as yet there are no surveys, no analyses, no detailed projects: lacking these
elements, it is impossible to establish the priorities of intervention, dictated by the decay conditions,
and it is consequently impossible to draw up a management plan for the conservation of the entire
complex, plan that is compulsory for a UNESCO WHS.
Allow me a comment: a first impression, possibly superficial, suggests that the archaeological
park is completely separated from the contemporary, living city, even if it is sited in the city itself.
During the survey, it came out that some, possibly several, houses illegally built in the Park, in the
vicinity of the monuments, have been demolished and their inhabitants moved elsewhere. This
decision, may be necessary, could have caused a certain hostility towards the tourists, considered to
be responsible for this action. I witnessed a similar experience in a monumental area of New Delhi
with similar manifestations of enmity against tourism and therefore against conservation.
It is, on the contrary, important and even necessary, to promote a policy addressed to
reconcile the different areas of the city: the monumental ones, which are not only those included in
the core-area, but are to be found in other places, and the living city in its entirety. This is the only
way to encourage a general awareness of the value of the archaeological, historical, artistic heritage,
involving all the people; the economic side is also important, as the advantages that Ayutthaya
offers to its citizens must be equally shared among all of them.
Social reconciliation and awareness generate heritage pride, essential pillar to ensure a
responsible and shared preservation of the heritage through the work of citizens as well as of
officials.
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Moreover, it is to be underlined that Ayutthaya is endowed not only with an important
archaeological heritage, but also with an urban morphology, marked by its net of canals, either with
or without water, elegantly defining its blocks. Ayutthaya is a water-city, not only because it is
surrounded by three rivers, but also because it is crossed by several canals. It will be necessary to
carefully evaluate the general hydraulic system of the city, before deciding if and how it will be
possible to reopen the dried or covered canals, as they have a relevant value in the global urban
tissue (Ayutthaya was known as the Venice of Asian South-East!).
Last but not least: the vernacular architecture still existing and quite impressive, particularly
alongside the rivers and the canals (figs. 7, 8, 12, 13). It is a heritage of wooden architecture, built
on piles or pillars, either of wood or (today) of steel or reinforced concrete: it shows relevant
examples of a type of building organic to the river site, with varied features and worth to be studied
and preserved, as already provided in Phase 2 of the City Masterplan for an area south of the river
Mae Nam Chao Phraya.
Conclusive recommendations:


It is absolutely necessary to put into action the series of analyse above described, as a
prerequisite to any project involving the monuments of the archaeological park.



It is important to involve in the research and analysis project the most qualified
universities, in the fields of geology, hydraulics, physics and chemistry, biology,
archaeology, history, architectural history, architecture, planning, engineering,
promoting an interdisciplinary cooperation directed and co-ordinated by the FAD.



Collaboration has to be created at national and international level, including agencies
such as UNESCO, ICOMOS, etc., research institutions, scientific workshops,
universities and the like.



A global layout of the ground should be drawn, to carry out a quick and effective
drainage of alluvial waters: this should be the basis for any project involving the
individual archaeological complexes.



If a detailed project is not available, restoration works should not be started.



The contractor should not be in charge of the restoration project.



An investigation should be conducted to understand the role of canals, both in and
outside the city, and of the watergates.



A general hydraulic plan of the city should be drawn, including an ample surrounding,
especially on the northern border.
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It should be taken into account that Ayutthaya is a water-city and it should be valued
as such and not only for its archaeological park, which should be integrated to the
other elements of the city: the living vernacular architecture, the canals net, all these
features being a multi-layered complex of high value.



Last but not least: the inhabitants of the place should be made aware of the universal
value of the site, with its cultural and artistic peculiarities, and they should as well be
made to share the economical advantages of the touristic activities.

Venice, February 20th, 2012
Giorgio Gianighian
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1 WATERGATE

Ayutthaya Report Jan. 30th - Feb 1st, 2012

Architect Giorgio Gianighian
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2 OLD WATERWAY
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Klong Toa Canal
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5 POM PETCH
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6 KLONG MAHACHAI CANAL
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7-8 HOUSES
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9 WAT PHRA SI SANPETCH
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10 WAT PRA RAM
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11 WAT PHU KAO THONG
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12 RIVER SURVEY. PASAK RIVER, LOPBURI RIVER, CHAOPRAYA RIVER
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13 KLONG THAKIAN
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14 WAT YAI CHAIYAMONKON

Ayutthaya Report Jan. 30th - Feb 1st, 2012

Architect Giorgio Gianighian

25/20

Appendix 2c

Ayutthaya Report Jan. 30th - Feb 1st, 2012

Architect Giorgio Gianighian

106

26/20

Appendix 2c

107

15 WAT DUSITDARAM
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16 WAT CHERNG THA
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17 WAT MAHATHAT
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18 WAT RATCHABURANA
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UNESCO Experts' Report

Dr. Tetsuo MIZUTA
Ritsumeikan University, Kyoto, Japan
30th/Dec/2011

I. Observations and Situation Analysis

1-1 Inundated Area Survey
In this field survey, we experts can find the latest situation of Ayutthaya area. With
many officials' explanations, aerial photos and maps, we can find causes and
countermeasures.

1) Topographical reasons
There are some river junctions alongside of Ayutthaya island. Additionally, three
rivers; Lopburi River, Pasak River and Chao Phraya River flow winding in each.
Junction point and sinuosity are pressing by much river water every day. Once a bank
and/or barrier near river junction point and sinuosity will break, much water pours in
urban areas, in generally.
Here in Ayutthaya, the Phet Fortress faces much water. To be safer and drier, many
sandbag barrier stand alongside of the Fortress not to infiltrate any water, and at the
same time, pumping up water from inside Fortress to river.

Sandbag barrier and pump at the Phet Fortress
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To bear against much water pressure, we must make stable bank and/or barrier
soon.
Now, sandbag barriers are standing 1.3 meters high and 20 meters wide and more.
It is okay for making sandbag barriers and putting a pump in a case of flood, but, it
cannot ensure old harbour's safe and history.
In the 1995's flood, western part of island is severely flooded. At that time, western
bank has broken by Chao Phraya River's strong water pressure. In this flood, water
comes from northeastern. Much water overflowed Lopburi River and Pasak River's joint
area bank. Land elevation of northeastern is the highest on this inner island, and
southeastern is the lowest.
To protect historical monuments in central and western part of inner island from
flood, northeastern bank must be strong. While, sewer system is very effective against
dirty water which includes harmful materials.

2) Land-use reasons
According to the old Ayutthaya city planning, there are many canals from north
south and east and west, at least 2 in each. I heard that Thai government is trying to
revive former canals that they are paved roads now. Former city planning has aiming to
protect palace, temples and statues first of all. Additionally, boat is a main
transportation means at that time. But, now, car is dominant transportation means. It is
so easy to imagine that moving buildings and houses from alongside of present roads
and former canals to the other areas are difficult. But, to be safer against flood and to be
more restful as a world historical heritage site, revivals of canals are good means.

In Wat Chaiwattanaram, we cruised around ancient temple, and landed on. At that
time, evening of December 1st, we mainly checked bricks, mortars and clacks. But, as a
specialist of flood risk management, my interesting are " Where were these quantity of
water came from? " and " Where were these water going to? "
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Flooded Wat Chaiwattanaram

In this temple area, land elevation is lower than around temple. Water flows from
higher place to lower place, in generally. Wat Chaiwattanaram is thus collecting all
waters from around here. In September of 2008, I had a questionnaire survey for foreign
tourists and Thai domestic tourist who ware visiting to Wat Chaiwattanaram and other
temples. According to my memory, there are many sightseeing vehicles and bikes. There
are also souvenir shops in front of each temple.
If we do not flood like this; the depth of water is 1.0 meter, at that time, let's make
channels around important temples and statues, if land elevation is lower than outer area.
Until making complete channels, we should prepare movable barrier and sandbags.

1-2 Monuments and its surroundings' damage
I'm not an expert of monuments restoration, but, I
can easily find that many monuments are facing some
troubles. Bricks' manufacturing temperature is low,
while heavy rain down and strong sun shines on
monuments every day. Thus, many monuments are very
weak.
If we can permit using hard and strong bricks,
situation will be better than now. But, I know it is not
easy to realise it. It is a difficult question that balancing
outer features and inner toughness.
Leaning statue in Wat
Chaiwattanaram

3

Appendix 2d

122

On the other hand, the problem of statue's irregular sinking by its weight is seen in
many places. It is not easy to answer this question, because, almost all base soils are
sand and mud.

II. Recommendations
I heard that this year's severe flood is caused by two reasons; one is much rainfall
than annual rainfall, the other is mis-operation of upper stream dams. As Dr. Thongchai
mentioned in the presentation of December 2nd, many floods will caused by men, not
nature. Heavy rain fall is a trigger of flood.
Not to make any Man-made-disaster, we should think strategically and adopt
adequate methods in each phase.

2-1 Time dimensions and adequate methods
We must think about both "Outer and river flood" and "City Inner flood". Outer and
river flood means water pour into city by overflow and breaking dykes, and City Inner
flood means floating water around city area because of lack of sewer or over capacity.
Each phenomenon is differing, but, in this time, let's think about them together
with matrix below:
Time dimensions
long-ter m

Hard and structural

Soft and non- structural

* revive canals,

* increase tax and make

* make dams in upper

disaster recovering fund,

stream,
* make reservoirs and
ponds inside and around
island,
mid-term

* improve and build dykes

* build evacuation places,

and pump stations,

* land-use change ordered

* widen culverts and pipes,

by law,

* upgrade sewer system,

* relocate houses and shops

* implant tanks,

from high risk areas,
* public awareness and
education,
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* improve and build dykes

* cooperate monitoring and

and pump stations,

research survey,

* dredge up river bed,

* make early warning

* prepare sandbags and

system,

portable barrier,

* public awareness and
education,
* distribute Hazard maps
including important
infor mation,
* have Practical drills for
disaster,

We can understand that combination of hard and structural measures and soft and
non-structural measures are important and effective. Do not treat them separately.

2-2 Actors and stakeholders
In the whole Chao Phraya River catchment basin, we must aim at total water
management. Rain and water give us much benefit and loss, simultaneously.
In generally, a management for water resources is Positive effort. It leads higher
economic growth. Such as agriculture, fisheries, industries and electricity, tourism and
so on.
But, a management for loss is Negative effort. If we do not have adequate manage,
bigger loss will appear. Especially, flood loss!
Thus, we should see from near site to far site of whole river basin to manage rain
and water. Our target locations are inside island, alongside of island, upper stream and
downstream until river mouse. In these places, many actors and stakeholders are in each.
From local residents to central government, they have interests and responsibilities in
each to protect from occurrence of flood and reducing flood loss. As a microscopic
viewpoint, local residents should build his/her house with flood-proofing structure. This
is a traditional method of house construction for alongside of river.
Local government should make dykes and pumping stations for outer river flood,
and, should widen culverts and pipes, upgrade sewer system and implant tanks for city
inner flood, gradually but steadily.
Central government must see macroscopically whole Chao Phraya river basin.
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Central government should manage conflict of stakeholder's interests. Also must operate
dams and reservoirs precisely. Additionally, central government must cooperate with
local governments to build dykes, water gate, pump stations and other flood-related
structures.
In every time, one person who has a responsibility to decide must choose priorities
and methods immediately. Longer decision time brings bigger and wider disaster losses.

2-3 Importance of preparedness
For socially total strength for disaster, government should establish economic
provisions. This scheme drives for lesser disaster loss and quick recovery for affected
people/area. Old proverb says "Forewarned is forearmed". Preparedness before a
disaster will determine time and cost after disasters. That is Risk Management.
If Thai government cannot make such kind of scheme by itself, how about
gathering for other courtiers/organisations' collaboration.

2-4 Side effects of flood
Now I am worrying about two points of after flood. One is sanitary problem and
huge quantities of garbage from households and industries. I think that water related
problems after flood is getting more severe. Preventing for the spread of diseases will
be important subject already.
The other problem is contamination of seawater and coasts. Much debris and
wasted pour into and flow around seashore via rivers. Fisheries and marine tourism will
face negative effects of flood for several months, I think.

2-5 Conclusions
As conclusions, I want to point out like that;
See river itself, and,
See mountains and rural areas = upper stream,
See cities and monuments = midstream
See coasts and shores = downstream, in a same time.
This flood gave tremendous questions for us. It is not easy to find best solutions for
everything, right away. But, many experts, countries and organisations will cooperate
with Ayutthaya's relief. Every partner will donate their technique, wisdom, knowledge,
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infor mation and budget for quick recovery now and future disaster prevention for the
World Heritage Sites under UNESCO.

III. Relevant Case Studies

3-1 Japanese cases
Japanese often face water-related disasters; Typhoons, Downpours, heavy snow and
Tsunamis, etc. Through several severe floods, we can understand that combination of
hard measures and Soft measures are important and effective.
Actual activities and its actor(s) are shown below.
1) Research survey: Universities and Research Institutes
2) Early warning system: Japanese Meteorological Agency (nationwide monitoring
in every second), Ministry of Land Infrastructure and Transportation (alarming), Local
Governments (official announcement), Local residents' voluntarily (deliver information
individually)
3) Hazard map including important information: Local Government (one family
receives one map, and have a discussion in a family for knowledge sharing)
4) Evacuation places and evacuation roads: Central and Local Government
(elementary school, junior high school, high school, local community center and other
public buildings near paved paths)
5) Practical drills: Local Government and its Residents (September 1st is the
National Disaster Prevention Day in Japan, so every local government will operate
practical drills with residents in 9/1 or other day)
6) Land-use by law: national and local rules (Japanese obey rules)
7) Team-works with Specialists and Local Governments: mainly University's
Professors (nowadays, contribution to local community and its residents is an important
task for University's teachers)
8) Local residents' voluntarily and autonomous group works against fires, floods
and crimes (professional fire fighting team plus this voluntarily team will secure us for
disaster prevention)
9) Make Disaster Theme Park (entrance fee is free!) and carry several seminar
classes: Local Government (Every theme parks carry by taxes. These seminar classes
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lead to awareness and knowledge sharing for disaster prevention and mitigation)
10) Reduce income taxes, if join property and casualty insurance: Central
Government (Many insurance companies hold some kinds of fire and earthquake
insurances. It will be an economic incentive for households which bought insurances)
and so on.
Thus, we are now preparing for before disasters and after disasters.

3-2 Hue's case
The city of Hue, sited in central Viet Nam, is a historical city, but often flooding
city. Hue is UNESCO's World Heritage Sites. These pictures are famous "the Citadel"
before flood (left) and after flood. Severe flood occurred in 1999, 2005, 2007.
Provincial and city offices want to protect flood. But, it is not easy to realise it. It
is a typical bad case. Why flood occurred so often? According to my field survey in
2009, lecture of the University of Hue said like that.
1) Tropical storms and typhoons strike urban area sometimes.
2) Urban area stands on limited and narrow area.
3) Urban area is surrounded by steep mountains and paddy fields.
4) Rainfall is increasing in catchment area.
5) Sewer system is not so effective.
6) There is not enough money to prevent flood.
These complex reasons will make often flood, and the World Heritage Site faces
flood risk every day.

The Citadel of Hue; Flag Tower is also inundated
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City central

Forest and land-use in Thua Thien-Hue province, central Viet Nam

3-3 Venice's case
In northern Italy, there is a world famous city named Venice. This city is
half-natural and half-artificial island. There is no river inside island; only canals.

Aerial photo of island of Venice: looks like fish

Here comes high tidal wave named "Aqua Alta" seasonally. UNESCO's World
Heritage Sites such as Piazza San Marco is sinking under water. But, residents and shop
owners in island know when "Aqua Alta" comes. They can prepare before it. It is a
different case for flood, but, we should know about mechanisms of water and its effects.
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Piazza San Marco under water, and resident's preparedness for "Aqua Alta"

IV. Additional information of our field survey
In this research trip, I have taken these schedules and activities.
28/Nov: Flight from Osaka to Bangkok.
29/Nov: Briefing session at the National Museum, and move to Ayutthaya.
30/Nov: Field survey in Ayutthaya (whole day).
01/Dec: Field survey (consecutively), tear apart with mural painting restoration group
and flood analysis group in Ayutthaya, and move to Bangkok.
02/Dec: Final presentation at the National Museum; discussion and knowledge sharing
for every person who participated in.
03/Dec: Departure from Bangkok to Kyoto.
This report is based on all achievements of this field survey, and, supplemental
infor mation has brought by my researches in Thailand, Viet Nam and Italia.
In Japan, this research was sponsored by Japanese Agency for Cultural Affairs and
operated by The National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo.

Acknowledgements:
I deeply thank to everybody who invited me to Thailand.
Especially, I have a gratitude to all members of UNESCO Bangkok Office and the
Fine Arts Department of Thailand.
This is only one and small step, but it will be steady and greater step for us.
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Executive Summary
Ayutthaya historical sites located in the central plain of the Chao Phraya River Basin have
become UNESCO World Heritage Site in 1991. In the recent flooding that occurred in
October 2011 Ayutthaya was one of the many provinces devastated from this event. In
response to that, UNESCO Bangkok and Thai Ministry of Culture have initiated a mission to
assess the extent of damages that occurred from this flooding event. In November –
December 2011 several international experts were invited to undertake a mission to
Ayutthaya. The present report summarises issues related to flood and water resources
management whereas issues related to mural restoration will be addressed in a separate report.
Information contained in this report is largely based on information sourced during the field
trip to Ayutthaya and as such it has a certain degree of uncertainty.
The report outlines a number of flood protection measures and it suggests that the sustainable
and cost-effective flood protection measures should be sought through integrated solutions
between stormwater and wastewater systems, flood defences, spatial planning, land
development and urban infrastructure planning. As far as the management and operation of
water systems goes (which consists of large and complex networks of pipes, drainage
channels, pumping stations, treatment facilities and river canals), it can be noted that these
systems are operated by different organisations throughout the Ayutthaya region. With the
fact that these systems have regular discharges to the environment either through treatment
facilities or directly to the surrounding open water bodies it becomes critical that an
integrated approach to the management of discharges and their effects by all operators
allowing for regional efficiency, affordability and sustainable future growth is maintained. It
is through developing integrated regional solutions that the most cost-effective flood
protection, environmental and social benefits can be achieved for the present population and
future generations.
The present report describes some of the critical issues that led to 2011 floods and it suggests
that it is necessary to undertake a flood-related study which will address issues that are
specific to Ayutthaya region before the next rainy season. An efficient way of undertaking
such study would be through a phased approach where the Phase 1 work would involve a
short-term study with best available data to date and the Phase 2 work would enhance the
analysis with the new data which will be collected during the Phase 1 work. The objective of
the Phase 1 work would be to analyze key scenarios and to come up with preliminary
measures that can be put in place before the next rainy season. The exact scope of Phase 2
work will need to be defined upon the completion of the Phase 1 work.
The team proposed to undertake the Phase 1 work consists of UNESCO-IHE (Delft), Hydro
and Agro Informatics Institute (Bangkok) and Asian Institute of Technology (Bangkok). The
proposed team has the right capability to execute the Phase 1 work in a cost-effective manner
over a short period of time and with high quality outputs.
i
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Assessment of Flood Impacts in the Historic City of Ayutthaya and The Way Forward

1.

Introduction

Ayutthaya city, the former capital of the Kingdom of Siam, is nowadays the capital of
Ayutthaya province in Thailand. It is located in the central plain of the Chao Phraya River
Basin and it is uniquely characterized by the prang (reliquary towers) and gigantic
monasteries. In 1991, its art and buildings were recognized internationally as a UNESCO
World Heritage Site. In the recent flood events that occurred in October 2011 in Thailand,
which was estimated to be one of the worst floods in several decades, Ayutthaya was one
of the many provinces devastated from these events.

Figure 1: Ayutthaya province in Thailand;
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Figure 2: Satellite image of Thailand 2011 floods.

Figure 3: Ayutthaya was devastated by the country’s most disastrous flooding in decades.
Some parts of the area were still under 1m of flood water during the international expert
mission in November-December 2011.
With the concern that the floods may have affected the monumental structures which may
no longer be strong enough to carry the weight of the centuries old pagoda, the Thai
government together with UNESCO Bangkok have organised a foreign expert mission to
6
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assess flood impacts in the Ayutthaya/Bangkok region. A number of people were invited
to join the group of foreign experts for post-flood facts finding mission which was
organised in the week of 28 November 2011, Figure 4.

Figure 4: Group of foreign experts together with UNESCO Bangkok Deputy Director Mr
Etienne Clemont and Thailand’s Minister of Culture Mrs Sukumol Kunplome during the
briefing session before the mission.
The mission involved intensive field visits to most of the sites which were affected by
floods in the Ayutthaya and assessment of flood impacts as shown in Figure 5.

Figure 5: Assessment of flood impacts in the Ayutthaya/Bangkok region.
At the end of the mission, experts presented their findings concerning flood management
issues and discussed the way forward. The present report summarizes the main points that
came out from that discussion. Furthermore, the report also addresses the way forward and
it suggests that the flood modelling study should be carried out as soon as possible in order
to start with the preparation of flood protection works before the next monsoon season. It
7
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In 1995 there was a major flood event that occurred in Thailand. Since then, many
structural flood protection measures were put in place. For example, in Ayutthaya, UThong Road that acts as a dyke and goes around the perimeter of the city area has been
raised for 40 centimetres and further strengthened. However, this year’s flood event was
even worse than the 1995 flood event and many of these measures did not withstand to
its impacts. The main destruction of Ayutthaya historical sites took place on 4th October
in early morning hours. Southwest wall of Wat Chaiwattanaram, one of the principal
ancient ruin complexes situated by Chao Phraya River, was destroyed by the pressure of
water. The flood rapidly filled the historic complex and the public road towards the
north. Moreover, almost all regions in the country were found severely affected. In
particular, the northern and central regions had been heavily flooded over a long period
of time. Inundation seriously threatened Bangkok and surrounding areas for the first
time in the last 70 years. This flood crisis caused severe damage to agriculture, industry,
economy, and society with ripple effects impacting many other sectors.
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farmland, 13,961 roads, 777 sewer lines, 982 irrigation ditches, 142 small weirs and dams,
742 bridges, 231,919 rai of fish/shrimp/scallop farms, 13.41 million livestock.
The following section addresses some of the nature causes which are in direct relation to
2011 flood events.

2.2. Natural causes
1. Rainfall
Early rain and the cumulative rainfall in the whole country from January to October 2011
was 35% higher than the average due to the followings:


La Nina phenomenon: La Nina is the phenomenon that occurs when the
temperature in the western Pacific Ocean near Philippines is higher than normal,
and the temperature on the east coast of the Pacific Ocean is lower than normal.
This is seen from the Oceanic Niño Index (ONI) value that is less than -0.5, and it
results in greater than normal rainfall. For the year 2010, La Nina phenomenon
occurred during middle of the year and continued until mid of 2011, with strong
intensity in late 2010 until early 2011 and then it became weak reaching neutral
condition (ENSO Index between -0.5 to 0.5) during June to September. It
gradually recovered and returned to the La Nina state at the end of the year 2011
again. This phenomenon caused more than normal rainfall, especially during late
2010 and mid of 2011. Precipitation also came sooner than usual -- in 2011 rain
started in March with the higher value than that of normal year.



Tropical Storms: In 2011 Thailand was impacted directly and indirectly from five
storms that came from South China Sea; these include Haima, Nock-ten, Haitang,
Nesat, Nalgae tropical storms. The northern region was the area that was most
heavily affected. In late June, Haima tropical storm hit the northern and
northeastern regions causing the amount of water in Yom River to increase
tremendously. Later in late July when there was still flood water in northern area,
tropical storm Nock-ten lashed into the same area again causing water level to rise
even higher. After that there were more storms that continued impacting Thailand.
Tropical storm Haitang affected the northeastern region at the Mekong River area
during September 27-29, 2011. Next tropical storm after Haitang was Typhoon
Nesat. The affected areas were the same northeastern region and east side of
northern region. The last storm was Typhoon Nalgae. Its power strengthened the
Southwest monsoon and brought more rain into the central and eastern regions
during October 5-7, 2011. Figure 6 shows tracks of these storms.
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Figure 6: Pattern of 5 storms in 2011 which affected Ayutthaya.

Figure 7: The recorded of accumulated rainfall for the flood year in 1995 and 5 years
back.
10

140

Appendix 2e

Assessment of Flood Impacts in the Historic City of Ayutthaya and The Way Forward



Monsoon Trough and Southwest Monsoon: During May to October there were
monsoon troughs and Southwest monsoons passing through Thailand continuously.
The monsoon troughs in July, August and September had a dramatic effect on the
upper and middle areas of the country, and, in particular, affected the amount of
water in Bhumibol and Sirikit dams. They resulted in heavy rains and flooding in
many areas. Because of these monsoon troughs together with the effects of 5
tropical storms, the volume of flooded water routed downstream to central and
lower Chao Phraya basin (middle and lower central Thailand) was enormous.
There was also another monsoon trough passing the central region in October,
contributing to heavy rainfall within the whole lower Chao Phraya basin. Figure 7
shows the record of high rainfall in north of Thailand which exceeds the highest
historical value.

2. Dam Situations
Accumulated amount of water entering Bhumibol and Sirikit dams since the beginning of
the year 2011 hit the record. The discharge of water was restricted due to flooding in areas
below the dams.
3. High tide and storm surge
High tide in the Gulf of Thailand during October 26-30 and November 27 and storm surge
during November 12-14 and November 21-27 made it more difficult to drain flood water
into the Gulf of Thailand.

2.3. The Ayutthaya region
Ayutthaya province is situated about 80 km (50 miles) north of Bangkok. According to the
data provided by the Fine Arts Department, in this region terrain elevations range from 5.3
to 7.9 meters, Figure 8.The land use in this catchment area is predominantly residential
with some minor scattered commercial areas. The residential areas are situated on both
higher and low-lying parts, with little consideration for stormwater drainage and as such
they are subject to flooding from contributing areas, or extreme rainfall events such as
direct thunderstorms.
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Figure 8: Terrain elevation in the Ayutthaya region.
A spread of historical sites in this region is given in Figure 9. It is estimated that there are
over 300 historical sites located in the wider Ayutthaya region.
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Figure 9: Spread of historical sites.
Over the past decades, this catchment area has expanded at a considerable rate, with
developments having taken place in various parts of the catchment. In the course of this
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development, buildings have been constructed on natural overland flow paths as well as
floodplain areas, and a limited provision was made for the drainage of stormwater from
the streets and other impermeable surfaces.

3.

Water management issues in Ayutthaya

3.1. Stormwater management
The stormwater catchment in the vicinity of Ayutthaya historical sites encompasses an
area of around 800 Hectares (Figure 1). As mentioned earlier, terrain elevations range
from 5.3 meters at the western end to approximately 7.9 meters at the eastern part of the
catchment. Overland flows in the catchment converge towards the low lying areas and the
stormwater runoff is discharged into the river canals via pumps. During heavy storms the
run-off flows towards the lower parts of the catchment submerging the low-lying areas to
a considerable depth.
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From discussions with local drainage operators, it was understood that the stormwater
used to be drained via a number of canals and throughout the time most of these canals
were filled up and converted into the roads. As a consequence, only two canals were left
operational and their water levels are maintained by the nearby pumping facilities which
pump the water in and out the surrounding river networks, Figure 10.
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Figure 10: Water bodies in Ayutthaya. The red line depicts the road which also acts as a
dyke.
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3.2. Capacity of existing rivers
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From the preliminary computation of river canal capacities it can be noted that the Chao
Phraya River at the western side of the catchment has the capacity of approximately
1,155cms. On the eastern side, the canal that receives the flows from the Lopburi River
and Pasak River has the capacity of around 1,400cms. The downstream canal of the Chao
Phraya River has the capacity of about 1,500cms.
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Figure 11: Flow capacities of river canals.

Observations from the recent flood events have indicated that the flow rates observed were
much larger than the capacities of river canals, Figure 12. As a result of that, substantial
flooding was incurred in the Ayutthaya region. Such flooding illustrates some of the
fundamental issues of flood risk and vulnerability in the Ayutthaya region and it represents
an immense challenge not only to planners, engineers and scientists but to the nation as a
whole.
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Figure 12: Flow capacities of river canals and approximate maximum flow rates that
occurred in the recent flood event.

3.3. Wastewater management
The wastewater management in the Ayutthaya region essentially comprises two types, a
piped combined (wastewater and stormwater collection) system serving approximately one
third of the region, and a separate (wastewater) system serving the remaining portions,
Figure 13.
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Figure 13: An approximate split between sewered and unsewerd (i.e., septic tank) areas.

The wastewater and stormwater systems in the wider Ayutthaya region are extensive,
complex and vary in terms of their age and condition. Discharges of wastewater and
stormwater (including liquids, solids and substances), both regular and intermittent, can be
observed at a number of discharge points over the region as a whole. These discharges
generally result from either large amounts of stormwater entering the wastewater pipes or
from direct wastewater connections. The evidence of wastewater discharges can be
observed in a number of ways: onto or into land, into water, into rivers or onto riverbeds
(streams or waterways), Figure 14.
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Figure 14: Wastewater connections.

With the view of the substantial wastewater impacts on public health during flood events it
is important to take into consideration wastewater issues while considering flood
protection measures and tocome up with such measures that will be cost-effective and
socially acceptable from all perspectives (stormwater, wastewater and flood protection).

3.4. Potential flood mitigation measures
From the preliminary analysis based on information sourced during the
November/December 2011 field trip it can be noted that the main cause of flooding was
overflow onto the floodplain from surrounding rivers as described earlier. Flood water
entered Ayutthaya from the east side. Inadequate channel capacities in areas where
stormwater channels or pipes exist and non-existence of any drainage infrastructure in
some other areas made situation to become worst. In those areas where no drainage
infrastructure exists, most of the stormwater runoff is confined to the roads and the terrain
sloping downwards would lead water to the lower parts wherever they are. Very often the
flood water gets trapped among the streets and buildings and is unable to soak away into
the ground or drain out so that flooding takes place in many areas. During the heavy
17
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rainfall events, such as those that caused unprecedented flooding in 2011, it can be
expected that the resulting street flow would generate considerable depths and velocities
and as such it would constitute significant risk to the surrounding properties and people.
The preliminary analysis also suggests that areas where the most significant problems can
arise at present are the low-lying areas along the main river canals. The parts of the main
canal network which are particularly important for the conveyance of the stormwater
runoff, are having very limited capacity and as such they are not able to convey flows that
can result from larger storms (as shown in Figure 12). Such limitations represent a major
threat to the nearby historic sites and residents living in this area. Therefore, at present, the
risk placed on historic sites and residents due to the insufficient channel capacities is
considerably high.
It should be noted that solving the flood-related problems in the Ayutthaya region requires
the full use and proper integration of available structural and non-structural measures.
Neither the structural nor the non-structural approach can solve all the problems by itself.
Both types of measures must be considered and integrated into the solutions to attain to
sustainable flood protection.
Therefore, based on the findings from the preliminary investigation, the following sets of
recommendation measures can be identified, but not limited to:
Short-term measures:
 Improvement/raising of existing dykes (also as a mid- and long-term measure),
 Improvements of the local drainage system,
 Increase in capacity of existing pumping stations,
 Dredging,
 Employment of moveable/portable dykes,
 Moveable pumps,
 Use of natural systems (i.e., Sustainable Urban Drainage Systems - SUDS): swales,
grass roofs, infiltration trenches, etc.
Medium-term measures:
 Creation of more extensive overland flow paths,
 Construction of detention/multipurpose ponds in low-lying areas(on-line and offline),
 Improvements of the local drainage system,
 Widening of canals,
 Raising canal banks,
 Upgrading and construction of stormwater drainage systems in areas where no
drainage systems exist and where stormwater run-off tends to flow,
 Installation of catch-pits and cut-off drains along the roads to capture overland
flows,
 Construction of gates,
18
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Modification and enlargement of certain bridges and culverts.
Raising of habitable floors,
Flood-proofing (dry/wet), etc.

Long-term measures:
 Construction of diversion channels,
 Improvements of the local drainage system,
 Enlargement of existing retention ponds,
 Construction of dam(s),
 Creation of buffer zones,
 Building of new dykes with moveable gates,
 Allow for low flows,
 Replacement of septic tanks with sewer pipes, WWTP
 Placement of regulators and RTC systems,
 Relocation from high risk areas,
 Proactive disaster management, etc.
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Figure 15: Potential layout of the stormwater diversion works.
Certainly, it is important to note that there is much to be gained from physical
engineering-based (or structural) interventions, but without an appropriate inclusion of
social and other aspects (e.g., cultural, historical, ethical and even political) into the
analysis the potential interventions may be limited in their reach and their effect.
Therefore, for the development of sustainable and effective flood mitigation measures in
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the Ayutthaya region the process of seeking to identify such measures will need to
consider a variety of measures and approaches that range across different areas.
Given the climate trends and different levels of vulnerability across Ayutthaya region, as a
very important non-structural measure, a real-time flood warning and information system,
aimed at minimising public interaction with the flood and preventing disasters for events
beyond those that will be used for design of flood management options, is necessary. To
support this and other related activities, a network of real time gauges and sensors would
need to be established at both high temporal and spatial resolutions.
Furthermore, careful formulation of the future development policy supported by all
necessary regulations, guidelines, design manuals that will control ongoing development
activities and synchronise their impacts with the proposed flood management measures
will need to be developed. To minimise the risks and aggravation of flood-related
problems it is recommend that all of the above mentioned structural measures should be
considered in the Phase 1 and Phase 2 work. The new developments will not only increase
the average impermeability of the area but will also interfere with the natural drainage of
the land thereby creating major problems when the catchment is subjected to heavy
rainfall.

4. The way forward
The following sections represent the way forward in undertaking the flood modelling
study. Such study is necessary in order to define in a more reliable way the extent and
effectiveness of flood mitigation measures which are necessary to minimise the present
level of flood risk in the Ayutthaya region. Since the available data is rather limited in its
amount and accuracy the flood modelling study would need to be undertaken following
the 2-phase approach where the Phase 1 work would need to utilise all available data and
produce the flood hazard maps and overview of effective flood mitigation measures for
key scenarios only. It will also need to produce the list of further data collection needs.
Upon the collection of additional data (e.g., collection of LiDAR data, surveying of both
natural and man-made water courses, etc.) the Phase 2 work could be commissioned and it
would need to focus on a more detailed study and assess different forms of vulnerabilities
for a larger number of scenarios and come up with the list of effective flood mitigation
measures and describe them in a greater level of details. It is important to realise that
throughout Phase 1 and Phase 2 work close cooperation and liaison with all related
organisations (e.g., Royal Irrigation Department, Bangkok Metropolitan Authority, etc.)
would be absolutely necessary in order to achieve successful completion of the related
work. The following tasks are envisaged in the execution of the Phase 1 Ayutthaya flood
protection study.
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4.1. Task 1: Collection of necessary data and information
T1a – Collection of all presently available data
This task would aim to source all available data and information which is relevant for the
execution of the study work. In addition, the purpose of this task will be also to fill in the
gaps in existing information and to start with the identification of missing information.
T1b – Identification of missing data and information
If the initial analysis would show that there is a need for additional survey, a short
summary of data needs will need to be prepared which can be then used as a basis for the
field subsequent survey work and input into the Phase 2.

4.2. Task 2: Model set up, simulations and analysis
The work that needs to be undertaken within the Task 2 can be summarised to the
following two sub-tasks:
T2a - Hydrologic/hydraulic model simulations: Due to the complexities of stormwater and
river system in the region, the hydraulic conditions in the study area will need to be
modelled using both one-dimensional (1D) and two-dimensional (2D) modelling systems.
As a most cost-effective way forward, the existing 1D model (Figure 16) should be refined
with the new data that will be sourced during Task 1. The revised model will need to be
enhanced by incorporating all necessary details for those critical areas which are necessary
for achieving objectives of the modelling work.
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Study Area

Figure 16: The layout of the existing 1D model.
With respect to the heavy computational demand and the need to account for overland
flow conditions in the Chao Phraya river basin and consequently Ayutthaya region, two
1D-2D models can be developed. One 1D-2D model could encompass almost the entire
Chao Phraya River Basin area with larger grids (e.g., 300 meters or larger) and the second
1D-2D model could encompass the local Ayutthaya region with the finer grids (e.g., 100
meters or smaller) and the two models will need to exchange water level and flow
22
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conditions at the boundaries, Figures17 and 18. The scope of work for this task would also
need to involve an update of catchment characteristics and channel geometry, setting up
the key scenarios, model simulations and analysis of results.
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Figure 17: Schematisation of the extent of the first 1D-2D model which could focus on the
Chao Phraya river basin.
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Figure 18: Schematisation of the extent of the second 1D-2D model which could focus on
the Ayutthaya region only.
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The model simulation results can be used in a way to delineate different hazard areas and
to quantify potential damages. Certainly, a more detailed hazard and vulnerability analysis
can be done at the later date when sufficient information is collected (i.e., in Phase 2).

Figure 19: Potential criteria for delineation of flood hazards.
Once the flood hazards are identified and quantified, the next task would be to undertake
damage assessment (or vulnerability assessment in Phase 2). Certainly, this activity can
have different levels of comprehensiveness and the Phase 1 work would initially start with
a relatively simple assessment, and later on, through Phase 2, it can expand the details of
the same work to a higher degree.

4.3. Task 3: Production of flood maps for key scenarios and report
writing
The work that will be undertaken in the Phase 1 work will need to be summarised in the
project report which will be delivered together with the GIS maps in a hard copy as well as
in a digital form. The report will document the findings of the modelling work, including
inundation, flood hazard and damage maps. All required maps and GIS tables will need to
make part of the project deliverable.

4.4. Activity 4: Presentation of findings
At the end of the project, all project deliverables will need to be handed in, and a
workshop needs to be organised to inform all relevant parties about the outcomes and to
provide instructions on how to use the work deliverables.
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5. The proposed team
For the execution of the above described Phase 1 work which demands rapid assessment
in a short period of time the team consisting of UNESCO-IHE, Hydro and Agro
Informatics Institute and Asian Institute of Technology can be mobilised to deliver the
necessary outputs. The team that we propose for this project has extensive and relevant
expertise for the successful execution of the work. Our team members have proven track
record inthe execution of similar studies from around the world.
We also envisage involvement and valuable contribution from local Thai experts and
drainage/sewerage/river basin operators. This is important because of the necessary
discussions, field investigations and visits, project follow up, sustainability of proposed
mitigations.
We are confident that the proposed project team consisting of specialists with expertise in
implementation of contemporary flood mitigation philosophies as well as the practical and
local knowledge of the flood-related issues in Thailand can deliver desired project
outcomes with high quality.

5.1. Proposed timeline for Phase 1 work

TASK 1

Sourcing of data and information
1D Model set up and validation
2D Model set up and validation

TASK 2

Scenario development
Model simulations
Analysis of results
Presentation of results and feed back

TASK 3

Finalisation of results and report writing
Submission of a draft copy
January 2012

February 2012

March 2012

April 2012

The work proposed here strictly relies on the very efficient utilisation of resources and
assumption that all existing data and field survey information can be made available to our
team by end of January 2012, or otherwise our team cannot guarantee completion of this
work within the present timeline. If such situation occurs, we could potentially look at the
completion of the work with best available data. Certainly, if such situation would occur,
we will react in advance and the necessary modification of the scope will be agreed in
close cooperation with UNESCO Bangkok office.
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5.2. Outline of the budget requirements
If undertaken by the proposed team, the work described in this proposal can be completed
in accordance with the Table 1 below which shows a breakdown of our fees. It should be
noted that the fees are expressed in Euros. In terms of the number of missions required to
complete the proposed work, it is believed that it would be necessary to undertake
approximately 2 to 3 one-person missions (and we refer here to UNESCO-IHE staff), with
approximate duration of one week for each mission, for data collection, presentation of
preliminary results and local feed back, transfer of knowledge to the local capacity
building. The estimated costs for these missions are around 10,000 Euros (which will
include airfare, accommodation and DSA costs) and these are out of pocket expenses
additional to the time related costs: see Table 1.
Table 1: Breakdown of approximate Phase 1 costs;
Staff time UNESCO‐IHE
UNESCO‐IHE Project Manager/Flood Specialist
(Assoc Prof Zoran Vojinovic)
UNESCO‐IHE Modeller
(Solomon Seyoum)
UNESCO‐IHE Project Advisor ‐ agricultural and land development issues
(Dr Krishna Prasad)
UNESCO‐IHE Project Advisor ‐ wastewater and sanitary issues
(Prof Damir Brdjanovic)
HAII
(Local data collection, surveys, field trips, assistance in modelling, data processing and assessment)
AIT
(Local data collection, surveys, field trips, assistance in modelling, data processing and assessment)

Unit
days
days
days
days
days
days
days
days
lumpsum
lumpsum

Travel Costs
Travel
DSA ‐ Bangkok

roundtrips
nights * person

Other costs
Hardware, Software, Material, Consumables, Local travel costs, etc.
Communication

lumpsum
lumpsum

# Units
10
15
10
0
3
0
1
0
1

Unit Rate [€]
Total [€]
836
633
560
407
666
570
916
690
6000
12,000

8,360
9,495
5,600
‐
1,998
‐
916
‐
6,000
‐
12,000

Subtotal Staff time:

44,369

1

3
20

2500
157
Subtotal travel

7,500
3,140
10,640

1
5000
1
1000
Subtotal Other costs :
Total [€}:

5,000
1,000
6,000
62,009

4. Conclusion
The Ayutthaya region where the historical sites of Thai culture are located has grown and
developed considerably over the past years. A key component of the infrastructure
necessary for a large expansion is the development of comprehensive wastewater and
stormwater systems as well as the flood protection works. The river basin management
and wastewater and stormwater systems activities are operated by the Royal Irrigation
Authority and Bangkok Metropolitan Authority.
Flooding has become a growing and serious problem for Thailand. This is reflected not
only in severe property and road damages due to recent flooding, but also in the loss of
many people. With the frequent presence of tropical storms, increase in frequency of highintensity rainfall events due to climate variability, overflow from river when its capacity is
exceeded, inability of the existing stormwater/drainage system to cope with the greater
rainfall events and dynamics of the new development activities, the situation is likely to
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become even more disastrous unless the appropriate actions are taken immediately. As a
response to such threats, and particularly concerning the Ayutthaya region, UNESCO
Bangkok and Thai government have commissioned a post-flood fact finding mission
comprised of foreign and local experts to identify the flood-related issues and potential
way forward. The present report outlines the findings from the water management point of
view that came out from that mission. In this report, the potential flood mitigation
measures were analysed and formulated with respect to short-, medium- and long-term
possibilities.
It should be noted that the measures outlined in this report are only indicative and
preliminary and a more detailed study would need to be undertaken in order to come up
with the more reliable results. Therefore, it is highly recommendable that a more detailed
study is undertaken as soon as possible in order to start with the preparation of flood
protection works before the next monsoon season.
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MISSION FOR THE RESTORATION OF AYUTTHAYA HISTORICAL PARK AND
CULTURAL MONUMENT
29 November – 2 December 2011
Carlo Giantomassi

MISSION REPORT

Program
28 Nov. – Arrive to Bangkok
28 Nov. – 1,30 p.m. – Visit to Nai Rong Temple with Mr. Tharapong
29 Nov. – 13,30 p.m. –briefing meeting at FAD
Travel to Ayutthaya
30 Nov. – Ayutthaya site visit with all group to Pom phet (Phet Fortress), City Wall (estern side),
Royal Palace, Wat Lokaya Suttha (reclining Budda), Wat Ayttaya
After lunch visit with Mr. Somsak Tangpun e Mr. Virachai Virasuksawad to Wat
Phradoo Song Tham, Wat Phuttai Sawan and Wat Choeng Tha
1 Dec. – Visit to with Mr. Somsak Tangpun e Mr. Virachiai Virasukawad to Wat Khanonn Ua
(Ampure Bangpha-In), Wat Mai Chumpol (Ampure-Nakorn Luang)
1 Dec. – After lunch visit to Wat Changyai, Wat Krasartrathirat, Wat Suwandararam and Vihara
(Monastery)
Return to Bangkok
2 Dec. – 10,30 a.m. visit with Mr. Tharapong to Wat Suthat e Wat Prakeo
13,30 pm – de-briefing with FAD
3 Dec. - Departure to Rome

Foreword
After the recent flood disaster many of the monuments of great artistic and historical value of
Thailand were invaded by the waters, causing considerable damage to buildings and the wall
paintings in them. My task was to verify the damage of the wall paintings while other
experts were assigned the more generic but fundamental tasks of future controls and measures to
contain or dispose of any new flooding through dams, spillways, barriers or other suitable methods.
The report will continue with a list of the various temples (the subject of surveys) describing the
damages, advising the interventions and urgent procedures. It should be kept in mind
that the damages, old and new, are caused by the fragility of the technique used to make the
paintings: colors mixed with a tamarind glue on a very thin layer composed of kaolin preparation
always bound with tamarind glue, both very sensitive to moisture.
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Obviously, the suggestions made for the proper conservation of wall paintings rely on the general
measures that have to be implemented to prevent or at least minimize any new floods.
Not operating in that way would mean condemning the paintings to a certain destruction.

INSPECTIONS IN AYUTTHAYA

WAT PHRADOO SONG THAM (Ayutthaya)
The temple was reached by the water, raising to 30 cm. above the inner floor, with
severe damage to the wall paintings, especially in the lower parts, with detachment and loss
of film preparation and painting.
The
paintings of
the
Rama IV period,
executed in
tempera with
an
organic
binder (usually tamarind or acacia glue) on a layer of kaolin, lying on the plaster made by lime
and sand, were restored about 15 years ago.
We were able, through an intervention, to restore the roofing, that unstable had caused
considerable damage to the upper part of the paintings due to the infiltration of rainwater and we
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were also able to fend off the bats that were a source of significant deterioration with their dejects.
The paintings were cleaned with water through Japanese paper, fixed with acrylic resin solution
(Paraloid B72 in thinner 3-5%), filled with calcium carbonate
and tamarind paste and simply lowered the gaps with watercolor washes, to limit the chromatic
interference for an overview.
It was also performed a maintenance campaign even if it wasn’t systematically planned.
Currently, the presence of moisture rising (capillarity) it’s greatly exacerbated by the flood that rose
up to 1 m. above the floor (up to 1.30 m in the counter-facade), causing considerable damage due
to the presence of several salts, transported by water and crystallized on the surface with expulsion
of film preparation and painting.
An analysis performed with contact detectors has revealed the presence of sulphates and mostly
nitrates, whose crystallizations are visible to the naked eye.
There are no gaps in the accessible areas of plaster.
The right wall (northward) is the one that has received the most damage.
There is also a strong presence of relative humidity throughout the room that could
cause condensation damage on the painted walls due to evaporation during the hot season.
Urgent action is advised for the elimination of hygroscopic salts and the consolidation of the
preparation of the paint film.
WAT PHUTTAI SAWAN (Ayutthaya)

The paintings, dating back to the XVII centuries, represent scenes of Buddha when he went
to Ceylon. They were restored some years ago by Mr. Arphorn and Mrs. Wannipa Na Songkhla
through the repair of large lesions and the re-roofing that had caused large drops in the paint film in
the past.
The temple has fortunately not been flooded, so there are no causes of degradation caused by the
recent flood, but there are drops of film preparation and painting.
We suggest a non-urgent maintenance.

WAT CHOENG THA (Ayutthaya)

The temple, built during the reign of Rama III, is on the second floor of the building but, despite the
very high height, the room was flooded and the water reached 80cm from the floor.
About 40 years ago the roof had fallen, due to the rains, exposing the paintings to the weather. The
decorated walls were heavily damaged due to extensive falls of preparation and color, even if it
was tried to protect them with a temporary roof.
The paintings, performed by artists of the Court, are considered among the most important of those
held in Ayutthaya.
The roof was rebuilt again about eight years ago.
Currently there are numerous drops of preparation and paint layer; the water has risen to 1 to
1.50 m. above the floor with the presence of several salts (particularly sulphates and nitrates) that
create strong decohesion and loss of paint film.
Urgent action is advised for the elimination of the hygroscopic salts and the consolidation of the
preparation and the paint film.

WAT KHANONNUA (Ampure, Bangpha-in)
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Although the water rose up for a few cm, the capillary moisture has risen to about 2 m. above
the floor creating chipping of the paint film and grouting "neutral" restoration.
There are on the decorated walls visibile old water leaks coming from the roof, recently restored.
Urgent action is advised for the consolidation of the preparation and paint film.

WAT MAI CHUMPOL (Ampure, Nakorn Luang)

The river water did not get inside the temple, but the capillary moisture has risen to 2 m. above the
floor on the right wall and in the counter-facade where the paintings are almost entirely destroyed.
The left and the altar walls are heavily damaged by the presence of sulphates and nitrates.
The paintings, that were already been restored in the past, have small, new detachment of paint
layer while the restoration plaster is strongly detached at the bottom. Urgent action is advised for
the elimination of hygroscopic salts and the consolidation of the preparation and paint film.

WAT KRASARTRATHIRAT (Ayutthaya)
The water has risen to about 50 cm above the floor.
The paintings had been already restored but urgent action is advised to fix the paint film.
WAT CHANG YAI (Ayutthaya)
It is advised to schedule a cleaning for paintings in the flooded part of the room, with a fixing of the
plaster and the paint film.
It isn’t urgent.

WAT SUWANDARARAM BOST (Ayutthaya)
The masonry bears a strong structural lesion in the right wall that has to be urgently restored
while adequately protecting the edges of the paintings affected by the lesion.

WHIARA (Ayutthaya)
There are some recently made oil paintings on the wall with few loss of color.
We do not expect urgent action.

WAT KRASARTRATHIRAT (Ayutthaya)
The water has risen to 50cm above the floor. The paintings already restored are in need of an urgent
fixing.
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INSPECTIONS IN BANGKOK

NAI RONG TEMPLE
The temple murals were made in 1860 and they have been restored a few years ago.
The water has penetrated into the building during the recent flood and reached 30 cm above the
floor leading to considerable gaps of preparation and paint layer in the lower parts of the paintings
due to the rising damp and the consequent formation of salts. It’s advised to remember that in the
paintings there’s presence of a fixative restoration (Paraloid B72) excessively used that has to
be partially removed in a future reoperation.
The damage are concentrated in parts already filled and replenished in the last restoration but also
by infiltration of rainwater from roofs that have to be checked carefully.
Urgent action is advised for the elimination of the hygroscopic salts and the consolidation of the
preparation and the paint film.

WAT SUTHAT
The paintings, restored in 1981, weren’t damaged by the flood but were found in poor conditions in
part because of severe detachment of the paint film and preparation..
In our opinion the cause of such damage are mainly due to the simultaneously opening, during
religious services, of all the windows causing excessive ventilation and the too quickly
evaporation of the relative humidity of the environment, causing a rapid and continuous drying of
the preparation of the paintings that tends to lose adhesion and detach from the wall.
The temple is highly frequented by the faithful and it is very difficult to find an appropriate
solution to different needs; one might suggest not to open all the windows simultaneously and
not closing them completely during the night, even if the only solution would be a continuous
maintenance of the paintings, but that’s extremely demanding and expensive.

WAT PRAKEO
The paintings were restored in the early eighties when, due to moisture by capillary action, were
in poor condition; they are currently in excellent conditions with only small, localized drops paint
layer in the paintings located at the entrance of the temple where there’s the most influx
of tourists and faithful.
A simple and easy maintenance is advised given the limited extent of the damage and the
importance of the monument.
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As a result of the inspections carried out it appear that the causes of deterioration of the
murals, both in Bangkok and in Ayutthaya, are always similar and due to the same
causes: technical execution,
covers, capillary (with salt
transport), condensation (only in
some cases), of course exacerbated by the recent floods.
Of course we can’t intervene on the painting technique but certain tasks can be performed to
properly preserve the paintings in two stages:

A – URGENT ACTIONS
A1 - Verification of coverage
A2 - Removal of salts
A3 - Urgent fixings of the the preparation and the paint film
A4 - Partial environments aeration

B – FINAL CONSERVATIVE OPERATIONS
B1 – The permanent removal of the phenomenon of rising damp
B2 - Fixing the final preparation and paint film
B3 – The final cleaning of the paint film (where necessary) through the removal of residual salts
B4 - Reinstatement painting in glazes and / or tratteggio (to be decided for each individual
monument)

A1 - The verification of roofing is a normal conservation practice that does not create any particular
difficulties
A2 - The removal of salts at this stage is only partial and will be exclusively done with soft
brushes and / or Whishab’s dry sponges
A3 - The urgent and localized fixing can be carried out with localized injections with resin
acrylic solution, carefully avoiding products with aqueous components.
A4 - The partial ventilation of the rooms will be done very carefully without the simultaneous
opening of all windows, as done now.

B1 - The only way that we deem appropriate to clear the capillary rise of water is that of the total
cut along the perimeters of the wall and inserting a layer of lead or a resin to isolate completely
the part of the masonry from the foundations where there are paintings
B2 - The final fixing of the preparation and paint film may take place only after the moisture in
the masonry has disappeared.
Please note that if You want to cut the masonry You will have to wait at least a year till the moisture
in the walls disappear completely and you can’t expedite the process through fans or
other ventilation system.
B3 - The final cleaning will be done only where necessary with the traditional methods already in
use by Thailand’s conservators.
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B4 - The method for the grouting and the reintegration will be decided from time to time,
provided the use of completely reversible watercolors.
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Appendix 1
INSPECTIONS IN AYUTTHAYA
General View of the visited sites
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Exterior rise of the water during the last flooding
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Interior rise of the water during the last flooding
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Structural damages: lesions

Plaster detachments
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Paint layer old damages

Paint layer new damages
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Salts efflorescence’s
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Appendix 2
INSPECTIONS IN BANGKOK
NAI RONG TEMPLE
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WAT SUTHAT
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PROJECT BRIEF
An on-site study at Wat Mahathat, Ayutthaya:
Preventive measures for a brick monument from salt weathering
By Tokyo National Research Institute for Cultural Properties

The collaboration between NRICPT and FAD started in 1992 and has continued until 2016.













1992 Start of the collaboration
1998 Memorandum of understandings 1
1999 First Seminar in Bangkok
2001 Memorandum of understandings 2
2001 Second Seminar in Bangkok
2004 Note of exchanges 1
2004 Third Seminar in Bangkok
2006 Note of exchanges 2
2008 Forth Seminar in Bangkok
2011 Memorandum of understandings 3
2012 Fifth Seminar in Bangkok
2016 Memorandum of understandings 4

The main activities under the project has focused on damage assessment and analysis with
historic brick walls and floors at Wat Mahathat as the prime case study. It has so far involved over
20 years of observation and experiments on weathering states, experiment of hydrophobic
treatments on miniature models and on actual historic surfaces, as well as scientific measurement
of water content changes over time.

Damaged brick wall at Wat Mahathat
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Weathering state

On-site experiment

Water content changes
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German Wat Ratchaburana Safeguarding Project
Documentation, research, conservation & training
The German Wat Ratchaburana Safeguarding Project began in 2012 after the flood. The German
Government offered direct support to the Ministry of Culture in conservation of one of five temples in
need of urgent intervention. The project was implemented in 5 phases in parallel with on-site training of
a group of workers from Fine Arts Office 3 Ayutthaya.

Scientific Preparation of Conservation Projects
At some degree the existing degradation of monuments requires a conservation intervention to slow
down the damaging processes. For World Heritage Sites these conservation interventions have to be
prepared by in-depth scientific investigations and the detailed development of individual conservation
concepts. This is necessary because every intervention is also a risk to the preservation of the
monument.

Damages and deterioration patterns
During degradation the individual materials develop a different degree and varying patterns of damage.
Stucco for example shows a different weathering behaviour compared to brick or laterite, even more to
concrete. Besides the material properties (water transport & water storage, water vapour diffusion,
expansion and shrinkage, mechanical parameters e.g. elasticity modulus) also the external damaging
factors like moisture, mechanical stress or load of damaging salts play an important role in the
development of damages at an individual monument.

Project working areas
1. Conservation of stucco and plaster
• Prang
• Buddha sculptures
• Mondop
• Guardian figures
• Vihara
• Chedi
2. Documentation painting technology and state of preservation of the wall paintings in the
crypt
3. Inventory of the Buddha Sculptures in the first gallery and other parts of the temple and
partly reconstruction of selected statues

Interventions & strategies
For conservation interventions no general recipes exist. As a doctor cannot find an effective therapy
without a careful examination and analysis of the patient also a “monument doctor” must start with a
careful diagnosis of his “patient”. The preparation of conservation interventions has to follow a
systematic procedure: Anamnesis - Diagnosis - Therapy.
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Conservation interventions have to be prepared
• by investigations into building and decoration materials,
• by documentation of an investigation into damages,
• by the development of suitable conservation steps and materials as well as
• by defining the best application procedures following best practice standards.

Phases of Restoration and Conservation Interventions:
Phase I
Workplan and scope of the project: covering restoration of stucco and plaster on
the main prang and its pedestal and the front vihara.
Phase II
Identification and documentation of archaeological artefacts, in particular pieces
of Buddha images scattered across the temple. Thorough measurement and
recording helped saving time and labor.
Phase III
Site Documentation which includes mapping of deterioration patterns of
different sides of the main prang, scientific experimentation to identify formulae
of lime that are compatible to the site.
Phase IV
Application of experimented materials, development of restoration plan in line
with conservation principles, and implementation of the plan.
Phase V
Quality control, maintenance plan and production of handbook on stucco
conservation specially for Wat Ratchaburana.

Planning

Anamnesis

Diagnosis

Therapy
Concept
Therapy Phase
Quality Control
Care

Orientation system
1. Temple-Abbreviation : AYR (Ayutthaya Wat Ratchaburana)
2. Layer description
3. Cardinal directions
4. Surface numbering

Documentation
1. Hand mapping & digitization with customized metigoMAP ©
• Illustrated Glossary of Deterioration Patterns for Stucco Decoration and Plaster
• Mapping Key
2. Stucco Decoration System: data base & stucco distribution at the temple

Research
1. Drilling resistance & ultrasound
2. Water absorption, salts & climate
3. Analysis of stucco mortars
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Development of Conservation Materials & Application techniques
For all conservation steps the materials and techniques have to be selected, tested and modified.
Conservation materials must be compatible with the historic materials and have to be adapted to the
properties of the historic stucco and plaster of Wat Ratchaburana temple. Therefore the most important
properties of the historic stucco were investigated and the conservation materials were designed to the
requirements. The application techniques were specially developed. For instance,
• Preparation of Conservation Interventions: use of compatible materials
• high quality burned lime/slaked lime & special sands
• Determination of physical properties: Water transport and water storage parameters, water
permeability, dilatation, mechanical properties
• Test samples for investigations of water storage & transport parameters, water vapour
permeability, hydric & hygric dilatation, bending strength, adhesive/pull-off strength,
Youngs (elasticity modulus)
• Preparation and testing of adhesion of injection mortars

Conservation Intervention
Every damage needs an individual remedy. For the stucco conservation of Wat Ratchaburana the
following conservation steps were necessary:
• emergency interventions
• cleaning, treatment of micro-biology and plants
• consolidation of sanding stucco and polychrome
• pointing to secure the stucco margins and to close cracks
• attachment of endangered parts
• reattachment of stucco by injection of hollow zones and cracks
• protective lime wash

Training of Thai conservators
•
•
•
•
•

Documentation techniques
Conservation: cleaning, pointing, injection, wash application, subsequent-treatment
procedure, dowelling, gluing, plant treatment
Preparation of conservation materials, e.g. lime mortars; use of conservation tools
Testing
Scaffolding construction techniques

The handbook for stucco conservation
A manual of methods on documentation, research and conservation treatments which were developed,
successfully tested and applied during the GRASP conservation work at Wat Ratchaburana in Ayutthaya.
Aims at providing a conceptual and practical guideline for future documentation, research and
conservation work at Wat Ratchaburana and analogous sites. Thus it helps to improve local conservation
work and contributes to a sustainable preservation and management of a heritage site.
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Project Participants:
Prof. Dr. Hans Leisen
Dr. Esther von Plehwe-Leisen
Dipl.-Rest. Susanne Runkel
Daniela Klumpp M.A.
Simina Lepsa M.A.
Jennifer Weber M.A.
Dipl.-Rest. Sabine Krause M.A.
Nadia Thalguter, M.A.
Stefanie Endrulat M.A.
Katharina Montag M.A.
Julia Tomiatti-Kleinwaechter M.A.
+ 25 advanced students
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Wat Chaiwatthanaram Project
PROJECT INFORMATION
Supported by the U.S. Embassy in Bangkok, the U.S. Department of State’s
Ambassadors Fund for Cultural Preservation, and the Robert W. Wilson Challenge to
conserve our Heritage, along with a significant commitment from the Thai Government
to Project the site long-term.
Devastating flooding at Wat Chaiwatthanaram in 2011 initiated collaboration between the Fine
Arts Department of Thailand and US Government to invite World Monuments Fund to assist in
the mitigation of further flood damage and materials deterioration. The Wat Chaiwatthanaram
Project received Ambassadors Fund for Cultural Preservation grants through the US Embassy
in Thailand, and WMF, at its own initiative, raised additional funding through the Robert Wilson
Challenge Grants, a private philanthropic endeavor, to bolster and expand the agenda for
intervention.
The FAD/WMF partnership mapped out objectives toward safeguarding Wat Chaiwatthanaram
through four principal activities:
•

design and reconstruction of the south flood barrier;

•

updated base documentation on existing conditions;

•

a flood and drainage master plan; and

•

a pilot conservation program with a capacity building component for FAD staff.

Toward the fourth activity of conservation, groundwork was laid through three phases of
preparatory studies each featuring aspects of study and analysis:
•

an initial needs assessment;

•

materials testing, and after consideration of a number of factors;

•

a condition assessment for a pilot project at Merus C3, C4 and their connected gallery.

In consultation with FAD, the Merus pilot conservation project was designed. Enhancing staff
capabilities not just at Wat Chai and Ayutthaya, but throughout its national network, was an
important FAD objective. Among its significant features are six capacity-building modules for
the FAD professional staff network, including regional and central offices.
The costs and administrative efforts, shared by the FAD/WMF partnership, combine formal
classroom lectures and presentations, field exercises and on-site visits to Wat Chai and other
associated venues.
To date, four training workshops were held:
•

Problems and cleaning methods related to bio-growth on historic buildings

•

Animal pest control for monuments and archaeological sites

•

Brick conservation in Southeast Asia

•

Injection grouts for architectural surfaces and first approaches to stucco and wall
painting cleaning methods
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Two more conservation workshops are scheduled for November 2016:
•

Decorative surfaces conservation

•

Wall painting conservation

The success of the original six parallel training workshops may inspire two more:
•

Wood conservation and repair

•

Topic to be determined by FAD

An outgrowth of the workshops is WMF support for FAD departmental initiatives that align with,
and support the overall partnership conservation process at Wat Chai. As an example, besides
the preliminary diagnostics steps provided by WMF, the FAD Conservation Science Division
at the National Museum of Thailand began research and testing of new techniques for cleaning
bio-growth from stucco surfaces (using traditional and environmentally-friendly essential oils).
Similar assistance is expected for the conservation of brickwork and decorative surfaces for
FAD technicians and conservators.
An Opportunity to Focus on FAD Technician Skills
Brick was used at Wat Chai as the load-bearing structure and substrate for stucco, which as a
protective layer also provided opportunities for embellishment. Today Merus C3 and C4 and
their connecting gallery are constructed of ancient brick as well as new and salvaged ancient
brick incorporated during previous twentieth-century conservation campaigns. Because of
centuries of weathering, flooding, rising damp and limited maintenance, most of the Merus’
stucco is missing; consequentially the underlying brickwork is now the dominant visible
material for conservation.
While initiating work on Meru C3, it is possible to retrace the old interventions that have been
carried out with cement-based mortar, cement-lime based grout and stainless steel rod used
to ‘repair’ cracks. In the past, cement was used at Ayutthaya and damages due to it are well
known. Research to identify appropriate materials for restoration are planned as one of the
project’s expected results.
Keeping the essence of conservation as classroom a centerpiece of the project, the FAD/WMF
partnership cited options to employ undisciplined outside contractors as too risky, and
engaging a large cast of international consultants as undercutting sustainability. Instead, focus
is on building the capacity of career FAD technicians, the people most experienced and
interested in hands-on conservation. Because they are hands-on participants in maintenance,
WMF recommends enhanced training in brick and stucco conservation for a core group of FAD
technicians who work at historic buildings. Until now they have limited awareness in
conservation theory, principles and materials. Outside contractors should only be
supplementing in-house actors until there is a strong FAD-approved accreditation or licensing
program established.
After initial experiences starting in October 2016, endorsed by FAD, the project will directly hire
6 FAD technicians to work full-time 6 months at Wat Chai. Building the capacity of FAD
technicians not only in hands-on conservation—but also in theoretical terms and decisionmaking—will add value to FAD permanent staff, and the continuity of their involvement in
interventions in archaeological sites will guarantee safeguarding of Thai heritage.
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I N TR O D UCT IO N

This report has been prepared by Integrated Conservation Resources (ICR) for the World Monuments
Fund regarding an initial needs assessment of Wat Chaiwatthanaram in Ayutthaya, Thailand.
In conjunction with the Fine Arts Department, Old Structures Engineering and Wright Paleohydrological
Institute, a site visit was conducted by ICR in January 2013 to review the site and its existing conditions.
ICR served as technical director and provided coordination as well as architectural conservation
services. The site visit focused on recording materials present, recording general conditions of the
structures and materials, and extracting material samples for a future phase of laboratory testing and
analysis.
The observations of masonry conditions allow ICR to understand the decay phenomena extant on the
structures and to begin to determine the approach for their conservation and repair. This report lists the
conditions observed and provides a definition of the condition, notes on their location, trends, possible
sources or causes, and potential repair options. It must be noted this is not an exhaustive list of
conditions as up-close access was not available at several locations.
A subsequent phase of work would include a detailed conditions survey in representative areas. This
can be done from background drawings created from the laser scans of the site already obtained by
Warren Wilford. The conditions could then be entered electronically into AutoCAD and approximate
quantities in those select areas could be acquired in order for an implementation scope and cost to
begin to be developed for the conservation work. A next phase would also include an investigation of
the samples extracted during the January site visit. This may consist of microscopy and wet chemical
techniques in the laboratory, and advanced analysis such as X-ray diffraction, petrography, and Fourier
transform infrared spectroscopy. These tests allow for the identification of materials in order for ICR to
design compatible treatments and repairs for the various materials and conditions on site.
The development of those repair materials and methods would also be included in the next phase. The
work would need to take into consideration the availability of materials in Thailand for use on the site.
Once recommendations can be made by ICR based on this research, mock-ups could be implemented
on site, training of Thai Fine Arts staff and others could be conducted, and quality control of the
conservation implementation by qualified Thai contractors could be provided to ensure a high standard
of quality is attained for the historic structures. This phase would also include workshops in Thailand for
the Fine Arts Department, universities, etc.

2

SI T E H I S T O R Y

The information provided here on the history of the site is general and not based on archival research,
but on anecdotal information provided by staff at the Department of Fine Arts in Thailand.
The site is believed to have taken two decades to build and was completed in 1630. This is considered
the beginning of Auytthaya’s late period when it was the capitol of Thailand. The site was pillaged and
burned in the 1760s during a Burmese invasion.
Since the invasion, the site had been abandoned until the 1980s when it became under the purview of
the Fine Arts Department and efforts were made to preserve, protect, and interpret it.
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SI T E D E S C R I P T I O N

Wat Chaiwatthanaram is located on the southwestern shore of the Chao Phraya River in Ayutthaya. The
site is made up of a central prang surrounded by four chedi, which in turn are surrounded by eight
towers that are interconnected by galleries. Statues of Buddha line the gallery walls and larger more
ornate Buddha figures are located in each of the towers. The east side of the site (closest to the river)
consists of a large base with two Buddha figures facing the river and this base is flanked by two large
chedi. These are all surrounded by remnants of walls that are occasionally accented by what appear to
be gates. There is a smaller prang and chedi to the north of the central temple complex. All of the
structures on the site consist of stucco built up over a brick substrate. The Buddhas are made of stucco
over brick and wood supports and, in limited instances, made of stone.
For reporting purposes, feature names used to label the site plan are based on those developed by the
team during the January 2013 site visit. The site is designated as towers, galleries, and bases and given a
sequential numerical value. This is an oversimplification, and will likely be amended as we learn more
about the site and Thai architectural history.

Figure 1
The site plan with numbering convention (north is to the right). T = Tower, G = Gallery, B = Base
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T5 – Main Prang

The main prang sits on a raised square platform and consists of articulated engaged column corners
that taper in for about half of its height. The prang finishes as a deep dome shape, of typical Khmer
style, at the top half. All four sides of the prang contain a set of steep central stairs that terminate in a
recessed area within the prang except for the east side which terminates in a larger room. No evidence
remains of what was in the room, though there is a platform suggesting perhaps a Buddha figure sat on
it.

Figure 2
Main Prang, T5, east elevation.
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T6 to T9 – Central Complex Chedi

Surrounding the main prang on the central platform are four chedi that are solid except for one side at
the base on each chedi that contains a narrow niche which may have been where the Buddhist relic
would have been placed. The chedi also consist of multiple-cornered engaged columns that taper the
full height of the chedi and are Khmer in style. A narrow tunnel runs through the center of each chedi
and appears to have finishes on the stucco.

Figure 3
One of the four central chedi (T9).

INTEGRATED CONSERVATION RESOURCES, INC.

Appendix 5b

187

Initial Needs Assessment: Wat Chaiwatthanaram

3.3

Page 5

T10 to T17 – Towers

The central platform containing the main prang and four chedi is surrounded by eight towers – one in
each corner and one in the middle of each side. The towers’ exteriors consist of multiple, complex
engaged columns at each corner that taper inward and decrease in size gradually toward the tower
top. The corner towers have two corbeled arch doorways (which lead to galleries interconnecting the
towers) and the middle towers have three corbeled arch doorways (also leading to the galleries, in
addition to one doorway facing the central platform). There is evidence of ornate stucco trimming the
exterior sides of the doorway arches. Above the doorways are consistently patterned recesses, which
suggest beam pockets to support the roofs of the galleries. There are also small cruciform-shaped
voids, which may have been used for scaffold support, ventilation, or other purpose.
On the two exterior sides of the towers facing away from the central platform are highly decorative
stucco reliefs. In most cases, a substantial portion of the decorative stucco is missing so it is critical to
preserve what remains. What appears to be a later addition to these exterior sides of the towers
(except the three east towers) are porches that are now detached from their respective towers and
without roofs. They may have been built in order to protect the ornate stucco reliefs. The middle towers
have associated brick columns a few feet in front of their doorways on the courtyard side and beam
pockets above those doorways suggesting covered porches existed there as well.
The interiors of the towers are highly decorative and complex. They consist of large seated Buddha
figures (two in each corner tower and one in each middle tower) on highly ornate thrones. They are
made of stucco on wood and brick substrates and appear to have a finish on the stucco. There is
evidence of paint finishes on the stucco in several other locations as well, primarily above doorways and
on some of the corner columns. The interior corners are made up of columns that taper inward and end
in a capital designed as leaves. The upper portions of the columns and their capitals are coated black. It
is unknown without further analysis whether this is a decorative coating itself or if it is a resin intended
to adhere pieces to it such as gems, tiles, etc.

Figure 4
A Buddha figure in tower T15.
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G1 to G8 – Galleries

The galleries interconnect the towers and consist of walls on the exterior side and spaced double
columns at the interior (central platform) side. There are a total of eight galleries. The east and west
galleries are each interrupted for entries into the central complex. The observed beam pockets in the
tower exteriors suggest the galleries were once roofed. A significant portion of the walls and the double
columns is missing. Along the walls are seated Buddha figures most of which are missing theirs heads
and arms. The seated figures consist of a brick and wood substrate built up with stucco.

Figure 6
Gallery G8, looking north.
The row of Buddha statues sit against the exterior wall and across from them are remnants of the double columns.
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East Platform

At the east of the site a large raised platform sits with two staircases leading up to it at the east side.
which consists of two seated stone Buddha figures facing east towards the river. The platform contains
several bases in two parallel lines which may have been for columns, suggesting perhaps a roofed
structure was on the platform.

Figure 7
Large east platform containing two large stone Buddha statues, looking northeast.
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T1 and T2 – Large Chedi

There are two large chedi at the east of the site that flank either side the large platform. The structures
start as roughly square bases that taper inward as they get taller and end in a ribbed conical top. At the
east elevation of the chedi there is a niche more than half way to the top that may have contained a
Buddhist relic.

Figure 8
Large chedi near river’s edge (T1), west elevation.
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T4 – Leaning Chedi

There is a severely leaning chedi at the north side of the site close to the central complex. It has a
circular base that tapers inward toward the top which ends as a ribbed conical tip.

Figure 9
West elevation of T4.
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T3 – Small Chedi

Also at the north side of the site further west than T4 is a small chedi. It’s tower portion is similar to the
chedi surrounding the main prang (T6-T9), but it has a niche that protrudes out of the tower with a
steep staircase leading to it. Some decorative stucco is extant on this structure, particularly at the
northwest elevation.

Figure 10
North elevation of T3.
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Wall Features

There are many remnants of walls that are on the site, including two primary ones that enclose the main
structures on the site. One of those surrounds the temple complex and east platform and the other
encloses those structures in addition to the large chedi at the east, flanking the platform. There are
features that punctuate these surrounding walls that are assumed to be gates that led into the temple
complex. There is also a surviving column at the southeast corner of a surrounding wall with remnants
of the wall intact. These features are also stucco on brick substrate.

Figure 11
Structures that may have been an entrance to the complex; south side of the site, north elevation.
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OB SE R VE D CON DI T ION S

ICR used a site plan of Wat Chaiwatthanaram from laser scans by Warren Wilford as a base for
recordation of photodocumentation, condition annotations, and sample locations.
Findings related to material condition have been prioritized from a materials conservation perspective
and potential options for repair have been recommended based on past experience. A subsequent
phase of analysis and testing would allow ICR to determine the repair materials and methods. All
material conservation efforts would have to be coordinated with structural reviews and repairs
recommended by the engineer, Donald Friedman.
The designated priorities, below, refer to the timing of the necessary intervention: Priority 1 should be
addressed first for the conservation repairs, and Priority 2, is a longer term conservation treatment or
implementation goal or a condition that is not necessary to treat. These priorities do not apply to the
site overall but for the treatment and repair of the materials conservation perspective. The design and
building of the flood walls have a much higher priority for the site’s conservation efforts overall. Once
the site is protected from future flooding, then the effort to preserve the materials and structures can be
pursued.
The design and construction of the south flood wall is included in this Phase I scope of work and is
scheduled for completion in July 2013. Phase II work can begin as soon as authorization to proceed is
given and will continue well after the completion of work on the South Wall.
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BRICK

The brick on the site was used as a substrate on which to place the stucco and not as a material that
was a finish in itself. There is evidence of the brick being shaped after firing in order to create some
contour on which the stucco was applied, particularly at the engaged columns of the structures. Brick
and brick pieces are also used as support and armatures (in addition to wood elements) for the many
Buddha statues that are on the site.
4.1.1
4.1.1.1

Priority 1
Step Crack

An opened or cracked series of joints connected through several courses of masonry. The crack may also
transfer through the masonry units themselves.
This condition typically indicates movement and was mostly seen at the gallery walls. If no structural
intervention is required, the repair would include repointing the joints and repairing the masonry cracks.
The next phase of work would be to determine compatible repair materials through laboratory analysis.

Figure 12
Step crack in gallery wall.
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Displacement

Planar or linear discontinuities associated with the deformation of distinct fragments and by
misalignment of adjoining elements.
This condition was noted mainly in the gallery walls. If they are not considered a structural concern then
the areas of displacement can be repointed with a compatible mortar.

Figure 13
Displacement in gallery wall.
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Invasive Plant and/or Tree

Infesting superior plants and vegetation, which is damaging both masonry and stucco.
Plants and trees destabilize the masonry, so their removal is important. Roots of plants and trees can be
more aggressive and thus have the potential to not only damage the masonry but also to compromise
the walls structurally. These higher forms of growth may require mechanical and/or chemical
treatments for removal. One concern is the potential for concealed roots within the structures. A historic
photograph (primarily of the southeast chedi) shows extreme overgrowth of plants and trees at the
site.

Figure 14
Open joints in wall.
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Open or Failing Joint

Complete loss, partial loss or discontinuity of pointing mortar resulting in water infiltration; structural
instability can result if loss extends beyond pointing depth.
In areas where there is significant loss of mortar in depth and area, the joints should be repointed with a
compatible mortar developed by ICR.

Figure 15
Open joints in wall.
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Priority 2
Loss

Absence of masonry, including stone or brick, evidenced by incompleteness of form, profile, or
decoration, potentially resulting in exposure of the inner core of material or in structural weakness.
It was uncommon at the site that brick loss would necessitate infill due to structural instability. This may
be due to the fact that many areas of the site have been previously rebuilt with brick. The loss of brick
currently is more typically associated with small isolated areas or loss of decorative features, which do
not suggest structural instability. If brick infill is required, a brick with similar mechanical and aesthetic
qualities to those of the original brick would be recommended for use with a compatible mortar.

Figure 16
Open joints in wall.
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Biological Growth

Surface growth or coloration indicative of biological colonization. May be of varying thicknesses, colors
(noted on site black, green, and blue), and biological origin (micro-flora such as fungi, lichen, algae,
bacteria).
The biological growth seen at the site is most typically a thin black film, though there are areas of
exception. The biological growth affects both the brick and stucco though it appears to be more
pervasive on the stucco and mortar.

Figure 17
Biological growth with the more typical black growth and atypical green moss growth.
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Cracks

Fractures of variable length or width through individual brick units.
These cracks are seldom seen without associated step cracking through several units and joints and are
not typically necessary to repair in their isolated occurrences.

Figure 18
Cracks in a brick unit.
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Erosion

Degradation of stone due to various natural processes, such as rising damp or salts.
Depending on the severity of erosion and whether its cause is active or inactive, the condition may not
require repair, though the cause, if active, would necessitate repair. The repeated process of erosion by
moisture and/or salts results in an eventual dimensional loss of brick which could lead to structural
instability.

Figure 19
Erosion of bricks.
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Previous Intervention

Repairs performed in earlier campaigns possibly with materials and methods, which cause damage to or
do not match the original material’s physical or visual properties.
While there have been previous repairs of the masonry, and repairs are currently being implemented,
there is no indication thus far of damage due to incompatibility. ICR has requested information on the
materials currently being used for the repairs

Figure 20
Previous repair at interior of main prang. The wood has been replaced, the bricks repointed, and an
injection grout has been used (seen here as drips that ran down the wall).
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Guano

Accumulated excrement of birds and bats.
Guano can be deleterious to masonry surfaces due to its acidity and salt content. For the brick, heavier
deposits are recommended to be removed. ICR, in a future phase, would conduct tests on the guano on
the brick to determine what is effective and yet compatible with the brick.

Figure 21
Guano on brick.
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STUCCO

Stucco is the second most prevalent building material at the site and was the intended finish for the
structures. A significant amount of the stucco is missing from the brick and in most cases the remaining
stucco is that of the flat surfaces throughout the structures. However, there are a few examples of
remaining stucco relief that are highly decorative and intricate and are critical areas for conservation
efforts. These are primarily located on the exterior sides of the towers that face away from the central
complex. Many portions of the seated Buddha figures inside the eight towers are also highly ornate, but
are afforded more protection from weather.
4.3.1
4.3.1.1

Priority 1
Detachment

Planar discontinuities or voids between plaster layers, or between plaster and masonry backup, detected
visually or by a hollow sound produced when tapping on the surface.
In order to better understand the extent of this condition, the stucco would require sounding to
determine the areas that are delaminated but not visually apparent. Those areas where the
delamination was visible were in conjunction with previous loss and was typically seen on exposed
areas, compared to the protected areas within the towers.
One option for repair would be injection of a compatible material in the voids to stabilize the stucco. ICR
can develop injection and capping mixes depending on the composition of the stuccoes.

Figure 22
Stucco detachment.
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Cracks

Fractures of variable length or width, through single or multiple stucco layers.
The cracks are seen throughout the stucco in varying degrees. An option for repair would be to fill the
cracks to stabilize the stucco. In many instances, the removal of biological growth will aid in the
assessment of the stucco and the extent of cracking as the biological growth obscures the legibility of
the condition of the stucco.

Figure 23
Stucco cracks.
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Loss

Areas of lacuna in the stucco.
The loss may include all layers of stucco from the brick substrate or only the finish layer of stucco from
the scratch coat. Loss also includes the missing portions of the Buddha statues, such as heads, arms,
etc. and highly decorative areas of stucco relief that are more vulnerable to weather patterns due to
their greater amount of exposed surface area. Replacing the stucco is not as much of a concern as
preserving the existing stucco particularly as it relates to the highly ornate stucco relief areas.

Figure 24
Loss of stucco, including all layers on the brick substrate and the decorative arch trim stucco relief.
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Biological Growth

Surface growth or coloration indicative of biological colonization. May be of varying thicknesses, colors
(noted on site black and green) and biological origin (micro-flora such as fungi, lichen, algae, bacteria).
Biological growth affects both masonry and stucco.
In many cases the biological growth prefers the stucco to the brick and as such may be concealing
some conditions within the stucco that require repair. Biogrowth can also increase the rate of
deterioration of masonry materials because it holds excess moisture to the masonry surface and when
implementing repairs it may prevent adhesion of the repair material to the historic fabric. In a future
phase, ICR would test safe and compatible options for its removal.

Figure 25
Biological growth on stucco.
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Guano

Accumulated excrement of birds and bats.
Guano can be deleterious to masonry surfaces due to its acidity and salt content and is recommended
to remove. Guano is seen in heavier deposits in the towers and the main prang room as they provide
shelter for the birds and bats. ICR, in a future phase, would conduct tests on the guano to determine an
effective removal procedure that is compatible with the stucco.

Figure 26
Guano (streaks down legs) on stucco of Buddha at tower interior.
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Priority 2
Previous Intervention

Repairs performed in earlier campaigns possibly with materials and methods which cause damage to or
do not match the original material’s physical or visual properties.
The previous repairs to the stucco that were observed include mostly capping of the edges of existing
stucco which is intended to prevent future loss. The composition, and therefore the physical
compatibility, of these repairs is not known. In some cases the capping material had hairline cracks
through it. The material appeared to be visually appropriate with the existing stucco. There was limited
obvious use of cement on the stucco.

Figure 27
Hairline cracking in capping material used for repair.
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Stone

Stone on the site is limited to the two large Buddha figures on the east platform. There are other stone
fragments also on the platform, but their provenance is unknown, they are of a variety of stones, and it
is difficult to determine if they belong to this specific site. The heads of the Buddha figures appear to be
of a different stone and different pattern and level of decay than the bodies and may have been more
recently carved and placed on the figures.

Figure 28
Stone at the site is limited to these two Buddha figures and fragments (see below).
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Figure 29
Stone, as fragments of figures, at the site.
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Priority 1
Scaling

The splitting or separating of stone into layers, resulting in flaking of the stone.
Scaling is seen in limited locations on the stone, but suggests loss is imminent. Treatment of the scaling
should be pursued to prevent further deterioration and loss.

Figure 30
Hairline cracking in capping material used for repair.

INTEGRATED CONSERVATION RESOURCES, INC.

Appendix 5b
Initial Needs Assessment: Wat Chaiwatthanaram

4.4.2.3

215
Page 33

Erosion

Degradation due to various natural processes. When the cause is known, one can also use terms such as
erosion by abrasion or corrasion (mechanical causes), erosion by corrosion (chemical or biological
causes), erosion by use (human activity).
Erosion is seen on the stone in the lack of definition of its carving. This is seen in the details of carvings
on the figures and in the erosion of the form of the figures, especially associated with larger areas of
loss.

Figure 31
Erosion as seen in the loss of definition n the carvings and form of the figures.
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Priority 2
Biological Growth

Surface growth or coloration indicative of biological colonization. May be of varying thicknesses, colors
(noted on site black, green, and blue), and biological origin (micro-flora such as fungi, lichen, algae,
bacteria).
Due to the minimal amount of stone on the site and the significant amount of erosion on it, it is
recommended to remove the biological growth. ICR, in a next phase, would test appropriate materials
and methods for its removal.

Figure 33
Biological growth exhibited on stone (fragments in this example).
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Open or Failing Joint

Complete loss, partial loss or discontinuity of pointing mortar resulting in water infiltration; structural
instability can result if loss extends beyond pointing depth.
Closer access is necessary to determine if the joints are open due to erosion and shifting of stone
fragments or if the stone was originally dry-laid and no mortar was intended. Once a determination can
be made on whether or not mortar is necessary at these joints, ICR can design an appropriate mortar
mix for use on the stone.

Figure 34
Open joints in stone Buddha figure.
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Loss

The absence of masonry as evidenced by incompleteness of form, profile or decoration.
It is not necessary to replace missing features of the stone unless it will prevent further loss or there are.

Figure 35
Loss of stone (missing arm) on Buddha figure.
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Finishes

The finishes at the site consist of limewashes and pigmented surfaces on some of the stucco. There are
also finishes on the wood ceilings within the towers. The pigmented finishes were located at the tower
interiors mostly above the doorways and in limited instances on the interior corner columns. The
limewashes, including the red-pigmented limewashes which were noted in the narrow tunnels of the
niches, were primarily on the four chedi surrounding the main prang.
Due to lack of access to get up-close to the pigmented finishes a limited discussion of their condition is
provided here. The next phase of the work will require an architectural paint conservator to conduct an
in-depth investigation into their condition, composition, and potential treatments.
The pigmented decorative finishes exhibit a great deal of loss. It is unclear from this initial site visit if the
cause of the loss is an active one or not. The finishes that could be observed from the ground did not
appear to be flaking, cracking, eroding, etc. though some appear to have significantly faded. Through
high-resolution photography some of the finishes closer to the ceilings appear to be pitted. These are all
conditions which suggest loss could possibly be imminent. The finishes do appear soiled and have a
variety of discoloration in many areas.
The two samples that were extracted on site from the stucco containing the decorative pigmented
finishes were viewed in a preliminary manner under a stereo-binocular microscope. The stucco appears
to have a very thin transparent layer on it, followed by a thicker white opaque layer. Over the opaque
layer are two colors that in areas overlap each other; these are the presentation layers and are black
and green in these samples.
There also appear to be coatings on the thrones of the Buddha figures within the towers as well as on
some of the figures lining the gallery walls. These require further investigation to determine whether or
not they are original, their composition, intended visual presentation, and condition.
The wood ceilings appear to have been painted though it is difficult to determine due to excessive loss
if the finishes were executed in a specific decorative pattern or if it was fields of paint.
The intent of limewashes is typically to be a sacrificial coating to protect the stucco. The limewashes on
the chedi on the central platform exhibit loss in many places and discoloration from moisture, previous
repairs, and biological growth.
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Figure 36
Decorative finishes in T11 which exhibit loss, discoloration.

Figure 37
Pigmented limewashes in the niche of T9.
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Figure 38
Detail of limewash on T9.
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Wood ceiling in T10 – circled arrea is an examplee of the inlay seen in the wood.
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Report Summary
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•
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Three stucco samples and one mortar sample from Wat Chaiwatthanaram in Ayutthaya, Thailand are examined
petrographically and chemically for this report.
The materials consist of simple nonhydraulic lime mortars with a fine-grained and somewhat narrowly graded sand.
An organic addition (possibly tallow) is suspected to be present in Sample #4 and the finish coat of Sample #1. This
may have been used as a waterproofing agent and the concentration is clearly greater in Sample #1.
All samples are estimated to have been mixed at lime to sand ratios of 1 : 0.5 to 1 : 1 by volume when the lime is
normalized to a modern dry hydrate. The sand contents approximately double if the lime is considered in putty form.
All materials are at least consistent with those available in the seventeenth century and no anachronous components are
identified. It is certainly possible that the four samples represent contemporaneous placement.
The lime is a high-calcium, nonhydraulic variety that was burned from a microsparry limestone. There is a variable
degree of firing quality noted between the samples. The sand contains various iron-bearing grains responsible for a
warm buff tone that influences the aesthetics of the fresh mortar. Where freshly broken, all samples have a light to
very light buff color. These iron-rich grains also produce a textural and color variegation where exposed along
weathered surfaces. This is most notable in Sample #3.
All materials are relatively well mixed and consolidated. The mortars are mostly soft and permeable as expected from
the composition. However, Sample #4 and the finish coat of Sample #1 are exceptionally indurate and this may be
attributed to the organic addition. The higher concentration in Sample #1 has also resulted in a significant decrease in
permeability. Sample #4 is not similarly affected.
The binders are all well carbonated and cured except for the finish in Sample #1. Again, the inhibition of the
carbonation reaction is attributed to the organic addition. No significant deleterious service effects are identified in any
sample.
A more detailed discussion of these findings may be found in the “Petrographic Findings and Discussion” section on
page 3 of this report.
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1. Introduction
On January 28th, 2014, Highbridge received four samples comprising stucco and mortar from Ms. Amanda Trienens of
Integrated Conservation Resources, Inc. These are reported to have been taken from various locations at the Wat
Chaiwatthanaram temple in Ayutthaya, Thailand. The samples are identified as follows.
Sample #1:
Sample #2:
Sample #3:
Sample #4:

T15-5 stucco (interior decorative)
T15-9 mortar (doorway)
T15-10 stucco (exterior with brick particles)
T13-1 stucco (exterior high relief)

At the client’s request, compositional analysis is performed on all four samples. The testing includes petrographic
examination and chemical analysis to identify constituents, estimate proportions, and assess overall condition. An acid
digestion to recover a sand sample is excluded from the testing scope. The methods are not suited for the identification of
organic components but some qualitative information may be offered where these are suspected.

2. Methods of Examination
The petrographic examination is conducted in accordance with the standard practices contained within ASTM C1324. Data
collection is performed by a degreed geologist who by nature of his/her education is qualified to operate the analytical
equipment employed. Analysis and interpretation is performed or directed by a supervising petrographer who satisfies the
qualifications as specified in Section 4 of ASTM C856.
Chemical analysis is conducted according to the procedures outlined in ASTM C1324. Water, carbon dioxide and aggregate
weight percentages are determined gravimetrically. Oxide weight percentages are determined by atomic absorption
spectroscopy. The methods are modified when accounting for dolomitic lime. Rather than approximating lime through DTA
with possible errors due to carbonated lime, dolomitic lime is instead calculated directly from the chemical analysis by
simultaneous equations based on typical dolomitic lime chemistry.

3. Standard of Care
Highbridge has performed its services in conformance with the care and skill ordinarily exercised by reputable members of
the profession practicing under similar conditions at the same time. Interpretations and results are based strictly on samples
provided and/or examined.

4. Confidentiality Statement
This report presents the results of laboratory testing requested by the client to satisfy specific project requirements. As such,
the client has the right to use this report as necessary in any commercial matters related to the referenced project. Any
reproduction of this report must be done in full. In offering a more thorough analysis, it may have been necessary for
Highbridge to describe proprietary laboratory methodologies or present opinions, concepts, or original research that represent
the intellectual property of Highbridge Materials Consulting and its successors. These intellectual property rights are not
transferred in part or in full to any other party. Presentation of any or all of the data or interpretations for purposes other than
those necessary to satisfy the goals of the investigation are not permitted without the express written consent of the author.
The findings may not be used for purposes outside those originally intended. Unauthorized uses include but are not limited
to internet or electronic presentation for marketing purposes, presentation of findings at professional venues, or submission of
scholarly articles.

Appendix 5c
226
HIGHBRIDGE MATERIALS CONSULTING, INC.
Integrated Conservation Resources, Inc.; Wat Chaiwatthanaram
Report #: SL0697-01
Page 3 of 26

5. Petrographic Findings and Discussion
5.1 - General Summary
Three stucco samples and one mortar sample are examined petrographically and chemically (Figs. 1 and 2). Only one of the
stuccos (Sample #1) contains an obvious base coat and finish coat. The other two are monolithic. The materials consist of
simple nonhydraulic lime mortars with a fine-grained and somewhat narrowly graded sand. An organic addition (possibly
tallow) is suspected to be present in Sample #4 and the finish coat of Sample #1. This may have been used as a
waterproofing agent and the concentration is clearly greater in Sample #1. All samples are estimated to have been mixed at
lime to sand ratios of 1 : 0.5 to 1 : 1 by volume when the lime is normalized to a modern dry hydrate. The sand contents
approximately double if the lime is considered in putty form. All materials are at least consistent with those available in the
seventeenth century and no anachronous components are identified. The lime is interpreted to have come from a single rock
source and the sand mineralogy is consistent across the sample set. It is certainly possible that the four samples represent
contemporaneous placement. Of course, local materials usage and construction practice may be quite constant over long time
periods.
The lime is a high-calcium, nonhydraulic variety that was burned from a microsparry limestone. The grain texture of the
original stone results in a tendency for the lime to disaggregate along original grain boundaries. This is most notable where
some of the lime remains unburned. There is a variable degree of firing quality noted between the samples. The sand
contains various iron-bearing grains responsible for a warm buff tone that influences the aesthetics of the fresh mortar.
Where freshly broken, all samples have a light to very light buff color (Munsell codes approximately 10YR 7.5-7.75/1.5).
These iron-rich grains also produce a textural and color variegation where exposed along weathered surfaces. This is most
notable in Sample #3. A greater amount of soiling minimizes the effect in Sample #4.
All materials are relatively well mixed and consolidated. The mortars are mostly soft and permeable as expected from the
composition. However, Sample #4 and the finish coat of Sample #1 are exceptionally indurate and this may be attributed to
the organic addition. The higher concentration in Sample #1 has also resulted in a significant decrease in permeability.
Sample #4 is not similarly affected. The binders are all well carbonated and cured except for the finish in Sample #1. Again,
the inhibition of the carbonation reaction is attributed to the organic addition. No significant deleterious service effects are
identified in any sample.

5.2 - Materials
All four samples include a natural aggregate with nearly identical composition but variable particle size distribution. The
material clearly derives from a similar if not the same local source. The mineralogy consists of quartz along with granite and
feldspar particles. Minor components comprise a variety of iron-bearing sedimentary rock grains including ferruginous chert,
silty ironstone, and possibly some clayey ironstone (Fig. 3). Ironstone is essentially a concretion of iron oxide usually
intermixed with natural sediment. Iron oxide is also common as linings or inclusions within the quartz and feldspar particles.
The high iron content is responsible for a warm, buff-toned aggregate with hues ranging from pale red to ochre. Though sand
extractions were not part of the testing scope, the color range is apparent in the insoluble residues produced from the
chemical analysis. Relative to the original sand, these colors are probably paler due to the crushing of the samples in
preparation for chemistry. Under low-powered microscopy, a number of opaque and richer-colored sand grains are detected
and these represent the ironstone. This is important to note as these could be mistaken for brick or other ceramic fragments.
No such additions are identified in any of the samples. Other trace grains detected are inconsequential. These include trace
mica and biotite in the base coat of Sample #1, epidote in the finish coat of Sample #1, undifferentiated heavy accessories in
Samples #2 and #3, and epidote and zircon in Sample #4. In thin section, only a single silty clay lump is identified in Sample
#3 and a clay-coated sand grain in Sample #4 (Fig. 4). Otherwise, no clay coatings or friable material are identified and the
sand is considered hard, relatively non-porous, and durable for use in masonry mortars or stuccos. The minor chert included
in the sand is a material that can be subject to deleterious aggregate reactions. However, the chert is not considered a threat
in this context.
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All sand is sharp-textured with equidimensional particles that are generally angular in shape. Fewer subangular grains are
present in most samples with the exception of Sample #3. The coarser particles in this sample are slightly softer in texture.
The particle size distributions are estimated petrographically rather than quantified through the gradation of extracted sand
samples. In general, the aggregate is fine-grained with little material coarser than a No. 16 sieve and most grains finer than a
No. 30 mesh (Fig. 5). Most of the sand is rather narrowly graded with peak abundances in the range of the No. 50 sieve.
There is some variation in the gradation profiles and these differences are summarized in Table 5.2a below. Sample #2 has
the coarsest gradation. The narrowest gradation profiles are noted in Samples #1 and #4. None of the samples contain an
excessive fines content but Sample #4 and the base coat of Sample #1 have a somewhat heavier abundance of fines passing a
No. 200 sieve.
Table 5.2a: Summary of Estimated Sand Gradations
Sample
1 - Base
1 - Finish
2
3
4

Nominal top size
No. 30 with most if not all passing
No. 30 with all passing
No. 16
No. 30 with grains approaching No. 16
No. 30

Approximate peak abundance
Strong between No. 50 and No. 100
Strong at about No. 50
Rich at around No. 50
Rich at the finer side of No. 50
Strong between No. 50 and No. 100

Fines content (i.e. < No. 200)
Moderate
Minor
Minor
Minor
Moderate

Notes:
1. The numbers describing the gradation characteristics refer to standard sieve sizes.

Traces of wood cinder are identified in the acid-insoluble residue of Samples #2, #3, and #4 and are intermixed with the
aggregate. These are likely minor contaminants from the lime firing. Traces of fine-grained opaque phases are identified
petrographically in these same samples. These minor contaminants are too few to influence the properties or aesthetics of the
stucco.
The binder is identified as high calcium, non-hydraulic lime. No pozzolanic additions are detected in any sample. The
textural and chemical characteristics suggest that the lime was sourced from a common location. It is entirely possible that
all examined samples represent contemporaneous construction based on this similarity. Hydraulic cements and limes are not
detected and there are no materials present that would not have been available ca. 1630. As discussed below, the increased
cohesion and lower permeability of the finish layers in stucco samples #1 and #4 are suspected to result from an organic
addition likely used as a water-proofing agent. Untreated lime has a homogeneously developed matrix with a high capillary
porosity typical of lime-based mixtures. In contrast, the finish coat in Sample #1 has no discernible microporosity
presumably due to the aforementioned additive (Fig. 5). A slight improvement to the pore structure is noted in Sample #4 but
not nearly as great as that noted in Sample #1. Also typical of pure lime mixtures are microscopic shrinkage cracks that form
early during the initial set of the fresh mixtures. The development of these cracks varies greatly between samples as
summarized in Table 5.2b below.
Table 5.2b: Summary of Binder Matrix Characteristics
Sample
1 - Base

Capillary porosity
High with local patches of
denser paste

1 - Finish

None detectable

2
3
4

High
High
Moderately high

Microscopic shrinkage cracks
Moderately high abundance. Strong tendency for face parallel orientations.
Notable cracking near surface may be secondary in part. Interior microcracks are more
random in orientation and many are healed.
No significant cracking.
Moderately low abundance of randomly oriented cracks.
Moderately high abundance of randomly oriented cracks.
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The chemical analysis procedure was chosen in such a way that any cementitious binder formed directly from a hydraulic
lime or indirectly through any intentional or accidental pozzolanic reaction would be detected as a measurable SiO2 or Al2O3
signature. The analysis also allowed for a reasonably accurate estimate of the original lime chemistry on a non-volatile basis
(i.e. before slaking). This estimate is presented in Table 6.2 below. On the whole, all four limes are high in calcium with
CaO contents in the range of 93-94%. The total level of impurity is relatively low for all samples. However, there is a
measurably higher SiO2 content in the lime from the mortar sample (Sample #2). Observed petrographically in this sample
are fine-grained glassy inclusions distributed throughout the binder in minor quantity (Fig. 6). It is suspected that these
represent the unintentional firing of some quartz contaminant during the lime calcination. They are not considered to be part
of the original lime rock, and in any case, do not provide any appreciable pozzolanic reactivity. Given the similarity of the
other three limes and the consistent textural elements identified petrographically, it is suspected that the removal of these
glasses would cause the lime in Sample #2 to fully align chemically with the other three. A hydraulicity index is calculated
for all four lime chemistries and this is a simple mathematical ratio of CaO over the sum of the “hydraulic-type oxides”.
Values greater than 0.1 are generally taken to indicate at least a weak hydraulicity. The stucco samples all have lime with
hydraulicity index between 0.02 and 0.03 and this is well within the range of a typical nonhydraulic fat lime. The mortar
sample has a slightly higher index but still well within a nonhydraulic range. Again, the higher index is attributed to the
minor glassy contaminants in this sample.
Throughout the sample set, fine particles of unburned or partially burned lime rock are not uncommon. The firing quality is
somewhat variable between samples with incompletely fired lime being particularly abundant in the mortar. This sample
provides the best textural evidence for the original lime source and these can be correlated with textures observed in the other
materials (Figs. 7 and 8). There is a narrow range of original geological textures found in the unfired lime and all relict
grains clearly derive from a sedimentary limestone and not a marble or shell source. The most common texture is a uniform
microspar with equigranular crystals of anhedral calcite in the size range of approximately 10 µm. Coarser-grained spar up to
approximately 250 µm is less common but still identifiable in all samples with the exception of Sample #4. The limestone
appears to have been quite pure as suggested by the chemical analysis. There is no evidence for any argillaceous content.
Fine quartz silt particles are exceedingly rare either within lime particles or isolated as discrete particles in the hardened
matrix.
The blending and dispersal of the lime during the preparation of the mixes was also variable in character. Some of this
variability is attributed to the physical characteristics of the fired lime. The size and abundance of undispersed slaked lime
particles differs between samples and this is summarized in Table 5.2c below. In general, the lime blending was much better
accomplished in both coats of Sample #1. The quantity and coarseness of undispersed lime is greatest in Samples #3 and #4.
Even here, most lime particles are less than two millimeters in diameter. The coarser lime grains are often internally
nondescript though a moderate proportion contain relict textures that correlate with those of the unburned lime grains (Fig.
9). These include “spotted” grains that have a textural scale equivalent to that of the microspar. In lesser quantity are grains
with incipient “mosaic” disaggregation and this texture matches that of the coarser limestone spar.
The original texture of the microspar also controls the mechanical behavior on slaking and possibly even during firing. The
lime has a tendency to disaggregate into single particles at the 10 µm length scale indicating that the original grain boundaries
behave as weak planes that easily lose cohesion due to thermal stresses. The exceptionally fine particulates are distributed
throughout the lime paste in all samples (Fig. 10). In some cases, the particulates are fully burned and slaked and grains such
as these are more prevalent in Sample #3. This texture could indicate that some of the disaggregation may have begun in the
kiln resulting in a “decrepit” lime that was partially powdered before slaking. In other cases, unburned spar has
disaggregated into finely divided calcite particles or fine crystal clusters. These are particularly abundant in the finish coat of
Sample #1 and the whole of Sample #2. The disaggregation of unburned lime could have occurred during slaking as well as
firing. It should be noted that this type of disaggregation behavior is not very common in nonhydraulic rock limes and the
occurrence could be a useful diagnostic indicator of this particular lime source if future studies are undertaken. However, it
should also be stressed that this type of behavior is exceptionally common in lime burned from shell.
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Table 5.2c: Summary of Lime Characteristics
Sample
1 - Base
1 - Finish

2

3

4

Lime textural details
Undispersed grains are present in moderate abundance usually between 0.5 and 1.0 mm in diameter. No coarse unburned
particles or notable impurities. However, there is a very minor abundance of very fine-grained carbonate particulates.
Undispersed lime grains are relatively rare and mostly less than 0.25 mm in diameter. Irregular pods and streaks of paste
remain fully uncarbonated. One partially burned microspar particle is identified as well as one sub-mm sized unburned
calcite crystal. There is a high abundance of very fine-grained carbonate particulates.
Undispersed lime grains are present in moderate abundance in the range of 0.25 to 1.0 mm in diameter with a maximum
size of 5 mm. Most fully burned and carbonated grains are nondescript. In this section, one exhibits disaggregated mosaic
texture. Trace quartz silt is found in another. There is a moderate occurrence of partly burned or unburned limestone.
There is a high abundance of very fine-grained carbonate particulates. Several fine grains of vesicular glass are likely
contaminants associated with the lime calcination.
Undispersed lime grains are present in high abundance up to 2 mm in diameter but many are in the fine-grained range with
sizes down to ~0.01 mm. “Spotted” texture is common while others have disaggregated mosaic texture. Possible traces of
fired quartz silt are found only within the distributed matrix. The paste has a micro-particulate texture but there is
significantly more carbonated lime than unburned carbonate particulates. Coarser-grained unburned particles are relatively
rare.
Undispersed lime grains are present in high abundance usually between 0.25 and 2.0 mm. “Spotted” texture is common but
mosaic texture is uncommon. There is a minor occurrence of partly burned or unburned limestone. There is a moderately
low abundance of very fine-grained carbonate particulates though some particles in the size range are fully burned and
carbonate lime grains.

The methods used for a standard compositional analysis are not suitable for the identification of organic substances though
these may often be suspected based on unusual behaviors during the chemical procedures or through their modification to the
paste microstructure. As described above, it is suspected that some type of organic material was intermixed with the lime in
the finish coat of Sample #1 and the whole of Sample #4. It is not known if Sample #4 represents a full depth stucco or just a
finish coat. A loss on ignition determination is a standard part of the chemical analysis where a portion of the powdered
sample is ignited at several temperature intervals in a muffle furnace. When the furnace was opened at 550 °C, Sample #4
inflamed when the environment became oxygenated. This was not noted in the other samples. The sample burned for
approximately ten to fifteen seconds before self-extinguishing. The amount of material used in the loss on ignition procedure
is approximately one gram. Though the finish coat of Sample #1 was not analyzed chemically, a small amount of it was
subjected to the loss on ignition procedure to confirm a similar behavior. After the flames were extinguished, a distinctive
odor reminiscent of rendered fat with a subtle “waxy” smell was noted. Though not verified, the behavior suggests the use of
tallow or rendered fat as an admixture. A Fourier transform infrared spectroscopic analysis or possibly a gas
chromatography-mass spectrometric analysis would be required to further evaluate the compound.
Though speculative, it is possible that the additive was used a water-proofing agent. A significant improvement to the
capillary pore structure is noted in the finish coat of Sample #1. Despite the lack of cementitious product, virtually no
microporosity is evident at the scale of the light microscope. In contrast, Sample #4 only exhibits a minor reduction in
porosity relative to the other samples (Fig. 5). This may indicate variable dosages of the agent. Also noted in hand sample is
an increase in paste hardness and cohesion for both of the modified mixtures. Based strictly on qualitative “back-of-theenvelope” visual testing, the compressive strength of both samples appears to have been improved above that expected of
most nonhydraulic lime mortars.
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5.3 - Component Proportions
Chemical analysis was used to estimate the component proportions and these results are presented in Section 6 below. The
estimates are also summarized in Table 5.3a below. Technically, the samples are smaller than desirable to provide an
accurate proportional estimate. However, the fine sand gradation counters this issue somewhat and the results are considered
to be reasonably robust and also consistent with the petrographic observations.
If the lime is considered as the equivalent of a modern dry hydrate, lime to sand ratios are estimated to range between
approximately 1 : 0.5 and 1 : 1 by volume. A chemical analysis was not performed for the finish coat in Sample #1.
However, the sparse distribution of sand observed petrographically is similar to that observed in Sample #3 and an
approximate ratio of 1 : 0.5 is estimated for this layer as well.
Of course, the lime was clearly slaked on site rather than provided as a prepackaged dry hydrate. The proportions are
calculated using the hydrate normalization in order to avoid having to take into account the mix water used in a lime putty. It
also allows for a more direct assessment of possible replication formulations using modern bagged masonry lime if this is
desired. If it is assumed that a volume of dry hydrate will lose approximately half its volume when water is added to produce
a putty of stiff consistency, the lime to sand ratios would be calculated at approximately 1 : 1 to 1 : 2 by volume.

Table 5.3a: Summary of Estimated Component Proportions

Sample
1 - Base
1 - Finish 1
2
3
4

Estimated Lime to Sand Ratio
Lime as hydrate
Lime as putty
1 : 1.1
1 : 2.2
~ 1 : 0.5
~1:1
1 : 1.1
1 : 2.2
1 : 0.50
1 : 1.0
1 : 0.85
1 : 1.7

Notes:
1. The finish coat of Sample #1 is not analyzed chemically. However, the distribution of sand observed petrographically is similar to that observed in
Sample #3.

It should also be noted that where volume proportions are given, these are based on estimated original bulk densities of the
materials. In Table 6.3, estimates are given for both dry hydrated lime and lime putty. However, limes are subject to great
variation in volume due to factors such as settling or “fluffing” in dry powders and mix water content in putties. Table 6.3
also presents the weight percentages of dry ingredients (dry hydrated lime and sand). These are more accurate as they
represent direct measurements of material mass. In cases where in-kind replication is desirable, the most accurate method of
achieving matching proportions would be to determine the unit weight of the new materials chosen for replication and to
proportion their volumes so that these match the reported weights. It may be found that the resulting volumes are different
than those estimated. This method becomes more complicated if premixed lime putty is chosen since the amount of water
and dry hydrate in the mix will be unknown.
The two lime-rich compositions may certainly be considered undersanded with respect to typical formulations. The mixes
with lime putty to sand proportions of 1 : 2 could also be considered at the richer end of normal compositions. However,
most of the sand used in the examined materials appears to be rather narrowly graded and is expected to have poorer packing
characteristics. These require a greater quantity of binder to ensure adequate consolidation. In these samples, the aggregate
spacing viewed petrographically is quite dense. Additional sand at near the peak size interval would be potentially
detrimental to the mix by creating larger consolidation pores and reducing the internal cohesion of the hardened product.
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5.4 - Condition and Service Performance
Based on the small samples examined, all materials appear reasonably well mixed. The lime is exceptionally well blended in
Sample #1. Unbroken lime inclusions identified in the other samples are quite normal and not considered a deficiency in the
preparation. As described above, there are variable amounts of unburned limestone most of which has become disaggregated
into a fine powder. These inert grains are always thoroughly dispersed throughout the paste matrix with no streaking or
clotting. Rather than being detrimental to the mixtures, the ultrafine equigranular calcite may slightly improve the volume
stability of the lime binder. Still, some samples exhibit the typical microscopic shrinkage cracks common to pure lime
mortars. These are most abundant in Samples #1 and #4 (Fig. 5). The cracking in the base coat of Sample #1 tends to be
oriented perpendicularly to the stucco face. Most of the cracking is attributed to early shrinkage and may be considered
dormant and reasonably innocuous. All of the mixes appear well compacted based on the small pieces available for
examination. Most are also internally well consolidated at the microscopic level with air-voids estimated at less than 6% by
volume. Only Sample #2 has an air content estimated at 8-10% due to less than adequate consolidation. This may increase
the liquid water permeability due to the interconnectivity of some of the voids. However, the air structure is not considered
excessive.
All materials are well cured and most are fully carbonated (Fig. 9). Carbonation is a normal and desirable consequence of
long-term curing. Some of the coarsest lime particles in Samples #3 and #4 are partly uncarbonated but these are relatively
minor. The distributed matrix is otherwise fully carbonated throughout the full cross section of each sample. The only
significant deviation from this is found in the finish coat in Sample #1. Here, there are streaks and pods of fully
uncarbonated binder intermixed with carbonated binder (Fig. 10). It is almost certain that the organic addition in this sample
has inhibited carbonation by substantially reducing the permeability of the matrix. The full carbonation of the base coat may
have occurred by carbon dioxide absorption through discrete cracks in the finish coat or from the inner surface through the
masonry. Sample #4 is also suspected of having a similar “water-proofing” addition. However, this sample is obviously
more permeable than the finish coat in Sample #1 and is more thoroughly carbonated as a result. It is suspected that a much
lower concentration of the additive was mixed with this particular stucco thus preventing full blockage of the microporosity.
No deleterious service effects are identified in Samples #2, #3, and #4. The binder matrix does not appear to have been
leached and there are no secondary mineralizations identified within the pore structure of these samples. One side of Sample
#4 (the beaded profile) is heavily soiled and appears to represent a pre-existing crack. Other than this, all microcracking is
attributed to early shrinkage rather than to any physical distress in service. Sample #3 and #4 both exhibit some surface
weathering resulting in sand exposure along the stucco face. The prepared thin sections were not optimized to study these
weathered surfaces adequately. However, there is no evidence to suggest that anything other than normal weathering
processes have occurred.
Sample #1 is also in relatively sound condition. The two stucco lifts are bond along a microscopically undulatory surface and
only some minor incipient delamination is identified (Fig. 11). The base coat displays similar service characteristics to the
other three samples. The cracking structure in the finish coat is somewhat different. Throughout the bulk of the layer, many
of the original shrinkage cracks have been healed with secondary carbonate (Fig. 12). Contrary to popular belief, it is this
author’s opinion that autogenous healing is relatively uncommon in lime mortars especially when compared to cement
mortars. In this case, the prolonged preservation of uncarbonated lime has likely allowed for the migration of calcium
hydroxide through the microcrack structures. This hydroxide has converted to the carbonate over time. There are also some
unusual orange-colored phases within some of the original shrinkage cracks. Though not confirmed, it is suspected that this
may be associated with the organic material clearly added to the mixture. Finally, there are some additional microcracks
within the outermost three to four millimeters that roughly parallel the stucco face (Fig. 13). The cause of these is not evident
but they do reduce the overall quality of the stucco finish. There are only exceedingly fine traces of secondary
mineralizations within these outer cracks. The low optical relief and isotropism indicate a simple salt and chloride-based
species are considered most likely.
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6. Chemical Analysis
Table 6.1: Chemical Analysis Results
SAMPLE ID
Component (wgt. %)
SiO2
CaO
MgO
Al2O3
Fe2O3
Insoluble residue
LOI to 110°C
LOI 110°C-550°C
LOI 550°C-950°C
Measured Totals

#1 - Base

#2

#3

#4

0.36
19.58
0.30
0.16
0.52
59.37
0.76
3.59
15.01
99.65

0.60
19.05
0.47
0.29
0.63
59.05
1.15
4.25
13.71
99.19

0.38
30.08
0.44
0.18
0.69
41.62
0.35
1.85
23.18
98.77

0.33
22.92
0.31
0.15
0.52
53.70
1.59
5.48
17.80
102.81

Notes:
1. The digestion procedure was modified in order to ensure complete dissolution of the binder and to avoid leaching silica from the aggregate. The acid
digestion was performed at higher temperature and the base digestion was excluded. Insoluble residue is taken directly from the digestion used to
extract the soluble oxides and not performed as a separate procedure.
2. An oily substance was released during the acid digestion of Sample #1 (base coat). This was observed as a thin slick layer above the acid in the beaker.
3. Sample #4 inflamed when the furnace was opened and oxygenated at 550°C. A notable waxy odor was detected. A small piece of the finish coat in
Sample #1 was also ignited and exhibited a similar behavior.

Table 6.2: Estimated Original Lime Chemistry
SAMPLE ID
Component (wgt. %)
SiO2
CaO
MgO
Al2O3
Fe2O3
Other
CaO/MgO ratio
Hydraulicity Index
Cementation Index

1

2

3

4

1.7
92.7
1.4
0.8
2.4
1.0
65.2
0.03
0.08

2.8
89.7
2.2
1.4
2.9
1.0
40.8
0.05
0.12

1.2
93.7
1.4
0.5
2.2
1.0
69.0
0.02
0.06

1.4
93.6
1.3
0.6
2.1
1.0
73.9
0.02
0.06

Notes:
1. The lime chemistry is estimated on a non-volatile basis assuming the five measured oxides represent approximately 99% of the total. Hydraulicity index
is calculated by dividing the sum of silica and alumina by the measured calcium. Cementation index is calculated by dividing the “hydraulic elements”
by the “lime elements” after multiplying each by coefficients normalizing them to their molecular rather than weight contribution.

Appendix 5c
233
HIGHBRIDGE MATERIALS CONSULTING, INC.
Integrated Conservation Resources, Inc.; Wat Chaiwatthanaram
Report #: SL0697-01
Page 10 of 26

Table 6.3: Calculated Components
SAMPLE ID
Component
Portland cement (wgt. %)
Natural cement (wgt. %)
Hydraulic lime (wgt. %)
Lime expressed as dry hydrate (wgt. %)
Pozzolans (wgt. %)
Pigment (wgt. %)
Sand (wgt. %)
Lime : sand ratio (by volume with lime as a dry hydrate)
Lime : sand ratio (by volume with lime as a putty)

1

2

3

4

Not detected
Not detected
Not detected
32
Not detected
Not detected
68
1 : 1.1
1 : 2.2

Not detected
Not detected
Not detected
32
Not detected
Not detected
68
1 : 1.1
1 : 2.2

Not detected
Not detected
Not detected
50
Not detected
Not detected
50
1 : 0.50
1 : 1.0

Not detected
Not detected
Not detected
37
Not detected
Not detected
63
1 : 0.85
1 : 1.7

Notes:
1. The lime weight is calculated by mathematically converting the measured CaO and MgO to their respective hydroxides by molecular weight conversion.
The remaining three measured oxides are added directly to these and the total is reported in the form of a dry lime hydrate. Sand weight is taken directly
from the acid-insoluble residue. All weights are then normalized to 100%. Volumetric ratios are calculated assuming bulk densities for dry lime hydrate
and damp, loose sand of 40 lbs./ft.3 and 80 lbs./ft.3 respectively. Another calculation is provided assuming the lime in putty form. This assumes a unit
of dry lime hydrate will lose approximately half its volume when mixed to the consistency of a stiff paste. The sand volume then increases for the same
weight of lime.

Respectfully submitted,

John J. Walsh
President/ Senior Petrographer
Highbridge Materials Consulting, Inc.
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Appendix I: Visual Description of Sample as Received
Sample ID
Description

Surfaces

Hardness / Friability
Appearance
Other Details

#1
The sample consists of one possibly full-depth stucco sample with the top surface marked by the client. The
sample weighs 34.5 grams, is approximately 1.5” square in cross section, and 18 mm thick. The cross section
appears to include two lifts of similar material. The finish coat is wedge-shaped with a maximum depth of 10
mm tapering to intersect the outer plane.
The outer surface is irregular with a fine sand exposure in moderate relief. A dusty white appearance could
indicate a coating but this is also observed along the cut sides. The appearance may simply be the result of
cutting dust. A thin plane of black material approximately one centimeter across intersects the top surface and
penetrates the facing mix at a low angle. The inner surface is ruggedly planar and sandy-textured. The surface
is fresh with no residues from the substrate.
The paste is moderately soft but the mortar is notably indurate.
Fresh surfaces have a dull luster and are light buff in color (Munsell code approximately 10YR 7.5/1.5).
No cracks, efflorescence, or mineral deposits are visible in hand sample. There is a moderately low abundance
of white binder inclusions visible up to two millimeters in diameter. The finish coat is not noticeably permeable
and in fact, water tends to bead on all surfaces.

Sample ID
Description
Surfaces
Hardness / Friability
Appearance
Other Details

#2
The sample consists of one irregularly-shaped mortar fragment weighing 6.0 grams.
All surfaces are fresh. There is no obvious bedding, tooling, or soiling.
The paste is soft to moderately soft but the mortar is nonfriable.
Fresh surfaces have a dull luster and are light buff in color (Munsell code approximately 10YR 7.5/1.5).
No cracks, efflorescence, or mineral deposits are visible in hand sample. There is a moderately high abundance
of white binder inclusions with the coarsest up to five millimeters in diameter. One small piece of wood ash is
identified along the inner surface. All surfaces are rapidly water absorptive.

Sample ID
Description

#3
The sample consists of one stucco sample with the top surface marked by the client. The sample weighs 8.7
grams, is approximately 1” square in cross section, and 10 mm thick. No layering is obvious visually.
The outer surface is planar with a moderate relief, fine sand exposure as well as fine lime grains just slightly
coarser-grained than the sand. The sand contains shades of orange-red and this influences the face appearance.
There is also biogrowth within the interstitial enclaves between proud sand particles and this darkens the overall
appearance. The inner surface is irregular in shape with dusty red residues (possibly brick?).
The paste is soft but the mortar is nonfriable.
Fresh surfaces have a dull luster and are very light buff in color (Munsell code approximately 10YR 7.75/1.5).
No cracks, efflorescence, or mineral deposits are visible in hand sample. There is a moderate abundance of white
binder inclusions visible up to two millimeters in diameter. All surfaces are rapidly water absorptive.

Surfaces

Hardness / Friability
Appearance
Other Details

Sample ID
Description

Surfaces
Hardness / Friability
Appearance
Other Details

#4
The sample consists of one stucco sample with the top surface marked by the client. The sample weighs 17.2
grams. The sample has a sort of asymmetrical beaded profile. The bead length is approximately 25 mm and 20
mm wide at the base.
Saw-cut surfaces are fresh. The bead surface along with one of the cross sectional surfaces is darkly soiled. The
weathered face has a moderate relief, fine sand exposure. The soiling is a dark greenish gray.
The paste is moderately soft but the mortar is notably indurate.
Fresh surfaces have a dull luster and are very light buff in color (Munsell code approximately 10YR 7.75/1.5).
No cracks, efflorescence, or mineral deposits are visible in hand sample. There is a moderate abundance of white
binder inclusions visible up to two millimeters in diameter. Fresh surfaces are rapidly water absorptive while
the weathered face is only slowly absorptive.
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Appendix II: Photographs and Photomicrographs
Microscopic examination is performed on an Olympus BX-51 polarized/reflected light microscope and a Bausch and Lomb
Stereozoom 7 stereoscopic reflected light microscope. Both microscopes are fitted with an Olympus DP-11 digital camera.
The overlays presented in the photomicrographs (e.g., text, scale bars, and arrows) are prepared as layers in Adobe Photoshop
and converted to the jpeg format. Digital processing is limited to those functions normally performed during standard print
photography processing. Photographs intended to be visually compared are taken under the same exposure conditions
whenever possible.
The following abbreviations may be found in the figure captions and overlays and these are defined as follows:
cm
mm
µm
mil

centimeters
millimeters
microns (1 micron = 1/1000 millimeter)
1/1000 inch

PPL
XPL

Plane polarized light
Crossed polarized light

Microscopical images are often confusing and non-intuitive to those not accustomed to the techniques employed. The
following is offered as a brief explanation of the various views encountered in order that the reader may gain a better
appreciation of what is being described.
Reflected light images: These are simply magnified images of the surface as would be observed by the human eye. A
variety of surface preparations may be employed including polished and fractured surfaces. The reader should note the
included scale bars as minor deficiencies may seem much more significant when magnified.
Plane polarized light images (PPL): This imaging technique is most often employed in order to discern textural
relationships and microstructure. To employ this technique, samples are milled (anywhere from 20 to 30 microns depending
on the purpose) so as to allow light to be transmitted through the material. In many cases, Highbridge also employs a
technique whereby the material is impregnated with a low viscosity, blue-dyed epoxy. Anything appearing blue therefore
represents some type of void space (e.g.; air voids, capillary pores, open cracks, etc.) Hydrated cement paste typically
appears a light shade of brown in this view (with a blue hue when impregnated with the epoxy). With some exceptions, most
aggregate materials are very light colored if not altogether white. Some particles will appear to stand out in higher relief than
others. This is a function of the refractive power of different materials with respect to the mounting epoxy.
Crossed polarized light images (XPL): This imaging technique is most often employed to distinguish components or
highlight textural relationships between certain components not easily distinguished in plane polarized light. Using the same
thin sections, this technique places the sample between two pieces of polarizing film in order to determine the crystal
structure of the materials under consideration. Isotropic materials (e.g.; hydrated cement paste, pozzolans and other glasses,
many oxides, etc.) will not transmit light under crossed polars and therefore appear black. Non-isotropic crystals (e.g.;
residual cement, calcium hydroxide, calcium carbonate, and most aggregate minerals) will appear colored. The colors are a
function of the thickness, crystal structure, and orientation of the mineral. Many minerals will exhibit a range of colors due
to their orientation in the section. For example, quartz sand in the aggregate will appear black to white and every shade of
gray in between. Color difference does not necessarily indicate a material difference. When no other prompt is given in the
figure caption, the reader should appeal to general shapes and morphological characteristics when considering the
components being illustrated.
Chemical treatments: Many chemical techniques (etches and stains typically) are used to isolate and enhance a variety of
materials and structures. These techniques will often produce strongly colored images that distinguish components or
chemical conditions.
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Figure 1: Photographs of the four samples as received by Highbridge for examination. The three stucco samples are shown with their
outer surfaces in view. For Sample #1, the arrow indicates a thin black layer within the finish coat. This material is not identified but does
not appear related to the suspected tallow addition. The arrow in Sample #2 indicates a coarser, undispersed lime particle. Note the surface
weathering in Samples #3 and #4. The reddish-colored sand influences the color and texture of the weathered face in Sample #3. Sample
#4 is too heavily soiled for this to be apparent.
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Figure 2: Photographs of the three stucco samples with their inner surfaces in view. Sample #3 contains some reddish residues that may
represent brick from the substrate. Note that no crushed brick or other possible pozzolanic additions are identified in any of the samples.
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Figure 3: PPL photomicrographs illustrating some of the iron-rich grain types in the sand. (Upper left) Chert (CT) contains an even
mixing of iron oxide within the siliceous matrix. A few fossil forms are still observable within the grain. (Upper right) Ironstone (IS) is a
simple concretion of hematite. A silty ironstone (S) is similar but contains some minor sediment. A quartzite particle (Q) contains an
abundance of crystallized hematite at grain boundaries. (Lower left) Another ironstone grain is shown (IS) with minor amounts of quartz
silt appearing as fine white spots. The grain at right is a single feldspar crystal. The arrows indicate iron oxides that have precipitated
within cleavage planes of the feldspar. (Lower right) A granitic grain (G) is shown with a surface lining of iron oxide (arrows).
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Figure 4: PPL photomicrographs. A silty clay lump (CL) is shown in the upper image. A single sand particle (S) with an unwashed clay
lining (C) is shown in the lower image. These clayey particles are quite rare and most of the sand appears hard and nonfriable.
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Figure 5: PPL photomicrographs illustrating overall microtextures are shown on this page as well as the next. The samples are
impregnated with a low-viscosity, blue-dyed epoxy in order to highlight cracks, pores, and voids. Note that most of the samples exhibit an
intense dye absorption and this is expected of the high capillary porosities common to pure lime mortars. However, the finish coat of
Sample #1 shows almost no absorption at all and this is attributed to an organic addition. Only a minor reduction in permeability is found
in Sample #4. Sand grains (S) are fine-grained and sharp-textured. Note the sparseness in Sample #3 and the finish coat of Sample #1.
Sand contents are low in these layers. In contrast, the sand distribution is dense in the others and very little additional sand could be
incorporated without causing consolidation problems. As an example, note the higher content of consolidation voids (V) in Sample #2.
Sand gradations vary but all are rich at around the No. 50 sieve. Samples #1 and #4 are particularly narrowly graded. The arrows indicate
microscopic shrinkage cracks typical of lime mortars. Note that these are preferentially oriented in Sample #1.
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Figure 5 (cont’d.): PPL photomicrographs illustrating overall microtextures.

Appendix 5c
242
HIGHBRIDGE MATERIALS CONSULTING, INC.
Integrated Conservation Resources, Inc.; Wat Chaiwatthanaram
Report #: SL0697-01
Page 19 of 26

Figure 6: PPL photomicrograph. Small fragments of glass (G) are found in minor quantity within Sample #2. Vesicles (V) are present
within the material. These are considered to represent minor contaminants from the lime calcination and not an intentional pozzolanic
addition.
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Figure 7: XPL photomicrographs. Sample #2 contains the highest quantity of unburned lime residuals and the full variation of the
original lime rock texture appears to be present in this one sample. (Upper left) The most common type of particle is a uniform,
equigranular limestone (LST). The stone is composed of a fine microspar with crystal sizes on the order of 10 µm. (Upper right) A similar
microsparry limestone (LST) is partially burned and half of the grain consists of fully carbonated lime (L). (Lower left) Less frequent are
limestone particles (LST) with somewhat coarser-grained spar with crystal sizes up to 250 µm. A section of this particle is only partially
burned (B). (Lower right) A single calcite crystal (C) is lined with carbonated lime (L) indicating that only the surfaces of the crystal was
fully fired.
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Figure 8: XPL photomicrographs. Similar limestone textures are found in the incompletely burned lime particles of the other samples
though each type is not necessarily present in each sample. (Upper left) A microsparry limestone (LST) contains two patches of carbonated
lime (L). (Upper right) The equigranular calcite crystals within the limestone (LST) are evident in this image. The crystal boundaries are
relatively weak under firing and these individual crystals are easily disaggregated. (Lower left) A limestone with coarser spar is shown
with partial linings of incompletely fired lime (arrows). (Lower right) The arrows indicate fine clusters of microsparry limestone. Note
that the grain at right is partially decomposed
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Figure 9: XPL photomicrographs illustrating the texture of undispersed lime grains (LG) found throughout the samples. The grains are
more or less non-descript though some of the original rock texture is preserved. This is noted as a mosaic texture (M) in the center left
image. The disaggregation cracks forming the mosaic correspond to grain boundaries in the coarser spar limestone. A “spotted” textured
is shown in the center right image. The spots coincide with the equigranular crystals in the microspar. The grain at right in the lower
image is a microspar particle that is sintered but not fully fired. Most of the lime is golden-colored under crossed polars indicating that it is
fully carbonated. So too is the adjacent binder (B). The only exception is the darker matrix in the upper right image. Much of the binder
remains as calcium hydroxide in the finish coat of Sample #1.
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Figure 10: XPL photomicrographs illustrating the occurrence of disaggregated microspar distributed throughout the binder matrix. These
particulates are variably abundant throughout the sample set. The arrows indicate mostly unburned spar. The exception is in Sample #3
where much of the particulate material consists of carbonated lime. The finish coat of Sample #1 is shown at a lower magnification in the
upper right image. The disaggregated particles are highly abundant throughout this mix and appear as bright specks. Note also the streaks
of darker uncarbonated lime (UL) are intermixed with areas of carbonated lime (CL).
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Figure 11: PPL photomicrograph illustrating the contact between base coat (BC) and finish coat (FC) in Sample #1. The difference in
capillary porosity is readily observed in this view. The base coat absorbs a substantially higher amount of the blue-dyed epoxy used in the
sample preparation. The contact plane itself is microscopically undulatory.
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Figure 12: Photomicrographs illustrating autogenous healing of original shrinkage cracks in the finish coat of Sample #1. (Upper XPL
image) The arrows indicate a crack filled with secondary carbonate. This type of true autogenous healing is quite rare in pure lime mortars
despite common misconceptions. (Lower PPL image) In this case, the crack is filled with an orange-colored phase that is not
differentiated. This may be associated with the organic additive.
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Figure 13: (Upper PPL image) The arrows indicate surface parallel microcracks near the finished face of Sample #1. These are abundant
within the outer three to four millimeters. (Lower PPL image) The arrows indicate a minor salt deposit within the near-surface cracks of
Sample #1. These are optically consistent with a chloride salt. It should be noted that these are found in exceedingly trace quantity.
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WAT CHAI STONE
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PETROGRAPHIC ANALYSIS

AYUTTHAYA, THAILAND

INTRODUCTION
One sample of stone from Wat Chai in Ayutthaya, Thailand was provided for analysis by Ms.
Natalie Karas of Integrated Conservation Resources (ICR). No information or photographs were
provided documenting the source of the material from within the temple.

ANALYSIS
The sample provided was first examined microscopically with a Nikon stereo-binocular
microscope at magnifications from 10x to 63x. The orientation for the sectioning of the samples
was determined by this examination.
A portion of the sample was submitted to Weatherford Laboratories for preparation of the thin
section. There the sample was impregnated with light blue epoxy, mounted on a microscope slide,
and ground to a thickness of approximately 30 microns. The thin section was examined in
transmitted light with a Nikon petrographic microscope at magnifications from 40x to 400x.

OBSERVATIONS
The stone is a brownish gray sandstone, a sedimentary rock type (Photos 1, 2). Sandstones are
classified according to the following parameters: grain size, clay/matrix content, and relative
content of quartz, feldspar, and lithic (rock) grains. The grain size of the sandstone is fine to very
fine, with most of the grains in the 0.1 to 0.2 mm size range. Sandstones with 15% or more matrix
are called wackes; those with less are called arenites. The sample has almost no matrix, and is
therefore an arenite. Based on the relative content of quartz (approximately 50%), feldspar
(approximately 30%), and lithic grains (approximately 20%) the stone would be classified as a
lithic arkose.
In thin-section the sample is observed to consist of quartz, chert, feldspar, and lithic grains
(Photos 3, 4). The characteristics of all the grains and the assemblage as a whole is typical of a
sub-mature sandstone; one where the components have undergone very little alteration.
The quartz grains are typically angular to subangular in shape with low sphericity. Most of the
quartz grains are clear, unstrained, and mono-crystalline, but strained grains and polycrystalline
grains were also noted. Rounded grains of chert were also observed.
Feldspars include orthoclase, microcline, and albite-twinned plagioclase; there are too few grains
of the plagioclase to permit positive identification of the type. The feldspars range from virtually
clear and unaltered to almost completely altered to clay. Lithic grains are typically well rounded,
and include primarily low grade metamorphic rocks such as phyllite and very fine-grained schist.
Accessory grains, include mica (muscovite and biotite), chlorite, and zircon. Opaque grains
(visible in plane polarized light) are present; based on the characteristics of the grains the opaque
material is believed to be hematite.
Cement is minimal, in the form of very fine grained bladed crystals with low to moderate
birefringence.at the perimeter of the individual grains (Photo 4). This material is too fine for
positive identification but seems to be a mixture of clay minerals and mica.
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Based on the character of the stone in thin-section, porosity is negligible. However, the thin
section was taken parallel to the bedding of the stone, so the thin-section view is perpendicular to
the bed; most sandstones have their lowest porosity in this direction. .

CONCLUSIONS
The stone sample provided is a fine-grained arenite sandstone, further classified as a lithic arkose.
An extremely limited review of the geology and geomorphology of Thailand reveals that Wat
Chai Watthanaram is constructed on unconsolidated quaternary-age alluvial sediments of the
Chao Phraya river basin, which comprises much of central Thailand. The source of the stone is
therefore not immediately local to the site. Sandstones are distributed throughout Thailand in
rocks of varying formations and ages. Wat Chai is located on the west bank of the Chao Phraya
River. The Chao Phraya river is the primary watercourse in Thailand, with several large
tributaries. One of the larger tributaries of the Chao Phraya river, Mae Nam Pa Sak, extends
eastward into country where sandstones could be quarried; other potential quarry sites are at a
greater distance to the north and west.
More extensive research into the history of quarrying in Thailand, the geology of the various
stone regions, and much larger samples for review and comparison would be needed to positively
source the stone.
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Photo 1: View of sample S1. Scale at the top of the field of view is in millimeters.

Photo 2: Sample in reflected light, 10x magnification. Scale at the top of the field of view is in
millimeters. The darker gains are lithic grains and opaque minerals; the pale orange grains are
feldspar. Note the absence of matrix at this magnification.

3

Appendix 5c

WAT CHAI STONE

262

PETROGRAPHIC ANALYSIS

AYUTTHAYA, THAILAND

Photo 3: Overall view in thin-section, 40x, uncrossed polars (ppl). The clear grains are quartz and
unaltered feldspar; the brownish grains are altered feldspars and lithic grains; the black grains are
opaque mineral grains (primarily hematite). Average grain size is 0.1 mm.
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Photo 4: Same view as Photo 3, crossed polars (ppl). Note the angularity of the quartz and
feldspar grains, which are white to dark gray in this view. Note the bright margins, visible on the
darker grains. This is the minimal cement in the stone, comprised of very fine grained clay and
mica. Average grain size is 0.1 mm.
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Alden Identification Service
3560 Brookeside Drive, Chesapeake Beach, MD
http://woodid.homestead.com/ais.html

20732

7/21/14

410-286-8722
aldenid@comcast.net

Invoice #:4720

Mr. Glenn Boornazian
ICR/ICC
41 East 11th Street, Suite 310
New York, NY 10003
Dear Glenn,
Thank you for sending the 1 sample (Wat Chaiwatthanaram) to us for identification. It is as
follows:
1 – Ceiling

Teak

Tectona grandis

Teak (Tectona grandis/Verbenaceae) contains 4 species native from Southeast Asia to Malaysia.
T. grandis is the important timber producing species, that grows today from India to Laos. It was
introduced to Indonesia 600 years ago and has since become naturalized. It is used for building ships,
bridges, flooring and furniture. The density for natural teak (not plantation) is 35 – 45 pcf.

Please notify us if you require a hard copy sent via snail mail.
We appreciate your business!
Best Regards!

Harry A. Alden
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INTRODUCTION

This report has been prepared by Integrated Conservation Resources, Inc. (ICR) for World
Monuments Fund and the Fine Arts Department of Thailand regarding laboratory analysis of
samples extracted during the January 2013 site visit to Wat Chaiwatthanaram in Ayutthaya,
Thailand. These samples are representative of those used in general throughout the site
however, not indicative of conditions in specific locations. This phase investigates the samples
extracted to gain a general understanding of the materials and methods of construction and to
develop recommendations for possible repair materials. It also prepares ICR’s conservation
team for any subsequent site visits by providing a strong knowledge base from which work can
continue for surveying, implementation of pilot programs, teaching, training, implementing, and
quality control.
ICR submitted two previous reports during Phase I work, which included an Initial Needs
Assessment submitted in January 2013 and the Initial Laboratory Report, submitted in May
2013. The Initial Needs Assessment provided an overview of the site and a summary of
observed materials conditions. The Initial Laboratory Report catalogued the samples extracted
during the January 2013 site visit and provided gross visual observations as viewed under a
variable magnification stereo-binocular microscope. This process informed the selection of
specific samples for wet gravimetric analysis, petrography, and advanced analysis which are
outlined in this report.
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METHODOLOGY

The primary focus of Phase II testing was the examination of the stucco, mortar, brick and
finish samples collected during the Phase I site visit (see Initial Laboratory Report, submitted
May 2013) to characterize the materials, assess specific properties, and inform potential repair
methods. First, wet gravimetric analysis of select stuccos and mortars yielded basic information
about the constituent materials such as sand color and binder to aggregate ratios. Nine
samples in total, some with more than one stucco layer, were digested in the ICR lab using wet
gravimetric analysis. Individual stucco layers were isolated prior to analysis to detect potential
differences in material ratios depending upon stucco layer.
Select samples were studied further using thick section analysis. This view of the samples
allows for a more accurate comparison between samples, which helps inform the placement
and chronology of the historic materials, the development of treatment materials, and their
compatibility throughout the site or in isolated locations.
Using the information gleaned from the wet gravimetric analysis, select representative samples
of interior and exterior stuccos (and one mortar sample) were chosen for thin section
petrographic analysis using polarized light microscopy and atomic absorption spectroscopy.
This investigation provided information on binder types, sand mineralogy, degree of curing,
carbonation, and any presence of secondary deposits. It also assessed the overall material
quality and serviceability. This included the chemical composition and estimated binder to sand
proportions, which will guide the future development of repair materials.
Porosity and initial rate of absorption tests were conducted on brick and stucco to characterize
the microstructure of these materials and assess specific properties. The information gathered
during this exercise provides the basis for developing repair and conservation strategies
compatible with the historic fabric.
Advanced analytical investigation of the painted finishes and the black coatings was carried out
using Fourier Transform Infrared Spectroscopy and Raman Analysis. The testing results
provided a preliminary understanding of the materials and in turn raised additional questions
that will require further testing and discussion in future phases of work.
Limited spot cleaning tests were carried out on a soiled brick and stucco samples to help
determine effective and compatible materials and methods for implementation on site.

2.1

Site Plan

The samples referenced throughout this report refer to the feature names used to label the
site’s architectural elements which were developed by the team during the January 2013 site
visit. Gross overall descriptions of the samples and their locations are provided in the Initial
Laboratory Report, May 2013.
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Figure 1
The site plan with numbering convention (north is up). T = Tower, G = Gallery, B = Base
The samples references throughout this report as based upon this labeling system
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3.1

GRAVIMETRIC ANALYSIS
Methodology

Representative stucco and mortar samples were selected from various areas throughout the
site based on the defining characteristics as previously determined by microscopic analysis
(see Initial Laboratory Report, May 2013.) Due to the similarities found in many samples, the
selection of stuccos and mortars for digestion was limited to those that reflected typical
characteristics and appearance. For example, if two samples of stucco taken within proximity of
each other displayed similar physical characteristics, only one of these samples was selected
for further analysis.
In all cases, a portion of the original sample was left untouched for potential petrography and
sample replication comparison.
Prior to separation by wet-chemical methods, a freshly broken surface of each sample was
viewed under a variable magnification, stereo-binocular microscope with a fiber optic light
source (3200 Kelvin, with daylight blue filters). The same area of the sample was matched to a
color standard of the Munsell Soil Color Chart. The Munsell System of Color Notation identifies
color in terms of three attributes: hue, value, and chroma; color standards are opaque
pigmented films on cast-coated paper, mounted on charts for each hue.
Following microscopic examination, each sample was then separated into its three constituent
fractions: acid-solubles, fines (e.g., pigment, cement, or clay residue), and sand. Separation
was accomplished via wet-chemical techniques. The acid-soluble fraction was removed by
digestion with 3M hydrochloric acid. While the acid soluble component of a mortar generally
constitutes the lime portion, certain aggregates or cured cements can also contain acid-soluble
elements. Levigation and filtration were then used to separate “fines” from sand. It should be
noted that acid digestion may not fully digest all binder, so that a small percentage of the final
sand and fines weights may include undigested binder. Additionally, a small portion of the final
fines weight may include very fine sand particles and pigment particles.
The colors of fines and sand were matched to the Munsell Soil Color Chart. Predominant colors
and shapes of sand grains were noted by microscopic examination. Grain size distribution was
determined by sieve analysis.
The purpose of the gravimetric analysis is to gain a more specific understanding of the makeup of the mortars and stuccos. By understanding the size, shape, and color range of the
aggregate as well as the ratios of acid-soluble fraction to aggregate, it is possible to locate
original materials, determine if similar materials were used in different locations, understand
changes to mortar and stucco mixes over time, and to obtain a foundation for future replication
mixes. This preliminary examination of mortars and stuccos was performed for material
characterization. A wider sampling will allow for a more comprehensive understanding of how
these materials were used and changed throughout the site.
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Figure 2
The site plan with sample locations (north is up).

3.2

Interior Stucco Findings

Interior stucco samples selected for analysis include decorative samples from the Buddha
statues and samples extracted from the engaged wall columns.
3.2.1

T15-5 Interior Stucco from Buddha Throne

This sample exhibits two stucco layers with a thick black surface coating. The top stucco layer
is made up of three dimensional coils and beads applied to a contoured base. The black
coating was removed and the stucco layers mechanically detached for isolated gravimetric
analysis (figure 2).
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Figure 3
Left: Buddha and throne in Tower 15 with red dot indicating extraction location of T15-5
Right: Sample T15-5 exhibits a decorative surface with two stucco lifts

Bottom Layer (First Lift)
The overall color of the sample most closely matched Munsell color white (2.5 Y 9/1). When
viewed under the stereo binocular microscope, the freshly broken cross-section exhibited a
sample paste that was white (10YR 9/1).
Sand comprised approximately 59% of the sample by weight. The overall sand color most
closely matched Munsell color very pale brown (10YR 7/4) and was composed of grains that
were clear, white, black, and brown with mica inclusions. Grain size ranged from very coarse
sand (1.19mm) to very fine sand (0.075mm) and the particles ranged from very angular to wellrounded.
Fines comprised approximately 8% of the sample by weight, with an overall color most closely
matching Munsell color pale brown (2.5YR 7/3). There were many unmixed masses if lime, also
called blebs, in the sample, and approximately 34% of the sample was acid-soluble. The grain
sizes were predominantly medium (50) and fine (100) sand (figure 3).
Top Layer (Second Lift)
The top layer (second lift) of this sample displayed notable differences from the base layer (first
lift) including variations in color and approximately 50% less sand. The sand sizes, however,
were similar with grains predominantly medium (50) to fine (100). Overall, the top layer was
much fatter and richer than the bottom layer due to the higher content of acid soluble
constituents.
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The overall color of the sample most closely matched Munsell color pale orange yellow (10YR
9/2). When viewed under the stereo binocular microscope, the freshly broken cross-section
exhibited a sample paste that was pale yellowish pink (7.5YR 9/2).
Sand comprised approximately 31% of the sample by weight. The overall sand color most
closely matched Munsell color very pale brown (10YR 7/4) and was composed of grains that
were clear, white, black, rose with mica inclusions. Grain size ranged from coarse sand
(0.595mm) to very fine sand (0.075mm) and the particles ranged from very angular to rounded.
Fines comprised approximately 14% of the sample by weight, with an overall color most closely
matching Munsell color very dark grayish brown (10YR 3/2). Lime blebs were visible throughout
the sample. Approximately 55% of the sample was acid-soluble (figure 4). The fines were much
darker than those isolated in the bottom layer and had a waxy consistency. This sample was
selected for thin section analysis by Highbridge Materials Consulting., Inc., a materials testing
and analysis company specializing in petrographic examination, chemical analysis and other
specialized material testing, and the findings are discussed later in this report.
Gravimetric analysis does not result in the identification of the binder but rather quantifies the
three general components in the stucco. In addition, it allows for the qualitative comparison
between samples. The significantly higher ratio of the high calcium lime (acid-soluble fraction)
to aggregate in the second lift means that the paste was likely originally stickier and thus it was
more workable, has a higher bond strength since it was wetter and therefore absorbed more
deeply into the substrate, and more resistant to weathering since it was denser and more
compressed.
Percentage Retained by Weight

Grain Size Average by Standard Sieve Size

Percentage by Weight

Figure 4
Sample T15-5 Bottom Layer (first lift)
Left: Chemical analysis data Right: Sieve analysis data
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Percentage Retained by Weight

Percentage by Weight

Grain Size Average by Standard Sieve Size

Figure 5
Sample T15-5 Top Layer (second lift)
Left: Chemical analysis data; Right: Sieve analysis data

3.2.2

275

T15-7 Interior Stucco, Southwest Corner Column Molding

This sample exhibits two stucco layers with a black surface coating. This coating is loosely
adhered to the surface and much thinner than the black coatings observed on the Buddha
throne in the previous sample. The bottom layer (first lift) is thinner than the top layer (second
lift) which defines the molding details. The backside which was against the column is flat,
exhibiting no keying or other indication of how the molding was intended to adhere to the
column. The stucco layers were mechanically detached for isolated gravimetric analysis (figure
5).
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Figure 6
Left: Southwest corner column molding with red dot indicating extraction location of T15-7
Right: Sample T15-7 exhibits a thin black coating and two stucco layers

Bottom Layer (First Lift)
The overall color of the sample most closely matched Munsell color white (10 YR 8.5/1). When
viewed under the stereo binocular microscope, the freshly broken cross-section exhibited a
sample paste that was Munsell color pale yellowish pink (7.5YR 9/2).
Sand comprised approximately 66% of the sample by weight. The overall sand color most
closely matched Munsell color light yellowish brown (10YR 6/4) and was composed of grains
that were clear, white, rose, and brown with mica inclusions. Grain size ranged from very
coarse sand (1.19mm) to very fine sand (0.075mm) and the particles ranged from very angular
to well-rounded.
Fines comprised approximately 7% of the sample by weight, with an overall color most closely
matching Munsell color light yellowish brown (2.5YR 6/3). Lime blebs were visible throughout
the sample. Approximately 27% of the sample was acid-soluble (figure 6).
Top Layer (Second Lift)
Overall, analysis of the top layer (second lift) yielded results very similar to the bottom layer
(first lift). The overall color of the sample most closely matched Munsell color white (2.5 YR
9/1). When viewed under the stereo binocular microscope, the freshly broken cross-section
exhibited a sample paste that was Munsell color pale yellowish pink (7.5YR 9/2).
Sand comprised approximately 61% of the sample by weight. The overall sand color most
closely matched Munsell color very pale brown and was composed of grains that were clear,
white, rose, and brown with mica inclusions. Grain size ranged from very coarse sand
(1.19mm) to very fine (0.075mm) with a negligible amount of coarse (0.595mm) sand, and the
particles ranged from very angular to sub-rounded.
INTEGRATED CONSERVATION RESOURCES, INC.

276
9

Appendix 5d

277

Wat Chaiwatthanaram: Phase II Testing

10

Fines comprised approximately 5% of the sample by weight, with an overall color most closely
matching Munsell color light yellowish brown (2.5YR 6/4). There were many lime blebs in the
sample, as well as organic material. Approximately 34% of the sample was acid-soluble (figure
7).

Percentage Retained by Weight

Standard Sieve Size

Percentage by Weight

Figure 7
Sample T15-7 Bottom Layer (First Lift)

Left: Chemical analysis data Right: Sieve analysis data

Percentage Retained by Weight

Percentage by Weight

Standard Sieve Size

Figure 8
Sample T15-7 Top Layer (Second Lift)
Left: Chemical analysis data Right: Sieve analysis data

3.3

Exterior Stucco Findings

To observe potential differences among exterior stuccos throughout the site, samples selected
for gravimetric analysis were extracted from varying locations, including towers, the central
prang, gallery walls, and an exterior Buddha statue. Of particular interest was the composition
of stuccos at the porches, as it is believed that these were a later addition to the site.
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3.3.1

T5-3 West Face of Main Prang

This sample exhibits a 3mm bottom layer with a thicker, 8mm top layer with remnants of a lime
wash on the surface. This sample has a weathered surface due to exterior exposure to the
elements. The stucco layers easily detached from each other for isolated gravimetric analysis
(figure 8).

Figure 9
Left: West face of main prang with blue dot indicating extraction location of T5-3
Right: Sample T5-3 exhibits a top layer that is 8mm and a bottom layer that is 3mm

Bottom Layer (First Lift)
The overall color of the sample most closely matched Munsell color white (10 YR 9/1). When
viewed under the stereo binocular microscope, the freshly broken cross-section exhibited a
sample paste that was Munsell color pale yellowish pink (7.5YR 9.5/2).
Sand comprised approximately 48% of the sample by weight. The overall sand color most
closely matched Munsell color pale brown (2.5Y 7/3) and was composed of grains that were
clear, white, rose, and brown with mica inclusions. Grain size ranged from coarse sand
(0.595mm) to very fine sand (0.075mm) and the particles ranged from very angular to subrounded.
Fines comprised approximately 11% of the sample by weight, with an overall color most closely
matching Munsell color pale brown (2.5Y 7/3). There were lime blebs throughout the sample
and approximately 41% of the sample was acid-soluble (figure 9).
Top Layer (Second Lift)
This top layer of stucco was approximately 3mm in thickness, compared to the first, larger lift,
which measured 8mm. There is evidence of a lime wash on the surface of the sample and a
gradual change in color, however it is unclear if this is a separate layer of stucco or if certain
particles were brought to the surface during the application process. Overall, the top and
bottom stucco layers were similar in composition.
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The overall color of the sample most closely matched Munsell color very pale brown (10 YR
8/1). When viewed under the stereo binocular microscope, the freshly broken cross-section
exhibited a sample paste that was Munsell color very pale brown (10YR 8.5/2).
Sand comprised approximately 58% of the sample by weight. The overall sand color most
closely matched Munsell color very pale brown (10YR 7/4) and was composed of grains that
were clear, cream, rose, and black with mica inclusions. Grain size ranged from very coarse
sand (1.19mm) to very fine sand (0.075mm) and the particles ranged from very angular to subrounded.
Fines comprised approximately 7% of the sample by weight, with an overall color most closely
matching Munsell color pale brown (2.5Y 7/3). There were lime blebs throughout the sample
and approximately 35% of the sample was acid-soluble (figure 10).

Percentage Retained by Weight

Standard Sieve Size

Figure 10
Sample T5-3 Top Layer (Second Lift)
Left: Chemical analysis data Right: Sieve analysis data
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Percentage Retained by Weight

Percentage by Weight

Standard Sieve Size

Figure 11
Sample T5-3 Bottom Layer (First Lift)
Left: Chemical analysis data Right: Sieve analysis data

3.3.2

G5-2 Exterior Engaged Column in Gallery 5

It appears that there are two distinct stucco lifts in this sample, however only the top lift of the
sample was selected for analysis because it appeared to contain significantly larger grains and
was harder than alternate exterior samples. The sample surface is weathered and contains
biological growth. Overall, this sample proved to be similar to other exterior stuccos on site.
Gravimetric analysis liberated some aggregate grains larger than those found in other exterior
samples, but the amount was negligible (figure 11).

Figure 12
Left: Exterior engaged column in Gallery 5 extraction location of G5-2.
Right: Sample G5-2 exhibits a top layer covered by black biological growth
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Top layer (second lift)
The overall color of the sample most closely matched Munsell color white (7.5 YR 9/1). When
viewed under the stereo binocular microscope, the freshly broken cross-section exhibited a
sample paste that was (10YR 9.5/2).
Sand comprised approximately 53% of the sample by weight. The overall sand color most
closely matched Munsell 10YR 7/4 and was composed of grains that were white, clear, orange,
pink and black with mica inclusions. Grain size ranged from very coarse sand (1.19mm) to very
fine sand (0.075mm) and the particles ranged from very angular to sub-rounded. This sample
contained a negligible amount of larger grains (1.19mm) compared to the sands liberated in
alternate exterior samples.
Fines comprised approximately 7% of the sample by weight, with an overall color most closely
matching Munsell color pale brown (10YR 6/3). There were lime blebs throughout and
approximately 40% of the sample was acid-soluble (figure 12).

Percentage Retained by Weight

Percentage by Weight

Standard Sieve Size

Figure 13
Sample G5-2 Top Layer (Second Lift)
Left: Chemical analysis data Right: Sieve analysis data

3.3.3

G4-2 North face of Southwest gallery wall between the 6th and 7th
Buddha from T14

The surface of this sample was very flat and smooth with a lime wash finish and biological
growth. The first lift of the sample separated from the second lift during sample retrieval, and
soiling on the backside of the top lift suggested previous delamination. This lift was more
indurate than other samples on site, and it had a very smooth surface finish. Despite subtle
differences in color and hardness, the constituent ratios were similar to other exterior samples.
There was a higher portion of medium grained (.257mm) sand (figure 13).
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Figure 14
Left: North face of gallery wall between Buddha’s 6 & 7, blue dot indicating extraction
location
Right: Sample G4-2 exhibits a top layer (second lift) that is very flat and smooth

Top Layer (Second Lift)
The overall color of the sample surface most closely matched Munsell color light reddish brown
(5YR 9/2). When viewed under the stereo binocular microscope, the freshly broken crosssection exhibited a sample paste that was pale yellowish pink (7.5YR 9.5/2).
Sand comprised approximately 54% of the sample by weight. The overall sand color most
closely matched Munsell color very pale brown (10YR 7/3) and was composed of grains that
were white, clear, orange, pink and black with mica inclusions. Grain size ranged from very
coarse sand (1.19mm) to very fine sand (0.075mm) and the particles ranged from very angular
to sub-rounded.
Fines comprised approximately 7% of the sample by weight, with an overall color most closely
matching Munsell color pale brown (10YR 6/3). There were lime blebs in the sample and
approximately 39% of the sample was acid-soluble (figure 14).
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Percentage Retained by Weight

Percentage by Weight

Standard Sieve Size

Figure 15
Sample G4-2 Top Layer (Second Lift)
Left: Chemical analysis data Right: Sieve analysis data

3.3.4

G3 Gallery Buddha Stucco from Shoulder

There is a gallery Buddha stucco sample that was not included in the Initial Laboratory Report
submitted in May 2013. This sample was taken from a concealed location from the proper right
shoulder of a Buddha statue in the southern eastern corner of the south gallery (G3). The
sample surface is weathered with black biological growth on it. The sample contains three
stucco lifts with small lime blebs throughout. The top two lifts are binder rich with well
distributed grains, and the first lift has a fragile binder matrix and the grains are unevenly
dispersed. The top lift of the sample was mechanically removed from the first two lifts and was
moderately indurate.
This sample provides an opportunity to compare the composition of the finish stucco on an
exterior Buddha statue with the highly decorative stucco found on the interior (tower 15) stucco
sample. The top layer had considerable less aggregate than other exterior stucco examples,
and it appears to be similar to the stuccos found on the interior Buddhas. This surface layer is
fatter and richer than the stuccos found on the exterior walls and towers (figure 15).
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Figure 16
Left: Cross section view of Buddha shoulder sample
Right: Top surface layer of Buddha shoulder sample, note the black biological growth

Top Layer (Second Lift)
The overall color of the sample surface most closely matched Munsell color pale orange yellow
(10YR 9.5/2). When viewed under the stereo binocular microscope, the freshly broken crosssection exhibited a sample paste that was pale yellowish pink (7.5YR 9.5/2).
Sand comprised approximately 38% of the sample by weight. The overall sand color most
closely matched Munsell color light yellowish brown (10YR 6/4) and was composed of grains
that were white, clear, orange, rose and brown with mica inclusions. Grain size ranged from
medium sand (.297mm) to very fine sand (0.075mm) and the particles ranged from very
angular to sub-rounded.
Fines comprised approximately 17% of the sample by weight, with an overall color most closely
matching Munsell color pale brown (10YR 6/3). Approximately 45% of the sample was acidsoluble (figure 16).
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Percentage Retained by Weight

Percentage by Weight

Standard Sieve Size

Figure 17
Gallery Buddha Shoulder, Top Layer (Second Lift)
Left: Chemical analysis data Right: Sieve analysis data

3.4

Mortar Findings

To observe potential differences among mortars at the site, samples selected for gravimetric
analysis were extracted from disparate locations, including a tower porch, an exterior gallery
wall, and from the west face of Chedi T7.
3.4.1

T13-4 Mortar at Porch Doorway

This sample was extracted from a portion of the brick exterior wall in which the original stucco
was already missing from the wall, as can be seen in the photo above. The sample was fragile
and the surface appeared soiled and weathered with large lime blebs throughout (figure 17).

Figure 18
Left: East face of exterior of porch attached to tower 13, red dot indicating sample location
Right: the sample was delicate with lime blebs throughout
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The overall color of the sample surface most closely matched Munsell color white (10YR 8.5/1).
When viewed under the stereo binocular microscope, the freshly broken cross-section exhibited
a sample paste that was pale yellowish pink (7.5YR 9.5/2).
Sand comprised approximately 61% of the sample by weight. The overall sand color most
closely matched Munsell color very pale brown (10YR 7/4) and was composed of grains that
were white, clear, orange, rose, brown with mica inclusions. Grain size ranged from coarse
sand (.595mm) to very fine sand (0.075mm) and the particles ranged from very angular to subrounded.Fines comprised approximately 11% of the sample by weight, with an overall color
most closely matching Munsell color pale brown (10YR 6/3). Approximately 28% of the sample
was acid-soluble (figure 18).

Percentage Retained by Weight

Percentage by Weight

Standard Sieve Size

Figure 19
T13-4 Mortar at Porch Doorway
Left: Chemical analysis data Right: Sieve analysis data
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G7-1 Gallery Wall Mortar

This sample was extracted from the south face of the gallery wall attached to Tower 16. It was
somewhat crumbly with some lime blebs and the surfaced exhibited biological growth (figure
19).

Figure 20
Left: side of wall attached to tower 16, blue dot indicating sample location
Right: the sample was somewhat crumbly and had biological growth on the surface

The overall color of the sample surface most closely matched Munsell color white (10YR 9/2).
When viewed under the stereo binocular microscope, the freshly broken cross-section exhibited
a sample paste that was also white (10YR 9/2). Sand comprised approximately 65% of the
sample by weight. The overall sand color most closely matched Munsell color very pale brown
(10YR 7/4) and was composed of grains that were white, clear, orange, rose, brown with mica
inclusions. Grain size ranged from granules to (2.38mm) to very fine sand (0.075mm) and the
particles ranged from very angular to sub-rounded.
Fines comprised approximately 6% of the sample by weight, with an overall color most closely
matching Munsell color light yellowish brown (10YR 6/4). Approximately 29% of the sample
was acid-soluble (figure 20).
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Percentage Retained by Weight

Percentage by Weight

Standard Sieve Size

Figure 21
G7-1 Gallery Wall Mortar
Left: Chemical analysis data Right: Sieve analysis data

3.4.3

T7-1 Exterior Mortar from West Face of Chedi T7

This sample was extracted from the west face of Chedi T7, located in the central portion of the
site. It had noticeable larger grains than other samples analyzed and it had heavy biological
growth on the surface (figure 21).

Figure 22
Left: west face of Chedi, blue dot indicating sample location
Right: the sample surface had heavy biological growth and larger grains
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The overall color of the sample surface most closely matched Munsell color white (10YR 9/1).
When viewed under the stereo binocular microscope, the freshly broken cross-section exhibited
a sample paste that was also white (10YR 9/2). Sand comprised approximately 74% of the
sample by weight. The overall sand color most closely matched Munsell color very pale brown
(10YR 8/2) and was composed of grains that were white, clear, orange, rose, brown with mica
inclusions. Grain size ranged from granules to (2.38mm) to very fine sand (0.075mm) and the
particles ranged from very angular to sub-rounded.
Fines comprised approximately 6% of the sample by weight, with an overall color most closely
matching Munsell color light yellowish brown (10YR 6/4). Approximately 20% of the sample
was acid-soluble.
This sample had the largest grains (2.38mm) at a quantity of 5%. These are the largest grains
of any of the samples digested via wet chemical analysis (figure 22).

Percentage Retained by Weight

Percentage by Weight

Standard Sieve Size

Figure 23
T7-1 Chedi west face mortar
Left: Chemical analysis data Right: Sieve analysis data
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PETROGRAPHY

Petrography is the microscopic study and characterization of rocks and when performed on
mortar and stucco samples such as those in this study, can be used to more specifically identify
constituent materials including aggregate type, binder composition, and other possible
inclusions. Applicable tests include polarized light microscopy (PLM) and atomic absorption
spectroscopy (AAS). PLM is a technique in which a sample is illuminated under a microscope
with light transmitted through a polarizing filter. This technique can be used to identify the type
of aggregate in mortars and stuccos. AAS is a quantitative analytical procedure that can identify
the concentration of particular chemical elements in the mortar and stucco samples through the
absorption of radiation given off by these elements when their atoms are promoted to an
excited state through the application of energy.

4.1
4.1.1

Methodology
Thin Section Analysis

Based upon the preliminary information collected via wet gravimetric analysis, ICR submitted
four samples to Highbridge Materials Consulting, Inc., for optical mineralogy investigation and
identification of constituent materials. The samples selected for analysis were indicative of the
majority of the materials on site and represented both interior and exterior stucco campaigns
and one mortar sample (figure 23). The information yielded from these samples served as a
baseline for comparison to other samples throughout the site.
Sample T15-5: stucco (interior decorative)

#1
Sample T13-1: stucco (exterior decorative)

#4

Sample T15-9: mortar (doorway)

#2
Sample T15-10: stucco (exterior flat)

#3

Figure 24
Stucco and mortar samples prior to analysis by Highbridge Materials Consulting,
Inc.
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The red lines and lettering are for laboratory orientation purposes only

Samples were prepared by vacuum impregnation with epoxy resin and then sliced into thin
sections approximately 30 microns thick. Thin sections were then mounted on a slide for
observation under stereo binocular microscope in reflected light at magnification from 40x to
400x. Testing was conducted according to ASTM C1324: Standard Test Method for
Examination of and Analysis of Hardened Masonry Mortar.
Additional chemical analysis testing, following ASTM C1324, was also conducted. A synopsis
of findings is provided below. For the complete report refer to Appendix A: Stucco and Mortar
Analysis Report, #SL0697-01, dated March 6, 2014, submitted by John Walsh, President,
Highbridge Materials Consulting, Inc.
4.1.2

Thick Section Analysis

Stuccos and mortars were selected for thick section analysis to facilitate characterization of
aggregates, binders, and other constituent elements. It also provided a cross section view of
disparate stucco lifts, which were often difficult to observe with the in-hand sample (figure 24).
This also allowed a more accurate comparison between samples. Thick sections also allow for
a better visualization of constituent distribution within the samples as well as a further
understanding of the construction process. These can lead to defining original materials and
understanding changes over time.

Figure 25
Gallery Buddha sample, note the subtle difference between the stop
and bottom stucco lifts, indicated by the red line

Twenty-nine samples in total were submitted to National Petrographic Services, Inc., (NPS) for
thick section preparation, including pieces of the stuccos and mortar that were analyzed by
Highbridge. The samples were impregnated with clear epoxy resin, sliced into segments
approximately 120 microns thick, then polished and mounted on glass slides. ICR examined
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the thick sections under variable magnification using a stereo-binocular microscope and a fiber
optic light source (3200 Kelvin, with daylight blue filters).
NPS experienced some difficulty in polishing the samples without dislodging isolated aggregate
particles. In some instances ICR observed these voids in the thick sections, but overall it did
not interfere with the analysis.

4.2
4.2.1

Findings
Thin-Section Analysis Findings Summary

The Highbridge report indicated that the stuccos and mortars consist of high calcium, nonhydraulic limes that were burned from a single source micro-sparry limestone. The aggregates
are fine grained and somewhat narrowly graded, with an abundance of iron bearing minerals
which impart the warm orange aesthetic to the samples. The stuccos do not contain any brick
particles as a pozzolanic (hydraulic) additive, which was previously assumed due to the
samples overall color and the aggregate’s physical appearance. All samples are estimated to
have been mixed at a lime to sand ratio of 1:0.5 to 1:1 by volume when the lime is normalized
to dry hydrate. These ratios will be especially useful in future phases of this project to guide the
development of repair mixes and materials.
The addition of a possible water proofing additive was detected during the testing of sample #4
and the top layer of sample #1, in which the powered material, when ignited, released a waxy
or rendered fat odor. The top layer of sample #1 has a higher quantity of this unknown material,
which is reflected in the stucco’s low permeability and resulting low carbonation levels.
Although the identification of this additive will require further advanced analysis, the waxy
appearance of the sample’s fines liberated during ICR’s wet gravimetric analysis support
Highbridge’s findings.
All materials identified are consistent with those expected to be found on a site from the
seventeenth century and it is likely that the samples represent contemporaneous construction.
4.2.2

Thick-Section Analysis Findings Summary

Thick sections of the four samples that were sent to Highbridge served as the “controls” for
visual comparisons of the similarities and differences with other thick sections. With the
knowledge that the lime and aggregate sources are likely the same, we can assume that the
thick sections with analogous visual characteristics to the “control” samples have the same
material composition. Due to the number of thick sections reviewed, only the four “control”
samples are outlined below. See Appendix B at the end of this document for images of the
other examples.
Sample T15-10 comes from the east elevation of tower 15, just south of the doorway. The
stucco in this location is flat and the warm orange color of the aggregate and binder are
prominent. The cross section view provided by the thick section shows a single layer of stucco
with numerous large lime blebs and dark brown and orange grains. These dark grains are not
brick particles used a pozzolanic additive, but actually aggregate with an abundance of iron
bearing minerals (figure 25).
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Figure 26
Sample T15-10 exterior stucco: this sample has an abundance of
iron bearing grains that impart the dark orange hue

Sample T15-9 is a mortar sample taken from a joint between brick courses in the doorway
adjacent to the exterior stucco sample seen above. The mortar in this area was very fragile and
only a small chunk remained intact for thick sectioning (figure 26). The sample contains several
large lime blebs, is it binder rich, and it has smaller grains than those observed in the exterior
stucco sample.

Figure 27
Sample T15-9 mortar
This was a very small sample which yielded very little
surface area in cross section view

Samples T15-5 and T13-1 are both examples of decorative stuccos. T15-5 comes from the
throne of an interior Buddha statue and T13-1 comes from an exterior wall decorated with
figures in relief. Despite their differing locations, they share very similar material composition,
including evidence of an organic additive. As previously mentioned, the top stucco lift of sample
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T15-5 and the body of sample T13-1 were found by Highbridge to contain an unknown
combustible organic additive (the extraction and identification of this material will be carried out
in the next phase). Notable visible characteristics of certain samples may be attributed to the
addition of this unknown organic material. In cross section, these stuccos appear dense, with
small aggregate particles sizes and negligible amount of lime blebs (figure 27). The low
permeability and larger proportion of lime to sand is obvious in cross section.

Sample T15-5: stucco (top layer)

Sample T13-1: stucco (one layer)

Figure 28
These two samples were analyzed by Highbridge and reportedly contain a combustible organic
material, which imparts a low permeability and subsequent dense and binder rich appearance
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5

FINISHES

5.1

Methodology

This phase of work continued the preliminary finishes investigation that was outlined in the
Initial Laboratory Report, submitted by ICR in May 2013. Finishes on the site include lime
washes, black coatings of various thicknesses, painted interior murals, and metal inlays with
applied glazes. This current phase of work will guide potential non-destructive stabilization and
cleaning techniques and an understanding of what treatments are safe for use on the finishes
without the threat of solubilizing or altering them.
Initial examination and isolated color matching of samples was conducted with the aid of a
stereo binocular microscope at a magnification of 10x-63x with an external fiber optic light
source (3200 K with daylight blue filters, replicating full natural daylight). Several samples were
cast in resin and cut and polished for cross section analysis at the ICR lab, but the samples
were very delicate and were destroyed during the polishing process. For this reason, a sample
of the black coating on the stucco substrate was sent out for thick sectioning, the results of
which provided a better view of the stratigraphy. Due to the small size of the sample taken from
the interior mural, a portion of the sample was not sent out for thick sectioning, but saved for
other advanced analysis.
To determine the binder and pigment composition of the interior painted murals and to
determine the composition of the black coatings, samples were sent to Orion Analytical, Inc.,
for Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Raman Spectroscopy analysis. These
analytical techniques provide elemental and molecular information on samples to help in
identifying their components.

5.2
5.2.1

Findings
Black Coatings

Throughout the site a black coating of unknown composition was found on the decorative
stucco Buddha statues, column capitols, door frames, and wood coffered ceilings (figure 28).
Depending upon the surface the coating is applied to, there appears to be some differences in
composition and application method within the range of black coatings, as suggested in the
Initial Laboratory Report (May 2013).
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Figure 29
View inside tower 11, showing black coatings on the
Buddha statue, column capitols, and ceiling

The exterior gallery Buddhas exhibit this black coating, although it remains only in isolated
areas due exposure and deterioration. The interior Buddha statues and thrones have a thicker,
layered version of this coating that is partially extant on the highly decorative stucco surfaces.
In some instances, there appears to be a clear layer of unknown composition as part of the
stratigraphy. The black coating seen on the large sample extracted from an interior corner
column molding in tower 15 is thinner and more fragile than other examples seen onsite. This
black layer is poorly adhered to the surface and does not leave behind any visible residue when
removed.
A sample of the thicker black coating from inside tower 15 taken from a concealed location at
the elbow of Buddha statue was sent out for thick sectioning to provide a cross section view of
the stratigraphy (figure 29). The stratigraphy shows a thin red maroon layer directly on the
stucco substrate, followed by three black layers with grains, and another thin red maroon layer
on the surface.
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Figure 30
Thick section stratigraphy sample T15-2, showing black
coating from the Buddha elbow

FTIR and Raman analysis of the black coating (on sample T15-5) was performed by Orion
Analytical, Inc. The preliminary spectra results suggest a material similar to Urushi, which is a
form of highly decorative Japanese lacquer made from a tree resin. Further testing and
research is needed to more clearly identify this material. See Appendix C for Orion’s summary
report of the findings.
The wood coffered tower ceiling also has similar black coating, although cross section analysis
shows a red primer layer directly beneath the black coating. Fragments of gold leaf appear
intermittently on the surface and it possible that the red layer may once have been a bole layer
for the application of the gold leaf which helps to add luster and depth to the gold color. A future
phase of work should also test the finishes on the wood coffered ceiling using FTIR and Raman
methods of advanced analysis.
Note: Wood identification tests were carried out on a sample from an interior corner column
molding by Alden Identification Services, (see Appendix IV for detailed results). The wood was
identified as Teak (Tectona grandis/Verbenaceae) which is indigenous to northern Thailand.
5.2.2

Painted Finishes

Painted finishes in the form of floral and geometric motifs are partially extant on the upper
sections of the interior stucco walls within the towers. There are also some pigmented
limewash finishes within the exterior wall niches, although they are not applied in a decorative
motif. The floral paint schemes in the towers include various shades of green, black, red and
white (figure 30).
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Figure 31
Sample T16-1, taken from an interior painted wall of tower 16, floral motif

Cross-section analysis revealed that the painted layers are applied to the surface of the stucco
and are not integral to the stucco substrate like a fresco. The stratigraphy seen in cross section
matches the current presentation layer of decorative motif. Although only a small sample was
taken, it is probable that this is the original paint scheme and no subsequent paint schemes
have been carried out. Munsell color matching resulted in identifying the green as 2.5 BG 5/4,
the red as 5R 4/4, and the black as GLEY 2.5/N.
FTIR and Raman analysis of the pigmented sample taken from the interior mural ( figure 30)
yielded preliminary findings that suggest the use of an iron oxide paint for the red color and
arsenic and copper, which are sometimes found in emerald green pigments. Evidence of
oxalates was also indicated by the spectra, which could be attributed to the byproducts
produced by biological organisms growing on surfaces of high calcium substrates (stucco)
throughout the site. In addition to this, weak carbon hydrogen bonds suggest the presence of
an organic component such as Polyvinyl Acetate, which may have been used in modern
conservation effort to stabilize the murals. These initial findings will serve as the basis for future
testing and discussions regarding the composition of the painted finishes, the history of
previous repairs and the development of conservation treatment options with the consultation of
a fine arts conservation professional.
5.2.3

Limewashes

The limewashes, including the red and blue pigmented limewashes which were noted in the
narrow tunnels of the niches, were primarily on the four Chedi surrounding the main prang. The
intent of limewashes is typically to be a sacrificial coating to protect the stucco or substrate on

INTEGRATED CONSERVATION RESOURCES, INC.

Appendix 5d

299

Wat Chaiwatthanaram: Phase II Testing

32

which it is applied. The limewashes on the Chedi on the central platform exhibit loss in many
places and discoloration from moisture, previous repairs, and biological growth (figure 31).

Figure 32
Sample T9-3 taken from the southwest corner of tower 9 shows weathered lime
wash with some black biological growth

The red and blue pigmented limewash found inside the narrow tunnel niches most closely
matched Munsell color 10RP 7/4 and the blue most closely match Munsell color 2.5PB 3.2
(figure 32). In the next phase of work, it is recommended that these pigmented limewash
coatings be submitted for FTIR and Raman analysis, not only to identify the composition of the
materials used but to also compare findings with the interior mural finishes.
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Figure 33
Left: surface of sample T9-1 taken from inside a Chedi niche.
Right: Cross section view of red, blue, and white limewash.

5.2.4

Inlays with glazes

The tower ceilings consist of wood coffers decorated with the aforementioned black coating
accented by inlaid pieces of metal coated with a glaze. A micro-chemical spot test indicated
that the metal underlay contains lead. Further research is necessary to gain an understanding
of the history of this decorative method in Thailand and further advanced analytical testing is
needed to identify the hard glaze material on the surface of the lead bearing substrate (figure
33).

Figure 34
Left: coffered wood ceiling with arrow indicating circular shaped glaze inlay
Right: Sample T15-12 glaze segment seen here in cross section
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6

CLEANING TESTS

6.1

Methodology

Cleaning tests were carried out on samples of brick and stucco in the ICR laboratory to help
determine effective and compatible materials and methods for potential use on site. Biological
growth and soiling are two of the primary conditions noted on site.
6.1.1

301
34

D2 Architectural Biocide Solution and Water Scrub

The black bio-film on one stucco and one brick sample were treated with a 15 minute dwell of
D2 Biological Solution followed by scrubbing and rinsing with water (figures 34 & 35). The D2
was an effective method for removing a large portion of the biological growth from the surface
of the sample. It was not, however, able to eliminate the remaining biological particles in the
interstitial spaces within the sample surface.

Figure 35
Two stucco samples taken from Gallery 5 on the south face an engaged column. The
piece on the left is untreated; the piece on the right has been treated with D2

Figure 36
Brick sample T8-1
Left: before cleaning Right: after cleaning with D2
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ABSORPTION AND POROSITY TESTING

Water absorption and porosity testing was conducted on select brick and stucco samples. The
testing protocol followed a modification of ASTM 67: Standard Test Methods for Sampling and
Testing Brick and Structural Clay Tile, and ASTM C97: Standard Test Methods for Absorption
and Bulk Specific Gravity of Dimension Stone.
The results from these tests will encourage a better understanding of the physical
characteristics of the original materials, their serviceability, the selection of compatible materials
for repair, and the design of physically and aesthetically compatible conservation solutions.

7.1

Methodology

Testing was carried out on seven brick samples and five stucco samples. The bricks were cut
down to approximately 2” by 3” cubes, however due to the irregular shape of the collected
bricks, the samples were not evenly sized (Figure 36).

Sample T5-6:
Brick from southeast corner of main prang

Sample T11-1
Brick from tower 11, northwest face corner

Sample T8-1
Brick from tower 8, northeast face corner

Figure 37
Brick samples taken from various locations on site

The stucco samples were extracted from a larger piece of material collected from the interior of
prang T-15. The black surface coating was removed prior to testing (Figure 37).
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Figure 38
Samples separated from a large piece of stucco collected from an interior wall in tower 15

Samples were dried in an oven at 110°C for 24 hours and then cooled in the laboratory (2224°C and 35% RH) until the surface was within 2.8°C of the room temperature. Samples were
weighed after cooling and submerged in water for 24 hours. During submersion, samples were
placed on glass rods so that the greatest possible amount of surface area made contact with
the water. After the 24-hour immersion, the samples were removed from the water, excess
water was blotted from the surface of each, and the samples were weighed.
The samples remained submerged for 72 hours before beginning the 5 hour boil. The
difference between the 24 hour saturated weight and the 72 hour was negligible, at less than 1
gram. The samples were then placed in boiling water for 5 hours. Two of the stucco samples (#
4 & 5) broke during the 5-hour boil and were eliminated from the testing protocol.
The remaining samples remained in the water until it cooled to room temperature and weighed
again. By comparing the two absorption values, the saturation coefficient for the samples can
be calculated. Also, by weighing the samples while they are still nearly saturated, the mass of
the water filling the pores within the samples can be determined. Dividing this mass by the
density of water at room temperature (approximately 0.997g/cm3) provides an estimate of the
pore volume within each sample. The apparent volume of the samples was then determined by
measuring water displacement through hydrostatic weighing. Using this volume value, porosity
and bulk specific gravity can be calculated.
After completing the 24-hour submersion and subsequent boiling testing, the samples were
returned to the oven for drying in preparation for capillary absorption testing. In this test, the
face of the sample to be submerged was measured and the surface area calculated. Glass
rods were placed within a large, flat pan of water. A ruler was used to determine the correct
quantity of water to achieve 1/8 ± 0.01 inches of depth above the glass rods. The bricks were
placed fire skin side down in the water and weighed (and excess water was blotted from the
surface) at intervals of 1, 4, and 9 minutes or until the sample became visibly saturated. The
same procedure was followed for the stucco samples, which were placed with the surface (top)
layer of stucco submerged in water.
The data collected was used to calculate the weight of water absorbed (units as g/cm²) which
was plotted as function of the square root of time.
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7.1.1

37

Porosity Findings

Two of the stucco samples broke during the boiling and weighing process. The numbers from
these samples are not included in the averages seen below. The average porosity for the brick
was 37.48% and the stucco was 26.77 %. The saturation coefficient is reflective of the size of
the pores in the sample; a high value indicates a high proportion of small pores.
TEST RESULT AVERAGES
Material

24-hour Cold

5-hour Boil Water

Saturation

Water Absorption

Absorption (%)

Coefficient

Porosity

(%)

7.1.2

Brick

18.50

22.27

.83

37.48

Stucco

12.52

14.62

.86

26.77

Capillary Absorption Findings

The purpose of the capillary absorption test is to determine defining characteristics of the brick
and stucco samples in relation to water. By understanding how different samples respond to
water in different ways, it may be possible to determine original materials and show changes in
construction materials over time. As with the other tests, this test was performed as a
preliminary step to understand the characteristics of the materials. In the future, larger samples
sizes can be used to further characterize these materials throughout the site.
Readings were taken during the first several minutes of the test to chart the initial capillary
absorption rate. This test helps determine the rate and quantity of water absorbed over a period
of time. The stucco samples absorbed water quickly and in large quantities during the first 5
minutes of the test (figures 38 & 39).
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Figure 39
Initial rate of absorption readings for stucco samples

Figure 40
Initial rate of absorption readings for brick samples
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CONCLUSIONS

The data generated from the Phase II testing program will serve as a basis for understanding
the physical and aesthetic characteristics of carefully selected representative original
architectural materials from Wat Chaiwatthanaram. This data will allow the team to choose
representative locations around the site to use as pilot programs. These pilot programs will help
the team finalize the design of conservation treatment programs for the range of materials and
conditions found at Wat Chaiwatthanaram.
As stated in earlier reports, the next phase of architectural conservation work will be to use the
data from this Phase II work to locate pilot programs that when complete will allow the team to
design a conservation plan for all the materials and conditions within Wat Chaiwatthanaram. To
reach this goal, Phase III tasks would include:








General survey to locate sites for pilot projects.
Utilize the point cloud to generate detailed elevations for each pilot project site.
Cary out a detailed survey and document materials and conditions in each pilot project
location.
Design conservation materials and methods to address conditions found in each pilot
location.
Implement the work required in each pilot project location.
Document the as-built treatments carried out in each pilot project location.
Monitor the work carried out in each pilot program location to evaluate the treatments
carried out.

This Phase III scope will require additional team members, such as, but not limited to a fine arts
finishes conservator and a wood conservator.
To accomplish the goals of Phase III program a number of extended site visits will be required.
We hope that the Phase III can be implemented in close coordination with the Fine Arts
Department (FAD) and that we can use this as an opportunity to help FAD modify one of their
lab spaces to be able to carry out some of the work outlined in this report as well as the
additional testing that will be required in Phase III. We also hope that a team from FAD will
work with us in the field as we fine tune conservation materials and methods. This might also
be a good opportunity to involve the interested public and University students to see and
understand what this collaborative project is accomplishing.
Finally, one of the most important reasons Wat Chaiwatthanaram was chosen was because the
materials and conditions found here are representative of other temple sites at Ayutthaya. The
work of phase II and III might also serve as a basis for understanding the conditions at other
sites and beginning the process of designing internationally accepted architectural conservation
solutions.
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Wat Chaiwatthanaram Project
Workshop Modules 1:
‘Problem and Cleaning Method Related to Bio-growth on Historic Building’
Date

February 7th to February 14th 2016

Place

Wat Chaiwatthanaram. Ayutthaya, Kingdom of Thailand

Partners

World Monument Fund
The Fine Arts Department of the Kingdom of Thailand

Aim

Problems related to bio‐growth on historic buildings are often connected to structural
damages, because their metabolites transform inorganic building material. The environment
and the climate at Ayutthaya are favorable to the growth of such kinds of micro‐organisms
(lichens, fungi, algae, and etc.) and bio‐growth at Wat Chaiwatthanaram is one of its main
decay mechanisms. Second, although less hostile, their presence also present aesthetic
damages, often seen as irreversible chromatic changes to building surfaces. To combat these
problems the field of commercial biocide treatments has for years relied on toxic, non‐
biodegradable chemicals that can be both poisonous to humans and harmful to the
environment.
Borne out of a necessity to discover alternative, eco‐friendly, non‐toxic solutions, the
Vatican’s conservation laboratory launched a research project aimed at “minimal impact
interventions” and “sustainable interventions”. Specialists have now finalized experiments
with natural and non‐toxic products. Cleaning tests in a pilot area of the Vatican Gardens has
thus far proved promising at 4 resolving some cases, thanks to treatments performed with
natural extracts and essentials oils. Moreover, some treatments have also demonstrated
prophylactic characteristics proving to be not only good cleaners, but resistant to new bio‐
growth infestation.

The tasks of Guy Devereux’s mission:
 Summarize G.Devereux career work in a PowerPoint presentation, and where necessary
supplement with other documents, photos, and a bibliography.
 With the FAD staff, implement treatments in defined areas with different products to be
monitored by FAD staff, and recommend treatment to be followed after monitoring
time.
 Perform an on‐site assessment, analysis, and provide a set of recommendations with
guidelines on how to proceed at Wat Chai.
 As a complement, G.Devereux will also encase these new conservation concepts and
notions in a capacity‐building workshop at Wat Chai.
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With FAD staff, organize a session to deliberate the relationship between intervention
materials and bio‐growth.
Diagnostic in historic building conservation. A visit to FAD conservation laboratory in
Bangkok to launch microbiologic analysis to support the Wat Chai bio‐growth treatment
to be undertaken.
The results of the mission will be summarized afterwards and submitted in a report
format to FAD.

Teaching team Guy Devereux
Participants

Thai Fine Arts Department Bangkok and Ayutthaya offices are primary beneficiaries. With
FAD approval WMF wishes to extend an invitation to the University of Cologne project at
Wat Ratchaburana to attend the workshop component. Their participation would provide
the opportunity to exchange and compare the problems found at both sites in the spirit of
building FAD continuity and standards for all of Ayutthaya Archaeological Park.

Language

English with Thai/English consecutive translator.

Proposed G.Devereux’s mission schedule:
6 February, Saturday / J.Allen return from Mandalay; G.Devereux evening arrival in Bangkok from
Rome. FAD staff required: none.
7 February, Sunday / J.Allen collects G.Devereux from hotel or Suvarnabhumi Airport and travel
direct to Ayutthaya and visit Wat Chai in the afternoon. FAD staff required: none.
8 February, Monday / On‐site Wat Chai assessments. FAD staff required: 1 FAD technician,
G.Devereux, J.D’Ilario, J.Allen.
9 February, Tuesday / Presentation and workshop by J.Devereux at Ayutthaya Archaeological Park
office and at Wat Chai. FAD staff required: All relevant FAD Bangkok and Ayutthaya staff are invited
to attend, Univ of Cologne invited, 1 translator (FAD to acquire for WMF). Details to come from
J.D’Ilario on the day’s specific hourly schedule.
10 February, Wednesday / Wat Chai assessments and/or test interventions, FAD staff required: FAD
Bangkok and Ayutthaya staff invited (optional), 1 FAD technician, 1 FAD scientist/biologist,
G.Devereux, J.D’Ilario, 1 translator (FAD to acquire for WMF).
11 February, Thursday / Wat Chai assessments and/or test interventions, FAD staff required: all FAD
Bangkok and Ayutthaya staff invited (optional), 1 FAD technician, 1 FAD scientist/biologist,
G.Devereux, J.D’Ilario, Univ of Cologne invited, 1 translator (FAD to acquire for WMF).
12 February, Friday / Visit to FAD Bangkok Laboratory. FAD staff required: FAD Bangkok
conservators and scientists, G.Devereux, J.D’Ilario, J.Allen, 1 translator (FAD to acquire for WMF).
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While in Bangkok, the WMF representatives will be available if requested to meet with FAD Director
General Anandha Chuchoti and his staff.
13 February, Saturday / Wat Chai assessments and/or test interventions in the morning, late
afternoon or evening transfer to airport. FAD staff required: 1 FAD technician, 1 FAD worker,
G.Devereux, J.D’Ilario, J.Allen.
14 February, Sunday / Early morning departure from Bangkok, G.Devereux.
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Wat Chaiwatthanaram Project
Workshop Modules 2:
‘Problem and Cleaning Method Related to Bio-growth on Historic Building’
Date

February 22th to February 28th 2016

Place

Wat Chaiwatthanaram. Ayutthaya, Kingdom of Thailand

Partners

World Monument Fund
The Fine Arts Department of the Kingdom of Thailand

Aim

The site’s masonry structures are plagued by colonies of aggressive mynah and pigeons.
While the former mainly inhabit the upper levels of the towers, the latter favor squatting in
recesses found in the lower half of the structures. Their damage includes guano on Buddha
statuary and its acidic characteristics on masonry. Bats and owls are observed in the internal
attics of the eight pavilions.

The tasks of Guy Devereux’s mission:
 Summarize F.Francesci’s career work in a PowerPoint presentation, and where necessary
supplement with other documents, photos, and a bibliography.
 On‐site observations of animal behavior, assessment, analysis, and recommendations with
guidance on how to proceed at Wat Chai.
 Undertake observations and test pilot interventions with FAD staff, which may require their
follow‐up in monitoring and evaluating the results.
 At FAD request F.Francesci will be available to review other Ayutthaya sites on a case‐by
case basis during the latter half of his stay.
 The results of the mission will be summarized afterwards and submitted in a report format
to FAD.
Teaching team Francesco Francisci
Participants

Thai Fine Arts Department Bangkok and Ayutthaya offices are primary beneficiaries. With
FAD approval WMF wishes to extend an invitation to the University of Cologne project at
Wat Ratchaburana to attend the workshop component. Their participation would provide
the opportunity to exchange and compare the problems found at both sites in the spirit of
building FAD continuity and standards for all of Ayutthaya Archaeological Park.

Language

English with Thai/English consecutive translator.
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Proposed F.Francesci’s mission schedule:
20 February, Saturday / F.Francesci evening arrival in Bangkok from Firenze or Rome.
21 February, Sunday / J.Allen arrives in the morning from Phnom Penh and collects F.Francesci from
hotel or Suvarnabhumi Airport and travel direct to Ayutthaya with visit to Wat Chai in the afternoon.
FAD staff required: none.
22 February, Monday / F.Francesci performs on‐site observations and assessments at Wat Chai. FAD
staff required: none.
23 February, Tuesday / F.Francesci performs on‐site observations and assessments at Wat Chai. FAD
staff required: at least 1 FAD scientist to work with F.Francesci the entire day observing animal behavior
(if he or she speaks English there is no need for a translator).
24 February, Wednesday / F.Francesci performs on‐site observations and assessments at Wat Chai; if he
feels he has enough knowledge some test interventions may begin. FAD staff required: FAD staff
required: at least 1 FAD scientist to work with F.Francesci the entire day (if he or she speaks English there
is no need for a translator), 1 FAD technician and 1 FAD worker.
25 February, Thursday / Presentation and workshop by F.Francesci at Ayutthaya Archaeological
Park office and at Wat Chai. This may include some test interventions and/or visits to other
Ayutthaya archaeological sites for comparison. FAD staff required: All FAD Bangkok and Ayutthaya staff
are invited to attend, 1 FAD worker, Univ of Cologne invited, 1 translator (FAD to acquire for WMF).
Details to come from J.D’Ilario on the day’s specific hourly schedule.
26 February, Friday / Test interventions and monitoring continue. The day’s schedule will include visits
to other Ayutthaya sites if requested by FAD Ayutthaya Archaeological Park management. FAD staff
required: FAD Ayutthaya Archaeological Park management are obligated to attend any site visits, also if
organized in advance with J.D’Ilario, FAD Bangkok and FAD Regional office staff may wish to join.
27 February, Saturday / Test interventions and monitoring continue, visits to other Ayutthaya sites as
requested by FAD management. FAD staff required: FAD Ayutthaya Archaeological Park management
are obligated to attend any site visits. Depending on his flight schedule, F.Francesci may transfer in the
late afternoon to Bangkok.
28 February, Sunday / Departure from Bangkok. F.Francesci
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Wat Chaiwatthanaram Project
Workshop Modules 3:
‘Training Activity in Brick Conservation’
Date

June 13th to June 17th 2016

Place

Wat Chaiwatthanaram. Ayutthaya, Kingdom of Thailand

Partners

World Monument Fund
The Fine Arts Department of the Kingdom of Thailand

Aim

The activity will focus on the conservation of brick structure at the historic site of Wat
Chaiwatthanaram at Ayutthaya. Special attention will be paid to understanding the
history of the manufacture of the bricks and their use in this site and other brick
structures in region as well as the conservation concepts influential in the decision
making process for the conservation of brick structures.

Methodology The activity is designed with a strong practical; on site component; focusing on the
structures and surface of the temple of Wat Chaiwatthanaram ay Ayutthaya. Under the
guidance of the World Monuments Fund course team, participants will explore the
history of the use of brick worldwide over the millennia and more specifically use of
bricks and binders in the South Asian context. There will also be an emphasis on
community involvement in the decision making process and the use of the heritage.
Modules will consist of teaching sessions, practical sessions and study visits.
Teaching team Simon Warrack
Participants

Up to 20 professionals working in the Fine Arts Department of Thailand (directors,
curators, conservators, conservation scientists, collections care staff, directly involved
with the daily care and management of brick structures.

Language

English with Thai/English consecutive translator.
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Wat Chaiwatthanaram Project
Workshop Modules 4:
‘Injection grouts for architectural surfaces and first approach to stucco and wall
painting cleaning method workshop’
Date

May 18th to May 17th 2016

Place

Wat Chaiwatthanaram. Ayutthaya, Kingdom of Thailand

Partners

World Monument Fund
The Fine Arts Department of the Kingdom of Thailand

Aim

This workshop will address FAD conservators specialized in stucco and wall paintings
conservation, and conservation scientist (up to 20 attendees would be advised). Each
attendee will fill out a form supplied by WMF summarizing their experiences in grouting
and in wall painting cleaning specifying the material(s) used. The form must be delivered
the first day of the workshop to J. D’llario, as additional subject matter to be discussed
during the training. The following subject will be addressed:
 Grouting and stabilization of stucco at Wat Chaiwatthanaram with review of
grouting experience done in November’s mission and practical training
 Exchange of part experiences using injection grouts among the attendees
 A review of hydraulic qualities of lime-based grout/mortar with the addition of
pozzolamic material(s)
 A presentation of the difference kinds of grout used in other projects and
commercial grouts for stucco and wall painting conservation as ICCROM grout,
Ledan (as now being used at Wat Ratchaburana) and others
 A presentation about painted stucco layers and wall paintings and their grouting
and stabilization
 Approaches to wall painting cleaning methods, comparison and debate on
options available to conservators
 Comparison and discussion of grouting in use on conservation projects in
Thailand

Teaching team Josehine D’llario
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Participants

Up to 20 professionals working in the Fine Arts Department of Thailand (directors,
curators, conservators, conservation scientists, collections care staff, directly involved
with the daily care and management of brick structures.

Language

English with Thai/English consecutive translator.

Schedule
First day schedule proposal for the workshop
 Presentation of test samples to introduce the topics and discuss on site of constituent
material, Intervention material, applications, comparing each experience of the attendees
 Visit the pavilion C3 and talk about applications and methods of grouting. Main tools for
injecting will be presented and explained
 Perform with the attendees tests with grouts with the one approved for Wat
Chaiwatthanram and with sample of most used commercial ones that J. D’llario will bring
only to be know and eventually to be analyzed by conservation scientist in charge of
diagnostics issues in Wat Chaiwatthanaram Project
 Introduction to cleaning method for wall paintings, presentation of gels and rigid-gel for
cleaning. Test on site with the above mentioned for Wat Chaiwatthanaram wall painting
restoration and open debate on the topic.
Second day schedule proposal for the workshop
 Continue and debate activities carried out on site.
 Cleaning of wall paintings, firs discussion methods and exchange of experiences (a subject to
be continued in a second workshop in 2016)
 Proposal of a guideline for wall painting conservation in C3 and debate in conservation
materials proposed; for each step of the intervention.
 PowerPoint presentation showing example projects, different sets of problems. A study of
grout usage through history and ongoing research on the subject
Delivery of recent publications and bibliography on grouts in conservation of cultural heritage and on
wall painting cleaning.
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Wat Chaiwatthanaram Project
Workshop Modules 5
Conservation of Lacquer and Decorative Surfaces Workshop
Date

November 8th to November 10th 2016

Place

Wat Chaiwatthanaram. Ayutthaya, Kingdom of Thailand

Partners

World Monument Fund
The Fine Arts Department of the Kingdom of Thailand

Aim

The aim of this workshop is to develop practice and principles for the most important
challenges related to the conservation of decorative surfaces of Wat Chaiwatthanaram.
Complementing classroom lectures, field assessments and exercises, tests, both off and
on site, will be performed toward developing appropriate materials and methods for
upcoming conservative interventions at the interior of Wat Chai’s pavilion C3 (Meru).
During this training module, attention focuses on lacquer layer conservation as part of
an ensemble of decorative surface treatments. Being a significant tradition in Thai art
and crafts techniques, the approach will take into consideration Oriental and Occidental
concepts on the subject. The workshop will be conducted by Stefania Pandozy, Chief of
the Ethnological Materials Conservation Laboratory of the Vatican Museum; her Vatican
collaborator Catherine Rivière, specialized in conservation and restoration of multimaterial objects and lacquerware and by Supapon Saiprasit, Fine Arts Department
Conservator specialized in traditional Thai art, with extensive experience in artifact
conservation particularly gilded lacquer-ware and glass decorative finishing.

The key topics of the preservation and conservation of lacquer will be:
• Presentation highlighting the Ethnological Collection at the Vatican Museums and
guidelines applied by the Ethnological Material Conservation Laboratory, Vatican
Museums
• Presentation on the traditional arts laboratory of the Fine Art Department of
Thailand and guidelines applied by its conservation laboratory
• The role of traditional knowledge in new technologies applied to lacquer
conservation
• The interaction between lacquer and other materials, such as paper, stone, metal
and wood
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• Diagnostic analysis on lacquer
• Deterioration of lacquer
• Case studies, methodologies and conservation strategies used by the two
laboratories
• Different approaches and materials used in countries for the conservation of
lacquer: cleaning, consolidation, and integration of lacunae
Teaching team Stefania Pandozy, Catherine Rivière and Supapon Saiprasit
Participants

Up to 20 professionals working in the Fine Arts Department of Thailand (directors,
curators, conservators, conservation scientists, collections care staff, directly involved
with the daily care and management of brick structures.

Language

English with Thai/English consecutive translator.

Schedule
Preliminaries:
Sunday, 06 November 2016
First site visit by S.Pandozy and C.Rivière, and their first assessment of interior decorative surfaces in
pavilion C3 including an evaluation of the historic implementation techniques and current conservation
condition, with preparation of materials and on-site preliminary tests.
Monday, 07 November 2016
The schedule highlight includes a site visit with Thai conservator Supapon Saiprasit to coordinate
workshop and future conservation activities, and an exchange on approaches to a set of challenges to
conserve pavilion C3 interior decorations. Testing, on-site analysis and observations to outline the needs
and exercises to propose to workshop attendees are on the day’s agenda. Preparation of presentations,
videos, forms to document testing processes and results and questionnaire for attendees’ exercises.
Tuesday, 08 November 2016 (first day of workshop module 5)
Morning session:
• Overview of the workshop: aims and schedule
• Introduction to the consultants and their related presentations about their respective
laboratories
• Delivery of the workshop questionnaire to the attendees, explanations of its objectives
-- Lunch –
Afternoon session:
• Introduction to Oriental lacquer o Traditional techniques on Traditional materials and their
availability
• Typical decay and degradation process observed on lacquer surfaces
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Wednesday, 09 November 2016 (second day of workshop module 5)
Morning session:
• Collection of the questionnaire and discussion
• Presentation of case studies: China, Japan, and Thailand, methodologies and conservation
strategies
-- Lunch –
Afternoon session:
• Survey and in-field exercises at Wat Chai with attendee observations on existing condition,
implementation techniques will be discussed and recorded
Thursday, 10 November 2016 (third day of workshop module 5)
Morning session:
• Presentation of case studies
• Discussion and comparison with Wat Chai’s situation and problems observed
• Outline fundamentals steps facing conservative intervention of decorative surfaces specific to
the case of Wat Chai interior pavilions
-- Lunch –
Afternoon session:
• Study and design of supporting structure(s) for the re-attachment of detached lacquer flakes
in irregular, vertical and horizontal surfaces
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Wat Chaiwatthanaram Project
Workshop Modules 6
Conservation of Wall Paintings Workshop
Date

November 11th to November 12th 2016

Place

Wat Chaiwatthanaram. Ayutthaya, Kingdom of Thailand

Partners

World Monument Fund
The Fine Arts Department of the Kingdom of Thailand

Aim

Training will focus on wall painting conservation executed through “a secco” (dry)
technique, the prevalent method employed historically in Thailand that continues today
in practice. Conservator J.D’Ilario, specialized in wall painting conservation, will hold the
workshop.

The key topics of the preservation and conservation of lacquer will be:
• Assessing the significance of a painting and its context
• How to examine and assess original and later materials, both in a painting and its
supporting substrate, moreover, the implications these have on deterioration and
intervention
• Identifying relevant factors of deterioration
• The best ways to contribute to the design and implementation of a conservation
schedule/design, which may include: preventative measures, passive measures,
emergency and protective interventions, treatments, design and implement
monitoring, and a routine maintenance program
• An introduction to different wall paintings execution techniques as “a secco”,
tempera, fresco
• Compatibility vs reversibility: the importance of using compatible materials for
“irreversible”, but necessary, interventions like injection grout to stabilize the support
(plaster) and the masonry, stabilization and reattachment of flaking paint layer and
cleaning.
• A discussion on the topic of suitable materials for wall paintings’ preservation and
restoration, and in general for cultural heritage, will be proposed during the last day
of the workshops. The role of updating as a source for conservation interventions and
conservator activities improvement, through specific trainings, following publications
and build up exchange relationship with other institutions on specific matters, will be
debated.
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• The importance of the aesthetic integration and final presentation in a restoration
process as the tool to provide the correct lecture of the artifact to the beneficiaries,
without affecting the authenticity of it
Teaching team Josephine D’llario
Participants

Up to 20 professionals working in the Fine Arts Department of Thailand (directors,
curators, conservators, conservation scientists, collections care staff, directly involved
with the daily care and management of brick structures.

Language

English with Thai/English consecutive translator.

Schedule
Friday, 11 November 2016 (first day of workshop module 6)
Morning session:
• Wall paintings and the indivisible link with historic buildings: significance and challenges, also
the issues of preservation, conservation and maintenance linked to both elements
• Execution techniques and analysis of degradation and decay of the different layers composing
the artifact and related intervention: from the masonry to the paint layer.
-- Lunch –
Afternoon session:
• Case studies on “a secco” wall painting techniques and related conservative interventions
• Compatibility vs reversibility: line of reasoning and guidelines to choosing appropriate
intervention materials
• S.Pandozy and C.Rivière, methods and materials used in the Vatican Museums Saturday, 12
November (second day of workshop module 6)
Morning session:
• Introduction to common materials for intervention, including cleaning, grouting, stabilization,
and reattachment
• Academic resources for continued learning, inputs by S.Pandozy on the Vatican Museums
Scientific Department.
• With the support of FAD conservation scientists, a list of materials for wall painting
conservation will be draft with the attendees, for future research focused on suitable methods
for Thai wall paintings from the FAD and worldwide experience.
-- Lunch –
Afternoon session:
• Exercise session, reviewing the efficacy of cleaning materials applied in a previous test
campaign carried out in Wat Chai on wall paintings.
• Open debate on intervention materials for wall paintings’ issues and concerns.
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Revival of Thai Traditional Building Craftsmanship
for World Heritage Conservation
PROJECT INFORMATION
Duration:

2 years and 6 months (February 2016 – July 2018)

Collaborating agencies
- Crown Property Bureau (CPB)
- Fine Arts Department of Thailand (FAD), Ministry of Culture
- Educational institutes (Silpakorn University and Thammasart University)
- Regional experts on conservation technology
- Siam Cement Group (SCG)
Rationale
The conservation of Thailand’s heritage buildings and sites require craft and trade people that are
trained with necessary skill-sets to ensure that correct techniques and materials are used. In
Thailand, age-old building traditions and skills that were traditionally passed from masters to
students are disappearing, leading to an increasing shortage of skilled tradespersons and
craftspeople. In addition, the restoration of such places faces a range of challenges, including
lack of access to the raw materials as well as a lack of know-how in traditional construction,
particularly lime mortar and bricklaying techniques.
UNESCO, therefore, sees that it is imperative that these skills are revived and continued in order
to protect Thailand’s valuable and irreplaceable built cultural heritage. It is necessary that our
heritage properties are sensitively repaired using context-specific, local or regionally appropriate
materials, techniques and methods.
The project to revive Thai traditional building craftsmanship will also assist Thailand in responding
to the concern of World Heritage Committee regarding the conservation of the Historic City of
Ayutthaya World Heritage Site. During the general conference in Bonn, Germany in July 2015,
the World Heritage Committee requested Thailand to "carry out, as a matter of urgency, training
programmes to improve the skills and expertise of craftsmen undertaking the conservation
activities and to ensure conservation approaches are based on scientific conservation principles
and respecting use of traditional materials and skills." The pilot site for this project, therefore, is
the Historic City of Ayutthaya World Heritage Site.
Providing vocational training in this area will ensure that these important skills are continued and
passed from generation to generation, acknowledging the importance of the intangible dimension
of the process. This voices UNESCO's firm belief that building human capacity and enhancing
access to local raw material sources will contribute to improved local livelihoods and a renewed
sense of cultural pride.
Objectives
- To contribute to a long-term and sustainable solution to the challenges facing historic places,
through well-structured training curriculum;
- To safeguard Thai cultural heritage properties through practical training programs in order to
strengthen traditional building craftsmanship of laborers and artisans;
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-

To enhance the technical capacity of the construction sector and small scale contractors with
specialist skills for working with historic properties;
To revive the traditional craft or royal guild system in Thailand;
To provide employable skills and job creation through the strengthening of the craft industry.

Project Activities:
1. Situational analysis: on the livelihood and professional needs of public and private
stakeholders involved in the conservation works at Ayutthaya WHS;
2. Scientific analysis of historic lime, bricks and modern materials used at Ayutthaya WHS, to
find the scientifically-proven compatible materials for future conservation use;
3. Expert meetings: to periodically discuss different issues that need to be addressed and
explicated in the curriculum;
4. Curriculum development: to strengthen awareness of World Heritage conservation
principles and technical capacity for professionals in Fine Arts Department and private
sectors, supporting the establishment of School of Conservation initiated by Fine Arts
Department of Thailand;
5. Policy development: working with the government to review and improve the outsourcing
system and project implementation regulations, to enhance quality control by prioritizing
assessment and planning phases before undertaking conservation work.
Beneficiaries
-

Fine Arts Department will have established system for regular capacity building for both
internal and external personnel.
Craftspeople will have upgraded skill-sets, in turn making them more employable.
The broader community will also benefit as cultural properties will be better conserved for the
future generations.
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Summary of Progress (February – November 2016)
Situational Analysis
Dr Paritta Chalermpow Koanantakool, Dr. Chavivan Prachuabmoh and Dr. Tiamsoon Sirisrisak
undertook fieldwork to investigate the working condition of brick and lime masons in reflection of
the report by ICOMOS experts in 2014 which criticized the quality of workmanship on restoration
works of Historic City of Ayutthaya after the 2011 flood.
They first investigated the ICOMOS expert report which suggested the lack of skills among
craftspeople working at the sites, hence, poor quality restoration work. This was noted as due to
the rush timeframe of budget availability that does not allow related sectors to prepare
themselves. The restoration works in normal situation, as the researchers found out, are in fact
not as bad as the ones after the flood.
Nevertheless, the analysis found that there are more to the limitation of work condition of local
brick and lime masons in Thailand. The masons do not have much opportunities to use and
develop their utmost skills, due to factors such as outsourcing contractual system, which
prioritizes quantity over quality and does not allow time for masons to practice and get used to
the heritage sites they are working on. Moreover, skilled or specialized workmen do not see any
channels that support them to “get rich” by being simply quality workmen. There is a need to
strengthen their awareness on conservation and the intangible value of their craftsmanship.
To boot, the problem of quality of workmanship also involves larger structural aspects, namely,
the lack of personnel needed in regional level of management, lack of budget policy that focuses
on qualitative assessment, and uncertainty of ideas and concept on conservation that seems to
break between international standard and local standards.
The researcher suggests that if UNESCO and Fine Arts Department are to co-establish a training
system for brick and lime masons, they should think of actual economic needs and reality of
livelihood of the masons, that is, how they can use such desirable awareness of conservation to
make a living. There should be consideration on other measures, such as organising a platform
for knowledge exchange among different groups of stakeholders related to the continuation of
conservation works, and supports on researches into critical and larger issues that Thailand
cannot answer for itself at the moment.
Scientific Analysis of the Traditional Building Materials at Historic City of Ayutthaya World
Heritage Site
The analysis focuses on collecting and investigating samples of lime mortars and plasters from
different historic periods of Ayutthaya, as well as those from modern interventions. It aims to find
information of four aspects, namely, physical properties, mineral or chemical properties,
mechanical properties and decay mechanism. This involved in total 11 sets of scientific testing,
for example, SEM-EDS, optical microscopic observation, thin section analysis, mercury intrusion
and water absorption capacity, capillarity and permeability testing, wet-dry cycles, salt analyses
and compressive strength testing.
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รายงานการสารวจสถานการณ์ การทางานของช่ างปูน ในการบูรณะโบราณสถานในอยุธยา

คณะผู้ศึกษา


ดร. ปริ ตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล



ผ.ศ. ดร. ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ



ผ.ศ. ดร. เทียมสูรย์ ศิริศรี ศกั ดิ์

ส่ งให้ สานักงาน องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ-ยูเนสโก (The United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO) กรุ งเทพฯ

เมื่อ 30 กันยายน 2559
เนื้อหาของรายงาน
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ส่วนที่ 1 ความนา......................................................................................................................................... 6
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หจก. เอกพรไพศาล ................................................................................................................................ 10
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รายงานสถานการณ์ชา่ งปูนบูรณะ 30 กันยายน 2559 ปริ ตตา ฉวีวรรณ เทียมสูรย์
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หจก. 66 ผู้สร้ าง 2009 ........................................................................................................................... 10
บริ ษัท กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้ าง จากัด.............................................................................................................. 10
บริ ษัท ชาญรุ่งโรจน์ จากัด........................................................................................................................ 11
สุรินทร์ ประดิษฐ์ ทรัพย์ ............................................................................................................................. 11
ธนานพการช่าง...................................................................................................................................... 11
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คุณกิติพงศ์ กุมพิโร ................................................................................................................................. 12
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ช่าง ดารง ............................................................................................................................................. 14
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ช่าง สัมพันธ์ สุขพัทธี .............................................................................................................................. 15
ช่าง ช้ อย เปรมปรี................................................................................................................................... 15
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คุณ ทรงยศ วงศ์ประพฤติดี...................................................................................................................... 16
คุณ ศักดิศ์ รี เบ็ญจลักษณ์........................................................................................................................ 16
อาจารย์ สมชาติ จึงสิริอารักษ์ ................................................................................................................... 16
คุณ มนัชญา วาจก์วิสทุ ธิ์ และ คุณสุรยุทธ วิริยะดารงค์ ................................................................................. 16
คุณ มนตรี ธนภัทรพรชัย.......................................................................................................................... 16
คุณ อรรถสิทธิ์ อินต๊ ะ .............................................................................................................................. 16
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ข้ อสรุปโดยย่ อ
การสารวจสภาพการทางานของช่างปูนบูรณะ มีทมี่ าจากข้ อสังเกตในรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิโคโมส ที่มาสารวจการ
บูรณะที่เกิดขึ ้นในพ.ศ. 2555 และมีความเห็นว่า ช่างปูนบูรณะขาดความรู้ความชานาญ ดังเห็นได้ จากผลงานการบูรณะที่
ด้ อยฝี มือ ผลของการศึกษาพบว่า การบูรณะหลังวิกฤตน ้าท่วมใหญ่ พ.ศ.2554 เป็ นเหตุการณ์พิเศษ ซึง่ มีการเร่งระดม
บูรณะโบราณสถานจานวนมหาศาลในเวลาอันสัน้ ในขณะที่ขาดความพร้ อม ทาให้ เกิดปั ญหาการบูรณะอย่างไม่มี
คุณภาพ การบูรณะในสภาพปรกติไม่ด้อยคุณภาพถึงระดับนัน้
อย่างไรก็ตามคณะผู้ศกึ ษาพบว่า สภาพความเป็ นจริงของการทางานของช่างในปั จจุบนั มีเงื่อนไขหลายประการเกี่ยวพัน
กัน ที่ทาให้ ชา่ งไม่อาจแสดงฝี มือหรื อพัฒนาฝี มือได้ อย่างเต็มที่ ได้ แก่ ระบบการรับเหมา ซึง่ มีฐานคิดเป็ นเรื่ องของเศรษฐกิจ
มากกว่าคุณภาพ และไม่เอื ้อต่อการสัง่ สมฝี มือและความชานาญของช่าง นอกจากนันช่
้ างมีความรู้ความชานาญในเชิงช่าง
เฉพาะทาง แต่อาจไม่มชี ่องทางการสืบทอดอย่างยัง่ ยืน และช่างทีป่ ฏิบตั ิงานควรได้ รับการส่งเสริ มให้ มีความเข้ าใจเรื่ องการ
อนุรักษ์ ให้ มากขึ ้นด้ วย
ยิ่งกว่านันปั
้ ญหาคุณภาพของช่าง ยังเกี่ยวข้ องกับบริ บทเชิงโครงสร้ างที่กว้ างใหญ่กว่า ได้ แก่เรื่ องการขาดบุคคลากรที่
จาเป็ นในการบริ หารจัดการในระดับภูมิภาค ระบบงบประมาณที่ยงั ไม่เอื ้อต่อการทางานอนุรักษ์ ทเี่ น้ นคุณภาพ และความ
ไม่ชดั เจนของแนวความคิดเรื่ องการอนุรักษ์ ที่มีทงลั
ั ้ กษณะสากลและลักษณะท้ องถิ่นที่แตกต่างกัน
ผู้ศกึ ษาเสนอว่า หากจะจัดการอบรมให้ ชา่ ง ควรจะคานึงถึงความต้ องการและสภาพความเป็ นจริ งของการทางานของช่าง
ควรจัดเนื ้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมให้ และควรพิจารณามาตรการอื่นๆ เช่นการจัดเวทีให้ มกี ารแลกเปลีย่ นระหว่างกลุม่
คนต่างๆที่มีสว่ นสาคัญต่องานอนุรักษ์ ได้ แลกเปลีย่ นกันอย่างสมา่ เสมอ และการสนับสนุนงานวิจยั ในบางประเด็นที่เป็ น
โจทย์ใหญ่ แต่ยงั ไม่มคี าตอบในขณะนี ้
เนือ่ งจากการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการสารวจเบื ้องต้ นในเวลาอันจากัด ข้ อคิดเห็นและข้ อสรุปต่างๆ เป็ นเพียงข้ อสันนิษฐาน
เบื ้องต้ น หากต้ องการข้ อสรุปที่หนักแน่นและลึกยิ่งขึ ้น จาเป็ นต้ องมีการศึกษาในเชิงลึกต่อไป
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ส่ วนที่ 1 ความนา
รายงานฉบับนี ้ เป็ นการสารวจสภาพการณ์การทางานของช่างปูน ในการบูรณะโบราณสถาน โดยเฉพาะในพื ้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา ศึกษาระหว่าง มิถนุ ายน ถึงกันยายน 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบคาถามหลักต่อไปนี ้
1.

ช่างปูนที่ทางานบูรณะเป็ นใคร สามารถจัดกลุม่ ตามความรู้ความชานาญ ฝี มือ ได้ อย่างไร มีการฝึ กฝนอย่างไร
และมีวิถีชีวติ ของการทางานอย่างไร ช่างกลุม่ ใดรับงานบูรณะจากกรมศิลปากร และช่างกลุม่ ใดไม่รับ เพราะเหตุ
ใด และความรู้ความชานาญของช่างเป็ น “ภูมิปัญญา”แบบดังเดิ
้ มหรื อไม่

2.

3.

มีปัญหา/อุปสรรค/ความท้ าทายในการทางานอนุรักษ์ จากมุมมองของช่าง และคนกลุม่ อื่นที่เกี่ยวข้ องอย่างไร
บ้ าง
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะว่า การพัฒนา ปรับปรุง ความรู้ความชานาญของช่าง และคนกลุม่ อืน่ ที่เกี่ยวข้ อง
อาจมีรูปแบบใดได้ บ้าง

การศึกษาเป็ นการสารวจระยะสัน้ ใช้ เวลาประมาณสามเดือนครึ่ง ตังแต่
้ มิถนุ ายน ถึง กันยายน 2559 โดยใช้ วิธีการศึกษา
จากเอกสารเป็ นบางส่วน แต่หลักๆแล้ วเป็ นการศึกษาภาคสนามจากการพูดคุย สัมภาษณ์ และสังเกตการทางานของช่าง
รวมทังคนกลุ
้
ม่ อื่นที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ผู้ควบคุมงาน เจ้ าของบริษัทรับเหมา ผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากร และ นักวิชาการที่
เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์
1.1 รายงานของ ICOMOS

การศึกษาสถานการณ์การทางานของช่างในครัง้ นี ้ มีทมี่ าจากปั ญหาในการบูรณะแหล่งมรดกโลกอยุธยา ในพ.ศ. 2555
กล่าวคือในปี พ.ศ. 2557 สภานานาชาติวา่ ด้ วยการดูแลอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี (International Council on
Monuments and Sites (ICOMOS – ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า อิโคโมส)

ซึง่ เป็ น องค์กรวิชาชีพทางมรดกวัฒนธรรมใน

ระดับสากล ซึง่ มีเป้าหมายการทางานเพื่อการอนุรักษ์ และปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน และเป็ นทีป่ รึกษาอย่างเป็ น
ทางการของ ยูเนสโก ได้ นาเสนอรายงานการซ่อมแซมโบราณสถานในเขตเมืองประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา (Historic
City of Ayutthaya) ซึง่ ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2534

การซ่อมแซมที่ปรากฏในรายงาน เป็ น

การซ่อมภายหลังน ้าท่วมใหญ่ในพ.ศ. 2554 และมีการดาเนินการใน พ.ศ. 2555
อิโคโมสได้ สง่ คณะผู้เชี่ยวชาญมาสารวจ ระหว่าง 28 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2557 และได้ เสนอรายงานเรื่ อง
REPORT ON THE ICOMOS ADVISORY MISSION TO HISTORIC CITY OF AYUTTHAYA, THAILAND

รายงานสรุปว่า โบราณสถานที่มกี ารซ่อมนัน้ จานวนมากไม่ได้ เกิดจากน ้าท่วม แต่เป็ นการเสือ่ มสภาพโดยทัว่ ไปที่มีตอ่ เนื่อง
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มาก่อนหน้ านัน้ และได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตเกี่ยวกับปั ญหาในกระบวนการและผลที่เกิดขึ ้นจากการซ่อม ส่วนที่จะเกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาของรายงานนี ้ เป็ นข้ อสังเกตเกี่ยวกับฝี มือของงานปูน รายงานกล่าวว่า
“ฝี มือการทางานของช่ าง และคนงาน น่ าจะเรี ยกได้ ว่าอยู่ในระดับ ‘ปานกลางถึงด้ อย’

หากคานึงถึงว่ าอาคาร
ประวัติศาสตร์ เหล่ านีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของมรดกโลกที่พึงมีคุณค่ าโดดเด่ นระดับสากล ฝี มือการทางานซ่ อมไม่ ได้
แสดงว่ าช่ าง มีประสบการณ์ หรือความชานาญในงานที่ตนทาเลย” 1
โดยมีตวั อย่างเช่น


วิธีการเรี ยงอิฐและก่ออิฐ ทังที
้ ่เป็ นกาแพง และมุมฐานเจดีย์ เรี ยงอย่างไม่มีฝีมือ (คือรอยต่อระหว่างแต่ละชันไม่
้
เหลือ่ มกัน แต่มาตรงกันเป็ นแนวรอยต่อตรงต่อเนื่องหลายๆชัน้ ซึง่ ทาให้ ไม่เกิดการถ่ายน ้าหนักจากอิฐก้ อนบนสู่
สองก้ อนล่าง)



การก่อโดยใช้ ปนู หนาเกินไป ปูนเล็ดออกมาระหว่างอิฐ เก็บปูนไม่เรี ยบร้ อย



ฉาบไม่เรี ยบร้ อย ไม่กลมกลืน



การผสมซีเมนต์ขาวกับปูนหมักซึง่ อาจมีผลร้ ายต่ออิฐในระยะยาว



ปั ญหาด้ านวัสดุ เช่นการใช้ แท่งคานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก การใช้ กระเบื ้องปูพื ้นสมัยใหม่



ขาดความประณีตในการเลือกอิฐทีรูปร่างลักษณะและความแข็งแกร่งกลมกลืนกับอิฐโบราณ เป็ นต้ น

รายงานได้ มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการบูรณะโบราณสถานหลายประการ ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับงานฝี มือของ
ช่าง ได้ เสนอว่า ควรเลิกใช้ การผสมซีเมนต์ลงในปูนทีใ่ ช้ ในการก่อ/ฉาบ และควรจะมีการจัดอบรมเพื่อที่จะปรับปรุงฝี มือ
และประสบการณ์ของช่างที่ซอ่ มแซมบูรณะอาคารโบราณสถาน
ก่อนอื่น ผู้ศกึ ษาเห็นว่าจาเป็ นทีจ่ ะต้ องเข้ าใจก่อนว่า ผลงานการบูรณะที่เป็ นปั ญหาว่าขาดคุณภาพอย่างชัดเจน ดังที่
ปรากฏในรายงานที่กล่าวถึงข้ างต้ นนัน้ เป็ นเหตุการณ์พิเศษ และไม่ได้ สะท้ อนสภาพปรกติของการบูรณะโบราณสถาน
เจ้ าหน้ าที่กรมศิลปากร และผู้รับเหมาที่รับงาน อธิบายตรงกันว่า งานบูรณะโบราณสถานอยุธยา ในปี

2555 ภายหลัง

วิกฤตการณ์น ้าท่วมใหญ่ เป็ นงานที่ทาอย่างเร่งรี บ เพราะได้ งบประมาณเพื่อการนี ้โดยเฉพาะ ซึง่ ต้ องรี บใช้ ให้ เสร็ จ
ความรี บเร่งจะเห็นได้ จากการเจ้ าหน้ าที่ทา่ นหนึง่ บรรยายเหตุการณ์วา่ อยุธยาน ้าท่วมหนักในปี พ.ศ. 2554 และท่วมอยู่
นานกว่าสองเดือน ทังส
้ านักงานศิลปากรที่ 3 และสานักงานอุทยานประวัตศิ าสตร์ น ้าท่วมในอาคารทังสองแห่
้
ง แต่ความ
เร่งรัดซึง่ เป็ นนโยบายที่มาจากรัฐบาล ทาให้ ต้องเริ่ มทาแบบการบูรณะตังแต่
้ ก่อนน ้าลด จึงเป็ นไปไม่ได้ ที่จะมีการสารวจ
ความเสียหายหรื อวิเคราะห์วิธีการบูรณะ รายละเอียดต้ องไปตกลงกันหน้ างาน นอกจากนันแล้
้ ว บริ ษัทที่รับงานบูรณะ
แหล่งผลิตอิฐปูน ช่าง คนงาน ต่างก็เผชิญวิกฤตน ้าท่วมกันทังนั
้ น้ ไม่ได้ มีความพร้ อมในการทางานเหมือนในสภาพปรกติ
1
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ยิ่งกว่านัน้ จานวนของโบราณสถานที่บรู ณะในอยุธยา ซึง่ มีร้อยกว่าแห่ง 2เป็ นจานวนมากเกินกว่าทีก่ าลังของบริ ษัท ช่าง
และวัสดุก่อสร้ างจะรองรับได้ บริ ษัทหนึง่ ให้ สมั ภาษณ์วา่ ในช่วง2555 สานักศิลปากรที่ 3 ทาแบบบูรณะ 200 แห่งภายใน
3 เดือน จากปรกติที่ทาปี ละประมาณ 5 แห่งเท่านัน้

กาลังทางด้ านเจ้ าหน้ าทีก่ รมฯเองก็มีจากัด ท่านหนึง่ เล่าว่าช่วงนัน้

ต้ องควบคุมงานถึง 30-40 แห่ง ในเวลาที่รีบเร่ง เนื่องจากงบประมาณจะต้ องใช้ ให้ เสร็ จภายในกันยายน 2555 ในทาง
ปฏิบตั ิโบราณสถานแห่งหนึง่ จึงมีเวลาบูรณะไม่กี่เดือน ช่างควบคุมงานท่านหนึง่ บอกว่า บางแห่งมีเวลาบูรณะเพียง 45
วัน ตัวเลขของจานวนแหล่ง และเวลาในการบูรณะ อาจจะมีความคลาดเคลือ่ นอยูบ่ ้ างยังไม่สามารถยืนยันได้ แน่ นอน แต่
คาบอกเล่าซึง่ ได้ มาจากหลายแหล่งมีความสอดคล้ องกัน และแสดงถึงบรรยากาศของการทางานที่รวบรัดและรี บเร่งเป็ น
อย่างยิ่ง คุณภาพของการบูรณะจึงกลายเป็ นเหยื่อของการโหมทาโครงการในเวลาอันสันและปราศจากความพร้
้
อม เท่าที่
ได้ สมั ภาษณ์ข้าราชการ เจ้ าของบริ ษัท และช่าง ไม่มีใครพอใจกับกระบวนการและผลงานการบูรณะอันครึกโครมครัง้ นี ้เลย
แต่ก็มกั จะบอกว่าเป็ นเรื่ อง “นโยบาย” “การเมือง” หรื อถูกบีบมา ไม่สามารถปฏิเสธได้ และในการสัมภาษณ์แทบไม่มีผ้ ใู ด
พร้ อมที่จะขยายความให้ รายละเอียดแก่คณะผู้ศกึ ษาได้
ถึงแม้ กรณีบรู ณะอยุธยาหลังน ้าท่วม เป็ นเหตุการณ์ที่รุนแรงเป็ นพิเศษ จนเรี ยกได้ วา่ เป็ นการบูรณะแบบวิกฤต เราก็พบว่า
สถานการณ์การขาดแคลนช่าง(ในกรณีนี ้เน้ นช่างปูน)ทีม่ ีฝีมือ และการบูรณะที่ไม่ได้ มาตรฐาน มีการก่อตัวมาก่อนหน้ า
และยังมีอยูต่ อ่ เนื่องในปั จจุบนั แต่ไม่ถึงกับอยูใ่ นระดับวิกฤตรุนแรงเช่นในปี 2555
จากข้ อมูลจากการสารวจภาคสนาม กล่าวได้ วา่ ความด้ อยคุณภาพของงานบูรณะ เป็ นอาการที่มมี ลู เหตุมาจากเงื่อนไข
ปั จจัยทีเ่ กี่ยวพันกันเป็ นลูกโซ่หลายประการ ได้ แก่เรื่ อง สภาพปั จจุบนั ของการทางานของช่างปูนบูรณะในระบบบริ ษัท
รับเหมา ช่องว่างระหว่างองค์ความรู้และปฏิบตั ิการเรื่ องการอนุรักษ์ ในกรณีของปูนหมัก และโครงสร้ างการบริ หารจัดการ
การอนุรักษ์ ของรัฐ และเป็ นไปได้ วา่ มีปัจจัยอื่นอีก ซึง่ ยังไม่สามารถระบุได้ ในการสารวจด้ วยระยะเวลาอันสัน้
1.2 ที่มาของข้ อมูล

เนื่องจากรายงานนี ้มีที่มาจากภาคสนาม อันดับแรกจึงเป็ นการแนะนาให้ ร้ ูจกั คนกลุม่ ต่างๆที่ให้ ข้อมูลหลัก พร้ อมทังภู
้ มิหลัง
และประสบการณ์โดยสังเขป เพือ่ ให้ ทราบว่าแหล่งที่มาของข้ อมูลที่ใช้ รายงานนี ้ โดยจะแบ่งกลุม่ ออกเป็ น บริ ษัทและ
เจ้ าของบริ ษัท, ผู้จดั การโครงการ, ผู้ควบคุมหน้ างาน, ช่าง, นักวิชาการอนุรักษ์ , ผู้บริ หารและผู้ปฏิบตั ิงานของกรมศิลปากร
1.2.1 บริษัทและเจ้ าของบริษัท

เมื่อเริ่ มศึกษา คณะผู้ศกึ ษาได้ รับรายชื่อของบริ ษัททีเ่ คยทางานบูรณะโบราณสถานอยุธยามาทังหมด
้
15 บริ ษัท ในจานวน
นี ้ มีเพียง 8 บริ ษัท ที่เราสามารถติดต่อและขอสัมภาษณ์เจ้ าของ หรื อผู้จดั การได้ ดังนี ้

2

ยังไม่สามารถระบุตวั เลขได้ วา่ เท่าใด บางท่านบอกว่า ร้ อยกว่าแห่ง บางท่านว่าสองร้ อยแห่ง
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หจก. ฐานอนุรักษ์
ได้ สมั ภาษณ์ คุณ จุมภฏ ตรัสศิริ เจ้ าของบริ ษัท คุณจุมภฏ ปั จจุบนั อายุ 61 ปี จบวิศวกรรม โยธา เคยเป็ นวิศวกร กรม
ศิลปากร สานักสถาปั ตยกรรม บรรจุเมื่อปี 2521 และเกษี ยณก่อนอายุ ออกมาตังบริ
้ ษัทรับเหมาบูรณะโบราณสถาน แต่
ปั จจุบนั ไม่ได้ ร่วมยื่นซองประมูลงานของกรมศิลปากร แต่จะรับงานจากวัดที่ร้ ูจกั ขณะที่สมั ภาษณ์กาลังซ่อมวัดกก บางขุน
เทียน มีงานซ่อมวัดอีกได้ แก่ วัดกิ่งแก้ ว และวัดกุศลสมาคาร นอกจากนันรั
้ บงานที่ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในอดีตมี
ผลงานบูรณะวัดสาคัญ คือ หอไตรวัดเทพธิดาราม หอไตรกลางน ้า วัดอัปสรสวรรค์ ซึง่ เป็ นงานที่กรมฯทาร่วมกับสมาคม
สถาปนิกสยาม คุณจุมภฏเล่าว่าบริ ษัท มีช่างราว 40 คน ซึง่ อยูก่ บั บริ ษัทตลอด เป็ นช่างมาจากกาแพงเพชร อุตรดิตถ์ โดย
ช่างจะมีที่พกั ย่านฝั่ งธน ซึง่ เป็ นย่านที่คณ
ุ จุมภฏ พักอาศัยอยู่ และจะพยายามรับงานในรัศมีใกล้ ๆทีพ่ กั
คุณจุมภฏ มีประสบการณ์งานอนุรักษ์ ยาวนาน ตังแต่
้ รับราชการกรมศิลปากร และเคยมีความตังใจที
้ ่จะจัดตังหลั
้ กสูตร
อบรมการอนุรักษ์ ที่มีการบูรณาการความรู้หลายสาขา และให้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพแต่ผ้ เู ข้ ารับการอบรม แต่ไม่สามารถ
ผลักดันให้ เกิดขึ ้นได้

บริษัท ปรียะกิจ
เจ้ าของบริ ษัทได้ ให้ ไปสัมภาษณ์ คุณอลงกรณ์ ผู้จดั การโครงการบูรณะวัดอรุณราชวราราม ที่สานักงานชัว่ คราววัดอรุณฯ
และได้ ไปดูการบูรณะวัดศาลาปูนที่อยุธยา บริ ษัทปรี ยะกิจเป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่ รับงานขนาดใหญ่ เช่นงานบูรณะพระ
ปรางค์วดั อรุณซึง่ ทาต่อเนื่องกันมา 4 ปี แล้ ว บริ ษัทไม่มีชา่ งประจาของตนเอง ใช้ วิธีจ้างเหมาทีมช่าง แต่ละทีมจะมีหวั หน้ า
และทีมงานของตนเอง บริ ษัทใช้ วิธีบริ หารจัดการโดยจ้ างอีกบริษัทหนึง่ (คือบริ ษัทของคุณอลงกรณ์) มารับงานบริ หาร
โครงการ และจ้ างอดีตข้ าราชการกรมฯที่เกษี ยณแล้ ว มาเป็ นผู้ควบคุมงานในไซต์งานต่างๆ เดิมบริ ษัทรับงานที่กรุงเทพฯ
เป็ นหลัก แต่ขณะนี ้เริ่มรับงานที่อยุธยาคือที่วดั ศาลาปูน

หจก. ดับเบิล้ ยู เอ อาร์ คอนสตรัคชั่น
สัมภาษณ์ คุณอนนท์ เรื องเทศ เจ้ าของบริ ษัท คุณอนนท์เรียนจบโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (สายประวัตศิ าสตร์
ศิลปะ) หลังจากจบแล้ วทางานกับบริ ษัทสุรศักดิ์ ต่อมาจึงมาตังบริ
้ ษัทของตนเอง ขณะสัมภาษณ์กาลังซ่อมเขาวัง ที่พระที่
นัง่ ปราโมทย์มไหศวรรย์ และรับงานที่อื่นอีกสองแห่งคือที่ชมุ พร และพนมทวน การบริ หารช่างใช้ วิธีจ้างเหมาทีมช่าง คุณ
อนนท์ให้ ความร่วมมืออย่างดี ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็ นจริ งของการเป็ นผู้รับเหมา และอนุญาตให้ สมั ภาษณ์ทีมงานปูน
ซึง่ สาธิตการขัดปูนตาให้ ดู

หจก. พัทธกร
สัมภาษณ์ คุณชลทิศ สว่างจิตร เจ้ าของ คุณชลทิศเรี ยนจบโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่ มทางานบูรณะมาตังแต่
้
ราวปี 2540 โดยทางานให้ บริษัทเอกพรไพศาล และบริ ษัทพรอนันต์ (ซึง่ เจ้ าของเป็ นเครื อญาติของเอกพรไพศาล) หลังจาก
นันในปี
้
2546 ได้ ออกมาตังบริ
้ ษัทรับงานบูรณะของตนเอง บริ ษัทมักจะรับงานไม้ มากกว่างานปูน ไม่มีช่างประจาของ
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บริ ษัท แต่ก็พยายามรักษาช่างทีม่ ีฝีมือไว้ กบั บริ ษัทของตนด้ วยการให้ คา่ แรงสูงพอประมาณ และให้ โบนัสเพิ่มในกรณีที่มีผล
กาไร คุณชลทิศยินดีให้ ข้อมูลและมีข้อคิดเห็นที่นา่ สนใจเกี่ยวกับปั ญหาการอนุรักษ์ ในปั จจุบนั

หจก. บูรณาไท
สัมภาษณ์คณ
ุ กิตติพงษ์ ธรรมารัตน์ เจ้ าของ ที่สานักงานถนนจรัลสนิทวงศ์ คุณกิตติพงษ์ เป็ นน้ องชายของคุณสมชัย ซึง่
เป็ นเจ้ าของบริษัทศิวกร ซึง่ เป็ นบริ ษัทเก่าแก่ และได้ สนทนากับ ดร ฐิ ติพรรณ บัววัฒนา ภรรยาและกรรมการที่ปรึกษาของห
จก.บูรณาไท แยกตัวออกมาจากศิวกรมาประมาณสิบปี งานใหญ่ที่เคยทาในอดีต คือซ่อมกาแพงวังที่ลพบุรี ยาว 5
กิโลเมตร ปั จจุบนั มีงานซ่อมศาลาการเปรี ยญวัดใหญ่สวุ รรณาราม ลพบุรี และ วัดไพชยนต์ สมุทรปราการ การบริ หารช่าง
บริ ษัทมีชา่ งประจาบางส่วน และบางส่วนเป็ นช่างนอกที่รับเหมา และจ้ างช่างพิเศษเพิ่มเติมในกรณีที่มีงานทีต่ ้ องอาศัย
ความชานาญพิเศษ นอกจากนันมี
้ การจ้ างโฟแมนประจาบริษัท ควบคุมงานตามไซต์ตา่ งๆ

หจก. เอกพรไพศาล
สัมภาษณ์คณ
ุ รัตนา แสไพศาล เจ้ าของ คุณรัตนาบรรยายว่าบริษัทของตนเองเป็ นบริษัทขนาดเล็กถึงกลาง เริ่ มทา
เนื่องจากมีญาติเคยทางานกรมศิลปากรเป็ นคนช่วยให้ คาแนะนา ประกอบกับเคยเป็ นครูและชอบด้ านศิลปะ จึงทาเรื่ อยมา
รับงานอยุธยา ลพบุรี ปั จจุบนั มีงานที่สงขลาด้ วย คุณรัตนาให้ ความร่วมมืออย่างดี ทาให้ สามารถติดต่อผู้ให้ ข้อมูลได้ อกี
หลายคน คณะผู้ศกึ ษายังได้ มีโอกาสดูงานการบูรณะของบริษัททีว่ ดั ธรรมิการาม (วัดค้ างคาว) ลพบุรี และได้ สมั ภาษณ์
หัวหน้ าช่างปูนและช่างไม้ ของบริษัทหลายครัง้ ช่างของบริ ษัทเป็ นทีมรับเหมา แต่หวั หน้ าช่างทังสองที
้
มบอกว่าชอบทางาน
กับบริ ษัทนี ้ และคาดว่าจะทาต่อเนื่องไป

บริษัท นอร์ ทเทิร์น สตาร์
เจ้ าของเป็ นนักโบราณคดี แต่ไม่ได้ พบ เราได้ สมั ภาษณ์ ผู้ควบคุมงาน คือ คุณสัมพันธ์ สุขพัทธี หรื อช่างจุ่น ซึง่ เคยเป็ น
ลูกจ้ างของกรมฯมาตังแต่
้ ปี 2522 แล้ วออกมาทางานรับจ้ างเหมา คุมงานบูรณะ เราได้ ดงู านบูรณะองค์พระนอนที่วดั พระ
นอน ซึง่ มี หจก 66 ผู้สร้ าง 2009 เป็ นผู้บรู ณะองค์พระ และสร้ างวิหารครอบ

หจก. 66 ผู้สร้ าง 2009
สัมภาษณ์ คุณรัชนีพร แก้ วสาร เจ้ าของ ที่ไซต์วดั ภูเขาทอง อยุธยา คุณรัชนีพรเริ่ มด้ วยการทางานกับบริ ษัทพรอนันต์
ประมาณ 10 ปี แล้ วเริ่ มทาบริษัทของตัวเองมาประมาณ 7 ปี ปั จจุบนั รับงานอยู่ 4 ที่ ในพื ้นที่อยุธยา นครปฐม และชัยนาท
บริ ษัทนี ้กล่าวว่ามีชา่ งประจาของตนเอง รวมทังหมดประมาณ
้
60 คน เป็ นช่างเก่าที่มาจากบริ ษัทพรอนันต์ ซึง่ เลิกทาแล้ ว
โดยจ่ายเงินให้ เป็ นรายวัน ช่างทีท่ างานด้ วยมักเป็ นคนสุรินทร์ และบุรีรัมย์
ส่วนอีก 7 บริ ษัทนัน้ ไม่สามารถติดต่อได้ ด้ วยเหตุผลดังนี ้

บริษัท กันต์ กนิษฐ์ ก่อสร้ าง จากัด
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พยายามโทรศัพท์ตดิ ต่อหลายครัง้ แต่เจ้ าของบอกว่างานยุง่ เกินกว่าที่จะพบหรื อให้ สมั ภาษณ์ เท่าที่เราทราบจากบริษัทอื่น
กันต์กนิษฐ์ มีเจ้ าของเป็ นวิศวกร ซึง่ รับงานก่อสร้ างทัว่ ไปมาก่อน แล้ วต่อมาจึงมาจับงานบูรณะโบราณสถาน เป็ นบริษัท
ขนาดใหญ่ สามารถประมูลงานทีใ่ ช้ งบประมาณสูง เช่นล่าสุดประมูลได้ งานบูรณะวัดมงคลบพิตร อยุธยา ซึ่งเป็ นที่
กล่าวขวัญถึงในหมูบ่ ริษัทรับเหมาทังหลาย
้
กันต์กนิษฐ์ รับงานในกรุงเทพฯและอยุธยา ขณะนี ้มีงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนนั ทา

บริษัท ชาญรุ่งโรจน์ จากัด
ไม่สามารถติดต่อได้

สุ รินทร์ ประดิษฐ์ ทรัพย์
ไม่สามารถติดต่อได้ และไม่สามารถยืนยันว่ายังอยูห่ รื อไม่

ธนานพการช่ าง
ทางานที่ภาคอิสาน ไม่ใคร่สะดวกที่จะให้ สมั ภาษณ์

สวิช การช่ าง
ไม่สามารถติดต่อได้

พรอนันต์
เลิกกิจการไปแล้ ว

ส บุญมีฤทธิ์
งานยุง่ ไม่วา่ ง ไม่รับนัด

นอกจากนันได้
้ สมั ภาษณ์บริษัททีไ่ ม่รับงานบูรณะโบราณสถานอยุธยา คือ บริ ษัท ศิวกร โดยสัมภาษณ์ คุณสมชัย เจ้ าของ
ส่วนอีกสองบริ ษัทที่ทางานลักษณะเดียวกัน คือ ปวช การช่าง ยังไม่สามารถติดต่อได้ และบริษัท แชฟ้ า เลิกกิจการบูรณะ
ไปแล้ ว
บริ ษัทศิวกรเป็ นบริ ษัทเก่าแก่ที่สดุ ที่ได้ สมั ภาษณ์ ก่อตังมาตั
้ งแต่
้ พ.ศ. 2495 โดยคุณพ่อของคุณ สมชัย ธรรมารัตน์ เจ้ าของ
ในปั จจุบนั เราได้ มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณสมชัย ที่สานักงานถนนจรัลสนิทวงศ์ และได้ ดกู ารทางานบูรณะที่วดั นางชี โชติกา
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ราม กรุงเทพฯ และสัมภาษณ์ คุณสมชาย พ่วงสว่าง ผู้จดั การโครงการ คุณพ่อของคุณสมชัย คือคุณ ลิ ้มจิงย ้า เป็ นช่างไม้
มาจากประเทศจีน มีช่างและคนงานเป็ นชาวจีนอพยพ คุณสมชัยได้ มาช่วยคุณพ่อทางานตังแต่
้ เรี ยนจบมัธยม 8 จาก
โรงเรี ยนเซนต์คาเบรี ยล ได้ รับการถ่ายทอด และสัง่ สมประสบการณ์การก่อสร้ างและการบูรณะอาคารเก่า มาเป็ นเวลา
ยาวนานกว่าหกสิบปี รวมทังได้
้ มกี ารถ่ายทอดความชานาญให้ กบั ช่างของบริ ษัทรุ่นสูร่ ุ่น เช่นคุณสมชาย ผู้จดั การใน
ปั จจุบนั ก็มีคณ
ุ พ่อเป็ นหัวหน้ าช่างของบริษัทศิวกรมาก่อน ปั จจุบนั บริ ษัทคุณสมชัยมีลกู ชายทีเ่ ป็ นวิศวกรมารับช่วงต่อ
บริ ษัทศิวกรไม่รับงานบูรณะที่อยุธยา ส่วนใหญ่จะทางานในพระบรมมหาราชวัง และวัดใหญ่ๆ เช่น ปฏิสงั ขรณ์พระบรม
ธาตุเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ปี 2549 ซึง่ เป็ นงานที่ได้ รับรางวัลการอนุรักษ์ ศิลปกรรมสถาปั ตยกรรมดีเด่น ของ
สมาคมสถาปนิกสยาม
นอกจากนี ้ได้ สมั ภาษณ์คณ
ุ ทนงศักดิ์ หาญวงษ์ (ในปั จจุบนั นี ้เป็ นนักวิชาการ/นักโบราณคดีอิสระ) ซึง่ เป็ นเจ้ าของบริษัท
ปุราณรักษ์ ที่ได้ ปิดบริษัทไปเมื่อปี พ.ศ. 2540 และได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเหมาในช่วงเวลา 2532-2540 ว่าบริษัทของ
คุณทนงศักดิจ์ ้ างบุคลากรและช่างฝี มือแบบประจา ให้ เป็ นเงินเดือน ทาให้ มีคา่ ใช้ จา่ ยสูงกว่าบริ ษัทอื่นๆก็จริ ง แต่จะควบคุม
คุณภาพงานได้ ดีกว่า และให้ ความเห็นว่าการใช้ ปนู หมัก ทาได้ แต่ต้องไม่เร่งรัดในเรื่ องเวลา และมีการควบคุมงานที่
เคร่งครัด
ในระยะหลัง เราได้ ชื่อของบริ ษัทมาอีกจานวนหนึง่ ซึง่ ทางานบูรณะในภาคอื่นๆของประเทศ แต่ยงั ไม่สามารถเดินทางไป
ติดต่อได้ เพราะอยูไ่ กลและอยูน่ อกขอบเขตของการศึกษานี ้
1.2.2 ผู้จัดการโครงการ/ผู้ควบคุมหน้ างาน

คุณอลงกรณ์ แสงนิกร
มีบริ ษัทของตัวเอง เป็ นบริษัทรับงานออกแบบ แต่ในงานบูรณะโบราณสถานนี ้ได้ รับงานมาจากบริษัท ปรี ยะกิจ มาทาหน้ า
บริ หารโครงการบูรณะของปรี ยะกิจ โดยทาหน้ าที่คมุ หน้ างานทังหมดในทุ
้
กไซท์ ดูแลควบคุม มาตรฐานฝี มือช่าง และการ
เบิกจ่ายเงิน

คุณกิติพงศ์ กุมพิโร
เรี ยนมาทางโยธาก่อสร้ าง เคยเป็ นช่างโยธาของกรมศิลปากรก่อนเษี ยณ (พ.ศ. 2551) มารับงานควบคุมหน้ างาน ที่วดั อรุณ
ราชวรารามในการบูรณะของบริษัทปรี ยะกิจ ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ที่มีอยูไ่ ด้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ เมื่อครัง้ ทางาน
กับกรมศิลปากร

คุณพิชัย บุญแจ้ ง
เคยทางานกรมศิลปากรมาก่อน เป็ นหัวหน้ าช่างสมัยเมื่อกรมฯยังซ่อมเอง มีประสบการณ์ทางานในสานักงานภูมิภาค
หลายแห่ง เช่น ลพบุรี พิมาย และอยุธยา โดยได้ เกษี ยณในตาแหน่ง “ช่างเทคนิคอาวุโส” ปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ “หัวหน้ างาน
อนุรักษ์ ” ในปั จจุบนั รับงานจากคุณอลงกรณ์ แสงนิกร มาควบคุมงานบูรณะของบริษัทปรี ยะกิจที่วดั ศาลาปูน
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1.2.3 ช่ างปูน

ช่ าง เอกลักษณ์ มิตรรัน
ช่างเอกลักษณ์ หรื อช่างเผย เป็ นตัวแทนของ ช่างปูนปั น้ เพชรบุรี เรี ยกตัวเองว่า ช่างพื ้นบ้ าน (หมายถึงไม่เคยเรี ยน หรื อฝึ ก
ในสถาบัน) หรื อช่างอิสระ หรื อศิลปิ นเดี่ยว ปั จจุบนั อายุ 58 คนเพชรบุรี หนองปรง เป็ นโซ่ง
พื ้นเพจากครอบครัวทานา เริ่ มทางานปั น้ เมื่ออายุราว 36 ก่อนหน้ านันท
้ างานด้ านต่างๆของการก่อสร้ าง อายุ 14-15 เริ่ ม
ด้ วยการเขียนโปสเตอร์ โฆษณาหนังตามโรงหนัง แล้ วทางานก่อสร้ าง ไม้ ปูน สี เคยไปมาเลย์เซีย ซาอุดิอะเรเบีย ไปทางาน
ที่ซาอุฯมา 6 ปี เดิมจะไปทางานสี แต่เนื่องจากมีฝีมือทางการเขียนภาพ จึงได้ วาดภาพประดับในโรงเรี ยนและที่อื่นๆ กลับ
จากซาอุฯราวปี 2536 อายุราว 36 เริ่ มจับงานปูนปั น้ โดยการปั น้ หัวสัตว์ (สาหรับใส่เขาสัตว์) แล้ วก็มาจับงานปั น้ ปูนสด
รับงานจากวัดเป็ นหลัก การปั น้ ปูนเป็ นลวดลาย หัดเองและมี”ครู” ให้ คาแนะนา “ครู” ที่เอ่ยชื่อ มี ช่างเหิ่น เกศรา ช่างทอง
ร่วง เอมโอษฐ์ ช่างสมบัติ พูลเกิด ปั จจุบนั จัดพิธีไหว้ ครูปีละครัง้ โดยมีชา่ งอื่นๆมาร่วมด้ วย
งานที่รับทาเป็ นงานปูนปั น้ ทังปั
้ น้ สด และหล่อด้ วยพิมพ์ มีทงงานที
ั้
เ่ ป็ นลวดลายประดับ (ลายไทย นูนต่าเล่าเรื่ อง) ปูนปั น้
สดและปูนหล่อประดับบัวหัวเสา และงานประติมากรรมลอยตัว (ทีบ่ ้ านมีงานนารายณ์ทรงครุฑ รูปในหลวง พระ นักกีฬา
ยิมนาสติก) ผลงานที่ภาคภูมิใจทีพ่ าไปดู เป็ นองค์พระขนาดใหญ่บนยอดเขาวัดเขาบันไดอิฐ สูง 21เมตร (วัดจากฐาน) ปั น้
หน้ าบันวิหารเมียน้ อย วัดเขาบันไดอิฐ ปั น้ เทวดาบนยอดเสาสามองค์ คชสีห์สองคูท่ ี่หอพระธาตุวดั ข่อย ราชรถ ผนังภาพ
เล่าเรื่ องพระมหาชนก (ขนาดใหญ่มาก ยาวประมาณ 15 เมตร) วัดข่อย (วัดนี ้สร้ างงานใหม่จานวนมาก เป็ นทีช่ มุ นุมฝี มือ
ช่างปูนปั น้ หลายคน) ภาพเขียนกินนร กินนรี ศาลาวัดเขาบันไดอิฐ สรุปว่า ทางานช่างได้ หลายอย่าง แต่ชอบทางานปั น้
ชอบทางานที่สร้ างรูปแบบใหม่ของตัวเอง และไม่ทางานซ่อมโบราณสถานด้ วยเหตุผลว่า “คนละทางกัน”

ช่ างสมเกียรติ ทองชมภู
คุณสมเกียรติ อายุ 46 ปี เป็ นหัวหน้ าช่างทีมหนึง่ ของบริษัทปรี ยะกิจ เป็ นคนสระบุรี เรี ยนจบประถมศึกษาปี ที่ 6 (ต่อมา
เรี ยนกศน. ได้ วฒ
ุ ิ ม3) พออายุได้ ราว 13 ปี ได้ เริ่ มมาทางานก่อนสร้ าง โดยฝึ กกับเฮียเก๊ า ซ่อมวัดโพธิ์ คณะของเราได้ พบ
คุณสมเกียรติที่วดั อรุณฯ งานที่ทีมคุณสมเกียรติถนัดและรับทาในปั จจุบนั เรี ยกว่า งาน “ปูนประดับ” ซึง่ เป็ นงานปูนที่มี
ลักษณะเฉพาะ คือนาถ้ วยกระเบื ้องมาตัดเป็ นชิ ้นเล็กๆ คล้ ายโมเสค แล้ วติดประดับเป็ นลวดลายดอกไม้ ใบไม้ ลายไทย
ประดับองค์เจดีย์ซงึ่ มีการฉาบและขัดปูนไว้ แล้ ว จึงเป็ นงานละเอียด และมีเฉพาะในวัดใหญ่ๆในกรุงเทพฯเป็ นหลัก
โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์ ซงึ่ เป็ นซากปรักหักพัง จะไม่ใช้ งานปูนประดับประเภทนี ้ แต่โบราณสถานที่เป็ นวัดซึง่
ใช้ งานอยู่ อาจจะมีบ้าง

ช่ าง ยอดชาย พ่วงสว่ าง
คุณยอดชาย ปั จจุบนั มีตาแหน่งเป็ นผู้จดั การของบริ ษัทศิวกร แต่ทาหน้ าที่เป็ นหัวหน้ าช่างใหญ่ที่ควบคุมดูแลงานในไซท์
ต่างๆ ซึง่ มีหวั หน้ าช่างประจาไซท์อยูแ่ ล้ ว ซึง่ ระดับนี ้มีอยูร่ าว 5-6 คน เราได้ สมั ภาษณ์คณ
ุ ยอดชายครัง้ แรกทีว่ ดั นางชี และ
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ครัง้ ที่สองที่สานักงานของบริ ษัท คุณยอดชายบรรยายว่าตนเอง “เกิดที่ศวิ กร” เพราะคุณพ่อเป็ นหัวหน้ าช่างไม้ ของศิวกร
คุณยอดชายเรี ยนวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม อาศัยฝึ กฝนความชานาญกับ คุณสมชัย หรื อ “เฮียจิว” เจ้ าของบริษัทศิ
วกร ซึง่ ชอบสอนลูกน้ อง ในฐานะที่เป็ นหัวหน้ าช่างใหญ่คณ
ุ ยอดชายต้ องทางานได้ ทกุ อย่าง แต่ในปั จจุบนั ไม่ได้ ลงมือทา
เอง เป็ นการให้ คาปรึกษา ควบคุม โดยจะมีการประชุมกันทุกเช้ าที่ออฟฟิ ศ

ช่ าง นิเวศ บัวงาม
ช่างนิเวศ หรื อ ช่างเจี๊ยบ เป็ นหัวหน้ าทีมผู้รับเหมา ที่ปัจจุบนั ทางานกับบริ ษัทเอกพรไพศาล ของคุณรัตนา ช่างเป็ นคน
สมุทรปราการ พ่อเป็ นช่างไม้ และพี่ชายรับจ้ างต่อเรื อ ช่างเจี๊ยบได้ ช่วยพ่อจึงได้ เรี ยนรู้งานไม้ มาตังแต่
้ เด็ก เหตุการณ์ที่ทาให้
ช่างเจี๊ยบก้ าวเข้ ามาสูง่ านบูรณะโบราณสถาน คือ เพื่อนคนหนึง่ เป็ นคนพิษณุโลกไม่มีงานทาเลยมาช่วยต่อเรื อ และต่อมา
เขาได้ งานบูรณะ โดยไปช่วยงานคนรู้ จกั ซึง่ เป็ นผู้รับเหมาที่อยุธยา ทาอยูห่ ลายปี แล้ วเพื่อนได้ รับงานเหมา ที่ ต.ปลักแรด อ.
บางระกา พิษณุโลก ต่อมา พ.ศ.2544 บริ ษัทสุรศักดิ์ จ้ างไปทางานไม้ งานแรกเป็ นการบูรณะ ที่วดั สุวรรณดาราราม
อยุธยา ช่างเจี๊ยบมีชื่อเสียงว่าเป็ นช่างไม้ มีฝีมือ เป็ นที่ร้ ูจกั ของผู้ทคี่ ณะเราได้ ไปสัมภาษณ์มาหลายคน นอกจากงานไม้ แล้ ว
ช่างเจี๊ยบสามารถทางานปูนและมีทีมช่างปูนด้ วย โดยทีเ่ รี ยนจากพ่อของช่างแจ๊ คซึง่ ทางานด้ วยกันที่วดั สุวรรณดาราราม

ช่ าง ธนัช สาอางค์ ผวิ
ช่างธนัช หรื อ ช่างแจ๊ ค เป็ นคนสุโขทัย อายุ 30 ปี ปั จจุบนั ทางานกับบริ ษัทเอกพรไพศาล แต่ก็เคยผ่านการทางานมาหลาย
บริ ษัท เรี ยนงานปูนจากพ่อตังแต่
้ ยงั เรี ยนหนังสือ และพอเรี ยนจบแล้ ว (ม.6) ก็ยงั ทาต่อ ได้ เรี ยนรู้จากช่างควบคุมงานของ
กรมฯด้ วย ช่างแจ๊ คมีทมี ช่างปูนของตัวเองประมาณ 12 คน ซึง่ ส่วนมากเป็ นญาติพี่น้องกัน สามารถทางานปูนต่างๆ และ
งานซ่อมโครงสร้ างได้ ระดับหนึง่ ถึงแม้ ช่างแจ๊ คจะเป็ นหัวหน้ าทีม แต่ก็ลงมือทางานเองด้ วย ซึง่ อาจจะต่างจากหัวหน้ าส่วน
ใหญ่ทมี่ กั จะควบคุมมากกว่าลงมือทาเอง เราได้ สมั ภาษณ์ ช่างแจ๊ ค ที่วดั ธรรมิการาม ลพบุรี

ช่ าง ดารง
ช่างดารง อายุ 36 ปี เป็ นหัวหน้ าทีมช่างปูน ได้ สมั ภาษณ์ทเี่ ขาวัง เพชรบุรี ขณะที่ช่างกาลังขัดปูนตาบนหลังคาพระที่นงั่ ที่
กาลังซ่อม ดารงเป็ นคนสุโขทัย เป็ นญาติกบั ช่างแจ๊ ค ทางานมาตังแต่
้ อายุ 14 ปี โดยรับเหมาจากบริ ษัทอื่นๆ และได้ มาทา
กับ หจก. ดับเบิ ้ลยู เอ อาร์ คอนสตรัคชัน่ ประมาณสองสามปี มีทีมช่างปูนประมาณ 12 คน เป็ นคนสุโขทัยบางส่วน ช่าง
ดารงไม่ได้ ลงมือทาเอง แต่เป็ นคนควบคุมและให้ คาแนะนาช่างในทีมของตน

ช่ าง สุ ด เรือนเดื่อ
ช่างสุด เป็ นช่างปูนหญิง อายุ 57 เป็ นคนสุโขทัยและญาติกนั กับช่างดารง ช่างสุดเคยทางานก่อสร้ างทัว่ ไปมาก่อน แล้ วมา
ทางานบูรณะเมื่ออายุประมาณ 40 แล้ วรู้สกึ ชอบงานบูรณะมากกว่า ปั จจุบนั ช่างสุดชานาญงานขัดปูนตา ได้ แสดงวิธีโบก
ปูนและขัดปูนสาธิตให้ ชม
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ช่ าง ปทุม คามูล
เราพบช่างปทุมขณะที่ทางานขัดปูนหอกลอง วัดพระนอน เพชรบุรี ช่างปทุม เป็ นผู้รับเหมาหญิง เป็ นคนสุโขทัย ทางานปูน
มายี่สบิ กว่าปี ปั จจุบนั รับเหมางานกับบริ ษัท กันต์กนิษฐ์ ช่างสุดเริ่มทางานที่บริ ษัทสุรศักดิ์ เนื่องจากพี่ชายทาอยูท่ ีนนั่ สามี
ของช่างปทุมก็ทางานบูรณะด้ วย แต่เสียชีวิตไปก่อน หลังจากนันท
้ ากับหลายบริษัท ช่างมีลกู น้ องในทีมราว 12 คน ซึง่ เป็ น
ญาติพี่น้องลูกหลานทังนั
้ น้ นอกจากนันลู
้ กชายสองคนของช่าง ก็ยงั ทางานรับเหมางานบูรณะด้ วย คนหนึง่ กาลังทากับ
บริ ษัทเอกพรไพศาล ช่างสุดเคยทางานมาหลายจังหวัด ทังที
้ ่อยุธยา เชียงใหม่ นครพนม

ช่ าง สั มพันธ์ สุ ขพัทธี
ช่างสัมพันธ์ หรื อช่างจุ่น ได้ พบและสนทนา ที่วดั พระนอน อยุธยา ปั จจุบนั ช่างเป็ นผู้ควบคุมงานของบริ ษั ท นอร์ ทเทิร์นซัน
เป็ นคนอาเภอบางบาล อยุธยา เริ่มทางานเป็ นลูกจ้ างของกรมฯในปี 2522 ต่อมาได้ รับคาแนะนาจากผู้บริ หารกรมฯให้
ออกมาเป็ นทางานรับจ้ างเหมา เป็ นผู้ควบคุมงานบูรณะ ช่างสัมพันธ์มีประสบการณ์ควบคุมงาน มีความรู้เรื่ องรูปแบบ
โบราณสถาน และ เทคนิคการก่ออิฐในงานบูรณะ

ช่ าง ช้ อย เปรมปรี
เรี ยกกันด้ วยชื่อเล่นว่า ช่างเล็ก เป็ นคนปทุมธานี ออกจากบ้ านมาตังแต่
้ อายุ 17 ปี ก่อนหน้ านันเคยท
้
านา โดยเป็ นคนไถ
และหว่าน แต่ใส่ป๋ ยไม่
ุ เป็ น จบป.4มาเป็ นสารพัดช่าง ที่มาอยูอ่ ยุธยาเพราะหลังจากเป็ นทหารแล้ วก็มาแต่งงานกับคนบาง
บาล เริ่ มเป็ นช่างตอนอายุ 20 กว่าๆโดยทีใ่ นตอนต้ น ก็ทาไม่เป็ น แต่ได้ เรี ยนรู้จากการทางาน กับช่างกรมฯรุ่นก่อนๆ ในสมัย
นันกรมฯยั
้
ง บูรณะเองทุกอย่าง ยังไม่มีการรับเหมา ช่างเล็กและคนอื่นๆก็ลกู จ้ างทังหมด
้
ซึง่ มีเป็ นร้ อย แต่เป็ น ช่างปูน
ประมาณ 20 คน การบูรณะก็เป็ นไปตามงบประมาณ บางทีงบหมดก็เลิกจ้ างชัว่ คราว ได้ งบใหม่มาก็จ้างใหม่เพราะไม่ได้
เป็ นการจ้ างประจา ปั จจุบนั ช่างเล็กอายุ 64 ปี และ เป็ น “ช่างก่อ” ของกรมศิลป์ และให้ มาช่วยงานอนุรักษ์ ของเยอรมัน
และ ของกองทุนมรดกโลก (งานคุณโจเซฟี น)
1.2.4 ผู้เชี่ ยวชาญ

คุณ กิตติพนั ธ์ พานสุ วรรณ
ขณะที่สมั ภาษณ์เป็ นผู้อานวยการสานักสถาปั ตยกรรม ปั จจุบนั เป็ นรองอธิบดีกรมศิลปากร คุณกิ ตติพนั ธ์เป็ นวิศวกรโยธรา
เริ่ มทางานตังแต่
้ ปี 2528 ส่วนที่เกี่ยวกับปูนโบราณเข้ าใจว่าเคยศึกษาวิเคราะห์ความแข็งแรงของปูน และเคยมีสว่ น
โครงการอบรมของกรมฯ
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คุณ ทรงยศ วงศ์ประพฤติดี
ปั จจุบนั เป็ นนายช่างศิลปกรรม ประจาสานักศิลปากรที่ 3 มีพื ้นฐานจากการเรียนเพาะช่าง เน้ นจิตรกรรมไทย และค้ นคว้ า
หาความรู้ เช่นไปเรี ยนงานปูนปั น้ กับช่างทองร่วม เอมโอษฐ์ ที่เพชรบุรี คุณทรงยศมีความรู้กว้ างขวางมากเกี่ยวกับบริ ษัท
ช่าง แหล่งผลิตปูน อิฐ ผู้เชี่ยวชาญของกรมฯในอดีต

คุณ ศักดิ์ศรี เบ็ญจลักษณ์
ปั จจุบนั เป็ นช่างศิลปกรรมชานาญงาน สานักอุทยานประวัติศาสตร์ อยุธยา คุณศักดิ์ศรี จบปวส. เพาะช่าง เริ่ มทางานที่วดั
โพธิ์ วัดสุทศั น์ ปั น้ ฤาษีดดั ตน ยักษ์ ได้ เรี ยนรู้ระหว่างการทางานด้ วยการที่มีรุ่นพี่สอน

อาจารย์ สมชาติ จึงสิ ริอารักษ์
ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์ประจาคณะสถาปั ตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เขียนตาราพัฒนาการของความคิดและปฏิบตั ิการ
การอนุรักษ์ โบราณสถานในประเทศไทย มีประสบการณ์ศกึ ษาการอนุรักษ์ จากมหาวิทยาลัย York สหราชอาณาจักร และ
ได้ ทดลองใช้ ปนู หมักในการบูรณะเขาวัง เพชรบุรี

คุณ มนัชญา วาจก์วิสุทธิ์ และ คุณสุ รยุทธ วิริยะดารงค์
ทังสองท่
้
านเป็ นข้ าราชการประจา สานักสถาปั ตยกรรม กรมศิลปากร เป็ นผู้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องวัสดุปนู ที่ใช้ ในงานบูรณะ
การเปลีย่ นแปลงประเภทปูน และความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องมีการวิจยั ด้ านวัสดุ

คุณ มนตรี ธนภัทรพรชัย
2558 ถึง ปั จจุบนั เป็ นนักโบราณคดีชานาญการ หัวหน้ ากลุม่ โบราณคดี สานักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น มีหน้ าที่ศกึ ษา วิจยั
ด้ านโบราณคดี ประวัตศิ าสตร์ มานุษยวิทยา การจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ก่อนหน้ านัน้ 2541-2558 เป็ นนัก
โบราณคดีสานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 15 ภูเก็ต และสานักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา หัวหน้ า
อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง หัวหน้ าอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย คุณมนตรี ให้ ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับทางานของสานัก
ศิลปากรในภูมิภาค เกี่ยวกับระบบการจ้ างเหมา และการบูรณะ

คุณ อรรถสิ ทธิ์ อินต๊ ะ
เป็ นนายช่างโยธา อุทยานประวัตศิ าสตร์ อยุธยา ทางานมา 21 ปี เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์การทางานกับบริ ษัทรับเหมา ที่รับ
งานในอยุธยา และปั ญหาของการซ่อมหลังวิกฤตน ้าท่วมใหญ่ ปั จจุบนั มีหน้ าที่ควบคุมงานบูรณะในบริ เวณอุทยาน

คุณ ประทีป เพ็งตะโก
ในขณะสนทนา เป็ นผู้อานวยการสานักศิลปากร ที่ 3 ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับกาลังคนของสานักในภูมภิ าค ความสัมพันธ์กบั
หน่วยงานท้ องถิ่นในการบูรณะ ปั ญหาความขาดแคลนกาลังคน และลักษณะของการอบรม และบริ ษัทรับเหมาที่ต้องการ
เห็น
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คุณ พเยาว์ เข็มนาค
ปั จจุบนั เกษี ยณมา 9 ปี แล้ ว เคยรับราชการในกรมศิลปากร ประจาอยูใ่ นภาคอีสานยาวนาน และก่อนเกษียณได้ มาอยู่
อยุธยา เป็ นหัวหน้ างานอนุรักษ์ โบราณสถาน ศิลปากร ที่ 3 คุณพเยาว์ให้ ข้อมูลการทางานบูรณะในอดีต และปั ญหาต่างๆ
คุณพะเยาเป็ นนักค้ นคว้ า ได้ และตีพิมพ์ผลงานศึกษาภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ ในภาคอีสาน ทาแผนที่โบราณของเกาะ
เมืองและรอบนอกของอยุธยา และมีข้อเขียนศึกษาแง่มมุ ต่างๆของประวัตศิ าสตร์ ศิลปะของอยุธยา ซึง่ ใช้ ในการอบรมที่
กรมฯจัดให้ คนกลุม่ ต่างๆ

ส่ วนที่ 2 สภาพปัจจุบันของการทางานของช่ างปูนบูรณะในระบบบริษัทรับเหมา
เนื ้อหาส่วนนี ้ของรายงานต้ องการเสนอว่า ในปั จจุบนั ช่างปูนบูรณะที่ทางานในโครงการของกรมศิลปากร ไม่ได้ สงั กัดหรื อ
เป็ นลูกจ้ างของกรมฯโดยตรง แต่ทางานในระบบการจ้ างเหมา โดยมีบริ ษัททางานบูรณะ เป็ นผู้ประมูลโครงการจากกรมฯ
หลังจากนันบริ
้ ษัทจะจ้ างหัวหน้ าทีมช่าง ให้ รับเหมางานส่วนต่างๆไป สภาพการรับงานแบบจ้ างเหมา อาจมีความสะดวก
และทาให้ สามารถทางานบูรณะให้ ลลุ ว่ งไปได้ จานวนมาก ในเวลาอันสัน้ แต่ก็มีผลกระทบที่อาจทาให้ งานฝี มือช่างปูนด้ อย
คุณภาพ หรื อไม่สามารถแสดงฝี มือได้ อย่างเต็มที่ เนื่องจากการทางานอยูใ่ นกรอบการตัดสินใจด้ วยเงื่อนไขความอยูร่ อด
ทางธุรกิจ มากกว่าคุณภาพของฝี มือ ช่างปูนมีวิธีเรี ยนรู้อย่างไม่เป็ นทางการภายในกลุม่ ของตนเอง ฝึ กฝนทักษะใน
ระหว่างการทางาน แต่ขาดการสนับสนุนด้ านความรู้เรื่ องความสาคัญของวัสดุในการอนุรักษ์ สถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจของช่างปูนบูรณะ ไม่สงู นัก ไม่ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นช่างฝี มือชันสู
้ ง และไม่ดงึ ดูดคนรุ่นใหม่ที่มกี ารศึกษาใน
ระบบ รวมทังไม่
้ เอื ้อต่อการพัฒนาฝี มือเชิงช่างให้ มคี วามเป็ นเลิศได้
เนื ้อหาของส่วนนี ้ ประกอบด้ วย


พัฒนาการของระบบบริษัทรับเหมา



การบริ หารจัดการช่างของบริ ษัท



ทักษะและฝี มือของช่างปูน ในมุมมองของช่าง



ความรู้ด้านอื่นนอกเหนือจากความชานาญเชิงช่าง



การเปลีย่ นแปลงที่อาจจะเป็ นปั ญหาในการมีช่างฝี มือดี

2.1 พัฒนาการของระบบบริษัทรับเหมา

สยามเริ่มมีความคิดว่า อาคารเก่าและซากปรักหักพัง เป็ นสิง่ ที่มคี ณ
ุ ค่ามาตังแต่
้ ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 25 (คือ
สมัยรัชกาลที่ 4) ดังจะเห็นได้ จากบทพระราชาธิบายว่า “ถึงจะเก่าคร่ าคร่าชารุดทรุดโทรมไปแล้ ว ก็ยงั เป็ นเครื่ องประดับ
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พระนครอยู”่ 3 ดังนันไม่
้ ควรปล่อยให้ มีการลอบขุดหรื อทาลายเสียหายไป คุณค่าและความหมายของโบราณสถานมี
ปรับเปลีย่ นมาโดยลาดับ ในขณะเดียวกันหน้ าทีใ่ นการดูแลโบราณสถาน ซึง่ ในข้ อเขียนแรกๆเช่น ของกรมพระยาดารงรา
ชานุภาพ เรี ยกว่า “วิธีสงวนของโบราณ” ซึง่ ประกอบด้ วย การค้ น การตรวจ และการรักษานัน้ เป็ นหน้ าที่ของรัฐ โดยให้
เทศาภิบาลในสมัยนันคอยดู
้
แล ไม่ให้ มกี ารรื อ้ โบราณสถานสาคัญเพื่อสร้ างของใหม่แทน และให้ มกี ารปฏิสงั ขรณ์โดยทา
ตามแบบเดิม ไม่ให้ เปลีย่ นแปลงรูปแบบลวดลายตามใจชอบ
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วย โบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2477 กาหนดให้ อธิบดีกรม
ศิลปากร เป็ นผู้รับผิดชอบ ทาบัญชีโบราณสถาน และเมื่อขึ ้นบัญชีแล้ ว ห้ ามทาลาย แก้ ไข เปลีย่ นแปลงโบราณสถาน
เหล่านัน้ หากแต่ในยุคแรกเริ่ม ข้ าราชการกรมศิลปากรไม่ได้ มีความรู้และเท็คนิควิธีในการบูรณะหรื อปฏิสงั ขรณ์ ได้ อาศัย
การเรี ยนรู้จากนักวิชาการต่างประเทศ เช่นนักวิชาการของสถาบันฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (EFEO) ที่มาทาการขุดแต่งใน
ประเทศไทย หรื อการไปดูงานในประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น การที่หลวงบริ บาลบุรีภณ
ั ฑ์ไปดูการบูรณะปราสาทหินในกัมพูชา
ด้ วยวิธี anastylosis
ช่วงเวลาประมาณ 2490-2520 เป็ นช่วงเวลาที่มคี วามเคลือ่ นไหวสูงในวงการบูรณะ มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ ้นหลายอย่าง
ตัวอย่างเช่นในรัฐบาลจอมพลป.พิบลู สงคราม หลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง มีการบูรณะอยุธยา สุโขทัย มีการเข้ าเป็ น
ประเทศภาคีองค์การยูเนสโก และให้ ทนุ ข้ าราชการไปอบรมดูงานในต่างประเทศ มีการเริ่ มโครงการอุทยานประวัตศิ าสตร์
สุโขทัยเป็ นแห่งแรก ในปี 2520 ในขณะเดียวกันในปี 2502 มีการตังองค์
้ การส่งเสริ มการท่องเที่ยว และต่อมามีแผนพัฒนา
การท่องเที่ยว ซึง่ ทาให้ โบราณสถานได้ รับความหมายใหม่ ว่าเป็ นทรัพยากรสาหรับการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันกรม
ศิลปากรก็มกี ารปรับโครงสร้ าง และมีพระราชบัญญัตแิ ละระเบียบของกรมว่าด้ วยการอนุรักษ์ โบราณสถานเพิ่มเติมจาก
เดิม
ดังนันอาจกล่
้
าวได้ วา่ การบูรณะโบราณสถานเริ่มมีการขยายตัวมาตังแต่
้ ประมาณพ.ศ. 2520 และอาจจะเป็ นจุดตังต้
้ น
ของระบบการจ้ างบริ ษัทรับเหมา ในการบูรณะยุคเริ่ มแรกตังแต่
้ ราวพ.ศ. 2500 เป็ นการบูรณะที่ข้าราชการและช่างของ
กรมฯ เป็ นคนทาเอง โดยจ้ างช่างพื ้นบ้ านในท้ องถิ่นมาเป็ นลูกมือและแรงงาน
คุณพิชยั ผู้ควบคุมงานบริษัทปรี ยะกิจ ซึง่ น่าจะเริ่มรับราชการกรมฯประมาณช่วง 2520 ได้ เล่าบรรยากาศ “ยุคราชการทา
เอง” ให้ ฟังว่า แต่ละปี กรมฯจะออกไปทาโครงการบูรณะ ที่สโุ ขทัย กาแพงเพชร จะตังแคมป
้
์ ในบริเวณใกล้ โบราณสถาน
โดยมีหวั หน้ าเป็ นนักโบราณคดี ในทีมอาจมีนกั โบราณคดี สถาปนิกจากส่วนกลางไปร่วมขุดค้ น และมีช่างของกรมฯเป็ นคน
ลงมือทา คุณพิชยั ซึง่ มีพื ้นฐานเรี ยนช่างโยธามา ก็ได้ เรี ยนรู้สงั่ สมประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในโครงการเหล่านี ้

3

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2394-2404 อ้ างถึงในสมชาติ จึงสิริอารักษ์ ประวัติ แนวคิด
ทฤษฎี และการปฏิบตั ิการในการอนุรักษ์ โบราณสถาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 หน้ า 56
รายงานสถานการณ์ชา่ งปูนบูรณะ 30 กันยายน 2559 ปริ ตตา ฉวีวรรณ เทียมสูรย์

หน้ า 18

Appendix 6b

344

การบูรณะและสร้ างอุทยานประวัติศาสตร์ สโุ ขทัย น่าจะเป็ นจุดสาคัญในการสร้ างช่างซึง่ มีถิ่นฐานในสุโขทัย ให้ ทางาน
บูรณะ ช่างจานวนมากพอสมควรที่เราได้ สมั ภาษณ์จากบริ ษัทต่างๆ เป็ นคนสุโขทัย พ่อเคยทางานบูรณะในโครงการของ
กรมฯ คนเหล่านี ้ในปั จจุบนั เป็ นหัวหน้ าช่างปูนในหลายบริษัท และยังมีลกู หลานทางานเป็ นผู้รับเหมาและช่างสืบต่อกันมา
ด้ วย
ดังนันการจ้
้
างคนงานทาโครงการเฉพาะกิจ ร่วมกับช่างของกรมฯซึง่ เป็ นลูกจ้ างประจา(หรื อชัว่ คราวที่คอ่ นข้ างประจาเพราะ
จ้ างต่อเนื่องยาวนาน) จึงมีมาอย่างน้ อยตังแต่
้ พ.ศ. 2490 แต่การดาเนินการ กากับควบคุม เป็ นงานของนักวิชาการและ
ช่างของกรม ในขณะเดียวกันการมีบริ ษัทก่อสร้ างก็มใิ ช่เรื่ องใหม่นกั บริ ษัทศิวกร ตังมาตั
้ งแต่
้ พ.ศ. 2495 โดยคุณ ลิ ้มจิง
ย ้า บิดาของเจ้ าของคนปั จจุบนั โดยมีชา่ งจีนอพยพทีเ่ รี ยกว่า “ซิงตึง๊ ” ทางานด้ วยประมาณ 60 คน แต่งานของบริ ษัทใน
ยุคเริ่ มเป็ นการก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ างทัว่ ไป และสร้ างวัดเป็ นหลัก เช่นสร้ างอนุสาวรีย์ชยั สมรภูมิ ในปี

2485 สร้ างสะพานข้ าม

แม่น ้าที่จงั หวัดนครนายก บริ ษัทได้ อาศัยฐานความรู้ความชานาญจากการก่อสร้ างเป็ นทุนเดิม มาปรับใช้ ในการรับงาน
บูรณะวัดและอาคารเก่าหลังสาคัญๆ ในเวลาต่อมา
การเปลีย่ นจากระบบบูรณะโบราณสถาน จากทีค่ นกรมทาเองมาเป็ นบริ ษัทรับเหมาทา จะเกิดขึ ้นเมื่อใดแน่ยงั คงเป็ นเรื่ อง
ที่ต้องค้ นคว้ าทางประวัตศิ าสตร์ ตอ่ ไป คณะผู้ศกึ ษาสันนิษฐานว่าค่อยๆ เริ่ มมาตังแต่
้ กลาง 2520 ดังจะเห็นจากการ
สัมภาษณ์อาจารย์สมชาติ ที่เป็ นคนควบคุมการบูรณะเขาวังประมาณปี 2525 กล่าวว่า เป็ นการทาโดยมีบริษัทรับเหมาทา
แล้ ว แต่ก็ทางานใกล้ ชิดกับเจ้ าหน้ าที่ของกรมฯ อาจารย์สมชาติตงข้
ั ้ อสังเกตว่า การฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี ในปี 2525
เป็ นการปลุกกระแสหลงไหลโบราณสถาน ทาให้ งบประมาณหลัง่ ไหลเข้ ามาทังในกรุ
้
งเทพฯและในภูมิภาค มีโครงการ
บูรณะโบราณสถานเพิ่มขึ ้นจานวนมาก ทังที
้ เ่ ป็ นงบของกรมศิลปากร เงินบริ จาคของวัดต่างๆ และเงินงบประมาณของ
จังหวัดต่างๆซึง่ เกิดความต้ องการพัฒนาโบราณสถาน ให้ แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ ้นหน้ าขึ ้นตาของจังหวัดหรื อท้ องถิ่นของตน
อานิสงส์จากความต้ องการผู้บริ โภครุ่นใหม่ที่ชื่นชมการท่องเทีย่ วโบราณสถาน และจานวนงบประมาณที่เพิม่ ขึ ้นทาให้
สามารถจ้ างงานได้ เต็มที่ครบวงจร ทาได้ เร็ วทันใจ ขนาดที่ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ทา่ นหนึง่ พูดทีเล่นทีจริงว่า “เจดีย์พงั ก็พอกได้ เลย
เนรมิตยอดได้ ไม่มีช้างอาทิตย์เดียวช้ างล้ อมเลย”
ในช่วงแรก จานวนบริษัทรับเหมางานบูรณะยังมีไม่กี่บริ ษัท แต่มาเพิ่มจานวนอย่างมากในช่วงราวสิบห้ าปี มานี ้ ผู้ให้
สัมภาษณ์บางท่านมีความเห็นว่า ช่วงที่บริษัทมาเกิดขึ ้นมากน่าจะเป็ นช่วงหลังฟองสบูแ่ ตก หลัง2540 มีเงินกู้เพื่อฟื น้ ฟู
เศรษฐกิจ เงิน SIF ทาให้ มเี งินงบประมาณบูรณะมาก และเกิดมีบริ ษัทใหม่ๆขึ ้นมาก
นอกจากนันกรมศิ
้
ลปากรเอง ก็มนี โยบายให้ ถ่ายโอนภารกิจการบูรณะไปยังบริ ษัทเอกชน หรื อการ outsource ให้ มาก
และเต็มที่ขึ ้น ผู้ให้ สมั ภาษณ์หลายท่านบอกว่า การบูรณะโดยคนของกรมฯทาเองนัน้ ทาแบบ”พี่ๆน้ องๆ” ไม่สามารถเร่งรัด
ไม่สามารถกาหนดได้ วา่ จะเสร็ จเมื่อไหร่ การบริ หารงบประมาณมีความล่อแหลม จะสะดวกกว่าถ้ าหากยกภารกิจนี ้ไปให้
เอกชนเป็ นคนทา โดยที่กรมฯเป็ นผู้ที่กากับควบคุม ดังจะเห็นได้ วา่ ช่างทีเ่ คยเป็ นลูกจ้ างของกรมฯ ได้ รับการสนับสนุนให้
ออกไปทางานเป็ นผู้ควบคุมงาน หรื อเป็ นหัวหน้ าช่างของบริษัทภายนอก ข้ าราชการที่เป็ นนักโบราณคดีก็พบว่า การออกไป
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ตังบริ
้ ษัทส่วนบุคคล เป็ นช่องทางที่สามารถใช้ วิชาชีพเกิดรายได้ สงู กว่าการทางานในราชการ บริ ษัทบางแห่งซึง่ เจ้ าของเป็ น
นักโบราณคดีให้ สมั ภาษณ์วา่ ได้ รับคาแนะนาจากผู้บริ หารระดับสูงของกรม ให้ ตงบริ
ั ้ ษัทของตนเอง
ดังนันในปั
้ จจุบนั จึงพบว่าการบูรณะโบราณสถาน จากกรณีของอยุธยา เป็ นการดาเนินการโดยการบริ ษัทเอกชนทีช่ นะการ
ประมูล ได้ ทาโครงการ ช่างที่เป็ นลูกจ้ างประจาของกรมฯเอง ยังมีอยูบ่ ้ างประมาณ 12 คน แต่ชา่ งเหล่านี ้มักจะทางาน
ขนาดเล็ก เช่นงานฉุกเฉิน การก่อสร้ างเล็กๆ ทางานบารุงรักษา ซ่อมขนาดเล็ก ไม่ได้ ทางานบูรณะขนาดใหญ่
บริ ษัทที่ทางานบูรณะในปั จจุบนั ประมาณการโดยผู้ให้ ข้อมูลต่างๆ ว่ามีราว 50-60 บริ ษัท ส่วนบริ ษัทที่เคยรับงานบูรณะที่
อยุธยาในปี 2555 คณะผู้ศกึ ษาได้ รายชื่อมา 15 บริ ษัท แต่วา่ ในปั จจุบนั เลิกกิจการไปบ้ าง หรื อไปทางานในภาคอื่นบ้ าง ไม่
สามารถติดต่อได้ บ้าง เราได้ สมั ภาษณ์เพียง 9 บริ ษัท นอกจากนันก็
้ มีบริ ษัทเกิดใหม่ ที่มกั แตกหน่อมาจากบริษัทเดิม การ
ตังบริ
้ ษัทใหม่มกั ทาโดยคนที่เคยทางานในบริ ษัทรับเหมาเดิมมาก่อน และเมื่อแยกออกมาก็อาจยังต้ องรับช่วงงานบางส่วน
จากบริษัทเดิมหรื อบริ ษัทอื่นที่มคี วามสัมพันธ์กนั เพื่อให้ มีผลงาน หรื อต้ องพยายามหาผลงานของตนเอง เช่นต้ องลงทุนทา
แบบบูรณะเสนอให้ วดั ที่ต้องการ และ “วิ่ง” เพื่อขอทุนอุดหนุนจากกรมฯ เพื่อที่บริ ษัทจะได้ ทางาน และมีผลงานเพื่อนาไปใช้
ในการประกวดราคาต่อไป ทังนี
้ ้แสดงว่าสถานการณ์การบูรณะด้ วยการ outsourceมีพลวัตรอยูไ่ ม่น้อย โดยเฉพาะในช่วง
หลังที่มีบริ ษัทเกิดขึ ้นมาก
อาจจะพอสรุปภาพกว้ างๆได้ วา่ บริ ษัทส่วนใหญ่ที่รับงานที่อยุธยา มักเป็ นบริ ษัทขนาดเล็กถึงกลาง ไม่ใช่บริษัทเก่าแก่หรื อ
บริ ษัทขนาดใหญ่ระดับแนวหน้ าของประเทศ ซึง่ จะนิยมทางานกับหน่วยงานเจ้ าภาพอื่น เช่น สานักงานทรัพย์สนิ ส่วน
พระมหากษัตริ ย์ สานักพระราชวัง หรื อวัดใหญ่ๆ มากกว่าที่จะประกวดราคาโครงการโบราณสถานของกรมศิลปากร แต่
ลักษณะนี ้อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจากมีข้อสังเกตว่า เดิมบริ ษัทจะรับงานใน “เขต” บางแห่ง คล้ ายเป็ นที่เข้ าใจกัน
ว่าบริ ษัทใดจะรับงานในพื ้นทีใ่ ด แต่ในปั จจุบนั มีการทางานข้ ามเขต เช่นบางบริ ษัทเจ้ าของอยูอ่ ยุธยา แต่ไปรับงานที่
สงขลา บางบริษัทเคยทางานในกรุงเทพฯก็ขยายมาที่อยุธยาบ้ างเหมือนกัน
การได้ งานของบริษัทได้ มาด้ วยวิธีการประกวดราคา แต่แรกการว่าจ้ างจะเป็ นการคัดเลือกโดยสานักศิลปากรหรื ออุทยาน
ต่อมาพัฒนามาเป็ นการประกวดราคาด้ วยการยื่นซองประมูล และเปลีย่ นมาเป็ นการประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์แบบ EAuction และล่าสุด เป็ นแบบ E-Bidding

ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของโครงการ ผู้ให้ สมั ภาษณ์รายหนึง่ อธิบายว่า ถ้ าหากเป็ น

โครงการขนาดเล็ก ไม่ถึง 2 ล้ านบาท ใช้ วิธียื่นซอง หากเกิน 2 ล้ านขึ ้นไป ใช้ การประกวดราคาแบบ E-bidding
นอกจากนันยั
้ งสามารถใช้ การจัดจ้ างด้ วยวิธีพเิ ศษ ไม่ต้องมีการประกวดราคา ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความจาเป็ นและดุลยพินจิ ของ
ผู้บริ หาร
หลักการของการประกวดราคา คือบริ ษัทที่เสนอราคาตา่ สุดจะเป็ นบริ ษัทที่ชนะและได้ โครงการ จากมุมของรัฐ วิธีนี ้เป็ นการ
ประหยัดงบประมาณ แต่จากมุมของบริ ษัทรวมทังช่
้ าง การประกวดราคาสามารถมีผลร้ ายต่อคุณภาพงาน เนื่องจากทาให้
เกิดปรากฏการณ์ “ฟั น”ราคากัน เพื่อให้ ได้ งาน บริ ษัทที่ได้ มาด้ วยการตัดราคาจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องลดค่าใช้ จา่ ย เช่น
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ใช้ วสั ดุราคาถูก หรื อจ้ างช่างราคาถูก ซึง่ มีผลทาให้ ไม่สามารถจ้ างช่างที่ฝีมือดีแต่คา่ ตัวสูงได้ ฝี มือของช่างจึงเป็ นสิง่ ทีด่ ไู ม่มี
ความหมายมาก และไม่ใช่สงิ่ ที่นามาเป็ นเครื่ องตัดสินในการประกวดราคาและได้ งาน
รัฐบาล ข้ าราชการ เจ้ าของบริษัท มีความเห็นเรื่ องความยุตธิ รรมของการประกวดราคาแตกต่างกัน บริ ษัทรับเหมาดูจะ
พอใจวิธีที่บริ ษัทสามารถมีการตกลงกันมาก่อนมากกว่า เพราะเห็นว่าบริ ษัทส่วนมากรู้จกั กันหมด หลายบริ ษัทมี
ความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ และเป็ นเครื อข่ายของคนที่เคยทางานด้ วยกัน ต้ องพึง่ พากันในระดับหนึง่ การ “ตกลง” กัน
ล่วงหน้ า ว่าใครจะได้ โครงการไหน คล้ ายกับจะเป็ นการเวียนกันได้ งานเพื่อกระจายโครงการให้ ทวั่ ถึงกัน แต่ในปั จจุบนั Ebidding เป็ นวิธีทต
ี่ า่ งคนต่างยื่นราคา ทาให้ ไม่สามารถจะตกลงกันก่อนได้

ส่วนข้ าราชการ อาจจะมองเห็นว่าวิธีการ

ประกวดราคา เป็ นวิธีที่โปร่งใสโดยรูปแบบ แต่วา่ ไม่มีมาตรการคานึงถึงคุณภาพ มีเพียงเงื่อนไขว่าบริ ษัทที่จะเข้ าประกวด
ราคาจะต้ องเคยมีผลงานการบูรณะที่ใช้ ยืนยันได้ วา่ สามารถทางานโครงการนี ้ได้ และมองเห็นว่าหากให้ บริษัทตกลงกัน
ก่อน ก็จะไม่เป็ นธรรมกับบริ ษัททีไ่ ม่ได้ อยูใ่ นเครื อข่าย เป็ นการ “ฮัว้ ”กัน ส่วนการใช้ วธิ ีพิเศษสามารถจะถูกครหาได้ ง่ายว่า
เป็ นช่องทางของการทุจริ ต หรื อเอื ้อประโยชน์ให้ บางบริ ษัทหรื อบางกลุม่ นอกจากนันบริ
้ ษัทใหม่ หรือบริ ษัทที่ไม่สามารถเข้ า
กลุม่ ได้ ไม่วา่ ด้ วยปั จจัยใด รวมทังปั
้ จจัยทางวัฒนธรรม(เช่นความเป็ นญาติ เพศสภาพ ความสัมพันธ์สว่ นบุคคล) ก็จะเสีย
โอกาส ตัวอย่างเช่น เจ้ าของบริ ษัทที่เป็ นหญิงท่านหนึง่ บอกว่า “เป็ นผู้หญิงเสียเปรี ยบ เพราะเวลาเขาเจรจาตกลงกันในวง
เหล้ า เขาไม่ชวนเราเข้ าไป” อะไรคือความเป็ นธรรมในระบบการประกวดราคาทีต่ ้ องการคุณภาพ เป็ นเรื่ องที่ยงั ไม่มี
คาตอบในขณะนี ้
แต่หากว่าการพิจารณาเลือกบริษัทด้ วยการประกวดราคา จะเอาเฉพาะตัวเลขที่น้อยที่สดุ เป็ นที่ตงั ้ ดูจะเป็ นการพิจารณาที่
ไม่ให้ ความสาคัญกับเรื่ องของคุณภาพ หรื อฝี มือของช่าง ในขณะที่งานบูรณะโบราณสถาน เรี ยกร้ องให้ ได้ งานที่ฝีมือดีควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ โบราณสถาน ซึง่ ถือว่าเป็ นมรดกที่มคี า่ ยิ่งของประเทศ
2.2 การบริหารจัดการช่ างของบริษท
ั

บริ ษัทรับเหมาบูรณะส่วนมากที่ได้ สมั ภาษณ์ ไม่มชี ่างประจาบริ ษัท ช่างส่วนใหญ่ (ในที่นี ้คือช่างปูน แต่ช่างกลุม่ อื่นก็
เช่นเดียวกัน) เป็ นช่างอิสระ ไม่สงั กัดบริษัทแห่งใดแห่งหนึง่ สามารถรับงานกับบริษัทใดก็ได้ ส่วนบริ ษัทก็ไม่ใช่เรื่ องง่ายที่
จะหาช่างมาประจาบริษัท เพราะหากต้ องจ้ างประจา ไม่วา่ จะเป็ นเงินเดือนหรื อรายวัน บริ ษัทก็ไม่สามารถจะรับภาระจ่าย
เงินเดือนให้ ตลอดไปได้ เพราะไม่มีหลักประกันว่าบริ ษัทจะได้ รับงานในปริ มาณหรื อด้ วยงบที่สงู พอที่จะจ้ างช่างไว้ ได้ ถาวร
ผู้รับเหมาหลายคนบรรยายว่า การได้ งานมีความไม่แน่นอนสูง การจะประมูลแข่งขันกันนัน้ เป็ นเรื่ องยากมาก ต้ องตัดราคา
กัน “คนนอกเข้ าไม่ได้ คนในก็ยงั ต้ องไต่ระดับ” จากงานเล็กๆขึ ้นมา จนมีประสบการณ์ และทาความรู้จกั กับเจ้ าหน้ าที่ การ
รู้จกั กับเจ้ าหน้ าที่นนเป็
ั ้ นเรื่ องที่สาคัญ เพราะงานบางลักษณะได้ มาโดยไม่ประมูล เช่นในกรณี ที่เปิ ดประมูลมาสองรอบแล้ ว
ยังหาบริษัทมาทาไม่ได้ ถ้ าหาไม่ได้ ก็จะต้ องส่งเงินคืน ในกรณีนี ้ก็อาจขอให้ บริ ษัทบางแห่งรับทา ซึง่ บริ ษัทก็รับทังที
้ ่อาจเป็ น
งานที่ทาลาบาก กาไรน้ อย หรื อขาดทุน แต่ก็ต้องรับงานที่เรียกว่า งานขอร้ อง หรื อบางคนเรี ยกว่า “งานยัดเยียด” นี ้ เพราะ
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ประการแรกต้ องการเลี ้ยงช่าง และประการที่สองต้ องการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้ าหน้ าที่ เพราะเป็ นคนที่บริ ษัทต้ อง
พึง่ พากันต่อไปอีก หากปฏิเสธเสียแล้ วก็อาจไม่มีโอกาสได้ งานอีก
เท่าที่ได้ สมั ภาษณ์ เราสังเกตเห็นได้ วา่ ภาระหลักของเจ้ าของบริ ษัทเป็ นเรื่ องของการบริ หารจัดการทางธุรกิจ คือการได้ งาน
และการบริ หารจัดการให้ งานลุลว่ งไป รวมทัแก้
้ ปัญหาต่างๆทีเ่ กิดขึ ้นเฉพาะหน้ า เช่น ปั ญหาวัสดุ ซึง่ เป็ นวัสดุเฉพาะต้ องสัง่
ทา ไม่ได้ มีขายทัว่ ไป เช่นอิฐต้ องสัง่ ทาใช้ เวลา 3 เดือน ไม้ ก็ต้องเป็ นไม้ หน้ าพิเศษ ปูนก็ต้องมีการหมัก ผู้รับเหมาจะต้ องมี
ประสบการณ์วา่ จะต้ องสัง่ ซื ้อวัสดุจากที่ไหน และคานวณราคา รวมทังหมุ
้ นเงินระหว่างโครงการบูรณะต่างๆที่เกิดขึ ้นใน
เวลาเดียวกัน ซึง่ มักจะมีประมาณ 3-4 แห่ง สาหรับบริ ษัทขนาดเล็กถึงกลาง
ทังนี
้ ้มิใช่วา่ บริ ษัทจะไม่คานึงถึงคุณภาพและฝี มือของช่าง บริษัททุกแห่งที่สมั ภาษณ์บอกว่าอยากจะได้ และพยายามจ้ าง
ช่างฝี มือดี ทางานดีทงนั
ั ้ น้ แต่ถ้าช่างเรี ยกแพงเกินไปก็ไม่สามารถสู้ราคาได้ เช่นบริ ษัทหนึง่ ให้ สมั ภาษณ์วา่ บริ ษัทเขา
ทางานไม้ คอ่ นข้ างมาก และพยายามจะไปชวนช่างไม้ ฝีมือดีมาอยูด่ ้ วย แต่ช่างต้ องการค่าจ้ างวันละ 1000 บาท ซึง่ เขาไม่
สามารถจ่ายให้ ได้ บริ ษัทต่างๆจึงต้ องพยายามหากลวิธีในการที่จะเลี ้ยง หรื อผูกใจ หรื อทาให้ ช่างทีท่ างานกับตนมีกาลังใจ
บริ ษัทหนึง่ ใช้ วิธีให้ คา่ แรงสูงแต่ไม่ถึงกับสูงที่สดุ แต่หากได้ กาไรก็จะจ่ายเป็ นโบนัสแทน หลายบริ ษัทต้ องให้ เงินล่วงหน้ า
หรื อช่วยเหลือเวลาที่ช่างไม่มงี าน พยายามดูแลกันเหมือนเป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน ในช่วงทีม่ ีงานบูรณะบริ ษัทจะ
รับผิดชอบหาที่อยูใ่ ห้ ชา่ ง เช่นเช่าบ้ านให้ อยู่ หรื อสร้ างที่อยูช่ วั่ คราว และมีรถรับส่งให้ แต่อาหารการกินช่างต้ องดูแลตัวเอง
บริ ษัทขนาดเล็กถึงปานกลาง จะมีความสัมพันธ์กบั ช่างในลักษณะที่กล่าวมานี ้ ยกเว้ นบริษัทเดียวเท่านันที
้ ่ระบุวา่ ใช้ วิธี
จ้ างช่างประจาของบริษัทเอง โดยมีชา่ งประมาณ 50 คน และช่างเหล่านี ้จะมีงานทาประมาณ 8 เดือนในหนึง่ ปี บริ ษัทนี ้
เจ้ าของบอกตัวเลขค่าแรงสูงกว่าทุกบริ ษัทที่สมั ภาษณ์มา
หากเปรี ยบเทียบโครงสร้ างของบริ ษัทขนาดเล็ก กับขนาดใหญ่ จะมีลกั ษณะต่างกันตามภาพข้ างล่างนี ้
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เพื่อให้ เห็นชัดเจนขอยกตัวอย่างบริ ษัทจริ งมาเป็ นตัวอย่าง
บริ ษัทปรี ยะกิจเป็ นตัวอย่างของบริ ษัทใหญ่ ที่เราได้ มีโอกาสสังเกตการทางานทีว่ ดั อรุณราชวราราม กรุงเทพฯ และวัดศาลา
ปูน อยุธยา บริ ษัทนี ้มีคณ
ุ พงษ์ ศาสตร์ ปรี ยะพานิช เป็ นเจ้ าของ ส่วนผู้ที่เป็ นบริ หารโครงการเป็ นบริ ษัท ของคุณ อลงกรณ์
แสงนิกร ซึง่ เป็ นสถาปนิก ทาหน้ าที่บริ หารงานให้ โครงการลุลว่ งไปได้ ที่ไซต์วดั อรุณ ปรี ยะกิจ ยังมีคณ
ุ กิติพงศ์ กุมพิโร ซึง่
เป็ นข้ าราชการกรมศิลปากรที่เกษี ยณแล้ ว ทาหน้ าที่เป็ นผู้ควบคุมงาน และเนื่องจากงานในช่วงที่เราไปสัมภาษณ์ เป็ นงาน
ทาปูนประดับลวดลายองค์พระปรางค์ จึงมีช่างปูนประดับทางานซึง่ มีคณ
ุ สมเกียรติ ทองชมภู เป็ นหัวหน้ าช่าง มีช่างอยู่ 2
ชุด รวม 30 คน เป็ นช่างปูน ช่างปั น้ ช่างประดับ ส่วนช่างชุดอื่นๆ ที่ไม่ได้ ทาในขณะนัน้ จะมี ช่างไม้ ช่างสี
ส่วนงานทีว่ ดั ศาลาปูน ซึง่ กาลังบูรณะพระอุโบสถอยู่ นอกจากคุณอลงกรณ์จะเป็ นผู้บริ หารทัว่ ไปแล้ ว ยังมีคณ
ุ พิชยั บุญ
แจ้ ง ข้ าราชการกรมที่เกษี ยณมา 3 ปี แล้ ว เป็ นที่ปรึกษาและควบคุมงาน ในขณะที่เราไปนันงานปู
้
นประเภทปูนก่อและฉาบ
ทาเสร็ จแล้ ว เหลือแต่งานปูนปั น้ ซึง่ มีช่างสองคน เป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมาปั น้ ซึง่ มีหวั หน้ าทีมเป็ นผู้รับ
งานอิสระติดต่อให้ มาทา นอกจากนันได้
้ พบกับทีมช่างไม้ ซึง่ มีลกู ทีมประมาณ 10 คน เป็ นคนสุโขทัย และพิษณุโลก
ทีมงานต่างๆที่กล่าวมานี ้ ไม่มีคนที่เป็ นคนงานประจาของบริษัท เป็ นผู้ที่มารับจ้ างหน้ าที่ตา่ งๆเฉพาะโครงการ
อย่างไรก็ตาม บริษัทใหญ่เช่น ศิวกร บูรณาไท ให้ ข้อมูลว่า คนที่เป็ นระดับผู้ควบคุมงาน หรื อ โฟแมน เป็ นพนักงานประจา
ของบริ ษัท มีเงินเดือนประจา และศิวกรเป็ นบริ ษัทเดียวที่บอกว่ามีช่างประจาของตนเอง
ส่วนบริ ษัทขนาดเล็กถึงกลาง ตัวอย่างเช่นบริษัทเอกพรไพศาล ซึง่ เราได้ สงั เกตเห็นการทางานที่วดั ธรรมิการาม ในบริ เวณ
ไซต์ที่ทางาน มีแต่ช่าง 2 ทีม คือทีมของช่างแจ๊ ค ทางานปูน ประมาณ 12 คน กับ ช่างเจี๊ยบ ทางานไม้ ประมาณ 10-15
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คน หัวหน้ าช่างทาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้ควบคุมคนงาน ติดต่อกับคุณรัตนา เจ้ าของบริ ษัท และติดต่อกับช่ างของกรม ที่มาตรวจและ
ควบคุมงาน ในบรรดาบริ ษัทเล็กถึงกลางมีเพียงบริ ษัทเดียวที่ระบุวา่ มีช่างประจา
ดังนันไม่
้ วา่ จะเป็ นบริ ษัทใหญ่ หรื อบริ ษัทเล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ าของบริ ษัท กับ ช่าง ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ตอ่ เนื่อง
ตลอดไป ถึงแม้ วา่ ในขณะนี ้ทีมช่าง จะพอใจทีจ่ ะทางานกับบริ ษัทนี ้ ในอนาคตเมื่อมีความเปลีย่ นแปลงก็อาจจะเปลีย่ นได้
ส่วนบริ ษัทก็อาจจะจ้ างช่างกลุม่ ใหม่ได้ ในโครงสร้ างเช่นนี ้บริษัทจึงไม่ได้ มีภารกิจหลัก ในการที่จะพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริ ม
การสัง่ สมฝี มือของช่าง เพื่อทีจ่ ะเป็ นกาลังของบริ ษัทต่อไป แม้ จะมีใจอยากจะพัฒนาฝี มือช่างของตน แต่เงื่อนไขทางธุรกิจก็
ไม่เอื ้ออานวยให้ ทาได้ เพราะไม่มที นุ สูงพอ บริ ษัทบูรณะส่วนใหญ่จะอยูใ่ นสภาพเช่นนี ้ นอกจากนัน้ เจ้ าของบริ ษัทส่วน
ใหญ่แล้ วไม่ได้ มีฝีมือหรื อประสบการณ์ทางช่าง บางส่วนเป็ นนักโบราณคดี ส่วนใหญ่เป็ นผู้รับเหมาก่อสร้ าง ดังที่ชา่ งคน
หนึง่ ให้ สมั ภาษณ์แบบฟั นธงว่า “บริ ษัทใหญ่ๆทุกบริษัท ผู้รับเหมาใหญ่ๆไม่เป็ นงาน” จึงไม่อยูใ่ นฐานะที่จะถ่ายทอดทักษะ
ด้ านงานช่างให้ แก่ช่าง ในโครงสร้ างปั จจุบนั เราจึงไม่อาจคาดหวังว่าบริ ษัทก่อสร้ างจะทาหน้ าที่เสมือ นโรงเรี ยนช่าง วัด
หรื อสานักช่างที่เป็ นอุดมคติของการฝึ กฝนช่างฝี มือตามแบบประเพณี ช่างอาจจะได้ รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของอาคาร
โบราณบ้ างจากการแลกเปลีย่ นกับผู้ควบคุมงาน แต่ไม่ใช่ฝีมือในเชิงช่าง

2.3 ทักษะและฝี มือของช่ างปูน ในมุมมองของช่ าง

คณะผู้ศกึ ษาสังเกตว่า นักวิชาการการอนุรักษ์ มีความเห็นว่า ผู้ที่จะทาหน้ าที่บรู ณะโบราณสถาน ควรจะมีความรอบรู้
หลายๆด้ าน อย่างน้ อย ได้ แก่


ความรู้ด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ศิลปะ เกี่ยวกับรูปทรง รูปแบบของสถาปั ตยกรรมและงานศิลปะที่
เกี่ยวข้ องในยุคสมัยต่างๆในประวัติศาสตร์



ความรู้พื ้นฐานด้ านสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อเข้ าใจโครงสร้ างอาคารหรื อซากอาคาร สามารถบูรณะหาวิธี
บูรณะให้ มีความคงทนแข็งแรง



ความเชี่ยวชาญในเชิงช่างสาขาต่างๆ เพื่อให้ สามารถมีฝีมือการบูรณะอย่างได้ มาตรฐาน ทัดเทียม สอดคล้ อง
กลมกลืนกับฝี มือในอดีต



ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ของวัสดุและเทคโนโลยีการอนุรักษ์ เพื่อให้ เข้ าใจธรรมชาติและคุณสมบัตขิ องวัสดุทใี่ ช้
สร้ างโบราณสถานทีย่ งั หลงเหลืออยู่ และเข้ าใจคุณสมบัติของวัสดุตา่ งๆทีใ่ ช้ ในการซ่อม เพื่อไม่ให้ เป็ นอันตรายต่อ
วัสดุเดิม รู้จกั วิธีการอนุรักษ์ และเทคนิคการอนุรักษ์ ที่มีการพัฒนาขึ ้นในประเทศอื่นๆ



หลักการ และปรัชญาการอนุรักษ์ ว่ามีเป้าหมายอย่างไร เพื่อรักษาคุณค่าอะไร ทังในระดั
้
บกว้ าง และสาหรับ
โบราณสถานแต่ละกรณี
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ที่ยงั ไม่ชดั เจนคือว่า ในทางปฏิบตั ิความรู้ที่จะต้ องบูรณาการเหล่านี ้ ควรจะอยูใ่ นคนกลุม่ ใด ตัวช่างที่ปฏิบตั ิงานวันต่อวันใน
ไซท์ตา่ งๆ ควรจะมีความรู้เหล่านี ้หรื อไม่ หรื อมากน้ อยเพียงใด แต่ในสภาพความเป็ นจริ งเท่าทีเ่ ราได้ สนทนาและสังเกต
การปฏิบตั ิงานของช่าง ช่างจะนิยามคุณสมบัติของตนเองไปในเรื่องของฝี มือในเชิงช่าง ซึง่ เป็ นเรื่ องของเท็คนิควิธีในการ
ทางานปูนเป็ นหลัก ส่วนความรู้ด้านอื่นๆนันแทบไม่
้
ได้ กล่าวถึงเลย
ใครคือช่าง? ช่างต่างจากคนงานอย่างไร? คาถามนี ้ได้ รับคาตอบที่แตกต่างกันออกไป ช่างบางคนพูดเชิงบ่นว่า “สมัยนี ้มี
เกรี ยงมาอันเดียวก็เรี ยกว่าเป็ นช่างแล้ ว” บางคนก็ให้ คาตอบว่า “คนงานคือคนที่ทาตามคาสัง่ แต่ช่างต้ องวางแผนได้ ต้ อง
คิดเป็ น ต้ องอ่านแบบเป็ น” ส่วนบางคนตอบว่า “เมื่อก่ออิฐ ฉาบปูนได้ ก็เริ่ มเป็ นช่างได้ ” หรื อเมื่อหัวหน้ าบอกว่า “ไปทางาน
ช่างได้ แล้ ว” ก็เป็ นอันว่ามีการรับรองว่าเป็ นช่างจากหัวหน้ า โดยรวมๆแล้ วอาจจะกล่าวได้ วา่ สาหรับช่างปูน ทักษะพื ้นฐาน
คือต้ องก่อและฉาบเป็ น
ช่างฝึ กฝนอย่างไร? ในกรณีของช่างปูน (ซึง่ คงไม่ตา่ งจากช่างอื่นมากนัก) การฝึ กฝนเป็ นการทาไปเรี ยนไป อย่างไม่เป็ น
ทางการ มีชา่ งทีเ่ ก่งกว่าเป็ นคนบอก ช่างระดับหัวหน้ าช่างส่วนหนึง่ มักฝึ กมาจากพ่อ หรื อในครอบครัว ความรู้ความ
ชานาญของช่าง จึงมีลกั ษณะของความรู้เชิงปฏิบตั ิ (practical knowledge) และเป็ นความชานาญที่ซมึ ซับอยูใ่ นการใช้
มือ สายตา และส่วนต่างๆของร่างกาย (embodied knowledge) ความรู้ความชานาญนี ้ มีระดับ และช่างมีการ “ไต่
ระดับ” ความชานาญแต่ละระดับจะเป็ นเครื่ องกาหนดค่าแรงที่จะได้ รายวัน วิธีฝึกหัดในบางกลุม่ จะจัดให้ ชา่ งเก่งทางานคู่
กับช่างไม่เก่งเพื่อเรี ยนรู้งาน แต่ก็ไม่ได้ เป็ นเรื่ องตายตัว คนที่อยากจะได้ วชิ าอาจไปขอช่างทีเ่ ก่งกว่าทาก็ได้ หัวหน้ าช่างบาง
คนบรรยายว่า การกากับฝึ กหัดช่าง ต้ องใช้ ทงพระเดชและพระคุ
ั้
ณ ทังดุ
้ ดา่ และให้ กาลังใจ จนกว่าจะเป็ น
ดังนันช่
้ างที่ทางานบูรณะที่เราพบ ซึง่ เป็ นระดับหัวหน้ าหรื อช่างอาวุโส ไม่ใช่คนที่ไม่มีฝีมือในเชิงช่าง เขาสามารถทางาน
และอธิบายระดับความรู้ความชานาญจากมุมมองของเขาได้ ชดั เจน ตารางข้ างล่างนี ้ เป็ นตัวอย่างของการจัดลาดับขัน้
ความสามารถของทีมช่างปูน 12-13 คน ของทีมช่างแจ๊ ค และค่าแรงต่อวันที่ได้ รับโดยประมาณ ส่วนที่อยูใ่ นเครื่ องหมาย
คาพูดเป็ นคาให้ สมั ภาษณ์ของช่างแจ๊ ค
ระดับความชานาญ
จานวนคน
1-2
กรรมกร ยังไม่ชานาญ ช่วยยกของ
12
ก่อได้ ตามแนว เรียงอิฐได้ แข็งแรงสวยงาม กลมกลืนกับ
ของเดิม (ก่อละ)
“การก่ออิ ฐจะให้แนวตรง ต้องขึ งเอ็น”
สอปูนได้ เรี ยบร้ อย ปูนไม่หนาเกินไป ไม่ทะลัก ไม่ติดหน้ าอิฐ 12
เลอะ
“ การสอปูน ต้องดูของเก่าว่าหนาหรื อบาง สอปูนหนายาก
กว่า งานมากกว่า การก่อ ต้องรอให้หมาด และปาดออกจะได้
ไม่ตอ้ งขัดอิ ฐทีหลัง ถ้าจะสอให้ปนู ลึกเข้าไป ต้องรอให้ปนู
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เกื อบแห้งแล้วเซาะออก จะสอลึกเข้าไปแค่ไหนแล้วแต่คนคุม
งาน”
ฉาบปูน ได้ เรี ยบเสมอกัน
“ปูนหมักทาง่ายกว่าซี เมนต์ เพราะแห้งช้ากว่า แต่ตอ้ งปาด
สามเหลีย่ มให้เป็ น ต้องรู้วิธีใช้ และต้องใช้เกรี ยงปั่ นหน้าปูนให้
เรี ยบ ลบรอยแตก การทาให้ฉาก ต้องทิ้ งดิ่ ง ติ ดปุ่ มทาระดับ
แล้วฉาบเท่ากับปุ่ ม”

12

350-400 (ตามความขยัน)

จับเซี ้ยม4 สามารถจับระดับ ขึงเส้ น ทาให้ ตรง คม แต่ไม่แข็ง
เกินไป ทาบัวมีความโค้ งมนถูกต้ อง ช่างบางคนทาเกรี ยงเอง
หรื อซื ้อมาดัดแปลงให้ มีลกั ษณะเฉพาะตัว
ขัดปูนตา บางประมาณ 2 มม (มีสานวนเรี ยกว่า “พอกลบเม็ด
ทราย”) ฉาบให้ เรี ยบเนียน และขัดให้ มนั ช่างแจ๊ คบอกว่า
เกรี ยงขัดปูนตาเป็ นเครื่ องมือเฉพาะของช่างแต่ละคน บางคน
ก็ทาเอง หรื อซื ้อมาดัดแปลงเอง ของเขาเองจะไม่ให้ คนอื่นเอา
ไปใช้ เพราะใช้ แล้ วอาจเป็ นรอยใช้ ขดั อีกไม่ได้
“คนทาต้องเป็ นระดับช่าง ปูนตาจะซื ้อที ท
่ าสาเร็ จแล้ว ซื ้อ
มาแล้วมาผสมน้า แล้วบีใ้ ห้เนียน การขัดมันใช้เกรี ยงขัดมัน
เป็ นเกรี ยงเหล็ก เพือ่ เล่นให้ขึ้นเงา ทาให้เป็ นเนือ้ เดียวกัน แก้
ตามด แล้วจึ งใช้ถงุ พลาสติ กขัดให้มนั ”
(ช่างบางคนบอกว่า ถ้ าขัดไม่ดีจะด้ าน ไม่สวย)
ก่อหาย (แก้ ปัญหาระดับ)
“การก่อหาย คื อการซ่ อมกาแพง หรื อเจดี ย์ ที ต
่ อ้ งก่อมา
บรรจบกัน แต่สองข้างมี จานวนชัน้ อิ ฐไม่เท่ากัน เพราะช่างเดิ ม
อาจทาคนละคน หรื อก่อหนาบางต่างกัน เวลาซ่อมถ้าจะก่อ
ให้บรรจบกัน ต้องก่อหาย คือให้แนวบนเท่ากัน แต่แถวล่างลง
ต้องค่อยเฉียงลง แล้ว’มุดลงดิ น’ โดยต้องขึงเอ็นเฉียงลงให้มดุ
ลงไปข้างล่าง เพือ่ ทีเ่ วลาก่อจากล่างขึ้นไปแล้วข้างบนจะเสมอ
กัน การก่อหายกาแพงต้องยาวหลายเมตร จึงจะทาได้”

6

400-450 (ตามความขยัน)

6

400-450 (ตามความขยัน)

6-5

400-500 (ตามความขยัน)

ปั น้ ลาย5
“ยากเหมื อนกัน เวลาปั้ นต้องดูลายเดิ ม เวลาเติ มต้องทา
น้ายาให้ติด”
ปรับดีด

3

500-600

2

500-600

4

เซี ้ยม เป็ นภาษาจีน แปลว่าเหลี่ยม

5

ปั น้ ลายในที่นี ้ ไม่ใช่ทาปูนปั น้ แบบช่างเพชรบุรี แต่เป็ นการซ่อม เติม หรือปั น้ ลายปูนกึ่งลอยตัวหรือลอยตัว ที่มีอิฐเป็ นโครง
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“เป็ นงานยากสุดของช่างปูน ต้องเจาะเย็บ เข้าเฝื อก และทา
ต่อเนือ่ งทีละนิ ด เวลาดีดกาแพงต้องตัดเป็ นท่อนๆ ดีดทีละ
ท่อน”
การ “แก้ งาน” คือการไปแก้ ไขงานที่บริ ษัทอื่นทาไม่สาเร็จ ทา ไม่ได้ ระบุ
ไม่ได้ ทิ ้งงาน ฯลฯ เป็ นงานที่ไม่คอ่ ยน่าทา ไม่อยากทา แต่วา่
คนรู้จกั มักขอให้ ไปทา มักจะเกิดขึ ้นบ่อยเหมือนกัน เพราะบาง
บริ ษัทไปจ้ างช่างราคาถูก แล้ วทาไม่เป็ น พอไม่เสร็ จหรื อทา
ไม่ได้ ก็ต้องไปจ้ างช่างเจ้ าอื่นมาแก้ การแก้ งานคนอื่นยุง่ ยาก
กว่าทาเอง

352

ไม่ได้ ระบุ คิดรายวัน

ภาพประกอบแสดงเท็คนิคต่างๆของช่างปูน

งานแรกๆของลูกมือช่าง คือร่อนทราย
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อุปกรณ์ผสมปูน

353

อุปกรณ์ของช่างกาลังจับเซี ้ยม

การจับเซี ้ยม
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ลายปั น้ ปูน
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การฉาบปูนตาบนแนวหลังคา เกลาให้ เรี ยบโค้ ง

ใช้ ถงุ พลาสติกเปี ยกคลึง

ใช้ ถงุ พลาสติกแห้ ง ลูบให้ มนั

อุปกรณ์ขดั ปูนตา
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อุปกรณ์ฉาบปูนตาบนผนัง
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ดังนันอาจจะพอสรุ
้
ปภาพช่างทีมหนึง่ ๆ ได้ วา่ จะประกอบด้ วยคนประมาณ 10-12 คน ในจานวนนี ้มีหวั หน้ าช่าง 1 คน มี
ความชานาญ มีฝีมือ แต่ต้องทางานบริ หารช่างในทีมด้ วย นอกจากนันอาจมี
้
ชา่ งระดับมีฝีมือ อาจจะ 1-3 คน ช่างปาน
กลาง อาจจะ 5-6 คน และลูกมือ ฝึ กหัด (ที่เหลือส่วนใหญ่) ทางานจับกัง หิ ้วของ ขนไม้ ร่อนทราย ลูกมือเหล่านี ้ บางคนที่
“ใจรัก” พอใจในงาน อาจพัฒนาไปเป็ นช่างทีม่ ีฝีมือต่อไปได้ การจะก้ าวจากความชานาญน้ อย ไปสูค่ วามชานาญสูง ไม่
สามารถบอกได้ วา่ นานเท่าใด ช่างส่วนใหญ่จะบอกว่า บางคนก็เร็ วมาก ไม่นานก็ทาได้ ถ้ามีพื ้นมาบ้ าง คนที่ไม่มีพื ้นเลย
น่าจะใช้ เวลาอย่างน้ อย 4-5 ปี จึงจะเก่ง บางคนก็ทาอยูห่ ลายปี ฝี มือก็ไม่พฒ
ั นาไปไหนเลย อยูอ่ ย่างไรก็อยูอ่ ย่างนัน้ และ
มักจะอธิบายว่า คนที่ฝึกได้ เร็ ว จะต้ องเป็ นคนที่มี “ใจรัก” เป็ นทุนเดิมอยู่ ช่างบางคนก็อธิบายว่า ต้ องมีความมุง่ มัน่ อดทน
โดยทัว่ ไปช่างที่เป็ นหัวหน้ าช่างปั จจุบนั มักมีประสบการณ์เป็ นสิบปี ขึ ้นไป
ข้ อสังเกตเกี่ยวกับความชานาญของช่างกับการบูรณะในปี 2555 คือว่า หากเป็ นโบราณสถานที่เป็ นซากปรักหักพัง การ
บูรณะส่วนมากเป็ นงานก่อ อาจจะมีงานฉาบบ้ าง ส่วนงานขัดปูนตา หรื อปั น้ ลายน่าจะไม่มีหรื อมีน้อย งานก่อและฉาบ เป็ น
งานพื ้นฐานที่ชา่ งทัว่ ไปไม่จาเป็ นต้ องเป็ นช่างบูรณะก็สามารถทาได้ ดังนันหากรี
้
บเร่ง หรื อช่างมีจากัด ก็เป็ นไปได้ ที่บริ ษัท
จะต้ องเอาช่างทัว่ ไป หรื อช่างที่ยงั ไม่ชานาญมากมาทาด้ วย หากการกากับตรวจตราควบคุมไม่สามารถทาได้ อย่างถี่ถ้วน ก็
อาจเข้ าใจได้ วา่ เหตุใดคุณภาพจึงไม่ดีนกั
2.4 ความรู้ ด้านอืน
่ นอกเหนือจากความชานาญเชิงช่ าง

ที่จริ งแล้ วนอกจากความรู้ความชานาญเชิงช่าง ช่างปูนมีความรู้ด้านอื่นอยูบ่ ้ าง แต่กล่าวได้ วา่ ยังไม่ได้ เป็ นองค์ประกอบ
หลักของคุณสมบัตชิ ่างปูนที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นปั จจุบนั เช่น


ความรู้เรื่ องวัสดุ แน่นอนว่า ช่างปูนบูรณะต้ องรู้จกั ปูนชนิดต่างๆ รู้จกั การใช้ ปนู หมัก รู้จกั สูตรปูน รู้จกั ผสมปูน
เนื่องจากเรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องใหญ่ จึงจะแยกไปอธิบายในเนื ้อหาส่วนต่อไป อย่างไรก็ตามควรกล่าวไว้ ในที่นี ้ว่า
ความรู้เกี่ยวกับปูนโบราณของช่างปูนนัน้ เป็ นความรู้เกี่ยวกับการใช้ ตามประสบการณ์และความเคยชิน ไม่ใช่การ
วิเคราะห์แบบนักวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ ความรู้เกี่ยวกับว่าจะใช้ วสั ดุสมัยใหม่ เช่นซีเมนต์ขาว ผสมปูนโบราณ และ
สูตรที่ใช้ ผสม ช่างจะบอกว่าเป็ นสิง่ ที่กรมฯกาหนดมา



เกี่ยวกับกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ ช่างทีม่ ีฝีมือหลายคนแสดงให้ เห็นว่าตนเองมีความสนใจรูปแบบของงานช่าง
โบราณ และที่จริ งแล้ วเวลาทีจ่ ะบูรณะก็จะต้ องสังเกตว่า กาแพง อิฐ การก่อปูน ฉาบปูน ลวดลาย ของเดิมมี
ลักษณะอย่างไร เพื่อที่จะได้ ทาให้ สอดคล้ องกลมกลืนกับของเดิม แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นกับความสนใจและความช่างสังเกต
ของช่างแต่ละคนซึง่ ไม่เท่ากัน



การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบไม่เป็ นทางการ สิง่ หนึง่ ที่คณะผู้ศกึ ษาค้ นพบ คือความเป็ นเครื อญาติใน
หมูช่ ่าง ทีมช่างหลายทีมที่ได้ สมั ภาษณ์ หัวหน้ ากับลูกน้ องเป็ นญาติพี่น้องกัน หรื อสามีภรรยา ตัวอย่างเช่น ทีม
ช่างแจ๊ ค ประกอบด้ วย พ่อ แม่ ภรรยา พ่อตา แม่ยาย และญาติอนื่ ๆ ทีมของช่างปทุม ก็บอกว่า “เป็ น
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ลูกๆหลานๆทังนั
้ น้ ” ช่างณรงค์ศกั ดิ์ (ช่างไม้ ของปรี ยะกิจที่ทางานที่ศาลาปูน)ก็บอกว่าลูกทีมเป็ นญาติๆกัน หรื อ
ช่างต๋อยกับช่างน้ อย (ศิวกร วัดนางชี) ก็เป็ นสามีภรรยากัน เป็ นต้ น นอกจากนันแล้
้ ว ช่างกลุม่ ต่างๆ ที่ทางานต่าง
บริ ษัทกัน ก็เป็ นญาติพี่น้องกับหลายราย เท่าที่พบส่วนมากเป็ นกลุม่ ที่มาจากช่างสุโขทัย การบริ หารจัดการของ
ช่าง จึงต้ องคานึงถึงปั จจัยที่พาดพันกันหลายด้ าน ทังคุ
้ ณภาพ ธุรกิจ การฝึ กฝนลูกหลาน และความสัมพันธ์
ระหว่างญาติ ซึง่ มีทงความอบอุ
ั้
น่ และซับซ้ อน นอกจากความสัมพันธ์ทางเครื อญาติแล้ ว ช่างจานวนหนึง่ หรื อ
จานวนมากยังมีพื ้นฐานอยูใ่ นภาคเกษตร ถึงหน้ านาต้ องกลับไปทานา การบริ หารจัดการจึงต้ องหาความสมดุลย์
ระหว่างภาระทางเศรษฐกิจด้ านต่างๆของช่างด้ วย
2.5 ประเด็นที่อาจจะเป็ นความเสี่ ยงในการรักษาและสื บทอดช่ างปูนฝี มือดี

มีข้อสังเกตจากการสนทนากับช่าง เกี่ยวกับความเปลีย่ นแปลงที่กาลังเกิดขึ ้นในวงการช่าง ซึง่ อาจจะเป็ นอุปสรรคในการได้
งานช่างปูนทีม่ ีคณ
ุ ภาพ หรื อการสืบทอดความรู้ความชานาญในเชิงช่างในอนาคต ได้ แก่


ในปั จจุบนั มีการใช้ แรงงานที่ไม่ชานาญ แทนช่างปูน เนื่องจากงานช่างปูนบูรณะขันต้
้ นๆ เช่น งานสกัด งานก่อ
งานฉาบ ไม่ตา่ งจากงานช่างสมัยใหม่ บางคนบอกว่า ปั จจุบนั บางบริ ษัทใช้ แรงงานต่างชาติ พม่า เขมร ซึง่ ไป
ระดมมา แล้ วมาฝึ กเอา บริ ษัทที่เราศึกษาไม่มีบริ ษัทใดที่บอกว่าใช้ แรงงานต่างชาติ หรื อแรงงานไร้ ฝีมือ แต่ไม่อาจ
ยืนยันได้ วา่ ไม่มีเลย ยิ่งการฟั นราคาเกิดขึ ้นมาก บริ ษัทก็ยงิ่ มีความจาเป็ นทีจ่ ะลดค่าแรง ด้ วยการใช้ ช่างด้ อยฝี มือ
ผลงานที่ด้อยคุณภาพก็ยงิ่ จะติดตามมา



หัวหน้ าช่างทีเ่ ป็ นผู้รับเหมาจะอยูไ่ ด้ จาเป็ นอย่างยิ่งทีจ่ ะต้ องหมุนเงินเพื่อให้ ได้ งานและรักษาลูกน้ อง แต่
สถานการณ์ในปั จจุบนั ดูจะลาบากยิ่งขึ ้น เช่นช่างปทุมซึง่ เป็ นผู้รับเหมามายี่สบิ ปี เล่าว่า เมื่อก่ อนนี ้บริ ษัทยังมีไม่
มาก รับเหมาได้ ราคาดี เดีย๋ วนี ้ รับเหมางานราคาเท่าเดิม แต่วา่ ค่าแรงสูงขึ ้น



ในขณะเดียวกันก็ดเู หมือนจะไม่มีความพยายาม หรื อความสามารถ ที่จะนาช่างกลุม่ ที่มีความสามารถในทางปูน
เช่นช่างปูนเพชรบุรี มาทางานช่างปูนบูรณะ แต่ก็ดจู ะมีเหตุผลหลายประการที่ทาให้ บริ ษัทไม่จ้างช่างเพชรบุรี แม้
จะมีไซท์งานที่เพชรบุรี ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะช่างเพชรบุรีมีความชานาญเฉพาะด้ าน ทางานปูนปั น้ แบบปั น้ สด เป็ น
หลัก ซึง่ ไม่ใช่งานที่ใช้ ในงานบูรณะโบราณสถาน แต่ถงึ จะมาปรับใช้ ได้ ช่างเพชรบุรีก็จะมีคา่ แรงสูงกว่าช่างที่อื่น
รวมทังมี
้ งานที่เพชรบุรีและท้ องถิ่นใกล้ เคียงเต็มมืออยูแ่ ล้ ว จึงไม่นยิ มมาทางานบูรณะที่อื่น



ช่างทีเ่ ริ่ มมีความชานาญขึ ้น สามารถทาได้ ทกุ ขันตอน
้
มีฝีมือ และมีคณ
ุ สมบัติอกี อย่างหนึง่ คือสามารถอ่านแบบ
บูรณะเป็ น อาจมีช่องทางผันตัวเองไปเป็ นผู้รับเหมา หมายถึงเป็ นหัวหน้ าช่างที่ไปหาลูกน้ องของตัวเองมากลุม่
หนึง่ แล้ วรับงานเหมาจากเจ้ าของบริ ษัท ทาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้รับเหมาระดับย่อยลงไปและผู้คมุ งาน เนื่องจากได้ รายได้
สูงกว่า (แต่ไม่มีตวั เลข) ช่างมีฝีมือเมื่อเลือ่ นระดับตัวเองขึ ้นไปเป็ นผู้รับเหมา ส่วนใหญ่มกั จะไม่คอ่ ยลงมือ
ปฏิบตั ิงานเอง แต่ควบคุมให้ ลกู น้ องทา ระบบแบบนี ้อาจจะทาให้ งานบูรณะไม่ได้ ทาโดยคนที่มีฝีมือที่สดุ ก็เป็ นได้



ช่างมักมีข้อสังเกตว่า ช่างเดี๋ยวนี ้ทาไม่เก่งเท่าเมื่อก่อน ช่างที่มีฝีมือและมีคณ
ุ ภาพขาดแคลน หาช่างยากขึ ้น ช่าง
ไม่รักงาน ไม่คอ่ ยมีคนใหม่ๆจะขึ ้นมาแทน ส่วนคนรุ่นใหม่ที่มีทางเลือกอื่น ก็ไม่อยากจะเข้ ามาทางานเป็ นช่าง
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มักจะมีข้อสังเกตร่วมกันทัว่ ไปว่าคนรุ่นใหม่อยากไปทางานโรงงานมากกว่า เพราะว่างานสบายกว่า ไม่เหนื่อย
และมีเพื่อนฝูงมากกว่า การทางานปูนบูรณะต้ องจากบ้ านไปอยูท่ ี่ไกลๆ อาจจะปี ละ 8 เดือน ความเป็ นอยูก่ ็ไม่แน่
ว่าจะสะดวกสบาย ทางานกับปูนมักแพ้ ปนู ถูกปูนกัดผิวหนังเป็ นแผล นอกจากนันยั
้ งมีความไม่แน่นอนว่าจะมี
งานต่อหรื อไม่ ลูกหลานของช่างที่มีช่องทางอื่นอาจไม่อยากสืบทอดงานช่าง และเห็นว่าเป็ นงานอาชีพที่ไม่ดงึ ดูด


ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับช่าง มีจดุ ที่เป็ นความขัดแย้ งอยูบ่ ้ างเหมือนกัน สิง่ ที่ช่างต้ องการจากบริ ษัทคือการ
จ่ายค่าแรงที่ถกู ต้ อง ตรงเวลา ช่างเล่าถึงการเบี ้ยวไม่ยอมจ่ายค่าแรงหรื อจ่ายช้ าเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผลว่ามี
เกิดขึ ้นบ้ างเหมือนกัน นอกจากความมัน่ คงทางเศรษฐกิจแล้ ว ช่างชอบทางานในบรรยากาศแบบที่บริ ษัทให้
ความไว้ วางใจ มี “สัญญาใจ” ต่อกัน ตัวอย่างเช่นช่างแจ๊ คบอกว่า ชอบบริ ษัทปั จจุบนั เพราะว่าเจ้ าของบริ ษัทให้
ความไว้ วางใจในการบริ หารเงิน เนื่องจากบริ ษัทนี ้ไม่มีระบบโฟแมน การมีโฟแมนที่ไม่มีความรู้ความชานาญมา
คอยควบคุมก็อาจจะสร้ างความราคาญให้ แก่ช่าง ช่างมีความรู้สกึ ว่าเขาเป็ นคนที่มีความรู้ทางการปฏิบตั ิ
มากกว่าโฟแมน แต่โฟแมนเป็ นคนที่มีอานาจมากกว่า ช่างจึงไม่อยากทางานกับบริ ษัทแบบนี ้



ในด้ านการทางานกับผู้ควบคุมของกรมที่มากากับตรวจงาน ช่างได้ สะท้ อนให้ ฟังว่า แบบการบูรณะที่ออกโดย
กรมนัน้ ส่วนมากแล้ วจะไม่มีรายละเอียด ทาให้ ต้องมาตกลงกันหน้ างาน ถ้ าหากสามารถสือ่ สารกับผู้ควบคุมงาน
ของกรมได้ ดี ก็สามารถปฏิบตั ิงานลุลว่ งไปได้ แต่ในกรณีที่ความเห็นไม่ตรงกัน ช่างก็มกั จะจาต้ องยอมตามผู้
ควบคุมมิฉะนันงานก็
้
จะไม่ผา่ น แม้ จะไม่เห็นด้ วยและเห็นว่าผู้ควบคุมบางคนแท้ ที่จริงมีประสบการณ์น้อยกว่าตน
ซึง่ ก็เป็ นเรื่ องที่สร้ างความอึดอัดได้ มาก ยิ่งกว่านันในกรณี
้
ที่แบบ ไม่ถกู ต้ อง ไม่ตรงกับข้ อเท็จจริ งหน้ างาน ซึง่
เจ้ าของบริ ษัทบางคนได้ เคยเล่าให้ ฟัง เมื่อผู้ควบคุมงานยืนยันให้ ทาตามแบบก็ต้องทา เพื่อให้ เกิดความถูกต้ อง
ตรงตามตัวอักษรบนหน้ ากระดาษ ทังๆที
้ ่ขดั แย้ งกับรูปแบบโบราณสถานเดิมที่มีหลักฐานอยูห่ น้ างาน เราไม่
สามารถยืนยันได้ วา่ กรณีเหล่านี ้ เกิดขึ ้นมากน้ อยเพียงใด แต่ก็คงมีเหตุการณ์เหล่านี ้เกิดขึ ้นบ้ าง และควรได้ รับ
การปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ การทางานรื่ นขึ ้น



ช่างปูนบูรณะหลายคนทีเ่ ราสัมภาษณ์ มีความภาคภูมิใจในงานที่เขาทา รู้สกึ มีความสุขที่ได้ ทางานเกี่ยวกับความ
สวยงาม ทางานกับสิง่ ที่ได้ รับการยกย่องว่ามีคณ
ุ ค่า และในความเห็นของช่างเอง ช่างปูนบูรณะไม่เหมือนกับช่าง
ก่อสร้ างทัว่ ไป งานปูนบูรณะมีความพิถีพถิ นั ละเมียดละไมกว่า ช่างบางคนบอกลูกน้ องว่า “เอาแต่สมี ือ ไม่ต้อง
ไว” งานปูนเป็ นงานที่ชา่ งบางคนบอกว่า “ดูเหมือนง่าย แต่ทาจริงยาก” ถึงกระนันก็
้ ตาม ช่างบอกว่าในทัศนะ
ของคนทัว่ ไปแล้ ว มักจะมองว่าช่างบูรณะก็ไม่ตา่ งอะไรกับแรงงานก่อสร้ าง “เวลาไปพักที่ไหนถ้ ามีเรื่ องของหาย
ก็มกั จะโทษว่าคนงานก่อสร้ าง” นอกจากนันผู
้ ้ ให้ สมั ภาษณ์บางส่วนก็จะมีภาพในทางลบเกี่ยวกับช่างว่า ตกเย็น
ลงก็ต้องกินเหล้ า ถึงหน้ านาก็ทิ ้งงานกลับไปทานา ภาพเหล่านี ้ไม่นา่ จะดึงดูดให้ คนรุ่นใหม่ที่มีทางเลือก อยากจะ
เข้ ามาทางานเป็ นช่างปูนบูรณะ
เรามีข้อสังเกตว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่างปูนปั น้ เพชรบุรี ซึง่ ไม่จดั ตัวเองว่าเป็ นช่างบูรณะ แต่เป็ นช่างฝี มือและ
ศิลปิ น เพราะมีโอกาสสร้ างสรรค์ผลงานที่แสดงบุคลิกส่วนบุคคลได้ เต็มที่ ไม่ต้องทาตามแบบของเก่าอย่าง
เคร่งครัด มีเวลาทางานได้ โดยอิสระไม่เร่งรัด รวมทังได้
้ คา่ จ้ างดีกว่า และที่สาคัญรู้สกึ ว่าได้ รับเกียรติจากสังคม
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เนื่องจากมีตวั อย่างช่างปูนปั น้ เพชรบุรีได้ รับการยกย่องเป็ นศิลปิ นแห่งชาติ จึงช่วยยกระดับสถานภาพของช่าง
ปูนเพชรบุรีให้ มเี กียรติสงู ขึ ้น ในขณะทีช่ ่างปูนบูรณะนัน้ มีสถานภาพครึ่งๆกลางๆกว่า มีความชานาญเฉพาะ
ด้ าน เรี ยกว่ามีspecializationระดับหนึง่ มีฝีมือที่ต้องอาศัยการสัง่ สมมายาวนาน แต่มกั จะไม่ได้ รับการยกย่อง
และมีตวั ตนที่คนมองไม่เห็น มักจะถูกรวบไปเป็ นแรงงานก่อสร้ างหรื อกรรมกรในสายตาของคนทัว่ ไป สถานภาพ
ทางสังคมที่ไม่ได้ รับการยกย่องสูง ทาให้ ยากทีจ่ ะดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้ มาสืบทอดต่อไปอย่างยัง่ ยืนได้

สรุปส่ วนที่ 2
สิง่ ที่หวั ข้ อ สภาพปั จจุบนั ของการทางานของช่างปูนบูรณะในระบบบริ ษัทรั บเหมา นาเสนอ สรุปได้ วา่
(1)

ระบบการจัดการ โดยการให้ บริ ษัทรับเหมางานบูรณะเป็ นผู้ดาเนินการ มีฐานคิดอยูใ่ นเรื่ องของเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ มากกว่าคุณภาพของงาน หรื อการสร้ างและพัฒนาช่างปูนที่มีฝีมือ

(2)

การอนุรักษ์ โบราณสถาน จาเป็ นต้ องอนุรักษ์ ชา่ งที่มีฝีมือ และสร้ างช่างที่มีฝีมือให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ใน
โครงสร้ างของการทางานของช่างกับบริ ษัท การสัง่ สมฝี มือช่างเกิดขึ ้นและรักษาไว้ ด้วยระบบพื ้นบ้ านที่ไม่เป็ น
ทางการ ไม่มีการสนับสนุนโดยตรงจากบริ ษัทหรื อหน่วยงานของรัฐ

(3)

ความรู้ของช่าง เป็ นเรื่ องของความชานาญในเชิงช่าง ช่างยังไม่มีโอกาสได้ สร้ างความรู้ความเข้ าใจด้ านอื่นๆที่
จาเป็ นต่อการอนุรักษ์

(4)

มีปัจจัยหลายประการที่จะเป็ นความเสีย่ ง ทาให้ ช่างฝี มือหมดไปและไม่มีการทดแทน เช่น เศรษฐกิจ ทีร่ ัดตัวขึ ้น
หรื อ สถานภาพทางสังคมของช่างบูรณะซึง่ ยังไม่คอ่ ยมีคนเห็นความสาคัญ เป็ นต้ น
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ส่ วนที่ 3 การใช้ ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการอนุรักษ์ โบราณสถาน
เนื่องจากรายงานของผู้เชี่ยวชาญ ของอิโคโมส ที่กล่าวถึงในตอนต้ นของรายงาน ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ วสั ดุ
ก่อสร้ างสมัยใหม่ เช่น ปูนซีเมนต์ ในการบูรณะ และมีข้อเสนอแนะให้ พยายามใช้ วสั ดุและวิธีการแบบโบราณแทน ส่วนนี ้
ของรายงานจึงเป็ นการสารวจการใช้ “ปูนโบราณ” และอิฐโบราณ ในการบูรณะ รายงานในส่วนนี ้มีข้อค้ นพบว่า ในทาง
ปฏิบตั ิแล้ วสูตรปูนที่ช่างของบริษัทต่างๆใช้ นนั ้ มีความหลากหลายสูง และห่างไกลจากสูตรมาตรฐานที่กรมระบุไว้ ใน
สัญญาเป็ นอันมาก รวมทังมี
้ ความเข้ าใจและข้ อคิดเห็นแตกต่างกันไปเกี่ยวกับการใช้ ปนู ซีเมนต์ขาว แต่โดยรวมแล้ วมีการ
ใช้ ปนู ซีเมนต์ขาวในปริ มาณที่สงู มาก หากแนวทางการอนุรักษ์ ยงั ยืนยันว่าการใช้ ซีเมนต์ขาว เป็ นอันตรายต่อโบราณสถาน
มีความจาเป็ นอย่างเร่งด่วนทีจ่ ะต้ องมีการสือ่ สารเพื่อปรับความเข้ าใจและวิธีปฏิบตั ใิ นเรื่ องนี ้
ถึงแม้ วา่ เทคโนโลยีการใช้ ปนู ขาวซึง่ ผ่านการเผา แช่น ้า กรองแล้ วผสมทราย และเครื่ องปรุง อาจจะเรี ยกว่าเป็ นภูมิปัญญา
ดังเดิ
้ ม ในความหมายทีเ่ ป็ นความรู้ท้องถิ่นที่มกี ารใช้ และสืบทอดกันมาในอดีต ควรตังข้
้ อสังเกตไว้ ในที่นี ้ว่า ในกรณีของสิง่
ที่เรี ยกว่า “ปูนโบราณ” หรื อ “ปูนหมัก” ที่นามาใช้ ในการบูรณะ เป็ นภูมิปัญญาที่มีการขาดตอนไปช่วงหนึง่ แล้ วมีการรื อ้ ฟื น้
ขึ ้นใหม่เมื่อประมาณสามสิบปี มานี ้เอง และสูตรที่ใช้ ในความเป็ นจริ งในปั จจุบนั เป็ นสูตรผสมผสานกับปูนซีเมนต์ขาว ซึง่
พัฒนาขึ ้นมาใหม่
การก่อสร้ างในสยาม หากเป็ นการก่ออิฐถือปูนแต่เดิม ใช้ ปนู ขาวเป็ นหลัก แต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่ มมีการนาปูนซีเมนต์เข้ า
มาใช้ และเป็ นที่ร้ ูจกั กันแพร่หลายขึ ้น ต่อมาในพ.ศ. 2456 มีการก่อตังบริ
้ ษัทปูนซีเมนต์ไทยขึ ้นเพือ่ ผลิตปูนซีเมนต์เองใน
ประเทศ รองรับความต้ องการการใช้ งานก่อสร้ างอาคารที่เพิม่ มากขึ ้น ในช่วงที่เริ่ มมีการบูรณะโบราณสถาน ที่อยุธยาใน
สมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม มีการใช้ ปนู ซีเมนต์เป็ นวัสดุซอ่ มแซมอย่างเต็มที่ และน่าจะใช้ ตอ่ เนื่องกันมาอีกหลายสิบปี
กับโบราณสถานที่เป็ นหิน ศิลาแลง และอิฐ จุดเปลีย่ นของการหันกลับมาใช้ ปนู ขาว น่าจะเกิดขึ ้นหลังจากทีม่ ีการส่ง
ข้ าราชการไปดูงานหรื อศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ในต่างประเทศ และเริ่ มมีความสนใจในการเลือกใช้ วสั ดุที่เป็ นมิตรกับ
ซากปรักหักพังโบราณมากขึ ้น และเป็ นที่มาของการหันกลับมาใช้ ปนู ขาวแทนปูนซีเมนต์
อาจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์ ซึง่ เป็ นผู้หนึง่ ที่มีบทบาทในการเริ่มใช้ ปนู ขาว ได้ ให้ สมั ภาษณ์วา่ ความสนใจของตนเองในการ
ใช้ ปนู เกิดขึ ้นเมื่อไปศึกษาปริ ญญาโทด้ านอนุรักษ์ ที่องั กฤษ และทาวิทยานิพนธ์เรื่ องการซ่อมโบราณสถานที่พระนครคีรี
เมื่อกลับมารับราชการในกรม และได้ รับหน้ าที่ในโครงการบูรณะเขาวัง จึงเสนอความคิดว่าควรจะใช้ ปนู ขาว ซึง่ ก็ได้ รับ
ความเห็นชอบ จึงได้ เขียนกาหนดว่าการซ่อมจะต้ องใช้ ปนู ขาว และได้ ประสานกับบริ ษัทผู้รับเหมาซึง่ ก็มีความสนใจอยาก
ทดลองใช้ จึงเป็ นการเริ่มบูรณะครัง้ แรกๆทีใ่ ช้ ปนู ขาว โดยมีการทดลองหมักแบบลองผิดลองถูกด้ วยตนเอง แต่ไม่ปรากฏ
ว่าได้ ปรึกษาหรื อถามสูตรจากช่างเพชรบุรีแต่อย่างใด ครัง้ แรกหมักไม่นานจึงฉาบไม่ตดิ ต่อมามีการปรับปรุง โดยใส่กาว
และน ้าตาล เพื่อให้ เหนียวแต่ทาให้ สดี า่ ง ผู้รับเหมาจึงขอใช้ วิธีผสมซีเมนต์ดาเข้ าไปด้ วย ส่วนการใช้ ซีเมนต์ขาวนันอาจารย์
้
สมชาติบอกว่ามาเริ่ มทาเมื่อมีการบูรณะวังท่าพระ ซีเมนต์ขาวเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า มีคณ
ุ สัมบัติชว่ ยให้ แข็งแรง และทา
ให้ แห้ งเร็ ว
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ส่วนคุณจุมภฏ บริ ษัทบุราณรักษ์ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สมัยที่ยงั รับราชการ ตนเองมีสว่ นในการนาปูนโบราณไปวิเคราะห์
โดยทากับอาจารย์ จิราภรณ์ หิรัญนาค ซึง่ เป็ นนักวิทยาศาสตร์ ของส่วนงานวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ ของกรม มีการเก็บ
ตัวอย่างปูนโบราณไปวิเคราะห์ ทีแรกกาหนดให้ ใช้ ทราย ปูนขาว และยางไม้ แต่ผ้ รู ับเหมาที่นาสูตรไปใช้ บอกว่าแข็งตัวช้ า
จึงให้ ใช้ ซีเมนต์ขาวแทน
3.1 สู ตรปูนมหัศจรรย์

สืบเนื่องมาจากพัฒนาการเหล่านี ้ ในปั จจุบนั กรมศิลปากรจึงกาหนดให้ การบูรณะโบราณสถานอิฐ ใช้ สตู ร ปูนซีเมนต์ขาว
1 ส่วนต่อ ปูนขาวหมัก 8 ส่วน ต่อ ทรายกลางหรื อทรายหยาบ 24 ส่วน หรื อ 1:8:24 สาหรับปูนสอ ส่วนปูนก่อ ในสัญญา

เขียนไว้ หลายขันตอนแต่
้
คานวณได้ วา่ เป็ นประมาณ 1:6:12 ดังจะเห็นได้ จากตัวอย่างข้ อความ ในสัญญาว่าจ้ างให้ บรู ณะ
วัดวรเชษฐาราม
(หน้ า4) ค. ปูนสอให้ นาปูนหมักมาผสมในอัตราส่วนดังนี ้
 ปูนซีเมนต์ขาว. 1 ส่วน
 ปูนขาวหมัก.
8 ส่วน
 ทรายกลางหรื อทรายหยาบ. 24. ส่วน
การสอให้ สอตามเทคนิคโบราณเดิมที่พบในแหล่งนันๆโดยให้
้
เกิดความกลมกลืนกับเทคนิคโบราณมากที่สดุ ยกเว้ นจะมีระบุ
เป็ นอย่างอื่น อนึง่ หากผลการศึกษาวิเคราะห์ปนู โบราณด้ านวิทยาศาสตร์ ออกมีผลแตกต่างจากสูตรการผสมข้ างต้ น ให้
ยกเลิกรายละเอียดนี ้และให้ ใช้ สตู รการผสมตามผลการศึกษาปูนโบราณเดิม
อัตราส่วนผสมปูนก่อ 1:2 (ปูนขาว:ทรายกลาง) ผสมให้ เข้ ากันด้ วยน ้าและแช่หมักเอาไว้ . 48 ชัว่ โมง เมื่อจะใช้ งานให้ นา
ปูนหมักนี ้ผสมกับปูนซีเมนต์ขาว 1:6 (ปูนซีเมนต์ขาว:ปูนหมัก)

คณะผู้ศกึ ษาพบว่า แม้ วา่ จะมีการกาหนดสูตรการผสมปูนไว้ ในสัญญา แต่ในการปฏิบตั ิของช่างแต่ละคนแต่ละบริ ษัท
เท่าที่รวบรวมมาได้ มีความหลากหลายได้ อย่างน่ามหัศจรรย์ ดูได้ จากตารางที่สรุปมาดังนี ้

กรมศิลปากร
โจเซฟี น
บริ ษัท 1

บริ ษัท 2

ซีเมนต์ขาว

ปูนหมัก

ทราย

1

8

24

1

3

¼ ถุง ซีเมนต์

4 ถังเล็ก

ขาวตราเสือ
1 ถุง 40 kg
=2 ถัง

ทรายหยาบ
8 บุ้งกี๋

=4 ถัง

อาจจะ 16
ถัง

ปรับเป็ นหน่วยเดียวกัน คือ1:2:8

1

1

4

ก่อแข็งน้ อยกว่า
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บริ ษัท 3

บริ ษัท 4
บริ ษัท 5
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ก่อแข็งมากกว่า
ฉาบ

1

1

3

1

1

4

1/2

1

4

1 ลูก (1 ถุง

8 ถัง

24 ถัง

ฉาบ

ราว 20kg
หรื อ 4 ถัง)
=4 ถัง
1 ลูก
=4 ถัง

=8 ถัง

=24 ถัง

12 ถัง

24 ถัง

=12 ถัง

=24 ถัง

1

1

4

ปรับเป็ นหน่วยเดียวกัน คือ 1:2:6
ก่อ
ปรับเป็ นหน่วยเดียวกัน คือ 1:3:6
ฉาบ

1

2

3

ถึงแม้ วา่ รายละเอียดของสูตรอาจจะต่างกันออกไป แต่ที่เห็นชัดเจนคือว่าช่างทุกเจ้ า ใช้ ปนู ซีเมนต์ขาวมากกว่าที่กาหนด
มาก ในสูตรกาหนด ซีเมนต์ขาว:ปูนหมัก ให้ เป็ น 1:8 แต่ในทางปฏิบตั ิ จะเป็ น 1:3 หรื อ 1:2 หรื อ 1:1 การสือ่ สารเกี่ยวกับ
สูตรตัวเลขนี ้ก็มีความน่าสนใจอย่างยิง่ เวลาที่เราไปสัมภาษณ์ในไซท์และถามถึงสูตร อาจได้ รับคาตอบบางอย่าง เช่น
1:8:24 แต่เมื่อถามรายละเอียดว่าใช้ อะไรตวง หนึง่ อะไร แปดอะไร ยี่สบ
ิ สีอ่ ะไร ก็จะพบว่าแต่ละตัวเลขมาจากหน่วยวัดคน

ละแบบกัน เช่น หนึง่ ถุงต่อแปดถังต่อยี่สิบสีบ่ ้ งุ กี๋ คือใช้ หน่วยตวงตามเครื่ องมือก่อสร้ าง หรื อสภาพที่วสั ดุนนบรรจุ
ั้
มา เป็ นที่
เข้ าใจกัน นอกจากนันในการผสมจริ
้
งในถังเปล ยังมีการปรับต่อไปอีกให้ เหลวขึ ้นหรื อข้ นขึ ้น ตามความชานาญและความ
เคยชินของช่าง แต่ละคนแต่ละครัง้ ก็จะไม่เหมือนกัน คณะผู้ศกึ ษาไม่สามารถจะบอกได้ วา่ การใช้ สตู รที่แตกต่าง
หลากหลายมากขนาดนี ้ จะมีผลอย่างไรหรื อไม่ตอ่ โบราณสถาน เป็ นโจทย์ที่ควรจะมีการวิเคราะห์ในทางวิทยาศาสตร์ การ
อนุรักษ์ ตอ่ ไป หากเรามีข้อสังเกตว่า ลักษณะเช่นนี ้หากมองในอีกมุมหนึง่ อาจเห็นว่าเป็ นปั ญหาของความไม่ได้ มาตรฐาน
แต่หากมองจากธรรมชาติของความรู้แบบภูมิปัญญาหรื อความรู้เชิงปฏิบตั ิ ความยืดหยุน่ ไม่ตายตัว ปรับไปตามช่างแต่ละ
คน ให้ เข้ ากับแต่ละสถานการณ์เป็ นลักษณะเด่นของภูมิปัญญาดังเดิ
้ มอยูแ่ ล้ ว คาถามคือว่า วิธีการแบบภูมิปัญญาดังเดิ
้ ม
กับวิธีการของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่เน้ นการชัง่ ตวงวัดอย่างแม่นยา จะมาบรรจบกันตรงไหนจึงจะเหมาะสมและ
ยอมรับกันได้ ทงสองฝ่
ั้
าย
3.2 การใช้ ปูนซีเมนต์ ขาวในมุมมองที่แตกต่ างกัน

การใช้ ปนู ซีเมนต์ขาวในการอนุรักษ์ โบราณสถาน เป็ นประเด็นทีม่ คี วามเห็นขัดแย้ งกันอย่างมากในกลุม่ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการ
อนุรักษ์
นักอนุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญของกรม เจ้ าของบริ ษัท และช่าง มีความเห็นแตกต่างกันออกไปมากในเรื่ องการใช้ ซเี มนต์ขาวผสม
สาหรับนักอนุรักษ์ เช่นคุณโจเซฟี น ดิลาริ โอ (Joshephine D’Ilario) ผู้เชี่ยวชาญชาวอิตาเลียนของ World
Monuments Fund ในโครงการที่ได้ รับการสนับสนุนจากสถานฑูตสหรัฐ ซึง่ กาลังทดลองบูรณะพระเจดีย์องค์หนึง่ ในวัด
รายงานสถานการณ์ชา่ งปูนบูรณะ 30 กันยายน 2559 ปริ ตตา ฉวีวรรณ เทียมสูรย์

หน้ า 38

Appendix 6b

364

ไชยวัฒนาราม สนับสนุนให้ ใช้ ปนู ขาว หรื อปูนหมักในการบูรณะ เธอบอกว่าปูนหมักใช้ มาตังแต่
้ สมัยดึกดาบรรพ์ อาคาร
สมัยกรี กโรมันยังทนทานมาจนถึงปั จจุบนั ประเทศไทยมีแหล่งปูนขาวที่คณ
ุ ภาพดีควรจะนามาใช้ เธออธิบายว่า การ
อนุรักษ์ ต้องให้ วสั ดุ เข้ ากันได้ กลมกลืน เป็ นมิตรกับของเดิม ไม่ใช่วา่ ใช้ ซเี มนต์ไม่ได้ แต่ต้องดูวา่ จะใช้ ยงั ไงที่ไหน แต่
อย่างไรก็ตามเธอก็พยายามทดลองผสมปูนหมักกับวัสดุอื่น เช่นผงอิฐ เพื่อแก้ ปัญหาการที่ปนู หมักแห้ งช้ า ซึง่ ทาให้ ไม่เป็ นที่
นิยมของช่าง
ส่วนผู้เชี่ยวชาญของกรมนัน้ ออกจะมีความเห็นไปในทางทีว่ า่ สามารถใช้ ซเี มนต์ขาว ผสมปูนหมักได้ ในสัดส่วนที่กาหนดให้
บางท่านยืนยันว่าไม่สามารถใช้ ปนู โบราณอย่างเดียวได้ แน่นอน เพราะใช้ เวลานานเป็ นเดือนกว่าจะแข็งตัว ยิ่งบริเวณที่อยู่
ติดพื ้น มีความชื ้นซึมขึ ้นมาจากพื ้นดินตลอดเวลา ปูนขาวอย่างเดียวแทบจะไม่แห้ งได้ เลย บางท่านบอกว่าเห็นด้ วยกับการ
ใช้ ปนู โบราณ แต่ขณะนี ้ยังหาสูตรปูนโบราณที่แข็งตัวเร็ วๆไม่ได้
ส่วนทางช่างและผู้รับเหมานัน้ ทุกรายเห็นความจาเป็ นของการใช้ ซีเมนต์ขาว เพื่อให้ ปนู แห้ งเร็ว สามารถปฏิบตั งิ านได้
เสร็ จตรงตามเวลา เพราะว่าการรับเหมานัน้ มีกาหนดเวลาตามปี งบประมาณ และรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดให้ ใช้
งบประมาณในแต่ละไตรมาส แต่นอกจากจะเป็ นเรื่ องของความรวดเร็วในการทางานแล้ ว ช่างทุกคนไม่ได้ มีความคิดว่า
ปูนซีเมนต์ขาวอาจเป็ นอันตรายต่ออิฐเก่า บางคนออกจะเชื่อว่าการที่อิฐเปื่ อยอาจเป็ นด้ วยสาเหตุอื่น เช่นอิฐคุณภาพไม่ดี
เผาไม่แกร่ง มากกว่า บางคนก็อยากจะให้ มีการพิสจู น์ให้ เห็นชัดเจนว่าปูนซีเมนต์ขาวเป็ นอันตรายและไม่ควรใช้ คณะผู้
ศึกษาเสนอว่า เรื่ องการใช้ ปนู ซีเมนต์ขาวเป็ นโจทย์ใหญ่ที่ควรจะมีการศึกษาเพื่อพิสจู น์ให้ เห็นชัดเจน ว่าเป็ นพิษเป็ นภัยต่อ
โบราณสถานหรื อไม่อย่างไร
อย่างไรก็ตามทุกๆฝ่ ายก็สนับสนุนให้ มีการวิจยั อิฐและปูนโบราณ เพื่อให้ ทราบว่าสูตรปูนโบราณ และส่วนผสมของอิฐ
โบราณ ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง เพื่อที่จะพัฒนาวัสดุมาใช้ ในการบูรณะอย่างทีก่ ลมกลืนกับของเดิมให้ มากที่สดุ ในอนาคต
และขณะเดียวกันก็นา่ จะมีการเผยแพร่การค้ นพบสูตรวัสดุใหม่ๆ เช่นสูตรปูนใหม่ ที่แก้ ปัญหาเรื่ องปูนแข็งตัวช้ า ให้ แก่ชา่ ง
และบริ ษัทต่างๆด้ วย
3.3 แหล่ งผลิตปูนหมัก

นอกจากเรื่ องสูตรผสมปูนแล้ ว ปูนหมักที่ใช้ ก็มคี วามหลากหลายอยูบ่ ้ าง ในเรื่ องระยะเวลาของการหมักในกรณีที่บริษัทซื ้อ
ปูนขาวที่เผาแล้ วมาหมักเอง บางคนระบุวา่ หมักเป็ นอาทิตย์ บางคน 1-3 เดือน บางเจ้ าที่หมักเองใช้ ปนู ขาวที่เป็ นผงมาใช้
หมัก ในขณะที่บางคนบอกว่าปูนผงคุณภาพไม่ดเี พราะเผาไม่ได้ ที่ ควรจะซื ้อเป็ นก้ อนมากกว่า
ในปั จจุบนั ดูเหมือนจะนิยมซื ้อปูนที่หมักแล้ วมาใช้ พอสมควร และแหล่งผลิตปูนหมักที่นิยมให้ กนั มากที่สดุ จนแทบจะเป็ น
แห่งเดียวที่ทกุ บริษัทที่ได้ สมั ภาษณ์กล่าวถึง คือ โรงงานปูนหมัก วัดท่าโขลงอยุธยา ของคุณ นริ ทสา ฝั น้ ถา หรื อคุณทิพ
รายละเอียดของการทาปูนหมักได้ มาจากการสัมภาษณ์คณ
ุ ทิพ
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คุณทิพเป็ นคนอุตรดิตถ์ เส้ นทางการเริ่ มขายปูนหมักของเธอเริ่ มจาก การเข้ ามาเป็ นช่างทางานปูน ก่อสร้ างอาคารสมัยใหม่
ต่อมาได้ เข้ าไปเป็ นช่างในโครงการอนุรักษ์ เขาวังเมื่อราว 30 ปี มาแล้ ว กับบริ ษัท สุรศักดิ์ ต่อมาได้ เริ่ มรับเหมา(ร่วมกับสามี)
งานแรกคือบูรณะเจดีย์ทวี่ ดั บันไดหิน ลพบุรี และได้ ทาอีกหลายแห่ง เช่นที่วดั วรจันทร์ สุพรรณบุรี จนตัดสินใจตังบริ
้ ษัทฐาน
อนุรักษ์ มีห้ นุ ส่วน 4 คน ช่วงแรกๆเคยไปช่วยงานของบริ ษัทมรดกโลกบ้ าง ในขณะนันเริ
้ ่ มมีการเปลีย่ นจากใช้ ซีเมนต์ดามา
เป็ นปูนหมัก คุณทิพจึงได้ เริ่มทาปูนหมักและขายให้ บริ ษัทฐานอนุรักษ์ บริ ษัทอื่นบางแห่งก็มีมาขอซื ้อบ้ าง แต่ไม่มากนัก
หลังเศรษฐกิจฟองสบูแ่ ตก ในปี 2540 คุณทิพแยกทางกับสามี และออกจากบริ ษัท แต่ก็ยงั ทาปูนหมักอยู่ ในขณะนัน้
ไม่ได้ คิดว่าจะยึดเป็ นอาชีพหลักเพราะเป็ นงานหนัก และพยายามไปทาอย่างอื่น เช่น ขายเสื ้อผ้ า แต่สดุ ท้ ายไม่ประสบ
ความสาเร็จเท่าที่ควร จึงตัดสินใจหันกลับมาทาปูนหมักอย่างจริ งจัง
ปูนหมักขายได้ เพียงปี ละครัง้ ตามงานที่ประมูลเงินงบประมาณมาได้ คุณทิพอธิบายที่ปนู ท่าโขลงขายได้ เรื่ อยๆ เพราะมี
คุณภาพดี เป็ นที่ยอมรับของกรม คือมีความสะอาด ไม่มีสงิ่ เจือปน ตอนหมักก็จะถ่ายน ้าตลอด ต้ องหมักปูนจนได้ ที่ ไม่
เร่งรัดขาย คนที่มาซื ้อจะบอกว่า “ขัดแล้ วไม่แตก” “ขัดลืน่ ” ซึง่ เป็ นเพราะปูนหมักนานได้ ที่ โดยปกติจะต้ องหมักอย่างน้ อย 1
เดือน โดยคุณทิพจะเป็ นคนดูปนู เองว่าใช้ ได้ หรื อยัง ทุกวันนี ้ก็ยงั ลงบ่อปูนด้ วยตนเอง อาศัยประสบการณ์ที่เคยเป็ นช่างปูน
มาก่อนจึงสามารถบอกได้ วา่ ปูนใช้ ได้ หรื อยัง
สูตรปูนที่ใช้ อยูน่ ี ้ ได้ เรียนรู้จากการทางานทีเ่ ขาวัง จากนันในฐานะช่
้
างปูน ก็ลองผิดลองถูก ไปเสาะหาตัวอย่าง หาแหล่ง
ผลิตปูนที่อื่นเพื่อศึกษา ว่าที่ไหนดีอย่างไร ทาอย่างไรแล้ วนามาปรับ ก่อนที่จะได้ สตู รปูนตา ก็เคยทดลองส่วนผสมอื่นๆที่
ไม่ใช่กระดาษมาก่อน สาเหตุสว่ นหนึง่ ที่ต้องศึกษา ทดลองเอาเอง เพราะสูตรการผลิตปูนแบบดัง้ เดิมเป็ นความลับ ไม่
เปิ ดเผยกัน สูตรวิธีทาปูนหมักปูนตาของท่าโขลงขณะนี ้ถือว่าอยูต่ วั ไม่ปรับเปลีย่ นอะไรอีกแล้ ว ปั จจุบนั มีทงคนที
ั ้ ซ่ ื ้อไปก่อ
ฉาบ ขัด ปั น้ (เช่น มังกรตามศาลเจ้ า) และผสมน ้าทาเป็ นสีน ้าปูน
ปูนโบราณที่ผลิตมีสามประเภทหลักๆ คือ
(1)

ปูนหมัก ทาโดย ซื ้อปูนขาวเป็ นก้ อนๆมาจากสระบุรี แล้ วเอามาแช่หมักไว้ ในบ่อจนได้ ที่ เวลาแช่ต้องระวังเพราะ
จะร้ อนมาก ถ้ าทาไม่เป็ นบ่อแตกได้ แล้ วนาปูนขึ ้นมา ปูนหมักมีสองแบบคือแบบร่อนด้ วยตะแกรงละเอียด เนื ้อจะ
ละเอียดกว่า ราคาถุงละ 80 บาท และแบบไม่ร่อน ถุงละ 75 บาท ถุงหนึง่ หนัก 16 กก ปูนหมักใช้ สาหรับก่อ

(2)

ปูนตา เอาปูนที่หมักแล้ วมาเกรอะให้ น ้าออก ปั น้ เป็ นก้ อนตาก แล้ วนามาตา ใช้ ฉาบ ราคาถุงละ 160 บาท ใช้ ฉาบ
ปูนมีลกั ษณะเป็ นก้ อนอยูใ่ นถุง ยังเปี ยกๆสามารถใช้ ฉาบได้ เลย ปูนตาใช้ สาหรับงานฉาบแล้ วข้ ด ทีเ่ รี ยกว่าขัดปูน
ตา

(3)

ปูนปั น้ เอาปูนตามาตาผสมกับเยือ่ กระดาษ และอื่นๆ ตามสูตรลับ ราคาถุงละ 300 บาท ใช้ ทาปูนปั น้ เป็ น
ลวดลาย
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กระบวนการควบคุมคุณภาพปูนหมัก คุณทิพจะเป็ นคนไปเลือกซื ้อหินปูนเผาด้ วยตนเอง (บริษัทขายหินมีหลายเจ้ า หินปูน
เผาเหล่านี ้บางคนซื ้อไปบาบัดน ้าเสีย ไปใส่บอ่ กุ้ง) หินปูนที่เผาได้ สกุ ดี จะมีคณ
ุ ภาพดี ปูนที่เผาแล้ วเป็ นผง(แบบที่
ผู้รับเหมาบางคนนามาใช้ หมัก)คุณภาพไม่ดีเพราะมีปนู ที่ไม่สกุ ดีมาผสม เมื่อหมักแล้ วคุณภาพจะสู้หินทังก้
้ อนเผาไม่ได้ ปูน
ที่เผาสุกดีเมื่อหมักแล้ วจะ “ได้ เนื ้อ” ถ้ าปูนไม่สกุ ดี พอหมักแล้ วจะต้ องทิ ้งเยอะ “ไม่ได้ เนื ้อ” อาจจะถึงกับขาดทุน นอกจากนี ้
ปูนบางแห่งก็คณ
ุ ภาพไม่ดี เช่นทีภ่ าคใต้ ไม่สามารถทาปูนตาที่มีคณ
ุ ภาพได้ บริ ษัทหลายแห่งต้ องมาซื ้อไปทีละ 6-7 ตัน
การผลิตปูนหมักของที่นี่คิดว่าจะไม่ขยายกิจการแล้ ว เพราะจะดูแลไม่ทวั่ ถึง การทาปูนหมักไม่ได้ กาไรมากมายนัก รายได้
น้ อยกว่าการรับเหมาบูรณะ แต่ก็พออยูไ่ ด้ บ่อปูนขนาดนี ้ยังมีกาลังการผลิตปูนได้ ทนั ตามความต้ องการ เพราะ ลักษณะ
การใช้ ปนู ของงานบูรณะแต่ละแห่ง จะเริ่ มงานปูนไม่พร้ อมกัน บางแห่งต้ องทางานไม้ ก่อน บางแห่งทางานปูนเลย ทาให้
คุณทิพสามารถบริ หารจัดการการผลิตปูนได้ ทนั ตามความต้ องการ ตอนนี ้ลูกสาวคนเล็กก็มาช่วยงาน เริ่ มดูปนู เป็ นแล้ ว แต่
ยังต้ องสัง่ สมประสบการณ์ ส่วนลูกสาวคนโตแพ้ ปนู เลยไม่ได้ มาช่วย ตัวคุณทิพเองก็แพ้ ปนู แพ้ ตงแต่
ั ้ เริ่ มเป็ นช่างปูน แต่ก็
อาศัยแต่งตัวมิดชิด สวมถุงมือ แต่คนงานที่จ้างมาช่วยงาน ซึง่ มีประจา 5 คน ไม่แพ้ ปนู ถ้ าต้ องการแรงงานเพิ่มเติมก็จะจ้ าง
เป็ นคราวๆไป
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ภาพบ่อหมักปูน ในภาพคนงานกาลังตักปูนที่หมักไว้ ขึ ้นมาร่อน เพื่อคัดเศษปูน เศษวัสดุออก เนื ้อปูนที่กรองแล้ วจะถูก
นาไปหมักต่อจนครบ 1 เดือน มีการเปลีย่ นถ่ายน ้าในบ่อให้ สะอาดอยูเ่ สมอ

ภาพบ่อปูนหมักที่หมักได้ ที่แล้ ว สูบน ้าออก เตรียมบรรจุใส่ถงุ พลาสติก เพื่อเก็บรักษาและจัดส่งให้ ผ้ รู ับเหมาต่อไป
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บริ เวณที่เกรอะปูน

ก้ อนปูนที่เกรอะแล้ ว ตากให้ แห้ ง
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เยื่อกระดาษที่แช่น ้าไว้ สาหรับตาผสมกับปูน

ปูนบรรจุถงุ เตรี ยมจาหน่าย
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3.4 แหล่ งผลิตอิฐโบราณ

นอกจากปูนหมักแล้ ว วัสดุที่งานปูนขาดไม่ได้ อีกอย่างหนึง่ คืออิฐ แหล่งผลิตอิฐและเครื่ องปั น้ ดินเผาที่มีชื่อของอยุธยา คือ
บริ เวณคลองสระบัว ซึง่ ในประวัตศิ าสตร์ มกี ารกล่าวถึงว่ามีดินที่มคี ณ
ุ ภาพเหมาะสาหรับนามาใช้ ในปั จจุบนั แหล่งอิฐที่
บริ ษัทกล่าวถึงมากที่สดุ คือ โรงงานทาอิฐป้าเต่า หรื อคุณลัดดา เนียมประเสริ ฐ อายุ 69 ปี ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลสวนพริ ก คลอง
สระบัว อยุธยา ข้ อมูลเกี่ยวกับการทาอิฐตามแบบดังเดิ
้ มนี ้ ได้ มาจากการสัมภาษณ์ป้าเต่า เจ้ าของและผู้ผลิต
ป้าเต่าหัดทากระเบื ้อง ทาอิฐจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ ตังแต่
้ ตวั เองอายุ 4-5 ขวบ สมัยนันคนแถวนี
้
้จะทานา กับกระเบื ้องหลังคา
เท่านัน้ ไม่ได้ ทาอิฐ ยิ่งอิฐโบราณยิ่งไม่ได้ ทาเลยเพราะยังไม่มีการบูรณะโบราณสถาน ต่อมามีคนมาจ้ างทาอิฐไปใช้ ในงาน
บูรณะ โดยมาติดต่อที่กานัน กานันรับมา 5 บาท ก็มาจ้ างชาวบ้ านทา 2-3 บาท ป้าเต่าจึงเริ่ มทาอิฐขาย
ละแวกสวนพริ กเป็ นชุมชนมุสลิม มีมสั ยิด2-3 แห่ง ติดกันเป็ นชุมชนมอญ มีวดั ป้อมรามัญ บ้ านป้าเต่าอยูใ่ กล้ ๆวัดนี ้ แต่ป้า
เต่าไม่ใช่คนมอญ คนแถบนี ้ทาอิฐมอญกันหลายบ้ าน ส่วนบ้ านป้าเต่าทาอิฐและกระเบื ้องดินเผา (ใช้ มงุ หลังคา แผ่นละ 5
บาท) ไม่เคลือบ ปั จจุบนั ไม่เป็ นทีน่ ิยมเท่าในอดีตเพราะแตกง่าย และไม่สวยงามเหมือนกระเบื ้องเคลือบ แต่มีการซื ้อไปทา
บ้ านทารี สอร์ ท กระเบื ้องนี ้ทาด้ วยมือ น่าจะเหลือป้าเต่าทาอยูเ่ พียงเจ้ าเดียว
ส่วนอิฐ มีทากันหลายโรง บางครัง้ ป้าเต่าทาไม่ทนั ต้ องไปรับซื ้อของเพื่อนบ้ านมาส่งให้ ลกู ค้ าด้ วย อิฐที่ป้าเต่าทามีหลาย
ขนาดตามแต่จะสัง่ มีทงอิ
ั ้ ฐมอญ(ขนาดตายตัว กว้ าง 7 ซม. x ยาว 14 ซม.x หนา 4 ซม.และ “อิฐโบราณ” ทัว่ ไปขนาด 15
ซม.x30ซม.x40ซม. (ขายก้ อนละ 8 บาท) และอาจใหญ่ได้ ถึง 20ซม.x40ซม.x10ซม. (อาจถึงก้ อนละ 25-30 บาท) อิฐ
ก้ อนใหญ่มากๆต้ องเอาเหล็กแทงให้ เป็ นรู เพื่อให้ อิฐสุกง่ายขึ ้น ราคาอิฐโบราณไม่ตายตัว ถ้ าขายให้ ลกู ค้ าประจาอาจจะถูก
ลงหน่อย
อิฐในสมัยโบราณจริ งๆ จะแกร่งกว่าเพราะใช้ ฟืนเผาทาให้ ไฟแรง และวิธีการเรี ยงอิฐเผา จะเรียงแถวเดียว ทาให้ ได้ รับความ
ร้ อนมากกว่า ส่วนปั จจุบนั เรี ยงสองแถวคูก่ นั สมัยป้าเด็กๆอิฐมอญขาย 10,000 ก้ อน ราคา 350 บาท ปั จจุบนั ราคา
7,500-8,000 บาท

อาชีพทาอิฐ กระเบื ้อง ยังมีคนทาหลายเจ้ า บางบ้ านลูกหลานไม่มงี านทาก็กลับมาทาอิฐ แต่ก็น้อยกว่าในอดีต เพราะอิฐ
มอญก็ถกู แทนที่ด้วยอิฐมวลเบา อิฐบล๊ อค กระเบื ้องก็ถกู แทนที่ด้วยกระเบื ้องเคลือบ เหลือเพียงอิฐโบราณเท่านันที
้ ย่ งั ได้
ราคา นอกจากนี ้อาชีพนี ้ยังเป็ นงานหนัก ต้ องทางานใช้ แรง เลอะเทอะ ตากแดดทังวั
้ น
การทาอิฐ มีขนตอนต่
ั้
างๆดังนี ้ (ดูภาพประกอบ)
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1) “หมักดิน” เอาดินเหนียวมาหมัก 1 คืน สมัยก่อนดินเหนียวเอามาจากในละแวกบ้ าน คือคลองสระบัว และพื ้นที่

ใกล้ เคียง แต่สมัยนี ้หมดแล้ ว ต้ องใช้ ดินในอยุธยา แถวมหาราช บางปะหัน จะมีคนมาเสนอขายให้ ดิน 1 คันรถสิบล้ อราคา
2,500 บาท
2) “ตีดิน” คือการนาดินมาผสมกับวัสดุอื่นให้ เป็ นเนื ้อเดียวกัน ดินทาอิฐจะใช้ ดิน 3 ส่วน แกลบและขี ้เถ้ าแกลบ 1 ส่วน ตีให้

เป็ นเนื ้อเดียวกัน สมัยก่อนที่ไม่มีเครื่ องจักร การตีดินต้ องใช้ เท้ าย่าอยู่ราวครึ่งวัน แกลบที่นามาใช้ ในการผลิตอิฐนัน้ ป้าเต่า
บอกว่า “ตอนนี ้แพงกว่าทอง” คือมีเงินก็ไม่ใช่วา่ จะซื ้อได้ เวลานี ้ต้ องซื ้อมาจากทางสุพรรณบุรี สมัยป้ายังเด็กคันรถละ 300
บาท ขณะนี ้ 35,000 บาท
3) “ทอด” คือการเอาดินที่หมักไว้ มากดในพิมพ์ พิมพ์ทาจากไม้ สกั ปั จจุบน
ั จ้ างช่างไม้ ทาอันละ 500 บาท ที่ใช้ ไม้ สกั เพราะ

ลืน่ น ้าหนักเบา ดินล่อนง่าย ถ้ าคนทาเก่งๆ วันหนึง่ จะทอดอิฐได้ ถงึ 400-500 ก้ อน
4) “ตาก” อิฐ กระเบื ้องที่กดในพิมพ์แล้ ว ปกติจะเอามาตาก 3 แดด แต่ถ้ามากกว่านันก็
้ ยิ่งทาให้ อฐิ แกร่งขึ ้น ป้าเต่าเคยทิ ้ง

ไว้ ถึงครึ่งเดือน พบว่าอิฐแกร่งมาก สมัยก่อนไม่มีผ้าใบคลุมตอนฝนตกทาให้ เสียหาย อิฐที่ยงั ตากไม่แห้ งสีจะเข้ ม เรียกว่า
“เขียว” แต่ถ้าแห้ งจะเรี ยก “ขาว” ยิ่งตากนานยิ่งแกร่ง โรงอิฐบางแห่งจะรี บขาย ตากแค่แดดเดียวก็เอาไปเผา ทาให้ เนื ้อไม่
แกร่งพอ ยิ่งเขียวอิฐยิ่งสุกช้ า ส่วนกระเบื ้องตากให้ “มัง่ ” คือผิวตึงๆ ออกแห้ งหน่อย
5) “ถาก” ทาเฉพาะกับอิฐโบราณเท่านัน้ ใช้ มีด อรัญญิก ถากเศษดินให้ อิฐมีผิวหน้ าเรี ยบ สมัยก่อนมีดนี ้อันละ 3-4 บาท

แต่ตอนนี ้ 60 บาท ถ้ าเป็ นกระเบื ้องจะนามาบ่มน ้าหนึง่ คืนเพื่อให้ เนื ้อดินนุม่ แล้ วจึงนามา “ตัด” ให้ ตรงแบบ ทาขอเกี่ยว
กระเบื ้อง คนทาชานาญตัดกระเบื ้องได้ วนั ละ 300-500 แผ่น
6) “เผา” อิฐจะถูกเผา 7-10 วัน ด้ วยฟื นและแกลบ พอสุกจะมีสแี ดง ส้ มเข้ ม แกลบด้ านบนจะกลายเป็ นขี ้เถ้ าจนหมด

ข้ อสังเกตจากการผลิตปูนหมักและอิฐโบราณ น่าจะเป็ นว่า ทังสองแหล่
้
งพยายามรักษาคุณภาพของการผลิต โดยใช้ ภมู ิ
ปั ญญาแบบดังเดิ
้ ม และใช้ เทคโนโลยีเดิม เช่นการทาปูนตาที่ทา่ โขลงยังใช้ ครกตา ไม่ได้ ใช้ เครื่ องจักรบดและผสม ส่วนการ
ทาอิฐมีขนตอนที
ั้
่ใช้ เทคโนโลยีพื ้นบ้ านเป็ นส่วนใหญ่ แต่ทงสองแหล่
ั้
งเป็ นงานที่เหนื่อยยาก ต้ องใช้ แรงงานคน และมี
อันตรายจากการทางานเช่นการแพ้ ปนู นอกจากนันวั
้ สดุแต่ละอย่าง ดูจะมีแหล่งผลิตหลักเพียงแห่งเดียวเท่านัน้ หากไม่
สามารถสืบทอดไปยังรุ่นต่อไปก็จะขาดตอน ควรจะมีมาตรการใดในการพยายามรักษาเทคโนโลยีและความรู้แบบดังเดิ
้ ม
ของทังสองแห่
้
งนี ้ไว้ เป็ นคาถามทีต่ ้ องขบคิดต่อไป
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ภาพการ “หมักดิน” บ่อหมักจะมีขนาดประมาณ 2 เมตร x 2 เมตร และเครื่ อง “ตีดิน” จะวางอยูข่ ้ างๆบ่อหมักดิน

ภาพพิมพ์ไม้ สกั ที่ใช้ ในการ “ทอด” อิฐ คือนาดินทีต่ ีแล้ วมาอัดลงในพิมพ์นี ้
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ภาพการ “ตาก” อิฐ โดยนามาวางเรี ยงตากแดด เมื่อด้ านบนเริ่มแห้ งก็จะกลับข้ างเอาด้ านล่างขึ ้นมาตาก
อิฐที่ใกล้ จะแห้ งได้ ทจี่ ะนามาวางซ้ อนกันเพื่อให้ สามารถผึง่ ลมได้ ครบทุกด้ าน

ภาพการ “ถาก” อิฐ เป็ นการใช้ มดี ตกแต่งให้ อิฐมีผวิ เรี ยบ ปกติจะวางอิฐบนแผ่นยางที่ตอกยึดกับแผ่นไม้ อีกทีหนึง่ เพื่อเป็ น
การรักษาผิวหน้ าอิฐด้ านล่างในขณะที่ถากผิวอิฐด้ านอื่นๆ แผ่นยางรองนี ้ป้าเต่าประดิษฐ์ ขึ ้นเองจากรองเท้ าฟองน ้า
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ภาพโรงเผาอิฐ

ภาพการ “เผา” อิฐ อิฐจะถูกนามาเรี ยงเป็ นแถวๆ ล้ อมด้ วยผนังสังกะสี เผาด้ วยฟื น ด้ านบนใส่แกลบ ถ้ าแกลบใหม้ จนหมด
กลายเป็ นขี ้เถ้ าแกลบสีเทา และเมื่อเขี่ยดูเห็นอิฐสุก เนื ้ออิฐเปลีย่ นเป็ นสีแดง ก็ถือว่าใช้ ได้
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ส่ วนที่ 4 บริบทอืน่ ทีแ่ วดล้อมปัญหาคุณภาพงานปูนบูรณะ
ในส่วนที่ 2 และ 3 ก่อนหน้ านี ้ เป็ นการอภิปรายสถานการณ์ของงานปูน และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการรับเหมางาน ซึง่ มี
การแข่งขันทางธุรกิจ ทาให้ ไม่เอื ้อต่อการพัฒนาและสืบทอดฝี มือทางการช่างของช่างผู้ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั นอกจากนัน้
ความรู้ความชานาญของช่างเน้ นไปเรื่ องเท็คนิคเชิงช่าง แต่ยงั ไม่เห็นความสาคัญของความรู้ด้านอื่นอย่างลึกซึ ้งเพียงพอ
สิง่ เหล่านี ้เป็ นความท้ าทายที่อาจนาไปสูก่ ารบูรณะโบราณสถานทีไ่ ม่ได้ คณ
ุ ภาพ
แต่ปัญหาความด้ อยคุณภาพ ไม่ได้ เกิดจากเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการทางานของช่างเพียงอย่างเดียว คณะผู้ศกึ ษาพบว่า มี
บริ บทแวดล้ อมที่เป็ นเรื่ องที่กว้ างใหญ่กว่าเรื่ องระบบการจ้ างช่างและความรู้ของช่าง แต่เป็ นเงื่อนไขที่ทาให้ เกิดจุดบอด
ความเข้ าใจไม่ตรงกัน รวมทังขั
้ ดขวางและบีบบังคับสภาพการทางานของบุคคลกลุม่ ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง จนทาให้ ไม่สามารถ
พัฒนากระบวนการทางานบูรณะให้ ได้ ผลเต็มที่ หากเราอุปมาสภาพของสถานการณ์เป็ นก้ อนน ้าแข็งยักษ์ (iceberg) ที่
ลอยอยูใ่ นมหาสมุทร เหตุการณ์ที่พบว่างานบูรณะคุณภาพไม่ดีนนั ้ เป็ นเพียงส่วนยอดของก้ อนน ้าแข็งที่เรามองเห็นได้
ชัดเจน หากมองเพียงพื ้นผิวก็จะเห็นเป็ นปั ญหาเล็ก แต่แท้ จริงแล้ วยอดน ้าแข็งตังอยู
้ บ่ นฐานขนาดมหึมาซึง่ เรามองไม่เห็น
ฐานใต้ น ้านี ้เองคือสิง่ ที่เราเรี ยกว่าบริ บทแวดล้ อม ซึง่ อาจยังมองไม่เห็นชัดว่าทางานอย่างไร แต่หากไม่พยายามขุดค้ นลงไป
จนเข้ าใจโครงสร้ างของก้ อนน ้าแข็งทังก้
้ อน ไม่วา่ จะจัดการกับยอดน ้าแข็งอย่างไร ปั ญหาก็ยงั ไม่หมดไปอย่า งแน่นอน
บริ บทแวดล้ อมนี ้เป็ นเรื่ องกว้ างใหญ่ และแท้ ที่จริ งอาจอยูน่ อกเหนือขอบเขตการศึกษาของเรา จึงไม่อาจครอบคลุมได้ อย่าง
เต็มที่ และคงจะมีหลายเรื่ องที่เรายังมองไม่เห็น แต่จากข้ อมูลที่ได้ มา ก็พอจะมองเห็นความเชื่อมโยงบางประการได้ เราจึง
ไม่อาจหลีกเลีย่ งที่จะตังข้
้ อสังเกตไว้ ในรายงานส่วนนี ้
4.1 สานักงานศิลปากรในภูมิภาคมีบุคคลากรจากัด

ตลอดเวลาของการสารวจ รวมทังจากข่
้
าวและบทความตามคอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมในสือ่ เรามักจะได้ ยินคา
วิพากษ์ วจิ ารณ์กรมศิลปากรทุกครัง้ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องใดก็
ตาม เรามักจะได้ ยินคาถามว่า ‘กรมศิลป์ฯมัวแต่ทาอะไรอยู’่ เสมอ แต่เมื่อได้ ทราบถึงจานวนผู้ปฏิบตั ิงานในสานักงาน
ภูมิภาค (ในที่นี ้คือสานักศิลปากรที่ 3 พระนครศรี อยุธยา) ก็อดไม่ได้ ที่จะมีความเห็นใจ
โครงสร้ างการบริ หารงานราชการ ของ สานักศิลปากรที่ 3 ประกอบด้ วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 3 แห่ง อุทยาน
ประวัติศาสตร์ 1 แห่ง อุทยานรับผิดชอบพื ้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา ส่วนสานักศิลปากรมีพื ้นที่
รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ พระนครศรี อยุธยา อ่างทอง สิงห์บรุ ี สระบุรี และนครนายก สานักฯมีกาลังคนรวมทังหมด
้ 70 คน
ซึง่ รวมทุกอย่างตังแต่
้ ผ้ อู านวยการ ถึงพนักงานขับรถ ในจานวนนี ้เกินกว่าครึ่งเป็ นข้ าราชการ พนักงานและลูกจ้ างของ
พิพิธภัณฑสถาน เหลือส่วนที่ดแู ลอุทยานและพื ้นที่อื่นในจังหวัดเพียง 30 คน และใน 30 คนนี ้ เป็ นคนที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับการบริ หารจัดการการบูรณะโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี คือตาแหน่งนายช่างโยธาและนายช่าง
ศิลปกรรม เพียง7 คน (เฉพาะอัตราที่มีผ้ คู รองอยู่ ไม่นบั อัตราว่าง 2 อัตรา) ในขณะที่หากนับจานวนโบราณสถาน ทังที
้ ่ขึ ้น
ทะเบียนและไม่ได้ ขึ ้นทะเบียน และแหล่งโบราณคดี รวมกันแล้ ว จะมีจานวนถึง 1,737 แห่ง ดังนันจึ
้ งเข้ าใจได้ วา่ ในปี
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ส่วนในเวลาปรกติ อาจมี

โครงการบูรณะเพียง 5-6 โครงการ ซึง่ อาจอยูใ่ นวิสยั ทีด่ แู ลได้ แต่วา่ การที่มจี านวนผู้ควบคุมงานไม่มากก็อาจทาให้ ไม่
สามารถดูแลได้ อย่างทัว่ ถึงหรื อละเอียดลออ งานบางส่วนเช่นการทาบันทึกละเอียด (documentation) ของการ
เสือ่ มสภาพและการบูรณะอาคารโบราณสถานแต่ละครัง้ ซึง่ จะมีความสาคัญทังในแง่
้
เป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ต่อไปในอนาคต และเป็ นพื ้นฐานที่จาเป็ นในการบูรณะครัง้ ต่อๆไป จึงไม่สามารถทาได้ อย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง
งานที่ชา่ งจะต้ องดูแลที่เกี่ยวกับขันตอนการบู
้
รณะประกอบด้ วย
ขันตอน
้
1.

2.

สารวจสภาพการชารุด (ดูหลักฐานที่หลงเหลือ
ตาแหน่ง กาหนดหมายเลข)
ทาแบบบูรณะ โดยวิเคราะห์ เพื่อนาชิ ้นส่วนใหญ่
มาประกอบทีเ่ ดิม

ผู้ดาเนินงาน
ช่างในสานักภูมิภาค
ช่างในภูมิภาค เห็นชอบโดยวิศวกร/สถาปนิกส่วนกลาง
(ของสานักสถาปั ตยกรรมซึง่ อยูเ่ ฉพาะส่วนกลาง) อนุมตั ิ
โดยอธิบดี

3.

เสนอวิศวกร พิจารณาการซ่อมโครงสร้ าง

วิศวกร สานักสถาปั ตยกรรม

4.

เปิ ดประมูล

สานัก ภูมิภาค

5.

ในช่วงการปฏิบตั ิการบูรณะ มาควบคุม ดูงานทุก
วัน

ช่างในสานักภูมิภาค

ข้ อสังเกตคือกระบวนการในการได้ แบบบูรณะมานัน้ ทาโดยช่างในสานักภูมิภาคแต่ละแห่ง แต่วา่ ต้ องได้ รับความเห็นชอบ
โดยสถาปนิกและวิศวกรในส่วนกลาง ซึง่ เป็ นโครงสร้ างที่รวมศูนย์ไว้ ที่สว่ นกลาง ส่วนกลางต้ องพิจารณาแบบบูรณะจาก
6
สานักในภูมิภาคทังหมด
้
15 แห่ง ในขณะที่สว่ นกลางเองก็มีสถาปนิกและวิศวกรจานวนไม่มาก อาจจะไม่สามารถดู

รายละเอียดได้ เต็มที่ หากต้ องการให้ สถาปนิกและวิศวกร ทางานใกล้ ชิด หรื อได้ มีโอกาสสารวจวิเคราะห์สภาพชารุดของ
โบราณสถานอย่างละเอียดลึกซึง้่ สานักในภูมิภาคน่าจะมีอตั ราสถาปนิก/วิศวกรด้ วย แต่โครงสร้ างในขณะนี ้ไม่มตี าแหน่ง
นี ้
ช่างของสานักที่เราได้ สมั ภาษณ์แสดงความเห็นว่า สานักฯน่าจะมีตาแหน่งสถาปนิก/วิศวกรด้ วย แต่ด้วยนโยบายจากัด
จานวนข้ าราชการ หรื อเหตุผลใดไม่ปรากฏ ทาให้ ไม่มีผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านนี ้เลยในระดับภูมิภาค

6

เราไม่มีตวั เลขที่ชดั เจน บางท่านให้ ข้อมูลว่า สานักสถาปั ตยกรรม มีสถาปนิก 9 คน บางท่านว่า 12 คน แต่มีอตั ราว่าง และมีแนวโน้ ม
ว่าจะมีจานวนลดลง
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นอกจากนันการที
้
ใ่ นช่วงราว 25 ปี ที่ผา่ นมา กรมฯมีนโยบายถ่ายโอนภาระการบูรณะไปยังบริษัทภายนอก อาจจะด้ วย
ความหวังว่าบริ ษัทบูรณะจะเป็ น “กรมศิลป์ฯย่อยๆ” ที่ทาหน้ าที่แทนกรมฯได้ ทกุ ด้ าน แต่สภาพในขณะนี ้ดังที่เราได้ เสนอไป
แล้ วว่า บริษัทยังไม่มีศกั ยภาพทีจ่ ะทาหน้ าทีเ่ ป็ นองค์กรที่สงั่ สมความรู้และบุคคลากรทางการบูรณะของตัวเอง ใน
ขณะเดียวกัน องค์ความรู้และความชานาญของกรมเองที่เคยมีในอดีตสมัยที่ยงั ดาเนินการบูรณะเอง ก็สญ
ู เสียไปกับ
ข้ าราชการทีเ่ กษี ยณไป โดยยังไม่มีกลไกในการสืบทอดภายในอย่างเต็มที่ จึงเป็ นสภาพที่ของเดิมหมดไปแต่ไม่มีของใหม่
มาแทนที่ ช่างบางท่านเห็นว่ามีการขาดตอนของความรู้ ระหว่างช่างที่เกษียณกับรุ่นที่มาใหม่ และอยากให้ มีโครงการเก็บ
ช่างทีเ่ ชี่ยวชาญแต่เกษี ยณไว้ เพือ่ ถ่ายทอดให้ รุ่นหลัง นี่อาจจะเป็ นส่วนหนึง่ ที่อธิบายว่า ทาไม ช่าง หรื อผู้รับเหมา รู้สกึ อึด
อัดถ้ าหากต้ องทางานกับผู้ควบคุมงานของราชการ ที่เป็ นคนใหม่ยงั ไม่มีความรู้หรื อประสบการณ์ แต่มีอานาจในการ
ตัดสินใจมากกว่าช่างซึง่ มีประสบการณ์มายาวนานกว่า นอกจากนันช่
้ างบางคนยังแสดงความคิดเห็นว่า เขาหวังพึง่
ความรู้และประสบการณ์ของผู้ควบคุมงานของกรม ถ้ าเป็ นไปได้ ก็อยากได้ คาแนะนาให้ เต็มทีข่ ึ ้น
4.2 กระบวนการบูรณะกับเงื่อนไขของงบประมาณ

การบริ หารงบประมาณเพื่อให้ ได้ งานเป็ นหัวใจของการบริ หารองค์กรของรัฐในปั จจุบนั ผู้บริ หารทุกคนถูกเร่งรัดให้ ใช้ จ่าย
งบประมาณอย่างรวดเร็ วทุกไตรมาส เราได้ ฟังข้ อสังเกตจากผู้ให้ สมั ภาษณ์วา่ เงื่อนไขนี ้ทาให้ ผลงานการบูรณะตัดสินกัน
ด้ วยจานวนนับ ว่าปี หนึง่ ๆบูรณะแล้ วเสร็ จไปเป็ นจานวนเท่าไหร่ ถือเป็ นผลงานของหน่วยงานและผู้บริ หาร ซึง่ อาจเป็ น
สาเหตุหนึง่ ทีจ่ าต้ องละเลยการพิจารณาคุณภาพอย่างพิถีพิถนั นอกจากการเน้ นปริ มาณจนมากเกินไปแล้ ว ข้ อสังเกตอีก
ประการหนึง่ คือการที่โครงการบูรณะมักต้ องแล้ วเสร็ จภายในปี งบประมาณ คือปลายเดือนกันยายนของทุกปี แต่
กระบวนการประมูล การส่งงบมายังหน่วยงาน มักล่าช้ า กว่าจะสามารถลงมือทางานได้ จริ งก็จะเป็ นราวเดือนกุมภาพันธ์
หรื อมีนาคม หรื ออาจช้ ากว่านันแล้
้ วแต่กรณี แต่ต้องเสร็ จภายในกันยายน ทาให้ มเี วลาทางานจริงๆเพียง 6-8 เดือน และ
ต้ องทาอย่างรี บเร่งรวดเร็ ว ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุสาคัญว่าไม่สามารถจะใช้ ปนู หมักอย่างเดียวซึง่ แห้ งช้ า และในที่สดุ ทาให้
คุณภาพไม่ได้ มาตรฐาน
4.3

ขั้นตอนการสารวจสภาพชารุดและการทาแบบ

คณะผู้ศกึ ษาได้ รับฟั งความเห็นจากผู้ให้ สมั ภาษณ์ หลายคน สอดคล้ องไปในทางเดียวกันว่า แบบบูรณะที่ทาโดยกรมฯเป็ น
เพียงแบบอย่างคร่าวและมักขัดแย้ งกับสภาพที่พบจริง ผู้รับเหมาท่านหนึง่ สะท้ อนภาพว่า ความยุง่ ยากของการทางาน
บูรณะ คือไม่ทราบขอบเขตของความเสือ่ มสภาพอย่างชัดเจนตังแต่
้ ต้น เพราะการประเมินความชารุด ด้ วยข้ อจากัดต่างๆ
ทังจ
้ านวนคนและเวลาไม่พอกับงาน อาจทาได้ เพียงคร่าวๆ กะเอาจากทีต่ ามองเห็น แต่ครัน้ เปิ ดเข้ าไป อาจมากกว่าที่คดิ
ต้ องมีการปรับ ซึง่ ทาให้ ต้องมีการเกลีย่ งบประมาณจากส่วนอื่นมารองรับ ผู้รับเหมาจาต้ องยอมรับความแปรผันที่เกิดขึ ้น
เนืองๆ บางท่านให้ ความเห็นว่า ไม่ได้ มีการสารวจและทารายละเอียดแบบที่ดีพอ บางที่ได้ งบมาก่อนที่จะทาแบบ ทาให้
แบบผิดไปจากความเป็ นจริ ง มีปัญหา ต้ องไปแก้ ไขกันหน้ างาน ตัวอย่าง เช่น กาหนดให้ รือ้ ผนัง แต่ของจริ งยังแข็งแรง ไม่
ควรรื อ้ หรื อ กาหนดให้ เป็ นทางตรง แต่รือ้ ของเก่าพบว่าเป็ นทางลาด แต่ผ้ คู วบคุมงานยืนยันก็จาต้ องทาตาม
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บางท่านจึงเสนอว่า การบริ หารงานบูรณะ ควรจะจัดแบ่งโครงการบูรณะเป็ นระยะๆ ไม่จาเป็ นต้ องรวบเป็ นโครงการ
เดียวกัน และทาภายในปี งบประมาณเดียวกัน ควรมีการทาประเมินสภาพ (conditions assessment) และทาบันทึก
ละเอียด (documentation) ของแต่ละแหล่งอย่างละเอียด และควรมีการพัฒนาแบบที่ละเอียดและตรงกับสภาพจริง
พร้ อมกับขันตอนวิ
้
ธีการบูรณะทีเ่ หมาะสมกับแต่ละอาคารหรื อแหล่งโบราณสถาน
4.4 ช่ องโหว่ ในความรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ สาหรับโบราณสถานในประเทศไทย และช่ องว่ าง

ระหว่ างความรู้กบั การปฏิบตั ิการ
ศาสตร์ ของการอนุรักษ์ เป็ นความรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นมาภายหลังความรู้แขนงอื่นที่เกี่ยวข้ องกับโบราณสถาน เช่นโบราณคดี
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปั ตยกรรมหรื อวิศวกรรม ในปั จจุบนั ยังไม่มีหลักสูตรการอนุรักษ์ ในสถาบันอุดมศึกษา ไม่วา่ จะ
เป็ นโปรแกรมเฉพาะหรื อเป็ นโปรแกรมเลือกในคณะทีเ่ กี่ยวข้ อง เช่น โบราณคดี หรื อ สถาปั ตยกรรม เรื่ องนี ้จึงเป็ นช่องโหว่
ของการสร้ างความรู้และบุคคลากร เพื่อรองรับงานอนุรักษ์ ในประเทศไทยที่เห็นได้ ชดั
ผลประการหนึง่ ที่เกิดขึ ้น คือความคลุมเครื อในบางประเด็นที่มีความสาคัญมาก แต่กลับไม่มกี ารวิจยั เช่นเรื่ องการใช้
ซีเมนต์ขาวในการบูรณะโบราณสถานอิฐ ดูจะเป็ นเรื่ องที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก ระหว่างความเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
จากโลกตะวันตก กับผู้เชี่ยวชาญของกรมฯ และทาให้ เกิดข้ อสงสัยว่า ในเมื่อกรมศิลปากรเองก็มีหน่วยงานการอนุรักษ์ มี
นักวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ ไม่ทราบว่าได้ มกี ารวิจยั เพื่อที่จะได้ ข้อพิสจู น์วา่ การใช้ ซเี มนต์ขาวเป็ นอันตรายต่ออิฐโบราณหรื อไม่
และหากว่ามี ความรู้นี ้ได้ มีการส่งต่อหรื อถ่ายทอดไปยังหน่วยงานปฏิบตั ิหรื อไม่ เท่าที่ได้ รับฟั งมาเหตุผลของการใช้ ซีเมนต์
ขาว เป็ นเรื่ องของความเคยชินและความสะดวกในการปฏิบตั ิ หรื อความจาเป็ นทางการบริ หารจัดการเป็ นหลัก คือช่วยให้
ปูนแห้ งเร็ วเสร็ จทันเวลา แต่ไม่มคี วามชัดเจนว่าประเด็นเรื่ องเกลือในซีเมนต์ขาว จะมีผลร้ ายอย่างใดหรื อไม่ หรื ออาจจะมี
การวิจยั อยูแ่ ต่ไม่ทราบว่าผลสรุปเป็ นอย่างไร และจะนามาประยุกต์ใช้ ในงานบูรณะได้ อย่างไร คณะผู้ศกึ ษามีความเห็นว่า
การอนุรักษ์ ในประเทศไทย อาจจะมีสาเหตุทางสิง่ แวดล้ อมหรื อลักษณะเฉพาะของท้ องถิ่น ที่ทาให้ การเลือกใช้ วสั ดุอนุรักษ์
ไม่จาเป็ นต้ องใช้ ตามแบบตะวันตกก็เป็ นไปได้ ไม่จาเป็ นว่าความรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นมาในโลกตะวันตกจะเป็ นจริ งหรื อเหมาะสม
กับทุกพื ้นที่ แต่ทงหมดนี
ั้
้ควรอยูบ่ นพื ้นฐานของการศึกษาวิจยั และการมีข้อมูลพิสจู น์อย่างหนักแน่นและชัดเจน
นอกจากการขาดการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ ที่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมท้ องถิ่น ช่องว่างอีก
ประการหนึง่ คือระหว่างความรู้กบั การปฏิบตั ิ ดังจะเห็นได้ จากกรณีสตู รที่ใช้ ผสมปูนหมักกับซีเมนต์ขาว ซึง่ มีหลากหลาย
มาก นอกจากนันในขณะที
้
ว่ สั ดุกอ่ สร้ างในปั จจุบนั มีมากขึ ้นในท้ องตลาด และหลายอย่างก็มีการนามาใช้ เช่น กาว
(ไฮเฟล็กซ์) ซึง่ ก็ไม่ทราบว่ามีการทดลองและยืนยันว่าเหมาะที่จะใช้ หรื อไม่ การสร้ างความสานึกถึงความสาคัญของการ
อนุรักษ์ วสั ดุ ในหมูช่ า่ ง ผู้รับเหมา หรื อแม้ แต่ในกรมเอง น่าจะเป็ นสิง่ ที่จาเป็ น
4.5 ความหลากหลายและย้ อนแย้ งของแนวความคิดเรื่องการอนุรักษ์

ความคิดและแนวทางการอนุรักษ์ โบราณสถานในประเทศไทยมีหลายกระแส ต่างเกิดและพัฒนาขึ ้นในช่วงเวลาต่างๆกัน
ในประวัตศิ าสตร์ ความคิดแบบดังเดิ
้ มแต่โบราณอาจจะเป็ นการอนุรักษ์ แบบที่สร้ างใหม่ให้ งดงามเหมือนเก่า หรื อยิ่งกว่า
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เก่า ดังจะเห็นจากตัวอย่างว่า การสร้ างกรุงเทพฯขึ ้นมาเป็ นเมืองหลวงนัน้ สะท้ อนทัศนะของชนชันปกครองในการอนุ
้
รักษ์ ที่
ต้ องการรื อ้ ฟื น้ ความยิ่งใหญ่ของอยุธยา เน้ นความมัน่ คงแข็งแรง สวยงามยิง่ กว่าเก่า การรื อ้ เอาอิฐจากเมืองเก่า กาแพงเก่า
มาสร้ างใหม่ ก็เป็ นเรื่ องที่กระทากันทัว่ ไป และการสร้ างใหม่ก็ต้องทาให้ เห็นว่างามอย่างของใหม่ ทัศนะเช่นนี ้จะแตกต่าง
จากทัศนะที่พฒ
ั นาขึ ้นในยุครัชกาลที่ 5 ซึง่ ได้ รับอิทธิพลตะวันตกมากขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากพระราชกระแสในการ
ปฏิสงั ขรณ์วดั อรุณราชวราราม ว่าจะต้ องพยายามรักษาของเก่าทีย่ งั ใช้ ได้ ไว้ ให้ หมด การซ่อมแซมภาพลายบนเพดาน ต้ อง
พยายามผสมสีใหม่ให้ ออ่ นลงเพือ่ กลมกลืนกับของเก่า ไม่ให้ สใี หม่แหลมขึ ้นมาแบบของใหม่ แม้ วา่ สีจะหม่นหมองลงก็ตาม
แนวความคิดที่เห็นคุณค่าของของเก่าและความเก่า ปรากฏขึ ้นชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยมีการออกประกาศจัดตรวจ
รักษาของโบราณ ในพ.ศ. 2466 และต่อเนื่องมาในยุคหลังปฏิวตั ิ 2475 ดังจะเห็นได้ จากเนื ้อหาปาฐกถาของสมเด็จฯกรม
พระยาดารงราชานุภาพ เรื่ องการสงวนของโบราณ พ.ศ. 2473 ซึง่ ระบุชดั เจนว่า การปฏิสงั ขรณ์ ให้ ทาตามแบบเดิม อย่า
เปลีย่ นแปลงรูปร่างลวดลายตามใจ แสดงถึงแนวความคิดอนุรักษ์ ตามแบบตะวันตกที่เข้ ามามีอิทธิพลอย่างต่อเนื่อง ในยุค
ใหม่ขึ ้น เมือ่ ประเทศไทยเข้ าเป็ นสมาชิกองค์การยูเนสโกในปี 2492 และองค์กรสากลอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญเรื่ องการ
อนุรักษ์ ก็ดเู หมือนว่าแนวทางการอนุรักษ์ ของรัฐ จะสมาทานการอนุรักษ์ ตามหลักสากล ดังที่ประกาศไว้ ในกฎบัตรเวนิส
(Venice Charter 1964) ซึง่ เป็ นการอนุรักษ์ ที่รักษาความเป็ นของแท้ ให้ มากที่สดุ โดยเน้ นให้ ความสาคัญการเคารพวัสดุ
ดังเดิ
้ ม การอาศัยหลักฐานที่จริ งแท้ แน่นอน(authentic documents) และเมื่อใดทีเ่ ริ่ มเป็ นการคาดการณ์หรื อคาดเดา
(speculation)ก็ต้องหยุดไม่ทาต่อ
อย่างไรก็ตาม การบูรณะของกรมศิลปากรเอง ก็อาจจะไม่ได้ เป็ นไปตามหลักของกฎบัตรเวนิสอย่างเคร่งครัดนัก
แนวความคิดดังเดิ
้ มที่อยากเห็นความสวยงาม สง่างาม ก็ยงั ไม่ได้ หายไปไหน ตัวอย่างเช่นการสร้ างอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย การบูรณะก็ไม่ได้ ทาให้ ตรงตามสภาพเดิมที่พบ ซึง่ เป็ นกองอิฐ แต่ได้ มีการต่อเติมให้ เป็ นองค์เจดีย์ที่ สมบูรณ์แบบ
รวมทังตกแต่
้
งภูมิทศั น์ด้วยสนามหญ้ าอย่างงดงามเป็ นอุทยาน ซึง่ คงไม่มีอะไรเหมือนกับเมืองสุโขทัยเมื่อเจ็ดร้ อยกว่าปี
มาแล้ ว
แม้ แต่การบูรณะในปั จจุบนั การเลือกวัสดุที่นามาใช้ ก็อาจไม่ได้ กลมกลืนกับวัสดุเดิมเสียทีเดียว ด้ วยเหตุผลเกี่ยวกับการใช้
สอย ผู้เชี่ยวชาญของกรมท่านหนึง่ อธิบายว่า ถ้ าเป็ นโบราณสถานที่เป็ นซากปรักหักพังก็จะพยายามใช้ วสั ดุที่กลมกลืนกับ
ของเดิมให้ มากที่สดุ แต่ถ้าเป็ นโบราณสถานที่ยงั มีการใช้ ประโยชน์อยู่ เช่นวัด ก็จะเป็ นแบบประยุกต์ คณะผู้ศกึ ษาได้ พบ
กรณีหนึง่ ที่เข้ าข่ายนี ้ชัดเจน ในการบูรณะพระอุโบสถ มีการปูกระเบื ้องบริ เวณพาไล ซึง่ เดิมคงจะมีการซ่อมมาหลายสมัย
และมีสภาพเป็ นลานซีเมนต์ การบูรณะใช้ วิธีรือ้ ออกแล้ วปูอฐิ ทับด้ วยกระเบื ้องเคลือบสมัยใหม่เช่นเดียวกับที่ใช้ ในที่อยู่
อาศัยสมัยใหม่ทวั่ ไป เมื่อถามช่างก็ได้ รับคาตอบว่า ระบุมาเช่นนี ้ และช่างเองก็เห็นว่าพื ้นแบบนี ้จะเรี ยบ ดูสะอาดสะอ้ าน
คนมาวัดนัง่ ก็ได้ นงั่ สบายไม่สกปรก ถ้ าหากใช้ อิฐโบราณปูก็จะนัง่ ไม่สบายและทาความสะอาดยาก
อีกตัวอย่างหนึง่ ที่เราได้ พบและแสดงถึงความคาดหวังการบูรณะที่แตกต่างกัน เป็ นการบูรณะองค์เจดีย์ซงึ่ ประดับด้ วย
กระเบื ้องตัดหลากสีเป็ นลวดลายต่างๆ ซึ่งก็เห็นได้ ชดั เจนว่า กระเบื ้องใหม่นนั ้ มีสสี นั ที่เข้ มสดกว่าของเก่ามาก เห็นความ
แตกต่างได้ อย่างชัดเจนเพราะของเก่าสีซีดกว่ามาก ช่างบูรณะเล่าว่า ตนพยายามเก็บกระเบื ้องเก่าที่ยงั สภาพดีไว้ เท่าทีจ่ ะ
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ทาได้ ซึง่ ทาให้ บริ เวณเดียวกันมีทงกระเบื
ั้
้องเก่า กระเบื ้องใหม่ ซึง่ ทาให้ ถกู ต่อว่าจากผู้ที่มาชมว่า ทาไมเก็บของเก่าไว้ ควร
จะเปลีย่ นให้ เป็ นของใหม่ทงหมด
ั้
ในขณะที่ช่างเองกลับอยากเก็บของเก่าไว้ เพราะจะได้ เป็ นตัวอย่างของศิลปะในยุคเก่า
และเป็ นตัวอย่างในการศึกษาเรื่ องเท็คโนโลยีการเคลือบต่อไปได้ แต่คนที่มาชม(ไม่แน่ใจว่าเป็ นพระ หรื อบุคคลทัว่ ไป)
กลับเห็นว่าซ่อมแล้ วก็ควรทาให้ ใหม่ทงหมด
ั้
ฉะนันดู
้ เหมือนว่าทัศนะการอนุรักษ์ แบบบูรณะให้ ดใู หม่ หรื อสวยงามแบบ
ของใหม่ ก็ยงั ไม่ได้ หายไปไหน ยังเป็ นกระแสความคิดทีด่ ารงอยูแ่ ละมีอิทธิพลต่อความคาดหวังต่อผลของการบูรณะอย่าง
เหนียวแน่น
นอกจากนี ้แล้ ว การซ่อมหรื อบูรณะปูชนียสถานตามแนวพุทธ ซึง่ ถือว่าเป็ นการทาบุญกุศลก็ยงั คงมีอยูอ่ ย่างเข้ มแข็ง ดังเห็น
ได้ จาก พระวินิจฉัยของกรมพระวชิรญาณวโรรส ว่า การที่คนเห็นพระเจดีย์ชารุด ไม่งาม แล้ วรื อ้ ทาใหม่ ย้ ายมาอยูใ่ นที่อนั
ควร “เป็ นบุญหาโทษมิได้ ”7 ต้ องดูที่เจตนา หากมีเจตนาที่เป็ นกุศลแล้ ว การรื อ้ ของโบราณแล้ วทาใหม่ หรื อสร้ างใหม่ ก็เป็ น
สิง่ ที่ยอมรับได้ ถือเป็ นบุญกุศลด้ วย ในบริ บทของวัฒนธรรมพุทธแบบไทย ความรู้สกึ อิม่ เอมใจกับการทาบุญกับวัด ยังคง
เป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าในตัวเอง และอาจจะมีน ้าหนักมากกว่าคุณค่าในการพยายามรักษาของโบราณไว้ เป็ นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ช่างบางคนบอกว่าชอบทางานกับวัด บางคนบริ จาคค่าตอบแทนบางส่วนของตนให้ วดั ด้ วย บางคนบอก
ขณะที่บรู ณะวัดว่า เวลาเห็นงานเสร็ จแล้ วรู้สกึ ชื่นใจ ภูมใิ จ อาคารบางหลังไม่มีหลังคา พอเสร็ จแล้ วดูสวย รู้สกึ ว่าได้ บญ
ุ
ด้ วย
ที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้มิใช่เพื่อจะหาข้ อยุตวิ า่ แนวคิดใดถูกผิด เหมาะหรื อไม่เหมาะ แต่อยากเสนอว่าควรจะมีเวทีการ
อภิปราย ถกเถียง ให้ มีความชัดเจนขึ ้น เพราะดูเหมือนว่า แนวทางอนุรักษ์ ในประเทศไทยนัน้ แม้ จะอ้ างหรื ออิงหลักการของ
ตะวันตก แต่แนวความคิดและการปฏิบตั ิตามแบบวัฒนธรรมท้ องถิ่นก็ไม่ได้ หายไปไหน ยังดารงอยูซ่ ้ อนทับกับความคิด
ตะวันตกหรื อความคิดสมัยใหม่ หากยังไม่มีความพยายามจากกรมฯที่จะนิยามให้ ชดั เจนลงไปว่า คุณค่าแบบใดของ
โบราณสถาน ที่ต้องการจะรักษาในโบราณสถานแต่ละประเภท หรื อแต่ละกรณี จะเป็ นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึง่ จะต้ อง
รักษาทังรู้ ปแบบและวัสดุไว้ เป็ นหลักฐานอย่างเคร่งครัด ไม่มกี ารคาดเดารูปแบบ หรื อคุณค่าทางสุนทรี ย์ทงความงามตาม
ั้
สายตายุคโบราณ กับความงามในสายตายุคปั จจุบนั ที่ไม่จาเป็ นต้ องเหมือนกัน หรื อว่าสิง่ ที่สาคัญกว่าคือคุณค่าเชิง
ประโยชน์ใช้ สอย ทังประโยชน์
้
ของชาวชุมชนผู้ยงั ใช้ สอยโบราณสถานอยู่ และประโยชน์ของนักท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีรสนิยม
ต่างออกไป
นอกจากนัน้ ประเด็นเรื่ องความจริ งแท้ แน่นอน (authenticity) ก็ควรจะมีการนิยามให้ ชดั เจนในบริ บทของโบราณสถาน
ในประเทศไทย ซึง่ มักสร้ างด้ วยไม้ อิฐ ปูน เป็ นหลัก อาคารเหล่านี ้ไม่คงทนถาวรเหมือนอาคารสร้ างด้ วยหิน และได้ ผา่ นการ
ซ่อมแซมเปลีย่ นแปลงมาหลายยุคหลายสมัยมาก เราจะนิยามความจริงแท้ ในบริ บทเช่นนี ้ได้ อย่างไร ทังหมดนี
้
้ยังรอคอย
การวิเคราะห์ แยกแยะ และแสดงจุดยืนให้ ชดั เจน เช่นที่ประเทศญี่ปนเคยจั
ุ่
ดประชุมและทาเป็ นหลักการเกี่ยวกับความจริ ง
7

กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษ์ โบราณสถานในประเทศไทย วิทยานิพนธ์สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปั ตยกรรม ภาควิชาศิลปสถาปั ตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548 หน้ า 71.
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แท้ (The Nara Document on Authenticity 1994) ซึง่ แสดงให้ เห็นชัดเจนว่า ความเข้ าใจและการปฏิบตั ิตอ่ มรดก
สามารถมีความแตกต่างหลากหลายตามวัฒนธรรมต่างๆ และสามารถแตกต่างจากหลักการสากลที่สร้ างมาจากโลก
ตะวันตกได้ ถ้ าทาเช่นนี ้ได้ ก็จะเป็ นคุณปู การที่สาคัญต่อการขยายพรมแดนความเข้ าใจเรื่ องความจริ งแท้ ของมรดก
วัฒนธรรม ให้ กว้ างขวางออกไปอีกได้
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ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะ
ในส่วนนี ้เป็ นการเสนอข้ อคิดเห็นบางประการ เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อไป
5.1 การอบรมช่ างผู้ปฏิบต
ั ิงานบูรณะ

รายงานของผู้เชี่ยวชาญอิโคโมส เสนอให้ มีการอบรมช่างเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ และคณะผู้ศกึ ษาเข้ าใจว่าขณะนี ้
กาลังมีการเตรี ยมการพัฒนาเนื ้อหาการอบรมอยู่ ผู้ศกึ ษาไม่ได้ มขี ้ อโต้ แย้ งอย่างไร และเท่าที่ฟังจากผู้ให้ สมั ภาษณ์ หลาย
คนก็อยากให้ มีการอบรม ดังที่จะเห็นได้ จากความคิดเห็นอันหลากหลายที่ได้ จากการพูดคุย
ความคิดเห็นของผู้ให้ สมั ภาษณ์เกี่ยวกับการอบรม
1. มีการอบรมก็ดี แต่ช่างเป็ นคนทีม
่ อี ตั ตาสูง นิยมทาตามความคิดเห็นของตนเองมากกว่า ไม่ชอบทาตามที่บอก
ช่างยังไม่เห็นด้ วยถ้ าจะเลิกใช้ ปนู ซีเมนต์ขาว
2. เคยเป็ นผู้อบรมผู้ที่ทาแบบ คิดจะตังเป็
้ นหลักสูตรโดยมีเนื ้อหาด้ านต่างๆ (สถาปั ตยกรรม วิศวกรรม วิทยาศาสตร์
โบราณคดี ประวัตศิ าสตร์ ) และให้ ก.พ.มีเงินเพิม่ ตามประกาศนียบัตรที่ได้ แต่ทาไปพักหนึง่ กลายเป็ นการอบรม
ให้ เขียนแบบสวยๆ เลยเลิก
3. อยากจะอบรมให้ คนมี “ใจรัก” ไม่ใช่ทาเป็ นธุรกิจอย่างเดียว
4. การอบรมมีอยูแ่ ล้ ว ควรทาทุกปี
5. การอบรมช่างควรจะให้ หวั หน้ าเก่าที่เก่งๆมาระดมสมอง
6. เคยมีการอบรมมาแล้ ว แต่ไม่เกิดผลเพราะ ช่างไม่ร่วมมือ ไม่รับรู้ เทคนิคใหม่ อบรมแล้ วไม่เอาไปปฏิบตั ิตอ่ ช่าง
อยูไ่ ม่เป็ นหลักแหล่ง ชอบทิ ้งงานไปทานา
7. การอบรมควรจะทาที่ไซท์จริ งๆ ให้ ดโู บราณสถานที่ขด
ุ แต่งเสร็ จพร้ อมบูรณะ ให้ มาดูของเก่าว่าจะบูรณะอย่างไร
คนที่เข้ ารับการอบรมควรเป็ นหัวหน้ าช่าง ช่างเก่งๆ ส่วนคนทีม่ าอบรมให้ ควรเป็ นนักโบราณคดี สถาปนิก ช่างเก่า
ที่เก่งๆ
8. เคยเป็ นผู้อบรมช่างอบต มีมาคนเดียว ต้ องอ้ อนวอนให้ อยูเ่ รี ยน
9. อบรมเรื่ องการใช้ ปน
ู น่าจะมีประโยชน์ แต่ควรสันๆ
้ 1-2 วัน
10. ควรจะอบรมเรื่ องการทาแบบ เรื่ องbest practice เรื่ องการทาdocumentation
ข้ อสังเกตที่ต้องการเสนอไว้ ในที่นี ้คือว่า ครัง้ นี ้คงไม่ใช่ครัง้ แรกที่กรมฯคิดจะอบรมช่าง ที่จริงแล้ วกรมศิลปากรได้ จดั การ
อบรมให้ คนกลุม่ ต่างๆมาแล้ วมากมายหลายครัง้ เช่นการถวายความรู้พระสังฆาธิการ การอบรมช่างขององค์การบริ หาร
ส่วนท้ องถิ่น การอบรมเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณให้ เจ้ าหน้ าที่ภายใน แต่ก็มีข้อคิดเห็นว่า การอบรมอาจไม่ได้ ผล
โดยเฉพาะการอบรมช่าง บางท่านสรุปว่าช่างท้ องถิ่นยังไม่มีความพร้ อม บางท่านสรุปว่าช่างเป็ นผู้ที่ไม่คอ่ ยยอมเปลีย่ น
วิธีการทางานแบบที่เคยชิน หรื อเชื่อมัน่ วิธีของตัวเองมากเกินไป ข้ อติติงเหล่านี ้น่าจะได้ รับการนาไปพิจารณาในการ
ออกแบบการอบรมที่อาจจะเกิดขึ ้น
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ผู้ศกึ ษามีข้อเสนอแนะว่า ถ้ าจะจัดการอบรมช่าง ควรจะตกลงให้ ชดั เจนว่า การอบรมจะเป็ นการเสริมความรู้ความชานาญ
ให้ แก่ชา่ งที่ทางานอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อว่าจะเป็ นการผลิตคนรุ่นใหม่ขึ ้นมาเป็ นช่างปูนบูรณะแบบมืออาชีพ ถ้ าหากเป็ นแบบ
แรก การอบรมน่าจะเลือกจากช่างที่มคี วามชานาญพอควร อาจเป็ นระดับหัวหน้ าช่าง หรื อช่างที่มฝี ี มือ อาจไม่จาเป็ นต้ อง
อาวุโสมากซึง่ มักจะเลิกทางานช่างไปเป็ นผู้ควบคุมเสียมากกว่า และควรเป็ นช่างทีม่ ีโอกาสและมีศกั ยภาพที่จะไปถ่ายทอด
ให้ ช่างรุ่นต่อไปได้
เนื ้อหาของการอบรม หากกลุม่ เป้าหมายเป็ นช่างผู้ปฏิบตั งิ านในปั จจุบนั ควรจะพิจารณาให้ มีระดับที่พอเหมาะกับช่าง
จากรายงานจะเห็นได้ ชดั ว่า ช่างปูนส่วนใหญ่แล้ วมีฝีมือ หรื อสามารถแสดงฝี มือได้ ถ้าหากมีการแนะนา กากับตรวจตรา
อย่างถี่ถ้วนใกล้ ชิด ไม่ต้องทาอย่างรี บเร่งจนเกินไป แต่สงิ่ ที่ขาดคือความรู้หรื อความสานึกด้ านอื่นที่มิใช่เชิงช่าง เช่นการ
สร้ างสานึกว่าวัตถุและวัสดุโบราณเป็ นของที่มคี ณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ หรื อศิลปกรรม ควรพยายามรักษาไว้ นอกจากนัน้
น่าจะเป็ นความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของศิลปกรรมสถาปั ตยกรรมโบราณ ที่ช่างจะต้ องพบเห็นและทาการบูรณะ ซึง่ ช่างที่ใฝ่ รู้ก็
พยายามศึกษาด้ วยตัวเองจากตัวอย่างของโบราณสถานที่ตนได้ พบเห็นอยูแ่ ล้ ว หากมีการเสริ มก็นา่ จะทาให้ แน่นและลึกซึ ้ง
ขึ ้น นอกจากนันแล้
้ วความรู้เกี่ยวกับเทคนิคใหม่ วัสดุใหม่ หรื อผลการค้ นคว้ าใหม่ทางด้ านการอนุรักษ์ วสั ดุ ในระดับที่เข้ า
กับพื ้นฐานของช่าง และช่างสามารถนามาประยุกต์เข้ ากับงานของตนเองได้ ก็นา่ จะช่วยให้ งานมีคณ
ุ ภาพดียิ่งขึ ้น
รูปแบบของการอบรม ไม่ควรจะเป็ นการเรี ยนในห้ องเรี ยน ซึง่ จะไม่ดงึ ดูดสาหรับช่างผู้ปฏิบตั ิงาน หรื อมีก็ควรน้ อยที่สดุ แต่
ควรเป็ นการนาหลักการมาให้ ลงมือปฏิบตั ิ ด้ วยการทางานในแหล่งโบราณสถานจริ ง เช่นมีผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ทา่ นหนึง่ เสนอว่า
น่าจะเลือกแหล่งโบราณสถานบางแหล่ง แล้ วให้ กลุม่ ช่างทีเ่ ข้ าอบรมได้ เห็นกระบวนการขันตอนต่
้
างๆตังแต่
้ การขุดค้ นขุด
แต่ง การสารวจความชารุด การทาdocumentation การวินิจฉัยว่าจะบูรณะอะไร อย่างไร ด้ วยเหตุใด การวิเคราะห์วิธี
บูรณะ การลงมือปฏิบตั ิด้วยเทคนิคงานช่างบูรณะ การพบปั ญหาและการแก้ ปัญหา และการทาบันทึกภายหลังบูรณะแล้ ว
ฯลฯ เป็ นต้ น รูปแบบนี ้จะใช้ เวลาต่อเนื่อง และจาเป็ นต้ องคิดวิธีที่จะเป็ นไปได้ ที่จะทาให้ ชา่ งสามารถมาเข้ าอบรมได้ โดยไม่
เป็ นอุปสรรคต่อการเลี ้ยงชีพ เช่นกรมฯอาจต้ องจัดงบประมาณให้ โครงการอบรมนี ้ โดยถือเป็ นโครงการบูรณะแบบพิเศษ
ซึง่ จะได้ ทงตั
ั ้ วอย่างการบูรณะที่มคี ณ
ุ ภาพ และเป็ นการสร้ างช่างบูรณะที่มีคณ
ุ ภาพด้ วย
5.2 การสั มมนา/สร้ างเวที/การแลกเปลีย่ น

นอกจากการอบรมช่างผู้ปฏิบตั ิงาน คณะผู้ศกึ ษาพบว่า จากการสัมภาษณ์คนกลุ่มต่างๆ พบว่ามีความคาดหวัง ความ
ต้ องการ เกี่ยวกับการทางานบูรณะ ที่ไปในทางเดียวกันบ้ าง สวนทางกันบ้ าง เข้ าใจไปคนละทางบ้ าง โดยขอสรุปจากข้ อมูล
ดิบการสัมภาษณ์ ดังนี ้
ข้ อคิดเห็น/ความต้ องการ/ข้ อเสนอแนะ ของช่าง
1. ได้ งานและค่าแรงที่ทาให้ ชีวต
ิ มัน่ คง
2. ความสัมพันธ์ ที่เอื ้อต่อกันกับเจ้ าของบริ ษัท
3. โอกาสเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ แต่ควรสอดคล้ องกับความเป็ นจริ งของการทางาน
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การอบรมน่าจะแลกเปลีย่ นกันมากกว่าการเรียนการสอน
ช่างไม่คอ่ ยฟั งกันเอง ฟั งแต่นายจ้ าง
อยากให้ อบรมเทคนิค นวัตกรรมในการก่อสร้ าง
ส่วนใหญ่บอกว่าควรเอาระดับหัวหน้ าช่าง ช่างอาวุโสไปอบรม
อยากให้ มีการแบ่งเขตรับงานไปเลย จะได้ ไม่มีการแข่งกัน ฟั นราคากัน

ข้ อคิดเห็น/ความต้ องการ/ข้ อเสนอแนะ จากผู้รับเหมาทีเ่ ป็ นนักโบราณคดี
1. การรับเหมาในปั จจุบน
ั เน้ นผลกาไรมากกว่าคุณภาพการบูรณะ
2. บุคคลที่เกี่ยวข้ องขาดความรู้เรื่ องการอนุรักษ์ ในการบูรณะ
3. เจ้ าหน้ าที่กรมฯไม่ได้ สารวจและทารายละเอียดแบบดีพอ ทาให้ ผด
ิ ความเป็ นจริ งต้ องแก้ หน้ างาน
4. ผู้ควบคุมของกรมฯ หลายคนขาดความรู้ คุมงานไม่ดีพอ หรื อมีการเอื ้อประโยชน์
5. กรมฯขาดการพัฒนาความรู้ ที่ได้ จากการขุดค้ นทางโบราณคดี
6. การเร่งรัดการบูรณะทาให้ มีปัญหาการใช้ ปน
ู หมัก ซึง่ เซ็ทตัวช้ า
7. ช่างบูรณะมีเวลาน้ อยในการรู้ จกั โบราณสถาน ทาให้ ขาดความเข้ าใจ
8. การมีแบบการบูรณะที่ชดั เจน มีคณ
ุ ภาพ ตรงกับข้ อเท็จจริงของสภาพงาน
9. หลักการอนุรักษ์ เน้ นเรื่ องวัสดุมากขึ ้น แต่ยงั ไม่ได้ สอื่ สารชัดเจนพอ

ข้ อคิดเห็น/ความต้ องการ/ข้ อเสนอแนะ จากผู้รับเหมาบูรณะ หรื อบริ หารโครงการบูรณะ ที่มาจากสาขาอื่น
1. การฟั นราคา ทาให้ บริ ษัทต้ องประหยัด ซื ้อวัสดุราคาถูก จ้ างช่างราคาถูก
2. การประมูลโดยใช้ ราคาเป็ นเกณฑ์ ทาให้ ฝีมือช่างไม่มีความสาคัญ
3. ราคากลางทีใ่ กล้ เคียงกับราคาท้ องตลาด ปั จจุบน
ั ราคาต่าเกินไป ทาให้ ต้องไปประหยัด
4. การได้ งานบูรณะอาจจาเป็ นต้ องมีสายสัมพันธ์ ที่ดกี บ
ั ผู้บริ หารในกรมฯ อาจมีข้อกังขาเรื่ องความเป็ นธรรม
5. ในทางปฏิบตั ิ กรมฯก็พยายามเอื ้อบริ ษัทที่มีผลงานดี และช่วยรับงานที่บริ ษัทอื่นทิ ้งไป
6. การเร่งรัดงานเกินไป ทาให้ งานขาดคุณภาพ
7. ต้ องการให้ มเี วที หรื อโอกาส ที่จะได้ แลกเปลีย่ น รับทราบ ปั ญหาต่างๆกับกรม
8. ต้ องการมีแบบการบูรณะที่ชด
ั เจน มีคณ
ุ ภาพ ตรงกับข้ อเท็จจริ งของสภาพงาน
9. มีการวิจยั สูตรปูนให้ ชดั เจน มีการกาหนดมาตรฐานวัสดุ
ข้ อคิดเห็น/ความต้ องการ/ข้ อเสนอแนะ ของคนในกรมฯ
1. อยากได้ วิธีการสร้ างเครื อข่ายกลุม
่ คนที่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์
2. ช่างปูนควรจะมีการเสริ มเทคนิคเพิ่มเติม เช่นปูนปั น้ จากช่างเพชรบุรี เพื่อให้ ไปประยุกต์ใช้
3. ควรเก็บช่างของตัวเองทีม
่ ีความชานาญไว้ ถ่ายทอด
4. ส่วนภูมิภาคขาดวิศวกร ขาดนายช่างทีช่ านาญสูง
รายงานสถานการณ์ชา่ งปูนบูรณะ 30 กันยายน 2559 ปริ ตตา ฉวีวรรณ เทียมสูรย์

หน้ า 59

Appendix 6b

385

อยากให้ กรมมี สถาบัน/academy/school เพื่อผลิตบุคคลากรอนุรักษ์
6. ควรจะมีการกาหนดมาตรฐานเรื่ องต่างๆ เช่น วัสดุ
7. ควรจะมีการวิจยั คุณภาพ และความคงทนของปูนสูตรต่างๆ ควรจะมีการวิจยั พิสจู น์
8. ควรจะมีการทาทะเบียนช่าง
9. ควรจะมีทะเบียนบริ ษัท จัดranking
10. การบูรณะไม่ควรoutsourceทังหมด
้
ควรมีสดั ส่วนที่ทาเองด้ วย เพื่อเป็ นการสะสมความรู้และภูมิใจ
5.

ผู้ศกึ ษา จึงใคร่เสนอว่า ควรจะมีการจัดเวที ซึง่ จะเป็ นการสัมมนา การประชุมเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็น หรื อรูปแบบอื่น
ก็ได้ โดยมีตวั แทนของคนกลุม่ ต่างๆเข้ าร่วม เพื่อให้ เกิดการสือ่ สาร แลกเปลีย่ น ข้ อคิดเห็นระหว่างคนกลุม่ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์ และการปฏิบตั ิการบูรณะ เพื่อให้ รับทราบปั ญหาของกันและกัน และหาทางปฏิบตั ิงานเพื่อให้ ไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อมุง่ ไปสูก่ ารบูรณะอย่างมีคณ
ุ ภาพบนพื ้นฐานของความรู้ ผู้ที่มาร่วมในเวทีนี ้อาจจะเป็ นบุคคลที่ได้ ให้
ข้ อมูลหลักๆ คือ ผู้เชี่ยวชาญและเจ้ าหน้ าที่ของกรมศิลปากร เจ้ าของบริ ษัทรับเหมา หัวหน้ าช่าง นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก
สิง่ ที่คาดหวังจากเวทีนี ้ นอกจากจะเป็ นการสร้ างความรู้สกึ ที่ดตี อ่ กัน ซึง่ จะนาไปสูค่ วามร่วมมือ และการสร้ างเครื อข่าย
ต่อไป ยังอาจเป็ นการระบุโจทย์หลักๆด้ านการอนุรักษ์ ทยี่ งั เป็ นคาถามที่ไม่มีคาตอบและจาเป็ นต้ องมีการค้ นคว้ าวิจยั
เพื่อให้ เกิดความชัดเจนโดยเร็ว
5.3 งานวิจัย

จากการสารวจ คณะผู้ศกึ ษาเห็นว่า มีประเด็นที่ควรมีการศึกษาวิจยั อย่างน้ อยสองเรื่ อง คือ
1.

สูตรปูนหมักที่เหมาะสม ไม่เป็ นอันตรายต่อวัสดุเดิม และสามารถใช้ งานจริ งได้

2.

แนวความคิดเรื่ องการอนุรักษ์ แหล่งมรดกโบราณสถาน ที่เหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทย

5.4 การปรับเปลีย่ นในเชิ งนโยบายและการปรับโครงสร้ างขององค์ กร

ดังที่ได้ เห็นจากรายงาน ปั ญหาความด้ อยคุณภาพของงานบูรณะโบราณสถาน มีความเชื่อมโยงกับระบบการบริ หาร
จัดการของรัฐ ซึง่ ในขณะนี ้มีบางจุดที่ไม่เอื ้อต่อการทางานคุณภาพ หากเป็ นไปได้ นา่ จะมีการพิจารณาการปรับเปลีย่ นใน
ระดับนโยบายและโครงสร้ าง เพือ่ แก้ ปัญหาต่างๆทีก่ ล่าวมา ประเด็นหลักน่าจะเกี่ยวกับ
1.

การจัดสรรและบริ หารงบประมาณ เพื่อให้ งานส่วนที่เป็ นการสารวจความเสือ่ มสภาพโดยละเอียด การทา
documentation และการทาแบบบูรณะ ได้ รับความสาคัญ ได้ เวลา และงบประมาณเต็มที่ และหาวิธีปรับ

เพื่อให้ การว่าจ้ างองค์กรเอกชนภายนอกที่มารับงาน ทางานได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ไม่รีบเร่ง และขจัดปั ญหาการตัด
ราคา
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การเพิม่ ทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับภาระงานและปริ มาณงานของกรม โดยเฉพาะในสานักในภูมิภาค ซึง่ อาจจะ
เป็ นการเพิ่มบุคคลากรที่จาเป็ น เช่นวิศวกร สถาปนิก นักอนุรักษ์ ช่าง เพื่อให้ การกากับควบคุมเป็ นไปอย่างเต็ม
เม็ดเต็มหน่วย และกระจายอานาจในการบริ หารงานการอนุรักษ์ มรดก ไปยังสานักในภูมิภาคให้ มากขึ ้น

3.

การสร้ างสถาบันวิชาการด้ านการอนุรักษ์ โบราณสถาน เพื่อเป็ นแหล่งสะสมองค์ความรู้ ทาหน้ าทีว่ จิ ยั เก็บ
รวบรวมและประมวลผลงานด้ านการอนุรักษ์ จากภูมิภาคต่างๆ รวมทังอาจจะเป็
้
นสถาบันฝึ กฝนนักอนุรักษ์ ช่าง
และบุคคลากรอื่นๆทีจ่ าเป็ นต่อการอนุรักษ์

รายงานสถานการณ์ชา่ งปูนบูรณะ 30 กันยายน 2559 ปริ ตตา ฉวีวรรณ เทียมสูรย์

หน้ า 61

Appendix 6c

387

รายงานแผนการทดสอบปูนสอและปูนฉาบ
ของโบราณสถานในเมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

จัดทาโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ปรึกษาการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุดั้งเดิม
(ปูนสอและปูนฉาบ) ในแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา
ภายใต้โครงการเพื่อการฟื้นฟูภูมิปัญญาช่างฝีมือสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ์มรดกโลก
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

15 สิงหาคม 2559

Scientific Analysis of the Traditional Building Materials at Historic City of
Ayutthaya World Heritage Site
Project:

Revival of Thai Traditional Building Craftsmanship for the Conservation of World
Heritage Sites
Location:
Historic City of Ayutthaya
Delivered by: Assistant Professor Dr. Nuanlak Watsantachad
Submitted: 15th August 2016
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รายงานสรุปแผนการทดสอบปูนสอและปูนฉาบของโบราณสถาน
ในเมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
1. ชนิดของปูนที่จะทดสอบ
สืบ เนื่ อ งจากรายงานฉบับ ที่ 2 : รายงานสรุ ป แผนการด าเนิ น งานเก็ บ ข้ อ มู ล ในพื้ น ที่
ณ โบราณสถานในแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา และจากการสอบถามจากเจ้าหน้ าที่สานัก
ศิ ล ปากรที่ 3 พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ซึ่ ง เป็ น ผู้ ด าเนิ น การอนุ ร ัก ษ์ โ บราณสถานในแหล่ ง มรดกโลก
พระนครศรีอยุธ ยา ท าให้ท ราบว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีก ารผสมปูน สอหรือปูน ฉาบเพื่อใช้ในการบู รณะ
โบราณสถานในเมืองประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยใช้ปูนหมักล้วนเลย กล่าวคือ ในการผสมปูน
ใหม่เพื่อใช้ในการสอหรือฉาบโบราณสถานนัน้ มีการปูนซีเมนต์หรือปูนซีเมนต์ขาวลงในส่วนผสมของปูน
สอหรือ ปูน ฉาบ ซึ่งท ามาจากปูน หมัก ผสมทรายเสมอ และในขณะเดีย วกัน Dr. Hans Leisen ได้ให้
ความเห็นซึ่งตรงกับความเข้าใจของผูว้ จิ ยั ว่าปูนอยุธยาควรถูกแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1) ปูนโบราณ
(Historic Lime) และ 2) ปูน สมัย ใหม่ (Modern Cement)1 โดยปูน โบราณ (Historic Lime) นัน้ หมาย
รวมถึงปูนดัง้ เดิมสมัยอยุธยา (OAL) และปูนทีท่ ามาจากปูนขาวหมักแบบโบราณ (TL) ทีไ่ ด้ถูกใช้ในการ
ก่ อ สร้า งและ/หรือ บู ร ณะงานสถาป ตั ยกรรมของพระนครศรีอ ยุ ธ ยามาตัง้ แต่ ส มัย โบราณ ดังนั น้ ใน
การศึกษานี้ต่อไปจะถูกเรียกว่า ปูนโบราณสมัยอยุธยา (Historic Ayutthaya Lime-HAL) อย่างไรก็ตามที่
Dr. Hans เรียกปูนทีใ่ ช้ในการอนุ รกั ษ์โบราณสถานอยุธยาว่าปูนสมัยใหม่ (Modern Cement) ทัง้ หมดนัน้
อาจทาให้เกิดการจาแนกชนิดของปูนผิดพลาดได้ เพราะจากการศึกษาทีผ่ ่านมาทาให้ทราบว่าปูนทีใ่ ช้ใ น
การอนุ รกั ษ์โบราณสถานอยุธยานัน้ มีทงั ้ ปูนทีท่ ามาจากปูนขาวหมักล้วนเพื่อใช้ในการอนุรกั ษ์งานปูนปนั ้
ปูนที่ผสมขึน้ จากปูนขาวหมักผสมทรายและปูนซีเมนต์หรือปูนซีเมนต์ขาว เพื่อใช้ในการอนุ รกั ษ์ปูนสอ
และปูนฉาบ และปูนที่ผสมจากทรายและปูนซีเมนต์ลว้ นเพื่อใช้ในการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง
แต่ในการศึกษานี้ได้เน้นเฉพาะปูนขาวหมักผสมปูนซีเมนต์ทใ่ี ช้ในการอนุ รกั ษ์ปูนสอหรือปูนฉาบ ดังนัน้
ในการศึกษานี้จงึ ยังคงเรียกปูนขาวผสมปูนซีเมนต์ขาวเพื่อใช้ในการอนุ รกั ษ์ปนู สอหรือปูนฉาบว่า ปูนขาว
ผสมปูนซีเมนต์ขาว (MLC) เช่นเดิม
โดยสรุ ป แล้ ว ชนิ ด ของปู น ที่ จ าเป็ น ต้ อ งถู ก น ามาวิเ คราะห์ คุ ณ สมบัติ ด้ ว ยกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ ประกอบไปด้วย
ปูนโบราณทีพ่ บในโบราณสถานอยุธยา (HAL) แบ่งเป็ น
1. ปูนสอโบราณทีพ่ บในโบราณสถานสมัยอยุธยาตอนต้น (HAL/E-m)
2. ปูนสอโบราณทีพ่ บในโบราณสถานสมัยอยุธยาตอนกลาง (HAL/M-m)
3. ปูนสอโบราณทีพ่ บในโบราณสถานสมัยอยุธยาตอนปลาย (HAL/L-m)

จากการสัมภาษณ์ Dr. Hans Leisan โดยคุณมนทกานติ ์ ส. กิตติไพศาลศิลป์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ วัด
ราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1
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4. ปูนฉาบโบราณทีพ่ บในโบราณสถานสมัยอยุธยาตอนต้น (HAL/E-p)
5. ปูนฉาบโบราณทีพ่ บในโบราณสถานสมัยอยุธยาตอนกลาง (HAL/M-p)
6. ปูนฉาบโบราณทีพ่ บในโบราณสถานสมัยอยุธยาตอนปลาย (HAL/L-p)
ปูนสมัยใหม่ทท่ี ามาจากปูนขาวผสมทรายและปูนซีเมนต์ขาว (MLC) แบ่งเป็ น
1. ปูนสอทีท่ ามาจากปูนขาวผสมปูนซีเมนต์ขาวทีพ่ บในโบราณสถานอยุธยา (MLC/A-m)
2. ปูนสอที่ทามาจากปูนขาวผสมปูนซีเมนต์ขาว ผสมตามอัตราส่วนปูนซีเมนต์ขาว:ปูนหมัก:
ทราย = 1/8:1:3 (MLC/R-m)2
3. ปูนสอที่ทามาจากปูนขาวผสมปูนซีเมนต์ขาว ผสมตามอัตราส่วนปูนซี เมนต์ขาว:ปูนหมัก:
ทราย = 1:6:12 (MLC/F-m)3
4. ปูนฉาบทีท่ ามาจากปูนขาวผสมปูนซีเมนต์ขาวทีพ่ บในโบราณสถานอยุธยา (MLC/A-p)
5. ปูนฉาบทีท่ ามาจากปูนขาวผสมปูนซีเมนต์ขาว ผสมตามอัตราส่วนปูนซีเมนต์ขาว:ปูนหมัก:
ทราย = 1/8:1:3 (MLC/R-m)4
6. ปูนฉาบทีท่ ามาจากปูนขาวผสมปูนซีเมนต์ขาว ผสมตามอัตราส่วนปูนซีเมนต์ขาว:ปูนหมัก:
ทราย = 1:6:12 (MLC/F-m)

2. คุณสมบัติของวัสดุ (ปูนอยุธยา) ที่จะถูกทดสอบ

อัตราส่วนผสมปูนนี้ได้มาจากการสัมภาษณ์ อาจารย์จริ าภรณ์ อรัณยะนาค เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ บริ ษัท
สยามวิจยั และนวัตกรรม จากัด โดยอาจารย์จริ าภรณ์เป็ นผูใ้ ห้อตั ราส่วนผสมปูนนี้ไว้แก่กรมศิลปากร ก่อนทีก่ รมศิลปากร
จะนาไปประยุกต์เป็ นอัตราส่วนของปูนซีเมนต์ขาว : ปูนขาวหมัก : ทราย = 1:8:24 และระบุในรายการประกอบแบบ
(กรมศิลปากร, รายการประกอบแบบ โครงการฟื้นฟูโบราณสถานอันเนื่องมาจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 (๒๕๕๕),
6-8) เพื่อให้ผรู้ บั เหมางานบูรณะโบราณสถานพระนครศรีอยุธยาใช้เป็ นอัตราส่วนมาตรฐานในการผสมปูนเพื่อใช้ยาแนว
หรืออุดปูนสอเดิมทีเ่ สือ่ มสภาพ หรือทีใ่ นรายการประกอบแบบระบุวา่ เป็ น “ปูนสอ” (Repointing MLC-ผูว้ จิ ยั ) ในรายการ
ประกอบแบบ
3 กรมศิลปากรระบุอต
ั ราส่วนนี้ในรายการประกอบแบบ (กรมศิลปากร, รายการประกอบแบบ โครงการฟื้นฟู
โบราณสถานอันเนื่องมาจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 (๒๕๕๕), 6-8) เพือ่ ให้ผรู้ บั เหมางานบูรณะโบราณสถาน
พระนครศรีอยุธยาใช้เป็ นอัตราส่วนมาตรฐานในการผสมปูนเพือ่ ใช้ก่ออิฐใหม่ หรือทีร่ ะบุในรายการประกอบแบบว่าเป็ น
“ปูนก่อ” (Fine Arts Department’s MLC-ผูว้ จิ ยั ) ในรายการประกอบแบบ
4 จากการสอบถามคุณอรรถสิทธิ ์ อินต๊ะ นายช่างโยธาชานาญงาน สานักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 4
มิถุนายน 2559 ณ วัดพระนอน จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ได้ความว่าอัตราส่วนผสมของปูนฉาบจะคล้ายคลึงกับอัตรา
ส่วนผสมของปูนก่อ แต่ผสมด้วยทรายที่เม็ดละเอียดกว่า ดังที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบ (กรมศิลปากร, รายการ
ประกอบแบบ โครงการฟื้นฟูโบราณสถานอันเนื่องมาจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 (๒๕๕๕), 6-8) โดยทีก่ าหนดให้ใช้
ทรายหยาบในการผสมปูนก่อ ในขณะทีใ่ ห้ใช้ทรายละเอียดในการผสมปูนฉาบ
2
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ในการศึกษาคุณสมบัตขิ องปูนโดยเฉพาะเพื่อการอนุ รกั ษ์นนั ้ เราจาเป็ นต้องศึกษาคุณสมบัติ 3
ด้า นหลัก คือ คุ ณ สมบัติ ท างกายภาพ คุ ณ สมบัติ ท างแร่ธ าตุ ห รือ เคมี และคุ ณสมบัติท างเชิง กล5
นอกจากนี้กระบวนการเสื่อมสภาพของปูนก็เป็ นสิง่ จาเป็ นทีต่ ้องศึกษาร่วมด้วย เพื่อให้ทราบสาเหตุและ
ปจั จัยทีท่ าให้ปนู เสือ่ มสภาพและเพือ่ นาไปสูก่ ารศึกษา วิธกี ารอนุรกั ษ์ปนู ทีเ่ หมาะสมและยังยื
่ นต่อไป
2.1 คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical properties)
คุณสมบัตทิ างกายภาพของปูนอยุธยาทัง้ HAL และ MLC ทีจ่ ะถูกทดสอบ เช่น
 โครงสร้างของวัสดุ (Structure) ซึง่ อาจศึกษาในระดับมหภาค โดยการสังเกตด้วยตา
เปล่าได้ แต่เมื่อจาเป็ นต้องศึกษาถึงระดับจุลภาค ก็อาจจาเป็ นต้องใช้แว่นขยาย กล้อง
จุ ล ทรรศน์ หรือ เครื่อ งมื อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ อ่ื น ๆ เช่ น เครื่อ ง Scanning Electron
Microscope (SEM) เพือ่ ตรวจสอบโครงสร้างของวัสดุ เช่น
- มีล กั ษณะของมวลสาร (aggregates) เป็ น อย่างไร เช่น กลม (rounded) กึ่งกลม
(sub-rounded) มีเหลีย่ มมุม (angular) กึง่ มีเหลีย่ มมุม (sub-angular) เป็ นต้น
- มีลกั ษณะการจัดเรียงตัวของมวลสารอย่างไร
 พื้นผิว/ผิวสัมผัส (Texture) ซึ่งอาจศึกษาโดยการสัมผัสด้วยมือเปล่า และสังเกตด้วย
ตาเปล่ าได้ เพื่อ ตรวจสอบพื้น ผิว หรือ ผิว สัม ผัส ของปูน ว่ามีล ัก ษณะเช่ น ไร เช่ น เรีย บ
ขรุขระ เป็ นคลื่น ด้าน ทึบ แสง ฯลฯ หรือใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น แว่นขยาย
กล้องจุลทรรศน์ เครือ่ ง SEM เพือ่ ช่วยในการตรวจสอบพืน้ ผิวของวัสดุในเชิงลึกได้
ั ้ น้ อาจกระทาได้ด้วยตาเปล่าภายใต้แสงธรรมชาติ หรือ
 สี ซึ่งการศึกษาสีของปูนปนนั
ตรวจสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อแยกสี (ในกรณีท่มี หี ลายสีผสมกัน) โดยทัวไป
่
การศึกษาและบันทึกการตรวจสอบสีของวัสดุนนั ้ จะต้องเทียบกับแถบสีมาตรฐานเพื่อให้ได้
ชื่อสีท่ีเข้าใจตรงกันเป็ นสากล ซึ่งมาตรฐานที่นิ ยมใช้ในการอนุ รกั ษ์ และการศึกษาทาง
โบราณคดีคอื การเทียบสีในระบบ Munsell โดยใช้ Munsell Color Charts
 ความแข็ง (Hardness) ใช้บ่งชีถ้ งึ คุณสมบัตขิ องพืน้ ผิววัสดุในการทนต่อการขูดขีดและ
สึกกร่อน ซึ่งอาจอ้างอิงค่าความแข็งของวัสดุน้ีโดยทาการทดสอบและเปรียบเทียบความ
แข็งของวัสดุทท่ี ดสอบนัน้ กับความแข็งของแร่ธาตุ 10 ชนิดตามทีก่ าหนดโดย F. Mohs มา
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1824
 ความเป็ น รู พ รุ น อั ต ราความเป็ น รู พ รุ น หรื อ ค่ า ร้ อ ยละความเป็ น รู พ รุ น (%
porosity) ปูนโดยทัวไปจั
่ ดเป็ นวัสดุท่มี รี ูพรุน (Porous materials) ประกอบไปด้วยรูพรุน
เล็ก ๆ ที่อาจไม่สามารถเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ซึ่งรูพรุนเหล่านี้อาจต่อเนื่องกันไปทัวทั
่ ง้ ชิ้น
ของปูน หรืออาจเป็ นรูท่ปี ลายปิ ดก็ได้ ซึ่งการวัดค่าความเป็ นรูพรุนของวัสดุนัน้ นิยมวัด
เรียบเรียง/ประยุกต์เนื้อหามาจากเอกสารเรื่อง “วัสดุในโบราณสถาน” (นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ (2553) “วัสดุใน
โบราณสถาน” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 262416 วัสดุ ในโบราณสถาน หลัก สูตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต
(ประวัตศิ าสตร์สถาปตั ยกรรม) คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.)
5
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เป็ นอัตราส่วนระหว่างรูพรุนกับเนื้อวัสดุท่ไี ม่ได้เป็ นรูพรุน หรือคานวณเป็ นร้อยละของ
ความเป็ นรูพรุนของวัสดุ โดยคิดจากเนื้อวัสดุทงั ้ ชิน้
การทดสอบคุณสมบัตคิ วามเป็ นรูพรุนของปูนกระทาได้หลายวิธี เช่น การทดสอบด้วย
เครื่องวัดความเป็ นรูพรุนด้วยปรอท (Mercury Intrusion Porosimeter) ซึ่งจะบ่งชี้ค่าร้อย
ละความเป็ นรูพรุน พร้อมทัง้ บอกค่าการกระจายตัวของรูพรุนและขนาดของรูพรุน ซึง่ เป็ น
ส่วนสาคัญในการประเมินค่าความไวต่อการเสื่อมสภาพในสภาพแวดล้อม (Susceptibility
to environmental deterioration) ของปูนได้ ในขณะที่การคานวณค่าร้อยละความเป็ นรู
พรุนโดยวิธกี ารแช่น้ าให้วสั ดุอมิ่ น้ า (Total Immersion Test) เป็ นวิธที ป่ี ระหยัดกว่า แต่ไม่
สามารถวิเคราะห์ขนาดของรูพรุนในเนื้อปูนได้
 การกระจายตัวของรูพรุน (Pore size distribution) ในวัสดุทม่ี รี พู รุนนัน้ จะมีรพู รุนที่
อาจต่ อเนื่ องเป็ น ท่ อเล็ก ๆ กระจายอยู่ในเนื้ อ วัสดุ ซึ่งจะมีข นาดเท่ ากัน หรือสม่ าเสมอ
หรือไม่นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดและการเกิดของวัสดุ ในเนื้อวัสดุชน้ิ เดียวกันแต่คนละส่วนก็อาจจะ
มีรพู รุนทีม่ ขี นาดทีไ่ ม่เท่ากัน ซึง่ ส่งผลต่อคุณสมบัตขิ องวัสดุ เช่น ความสามารถในการดูด
ซึมน้ าหรือความสามารถในการยอมให้ไอน้ าผ่านที่ไม่เท่ากัน การศึกษาขนาดของรูพรุนใน
เนื้ อวั ส ดุ ส ามารถท าได้ ห ลายวิ ธี เช่ น การท ดสอบ โดยเครื่ อ ง Gas Adsorption
Porosimeter ซึ่งโดยส่ว นใหญ่ จะใช้ก๊าซไนโตรเจน อาร์กอน หรือคาร์บ อนไดออกไซด์
เครื่องนี้สามารถวัดรูพรุนที่มขี นาดตัง้ แต่ 17 Å (Angstrom)6 ถึง 4000 Å หรือใช้เครื่อง
Mercury Intrusion Porosimeter ซึ่งวัดปริม าณความดัน ที่ใช้ในการอัดปรอทเข้าไปในรู
พรุนขนาดต่าง ๆ กัน เส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ 0.006 ไมโครเมตรถึง 900 ไมโครเมตร7
 ความสามารถในการดูดซึมน้า (Water absorption capacity) ปูนโดยทัวไปมี
่ รพู รุน
เล็ก ๆ ในเนื้อวัสดุท่ีทาหน้ าที่เสมือนท่อลาเลียงน้ าหรือสารละลายต่าง ๆ เข้าสู่วสั ดุโดย
กระบวนการที่เรีย กว่ า “คาปิ ล ารีแ อคชัน่ ” (Capillary action หรือ Capillarity) ซึ่ง ก็คือ
กระบวนการทีน่ ้ าถูกดูดเข้าสูท่ ่อเล็ก ๆ โดยอาศัยแรงดึงดูดระหว่างน้ ากับผิวของท่อ อย่าง
ทีก่ ล่าวแล้วว่าน้ าประกอบด้ว ยโมเลกุลของไฮโดรเจนและออกซิเจน ในขณะที่วสั ดุท่ชี อบ
น้ าจะมีคุณสมบัตอิ ย่างหนึ่งคือผิวหน้าของวัสดุเหล่านี้ (ซึง่ รวมไปถึงผิวหน้าของรูพรุนเล็ก
ๆ ในเนื้อวัสดุดว้ ย) จะมีอะตอมของออกซิเจนซึง่ มีประจุไฟฟ้าเป็ นลบอยู่ (O2-) และพร้อมที่
จะดึงอะตอมของธาตุท่มี ปี ระจุบวกเช่นไฮโดรเจน (H1+) ให้เข้ามาทาให้เป็ นกลาง ซึ่งถ้า
ออกซิเจนเหล่านี้จบั ตัวกับอะตอมของไฮโดรเจนจะเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมของ
ธาตุทงั ้ สองทีเ่ รียกว่า “พันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bond)” ขึน้ ซึง่ พันธะไฮโดรเจนนี้เองที่
ทาให้น้าถูกผิวหน้าของรูพรุนเล็ก ๆ ของวัสดุดงึ ดูดให้เข้าสูร่ พู รุนและทาให้วสั ดุเปียกขึน้ ได้
ในการทดสอบคุณสมบัตใิ นการดูดซึมน้ าของวัสดุนนั ้ วิธกี ารทีง่ า่ ยและประหยัดทีส่ ุดคือ
การทดสอบโดยการนาปูนแช่น้า โดยจับเวลาและวัดปริมาณของน้าทีถ่ ูกดูดซึมเข้าสูว่ สั ดุใน
6
7

1 Angstrom = 0.1 นาโนเมตร หรือ 1x10-10 เมตร
อ้างอิงจาก http://www.pss.aus.net/lab/pore_size.html.
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แต่ละช่วงเวลา เพื่อคานวณอัตราความเร็วของการดูดซึมน้ า แต่วิ ธกี ารนาปูนมาแช่น้ านี้
อาจเป็ นวิธที ท่ี าลายวัสดุ (Destructive testing method) หากต้องเก็บตัวอย่างวัสดุมาจาก
โบราณสถาน ดังนัน้ เราอาจมีวิธีก ารทดสอบอื่น ๆ ที่ไม่ท าลายวัสดุ (Non-destructive
testing method) ร่วมด้วย เช่น การใช้หลอดทดสอบของ RILEM (RILEM tube) ในการ
ทดสอบวัสดุ ณ โบราณสถาน (in situ testing) ได้
 ความสามารถในการขนส่งน้าผ่านกระบวนการคาปิลลารี (Capillary action) การ
ทีป่ นู เป็ นวัสดุทม่ี รี พู รุนและดูดซึมน้าได้ โดยรูพรุนเล็ก ๆ นี้ต่อกันเหมือนท่อลาเลียงน้าหรือ
สารละลาย ต่าง ๆ ให้เข้าสู่เนื้อปูนโดยกระบวนการคาปิ ล ลารี ดังนัน้ คุณสมบัตหิ นึ่งของ
ปูนทีเ่ ราจาเป็ นต้องศึกษาก็คอื ความสามารถในการขนส่งน้ าโดยกระบวนการคาปิลลารี ซึง่
สามารถทาให้น้าเข้าสูว่ สั ดุได้จากทุกทิศทางโดยเฉพาะจากพืน้ ดิน
การทดสอบความสามารถในการขนส่งน้ าผ่านกระบวนการคาปิ ลลารีเป็ นการทดสอบ
โดยการวัดความไกลของน้ าที่ถูกดูดเข้าสู่วสั ดุ ทัง้ นี้แรงดึงดูดของน้ ากับผิวของท่อเล็ก ๆ
ในวัสดุจะมากขึน้ เมื่อขนาดของท่อเล็กลง ดังนัน้ ยิง่ ท่อเล็กเท่าใดน้ าก็จะถูกดูดไปได้ไกล
มากเท่านัน้ ซึ่งความไกลของน้ าที่ถูก ดูดซึม จะแปรผกผัน กับ เส้น ผ่าศูน ย์กลางของท่ อ
นันเอง
่
(Winkler 1994, 146) และยิง่ วัสดุมคี วามพรุน (% porosity) มากและท่อยิง่ มีขนาด
เล็กเท่าใด วัสดุนัน้ ๆ จะมีความเสีย่ งต่อการเสื่อมสภาพเพราะความชืน้ และเกลือมากขึน้
เท่านัน้
 ความสามารถในการอนุญาตให้น้า/ความชื้นผ่าน (Water transmission capacity
หรือ Permeability) คือ ความสามารถของปูนทีย่ อมให้น้ าหรือความชืน้ จากสภาพแวดล้อม
อีกด้านหนึ่ งผ่านไปยังอีกด้านหนึ่ งได้ โดยที่ปูนท าหน้ าที่เป็ นตัวกลางที่ส่งผ่านน้ าหรือ
ความชื้นนัน้ ในเนื้อปูนแต่ละชนิดหรือแต่ละยุคสมัยหรือแม้แต่ปูนชนิดเดียวกันแต่คนละ
ส่วนกันก็อาจจะมีรพู รุนทีม่ ขี นาดทีไ่ ม่เท่ากัน และอาจส่งผลต่อความสามารถในการดูดซึม
น้ าหรือความสามารถในการยอมให้ไอน้ าผ่านของปูนทีไ่ ม่เท่ากัน (แม้ในสภาวะแวดล้อมที่
ตัวแปรอื่น ๆ เช่น อุณหภูมคิ วามชืน้ สัมพัทธ์ การระบายอากาศ ฯลฯ เหมือนกันก็ตาม)
2.2 คุณสมบัติทางแร่ธาตุหรือเคมี (Mineral or chemical properties)
วัสดุต่าง ๆ มีคุณสมบัตทิ างแร่ธาตุหรือเคมีเฉพาะตัวทีป่ ระกอบกันเป็ นวัสดุชนิดหนึ่ง
ๆ ได้ องค์ประกอบทางเคมีคอื ธาตุต่าง ๆ ในตารางธาตุ เช่น คาร์บอน (C) ออกซิเจน (O)
ไฮโดรเจน (H) และเมื่อธาตุเหล่านี้รวมตัวกันเป็ นสารประกอบหรือแร่ธาตุทต่ี ่างกันจะทาให้
เกิด สสารต่ างชนิ ด กัน เช่ น ทรายประกอบด้ว ยแร่ค วอทซ์ (quartz) หรือ สารประกอบ
ซิลกิ อนไดออกไชด์ (SiO2) หรือ
ซิลกิ า ในขณะที่หนิ ปูนมีองค์ประกอบทางเคมี
และแร่ธาตุส่วนใหญ่คอื สารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) หรือทีเ่ รียกว่าแร่แคล
ไซต์
ในการศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี เ บื้ อ งต้ น โดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งใช้ เ ครื่อ งมื อ ทาง
วิทยาศาสตร์ท่ซี บั ซ้อนมาก โดยเฉพาะเมื่ออยู่ระหว่างการสารวจอาคารโบราณสถานนัน้
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นักอนุ รกั ษ์ทวไปนิ
ั ่ ยมใช้การสังเกตเนื้อวัสดุดว้ ยตาเปล่าหรือใช้แว่นขยายเพือ่ สังเกตเม็ดแร่
หรือสีของวัสดุ หรือใช้การทดสอบการทาปฏิกริ ยิ ากับกรด (Acid reactivity) กับวัสดุซ่งึ มี
คาร์บ อเนต (CO32-) เป็ น ส่ว นประกอบเพื่อ จ าแนกชนิ ด ของวัส ดุ อ ย่า งคร่าว ๆ ได้ แต่
การศึกษาคุณสมบัตทิ างแร่ธาตุหรือเคมีเบือ้ งต้นอาจไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์คุณสมบัติ
ของวัสดุในโบราณสถาน โดยเฉพาะเมื่อจาเป็ นต้องวิเคราะห์สาเหตุของการเสื่อมสภาพ
ของวัสดุหรือเมื่อจาเป็ นต้องซ่อมแซมหรือบูรณะโบราณสถานนัน้ ด้วยวัสดุใหม่ ดังนัน้ ใน
การศึกษานี้จงึ จาเป็ นต้องศึกษาคุณสมบัติทางแร่ธาตุหรือเคมีของวัสดุอย่างละเอียด ซึ่ง
สามารถกระทาได้หลายวิธี เช่น การเก็บชิ้นส่วนวัสดุเล็กน้ อยเพื่อนาไปทาแผ่นหินบาง
(Thin Section) แล้วทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อตรวจหาแร่ธาตุในวัสดุ (โดยเทียบกับ
ดัชนีแร่ธาตุ) การใช้เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) ซึ่งสามารถถ่ายภาพ
พื้น ผิว ของวัส ดุ ไ ด้ ใ นระดับ จุ ล ภาค และใช้ Electron Dispersive X-ray Spectroscopy
(EDS) เพื่ อ ช่ ว ยวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ข องวัส ดุ หรือ กา รใช้ เ ครื่อ ง X-ray
Diffractometer (XRD) เพื่อวิเคราะห์ชนิดของสารประกอบหรือแร่ธาตุในวัสดุ นอกจากนี้
ข้อมูลทีไ่ ด้ยงั สามารถนามาหาปริมาณของสารประกอบแต่ละชนิดในวัสดุตวั อย่าง และถ้า
ต้องการศึกษาทัง้ ชนิดและปริมาณของธาตุในวัสดุดว้ ย ก็อาจทดสอบได้ดว้ ยเครื่อง X-ray
Fluorescence Spectrometer (XRF)8 หรือในกรณีของปูนก็อาจใช้เครื่อง Calcimeter ใน
การวิเคราะห์หาปริมาณร้อยละของแคลเซียมคาร์บอเนตและทรายทีเ่ ป็ นส่วนผสมของปูน
ชนิดต่าง ๆ ได้
2.3 คุณสมบัติทางเชิงกล (Mechanical properties)
คุ ณ สมบัติท างเชิง กลเป็ น ตัว บ่ งชี้ว่ า วัส ดุ ช้ิน หนึ่ ง ๆ มีค วามสามารถที่จ ะรับ หรือ
ทนทานแรงหรือพลังงานเชิงกลภายนอกที่กระทาต่อตัววัสดุได้มากน้อยเพียงใด หรือพูด
อีกนัยหนึ่ งคือวัสดุ มีความแข็งแรงเท่าใด ซึ่งความแข็งแรงนี้ จะแตกต่ างจากความแข็ง
(hardness) กล่าวคือ วัสดุชนิดหนึ่งอาจมีความสามารถทนต่อการขีดข่วน การเจาะทะลุ
(penetration) หรือการเสียดสี (abrasion) มาก แต่มคี วามสามารถในการรับแรงกระทา
ภายนอกเช่นแรงกดหรือแรงดึงน้อยก็ได้ โดยทัวไปจะนิ
่
ยมศึกษาคุณสมบัตทิ างเชิงกลของ
วัส ดุ ท่ี ใ ช้ ใ นโบราณสถานในด้ า น 1) ความสามารถในการรับ แรงกด (Compressive
strength) 2) ความสามารถในการรับแรงดึง (Tensile strength) 3) ความสามารถในการ
รับ แรงเฉื อ น (Shear strength) และ 4) ความสามารถในการรับ แรงดั ด (Flexural
strength)
ในกรณีของปูนอยุธยา เนื่องจากการเก็บตัวอย่างจากโบราณสถานเป็ นวิธกี ารทดสอบ
ที่ท าลายวัส ดุ ด ัง้ เดิม (Destructive testing method) การศึก ษานี้ จึง เก็บ ตัว อย่ า งเท่ า ที่
จาเป็ นและมีความเป็ นไปได้เท่านัน้ และจากัดการทดสอบคุณสมบัตทิ างเชิงกลไว้เฉพาะ
เพื่อให้เข้าใจความสามารถในการทาหน้าทีต่ ่อโครงสร้างของปูนก่อและปูนฉาบเท่านัน้ ซึง่
8

http://www.mtec.or.th/laboratory/xrdxrf/
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จากการศึกษาเบือ้ งต้นพบว่าโครงสร้างของโบราณสถานอยุธยาเป็ นการก่ออิฐถือปูนแบบ
โครงสร้างรับน้ าหนัก และเป็ นการรับน้ าหนักแบบแรงกดทับ (Compressive stress) จาก
ด้านบนลงสู่ด้านล่างและส่งต่อแรงกระทาไปยังดินหรือฐานราก โดยปูนสอทาหน้ าที่ยดึ
เหนี่ยวอิฐแต่ละก้อนไว้ด้วยกัน และส่งต่อแรงกดจากอิฐก้อนที่อยู่ด้านบนไปสู้ก้อนที่อยู่
ด้า นล่ า ง ดัง นั น้ ในการศึก ษานี้ จึง เน้ น การทดสอบไปที่คุ ณ สมบัติ ท างเชิง กลในด้ า น
ความสามารถในการรับแรงกด (Compressive strength) ของปูนอยุธยาเท่านัน้
 ความสามารถในการรับแรงกด (Compressive strength)
แรงกดอัด (Compression) คือแรงที่กระทาต่อวัสดุและทาให้วสั ดุบบี ตัวหรือสัน้
ลง ดังนัน้ ความสามารถในการรับแรงกดอัดของวัสดุสามารถประเมินได้จากแรงกดอัด
มากทีส่ ดุ ทีก่ ระทาต่อวัสดุและวัสดุยงั คงสภาพอยูไ่ ด้ โดยไม่เสียหายหรือบุบสลาย เมื่อ
มีแรงกดมากระทาต่อวัสดุนัน้ โมเลกุลหรืออะตอมของวัสดุจะถูกบีบเข้าหากันโดยที่
โมเลกุลหรืออะตอมเหล่านัน้ ก็จะพยายามคงความสมดุลให้ได้ ซึ่ งวัสดุจะยังคงสภาพ
ได้อยู่ และเมื่อแรงกระทานัน้ หายไปวัสดุกอ็ าจกลับคืนสูส่ ภาพเดิมได้ หรือไม่กบั คืนสู่
สภาพเดิม แต่ ย ัง คงอยู่ ไ ด้ แต่ ถ้ า แรงกระท ายัง ต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง จุ ด วิก ฤติ (ซึ่ง ก็คือ
ความสามารถในการรับแรงกดอัดของวัสดุ) วัสดุกจ็ ะเสียหายและไม่สามารถกลับคืนสู่
สภาพเดิม ได้อีก ต่ อ ไป ในการวัด ความสามารถในการรับ แรงกดของปู น อาจใช้
Schmidt Hammer เพื่อวัดค่าการรับแรงกดอัดของปูนที่อยู่ในโบราณสถาน หรือนา
ตัวอย่างปูนจากโบราณสถานมาทดสอบในห้องทดลองโดยใช้เครื่องกดอัดคอนกรีต
โดยประยุ ก ต์ ข ัน้ ตอนและวิ ธี ก ารทดสอบมาจาก ASTM C170:Standard Test
Method for Compressive Strength of Dimension Stone
2.4 กระบวนการเสื่อมสภาพ (Decay mechanisms)
การเสื่อ มสภาพของวัส ดุ มีส าเหตุ ม าจากการที่ว สั ดุ ถู ก น ามาใช้งานและสัม ผัส กับ
สภาพแวดล้อมทัง้ ในทางตรงและทางอ้อม โดยที่ในสภาพแวดล้อมนัน้ ประกอบไปด้วย
ตัวการทีท่ าให้วสั ดุเสื่อมสภาพต่าง ๆ เช่น น้ าฝน ความชืน้ ในอากาศ น้ าใต้ดนิ รวมไปถึง
เกลือต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้ อนอยู่ในสภาพแวดล้อมและเข้าสู่วสั ดุโดยอาศัยน้ าเป็ นตัวพาไป
คน สัตว์ และพืช ฯลฯ ซึ่งตัวการธรรมชาติท่สี าคัญที่สุดที่ทาลายได้ถงึ ระดับมหภาคของ
วัสดุกค็ อื น้าและเกลือ
ในประเทศไทยแหล่งของน้ า ที่สามารถซึมเข้าสู่อาคารอิฐและปูนมากที่สุดคือ น้ าฝน
น้าใต้ดนิ และความชืน้ ในอากาศ แต่น้าจากแหล่งต่าง ๆ นี้จะไม่สามารถเข้าสูอ่ ฐิ และปูนได้
เลยถ้าอิฐ และปูน ไม่ใช่ว สั ดุ ท่ีมีรูพ รุน (Porous material) และดูด ซึม น้ าได้ (Hydrophilic
material) ซึ่งรูเล็ก ๆ (Pores) ในเนื้ อปูน นี้ คือท่อเล็ก ๆ ที่ต่ อเนื่ องกัน ไป และทาหน้ าที่
เสมือนท่อลาเลียงน้ าหรือสารละลายเกลือเข้าสู่ปูนโดยกระบวนการที่เรียกว่า “คาปิ ลารี
แอคชั น่ ” (Capillary Action หรื อ Capillarity) ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ ว และท าให้ เ กิ ด
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ปรากฏการณ์ ท่นี ้ าใต้ดนิ สามารถซึมขึ้นสู่กาแพงก่อ อิฐถือปูนได้9 โดยเฉพาะถ้าน้ านัน้ มี
สภาพเป็ นสารละลายเกลืออยูแ่ ล้วหรือเพิง่ ละลายเกลือทีเ่ กาะอยูบ่ นผิวของอิฐหรือปูนเกลือ
จากมลพิษในอากาศ หรือเกลือทีอ่ ยูใ่ นดิน จนกลายสภาพเป็ นสารละลายเกลือแล้วซึมเข้าสู่
เนื้อปูน นัน่ คือวิธที เ่ี กลือเข้าสู่เนื้อปูนคือการเข้าไปพร้อมกับน้ านัน่ เอง และถ้าน้ าธรรมดา
ซึมจากหรือผ่านปูนสอ ปูนฉาบหรือวัสดุทอ่ี ยูใ่ กล้เคียงทีม่ เี กลือปะปนอยูก่ ่อนซึมเข้าสูต่ วั อิฐ
เกลือในวัสดุเหล่านัน้ ก็จะละลายและถูกดูดซึมเข้าสู่เนื้ออิฐทีอ่ ยู่บริเวณใกล้เคียงและทาให้
อิฐนัน้ เสือ่ มสภาพไปด้วย
ดังนัน้ การทดสอบด้านล่างนี้จะถูกดาเนินการเพื่อศึกษากระบวนการเสื่อมสภาพของ
ปูนอยุธยา ทัง้ ปูนโบราณ (HAL) และปูนหมักผสมปูนซีเมนต์ขาว (MLC) รวมทัง้ เพือ่ ศึกษา
หาความไวต่อการเสื่อมสภาพ (Susceptibility to deterioration) หรือความคงทนต่อการ
เสือ่ มสภาพ (Deterioration resistance) ของปูนอยุธยาด้วย
การทดสอบกระบวนการเสือ่ มสภาพของปูนอยุธยาประกอบไปด้วย
1) การศึกษาการเสือ่ มสภาพของวัสดุอนั เนื่องมาจากการเปียกและแห้งสลับกัน
2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเรือ่ งเกลือทีป่ นเปื้อนในวัสดุ
3) การวิเคราะห์เชิงปริมาณของเกลือทีป่ นเปื้อนในวัสดุ
4) การศึกษาการเสือ่ มสภาพของวัสดุอนั เนื่องมาจากเกลือ

9

นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ. (2549-2550). เกลือในกาแพงอิฐ. หน้าจัว,่ 22, 237-254.
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3. แผนการดําเนินงานทดสอบ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16

รายการการทดสอบ
เตรียมตัวอย่าง/เครือ่ งมือและอุปกรณ์
SEM-EDS
Optical microscope
Thin section analysis
ทดสอบสีและพืน้ ผิว
Mercury Intrusion Porosimetry (MIP)
Total immersion and Water absorption capacity
Capillarity
Permeability
Chemical conten - Calcimeter
- XRD
- Content analysis
Wel-dry cycles
Salt analysis
- Qualitative salt content
- Quantitative salt content
- Salt crystallization
ความสามารถในการรับแรงกด
วิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุปผล
Recommendations

396

กรกฎาคม '59
สิงหาคม '59
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
/
/ / / / / /
/
/

กันยายน '59
2 3 4 5
/
/
/ / / /
/ / / / /
/
/ / / / /
/ /
/

ตุลาคม '59 พฤศจิกายน '59 ธันวาคม '59
1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 5
/
/
/ / / / /
/ / / / /
/ / / / /
/ /
/ /

/

/

/

/ /
/
/
/ / /
/
/ / /
/ / /
/
/ / / /
/ /
/ / /

สถานที่
ARCH, SRI
SRI
ARCH, SRI
DMR
ARCH
วว.
ARCH
ARCH
ARCH
ARCH
SRI
ARCH
ARCH
ARCH, SRI
ARCH, SRI
ARCH
ARCH
ARCH
ARCH
ARCH
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Training for Conservation Practitioners and Local Craftsmen
on Traditional Craftmanship of Thai Architecture
25th January – 2nd Febluary 2017
At Phranakhon Si Ayutthaya Historical Park

Overview of Training Schedule
Date

WED
25

THU
26

FRI
27

SAT
28

SUN
29

MON
30

TUE
31

WED
1

Philosophy, Concepts and Processes
Materials: Properties, Preparation
and Usage for Conservation
Cleaning and Consolidation
Overview of Material Selection,
Multidisciplinary Perspectives and
Conclusion

Detailed Training Schedule
Wednesday 25th January
Philosophy, Concepts and Processes
Time
Details
09.00 - 09.30 Openning remark and Special lecture
09.30 - 10.30 The Difference between Archaeological
Site and Conservation Building

10.45 - 12.00

Coffee break
Principles of Cultural Heritage Site

Lecturer
Mr. Vira Rojpojchanarat
Mr. Suvich Rusmiphuti,
Dr Yongtani
Pimonsathean

Activity
Lecture and
Discussion

Mrs. Monthira Unakul

Lecture and
Discussion

Dr Santi Leksukhum

Lecture and
Discussion

Mr. Prateep Pengtago

Lecture and
Discussion

Lunch
13.00 - 15.00

15.15 - 17.00

Conservation and Art History:
the Study of Concepts, Materials,
Techniques, Values and Abilities in
Traditional Mortar, Plaster and Stucco
and Thai Ornamentation since
Ayutthaya Period
Coffee break
Career for Philosophy incase Phra
Nakhorn Sri Ayutthaya: Summary of the
Recommendations in the International
Symposium durring 19th- 21st October
2016

THU
2
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Thursday 26 January
Philosophy, Concepts and Processes
Time
Details
09.00 - 10.30 Deterioration Pattern Mapping of
Ayutthaya World Heritage Site (ICCROM
Glossary)
Coffee break
10.45 - 12.00 Condition Assessment and Conservation
Design of Wat Phukhao Thong

13.00 - 16.00

16.15 - 17.00

Lunch
Fieldwork at Wat Phukhao Thong

Coffee break
Conclusion: Technique and Potential
Execution

Friday 27 January
Philosophy, Concepts and Processes
Time
Details
09.00 - 10.30 Planning Conservation and
Preservation, Terms of Reference and
Pricing of BOQ

10.45 - 12.30

13.30 - 15.00

15.15 - 17.00

Coffee break
The Monitor and Control Phase:
- Important Factor, Obstruction and
Modification
- Coordinate Working with Local
Craftsmen
- Drafting Performance Management
Plan
Lunch
Drafting of Wat Phukhao Thong
Conservation Project
Coffee break
Group Presentation and Providing
Feedback from Specialist

Lecturer
Ms. Sopit Punyakun,
Dr Nuanlak
Watsantachad

Activity
Lecture and
Discussion

Wat Phukhao Thong
Project’s Committee
(Archaeologist,
Architect and Engineer)

Lecture and
Discussion

Wat Phukhao Thong
Project’s Committee
(Archaeologist,
Architect and Engineer)

Exercise

Mr. Prateep Pengtago,
Ms. Sopit Punyakun,
Dr Nuanlak
Watsantachad and Wat
Phukhao Thong
Project’s Committee

Lecture and
Discussion

Lecturer
Mr. Kittipan Parnsuwan,
Mr. Chaiyanan
Busayarat,
Mr. Sumet Tarbphet

Activity
Lecture and
Discussion
Exercise

Mr. Payao Khemnark,
Mr. Pichai Boonjang,
Mr. Yordchai
Puangsawang

Lecture and
Discussion

Mr. Payao Khemnark,
Mr. Pichai Boonjang

Group
Exercise
Presentation
and
Discussion
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Saturday 28 January
Materials: Properties, Preparation and Usage for Conservation
Time
Details
Lecturer
09.00 - 12.00 Historical Brick: Research Methodology
Ms. Manatchaya
and Utilization
Wajvisoot,
Mr. Payao Khemnark, Dr
Nuanlak Watsantachad
Lunch
13.00 - 15.45 Historic Lime: Research Methodology
Dr Nuanlak
and Utilization
Watsantachad,
Dr Kulchaya
Prutthianunt
Coffee break
15.45 - 17.30 Historic Lime: Lime Produced
Mr Songyod Praprutdi,
Wat Tha Khlong’s
mason,
Phetchaburi’s mason
Office of traditional
art’s expert

Sunday 29 January
Materials: Properties, Preparation and Usage for Conservation
Time
Details
Lecturer
09.00 - 10.30 Sand (Composites/ Aggregate):
Mr. Kittiphan
- Benefitcial Attribution
Parnsuwan,
- Categories
Mr. Pasom Narata,
- Sizing for Difference Usibility
Dr Nuanlak
- Mixing Ratio
Watsantachad
- Aggregate Gradation Test
Coffee break
10.45 - 12.00 Additive:
Mr. Sanae Mahapon,
- Pros and Cons of Chemicals and
Dr Nuanlak
Organic Substance
Watsantachad
- Brick Powder or Pozzolan
- Compatible Additive Substance in
Ayutthaya
Lunch
13.00 - 15.30 Brick and Lime Decay in Historical Sites
Mr. Sanae Mahapon,
Mr. Sopit Punyakhun,
Dr Nuanlak
Watsantachad
Coffee break
15.45 - 16.45 Reinforced Concrete and Conservation
Dr Pibun Jinawat
Mr. Thanaphum Attharit

Activity
Lecture and
Discussion

Lecture and
Discussion

Exercise

Activity
Exercise

Lecture and
Discussion

Lecture and
Discussion

Special
Lecture
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Monday 30 January
Materials: Properties, Preparation and Usage for Conservation
Time
Details
Lecturer
09.00 - 12.00 Mixing: Lime, Sand and Additive
Mr. Sud Ruendue
Lunch
13.00 - 15.30 Masonry in Conservation Field: Brick
Mr. Choi Pramepri
Restoration
Coffee break
15.45 - 16.45 Stucco Mortar Preparation
Mr. Aekkaluk Mitrun
16.45 - 17.30

Conclusion Exercises: Preparing and
Using Matterials for Conservation

Tuesday 31 January
Cleaning and Consolidation
Time
Details
09.00 - 12.00 Cleaning Surface on Brick, Mortar,
Plaster and Stucco
- Previously Cleaning Method: Pros,
Cons and Improvement
- Updating International Technique
(Water/ Essencial Oil)
Lunch
13.00 - 14.00 Consolidation
- Case Study (brick-brick, mortar-mortar,
Laterite-mortar, brick-mortar-stucco
mortar)
- Discussion of New Material in
Conservation
14.00 - 15.30 Consolidation

15.45 - 16.45
16.45 - 17.30

Coffee break
Grouting: Equipment and Mortar
Preparation
Conclusion Exercises: Cleaning and
Consolidation

Activity
Exercise
Exercise

Exercise
Lecture and
Discussion

Lecturer
Josephine D’llario,
Mr. Sanae Mahapon,
Mr. Sopit Punyakhun,
Mr. Choi Pramepri

Activity
Lecture and
Exercise

Mr. Kittiphan
Parnsuwan,
Mr. Prtntham,
Mr. Sanae Mahapon,
Mr. Sopit Punyakhun,
Ms. Manatchaya
Wajvisoot, Mr. Payao
Khemnark and Mason

Lecture and
Discussion

Mr. Choi Pramepri

Exercise

Exercise

Discussion
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Wednesday 1 February
Overview of Material Selection, Multidisciplinary Perspectives and Conclusion
Time
Details
Lecturer
09.00 - 11.00 Matterial Selection:
Mr. Jumpot Trussiri
- Pros and Cons of Historic and
Innovation Matterials
- Case Study of Matterial Selection for
Conservation Design
Coffee break
11.15 - 12.00 Matterial Selection
Lunch
13.00 - 14.00 Introduction
- How is principle and conservative
intervention Influenced Professional
Operation?
14.00 - 17.00 Meeting
Mr. Varopas (Land
Scape Architect),
Mr. Thamaphum
(Scientis),
Mr. Sanae (Scientis),
Mr. Choi Pramepri
(Mason),
Mr. Jumpot Trussiri
(Foreman)

Activity
Lecture and
Discussion

Exercise
Lecture and
Discussion

Focus Group

Thursday 2 February
Overview of Material Selection, Multidisciplinary Perspectives and Conclusion
Time
Details
Lecturer
09.00 - 10.30
Multidisciplinary Meeting
Coffee break
10.45 - 12.30
Sharing Opinion and Networking
Lunch
13.30 - 15.00
Certificate Ceremony
Director of Fine Art
Department
15.00
Travel Back
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Draft Master Plan for Conservation and Development Projects
for the Historic City of Ayutthaya
(Revised in 2016)

OVERVIEW
Since the Historic City of Ayutthaya has been inscribed as a Word Heritage Site by UNESCO
in 1991, Thailand has realized the great importance in conserving and developing areas in the
Historic City of Ayutthaya. Approved by the cabinet in 1993, the Master Plan for Conservation
and Development of the Historic City of Ayutthaya was implemented from 1993 to 2001, and
has still been used as a prototype in guiding the direction of conservation and development
within the Historic City of Ayutthaya up until today.
Although the former Master Plan was considered an achievement, there are still problems that
have obstructed effective implementation. The problems have been analyzed into 3 main
issues:
1. Cooperation and coordination between different agencies: This is the biggest
problem that we are facing, and is the cause of many other subsequent problems. The
cause of this problem is that the agency responsible for the project does not work
strictly according to the plan. They lack coordination between different concerned
bodies and lack serious co-working system, particularly in the areas where several
institutes and agencies have their shared responsibilities. In addition, mandates and
policies of some concerned agencies are not in line with, or do not support the
conservation of World Heritage Property.
2. Laws, enforcement and monitoring measures: This problem has caused inability to
control or regulate the uses of the designated areas. The implementation of the old
Master Plan could not effectively enforce the regulations and laws on permission,
control of building types, demolition of building within the conserved areas. It also could
not systematically implement monitoring measures, and has allowed unlawful actions
to occur in many areas of the Historic City.
3. Incompatibility of guidelines in the old Master Plan to the reality: This is due to
impractical suppositions that led to the finalization of contents in the Master Plan. In
addition, recent changes in diverse local factors have caused some of the guidelines
to lose their relevance.
With the expiry of the former Master Plan in 2001, the decision given at the 39th World Heritage
Committee Meeting from 28 June to 8 July 2016 in Bonn, Germany, has proposed that
Thailand implements various initiatives concerning the conservation and development of
Historic City of Ayutthaya, focusing on capacity-building for human resource related to
conservation and control of new buildings within the World Heritage area, as well as considers
lessons learnt from implementing the former Master Plan. Therefore, assessment of
implementation outcomes of the old Master Plan took place, in order to gather information
useful to perfect the new Master Plan. A working committee consisting of experts was
established, with Fine Arts Department as the main coordinator. The committee uses multidisciplinary approaches to study and draft the new Master Plan as an up-to-date guideline for
conservation and development of Historic City of Ayutthaya.
The revised Master Plan, titled “[Draft] Master Plan for Conservation and Development
Projects for the Historic City of Ayutthaya (Revised in 2016)” aims to advance conservation
and development activities within 289.6 hectare (1,810 rai) designated as World Heritage
Property, plus six (6) annex areas outside the Property that have potential to be conserved
and developed for educational and touristic purposes, namely, Ayutthaya Palace (Phra
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Ratchawang Lang), Pom Petch fortress, Chankasem Old Palace, the north exit of Klong Tor
canal, Pratu Chai area and om Pratu Khao Pluek fortress. The action plan includes
conservation works at archaeological sites, development of public utilities and infrastructure,
environment and landscape improvement, supports on academic researches and tourism,
promotion of creative economy with existing cultural capitals, and betterment of local
communities within the implemented areas. The Master Plan gears toward combining local
development with community-related cultural heritage conservation to revive this prime
cultural destination.

Figure 1: Areas of implementation under the [Draft] Master Plan for Conservation and Development
Projects for the Historic City of Ayutthaya (Revised in 2016)

The main concept of this Master Plan is to enable people to live non-intrusively with
archaeological monuments, under the framework of the World Heritage Convention and
operational guidelines of the World Heritage Committee, and our National Act on Ancient
Monuments, Antiques & National Museums (1961, revised 1992). It answers to the
government’s scheme in advancing cultural capitals (national heritage) for tourism promotion,
at the same time, helps us to prepare for ever-intensified natural disasters in present day. The
Plan has ten (10) years implementing cycle, with eight (8) branches of actions as follow:
Plan 1 on the Use of Lands and Laws: Aims to determine ways in which lands within the
World Heritage Property and annexes can be used, for conservation, development and
tourism. The decisions stand on historical and archaeological basis of the place. The legal
aspect concerns the implementation of guidelines in management of heritage sites according
to international standards, the research on the use of special laws and regulations for the
management of special areas. This is because the management under the committee has not
seen the success as stipulated in the former Master Plan.
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Figure 2: Use of lands according to [Draft] Master Plan for Conservation and Development Projects for
the Historic City of Ayutthaya (Revised in 2016)

Plan 2 on Archaeology and Conservation of Monuments: Aims to advance research on
archaeology, histories and conservation of monuments, and to enhance documentation in 47
already-researched sites and extend to the other 134 sites that have not been studied. It also
aspires to revive the essence of a World Heritage city, appropriating the environment of new
communities within the old city and maintaining the Outstanding Universal Value of the site.
This leads to the revitalization of historic physical characteristics of the city for modern
functionalities.
Plan 3 on Developing Public Utilities and Infrastructure: Aims to enable better traffic of
both land and water transportation. The plan involves the concept to revive ancient road and
some canal system for modern utilities. Moreover, it includes upgrading water treatment and
disposal, electricity, water supply and telecommunication systems. All these will contribute to
a self-sustained Historic City, with good use of traditional knowledge and facilities.
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Figure 3: Revival of ancient road and canal system according to [Draft] Master Plan for Conservation
and Development Projects for the Historic City of Ayutthaya (Revised in 2016)

Plan 4 on Developing and Improving Communities within Historic City Area: Aims to
move altogether 435 houses and built structures from important archaeological sites. The
structures to be relocated are those built on top of archaeological ruins, routes of ancient roads
or encroaching the routes of ancient canals and areas designated for touristic development. It
includes the discharge of 255 encroaching commercial vendors. This scheme will allow
effective administration toward the Master Plan’s goals and improvement of landscape.
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Figure 4: Locations where structures are removed and relocated according to [Draft] Master Plan for
Conservation and Development Projects for the Historic City of Ayutthaya (Revised in 2016)

Plan 5 on Improving Regional Office and Human Resource for Historic City of
Ayutthaya: Aims to increase manpower of skilled people in both the management of the
Historic Park and the conservation of heritage sites. It also includes relocation of
accommodation of public officials and Historic Park staff, as well as warehouses and
maintenance workshops, to suitable areas outside, in order to return the area for the
expansion of Srinakarintra Public Park. This will also benefit work efficiency of the officials
through systematic zoning of the World Heritage Site.
Plan 6 on Servicing Academic Progress, Tourism and Public Relations: Aims to upscale
the academic services and touristic services within the Historic City area, as well as amplify
the function of public relations and knowledge dissemination. An urgent issue for
implementation is the management of the Town Hall to accommodate large number of arriving
tourists, in follow-up of the former Master Plan, with regards of appropriate area management
principles.
Plan 7 on Economy and Society: Aims to safeguard local cultures, promote jobs and
increase incomes both directly and indirectly. The plan works toward distributing and
transmitting knowledge on economy through raising awareness of archaeological sites and
artefacts as a mean for creative craftsmanship. On social aspect, the plan supports activities
that build knowledge, understanding and good attitudes on sustainable living with heritage
sites.
Plan 8 on Measures to Reduce Disaster Risk: Aims to prevent and mitigate impacts from
disasters, by reviewing existing measures, especially those in the former Master Plan that
have not been implemented, adapting them to the present situation and objectives of the
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Historic City, and establishing risk mitigation plan. The plan assigns personnel responsible for
different levels of disaster responses, in accordance to National Plan for Disaster Prevention
and Risk Reduction (2015). These include emergency preparedness before disaster happens,
management during and after disaster, and the most effective evacuation plans in cases of
disasters.
The current management of Historic City of Ayutthaya relies on the guidelines of the Master
Plan. There is a national-level committee exercising control on policies called the Committee
for Managing and Monitoring the Implementation of Conservation and Development Projects
for the Historic City of Ayutthaya, chaired by the Vice Minister who oversees the Ministry of
Culture. The Committee works to manage, coordinate and establish sub-committee and
working groups on different disciplines, approve of workplans, improve working processes and
monitor annual outcomes. Until now, the Committee has established two (2) sub-committees.
These are:
Sub-committee on Management, Monitoring and Control of Historic City of Ayutthaya
has been assigned to start implementing the new Master Plan in actuality, coordinate local
actions, monitor, solve problems occurred in the projects, as well as drafting work plans. It is
chaired by the Governor of Phra Nakorn Si Ayutthaya, consisting of representatives from
diverse governmental agencies as committee members, with Director of Fine Arts Regional
Office 3 Phra Nakorn Si Ayutthaya as the secretary.
Sub-committee on Academic Advancement, Conservation and Development Projects
at Historic City of Ayutthaya has been assigned to ensure that the operation of conservation
and development projects at the Historic City of Ayutthaya are in line with academic principles,
to direct standards and concepts in conservation, to draft workplans and operational
organigram of different concerned agencies. The committee is chaired by Director-General of
Fine Arts Department, consisting of experts and scholars from various institutes and
universities, with Director of Fine Arts Regional Office 3 Phra Nakorn Si Ayutthaya as the
secretary.
There is a need to affirm the unity in pursuing this Master Plan for the management of the
Historic City of Ayutthaya. It is admitted that in previous times, we did have good coordination
between different stakeholders and agencies. We need to reconsider institutional structure
that enables unifying actions. At the beginning, we may start with working under the Subcommittee on Management, Monitoring and Control of Historic City of Ayutthaya, like before.
But we also need to identify regulations by which works are effectively directed and monitored.
Meetings must be called for regularly. When the implementation according to the Master Plan
has been settled firmly, there may be changes in the style of management as appropriate,
either to maintain the responsible agencies or to seek new ways for better management.
The expected results from the implementation of the eight (8) plans under this Master Plan
will help ensuring efficiency and sustainability in managing the Historic City of Ayutthaya Word
Heritage Sites and annexes. The [Draft] Master Plan for Conservation and Development
Projects for the Historic City of Ayutthaya (Revised in 2016) has been developed since 2015
and right now is in the preparatory process before approval by the cabinet. It will soon be
implemented in realty.
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1

No.

2

2

2.3 Preparation of a particular regulation
or Act for management the Historic City
of Ayutthaya

1

1

0.4

1

0.5

0.5

0.4

1

0.5

0.5

0.4

2019

2018

(mb)
2017

Section 1

Budget

2.2 Operational guideline of protection
and sustainable development of
monumental area in the core zone

2.1 Improvement of rules and regulation
of construction in the core zone

Legal Improvement

- Action Plan’s Details

Land Use

Project

1. Plan of Legal Improvement & Land Use

0.4

2020

(Update October 2016)

0.4

2021

2022

Annual Operating Plan and Budget

Master Plan of Historic City of Ayutthaya

2023

2024

Section 2
2025

2026

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Responsible
Institution
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Project

Project of archaeological excavation
and preserving original landscape at
the Ancient Palace and main temples
complex including Wat Phra Si
Sanphet, Wat Phra Ram, Wat Mahathat
and Wat Ratchaburana (wat= temple)

Project of archaeological excavation for
conservation and restoration and
preserving original landscape of four
sites in the Ayutthaya Historical Park
including Wat Hoi Khong, Wat
Monthien, Wat Thong, and Wat Wihan
Klaep No.2

Project of archaeological excavation at
30 sites of ancient markets and
commercial centre for disseminating of
historical knowledge of the findings to
schools and public in general

Project of archaeological excavation for
protection of 52 sites underground (no
trace on the ground) that are mentioned
in the ancient maps

Project of archaeological excavation for
protection of 31 sites of ancient
infrastructures that are mentioned in the
old maps, such as bridge, canal and
road

Project of restoration of city wall and
environmental improvement of its

No.

1

2

3

4

5

6

80

25

47

14

20

200

40

2

5

1

40

2

5

1

40

2019

2018

(mb)
2017

Section 1

Budget

2. Plan of Archaeological and Historical Research and Conservation

40

2

5

1

10

40

2020

40

2

5

1

10

40

2021

2

5

2

2022

2

5

2

2023

2

5

2

2024

Section 2

5.5

6

2

2025

5.5

6

2

2026

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Responsible
Institution
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Project of archaeological excavation for
tracing the Rear Palace

Project to study Pom Phet Fortress for
making a design and plan for revised
restoration and landscaping of the
fortress

Project to study the royal pier, the place
of reception of diplomatic envoys, for
making a design and plan for revised
restoration and landscaping of the site

Project of conservation and
environmental improvement of Khao
Pluek Fortress and Gate

Project of renovation of the Chao Sam
Phraya National Museum of the Historic
City of Ayutthaya

Project of renovation of the
Chantharakasem National Museum of
the Historic City of Ayutthaya

Project of reappraisal of former restored
monuments for improvement
conservation work

Project of conservation and
environmental improvement of city wall
and forts in general.

Project of conservation and
environmental improvement of
monuments in the surrounding area
(zone 2 to 7) of the core zone (zone1)

Project of revival of original condition of
Phra Ram sacred pond

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

surroundings in front of the Srisuriyothai
Temple (approximately 400 metres)

10

200

200

35

200

220

15

30

10

20

10

20

10

100

5

5

10

10

50

5

5

10

5

50

50

5

5

10

5
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5
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5

50

30

5

50

10

5

30

50

5
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5

30

75

5

10

30

75

5

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department
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Project on International Academic
Symposium on Art History, Architecture
and Conservation of Ayutthaya

Project on archaeological data base
and informative data on art history of
Ayutthaya

Project on data base of architecture
and art of Ayutthaya

Project of improvement landscape of
Somdej Phra Srinagarindra Park
(approximately 32 hectare)

17

18

19

20

80

25

10

28

5

1

5

0.5

3

10

5

0.5

3

10

5

0.5

5

20

5

0.5

3

20

0.5

3

20

0.5

3

6

3

5

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department
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Building a new road outside the Historic
City of Ayutthaya to the North, in order
to minimize the use of the road near the
Historic City of Ayutthaya

2

Revival of the Thanon Lek, the ancient
road

Revival of the ancient walkways near
Wat Lokayasutharam and Wat
Worachettharam

Building a new road to minimize the
traffic congestion near the monumental
sites

Revival of the ancient road near Wat
Phra Si Sanphet

Diminution of the road near the Siriyalai
Palace

Diminution of the road near Rong Ngan
Sura canal and Suriyothai Chedi

Diminution of the road connected to
Thanon Lek

4

5

6

7

8

9

10

Revival of the ancient walkways near the
Klaep canal

Revision of a plan for holistic traffic
system in the Historic City of Ayutthaya

1

3-

Project

No.

3.1. Roads, Walkways, and Land Traffic

2

20

10

10

5

30

20

35

600

-

2

10

5

10

10

5

5

10

10

2019

(mb)
2018

Section 1

Budget
2017

10

15

2020

20

2021

20

300

2022

3. Plan of Controlling Exaggerated Infrastructure Development and Providing Necessary Infrastructure

10

300

2023

2024

Section 2
2025

2026

Ayutthaya
Municipality

Ayutthaya
Municipality

Ayutthaya
Municipality

Ayutthaya
Municipality

Ayutthaya
Municipality

Ayutthaya
Municipality

Ayutthaya
Municipality

Ayutthaya
Municipality

Department of
Rural Roads

Royal Thai
Police

Responsible
Institution
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1

No.

- Holistic improvement of drainage
system at the Tho canal, the
Makhamrieng canal and the
Mahachai canal

- Revival and improvement of the ditch
and canal of Pratu Khao Pluek

- Revival and improvement of the ditch
and canal in the north of Naresuan
road

- Revival and improvement of the ditch
and canal of Chakrai Noi

- Revival and improvement of the ditch
and canal near Wat Lokayasutharam
and Wat Worachettharam

- Revival and improvement of the ditch
and canal of Klaep

- Revival and improvement of the canal
in Suan Somdet Park

- Revival and improvement of the ditch
and canal of Nakhon Ban

- Revival and improvement of the canal
near Thanon Lek road, near Thanon
Lao ancient road

- Revival and improvement of Thor
canal

Revival and improvement of ditch,
canal, and ancient drainage system
Project

Project
225

25

25

2019

2018

(mb)
2017

Section 1

Budget

25

2020

3.2. River, Canal, Ditch, and Protection System of Flood and Waterborne Transportation

25

2021
25

2022
25

2023
25

2024

Section 2

25

2025
25

2026

Fine Arts
Department

Responsible
Institution
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- Setting up several stations for waste
water treatment

- Drainage of water: removal waste
water from the Historic City of
Ayutthaya including the dwellings of
surrounding communities

- Setting up several sub-stations with
machines and equipment for
pumping water in and out of the
Historic City of Ayutthaya

Project

Project

Project of Installation of underground
electrical conduit at the core zone of the
Historic City of Ayutthaya

Project of making a holistic coherence
of electricity and tele-communication
systems

Project of lighting up the 10 main
monuments

No.

1

2

3

3.3 Electricity and Tele-communication

No.
2019

200

10

30

5

15

2019

(mb)
2018

Section 1

Budget
2017

2018

(mb)
2017

Section 1

Budget

100

5

15

2020

2020

100

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

Section 2

2024

Section 2

2025

2025

2026

2026

- Ayutthaya
Office of
Tourism and
Sport

Provincial
Electricity
Authority

Provincial
Electricity
Authority

Responsible
Institution

Responsible
Institution
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Improvement of machine for producing
and distributing water supply

2

60

100

Public campaign Project on
individual/communal management of
debris and garbage

Setting up several points for collecting
debris and garbage

Man power skill improvement project for
management of debris and garbage

Improvement of waste water management
of the FAD’s Ayutthaya Historical Park in
connection to the main frame of the waste
water treatment system of the Phra
Nakhon Si Ayutthaya Province and
Central Region of the country

2

3

4

Project

1

No.

40

10

3

2.5

10

1

0.5

10

1

0.5

2019

2018

(mb)
2017

Section 1

Budget

30

50

2019

2018

(mb)
2017

Section 1

Budget

3.5 Waste Water Treatment System and Removal of Debris and Garbage

Building a water supply station

Project

1

No.

3.4 Water supply System and the Use of Water Resources

10

1

0.5

2020

30

50

2020

10

0.5

2021

2021

10

0.5

2022

2022

2023

2023

2024

Section 2

2024

Section 2

2025

2025

2026

2026

Ayutthaya
Municipality

Ayutthaya
Municipality

Phranakhon
Si Ayutthaya
Rajabhat
University

Responsible
Institution

Ayutthaya
Municipality

Ayutthaya
Municipality

Responsible
Institution
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Project

Project of compensation for removal of
people’s houses and buildings (total 435
units)

Project of improvement infrastructure and
environment for communities

Project of study and design to facilitate the
Project of improvement infrastructure and
environment for communities

No.

1

2

3

6

300

240

1.5

1.5

60

1.5

60

60

2019

2018

(mb)
2017

Section 1

Budget

1.5

60

60

2020

60

60

2021

20

60

2022

20

2023

20

2024

Section 2
2025

2026

Ayutthaya
Municipality

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Responsible
Institution

4. Plan of Community Management for Sustainable Development in the area of the Ayutthaya Historical Park under the Jurisdiction of Fine Arts
Department
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2

1

No.

22

2

1.7 Survey/ Study and Design of 1.3

2.3 Repairing tramway and trams

1

1.6 Survey/ Study and Design of 1.2

22

4

1.5 Training programs for improvement
skills in various fields

2.2 Providing space for maintenance

275

1.4 Maintenance and protection the
monumental area of the Historic City of
Ayutthaya

20

50

1.3 residents of officers

2.1 Providing public transportation

24

1.2 Building storages and maintenance
units

64

10

1.1 Improvement or renovation of office,
service building, workshop, etc.

Setting up Research Centre for Scientific
Conservation of Monuments and Sites

366

25

2

2

20

2

1

25

50

12

10

2

2

1

25

12

2019

2018

(mb)
2017

Section 1

Budget

Administration and Management of the
Historic City of Ayutthaya

Project

5. Plan of Human Resource Development

2

2

1

25

2020

2

2

1

25

2021

2

2

1

30

2022

3

3

30

2023

3

3

30

2024

Section 2

3

3

30

2025

3

3

30

2026

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Responsible
Institution
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100
10
8

2.1 Providing public transportation

2.2 Providing space for maintenance

2.3 Repairing tramway and trams

4

3

118

Management and control of vehicle
accessibility to the sites

2

10
30

5

3.2 Renovation Exhibition

3.3 Improvement of library, meeting room
and cultural exposition and public
auditorium

3.4 Providing space to support tourism:
money exchange booth, post office booth,
restaurant, souvenir shop, book shop,
toilet, tourist information corner, etc.
45

120

3.1 Multi-purpose building

Publication and distribution of
fundamental information and knowledge
for people and tourists in general and new
academic research works for education by
various media: printed matter: books,
journal, brochure, CD, DVD. Video, Online
Mobile, Web-site, etc.

213

Improvement service units for education
and tourism

10

Improvement environment and landscape
of central parking

1

8

10

5

30

25

2.5

5

30

25

2.5

2019

2018

(mb)
2017

Section 1

Project

No.

Budget

6. Plan of Educational Service, Tourism and Public Communication and Relation

5

30

25

2020

5

2.5

15

10

30

25

2021

5

2.5

15

2.5

2022

5

2.5

2023

5

2024

Section 2

5

2025

5

2026

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Responsible
Institution
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Project

Study of future tendency and evaluation of
management of information and
educational center for improvement
capacity building of local people and
foreigners

No.

5

3

2019

3

2018

(mb)
2017

Section 1

Budget
2020

2021

2022

2023

2024

Section 2
2025

2026

Fine Arts
Department

Responsible
Institution
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Project

Project of capacity-building of people’s
awareness of preservation and protection
of cultural world heritage sites

Project of networking public awareness of
safeguarding of the historic City of
Ayutthaya

Project of dissemination and enforcement
knowledge of history of Ayutthaya

Project of training officers, local
community and stakeholders on the spirit
of host and management of hospitality

Project of promotion and marketing of
local product based on the local wisdom
and applying knowledge from
archaeological, historical and cultural
research on the heritage site

No.

1

2

3

4

5

7. Plan of Social and Economic Utilization

8

6

8

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2019

2018

(mb)
2017

Section 1

Budget

1

1

1

1

1

2020

1

1

1

1

1

2021

1

1

1

1

1

2022

1

1

1

1

1

2023

1

1

1

1

1

2024

Section 2
2025

2026

Fine Arts
Department

Phranakhon
Si Ayutthaya
Rajabhat
University

Phranakhon
Si Ayutthaya
Rajabhat
University

Phranakhon
Si Ayutthaya
Rajabhat
University

Phranakhon
Si Ayutthaya
Rajabhat
University

Responsible
Institution
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9.5

1
4.5
4

Measures to

3.1 Inventory and research for planning of
risk management

3.2 Preparation of people (training),
equipment, tools

3.3 Improvement of alarm system and
overall system of protection disaster

taking

13.6

2.2 The second zone, approximately 1/3
hectare
- providing space = 3,200 square metres
- Facility unit
- Environmental improvement
- Electricity and water supply, etc.

Preparation and
minimize the Risk

18.2

2.1 The first zone, approximately 1/3
hectare
- providing space = 3,200 square metres
- Facility unit
- Environmental improvement
- Electricity and water supply, etc.

3

31.8

Providing appropriate center (2 zones) for
gathering people in case of urgent
disaster

2

10

Improvement the surrounding area of the
Chao Sam Phraya National Museum and
flood protection system

1

1
0.5

10

0.5

0.5

18.2

2019

2018

(mb)
2017

Section 1

Project

No.

Budget

8. Plan of Projection of Disaster and Risk Management

0.5

0.5

13.6

2020

0.5

0.5

2021

0.5

0.5

2022

0.5

0.5

2023

0.5

0.5

2024

Section 2

0.5

0.5

2025

0.5

0.5

2026

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Fine Arts
Department

Responsibl
e Institution
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Average Yearly Total Amount
Year

Budget (million bath)

2017

121.90

2018

505.40

2019

563.60

2020

734.50

2021

587.90

2022

614.00

2023

537.00

2024

224.50

2025

209.50

2026

195.50

Total

4,293.80

3,092,000

700,000

700,000

700,000

Conservation of Mural
Painting at a Multipurposed Pavilion

Conservation of Stucco
Sculpture of the ruined
Vihara

Conservation of Stucco
Sculpture

2. Wat Kasattrathirat
Temple
Living Monument)

3. Wat Thammikarat
Temple
(Dead Monument)

4. Wat Maheyong
(Dead Monument)

Budget/baht

Conservation of Mural
Painting in an
Ordination Hall and an
Assembly Hall

target

2017

Historic City of
Ayutthaya
Conservation Project
1. Wat Senasanaram
Temple
(Living Monument)

Site Project

year 2018
target
Budget/baht

year 2019
target
Budget/baht

By Division of Archaeology, Fine Arts Department
year 2020
target
Budget/baht

Table showing Annual Activities and 4 Years Budget Plan (2017-2020)
on Conservation of Mural Painting and Stucco Sculpture of the Historic City of Ayutthaya
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Conservation of Mural
Painting in the Crypt of
the Main Stupa and
the Buddhaghosa’s
Mansion

Conservation of Mural
Painting in the Crypt of
the Main Stupa

Conservation of Mural
Painting in the
Gandhara Vihara

6. Wat Phutthaisawan
Temple
(Dead Monument)

7.Wat Ratchaburana
Temple
(Dead Monument)

8.Wat Na Phra Men
Temple
(Living Monument)

9.Wat Mahathat Temple Conservation of Stucco
(Dead Monument)
Sculpture at Subsidiary
Stupa and
Conservation of mural
painting in the crypt of
a corner stupa

Conservation of Mural
Painting in the Crypt of
Main Stupa

5. Wat Phra Ram
(Dead Monument)

1,560,000

500,000

600,000

500,000

800,000

Appendix 8
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500,000

11. Wat Mae Nang
Pluem Temple
(Living Monument)

Total Site Projects =11 Temple sites : 6 Dead Monuments, 5 Living Monuments; 8 targeted sites of mural painting conservation, 5 targeted sites of stucco sculpture
conservation for 4 years with total four-year-budget of 10,452,000 Baht (= US$ 298,628)

Conservation of Stucco
Sculpture (Iion figures)
encircled the Main
Stupa and the Stucco
Pediment of the
Assembly Hall

800,000

10. Wat Pradusongtham Conservation of Mural
Temple
Painting in the
(Living Monument)
Assembly Hall
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Cultural Properties, Japan
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The symposium was initiated in response to the decision (39 COM 7B.71) of the World
Heritage Committee on the state of conservation of the Historic City of Ayutthaya World
Heritage Site. The Committee recommended that Thailand holds “an international symposium,
in collaboration with UNESCO and the Advisory Bodies, to debate on the conservation
philosophy of brick-associated sites, together with academics and international conservation
practitioners”.
It was aimed to provide a platform for exchanging knowledge on conservation of brick
monuments in the context of World Heritage Sites, in line with international standards and
World Heritage principles elated to authenticity and integrity. It was attended by experts from
various international institutes related to cultural heritage conservation, for instance, National
Research Institute for Cultural Properties (Japan), Cologne Institute of Conservation Sciences
(Germany), World Monuments Fund (USA), ICOMOS, ICCROM, and national agencies
responsible for the conservation of brick-associated World Heritage Sites in South-East Asia.
The invited speakers addressed a range of challenges in conservation, including the
appropriate application of scientific conservation principles, traditional building techniques and
materials in undertaking conservation of ancient sites, as well as practical ways to include
local communities for sustainable heritage protection.
The symposium was divided into five thematic sessions, as follows:
Keynote Session: International standards on the conservation of World Heritage Sites
Session 1:

Evolving principles and practices in the conservation of brick
monuments for World Heritage Sites

Session 2:

Brick monument conservation in Historic City of Ayutthaya World
Heritage Site: challenges and responses

Session 3:

Revival of traditional craftsmanship in brick and lime conservation
for World Heritage Sites

Session 4:

Towards an updated conservation philosophy for brick monuments
at Historic City of Ayutthaya World Heritage Site

The event also included one-day field visit to monuments in the Historic City of Ayutthaya,
which led to discussion in he debriefing session before the Session 4. The last-day discussion
led to the conclusion on the definition of authenticity and integrity in the context of Historic City
of Ayutthaya World Heritage Site, the proposed update of conservation principles and
practices in line with international standards and the recommendations for institutional and
technical capacity building in heritage protection for Thailand.
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Fine Arts Department, Ministry of Culture, Thailand
Under the Ministry of Culture, the Fine Arts Department
(FAD) is responsible for the conservation and
restoration works at thousands of monuments and
cultural heritage properties in Thailand, including three
World Heritage properties: Historic City of Ayutthaya,
Historic Town of Sukhothai and Associated Historic
Towns and Ban Chiang Archaeological Site.

Netherlands Funds-in-Trust for UNESCO
The UNESCO/Netherlands Funds-in-Trust (NFIT) cooperation to support the World Heritage Centre was
established in 2001 by the Netherlands Ministry of
Education, Culture and Sciences. It aims to reinforce the
implementation of UNESCO Convention concerning the
Protection of the World Cultural and Natural
Heritage (1972) by supporting projects and beneficiary
sites from Africa, Arab States, Asia-Pacific, Eastern
Europe and Latin America to the Caribbean.

UNESCO Bangkok
Since 1961, UNESCO Bangkok promotes peace and
human development through education, sciences,
culture, communication and information.
As the Asia-Pacific Regional Advisor for Culture,
Bangkok Culture Sector designs and implements
regional projects to mobilize the strengths inherent in the
diversity of human cultures and cultural resources to
contribute to sustained development and eliminate
poverty, inequity and communal strife. The programme’s
strategy is grounded in an approach that focuses on
grassroots-level action, participation and empowerment.
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19 October 2016: Symposium
At Classic Kameo Hotel Ayutthaya
Time
08.30-09.00

Programme
Opening session





09.00-10.00

Welcome remark by Mr. Sujin Chaichumsak, Governor of Phra
Nakorn Si Ayutthaya Province
Remark by Dr. Duong Bich Hanh, Representative of UNESCO
Bangkok
Report by Mr. Prateep Pengtako, Director of the Third Regional Fine
Arts Office for Phra Nakorn Si Ayutthaya
Opening remark by Mr. Anan Chuchote, Director-General of Fine Arts
Department

Keynote Session: International standards on the conservation of
World Heritage Sites
1. From Venice Charter to Nara+20 (30 minutes)
by Dr. Gamini Wijesuriya, International Centre for the Study of the
Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)
2. The latest development of guidelines and standards on the
management of archaeological heritage (30 minutes)
by Dr. Douglas C. Comer, International Scientific Committee on
Archaeological Heritage Management (ICOMOS-ICAHM)

10.00-10.30

Coffee break

10.30-11.20

Session 1: Evolving principles and practices in the conservation of
brick monuments for World Heritage Sites
3. Mỹ Sơn World Heritage Site and its Conservation (25 minutes)
by Mr. Ðặng Khánh Ngọc, Institute of Conservation of Monuments,
Ministry of Culture, Sports and Tourism, Viet Nam
4. Angkor World Heritage Site and its Conservation (25 minutes)
by Dr. Christophe Pottier, École française d'Extrême-Orient (EFEO)

11.20-11.50

Panel discussion 1: Implications for the conservation of Ayutthaya
World Heritage Site (30 minutes)
Moderator: Dr. Amara Srisuchart, Fine Arts Department, Thailand

11.50-13.00

Lunch

Final Draft
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13.00-15.05
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Session 2: Brick monument conservation in Historic City of Ayutthaya
World Heritage Site: challenges and responses
5. Observation of conservation issues in Historic City of Ayutthaya
World Heritage Site (25 minutes)
by Dr. Tadateru Nishiura, International Council on Monuments and Sites
(ICOMOS)
6. The development of Master Plan for the management of Historic
City of Ayutthaya World Heritage Site (25 minutes)
by Mr. Anan Chuchote, Fine Arts Department, Thailand
7. Preventive measures for a brick monument from salt weathering:
an on-site study at Wat Mahathat, Ayutthaya (25 minutes)
by Dr. Masahiko Tomoda, National Research Institute for Cultural
Properties, Japan
8. German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - Documentation,
research, conservation & training (25 minutes)
by Dr. Hans Leisen, Cologne Institute of Conservation Sciences
(CICS), Germany
9. Conservation as Classroom: Wat Chai Watthanaram Project
(25 minutes)
by Ms. Josephine D’Ilario, World Monuments Fund, USA

15.05-15.30

15.30-15.45
15.45-17.25

Panel discussion 2: Identifying key issues for Historic City of
Ayutthaya World Heritage Site related to authenticity and integrity (25
minutes)
Moderator: Dr. Yongtanit Pimonsathean, Faculty of Architecture and Town
Planning, Thammasart University
Coffee break
Session 3: Revival of traditional craftsmanship in brick and lime
conservation for World Heritage Sites
10. Traditional Knowledge System in the Conservation of World
Heritage Sites in India (25 minutes)
by Dr. Gurmeet Rai, Cultural Resource Conservation Initiative, India
11. Use of traditional materials and techniques in the conservation of
brick monuments in Angkor (25 minutes)
by Dr. Ly Vanna, Authority for the Protection of the Site and the
Management of the Region of Angkor (APSARA), Cambodia
12. Revival of Thai traditional building craftsmanship for World
Heritage conservation (25 minutes)
by Dr. Amara Srisuchart, Fine Arts Department, Thailand
13. Use of traditional materials in stucco conservation in Thailand
(25 minutes)
by Mr. Apichat Suwan, Division of Archaeological Conservation, Fine
Arts Department, Thailand
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17.25-17.50
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Panel Discussion 3: The use of traditional craftsmanship in the
conservation of heritage sites (25 minutes)
Moderator: Dr. Douglas C. Comer, ICOMOS-ICAHM

17.50-18.00

Wrap-up session

19.00

Dinner reception

20 October 2016: Field visit to Historic City of Ayutthaya
Time

Programme

08.00

Leave the hotel lobby

08.30

Mahathat Temple



09.45

See examples of architecture from Early and Late Ayutthaya periods
Examine different conservation techniques at the site

Ratchaburana Temple



See “prang” structure of Early Ayutthaya period and mural paintings in the
excavated treasure hoard
Examine stucco conservation techniques by German Wat Ratchaburana
Safeguarding Project, collaboration between Cologne Institute of Conservation
Sciences and Fine Arts Department

10.45

Coffee break at Ratchaburana Temple

11.00

Phra Sri Sanphet Temple, Grand Palace and Phra Mongkol Bophit
Vihara



Study the first generation of site restoration techniques in Thailand at the three
central pagodas
Study history and approaches in restoration of Phra Mongkol Bophit Vihara

12.00

Lunch at Khum Khun Paen complex

13.10

Som Temple



14.00

Chao Sam Phraya National Museum



15.00

See “prang” and stucco from Early Ayutthaya period which is considered highly
intact
Study early conservation techniques of archaeological sites and stucco

See excavated gold artefacts from Mahathat and Ratchaburana Temples
Briefing on Ayutthaya-style artefacts and art pieces

Na Phra Men Temple



Study restoration techniques of ordination hall occurred since Early
Rattanakosin period
See the Buddha image in royal regalia in the ordination hall, Phra Buddha
Nimit Wichitman Molee Sri Sanphet Borom Trailokanath

Final Draft
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Sala Poon Woravihara Temple


Examine restoration and conservation techniques under the restoration project
to commemorate 70th anniversary of accession to the throne of His Majesty
the King Bhumibhol

16.30

Coffee break at Chai Wattanaram Temple

17.00

Chai Wattanaram Temple



See the exemplary temple built according to the belief in the structure of
universe in the reign of King Prasart Thong
Study conservation techniques under the conservation and training project by
World Monuments Fund in collaboration with Fine Arts Department

18.00

Dinner reception

20.00

Return to the hotel

21 October 2016: Symposium
At Classic Kameo Hotel Ayutthaya
Time
09.00-10.00

Programme
De-briefing Session: Observation and recommendation from the
visit to Historic City of Ayutthaya World
Heritage Site (Discussion)
Moderator: Dr. Duong Bich Hanh, UNESCO Bangkok

10.00-10.15

Coffee break

10.15-12.00

Session 4:

Towards an updated conservation philosophy for brick
monuments at Historic City of Ayutthaya World Heritage
Site (Panel Discussion)

Moderator: Mrs. Montira Horayangura Unakul, UNESCO Bangkok
1. Defining authenticity and integrity in the context of Historic City of
Ayutthaya World Heritage Site
2. Updating conservation principles and practices in line with
international standards
3. Building institutional and technical capacity to apply updated
principles and practices in real life
12.00-12.15

Concluding session


Thank you remarks by Mr. Anan Chuchote, Director-General of Fine
Arts Department, Thailand

12.15-13.30

Closing lunch

14.00

Participants depart
Final Draft
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1. Welcome remark by Governor of Phra Nakorn Si Ayutthaya
Province
19 October 2016
Dear

Khun Sirikitiya Jensen,
Director-General of Fine Arts Department,
Chief of Culture Sector, UNESCO Bangkok,
Director of Fine Arts Regional Office for Phra Nakorn Si Ayutthaya,
National and international experts,
Ladies and gentlemen,

As the Ministry of Culture, Fine Arts Department, in collaboration with UNESCO Bangkok, with
support from the Government of the Kingdom of the Netherlands, has organized the
International Symposium on the Conservation of Brick Monuments at World Heritage Sites
here in Phra Nakorn Si Ayutthaya, from 19 to 21 October, I, Sujin Chaichumsak, the Governor
of Phra Nakorn Si Ayutthaya Province, would like to take this opportunity to welcome all the
participants to our province.
Phra Nakorn Si Ayutthaya is an important province for that it is the former capital city of
Thailand before Thonburi and Rattanakosin. The city thrived for a long period of 417 years
and, with the strategic location, was a centre of international relations and commerce. In 1991,
the World Heritage Committee decided to inscribe the Historic City of Ayutthaya as a World
Heritage Site, for its value as an incomparable evidence of the growth of civilization that has
become the identity of Thai in present day. The nomination has given pride to the people of
Ayutthaya and across the nation.
However, the major flood in 2011, which has caused harm to lives and livelihood of people in
Phra Nakorn Si Ayutthaya, has also affected the historic structures that constitute the
Outstanding Universal Value of this World Heritage Site. Our province received a timely
assistance from the Ministry of Culture and the Fine Arts Department. Fine Arts Department
Office 3 for Ayutthaya and the Historic City of Ayutthaya National Park Office have provided
close monitoring mechanism and care at local level. With the concern from international
community, such as UNESCO, World Heritage Committee and ICOMOS, this International
Symposium has been organized as a part of standard-setting for the maintenance of
Outstanding Universal Value of the Historic City of Ayutthaya World Heritage Site. Scholars
and experts on cultural heritage conservation from various countries have kindly dedicated
their time to participate.
On this occasion, I would like to thank everyone who has taken part in assisting the protection
and conservation of the Historic City of Ayutthaya, and who has travelled all the way to join in
this International Symposium. On behalf of the people of Ayutthaya, I would like to warmly
welcome you and I highly hope that during the 3 days of the symposium and field visit, you
will have convenience and a fruitful experience.
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2. Remark by Chief of Culture Unit, UNESCO Bangkok Office
19 October 2016
Dear

Khun Sirikitiya Jensen,
Director-General of Fine Arts Department,
Governor of Phra Nakorn Si Ayutthaya Province,
Chief Executive of Phra Nakorn Si Ayutthaya Provincial Administration Organization,
Mayor of Ayutthaya Municipality,
Director of Fine Arts Regional Office for Phra Nakorn Si Ayutthaya,
National and international experts,
Ladies and gentlemen,

As a representative to the Director of UNESCO Bangkok and the Chief of Asia-Pacific
Regional Sector for Culture, I am honoured to join the Ministry of Culture and Fine Arts
Department in welcoming distinguished experts and guests to this International Symposium.
Even before the flood in 2011, UNESCO has been working closely with the Fine Arts
Department in various disciplines related to the safeguarding of cultural heritage. The
organization has always been warmly welcomed by the Department and has developed
partnership in areas identified as needs for development at national level.
Human capacity-building is one of the five approaches of UNESCO in assisting the Member
States. One of the most effective ways to ensure continuous development of human is to
promote strong networking and knowledge exchange that goes beyond national borders. This
is the reason why the World Heritage Committee has pledged Thailand to host this
international forum, seeing the country’s capacity to be a regional kickstarter for wider
collaboration in the future. The Royal Government of the Netherlands has in time offered to
support such initiative in mobilizing international experts to join this intellectual platform at the
Historic City of Ayutthaya World Heritage Site.
The World Heritage Committee also requested Thailand to seek possibility of implementing
training system for people working to conserve and restore the heritage sites. The government
has enthusiastically taken this into action. Now UNESCO is working to support Fine Arts
Department on its establishment of School of Conservation by co-developing curriculum that
combines knowledge and findings from scientific researches, with appropriate approaches of
different natures and needs of knowledge receivers, from local brick and lime masons, to
departmental officials. This project is not possible without the generous support of the Crown
Property Bureau of Thailand. You will learn more about this project in one of the presentations
by the Fine Arts Department expert.
It is a pity that the Ambassador of the Netherlands could not join us today due to emergency
trip to his country. But I would like to acknowledge the contribution of the Netherlands Ministry
of Education, Culture and Sciences to the World Heritage Centre specially to support Thailand
on the organization of this symposium, in particular to mobilize international experts to share
their intellectual and technical expertise to us in this occasion.
I truly believe that this International Symposium will bring even closer cooperation and
knowledge sharing on a wide range of practical issues concerning the sustainable
conservation of World Heritage Sites, not only for the Historic City of Ayutthaya, but also other
brick-associated heritage sites in this region and beyond. I am hopeful that our discussions
will ultimately lead to concrete and actionable outcomes.
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Tomorrow, the Fine Arts Department has invited you to explore several historic sites that have
undergone conservation and restoration. It is most important to listen to local specialists from
Fine Arts Department who will reflect on the social and cultural factors that govern the courses
of conservation philosophy of Thailand. We are eager to learn how this forum of professionals
propose ways to contextualize international standard of heritage care to the contexts suitable
for Thailand, to brainstorm not only on how to practically tackle the country’s existing limitation,
but also to make utmost use of its boundless potentials.
Finally, on behalf of UNESCO, I would like to thank our supporter, the Royal Government of
the Netherlands, and the main project implementing partner, the Fine Arts Department,
Ministry of Culture. My appreciation is extended to the experts and the Fine Arts officials for
taking time out of your already busy schedules to participate in this valuable meeting and to
share their expertise and knowledge for more effective safeguarding of our irreplaceable
World Heritage Sites.

Figure 1: Dr. Duong Bich Hanh, Chief of Culture Unit, UNESCO Bangkok. © Fine Arts Department of Thailand
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3. Report by Director of the Third Fine Arts Regional Office for Phra
Nakorn Si Ayutthaya
19 October 2016
Dear

Khun Sirikitiya Jensen,
Director-General of Fine Arts Department,
Governor of Phra Nakorn Si Ayutthaya Province,
Chief Executive of Phra Nakorn Si Ayutthaya Provincial Administration Organization,
Mayor of Ayutthaya Municipality,
Chief of Culture Sector, UNESCO Bangkok,
Experts from UNESCO advisory bodies, namely ICOMOS and ICCROM
International experts, Ladies and gentlemen,

The symposium was initiated in response to the decision of the World Heritage Committee on
the state of conservation of the Historic City of Ayutthaya World Heritage Site. The Committee
recommended that Thailand implements measures to support the improvement of different
aspects from the flood in 2011, one of which is to hold “an international symposium, in
collaboration with UNESCO and the Advisory Bodies, to debate on the conservation
philosophy of brick-associated sites, together with academics and international conservation
practitioners”.
The Fine Arts Department, therefore, was assigned to co-organize this Symposium, with
support from UNESCO Bangkok and the Ministry of Culture, Education and Science of the
Royal Government of the Netherlands. The symposium will be a platform for exchanging
knowledge on conservation of brick monuments in the context of World Heritage Sites, in line
with international standards and World Heritage principles elated to authenticity and integrity.
It will be attended by experts from various international institutes related to cultural heritage
conservation and national agencies responsible for the conservation of brick-associated World
Heritage Sites in South-East Asia.
The invited speakers will address a range of challenges in conservation, including the
appropriate application of scientific conservation principles, traditional building techniques and
materials in undertaking conservation of ancient sites, as well as practical ways to include
local communities for sustainable heritage protection. Their presentations will lead to session
discussions among all symposium participants.
The discussion aims to gather observations and recommendations that will result in the
definition of authenticity and integrity in the context of Historic City of Ayutthaya World Heritage
Site, the proposed update of conservation principles and practices in line with international
standards and the recommendations for institutional and technical capacity building in heritage
protection for Thailand.
As it is time, I would like to invite the Assistant to Minister of Culture to open the International
Symposium on the Conservation of Brick Monuments at World Heritage Sites.
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4. Opening remark by Director-General of Fine Arts Department
19 October 2016
Dear

Khun Sirikitiya Jensen,
Governor of Phra Nakorn Si Ayutthaya Province,
Chief Executive of Provincial Administration Organization,
Mayor of Ayutthaya Municipality,
Chief of Culture Sector, UNESCO Bangkok,
Experts from UNESCO’s advisory bodies,
International experts,
Ladies and gentlemen,

The Ministry of Culture has always cherished the value of the Historic City of Ayutthaya to the
country and its people, and the need to safeguard this heritage for the next generations. Such
aspiration we have inherited from the vision of our kings.
King Rama IV was the first king who commissioned the restoration of the Grand Palace of
Ayutthaya. Later, King Rama V announced that the island district of Ayutthaya was a protected
area, a national treasure. There were projects to improve landscape in the area of the ancient
Grand Palace, revitalizing the significance of the historic ruins in the eye of Thai people and
initiating the concept of conservation as a way to protect the priceless evidence of where we
came from.
The Fine Arts Department was established as a national agency responsible for the care of
archaeological areas, and has worked to inscribe numerous archaeological sites in Ayutthaya
since 1935. Ever since, the Department implements archaeological researches and
undertakes conservation and restoration of sites in the Historic City. In 1982, the Historic City
of Ayutthaya Historic Park was founded specially to manage archaeological monuments in
Ayutthaya. Master Plan for Conservation and Development Projects at the Historic City of
Ayutthaya and related areas was first drafted in 1987 to set framework for the development of
the property. Until in 1991, the World Heritage Committee decided to inscribe the Historic City
of Ayutthaya to the World Heritage List, marking the start of Thailand’s commitment to protect
Historic City of Ayutthaya, not only for Thai people, but for all humanity.
When the destructive flood hit the country in 2011, Thai Government has assigned Fine Arts
Department to start rehabilitation programme for the Historic City of Ayutthaya. UNESCO
Bangkok also gave support on academic expertise, mobilizing international experts from
various disciplines to assess damages and give recommendations. Later, experts from the
United States and Germany have kindly brought in expertise and manpower in conserving the
archaeological sites after the flood, all of whom have contributed on the development of
knowledge and high-standard techniques which we have adopted for the conservation of the
Historic City of Ayutthaya to the international standards.
According to the report by the Director-General on the presentations that will be delivered at
this symposium, we are honored to have the presence of experts from ICOMOS and ICCROM,
advisory bodies on cultural heritage, as well as professional conservators from various brickassociated sites in the region who came here to share their expertise. We hope that we will
have opportunities to work together in the future. In this occasion, I would like to thank
UNESCO, ICOMOS, ICCROM, Royal Government of the Netherlands, and our supportive
national and international experts.
I hope that the discussions and thoughts among heritage conservation experts in these three
days will be taken into actions by the Fine Arts Department in enforcing the standard of
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conservation, to maintain the value and set standards for works in other sites in the country.
This attempt also reflects what His Majesty King Bhumibol Adulyadej once said in 1963:
“Historic monuments are the honour of the nation. A single piece of brick is valuable. We
all should help safeguarding it. If we do not save Sukhothai, Ayutthaya and Bangkok, there
is nothing meaningful about Thailand to us.”
In this occasion, I would like to invite you to stand for a minute of silence in honour of His
Majesty King Bhumibol Adulyadej, please.
(1 minute in silence)
As it is time, I would like to announce for the opening of the International Symposium on the
Conservation of Brick Monuments at World Heritage Sites.

Figure 2: Mr. Anan Chuchote, Director-General of Fine Arts Department of Thailand.
© Fine Arts Department of Thailand
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5. Thank you and closing remark by Director of the Third Fine Arts
Regional Office for Phra Nakorn Si Ayutthaya
21 October 2016
Dear

Khun Sirikitiya Jensen,
International experts from ICCROM, ICOMOS and various countries,
Ladies and gentlemen,

The Symposium, which was initiated by the decision of the World Heritage Committee in
concern of the state of conservation of the Historic City of Ayutthaya World Heritage Site after
the flood, has now come to the final session. The Symposium has witnessed lectures from
experts since 19 October 2016, on issues of the standard of World Heritage conservation,
international concept and practical processes in conserving brick monuments at World
Heritage Sites with case studies from neighboring countries and at the Historic City of
Ayutthaya World Heritage Site by international experts who implemented the projects, the
implementation according to the revised Master Plan, as well as the revival of traditional
craftsmanship for the conservation of brick and lime monuments at World Heritage Sites.
After each session of presentations, there was also panel discussion on the topic resonating
key ideas of the presentations, aiming at formulating practical recommendations in conserving
brick-associated monuments. The issue of authenticity and integrity of the Historic City of
Ayutthaya and opinions on the use of traditional skills in heritage conservation were brought
to table.
On 20 October 2016, we had a chance to conduct a field visit to archaeological sies in the
Historic City of Ayutthaya, enabling all the experts and participants to see actual conditions
and problems, processes that we have so far implemented on the conservation and
management of the sites. The field visit has generated information for discussion, exchange
of ideas and recommendations, which led to the last session to conclude on philosophiical
direction of brick monument conservation at the Historic City of Ayutthaya today.
Throughout the three-day course of the symposium, we have been given a great opportunity
to gather a great deal of knowledge and experience from specialists, scholars and
professionals on cultural heritage conservation and management. This has benefitted the
future direction of work, not only for archaeological site within the boundary of the Historic City
of Ayutthaya World Heritage Site, but also for overall standard-setting of cultural heritage
conservation at international level.
First and foremost, on behalf of the Fine Arts Department, Minirty of Culture of Thailand, I
would like to express our appreciation to the World Heritage Committee for their concern and
recommendations to Thailand in this occasion. Also, we thank UNESCO and the advisory
bodies, ICOMOS and ICCROM, as well as university scholars and international experts who
have contributed to research development and conservation at the Historic City of Ayutthaya
and have continue to support projects to strengthen the conservation and management of this
heritage site.
Our gratitude goes to the Royal Government of the Netherlands, who have generously
supported the organization of this Symposium, as well as in many previous occasions.
We would like to thank Khun Sirikittiya Jensen and all of the participants, both from Fine Arts
Departments, academic institutes and conservation-related agencies. We hope that the
knowledge gained from this Symposium will also benefit your current works.
We would like to acknowledge also the simultaneous interpreters, who have totally eliminated
the language barrier.
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Last but not least, thank you, the co-working committee for the organization of the Symposium,
consisting of officials from the Third Fine Arts Regional Office for Phra Nakorn Si Ayutthaya,
Ayutthaya Historic Park, Archaeology Division, Office of Architecture, Office of National
Museums and, indispensably, UNESCO Bangkok. These are the people who have relentlessly
cooperated works in every process and made this Symposium successful.
In this occasion, I would like to announce for the closing of the International Symposium for
the Conservation of Brick Monuments at World Heritage Sites, and would like to wish you a
safe journey back home. Sawaddee Krup.

Figure 3: (from left to right) Mrs. Somsong Pancharoenworakul, Chief Executive of Provincial Administration
Organization; Mr. Kampon Ekkaphan, Head of Conservation Projects of the Crown Property Bureau of Thailand;
Mr. Sahabhum Bhumtitterat, Deputy Director-General of Fine Arts Department; Mr. Sujin Chaichumsak, Governor
of Phra Nakorn Si Ayutthaya Province; Khun Sirikitiya Jensen; Mr. Anan Chuchote, Director-General of Fine Arts
Department, Dr. Duong Bich Hanh, Chief of Culture Unit, UNESCO Bangkok; Mr. Prateep Pengtako, Director of
the Third Fine Arts Regional Office for Phra Nakorn Si Ayutthaya. © Fine Arts Department of Thailand
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Figures 4-7: The opening ceremony of the symposium. © Fine Arts Department of Thailand
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19 October 2016

1. From Venice Charter to Nara+20: Beyond Heritage Secularization
by Dr. Gamini Wijesuriya
The global conservation philosophy has witnessed constant transformations, since Venice
Charter in 1964 in particular. The Venice Charter, a milestone international document
addressing core concepts in conserving and restoring monuments and sites, has ever since
been criticized as “taking care [only] of the body, disregarding the soul”. In other words, the
Charter has been interpreted as emphasizing the preservation of aesthetic and historical
values, overlooking the reasons for which a site was originally created, its spiritual purposes
and cultural values.
Dr. Wijesuriya raised examples in Sri Lanka and Nepal, revealing unabated conflicts between
local belief systems and conservation processes. For instance, it is a belief in many cultures
that temples and religious images should not be kept disproportionate or broken; hence any
repairs or reconstructions should be done forthwith to revitalize the places or objects. This is
in contrary to the conservation principles wherein thorough condition assessment should be
undertaken, and changes to the ruined sites, monuments or objects should be as minimal as
possible in order to sustain the heritage’s authenticity and integrity. Nevertheless, by excluding
intangible dimension — traditions and everyday lives that have been continued alongside or
within the heritage site — we disrupt the spirit of the place and, in turn, reduce its authenticity.
The ever-evolving philosophy on conservation is at the verge of realising that Eurocentric
standards and principles might not always be sufficient. There is a need to contextualize
conservation practices and processes; even the cardinal concept of authenticity. Many
attempts to better understand a wider scope of authenticity and cultural values have resulted
in the birth of Nara Document on Authenticity in 1994, which has marked the paradigm shift:
from ‘exclusive’ heritage handled by experts and professionals to ‘inclusive’ heritage
determined and cared by communities.
Dr. Wijesuriya made the point that although it is ideal to follow scientific processes for the
durability of the physical aspect of the heritage, we also need to maintain the function of the
heritage in contributing to the present well-being of the communities to which it serves the
value; otherwise we only lessen the meaning of the heritage to newer generations. Nara+20
on Heritage Practices, Cultural Values and the Concept of Authenticity (2014) opens up further
vision of diversity of heritage processes and evolution of cultural values, and that the only way
to achieve comprehensive safeguarding of the heritage and preventing conflicts of ownership
interpretation is to involve multiple stakeholders in the conservation. Heritage practitioners
cannot only work to protect the well-being of heritage sites or objects; they have to take into
consideration how the heritage conservation can balance between science and local needs
(e.g. economy, tourism, education), and how cultural policies can encourage such
mechanism.
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The speaker also discussed another example of his direct experience supervising the
conservation project at the Temple of Sacred Tooth Relic in Sri Lanka, where he learned by
doing how to work closely with monks and local people to ensure that the conservation
restrictions were suitable to what the communities need.
In conclusion, the evolving philosophy of heritage conservation has gone toward desecularizing and contextualizing the heritage practices and empowering communities to
safeguard and keep transmitting the heritage’s cultural value. The philosophy shall not end at
the initiation of Nara+20 as there are more dimensions and issues that can lead to the
integration of the well-being of society and the heritage as a whole.

Figure 8: Dr. Gamini Wijesuriya gave presentation titled “From Venice Charter to Nara+20: Beyond Heritage
Secularization”. © Fine Arts Department of Thailand
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2. The latest development of guidelines and standards on the
management of archaeological heritage
by Dr. Douglas C. Comer
Dr. Comer discussed the rationale of the new ICOMOS-ICAHM Guidelines for the
Management of Public Archaeological Sites, which shall be implemented for heritage sites in
2017.
As soon as a site obtains World Heritage status, it may draw a large number of visitors as well
as problems both in managing the site to accommodate a larger population and in protecting
it from harms, such as looting and physical deterioration. As an example, when the prehistoric
caves of Lascaux in France were opened for public visitation, they were in no time impinged
by deleterious effects from high level carbon dioxide, heat, and humidity, causing the growth
of fungi and the damage to the cave paintings. Another example is Machu Picchu Village,
where unstructured urbanization sprung up very quickly following the increase demand in
tourism. The population has now established as second or third generation born in the area,
which has made the situation more difficult to reverse or control.
From these and many other present problems, it has been put forward that there should be a
set of guidelines to help preparing a site for public before it becomes open, particularly on the
infrastructure of its management.
Two aspects must be taken into account when planning conservation or restoration of a
monument: suitability and feasibility. Suitability means the features that make the site fit for
special recognition(s), for example World Heritage status, national or regional registers, etc.,
whereas feasibility refers to the conditions that make protection and sustainable management
of the site possible.
Before making a site public, there are questions that the site managers need to ask
themselves regarding suitability and feasibility: What makes a heritage site suitable for special
recognition? And is it feasible for us to manage the site to fit its suitability for recognition?
In order to decide the suitability and feasibility of a conservation project there needs to be an
inventory of the heritage site itself, of the nature surrounding it, of the infrastructure already in
place such as roads, and the traditional use of the area. Boundaries and buffer zones around
the area must be defined, which requires negotiation with local governments and communities.
Management zones should also be planned; such as the desired uses of the monument,
conditions, essential visitor services, and environmental impact studies.
The guidelines provide detailed principles in areas such as natural resources, infrastructure,
traditional use of areas, monitoring planning, interpretative planning, community participatory
process, staffing, visitation capacity management as well as promoting effective models of
World Heritage Site management system.
Monitoring is an absolute priority. The principle of monitoring aims to support the reason(s)
that the site has become a world’s significance over the fact that it generates income. It
involves inventorying of environmental resources and damages caused by changes, as well
as infrastructure ranging from buildings to rural and wildlife conditions. It also acquires the use
of modern technology to protect the area by setting up a system to control public flows and
access. Furthermore, it supports the capacity- building among maintenance crews toward
becoming community liaisons, which play an even more vital part in giving comprehensive
care to the site’s different attributes.
The guidelines also note that the intangible elements cannot be separated from the tangible
aspect of the heritage. It gives even greater importance and respect to local people who have
shaped the cultural surroundings of the heritage sites for generations. Zoning of heritage
property that excludes people will not help the protection and promotion of the heritage’s value,
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and will not solve the problem of urban growth and encroachment. There is a need for
extensive negotiation with people, to, first, make them realize of how they can gain
economically from the site in the long run, and more importantly, to create a deep, vested
interest through genuine local engagement. The community participatory plan cannot be
simply written up without any consultation with actual community members.
The guidelines are foreseen to be implemented globally next year. Governments are
encouraged to comply with the new guidelines, and to open up more opportunities to apply for
funding assistance of several organizations.
ICOMOS-ICAHM Guidelines for the Management of Public Archaeological Sites is
included in the reference on page ….

Figure 9: Dr. Douglas C. Comer gave presentation titled “The latest development of guidelines and standards on
the management of archaeological heritage”. © Fine Arts Department of Thailand
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19 October 2016

3. Mỹ Sơn World Heritage Site and its Conservation
by Mr. Ðặng Khánh Ngọc
Mỹ Sơn sanctuary is one of the most important cultural manifestations of the Cham civilization
in Vietnam. Inscribed as UNESCO World Heritage Site in 1999, Mỹ Sơn was also made of
brick structures with sand stone and laterite. It was recognized for the skillful brickworks and
sculptural art.
Its natural characteristics include monsoon climate with extreme humidity and severely dry
seasons. Furthermore, annual flooding occurs due to overflow of the river which runs SouthEast to North-West of the site. Therefore, it has also encountered the same challenges as the
Historic City of Ayutthaya. Risk mitigations include annual flooding, indigenous tropical
vegetation, and biodiversity of the area.
Another particular aspect to the restoration works of Mỹ Sơn lies in the fact that the Cham
building techniques are vastly different from the techniques used by the Viet. There are no
joints between bricks, and, instead of using lime stuccoes, decorative artworks which are
delicate were carved directly onto the brick surfaces.
In regards to the history of Mỹ Sơn restoration, it could be divided into two phases. Henri
Parmentier from the Ecole Française d’Extrême-Orient undertook the restoration in 1936 for
buildings in Group A. The second phase, which was led by architect Kazimierz Kwiakowski
with the support of Polish Cultural Cooperation Programme, took place after the Cambodian
war during 1981-91, involved buildings from groups B, C, and D.
During 2003-2013 the conservation of the monuments of Group G buildings have been
undertaken as a tripartite project with supports from the Italian Government, UNESCO, and
the Vietnam Government. In the year 2011-2015, the first conservation project funded by the
budget support from the Vietnamese Government was implemented in Mỹ Sơn.
The restoration was carried out with an emphasis on the use of compatible techniques and
materials for conservation. The decisions made in regards to the reconstruction of monuments
were strictly aligning to the relevant conservation principles, and the intervention was made
based on thorough on-site investigations and numbers of laboratory tests.
The temple structures were carefully studied in order to understand and reproduce as close
to the original building techniques and materials as much as possible. Chemical analysis of
bricks, joints and fillings were done in laboratories, and structural damages were also analysed
in detail.
In conclusion, the main conservation principle adopted was the preservation of monuments
as they were found with only partial reconstruction of ruins by means of anastylosis when the
original materials were available. The introduction of new materials into reconstruction such
as concrete, were forbidden to avoid incompatibility with the pre-existing materials. Also, the
question of their long-term effect to the local environment remains a concern.
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Figure 10: Mr. Ðặng Khánh Ngọc gave presentation titled “Mỹ Sơn World Heritage Site and its Conservation”.
© Fine Arts Department of Thailand

Figure 11 & 12: Dr. Christophe Pottier gave presentation titled “Angkor World Heritage Site and its Conservation”.
© Fine Arts Department of Thailand
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4. Angkor World Heritage Site and its Conservation
by Dr. Christophe Pottier
The session began with brief overview of a century-long restoration in Angkor. It also provided
an introduction to the brick and stone monuments of Angkor, its history, layouts, craftsmanship
and the availability of the materials and techniques.
Despite the common understanding that Angkor architectures are mostly associated with
stone buildings, the early architecture from the 4th -5th centuries CE such as the temples of the
early kingdoms of Funan and Chenla were however made of bricks. Angkor started in the 9th
century during which the buildings were made with bricks covered by sandstones. Brick towers
developed largely during the 10th century, which was also marked largely by the development
of sandstone, for example Ta Kaew. From the 12th century onwards, buildings were mostly
made of stone, although with some brickworks are also present. During the Post-Angkorian
periods, the constructions again returned to the use of bricks.
From the 7th century onward different techniques in brick structures were applied. Notably
there were changes in the layout, design, techniques, and materials and how they were used,
i.e., a section of laterite, a section of brick, then again laterite. It is important to look at the
source of the materials such as the availability of quarries and infrastructures, and also the
economic aspects of the construction. The plains of Angkor were made of sand and clay,
which could have been the origin of the bricks. No original quarry sites have been identified
as yet.
The speaker also discussed specific restoration procedures that Angkor had gone through
over the last century. The initial conservation methods were restricted to functional ones,
including the inventory and clearings of the site in 1915. As the conservation work proceeded
to restoration, the technique of anastylosis was introduced and used by the Dutch and French
conservators in 1930s, firstly at Prasat Kravan, and has been largely used since. In 1992, the
site was re-opened and inscribed as a UNESCO World Heritage site.
In 2012, a Charter for Angkor was published to provide guidelines specifically for the
safeguarding of the World Heritage Site of Angkor. Current discussion regarding further
conservation works in Angkor is around the question of whether to consolidate or to restore
the monuments in the heritage sites.
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19 October 2016
Moderator:

Dr. Amara Srisuchat, Fine Arts Department of Thailand

Panelists:

1. Dr. Gamini Wijesuriya
2. Dr. Douglas C. Comer
3. Mr. Ðặng Khánh Ngọc
4. Dr. Christophe Pottier

Figure 13: (from left to right) Dr. Gamini Wijesuriya, Dr. Douglas C. Comer, Mr. Ðặng Khánh Ngọc, Dr.
Christophe Pottier and Dr. Amara Srisuchart. © Fine Arts Department of Thailand

The speakers were invited by the moderator, Dr. Amara Srisuchat, to add information that they
might have left out of their presentations, which might be necessary to consider in the
development of Master Plan at Historic City of Ayutthaya World Heritage Site.
Dr. Gamini Wijesuriya:

For the Historic City of Ayutthaya, first of all, it is important to
look at the spiritual and religious dimensions of the place. In that
relationship, it is also vital to take into consideration the wider
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community, including monks in the temples and pilgrims who
visit the sites. The spirit of the place and the inclusion of wider
stakeholders are important in developing any major
programmes for the site. It is undeniable that the linkage to the
OUV criteria and operational guidelines in managing each of the
World Heritage Site must be adhered to. However, the site
cannot be managed only for World Heritage’s value. All other
values in the context of the site should be observed and
respected equally.
Dr. Douglas C. Comer:

There are two issues that should be addressed in relation to the
comment by Dr. Wijesuriya.
Firstly, a term nature-culture journey should be introduced. The
recent joint conference between ICOMOS-USA and the
International Union for the Conservation of Nature in September
2016 acknowledged the inextricability of nature in the
preservation of cultural sites, and vice versa. Several sessions
at this conference dealt with belief systems that have
contributed to the conservation of landscape and material
cultures, which inseparably embody tangible and intangible
elements. Participants also included rabbis, cultural
practitioners and local priests, who discussed how the belief
systems integrated well with scientific preservation, which could
be considered an advance for human benefits. It was
considered a major intellectual outcome from the conference,
leading to the will to seriously pursue the issue of how traditional
religious values integrate with and support the longevity of
natural and cultural sites.
Secondly, in many cases, alteration of the natural environment
has deleterious effects on the cultural resources. Flooding in
Ayutthaya is an example of changes in the natural environment
that threaten cultural heritage. It is important to enlist the public
in the protection of the archaeological sites, but it has to go hand
in hand with the study of people’s land use, for example, the
introduction of new developments and how they are changing
the natural environment, which in turn alters the hydrology and
vegetation in the area. Cultural and natural aspects of a site
cannot be separated; and as conservators, we must be much
more aware of them. Belief systems can also act in service of
conservation and preservation.

Mr. Ðặng Khánh Ngọc:

Similarities between Ayutthaya and Mỹ Sơn are, for example,
the problem with annual flooding. At Mỹ Sơn, it is also very
difficult to implement a plan for protection against the floods,
because strong currents of water come from the rain, down the
mountains, and are difficult to control. Since Mỹ Sơn site is
isolated in a mountainous area, far from any communities, the
question of educating and engaging local communities towards
environmental protection does not apply to Mỹ Sơn.

Dr. Christophe Pottier:

The similarities between the Historic City of Ayutthaya and
Angkor go beyond the historical aspect. Angkor faces similar
challenges to the Historic City of Ayutthaya on the size of
modern settlements and flood protection issues.
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Siem Reap is one of the poorest provinces in the country. Even
within Angkor, there are already more than 100,000 inhabitants
since before the site was inscribed in the World Heritage List in
1992. Tourism has attracted more population to arrive and
settle: it is a living site. Communities are engaged directly to the
environment of the temple and they have been taken into
consideration when setting up conservation plans. APSARA
Authority has a special department dealing with this issue.
Moreover, another common issue Angkor has shared with
Ayutthaya is the inherent hydraulic systems. There have been
long debates among scholars on the interpretation of the use of
hydraulic features, which included the gigantic Baray. In the last
decade, more frequent and more dramatic flooding has been
observed due to the uncontrolled urban development.
Therefore, there have been more researches aiming to restore
the ancient hydraulic system, and make use of the system in the
modern society. All the several possible uses of the ancient
hydraulic system, whether for irrigation purpose, risk control,
water storage, or for drainage, need to be fully investigated
before engaging in irreversible construction works.
Questions from the audience:
Dr. Hans Leisen:

Were there traces of wash or polychrome layers found inside or
outside the brick structures in Mỹ Sơn? We have observed the
traces of such layers in Angkor, as well as many sites in
Cambodia.

Mr. Ðặng Khánh Ngọc:

No. In Champa temples, the surface of bricks was left natural
without any painting or stucco layers on top. Bas-reliefs were
made directly on the surface of the bricks.

Mrs. Montira H. Unakul:

Both presentations about Angkor and Mỹ Sơn mentioned that
there are conservation principles; there is a Charter for Angkor,
and for Mỹ Sơn there are basic principles used in the
conservation of monuments. Because the objective of these
three days is to arrive at some principles for the conservation of
Ayutthaya, could you please share with us how the principles for
conservation of Angkor and Mỹ Sơn were developed? Who
were behind them and what is at the heart of these principles?

Dr. Christophe Pottier:

It took more than ten years for the principles to be developed in
Angkor. There were about twenty reviewers, with the full support
of the ICC, including other experts as well. The main draft was
fast but it appeared to be very difficult to go into the level of detail
that was required, and there were several last minute changes.
I would like to insist that it is a slow process that needs evolving
thought. It only works if it is a widely open discussion including
also opposite ideas.

Mr. Ðặng Khánh Ngọc:

In Vietnam, we did not have our own principles for conservation
of brick temples or monuments, but we have a very long
experience learning from foreign experts since the beginning of
the twentieth centuries with investment of time working on
conservation at Mỹ Sơn temples. Nowadays we have applied
many principles that have gone through reality check and
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adaptation from previous foreign projects and from contributions
of international organizations like UNESCO.
Dr. Paritta C. Koanantakool: My question concerns the philosophy and practice of
conservation. I noticed from the keynote speakers that the trend
after Nara+20 emphasizes on the spirituality and well-being of
people and communities, rather than the actual materials
themselves – a sort of paradigm shift. But from what I observed
in many Buddhist countries, there may be a conflict or different
direction from the universal conservation principles that have
been adopted so far. For example, in the restoration of living
monuments such as monasteries, the community and monks
would prefer the monuments to be restored to a complete,
presentable state, using bright colors and gold, etc. Whereas if
following the strict conservation principles, one should not
intervene too much, that is, to only restore to its original state
when the site was found. Thus, it is observed that the principles
held by the Buddhist community do not agree with the principles
held by the conservators. How can we reconcile the two
opposite ideas?
Dr. Douglas C. Comer:

Speaking in comparison to the European tradition, it is scholarly
known that the classical buildings in Europe did not look like how
they are today at all. They were put back together with what the
scholars hoped to be a minimum of speculation. Having witness
anastylosis, it is admitted that a temple used for several
centuries has not only assumed one form. So we are making a
big decision to throw away bricks that serve other functions, in
order to demonstrate its one or few functions.
We must acknowledge, firstly, that the procedures we pursue
include, since the beginning, a certain level of speculation.
Secondly, interpretation is very important. If we want people to
come to a public archaeological site, there is a huge educational
opportunity that can only be realized if there is something
physical to be actually seen. As an example, sites that were
made out of wood and earth and have disintegrated are very
difficult for the public to understand, if there is no representation
of it. It is in the Nara Document that we have to acknowledge
the fact that if there are still people using these sites, it is a living
heritage. Culture is a way that people shape their lives
materially, and behaviorally through the belief systems, and this
is the way to approach the matter. From a practical standpoint
there may be management zones set up, so that ongoing
renovations or restorations can happen on one zone while there
are other zones within the site where people can make merits
and honor local belief systems. Such interesting combination
requires negotiations and discussions in case-by-case basis.

Dr. Gamini Wijesuriya:

Three of the authors of Venice Charter have said that the Venice
Charter is not working; it has failed its duty, but, in fact, it
depends. In many cases, materials are more important, while in
others the living traditions are more important. It is not even a
balance between two ideas, but a reconciliation to make the two
sides coexist. In fact, the Venice Charter states that we have to
contextualize these written principles, but we have never done
that. We cannot just apply the international principles without
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looking at the given context and diversity, as there are still
international documents, like Nara+10 that question the validity
of international principles. We are unfortunately governed by
modern conservation developed in the Western world, which
has become a part of us already, but we still need to start
thinking from the perspective of the value of the particular local
place. Take the Temple of Tooth Relic for example, when it was
bombed, we could have started fixing it according to our
processes. But I was given guidance from my supervisor to get
the final decision from the Buddhist monks. So we turned round
the process by first talking to the Buddhist monks, starting from
the bottom. And it turned out that there were many ideas and
goals that the conservators and monks shared. Finally, we
made them the outcome of conservation that they wanted, while
at the same time it was a high-standard work. Therefore, it is not
an issue of ‘either or’, but rather the well-being of both the
heritage and people.
Mr. Alan Needleman:

Does the increase in population have an effect on conservation
and if so, any comments?

Dr. Douglas C. Comer:

Yes. There have been methods to control the population in
relation to the management of heritage site.
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19 October 2016

5. Conservation of Historic City of Ayutthaya Heritage Site against
Big Floods
by Dr. Tadateru Nishiura
Dr. Nishiura and Mr. Vikas Dilawari were the two experts commissioned by ICOMOS to
investigate restoration works executed in Historic City of Ayutthaya after the 2011 flood. The
mission has led to suggestion of measures to mitigate the impact of hydrologic damage on the
monuments of Historic City of Ayutthaya. All monuments within the heritage site were found
in need for conservation treatments. However, direct damage from the flooding was rather not
large, meaning that the flooding had only accelerated the deterioration of the monuments
caused by the passing of time. Therefore, long-term conservation plan rather than emergency
treatment was found vital for Ayutthaya.
The wall paintings suffered the most serious impact from 2011 flooding. Efflorescence was
formed as the water evaporated from the space in between the murals and the walls,
worsened by previous conservation work carried out with inappropriate materials.
Detachments of the paintings from the walls and precipitation of salt crystals were most
apparently observed.
One of many solutions to mitigate the impact of hydrologic damage in Ayutthaya was to
construct an artificial barrier to one of the sites. Chai Watthanaram Temple was chosen as a
pilot site. It has proven to be quite effective, but it is not realistic to apply this method to all
sites within the compound.
All in all, it is impossible to completely prevent the impact of floodwater. To minimise it, it is
important to reduce the pressure in which the water will penetrate the wall. Solutions could be
as simple as planting trees or grasses on the usual path that the water takes. The speaker
has highlighted his recommendation for Thailand to “use the experience from the past”. He
encourages the revival of ancient canal routes and city walls, which have been believed to
help the city sustain natural disasters for centuries. Although a difficult task to revitalise the
whole circuit of canals and walls, it is important to develop well-researched knowledge on this
issue in order to make clear to both Thai government and international community whether
such concept could be actualized and to what extent.
Lastly, the speaker ended with a positive note that he has confidence in the knowledge and
capacity of Fine Arts Department. Nonetheless, just like every organization in the world, there
are always areas in need for improvement. He believes that enhanced conservation capacity
at the country’s most dignified site will have a major influence to other sites in Thailand.
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Figure 14: Dr. Tadateru Nishiura gave presentation titled “Conservation of Historic City of Ayutthaya Heritage Site
against Big Floods”. © Fine Arts Department of Thailand

Figures 15 & 16: Mr. Anan Chuchote gave presentation titled “The development of Master Plan for the
management of Historic City of Ayutthaya World Heritage Site”. © Fine Arts Department of Thailand
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6. The development of Master Plan for the management of Historic
City of Ayutthaya World Heritage Site
by Mr. Anan Chuchote
Since the reign of King Rama V there has been an active interest in the restoration of
Ayutthaya. In 1908, conservation began at the Ancient Palace and expanded to other areas
within the historic ‘City Island’. Seventy-eight archaeological sites in the area were inscribed
to national registry in 1935 by the Fine Arts Department, and the first surge of excavation and
restoration projects at some prime sites started off in 1968. The Fine Arts Department finally
included the areas within the City Island as a national historic park and archaeological area in
1976.
The World Heritage inscription of the Historic City of Ayutthaya in 1991 brought momentum to
the establishment of the first Master Plan for Conservation and Development Projects for the
Historic City of Ayutthaya and associated areas (1991-2001). This 10-year plan concerned
activities in the 480-hectare property, comprising of City Island and some archaeological sites
outside.
Assessment of implementation outcomes of the old Master Plan took place, in order to gather
information useful to perfect the new Master Plan, taking into consideration the
recommendation of the World Heritage Committee Meeting in 2015 that Thailand focuses
more on human capacity-building related to conservation and on control of new buildings
within the World Heritage area. The assessment found that the problems surrounding the
implementation of former Master Plan were due to the lack of cooperation and coordination
between different agencies, the ineffectiveness of legal enforcement and monitoring measures
and the impracticality of the guidelines given in the old Master Plan.
A working committee consisting of experts was established, with Fine Arts Department as the
main coordinator. The committee used multi-disciplinary approaches to study and draft the
new Master Plan, aiming at creating an up-to-date guideline for conservation and development
activities within 289.6 hectare (1,810 rai) designated as World Heritage Property, plus six (6)
annex areas outside the Property that have potential to be conserved and developed for
educational and touristic purposes, namely, Ayutthaya Palace (Phra Ratchawang Lang), Pom
Petch fortress, Chankasem Old Palace, the north exit of Klong Tor canal, Pratu Chai area and
om Pratu Khao Pluek fortress.
The main concept of this Master Plan is to enable people to live non-intrusively with
archaeological monuments, under the framework of the World Heritage Convention and
operational guidelines of the World Heritage Committee, and our National Act on Ancient
Monuments, Antiques & National Museums (1961, revised 1992). It answers to the
government’s scheme in advancing cultural capitals (national heritage) for tourism promotion,
at the same time, helps us to prepare for ever-intensified natural disasters in present day. The
Plan has ten years implementing cycle, with eight sub-plans for actions. These sub-plans
encompass different contemporary challenges, namely, (1) legal and practical aspects on land
use, (2) research and field advancement for monument conservation, (3) public infrastructure
development, (4) Historic City community livelihood improvement, (5) human resource and
regional office development, (6) servicing for academics, tourism and public relations, (7)
socio-economic benefits from cultures, and (8) disaster risk reduction. The Plan also create
two sub-committees, one on management, monitoring and control of Historic City of Ayutthaya
and the other on academic advancement for conservation and development projects to ensure
the quality implementation of details in the sub-plans.
The revised Master Plan is now in the process of approval by the cabinet and shall be in effect
by the beginning of 2017.
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7. Preventive measures for a brick monument from salt weathering:
on-site study at Wat Mahathat, Ayutthaya
by Dr. Masahiko Tomoda
The joint research project between Japan’s National Research Institute of Cultural Properties
and FAD on preventive measures for brick monuments from salt weathering started in 1992.
The result of this project has significance, as it can be applied to many other brick monuments
in Thailand. Dr. Masahiko Tomoda, in his presentation, brought together the findings from an
extensive on-site survey on salt weathering and introduced a decade long experiment on
hydrophobic treatments to brick monuments.
Salt weathering is caused by evaporation of water within brick walls. As the water evaporates,
it leaves behind salt crystals called efflorescence. Therefore, keeping the water condition
stable and preventing the water from evaporating can be a solution to salt weathering.
The project team first examined the weathering state of a wall chosen from Wat Mahathat. It
was found that the degree of damage is different depending on the position and location of
each wall. For instance, Wall A displayed severe damage than Wall B. However, ground water
level was examined not a crucial factor to this problem. Therefore, the research team could
conclude that, in normal circumstance, the water penetrated the brick structures at Wat
Mahathat has been exclusively from the rain rather than from the ground efflorescence. One
methods to achieve the prevention of contact with rainwater is through hydrophobic resin
treatment.
From 2001 to 2008, miniature
models were built and treated with
hydrophobic measures for testing.
Models treated with hydrophobic
resin showed stability in water
content during both dry and rainy
seasons. It was also found that
uneven brick surface causes
darkening on the walls even after
the treatment is applied.
The
hydrophobic
measures
treated miniature models showed
severe damage after the flooding
in 2011. Therefore, periodical
measures are needed for constant
up-keeping of the brick walls.
The same treatment was also applied at the upper surface of an ancient platform in the temple
complex in 2004. The results showed that the durability of the treatment was approximately
10 years and that periodical treatment was necessary.
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Figures 17 & 18: Dr. Tomoda Masahiko gave presentation titled “Preventive measures for a brick monument from
salt weathering: on-site study at Wat Mahathat, Ayutthaya”. © Fine Arts Department of Thailand

Figures 19 & 20: Dr. Hans Leisen gave presentation titled “German Wat Ratchaburana Safeguarding Project –
Documentation, research, conservation & training”. © Fine Arts Department of Thailand
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8. German Wat Ratchaburana Safeguarding Project –
Documentation, research, conservation & training
by Dr. Hans Leisen
The German Wat Ratchaburana Safeguarding Project started in 2012, immediately following
the flood in Ayutthaya in 2011. It introduced the documentation, research, conservation and
training process for conserving particularly stucco decorations and plasters of Wat
Ratchaburana.
The speaker started off by reminding the participants that every intervention is also a risk to
the preservation of the monument, emphasizing the need for individually decided remedy for
every damage identified. A conservator should act as a “monument doctor” to carefully
diagnose the problem with firm principles and apply only the most suitable and the least
harmful treatments.
The project team began with site survey and scoping of the conservation work to focus
exclusively on ensuring stability of stuccoes on the main prang, from the emergency
intervention to establishing structure of processes for long-term care of the prang. In-depth
site documentation and scientific investigation to identify the materials, damages and
deterioration patterns of the stucco decorations. Hand-mapping and digitization with
standardized mapping system (metigoMAP©) were utilized for site documentation.
The building materials for Wat Ratchaburana included bricks, laterites, lime stuccoes, plasters
and polychromes. The analysis showed that stuccoes were found applied in multi-layers,
making it difficult to identify the original layer. Damages identified included detachments,
cracks, microbiology, soiling and deposits. These symptoms were found more severe on
stuccoes that were in contact with concrete, applied during restoration before 1991.
Detailed condition assessment and material analysis were followed by the plan to develop
conservation materials and techniques. Several experiments and researches were undertaken
to identify materials and techniques compatible to the historic fabric of the site.
The processes of this project give much priority to quality control. There were assessments
and tests of different aspects of material stability before and after the interventions. Testing
methods included drilling resistance measurement, adhesion of injection mortars, ultrasound
velocity, water absorption coefficient, salt weathering process, climate condition impact
assessment, as well as measurement and mapping at detachment zones for accurate
distribution of laterite powder on the monument’s surface.
The team also comprised of Thai conservators, who were trained by practice for four years
throughout the period of the German Wat Ratchaburana project. They were trained in
documentation techniques, conservation processes (from cleaning, pointing, injection, wash
application, subsequent treatment procedure, dowelling, gluing to plant treatment),
conservation materials preparation and testing (such as, lime mortars), use of conservation
tools and scaffolding construction techniques.
One of the outcomes of the project is a handbook for stucco conservation, which aims at
providing a conceptual and practical guideline for future documentation, research and
conservation interventions at Wat Ratchaburana and other analogous sites.
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9. Conservation as Classroom: Wat Chaiwatthanaram Project
by Ms. Josephine D’Ilario
The Fine Arts Department of Thailand and the Government of the United States invited the
World Monuments Fund to initiate a conservation project at Wat Chai Watthanaram in
Ayutthaya World Heritage Site, after the devastating flooding in 2011. The project has been
generously supported by the US Embassy in Bangkok, the US Department of State’s
Ambassadors Fund for Cultural Preservation and the Robert W. Wilson Challenge to Conserve
our Heritage.
The objective of the project is to enhance Fine Arts Department officials’ capabilities, through
the concept “conservation as classroom”. To date, four training workshops were held,
including (1) bio-growth cleaning methods on monuments, (2) animal pest control for
archaeological sites, (3) brick conservation in South-East Asia, and (4) injection grouts for
architectural surfaces and first approaches to stucco and wall painting cleaning methods. Two
others scheduled in November, 2016 are (5) decorative surfaces conservation and (6) wall
painting conservation. In addition, there are also possible future trainings on wood
conservation and other contemporary topics. These workshops have invigorated FAD’s further
research on areas of interest, for example researching and testing on new techniques for
cleaning bio-growth from stucco surfaces using traditional and environmentally-friendly
essential oils by WMF and FAD’s Conservation Science Division. It has been envisioned that
lessons learnt from works at Historic City of Ayutthaya could lead to actual implementation at
national level.
At the site level, Wat Chai Watthanaram has been used as a test ground for this project.
Focusing on implementing exemplary conservation processes at some of the eight cardinal
and intercardinal merus of the temple, the experts studied impacts from centuries of
weathering, flooding, rising damp and limited maintenance. These have resulted in the missing
of most parts of the merus’ stuccoes. The underlying brickworks, consequently, are exposed
and facing future damages from the same factors.
While initiating work on a meru, the team of experts were able to retrace old interventions that
were carried out with cement-based mortar, cement-lime based grout and stainless steel rod
used to ‘repair’ cracks. Research to identify appropriate materials for restoration have been
underway encompassing different disciplines to sustain the monument’s strength and
safeguard its remaining artistry.
The World Monuments Fund partnership with Fine Arts Department has sought to reinstate
the status of Fine Arts Department officials as the main field practitioners, citing that employing
undisciplined outside contractors is a risky option, and engaging a large cast of international
consultants undercuts sustainability. It has rooted on a firm belief that supporting career
capacities of FAD technicians, who are the people most experienced and interested in handson conservation, would benefit the Fine Arts Department as the nation’s leading conservation
institution in a long run.
From October 2016, the Fine Arts Department has endorsed the hiring of six FAD technicians
to work full-time at Wat Chai Watthanaram with World Monuments Fund’s experts. Building
the capacity of FAD technicians not only in hands-on conservation—but also in theoretical
terms and decision-making—will add value to FAD permanent staff, and the continuity of their
involvement in interventions in archaeological sites will guarantee safeguarding of Thai
heritage.
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Figure 21: Ms. Josephine D’Ilario gave presentation titled “Conservation as Classroom: Wat Chaiwatthanaram
Project”. © Fine Arts Department of Thailand
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19 October 2016
Moderator:

Dr. Yongtanit Pimonsathean, Thammasart University

Panelists:

1. Dr. Tadateru Nishiura
2. Dr. Masahiko Tomoda
3. Dr. Hans Leisen
4. Ms. Josephine D’Ilario

Figure 22: (from left to right) Ms. Josephine D’Ilario, Dr. Hans Leisen, Dr. Yongtanit Pimonsathean, Dr. Tadateru
Nishiura and Dr. Masahiko Tomoda. © Fine Arts Department of Thailand

The moderator summarized the main points in the four presentation. Mr. Anan Chuchote,
Director-General of Fine Arts Department, suggested there are opportunities to revise the
Master Plan for Conservation and Development of Historic City of Ayutthaya World Heritage
Site. Challenges caused by the floods in 2011 have opened door for good cooperation with
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several international organizations, especially from Japan, Germany and the USA. These
international collaborations brought to frontline on-site research, experimentation,
emphasizing that conservation initiatives can be stemmed from in-depth studying of the sites.
The knowledge has been shared to Thai Fine Arts Department officials by means of trainings
which are still ongoing. Lastly, it is hopeful that there will be substantial manuals and guidelines
for the conservation of the monuments at the Historic City of Ayutthaya.
Speakers were invited to give additional comments:
Dr. Masahiko Tomoda:

I would like to point out that ruined structures with exposed bricks
are not how the original building was intended to be. Originally,
plasters and stucco would have covered the brick walls entirely,
in addition to the roofing. Thus, the brick is an interior structural
material, not meant to be exposed to the weather. Our
experience in Japan on how to preserve the buildings, which
also include timber structures, has inclined toward covering and
roofing the exposed surface to return them to the original look,
instead of leaving them at their present ruined states. The
question is: how much of the ruined state of the monument is
acceptable to be maintained?

Dr. Hans Leisen:

First of all, a conservator should avoid thinking in recipes. We
need to look at each monument as a single individual and to do
all the necessary investigations to learn about the problems of
one particular structure. We should avoid thinking that similar
problems within different monuments can be treated exactly the
same way. Even methods and materials that have been used
successfully in previous conservation projects should be tested
before being applied on another.
Secondly, the most important part in the conservation
intervention is the conservator. A very skilled and well trained
conservator can save a lot. On the other hand, if the
conservation intervention is bad, then there can be many losses
of the historic decoration and materials. In Germany, there is a
dual education system where craftsmen are trained in a threeyear course and, in parallel, can update their knowledge in
special courses for being stonemasons, stone carvers, wallpainting specialists etc. Conservators and restorers are trained
at university level. There are 10 universities in Germany that
offer specific training in conservation sciences. It would be great
if Thailand would consider having he similar professional training
system at university level.

Ms. Josephine D’Ilario:

I would like to also highlight that technicians working on-site
must be trained carefully. In Italy, those actually work at the site
on daily basis have conservation science background.
Therefore, it is important to extend the specializing education
opportunities to workers and technicians as much as possible.
Moreover, it is important for Fine Arts Department to have in their
Master Plan a policy on materials allowed to be used for
conservation of different types of monuments.

Final Draft
43

Appendix 10

476

Questions from the audience:
Dr. Gurmeet Rai:

Regarding the application of hydrophobic resins, were there
studies undertaken to understand the source of the particular
emerging salt and the source of the moisture? I observed from
the pictures of the freestanding platform that you have tested the
hydrophobic resins. There seem to be areas of bio-growth on the
top surface where the resins were applied, a lot of vegetation at
the base of the building, and bricks in poor condition in the
middle. Therefore, my primary assumption would be that the
water has come from two sources: the rains and the
underground.

Dr. Tadateru Nishiura:

At Wat Mahathat, the water came only from the rain. It was a
very special case, which we can observed at the field visit.

Dr. Gamini Wijesuriya:

I have observed that in World Heritage Sites there are value
systems that should guide the interventions and help us
understand the attributes and related aspects of authenticity. But
from the presentations, this approach hadn’t been mentioned.

Dr. Hans Leisen:

I agree that the whole value has to be taken into account in all
monuments, whether they are World Heritage Sites or not. All
decisions have to be taken by a group of technicians and
professionals from different disciplines. For the German Wat
Ratchaburana Project, I have consulted with the Fine Arts
Department, who has expertise to advise on the value of the
monuments. On the other hand, when there is urgency, for
example, pieces of the monument structure falling on the ground
on a daily basis, actions had to be taken quickly to stop the
damages and there was little time to discuss in details on the
philosophical aspect of the work. What was presented was a
technical report of what was done, but you are right and all these
other discussions have to be made.

Ms. Josephine D’Ilario:

I agree that the value of the heritage site is the central concern
for all interventions. That is why the World Monuments Fund’s
project has focused on trainings to the FAD officials. However,
on-site maintenance is an issue that has to be an urgent priority.
Wat Chai Wattanaram is facing the same need as Wat
Ratchaburana.

Dr. Douglas C. Comer:

Do you think that the damages that you have observed
nowadays, such as material detachments, all come from the big
flood in 2011? Or has there been an ongoing process of
deterioration, even in the years when there is no major flooding,
for instance, water infiltration and yearly humidity?

Dr. Hans Leisen:

Water is the enemy number one for monuments and it is
impossible to entirely protect any sites in the world from it. Of
course climate, aside from the flood, has caused growth of plants
and biology on the walls. Nevertheless, the main problems are
exposed structures of brickworks and techniques executed in
former time and during the repair periods which included
alterations of stucco attachment. These underlie the factors of
problem with water, which are different from the damage caused
directly by the flood.
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Dr. Douglas C. Comer:

Are there any mechanisms to avoid water from damaging the
building? Would it be possible to develop impermeable surfaces
and improved landscapes of the area? Or would it be possible
for the reproduction of roofs that would provide a different local
environment? These are observations that we have to make
when visiting the site: (1) whether there are opportunities of
making alterations to the broader landscape of the site to lessen
the water problem, and (2) whether providing a type of shelter
for the monument is possible. The issue of roofing is
controversial, because it may have altered the look of the
heritage site. But if it helps solving problem, it is worth
discussing.

Mr. Tassana Phupatham:

I am a technician from Phuket. I would like to express my
concern that you have concerned for the lack of skillsets of the
Fine Arts technicians. I have been working as an artist/technician
for over 30 years and have experienced active transmission of
craftsmanship and knowledge in Thailand. Therefore, I am
confident that we, the technicians of Fine Arts Department, have
quite a well-accumulated knowledge in conservation. There are
about 100 technicians at Fine Arts Department across the
country and it is always this same group of people that have
attended all of the trainings organized by the World Monuments
Fund. The Director-General has a plan to establish a School of
Conservation, which would also be for this very same group of
technicians.
My concern is on Dr. Nishiura’s concern on the poor
workmanship which has led to capacity-building attempts as we
see today. However, I would like to inform that the human
capacity is not the real cause of the problem. Thailand, beyond
the scope of Fine Arts Department, is not a country that lacks
skilled craftspeople. We have, for example, a large community
of stucco masons in the province of Petchaburi. The real
problem for Thailand is the policy that limits time and budget to
execute a conservation project to be within one year, regardless
of the size of the project. I would like to ask Mr. Ðặng Khánh
Ngọc and Dr. Christophe Pottier: when you undertook
monument conservation in Viet Nam and Cambodia, were you
restricted by a duration of one year to finish all your works? I
would like to ask the executives of Fine Arts Department whether
you really need to get things done within a year. If this particular
bureaucratic system is very important, our country will never be
able to solve this problem on the poor quality of works.

Dr. Tadateru Nishiura:

I did not mention in the report that Fine Arts Department staff
lacked the skills. I mentioned that the person working at the sites
visited by ICOMOS Advisory Mission lack the skills. Those were
also technicians. But it was evident that they lack understanding
of cultural heritage conservation.

Dr. Hans Leisen:

In Germany, we also have a problem with annual budget, which
could only be released as late as May. Therefore, when a
conservation project is approved, we have to wait for almost half
a year for the money to arrive, and still have to conclude the work
by the end of the year. We have a long-lasting stone
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conservation project between university and the government
and this budget problem has been our annual challenge.
However, it does not change our attitude of what needs to be
done, in fact, it even improves our aspiration. Everybody in the
project has to work hard to provide evidences and explain in
details to the administration that the restoration of a monument
does not follow the rules of modern construction timeline.
Therefore, it is also a necessary part in the conservation process
that we have to seriously present a clear schedule of what we
need to do, in order to educate the governmental agencies that
effective heritage preservation cannot always follow general
governmental rules.

Figure 23: Mr. Tassana Phupatham making comment. © Fine Arts Department of Thailand
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19 October 2016

10. Traditional Knowledge System in the Conservation of World
Heritage Sites in India
by Dr. Gurmeet Rai
The speaker shared her knowledge and experience in implementing traditional knowledge
system in the conservation of World Heritage Sites in India. She introduced the process of
preparing a conservation plan with detailed architectural documentation, historic timelines,
material mapping, condition assessment, value matrix, items of work as its core content. In
the course of intervention, she indicated that fundamental principles of conservation include:


Understanding the building and its environment in all dimensions is critical to ensure high
quality conservation practice. Science of materials (e.g. types and composition of mortars),
structural systems, techniques, site conditions, usages, geographical variations and
climates should be studied and put into conservation when planning conservation project.
It is useful to map the conditions in which a building went through in its history to
understand the situation in which it is now.



Interdisciplinary and participatory approaches should be integrated to encourage
knowledge exchange in solving specific problems and contextualising treatments for
different sites;



Site management practices should consider activities and conditions in the setting, which
impact the health of the building. For example, a building that lies in an agricultural field
containing urea from fertilizers will have certain salts accumulated in its structure.



Managing local skills and assessing quality of skills are necessary steps in conservation
programmes. The use of scientific should not mean that traditional knowledge is alienated.
The conservators should utilize science to empower traditional craftsmen and increase
positive engagement of the community.



Capacity-building or training is a vital part to ensure sustainability of a conservation project.
There is a need to make the local workforce understand both science and tradition behind
conservation practices.

Monuments in India and Thailand share many similarities, including the use of lime in
construction. Lime used in mortars can be divided into two categories of which are nonhydraulic and hydraulic lime. Non-hydraulic lime is softer and slower in process because it
requires carbonation to set, while as hydraulic lime does not. Since it is important that the
mortar works as a sacrificial material to decay faster than the brick, non-hydraulic lime is the
material to be dealt with in the conservation of brick monuments. Investigation of the traditional
use of mortar is crucial to proper conservation of brick monuments.
The speaker presented an example of a conservation project of a 17th century Serai Lashkari
Khan, as a part of “sites along the Uttrapath, Bashhi Sadak. Sadak-e-Azam and Grand Trunk
Final Draft
47

Appendix 10

480

Road” on India’s World Heritage Tentative List. The site was once a temporary
accommodation to refugees at the time of the Partition of India in 1947. Originally the building
contained cells for storage without windows. When the refugees inhabited the building,
windows were opened on the walls of the cells. Over time, this building suffered from loss of
built fabric due to rising damp, vandalism, and lack of maintenance and the nature of interim
use of the building. Structural decay was observed due to proximity of the road and water
logging. Another problem was the loss of skills and lack of understanding of the use of lime as
a building material in the local community.
These issues were addressed by educating the community in the usage of traditional
materials. For example, the community can be trained in the production of mortar in traditional
mortar mills which yield better and coarser aggregate mortars. In the past, mortar was used
minimally since it needed to be brought from a long distance in animal-driven carts. By
engaging the community to produce mortar, the women, who traditionally don’t work outside
the home, can also be involved by doing jobs such as mixing. Other example of usage of a
traditional material is as a tree killer using asafoetida and lime.
In India, there is still a need of a document that can uniform mainstream processes to help
with quality control. Nowadays, with the lack of systematic guidelines, each conservation
professional follows their own ideas, which compromises the overall conservation processes.

Figure 24: Dr. Gurmeet Rai gave presentation titled “Traditional Knowledge System in the Conservation of World
Heritage Sites in India”. © Fine Arts Department of Thailand
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11. Use of traditional materials and techniques in the conservation
of brick monuments in Angkor
by Dr. Ly Vanna
The focus of interventions in Angkor was once inclining toward maintaining the superficial
appearance, rather than on appropriating materials or techniques. Such practices are evident
in restoration projects from 1930s to 1970s. Monuments were consolidated to their original
forms and their structures were stabilized using concrete, iron rod, cement-based mortar and
new bricks. Drainage systems were first created to prevent water damage also in that period.
However, one interesting fact about conservation in Angkor, which opposes the mainstream
conservation norm nowadays, is that the use of concrete has not caused damages as much
as believed. Such statement is from the observation that current preservation works at brick
temples in Angkor only concern repairs of roof structures, collapsed doors and walls and
corroded decorative motifs, the damages which have been mainly due to termites, bats,
insects and soil subsidence, as well as the monsoonal prevailing wind that have accelerated
the erosion process at the temple’s surface. Exposed decorative interior due to the absence
of roofs have also suffered from water-related problems.
Nevertheless, the use of concrete has been avoided in current intervention, and traditional
materials and techniques have been gradually encouraged as a methodology to ensure the
all-encompassing safeguarding of the monument’s authenticity. New materials and techniques
are developed as an option only when old materials are no longer usable, and when traditional
techniques cannot secure the structure. Several sources of information are sought including
elderly villagers, who understand brick and stone typology, arrangements, patterns and
preparation process. They have also passed on the knowledge of traditional composition of
mortar, which includes organic materials such as palm sugar or vegetable glue, and traditional
measurement methods using coffee spoons. Moreover, conservators can gain knowledge of
traditional methods from studies of the buildings and analyses of the materials.
The speaker ended with the following remarks:


Current brick conservation in Angkor focuses on partial structural intervention,
consolidation, and water infiltration prevention;



Tests and experimentation are made on brick, mortar, plaster, and stucco to determine
mechanical properties and similar compositional properties;



The decay process of each material needs to be determined;



Architectural behaviours should be documented: for instance, construction techniques and
functional varieties of each material;



Since brick is used with stone, wood, plasters, mortar, polychromies and paintings, a
special conservation treatment needs to be considered that should not damage other
associated materials.
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Figures 25 & 26: Dr. Ly Vanna gave presentation titled “Use of traditional materials and techniques in the
conservation of brick monuments in Angkor”. © Fine Arts Department of Thailand

Figure 27: Dr. Amara Srisuchart gave presentation titled “Revival of Thai traditional building craftsmanship for
World Heritage Conservation”. © Fine Arts Department of Thailand
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12. Revival of Thai traditional building craftsmanship for World
Heritage Conservation
by Dr. Amara Srisuchart
As an honorary expert of Fine Arts Department, the speaker gave a comprehensive analysis
on the cause of the current challenges with guidance for future directions. She also introduced
some of the efforts made and plans to be implemented by the Fine Arts Department to improve
the organization’s working mechanism.
Problems faced by the Fine Arts Department are multi-folded, from the lack of officials with
academic knowledge and professional conservation experience to the restraints by
governmental system. The government policy of having any restoration work completed within
a fiscal year is inconsistent with the need to perform a thorough condition assessment and
scientific analysis prior to undertaking the restoration work. Such urgency has also made the
outsourcing option an unavoidable mechanism in recruiting manpower for restoration projects.
These all lead to inconsistency in conservation work qualities and unfortunate loss of integrity
and authenticity of cultural heritage sites. The Fine Art Department has well acknowledged
the need to facilitate a better environment for knowledge transmission, and to review
departmental policies and regulations to encourage human capacity development and
reinforce quality control for outsourced projects.
The World Heritage Committee, in 2015, has advised Thailand to implement training
programmes to improve expertise of craftsmen, to ensure scientific conservation principles
and the use of traditional materials; to develop a comprehensive plan for conservation and
utilisation with the assistance of multidisciplinary experts and update of the site management
accordingly; to refrain from new construction within the site, particularly within the area of the
historic city that may have an impact on its Outstanding Universal Value; to establish
appropriate control mechanisms in line with the national policy concerning the protection of
cultural heritage and World Heritage properties. It was also recommended that an international
symposium in collaboration with UNESCO and Advisory Bodies be organised to debate the
conservation philosophy of brick associated sites with academics and international
conservation practitioners, which is this current symposium.
In response to these recommendations, FAD has planned short and long-term programs for
capacity-building. The major long-term process in on the implementation of the Master Plan
for Conservation and Development Projects at the Historic City of Ayutthaya, which the FAD
Director-General, Mr. Anan Chuchote, elaborated in his presentation (pp. 38). The short-term
activities have included several training programmes for technicians and artisans on the use
of traditional techniques and materials for conservation, in particular, the training workshops
organized in cooperation with the World Monuments Fund, undertaken continually since 2015
(see Ms. D’Ilario’s presentation, pp. …), and the organization of this international symposium
to gather international viewpoints on conservation philosophy of brick-associated sites.
Knowledge and experience gained from short-term projects will be incorporated in a long-term
plan to establish the in-house training system for both Fine Arts Department officials in all
levels and for people working on-site for the outsourcing companies. The major part of the
knowledge and skills that will an essence of this training system is the curriculum to revive
Thai traditional building craftsmanship on the firm basis of scientific advancement.
According to situational analysis, conducted through UNESCO together with researchers from
Thailand’s leading universities, there is a clear need to facilitate knowledge transmission in
both executive level and operational level for stakeholders inside and outside the Fine Arts
Department. Such training system has to be established in relation to the review of institutional
policies and regulations in order to encourage human capacity development will serve directly
the reinforcement of quality control for any restoration projects related to FAD.
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The new curriculum, developed together with UNESCO Bangkok, with generous support of
the Crown Property Bureau of Thailand, addresses issues that restoration team, consisting of
project manager, architect, engineer, conservator, masons and workers, should be aware of
from different angles of their responsibilities. It aims to demonstrate how the appropriate use
of bricks, lime and other associated materials in Thai architectural conservation can support
effective water drainage and ventilation, structural stability of the monument, effective longterm site management, as well as maintain the site’s attributes to authenticity and integrity;
hence, should be considered as the first option. It will also highlight that scientific knowledge
is a vital part in filling the missing historical gaps and complete the full capacity of traditional
knowledge. The findings from in-depth scientific analysis by material conservation scientist
should be accessible and understood by all levels of conservation practitioners, from decisionmakers to supervisors and workers.
The trainings under this curriculum, therefore, will not target only Fine Arts Department
officials, but also the outsourcing companies, whose manpower, from business owners,
project supervisors, skilled and unskilled workers, have become an integral part of Fine Arts
Department’s working structure. These companies, as well as individual brick and lime
masons, have expressed their need to improve understanding in conservation principles
necessary to proper execution of restoration works.
Currently, the first draft of the curriculum has been completed and is ready for a pilot testing
through training session for professional practitioners and local craftsmen in early 2017. In
addition, including capacity-building as one of the action plans under the revised Master Plan,
the government has approved the budget to ensure that such training will be organized every
year.
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13. Use of traditional materials in mural painting and stucco
conservation in Thailand
by Mr. Apichat Suwan
The speaker presented from the perspective of an art restorer. His expertise has been on
mural painting and stucco conservation. There are mainly two types of materials used in
restoration of mural paintings. These are traditional materials and substitute materials. For the
traditional material classification, not only the material itself is considered, but also the process
to obtain and how to use it. The substitute materials are made of unnatural or chemical
substances, and are certainly not the same that were originally used when the monument was
first built and refurbished. Considering the need to maintain authenticity and integrity of the
heritage, such artificial materials should be used only when natural ones are not available or
are found to be harmful to the original surface. In present days, tamarind seed glue, which is
a traditional adhesive used to connect plaster foundation to mural’s color layers, has been
widely replaced by Paraloid B-72. Such method has been considered a desirable option, while
further studies on more compatible, locally acquirable materials are still being developed.
Another example of obviously artistically degrading effect is the application of cement to fill
and finish the edges of cracks on the plaster, done by early period of restoration works.
The advantages of using traditional materials in restoration of mural paintings and monuments
are that they are consistent to the original materials, in terms of textures and colors. Moreover,
impacts on the monument are minimal. This is an important concern especially when working
on weakened structures, in which any kind of intervention should be proven safe and
reversible in case future technology may reveal better methodologies. There are several cases
for mural painting conservation where experimental or ‘uncertified’ materials were applied on
the surface to quickly stabilize the paints or absorb humidity. The results have been mostly
destructive. Some mural paintings have suffered from flaking and layer detachment.
The speaker affirms his belief in the dimensions of heritage’s authenticity, that is, conserving
a monument does not only concern the built structure, but also the methods in which it was
built, maintained and restored. He showcases some of the methods in preparing ingredients
for lime putty for stucco, which include animal skin glue, sugar canes and different sizes of
sand. Apart from the materials, techniques in application and artistic experience of the workers
are necessary in delivering works that do justice to the ancestral artisans.

Figure 28: Mr. Apichart Suwan gave presentation titled “Use of traditional materials in mural painting and stucco
conservation in Thailand”. © Fine Arts Department of Thailand
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19 October 2016
Moderator:

Dr. Douglas C. Comer

Panelists:

1. Dr. Gurmeet Rai
2. Dr. Ly Vanna
3. Dr. Amara Srisuchart
4. Mr. Apichat Suwan

Figure 29: (from left to right) Mr. Apichart Suwan, Dr. Amara Srisuchart, Dr. Ly Vanna, Dr. Douglas C. Comer and
Dr. Gurmeet Rai. © Fine Arts Department of Thailand

There is a consensus from the panel that the use of traditional materials and techniques is the
preferred method of conservation and restoration. There are craftsmen and conservators
familiar with the techniques and prepared to share and utilize these approaches. Moreover,
the side effects to the monuments are minimal through these techniques, with evidence of
presented monuments still have elements intact through several years, despite being subjects
to a number of natural disasters.
The speakers were invited to discuss how to move forward with developing the knowledge on
traditional materials.
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Dr. Amara Srisuchart:

The cooperation among scholars working in this field is very
much needed, because no one can develop the whole
functionality of a certain technology alone. We can learn from
each other’s past. We should not only have a training program
for one country, but should aim to expand it to regional level,
encouraging the exchange of experience and knowledge, in
particular on materials necessary for the conservation of the
sites.

Mr. Apichart Suwan:

In this regard, I would like to propose for collaboration on
research development of materials we currently use for
conservation, especially on advancing the quality of traditional
materials. For example, how we can develop a full-functioning
traditional adhesive in order to stop the use of Paraloid. The
Conservation Sciences team of Fine Arts Department should be
able to take a lead on this.

Dr. Douglas C. Comer:

Having work with conservators in the United States in particular,
I noticed that certain treatments, which became science or
principles, have been later realized to be rather destructive.
There seems to be a change in the philosophy of conservation
over time. A few decades ago, the idea was to make an artefact
look as good as possible, but this approach later changed,
because it was observed that by removing layers of the
monument, layers of information were also removed forever.
Therefore, proving whether a method works or not depends very
much on time.

Dr. Ly Vanna:

Let me take an example of the Angkor Charter, which mentions
about the guidelines for conservation activities. The use of
traditional materials is not ignored or marginalised, mainly
because it has been realized that the costs of labours and
traditional materials in developing countries are different from
those of Europe. Sometimes the use of traditional materials,
apart from supporting physical authenticity, can ensure the
stability of the site, hence, the security of human lives related to
it. Moreover, traditional materials are more easily reversible than
substitute materials and can be removed if necessary, whereas
there is still a lack of understanding regarding the reversibility of
modern materials. For example, some restoration projects at
Angkor by international teams use geotextile to cover the
foundations, while not knowing how long this modern addition
will last. Taking into consideration of these specific factors, the
Cambodia’s Ministry of Education and Fine Arts has encouraged
the considerate use of traditional materials and techniques in
combination with modern knowledge.

Dr. Gurmeet Rai:

It is very interesting that all the four presentations seem to
resonate the same main idea that there is a need for integration
of traditional knowledge system with modern scientific studies. It
is admitted that there has been a historical discontinuation of
some ancient wisdom which might result in its incomplete
effectiveness. Therefore, scientific researches to history and
archaeology need to be conducted in order for us to totally
understand all processes of our intuitive knowledge. It is
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important for us to realize that conservation is not a concern of
only university graduates; it involves masons, artisans and
craftspeople. We need to attribute such dignity to all these
particular groups of people, to reduce the hierarchy and to
mainstream the knowledge by making the findings
systematically and widely accessible and usable in modern
society.
Questions from the audience:
Dr. Paritta C. Koanantakool: In Central Thailand, the knowledge of using lime as mortars has
been lost to a certain extent, although not completely. Portland
cement has replaced lime in regular construction. In the past 20
years, there has been a revival of measures to bring back
traditional lime-based mortars. However, it has become a
controversy for that the mixture is not only lime, but lime with
white cement. It has seemed to be an acceptable practice of
conservation work in this country, and it has become a point of
contention when it comes to conversation between international
experts and some Fine Arts Department officials. Mortar and
plaster masons, with exception for stucco workers, say that if we
do not use white cement, the lime will not solidify in time. Is the
formula of 1:8 proportion between lime and white cement is
acceptable for international experts? If we would like to avoid
using the white cement, is there any type of lime – hydraulic or
non-hydraulic – that will set quickly, and is accessible and
understandable by local artisans?
Dr. Gurmeet Rai:

Lime is a wonderful material to work with. There was much work
done to understand this material in the past 30 to 40 years. In
the United Kingdom they were using cement in lime mortars until
about 40 years ago because they thought it set quicker. They
have done amazing investigations and scientific studies when
conserving Hadrian’s Wall, and concluded that cement was
counterproductive. Cement provides a quick set, but it is bad to
the longevity of the structure because of the way it sits against
the original composition. One principle of material science for
conservation is that the new materials applied as a stabilizer
should be softer than the original. The moment one uses
cement, one is introducing a harder material and this can
increase the process of decay. Therefore, cement should not be
used. Regarding hydraulic and non-hydraulic lime, the main the
difference is that non-hydraulic lime needs to be in contact with
carbon dioxide in order to solidify. The carbonation can go on for
one thousand years. To get a very good set, non-hydraulic lime
should be placed to the wall in the calcium hydroxide form with
aggregate, not as a carbonate. If it is already carbonated while
sitting in the mixing pit, it is not going to solidify properly when
placed on the building. In other words, it is the process of
carbonation that gives the strength. Hydraulic lime is what the
Romans used, and does not need carbon dioxide to strengthen.
It is used by people who work with stucco and need softer
mortars. Therefore, lime is a beautiful material to work with
because it is sustainable. It has a great self-healing quality. For
instance, when there is a crack in the masonry, the deep parts
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of lime mortar may not have carbonated yet, but once they are
exposed, the carbon dioxide can penetrate to the lime and the
healing and strengthening process begins again. Lime also has
great insulation qualities and even when it gets wet, it dries itself
out whereas cement traps moisture within it. For the kind of
climatic conditions in South and Southeast Asia, the drying
action with the atmosphere is important. It, therefore, goes
without saying that to understand the conservation in this region,
one needs to understand the lime very carefully. It is, in fact,
easy to understand lime and how to work with it, taking only a
few hours of study and practices.
I am very surprised that there is a standard proportion of 1:8 for
lime and white cement. Indeed, as Dr. Hans Leisen has insisted,
there is a need for case-by-case investigation to find the
composition of lime for a specific site.
Dr. Rujaya Abhakorn:

Eight years ago I was helping UNESCO conducting a project on
Buddhist arts in the Northern Thailand. One of the elements that
we tried to revitalize is the use of traditional lime with mixtures
such as buffalo skins and sugar canes. From that time, I have
realised that working with lime is a spiritual practice, for that it
takes long time for the lime putty to set, allowing you to
experiment on artistic creation, especially when it is a stucco
work. It is an artist material. Therefore, we can still see lime still
being used in the circle of stucco artists for temples, because it
permits elaboration of religious faith and human capacity.
However, these days, modern conservation has directed the use
of lime toward construction work; it is a difficult conversation to
link the spirituality of lime usage to mortaring and plastering. So
I would support if we could have a compatible type of lime made
by manufacturers for the purpose of mortaring and plastering.
White cement is not yet the best alternative, but it shows that
there have been attempts to look for such alternative materials
for this particular purpose.

Dr. Gamini Wijesuriya:

About 20 years ago, lime making tradition has been lost.
Therefore, I have also seen a similar situation like in Thailand in
mixing lime white white cement in India and Sri Lanka. However,
as now the knowledge on the usage of traditional lime has been
re-established, we should encourage going back to this effective
practice.
We have been fighting to get the traditional knowledge system
to be recognized in the sphere of heritage conservation.
Ironically, the revitalization of traditional knowledge was first
recognized in an international convention for biodiversity
preservation in 1992. It was not until 2005 when traditional
knowledge system was recognized by the World Heritage
Convention in its Operational Guidelines. For Asia, we had a
SPAFA meeting among 17 countries. The publication of that
meeting is underway and would be worthwhile for discussion.

Phra Kantasilo:

The chapel of Wat Bavornnivet in Bangkok has a mural painting
by a prominent artist monk Krua In-khong dated back to the time
of King Rama IV (1851-1868). The paintings are divided into two
parts: upper and lower parts. Over time, there have been many
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refurbishment works taken place, and it has been observed that
the lower-part murals have been destroyed by moisture. In 1967,
a renovation was commissioned which included having Italian
white marbles being clad on the exterior walls of the chapel. As
a way to prevent humidity, the Italian company took the murals
off the wall and placed on plastic sheets and put them back on
the walls. Now the murals have degraded massively and
reversing the process does not seem to be easy. What can we
do in such situation, whether to stop the damaging process by
taking the plastic sheets off or to reverse the deterioration
process by any means?
Mr. Apichart Suwan:

This is the situation experienced by numerous sites in Thailand,
and we are still working on the best solutions. Sometimes we
need to admit the inevitable deterioration process. We would like
to visit the chapel to do a condition assessment and study the
materials used by the Italians at that time. Since the mural
paintings have suffered several new methods and the strength
of its polychromic layers has been reduced, going back to only
use traditional material for the recovery conservation might not
be possible. This repeats my statement that the problem of
limited knowledge in materials is very severe in our country. It is
also an example that we really need to have coordination of work
even within our Department of Fine Arts. The Conservation
Science team needs to participate in the on-site intervention with
Mural Painting Conservation team. With artistic knowledge of my
team alone cannot discern all the dimension of the problems.
This will enhance the interdisciplinary capacity we have inhouse.

Dr. Rujaya Abhakorn:

I assume Fine Arts Department has legal responsibility to
prevent this type of incidents to happen since the beginning,
therefore, should take quick action on this.

Dr. Douglas C. Comer:

In other countries, I have seen permission given to try on new
treatments on very important monuments and the results turned
out bad. Therefore, there is a need for measures to prevent the
on-site trials of materials that have not been thoroughly tested
on models or laboratories.

Dr. Hans Leisen:

Although the Venice Charter cannot fulfil all the modern
requirements of monument conservation, it has already provided
since 1964 a clear guideline on how to treat the monument,
starting from a minimal intervention, then increasing in scale if
the result is positive. This cannot be done in the other way
around by starting with major, irreversible activity. Detaching the
mural paintings from the walls should be the last option that
should be done.

Mr. Pathiwat Tui-on:

I would like to know the criteria of judgement on how much
traditional materials and techniques should be used. We, as a
technician, all know that traditional materials have their problems
and limitations. For example, a traditional technique called khad
poon tam, which is done on the exterior of the living sites and
temples, also causes biogrowth and cracks. It has then become
a conflict between the Fine Arts officials and abbots of some big
temples who always require beautiful color coating of the
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building that are not compatible to original façade. Another
technique, such as rak, which is blood of bugs, takes time to dry
before putting gold leaves on. The limited timeline of FAD work
makes it possible to properly use rak, therefore, this particular
artistic knowledge has been skipped in practice.
Dr. Gurmeet Rai:

You have to first understand the cause of the problem. Jumping
to solution is not the solution itself. Choosing to use traditional
materials does not mean we undermine the use of science. In
contrary, understanding exactly the composition of traditional
materials will enhance your ability to use them better. In temple,
there is another aspiration of the spiritual quality. That is, the
users want to temple to look nice all the time. Nara Document on
Authenticity encourages us to talk to the community, not to
comply to whatever they want, but to make them understand the
need for the well-being of the heritage itself and come to the
agreement that serves all. So there is no one-size-fits-all solution
in this case.

Mr. Pasom Narata:

I would like to agree that we need to clearly understand the lime.
Indeed, lime is nothing similar to white cement. Lime takes more
time to dry, but has much longer lifespan. In majority of
monuments, we have observed to directions of historic lime:
those that went frail from chemical deterioration and those that
have become even more solid like a rock. As the experts said,
lime is like traditional medicinel it takes time to show the good
effects. Although it is not that we cannot use white cement, we
should only use it in limited chances, only when extremely
necessary. It will not be healthy to the brittle lime surface,
therefore, testing case-by-case is extremely important.
I also agree that that techniques of “kad poon tam” and “rak” can
only be used in some areas, not on every buildings or all types
of surfaces. Plastering of new lime on every part of the
monument may only cause brittles on some weak surface, as
well as the loss of spiritual attribute of the monument. However,
I do not agree that using rak is a problem. It is the wrong
application of rak that causes a waste of time. Rak cannot be
applied on polychrome and metals; it will never dry. Rak can only
be applied on samukrak surface; it will dry in one day. This also
depends on the know-how on the mixture.
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Figures 30-36: Participants exchanging comments during the Panel Discussion 3.
© Fine Arts Department of Thailand
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20 October 2016

The one-day field visit was designed to encourage discussion on conservation issues from
observing ongoing and finished works at the sites.
Mr. Prateep Pengtako, Director of the 3rd Regional Fine Arts Office for Phra Nakorn Si
Ayutthaya, welcomed all the 208 participants to the tour of seven temples and one museum
within the World Heritage designated area of the Historic City of Ayutthaya. He and various
Fine Arts Department officials explained the history of restoration works at monuments in the
Historic City of Ayutthaya and explicated on geological characteristics and differences of
architecture in Early and Late Ayutthaya periods, which have led to site-specific challenges
and different decisions on treatments and restoration.
Background information before the tour can be summarized as follow:
















There were demolitions of city walls and some monuments during the last period of
Ayutthaya Kingdom to prevent enemies from using them as army camps.
King Rama IV of Rattanakosin (Bangkok) commissioned the revival of Ayutthaya with the
aim to restore its glory. Therefore, there were several palaces and temples were restored
and rebuilt.
King Rama V of Rattanakosin adopted Western concept of archaeological conservation,
and announced the restriction of land ownership within ‘City Island’ or ‘Island District’.
Thai Government began to conduct excavation and conservation of Ayutthaya-period
monuments.
After the change of political regime in 1932, the Government supported private sector’s
ownership of lands within the City Island with the policy to develop the Island to be
governance and economic center.
Department of Religious Affairs commissioned the demolition of ancient bricks on
monuments in Phra Nakorn Si Ayutthaya province.
Monuments in Phra Nakorn Si Ayutthaya province were registered as protected sites in
1935.
In 1957, several monuments in Phra Nakorn Si Ayutthaya were restored for the
celebration of the 25th Buddhist century.
In 1967, restoration projects of monuments in Phra Nakorn Si Ayutthaya and surrounding
areas began.
In 1976, an area of 1,810 rai (289.6 hectares) within the province was registered as a
historic park.
In 1982, the Ayutthaya Historic Park Office was established as an agency responsible for
management of the Historic City of Ayutthaya.
In 1987, Master Plan for Conservation and Development of Historic City of Ayutthaya was
drafted.
In 1991, the Historic City of Ayutthaya was inscribed as a World Heritage Site.
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In 1993, the Government approved budget for the implementation of the Master Plan.
This Master Plan expired in 2001.
From 2002 until present, the Fine Arts Department have undertaken conservation and
development activities at the Historic City of Ayutthaya with regular budget, adhering to
the doctrine of the former Master Plan.
In 2016, the Fine Arts Department has revised the Master Plan for Conservation and
Development of Historic City of Ayutthaya. The Plan is now in the process of approval
from the cabinet.

Figure 37: Participants gathered at the front of Wat Mahathat. © Fine Arts Department
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1. Mahathat Temple / Wat Mahathat
Built in 1374, Wat Mahathat, like most of Ayutthaya monuments, suffered from fire during the
fall of the Kingdom in 1767. It was recovered in the time of King Rama V of Rattanakosin. The
main prang was found crumbled as seen today. The temple consists of the main prang which
contained Lord Buddha’s relics, four cardinal prangs, cloisters, a main vihara on the east
(front) and a chapel on the west (back of the temple).
Wat Mahathat is the project site of Japan’s National Research Institute for Cultural Properties
since 1992, who have experimented and monitored results annually of the impacts of humidity
to the deterioration process of the brick monuments.
A discussion was initiated by the participants on the hydrophobic treatment implemented by
the Japanese experts in 2004 on the surface of an elevated platform. The hydrophobic resin
treated platform displayed less deterioration on the central part of the wall, yet exhibiting
continuous darkening on the lower area of the platform. Dr. Masahiko Tomoda pointed out
that evaporation of water captured by previous intervention to bricks using cement mortars
caused the extensive deterioration. Even with the hydrophobic treatment, water that is
penetrated inside the wall through rainfall cannot be completely prevented. The exposed
surface of the brick walls is vulnerable to rainfall as the roof was destroyed. Concerns were
raised among the experts in regarding what could be a comprehensive solution to this
problem. Dr. Douglas Comer suggested the investigation of drainage system underneath the
walls for the possibility of discovering traditional hydrologic materials and techniques.
Field staff of Fine Arts Department also explained the process and philosophy of conservation
works on existing stuccoes and mural paintings outside and inside surrounding prangs, which
has continued since 1980s. The participants also had a chance to look inside one of the
cardinal prangs and examine the condition of the preserved mural paintings.

Figures 38 & 39: Dr. Masahiko Tomoda explained the monitoring system of brick deterioration under NRICP
project with FAD. Participants observed the darkened bricks on the side of an ancient platform.
© Fine Arts Department
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Figure 40: Mr Prateep Pengtako explained the conservation processes of stuccoes and mural paintings in the
prangs in Wat Mahathat. © Fine Arts Department

Figures 41 & 42: Participants observed the conservation work of mural paintings inside a cardinal prang.
© Fine Arts Department
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2. Ratchaburana Temple / Wat Ratchaburana
Built in 1424 as a cremation venue and ossuary of two brothers of King Chao Sam Phraya,
the temple is composed of the main prang surrounded by the cloister, a vihara on the east and
a chapel on the west. Inside the main prang, Early Ayutthaya mural paintings were found,
depicting Chinese-influenced images of the previous Lord Buddhas.
Wat Ratchaburana is the project site of Dr. Hans Leisen, Cologne Institute of Conservation
Sciences, University of Applied Sciences, Germany, from 2012 to 2016.
Dr. Hans Leisen briefed the participants on stucco conservation of Wat Ratchaburana.
Following the conservation philosophy and methodology introduced in his presentation
(pp. …), he focused on detailed procedures of the project and the team’s devotion to
developing proper materials and techniques for stucco conservation.
Wat Ratchaburana was put under water during the 2011 flooding and the water was infiltrated
from the top of the structure. Cleaning process, therefore, had to be preceded before any
conservation work could be carried out. However, the cleaning process in this sense does not
mean making the temple publicly presentable, but more for preparing for further restoration.
As materials from stucco was falling off on daily basis, stucco restoration was decided as the
most urgent matter to the project. The project was divided into five phases to follow a yearly
cycle.
The conservation work was concentrated on the restoration of stucco decoration and the
Buddha images on the front façade. Large portion of the original materials were conserved
except for the Northern façade which was already restored in cement in the previous years.
Special procedures had to be devised especially for the Buddha images. The project team
found very pure lime, and added components retrieved from Chao Phraya River to make the
material as dense as possible. The objective of developing dense mortars with appropriate
materials was to enable firm reattachment of original stuccoes. Dr. Leisen emphasized that
comprehensive documentation would further be done as the project entered later stage of the
whole process. Also, workshop in more detail of the materials and techniques used would be
carried out for final wrap-up of the project.
In addition, Dr. Leisen showed a wall that he experimented different mixtures of lime mortars.
The four-year monitoring indicated that the lime mortar mixture without mollusk (shelled animal
that contains glucogen or a form of sugar in its body) can withstand bio-growth longer than the
lime mortar with mollusk following traditional recipe. The mortar mixture with very small-sized
river sand has proven to be more durable than the one with bigger-sized sand.
Figure 43: Wat
Ratchaburana when first
discovered. © Fine Arts
Department
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Figures 44 & 45: The main prang under the conservation by German Wat Ratchaburana Safeguarding Project.
© Fine Arts Department

Figure 46: Dr. Hans Leisen showing the four-year results of different formulae of lime mortar mixtures.
© UNESCO/Injee Kim
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3. Phra Si Sanphet Temple, Grand Palace and Phra Mongkol Bophit Vihara
Built in the period between 1314 and 1369, Wat Phra Si Sanphet was an interconnected part
of the Grand Palace. It was a venue for most of important royal religious ceremonies, as well
as an ossuary for several monarchs and their family members. The temple and palace
complex embodies numerous significant structures, for example, the three main pagodas
containing relics of the three great kings of Ayutthaya, Phra Mongkol Bophit Vihara on the
south of the temple which situates the biggest bronze Buddha image of Thailand, and the
Ancient Palace which was a residence to the monarchies until 1448.
Mr. Prateep Pengtako raised a discussion on the conservation issue of the gradually
separating and inclining walls of Phra Pa Lelai Vihara (Figure 8), which the Fine Arts
Department has been seeking ways to stabilize the foundations and stop the separation. The
concern is on maintaining the fragile Middle Ayutthaya-period stuccoes and plasters still
attached to the windows. The international and national participants suggested many solutions
which have broken between inserting stabilizing structures to straighten the foundation with a
possibly controlled risk of stuccoes falling out, and leaving the walls as angular as they are, if
the precise measurement shows that the inclining rate is reducing. Majority of the participants
posited that there is a need for more thorough studies of the actual causes of the problem, in
order to identify appropriate treatments.

Figure 47: Participants observing the separating walls of Phra Pa Lelai Vihara. © Fine Arts Department
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4. Som Temple / Wat Som
There is no historical document of when Wat Som was built. This small complex consists of
the main prang, a vihara and surrounding pagodas. The study of stucco art styles indicates
that the main prang could well be built in Early Ayutthaya period, even older than the small
prangs of Wat Mahathat and Wat Ratchaburana. There are evidence of several repairs on the
prang’s structure and the stuccoes since the Late Ayutthaya period. In 1991-1992, Fine Arts
Department began the intervention on the stuccoes.
Since Wat Som is a good manifestation of different periods of stucco art, and in order to
maintain such delicate textures, some officials of Fine Arts Department suggested
construction of roof to protect the stuccoes from rains. However, Mr. Dang Khanh Ngoc, an
expert from Viet Nam, shared his direct experience working at Mỹ Sơn World Heritage Site,
warning of the possibility that roofing will increase relative humidity and, in turn, ruin the stucco
appearance.

Figures 48-50: Wat Som. © Fine Arts Department
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5. Chao Sam Phraya National Museum
The Fine Arts Department has built this museum to collect and conserve excavated artefacts,
in particular, gold regalia and ornaments found in the treasure hoard of Wat Ratchaburana.
These artefacts have been kept in temperature-controlled vaults, rarely open for public. The
participants had an opportunity to see the collections in the vaults and have gained
understanding of another dimension of Ayutthaya’s historical and cultural values through art
pieces and sculpted gold that were once barked the plaster and brick layers.

Figures 51-53: Tour in Chao Sam Phraya National Museum. © Fine Arts Department
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6. Na Phra Men Temple / Wat Phra Meru Rachikaram
Built in 1500, Wat Phra Meru Rachikaram or Wat Na Phra Men was a cremation venue for
one of Ayutthaya monarchs, therefore, had been restored regularly throughout the historic
Ayutthaya era to the time of King Rama IV of Rattanakosin and until present.
Wat Na Phra Men was one of few temples that survived the fire, because it was seized as a
camp by the Burmese army. Most areas of the temple have still been used for religious
purpose today, including the 10th century green sandstone Buddha image from Sri Lanka.
Therefore, this temple is a good example of restoration that aims to accommodate secular
usage.

Figure 54: the 10th century green sandstone Buddha image from Sri Lanka. © Fine Arts Department
Figure 55: the roof decoration of Wat Na Phra Men. © Fine Arts Department
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7. Sala Poon Woravihara Temple / Wat Sala Poon Woravihara
An Ayutthaya temple that was rebuilt entirely in the time of King Rama III of Rattanakosin, Wat
Sala Poon Woravihara cradles inside its chapel mural paintings by artists of Late Ayutthaya
period who survived to serve the Early Rattanakosin court. The paintings, depicting a scene
of the congregation of angels, traditional wisdom and the Epic of the Lord Buddha, surround
the Offer-receiving Buddha Image. The back of the chapel hides a mural painting of the sea
full of ships, a Western-influenced masterpiece created during the restoration in the reign of
King Rama IV.
Unfortunately, in 1985, the temple encountered fire accident, causing damages to mural
paintings, in particular, discoloration on the paints and flaking. Participants discussed with Ms.
Somjit Lertsiri, mural painting conservator leading the ongoing restoration project, on the use
of Paraloid and other techniques in preventing humidity from destroying the weakened
paintings and stuccoes.
8. Chai Wattanaram Temple / Wat Chai Wattanaram
Built in 1630 to glorify the victory of King Prasat Thong the Great over Khmer Kingdom, the
complex embodies a gigantic main prang, eight cardinal and intercardinal merus connected
by the cloister and a chapel in the front facing the Chao Phraya River. The outline of the
complex with one prang and eight merus apprises a faithful replica of the center of the universe
according to Hindu-Buddhist belief, influenced by Khmer Kingdom, which never exists in other
prime temples of Ayutthaya period.
Wat Chai Wattanaram is a project site of the World Monuments Fund since 2011. The project
has included post-flood condition assessment, assessment and testing on structural stability
and stucco attachment. In 2015-2016, the World Monuments Fund has also conducted training
workshops in line with on-site practical works on animal pest control, as well as conservation
of bricks and decorative surfaces (e.g. wall paintings and stuccoes).

Figure 56: Ms. Josephine D’Ilario explaining the current progress of the project at Wat Chai Wattanaram.
© Fine Arts Department
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21 October 2016
Moderator:

Dr. Duong Bich Hanh, UNESCO Bangkok

The moderator requested the participants to discuss issues observed from the visit to eight
temples in the Historic City of Ayutthaya on 20 October 2016. A summary of the issues and
concerns raised during this Session was as follow:

Hydrology and water management
1. Ancient canal system:
The participants raised hydraulic management as one of the main reasons why the Historic
City of Ayutthaya has received the World Heritage status as part of the ancient city’s
Outstanding Universal Value. Therefore, there should be an effort to reintroduce and maintain
the water systems.
The Fine Arts Department explained that revitalizing the ancient canal system is not possible
due to modern road construction in replacement of several main canal routes. Revitalizing
canal routes partially may raise the issues of inability to control the water and debris
management. Moreover, discontinuation of traditional way of life has caused discontinuation
of the old irrigation system. However, the possible revitalization could well be only at the
physical layer, not at the functional level for contemporary livelihood. In addition, the Fine Arts
Department has already drafted and implemented some plans to safeguard and manage the
existing canals from land encroachment by local housing and vendors.
Nevertheless, the experts requested the Fine Arts Department to reconsider such option again
with more scientific backings. The participants recommended that there should be an
established model of research and study of the traditional water management system, its
ancient components and how to compensate for the loss of these components. This is in order
to have a full scientific understanding and evidence of what are really possible or impossible
to revive.
2. Modern water management:
The new water management system should be designed and implemented in relation to the
annual circle of flood in Thailand.
The Fine Arts Department informed the symposium that the localized flood prevention system
was only implemented for important touristic sites; smaller sites have shared the standard
protection system with communities, which is not sufficient.
A drainage system should be in place at both the underground and surface levels. It has been
observed that the quality of the drainage system is different in many sites of equal importance.
Some important sites, such as Wat Mahathat, have unabsorbed water on the ground due to
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the lack of underground drainage system throughout the temple complex. Such water basins
underground could affect the stability and safety of the site in long term.
A monitoring system on the impacts of accumulated underground water to the archaeological
sites should effectively be put in place.

Conservation work quality control
1. Materials:
Water drainage within the conservation materials is still an observed issue. Dr. Gurmeet Rai
explained that the problem of water locked within the mortar layers was due to the use of
different formulas of mortar since earlier times of the restoration. In order to solve this overdue
problem, the Fine Arts Department needs to include in the conservation process the
conducting of scientific research on the mortar, specifically case by case, to ensure that the
new layer of mortar would not be too different in order to prevent further damages to the old
mortar layers in the future conservation works.
Moreover, the good will of local communities and Buddhist patrons to the temple restoration
project has been well recognized. Especially at Wat Salapoon where there has been an
ongoing process of mural painting conservation. Nonetheless, the participants pointed out that
there is also a need to give importance to the selection of materials for flooring. Beautiful and
expensive granite does not support water evaporation and may be a factor that causes
deterioration of the mural paintings.
From the field visit, many participants observed that usage of cement is still visible in newly
restored sites, especially on flooring, which would cause water-locking problem in the future.
It was also noted that the mixture of lime putty in the white cement for restoration projects has
not yet been proven safe to the ancient structures and surfaces in the long run.
Furthermore, it was mentioned that the outsourced contracting companies claimed the
unavailability of traditional materials in the present market and time constraints are the main
factors that prevent them from using traditional lime. However, Dr. Hans Leisen and Ms.
Josephine D’Ilario, two international participants who have been undertaking conservation
projects at the Historic City of Ayutthaya, informed the symposium that in Saraburi Province
there is a very high quality lime that can be used to make lime putty for mortar and plaster.
They have acquired and used it in their conservation projects in Phra Nakorn Si Ayutthaya
and have found that it is easy to use and it also contains chemical and physical properties that
are not harmful to the ancient materials. Therefore, the claim that traditional lime is not
available locally is not valid.
2. Work monitoring and contractual system:
It is undeniable that there is a need to find contracting companies with better systematic control
to work with the Fine Arts Department on commissioned restoration and conservation projects.
The Fine Arts Department was requested to find methods to enforce strict work quality
monitoring system to contracting companies undertaking these conservation or restoration
projects.
On the time constraint issue, the participants requested for institutional acknowledgement that
a heritage conservation project should not be treated in the same way as a new building
construction. Conservation projects need long-term financial support, or a continuous division
of payment instalments.
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Human capacity enhancement
Participants had suggested that a sustainable solution for reducing the use of cement is to
increase the workers’ knowledge in making and using lime mortar and plaster, so that they
would be more confident to shift from using cement. At the same time, site conservators and
the Division for Conservation Science of the Fine Arts Department should collaborate more
closely to find compatible conservation materials in Thailand and not rely only from importing
them. Universities should be encouraged to take part in the integration of researched
knowledge, and trainings or courses on conservation science should be established. Such
courses should not only concern the studies of bricks and lime, but also the studies of laterite,
which constitutes a big part of traditional materials present in various sites across Thailand
and South-East Asia.
The contracting companies and workers, not only the Fine Arts officials, also need to receive
regular trainings to update their knowledge capacity beyond their usual professional
environments. The Fine Arts Department was encouraged to build up an infrastructural system
of knowledge development, not only on traditional wisdom passed on for generations, but also
on modern scientific know-how, in order to support its efforts to ensure the quality of their
future interventions.
Fine Arts Department has also been planning to establish guidelines or rules to give special
license to work in conservation or restoration projects only to workers who have been trained
on conservation principles. It was also advised that Fine Arts Department provides well-trained
conservators to give advice to contracting companies, especially on the conservation of the
interior of the ancient structures, from flooring to mural painting conservation.

Revision of the new Master Plan
The final revision of the new Master Plan should take into account what is stated in the OUV
statement of the Historic City of Ayutthaya World Heritage Site to reflect the best value of the
site.
Experts suggested that the revised Master Plan should also include the following issues:
-

Preventive archaeology to enable appropriate planning of urban development which will
not affect the heritage attributes;

-

Risk mitigation plan for fragile decorative elements, not only the archaeological structures;
and

-

Establishment of a system to keep updated reference maps for hydrology and archaeology
for long-term management strategies.

In conclusion, the short-term actions should focus on reviving and developing the irrigation
and drainage systems, and on the all-inclusive human resource training system. Whereas the
long-term actions should include strategies for maintenance, monitoring, condition control and
raising public awareness of the Historic City of Ayutthaya’s actual OUV elements. Which are
namely (1) the structural stability and façade of the archaeological sites and (2) the larger
city’s waterway system.
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(21 October 2016)
Moderator:

Mrs. Montira Horayangura Unakul, UNESCO Bangkok

Panelists:

1. Dr. Gamini Wijesuriya, ICCROM
2. Dr. Douglas C. Comer, ICOMOS-ICAHM
3. Dr. Amara Srisuchart, Fine Arts Department
4. Dr. Vasu Poshyanandana, ICOMOS Thailand

Over the three-day course of the symposium, the international experts have shared their
comments regarding the observed situation on the conservation of the Historic City of
Ayutthaya and approaches toward the progress in the protection and enhancement of the site.
In the Session 4, the moderator encouraged Thai participants to speak up on their opinions,
especially those from the Fine Arts Department, the agency in the frontlines of Thai heritage
conservation for over 40 years. The moderator added that the Fine Arts Department officials
have had in-depth knowledge about the sites in Thailand, and have been aware of many
concerns that were raised by international experts during the Debriefing Session. They surely
have had experience solving these problems by many methods in relation to the hydrology,
the conservation practices on the monuments and decorative works. Thus, this Session was
an opportunity to share direct experience of what has worked and has failed, and to reflect on
the issues that still need further attention or practical improvement. The moderators invited
experts from the Fine Arts Department and UNESCO’s advisory bodies onto the stage to
initiate the discussion with the audience.
Although it was impossible to end this short symposium with a “Charter” for the Historic City
of Ayutthaya, the moderator suggested that it would be greatly valuable for the Fine Arts
Department and UNESCO Bangkok Office if this symposium could point out some key issues
that must be agreed upon or further discussed in short and long terms.
As participants of the symposium agreed that, in principle, incompatible materials, such as
cement, should not be used for monuments at the Historic City of Ayutthaya, there have been
many questions following such statement. For example, how to ensure that such materials
would not be used in reality, what changes could be introduced to the outsource contracting
system and budgeting system of the Fine Arts Department to guarantee sufficient time for
workers to achieve the best of their skills, and what types of trainings are needed for the
contractors and the Fine Arts Department staff.
Therefore, the aim of this session was not only to discuss the key principles, but also the
factors that could make those principles useful and applicable to reality. Questions that were
proposed to guide the discussion were:
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What do ‘authenticity’ and ‘integrity’ mean in the context of the Historic City of Ayutthaya
World Heritage Site? What aspects should be considered apart from material
authenticity?
What do we need to include in updating conservation principles and practices in line with
international standards?
What changes should be present in terms of capacity development, either at the
institutional or technical level, so that updated principles and practices can be applied in
real life?

1. Contextualizing authenticity and integrity toward actualizing
conservation principles and practices
It was reminded that the Historic City of Ayutthaya has been recognized for a number of
features, not only for the unique art forms associated to the monuments and decorative works
(i.e. stuccoes and paintings), but also for its larger-scale planning of the city and the
hydrological system, which were the underlining basis for the setting of the site. Over the first
day of the symposium, the significance of conserving the monuments and decorative arts had
been well discussed. However, if the larger picture was also the reason why the Historic City
of Ayutthaya became a World Heritage Site, there is a need to discuss about it too. In other
words, the restoration and conservation of the monuments do not end at the decorative
aspects of the monuments, but involve the larger settings of the site.
Mr. Prateep Pengtako, Director of the Third Fine Arts Regional Office, also reminded the
participants that because Phra Nakorn Si Ayutthaya has gone through a lot of changes: half
of the historic ‘Island’ is now a modern city and the upstream and downstream of the rivers
today are different from the Ayutthaya period, the discussions had to be realistic about how to
manage the site in the modern context.
According to the Operation Guidelines
of the World Heritage Convention,
authenticity is defined by various
dimensions. Usually professionals in
Thailand tend to discuss only on
material authenticity – the use of
materials that are historically authentic
to the structures – but in fact there are
other dimensions of authenticity, such
as the forms or designs, the use of
monuments, and the settings of the
monuments.

Figure 57. © UNESCO/M.H.Unakul

For example, the issue of the forms or the appearance of the monuments, as Dr. Gurmeet Rai
also touched upon, has come up perennially when examining conservation at the Historic City
of Ayutthaya and other archaeological sites. It is still a question whether the extent of
conserving the ruins can simply mean consolidating the structure to reduce its suffering from
the decay, or goes as far as reconstructing certain parts so visitors can understand better of
how the monument used to look like in Ayutthaya time. And within that, there is a scope of
how much the reconstruction should be.
Dr. Douglas C. Comer:

Another aspect of authenticity is the interpretation of the site: the
explanation of how Ayutthaya used to look like and that the
impressive structures are merely an element in the overall
landscape. Comprehensive interpretation and presentation of
the impression of Ayutthaya in the past, from trading to
traditional usage of canals can help communicating the value of
the site, and minimize the need for reconstruction of the
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archaeological ruins. Visitor orientation centres and Chao Sam
Phraya National Museum could play such important role in
making visitors understand the significance of the monuments
that they are looking at by presenting bigger pictures, not only
artefacts. How this impact could be achieved through contents
and mechanism does not always require high technology. It only
requires people such as guides who have good awareness and
understanding, either through self-studies or some training
programs. The essence is the story of Ayutthaya that visitors
take back home. In conclusion, the interpretation can be a vital
tool in presenting and developing the scope of a site’s
authenticity. At the level of material restoration, it is necessary
to at least convey the image of the historic Ayutthaya to visitors
so that they understand the history of the site as well as the
functions of the site.
Dr. Vasu Poshyanandana:

It is important to note that once a site becomes a World Heritage
Site, the attention should be given to maintaining its Outstanding
Universal Value. The Historic City of Ayutthaya was inscribed
under criteria iii for bearing “excellent witness to the period of
development of a true national Thai art.” In 1991, when the site
was inscribed, the rules regarding determination of the
property’s boundary and buffer zones were not as strict as how
they are today. Thus when later requested to identify such
zones, the Fine Arts Department submitted areas that contain
prime monuments and temples considered to be a
comprehensive representation of Thai art. These areas are
under the care of the Historic Park. However, up until now, there
is no clear indication of the buffer zones, which has caused
confusion in terms of urban management and when the Fine
Arts officials communicate the scope of their works to people in
wider society.
Although we can be confident that it is within our control to
maintain the integrity of Thai art forms at monuments, we are
not yet able to say that for other attributes, including the overall
town and hydrological planning traditions, the manifestation of
traditional wisdom in urban settlement. Nevertheless, we have
already planned to inform the World Heritage Committee that
the plan to expand the territory of the World Heritage property is
underway, in order to cover all the areas that will constitute the
realization of the deeper value of this historic city.
Therefore, I would like to propose that we first come to the
conclusion on the issue of heritage boundary. The argument
such as “This monument is outside the World Heritage
boundary” shall not be an excuse for different standards of
conservation. Temples and monuments that can complete the
picture of Ayutthaya’s glory in all attributes should be, by all
means, considered as part of the World Heritage Property.
The concept of authenticity has evolved massively over the
course of 40 years since the Fine Arts Department was
established with its mission. In the past, we believed that by
conserving bricks and stones, we could ensure the authenticity
of the site. Today, we all need to reconsider how we present our
sites, the process of building and conservation, in the most
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authentic and understandable way possible. Although
monuments in Ayutthaya have gone through some structural
additions, but if these additions are executed based on
evidence, which has been regularly researched and updated,
we could, to a certain extent, ensure our ability to safeguard the
authenticity of the site.
There are many viewpoints regarding authenticity: how it is tied
to the materials and artefacts that need to be preserved, versus
the historical condition of the site which can be conveyed
through interpretative techniques, science or other types of
knowledge systems. We have to pay attention to both aspects,
because the Outstanding Universal Value of the Historic City of
Ayutthaya is, after all, tied to the states of the monuments in
physicality.
Dr. Gamini Wijesuriya:

The concept of authenticity has still been under debate for
decades. A metaphorical argument would be how people
believe that authentic Thai food must be hot, so it must contain
chili. But chili was not originated in Thailand, it came from South
America. Thus, if chili is in fact not originally Thai, do we still
have authentic Thai food? Could it be that we have focused too
much on the materiality, on the archaeological aspect of the
monuments?
When talking about the entire city as a source of authenticity,
the setting is an aspect to be considered. For instance, the
discussion on the tall prang that manifests unique Thai arts
should relate to the discussion on the reliquary or the container
of relics within the prang. Therefore, when discussing the
authenticity of the entire historic city, it is unavoidable to
consider the existence of the hydrological system. We could visit
thousands of monuments, but they may not convey to us the
complete picture of the entire city. Perhaps we need to openly
study more on the water management system to prove that the
Historic City of Ayutthaya can be perceived as a collective
civilization, and not as a group of individual monuments.
Nevertheless, the art forms should remain as an important
attribute to the authenticity. Forms and materials can also be
studied through the aspect of techniques and by in-depth
investigation on the multi-layers of foreign influences.
In addition, a management system could well be perceived part
of the tradition. The revitalization and studies of such centuriesold system can contribute to the authenticity of the place.
More importantly, it should be noted that these monuments still
maintain their spiritual aspect among some groups of people.
In conclusion, bearing in mind that this is a World Heritage Site,
we have to keep at the forefront of our conservation objectives
that the site has Outstanding Universal Value. Such value is not
abstract, it is represented in physical attributes. As we manage
the site, we manage the physical attributes, but always in the
way to maintain the value. The way to achieve this should be
based on the knowledge that come from resources, such as

Final Draft
79

Appendix 10

512

scriptures, wall paintings, archaeological evidence, and
scientific investigation.
Mrs. Montira H. Unakul:

To add from Dr. Wijesuriya’s comment, one of the main
attributes of Outstanding Universal Value of Historic City of
Ayutthaya is, precisely, “the remains of the tall prang”.
Therefore, in principle, what have remained of the tall prang at
the time that the site was inscribed to the World Heritage List
should be maintained as such, in a state of partial ruins.

The moderator also presented an example by posing a question to the participants. At a
special seminar by ICOMOS Thailand at Historic City of Ayutthaya, a leading Thai art historian
raised a question on a pagoda (chedi) recently restored. The pagoda had suffered from a
ground subsidence, causing the foundation level to be uneven. The restoration, which involved
extensive replacement of bricks, maintained a pattern of deformation at the plinth level. The
art historian, therefore, asked that since this was a reconstruction, why the restorers could not
rebuild it to the original state, but instead chose to rebuild it to the state after the subsidence
took over.
From the example, the moderator invited the participants to raise their hands: (1) if they
thought the chedi’s foundation should be straight, and (2) if they thought the chedi’s foundation
should not be straight.

Figures 58 & 59: During the Session 4 of the symposium. © UNESCO/M.S.Kittipaisalsilp
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It was observed that the participants’ opinions were divided into almost equally two sides.
Those who did not raise their hands suggested that the decision would depend on the
circumstance and surroundings that the monument had encountered. This, as concluded by
the moderator, reflected the complexity of our need to customize the solution for every
monument founded on an evidence-based process of decision making. That said, at the level
of principle, there should be a cohesive philosophy or agreement that forms a basis for every
site-specific decision.
Mr. Sittichai Puddee:

As an archaeologist of the Fine Arts Department, my comment
regarding the authenticity of the site connects to the studies of
the ancient knowledge. Forms, techniques, materials, settings,
functions, and spirit of the place are all the knowledge from the
old times. They determine the next steps that we could take in
the future. With solid understanding of all aspects, when we
want to introduce new and compatible materials to the
conservation of the site, we can do so more confidently.

Dr. Rujaya Abhakorn:

I would like to add that these are not simply knowledge, but
heritage themselves. They are a legacy left to us by our
ancestors as intangible cultural heritage. We have to take them
in as a totality, not limiting to the tangible scope of the OUV. The
intangible dimension of this heritage also leads to a wider
knowledge that we could learn beyond the look of the site, the
different dimensions and diversity of people’s ways of living. The
diversity of heritage has left us with difficult remnants to
interpret, but that should not mean that we forget or avoid
learning and interpreting them. While we listen to what the
present people of Ayutthaya may say about how they want the
restoration of the historic sites to look like, we still need to
respect and try to understand why the monuments were built by
ancient people. There are many ways of building religious
monuments, why did they choose to build prang? All these are
mysteries of the world, which should not be eclipsed entirely by
the demands of new generations.

Dr. Christophe Pottier:

Historic City of Ayutthaya has a specific characteristic which has
become its key element, and should not be overlooked. This
specific characteristic is that the city was ‘entirely’ destroyed.
There is no any other heritage sites in South-East Asia which
has faced such level of destruction. The structures that have
remained, therefore, should be taken care of in a special way.
In the past few days, we have observed on-site not only the
evidence of the past destruction, but the continuously repeated
destructions; for instance, bricks being taken away to build
Bangkok. These are now part of Ayutthaya’s history. Therefore,
the conservation should include conserving the shadow of what
Ayutthaya was, as well as the different phases of restoration
attempts since its fall. This gives a special importance to
materiality, which encompasses not only the old histories of
splendour and destruction, but also new histories of later
modifications, repairs, and clearings. Even the destruction from
the flood in 2011 has now become part of Ayutthaya’s history,
which deserves proper documentation for the benefit of people
who are succeeding us.

A proportion of participants pointed out that attention should also be given to including general
public and local communities in defining authenticity and building up understanding among
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the general public of the Outstanding Universal Value of Historic City of Ayutthaya. Inclusive,
participatory process also helps to prioritize in managing the site, identifying what have been
neglected and what need to be further clarified.
Mr. Pathiwat:

I agree that the definition of authenticity depends on the
communication. I would choose to communicate to people of the
appearance of Ayutthaya in the past, rather than of how the
ruins look like today. The effective communication should be
able to translate in-depth academic studies into messages that
ordinary people could well understand and appreciate. Attention
has been given too extensively to the technical arguments
regarding materials, between the use of cement and traditional
lime, which does not contribute to effective communication of
the impression of the historic city to the wider public. We should
start thinking more of how to address issues that have been
limitedly understood only by architects, engineers, and
conservators to the public as a way to define more clearly the
meaning of authenticity for the Historic City of Ayutthaya.

Dr. Amara Srisuchart:

We have learned of the symposium participants’ understanding
of the Outstanding Universal Value of the Historic City of
Ayutthaya, but we have not known of the understanding of other
people outside this symposium. The value of the Historic City of
Ayutthaya as stated in the inscription to the World Heritage List
was not from the opinion of local people, but it was what the
Government had determined from the national-level standpoint.
Therefore, it is very difficult to communicate. Now is the time for
us to ask our majority stakeholders in the country about the
Outstanding Universal Value of the Historic City of Ayutthaya,
after some parts of it were destroyed by the flood, and after the
trials to protect the site.
I agree with some scholars that the historic city today is different
from the Kingdom of Ayutthaya in the past. It is impossible to
totally revive the city to its state 400 years ago, and we could
only preserve what has been left. Since now we are again in the
process of obtaining the Master Plan considered an operational
guideline for the Historic City of Ayutthaya, it is a good
opportunity to fully involve local and non-local people in
clarifying and making known the scope of the Outstanding
Universal Value, authenticity and integrity, which we have never
achieved before. This shall be an opportunity to create a deeper
understanding of the meaning of Ayutthaya beyond its World
Heritage status. Therefore, instead of sitting in a closed room
writing up a definition of authenticity and integrity of the Historic
City of Ayutthaya, it is more advisable for young colleagues of
the Fine Arts Department to start talking more openly to local
people and visitors, thinking of how to integrate the scholarly
idea of OUV into the wider public’s idea of OUV so as to obtain
the approval not from the Government, but from all the people
who have shared this Thai heritage together.

Mr. Chalerm Abhivat:

As the vice-president of the Cultural Council of Phra Nakorn Si
Ayutthaya, an outsider of academia and an Ayutthaya local, I
agree with the comment of Dr. Amara Srisuchart on the spiritual
aspect of the historic city. I would like to entrust the enabling of
policy development that actually involves local stakeholders to
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the Fine Arts Department. I also appreciate other experts’
comments on the importance of respecting the histories, the
stems of our civilization today. Both brickworks and water
management are traditional wisdom, they are facts that need
science to unlock, and multidisciplinary approaches to bring to
practicality. When you discuss about water management, it
does not end at the canal system, it also involves the presence
of Chao Phraya River, Pasak River, and Lopburi River, which
are the remaining geographic context. I wish to see the
sustainability of this new Master Plan. The boundary of the
Historic City of Ayutthaya is not limited to the ‘city island’ in
which only some parts of it was inscribed as the World Heritage
property. In fact, the Historic City of Ayutthaya covers areas
beyond this island. I thank you for concluding that this
symposium cannot answer whether a chedi’s plinth should be
straight or not. All of you need to spend more time to learn and
find the answers: how these heritage sites can stand the
changes of time and contexts; how to not blame the negative
impacts on the surrounding industrial communities but to learn
to make use of their assets to enhance protection of the adjacent
heritage sites. Knowledge is important, but not as important as
the actual application. The rights to understand and safeguard
this heritage site should be given to an outsider like me too.
Ms. Pakpadee Yukongdi:

I was a senior specialist in archaeology and a member of the
working committee for the second phase of the Master Plan
revision and I recall that the committee decided to include a plan
on public relations, which indicated the need for all-inclusive
knowledge dissemination made possible by a large proportion
of budget. However, when the second revision of the Master
Plan was submitted to the executive committee, the significance
of this part of the plan was reduced. The budget in disseminating
information on heritage conservation through different public
channels was also cut down, making it very difficult to execute
any public relations work. If we can restore the access to
information outputs, we can advance public discussion on
authenticity; on what are good and bad for the protection of the
heritage sites, which would lead to a practical formation of our
own definition of authenticity and integrity.

Mr. Saiklang Jinasu:

I am from the Eighth Fine Arts Regional Office for Chiangmai.
The definition of authenticity concerns much on the
philosophies, which, in my view, are different in Western and
Eastern cultures. In Eastern culture, we tend to incline toward
reconstruction because it restores the function of the site to
serve the well-being of the people; in the same sense that Dr.
Wijesuriya explained in his presentation. Kru Ba Srivichai, a
renowned Thai monk in the past, led restoration works, which
mainly involved rebuilding of some parts of the site. If we
consider such action in the light of the Venice Charter, it would
be inappropriate for the fact that forms and designs were
deviated. But considering from the standpoint of Eastern culture
– which focuses on maintaining the spirit and functions of the
place – if the action makes the temple remain religious and
living, it serves the objective of the restoration. Therefore, the
issue of authenticity is about prioritizing on one or few of all the
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six attributes. The Venice Charter gives weight to forms or
designs, materials and techniques, but much less on the
feelings or spirit and functions of the place. But for us, as Thais,
we put weights on the attributes differently. This is an obvious
behavioral conflict that can be observed everyday: when we
enter an archaeological ruin that is a prang, we know that inside
the prang contains, or used to contain, the Lord Buddha’s relics
but we tend not to gesture respect or wai to the prang anymore,
which shows that sometimes we also forget authenticity in the
form of the spiritual meaning of the place. We instead use the
place for didactic observation on the architectural forms and
restoration styles. Therefore, there is a long way for us to evolve
on our perception of value. There will be endless times that we
have to redefine our meaning of authenticity. Nonetheless, the
core of the redefinition is how to land on the scope that supports
both the well-being of the heritage and people.
Mrs. Montira H. Unakul:

In the journey from the Venice Charter to Nara Document, to
Nara+10 and Nara+20, where should the Historic City of
Ayutthaya be in this spectrum? More importantly, where do we
want it to be? On one hand, there are people who think that
monuments at the Historic City of Ayutthaya should be
replastered or restored to the state suitable for veneration as
Buddhist temples, while on the other hand, there are those who
posit that the Historic City of Ayutthaya constitutes a palimpsest
of ruins and should be carefully preserved in such way.

Dr. Gamini Wijesuriya:

In determining the position of the Historic City of Ayutthaya in
the spectrum of philosophies, the fundamental question to ask
is for whom this site remains present until today.

Mr. Wilfried Giessler:

The flood protection walls, especially at Wat Chai Wattanaram,
in the eyes of a tourist are simply ugly. They took away the
beauty and the spirituality of the site. Although there is a need
to protect the site from the destruction of future floods, there
could have been other more integrative ways to erect the
protective walls within this pristine cultural landscape.

Mr. Pasom Narata:

Ordinary people’s perception of authenticity is simple; if you
show them an old, waned pagoda and a newly plastered
pagoda, they would say that the old-looking one is authentic.
Therefore, in answering to the authenticity as defined by local
people and visitors, we should prioritize on the exact
preservation of the original façade as much as possible.
Rebuilding or remaking some parts should be carefully done
only to enhance understanding of the artistic styles of different
Ayutthaya periods. In so doing, decisions on materials used at
the site cannot be made into a universal standard; it has to be
researched and studied on-site at case-by-case basis.
International standards are useful, but it needs contextualization
to fit our situation and perception.

Mr. Ricardo Favis:

It has become a wide criticism that the World Heritage status
brings in massive tourism. When analysing the physical
development of the Historic City of Ayutthaya, one will observe
that it has been dictated by the demands of the tourism industry.
Therefore, it is important for the local government to rethink
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whether its priority is to provide all the facilities that tourists want,
or to maintain and enhance the well-being of the people.
Dr. Douglas C. Comer:

There is a need for structure that encourages the improvement
of the management of the Historic City of Ayutthaya. We should
not dictate what people have to do, but we need to provide a
scope of activities that could be done within the heritage
property. Balancing between local people’s needs and tourism
demands requires an economic development plan that pays
attention to small and medium-sized enterprises developed and
nurtured in the local communities. The government needs to set
up a viable economic organisation that does not focus only on
making money. Its main function is to conduce a healthy
environment for local economic opportunities from the presence
of the World Heritage Site. This organisation should implement
a plan to prioritize interests of local communities and provide
them with supports and mentoring, while reducing chances for
big multi-national companies to take over local businesses. The
disparity observed is that the local communities will not support
the presence of the World Heritage Site unless they see that
they can benefit economically, and that the economic benefit will
be distributed equitably.

The participants continued to discuss on the issue of integrity, concerning the territory of the
designated World Heritage Property in relation to the encroaching urban growth. At the end,
the discussion generated some insights for possible solutions and development opportunities
that can be integrated into the revised Master Plan.
Dr. Gamini Wijesuriya:

There are three aspects to consider on the integrity of the
Historic City of Ayutthaya: firstly, whether all attributes and
elements that represent authenticity of the site are within the
boundary of the World Heritage property; secondly, whether the
property is of sufficient size to reflect the City of Ayutthaya; and,
lastly, whether it has any external or internal threats. The World
Heritage Committee has suggested that there should be an
extension to include all attributes and elements that represent
the authenticity. However, the Thai Government has considered
such recommendation to involve long and complicated
processes which cannot be executed in the short term.
Nevertheless, the procedures to tackle external and internal
threats to the site, for example, floods, should by now be
possible. Indeed, the Fine Arts Department has worked with
many organisations including UNESCO in establishing and
implementing disaster risk prevention and mitigation plan.
Another threat from our observation is the urban roads, which
could be considered a more prominent threat to the stability of
the site than floods.

Mr. Pasom Narata:

Urban growth has also caused negative impacts to the stability
of monuments. Modern engineering has revealed that one of the
reasons monuments have collapsed or changed shapes is due
to the reduction or movement of underground soil and water. For
Ayutthaya, such changes have been caused by the urban usage
of the underground water and intervention to the soil from new
constructions. Therefore, a sustainable way to stop this
intensifying problem is to stop new constructions and
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community expansion that may tamper with the site from their
intervention of underground resources.
Dr. Amara Srisuchart:

Talking about the urban growth in Phra Nakorn Si Ayutthaya,
according to our revised Master Plan, the preservation of the
core zone of the Historic City of Ayutthaya has been in serious
consideration. Population control in the core zone of the historic
city could be made possible by the regulation controlling the
height of new buildings in the area, which will lead large-scale
business activities, such as hotels, malls, and big companies, to
decide to resettle in the zones further away from the historic city.
When major economic facilities have moved outside the
designated property, people who have erected temporary
housings and vendors to serve the growing urban communities
will also move out. Such middle to long-term procedure in the
plan aims to reinforce the integrity of the Historic City of
Ayutthaya. This is a more effective and compromising method
than having an instant rule suspending people from their
existing settlements inside the core zone of the heritage site.
The impact is expected to be visible in the next generation when
the majority of people will move out to the expanded city along
the highway in the south of the historic city. By then, we should
be able to have a plan to revive entirely the historic environment
of the Ayutthaya. This is not the only strategy we have in place
for the land encroachment issue, we also include in the Master
Plan campaigns to raise public awareness on the importance of
the World Heritage, as well as spaces for new research projects.

Ms. Pakpadee Yukongdi:

Taking examples from other World Heritage towns elsewhere,
the Master Plan could have included delicate details as much as
possible, such as a guideline on the shape of house roofs within
the World Heritage territory, which can help reflecting the
heritage atmosphere of the site rather than allowing random
styles and colours of the roofs.

Dr. Douglas C. Comer:

To extend the idea of relocating amenities to outside the core
zone in order to impact population movement, I would like to
propose a conclusion from recent, successful experimentation
elsewhere. There have been projects introducing design
standard for ‘gateway community’ which benefits local people
economically, complements tourist experience of the heritage
even before they reach the heritage site, and facilitates easier
management to the historic park. The gateway community is an
appealing residential area that conveys the atmosphere of the
heritage site behind it. It contains pleasant local housings for
visitors as alternatives from luxurious hotels, which can make
the visitors decide to stay in this area rather than at any buildings
nearby the historic monuments. The project implementers,
usually the historic parks, have to communicate on the
controlled theme compatible to the heritage experience, which
the gateway community should adopt, to local government,
businesses and transportation providers, pointing out the
economic gains that these stakeholders will get from the
cooperation. Such initiative helps bringing the fullest potential of
the local private sector, bringing the newly emerged community
to the equation that supports the Outstanding Universal Value
Final Draft
86

Appendix 10

519

of the heritage properties. It only requires a different way of
thinking: not trying to make rules, but working instructively with
the surrounding communities.

2. Institutional and technical development
The discussion on authenticity and integrity will be reflected accordingly in the updated
principles for the conservation of the Historic City of Ayutthaya. However, the real challenge
is once we have these principles, how do we put them into practice in the field.
Dr. Hans Leisen:

An accepted philosophy regarding material use is to not
introduce any new materials that have damaging effect to the
original material. Thus, there is always a need to prove whether
the experimental application of any materials onto the
monuments really works or not. Indeed, there is no bad material
for conservation in general. There is only materials in the wrong
place or wrong application of materials. The only way to discern
this is to conduct an investigation to understand the physical
parameters, properties and natural alteration of historic
materials over time. Thorough studies will allow a proper
selection of adaptive materials to use with traditional materials.
At the Historic City of Ayutthaya, it is in the mind-set of
professionals and masons that traditional materials are good.
Traditional materials in this case are the mixtures of lime, sugar
canes, rubber, buffalo skin glue, etc. Although this does sound
promising, there has not been any investigation whether these
traditional materials are safe in reality. The only evidence that is
used to back up the formulae of the traditional materials is the
oral tradition, which are largely admitted to have diverged over
multiple times of transmission. Certainly, we must respect
knowledge from the oral tradition, but we also need to move
forward to create new knowledge using our current resources,
which might or might not be in line with the traditional
knowledge. If there is a material without the need to add sugar
canes, and is compatible to the historic structures and surfaces
physically and chemically, why should we not use it? I think the
Fine Arts Department also needs to find a new approach in the
general philosophy of material selection that is based more on
the scientific basis.

Dr. Vasu Poshyanandana:

Operational-level staff of the Fine Arts Department still insist that
they do not lack knowledge and skills in conservation, despite
the World Heritage Committee’s reported comments, but they
have criticized themselves for lacking serious commitment in
long-term planning and work execution. Ad hoc problem solving
without grounding principles has become too normally a working
routine in this organisation. It is, therefore, an important
challenge to the Fine Arts Department in actualizing
recommendations from this international symposium in the
institutional practices. What we need is, first, an effective
information management system, starting from updating
necessary in-depth researches. Secondly, we need a
systematic documentation; we should not anymore waste the
knowledge that we have long invested our time gaining by
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putting the finished works and other organisation’s great
contributions in closed boxes. Third, we need an improved
control and monitoring system. There is a grave need for policy
changes to enable a better working environment, and for the
improvement of institutional work quality. Project planning
according to administrative comforts and quantitative evaluation
should be excluded from the organisation’s culture. These
factors have made outsiders of the organisation consider that
we do not have the skills, while we, in fact, do not have the
opportunity to exhibit our skills.
Dr. Amara Srisuchart:

Apart from the community liaison plan alongside the urban
growth control, we also include in the revised Master Plan the
outline of series of trainings aiming for the Fine Arts Department
officials and concerned stakeholders. Such initiative has been
in the pipeline even before the recommendation and support
from UNESCO, with the aspiration to become a centre for
capacity-building on heritage conservation for ASEAN. We also
would like to invite beforehand international experts present at
this symposium to assist us with their expertise and
consideration for possibilities of collaboration with the Thai
Government in their ongoing projects, not only for the Historic
City of Ayutthaya but also other heritage sites in Thailand and
its neighboring countries.

Dr. Vasu Poshyanandana:

We should seize the opportunity, while receiving
recommendation from the World Heritage Committee and
supports from many organisations in implementing the project
to revive Thai traditional building craftsmanship for heritage
conservation, in bringing changes to our organisation. The Fine
Arts Department needs to change the way it works separately
from other agencies and academic institutes. Through this
project with UNESCO, we have a chance to work closely with
the Crown Property Bureau and big corporates, such as the
Siam Cement Group. We should adopt this model of working
that draws us closer inter-sectorally.

Dr. Gamini Wijesuriya:

The Historic City of Ayutthaya is not the only site in the world
that has been facing diverse problems. There are still
opportunities to improve and even progress much more than
what we can speculate. I still have a trust in the hundreds of
years of accumulated knowledge in this country.

Dr. Amara Srisuchart:

The most important thing for a development program is the
manpower in all levels. For the Fine Arts Department, the
development of its manpower should not be limited to the
department’s officials, it should extend to craftspeople, as well
as local community members. Awareness of the need for
conservation through all forms of education is the key to the
sustainable protection of the heritage.
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The final discussion started off with an observation that the preservation of Ayutthaya is still
largely focused on conserving the physical attributes. It was further acknowledged that the
majority of attention is still paid to the predominantly brick monuments and to some extent
decorative aspects such as murals and stucco carving. However, if we look at the Outstanding
Universal Value of the site, which is the reason it has been recognized as World Heritage, it
extends beyond just the significance of the monuments to also include the artistic values of
the decorative works as well as the genius of the ancient urban landscape and systems such
as the hydrological network. The hydrological network in particular seems to be a crucial factor
not just at the urban scale, but also affects the wellbeing of monuments at an architectural
scale as well. Therefore, the task of conserving Ayutthaya needs to encompass more fully
these other components of the historic city as well, in order to convey all aspects of the
Outstanding Universal Value of the site.
Indeed, from “conserving physical attributes that convey Outstanding Universal Value through
use of authentic sources”, the conversation shifted to a new focus instead: “conveying
Outstanding Universal Value through conservation of physical attributes and
interpretation/education, based on authentic sources and scientific evidence, using a more
participatory approach, working in an integrated manner with other agencies/stakeholders,
and with more capable manpower.”
In order to make informed decisions about conserving the site, it was agreed that it was not
possible to draw up rigid guidelines whether to conserve a monument in this way or in that
way, with fixed design templates or material formulas to be applied to all monuments. Instead,
it is necessary to apply a more rigorous process of conservation. This starts with conducting
proper and thorough analysis of each monument in terms of its material composition, its
structural behavior and other aspects in order to decide how it should be best conserved. In
this sense, it was argued that the Historic City of Ayutthaya needs improved principles and
guidelines in terms of conservation processes, rather guidelines for specific conservation end
products. Important aspects of the improved conservation working process include:











more organized system of documentation for the monuments and other heritage
attributes which can be used as a reference in the conservation process
more thorough scientific investigation of the condition of the monuments prior to
conservation to understand the causes of deterioration, the behavior of materials and
structure, and the interaction of the monument with its setting, the environment and
the wider urban and social context
customized, evidence-based design of conservation interventions based on this
preliminary investigation
more complex understanding of materials to be used in conserving monuments, using
a mix of traditional and modern materials where appropriate, which are proven to be
compatible with the ancient structures composed of brick, lime and laterite
broader process of consultation and cooperation with other people and agencies in
planning the conservation intervention
more careful attention to monitoring the conservation work as it is occurring, to ensure
adherence to the conservation guidelines and design
more flexible contracting and budgeting systems that reflect understanding that a
longer time frame (beyond the 12-month fiscal year) is needed to deliver quality
conservation outcomes
better trained staff, contractors and workers, in both conservation theory as well as
practical applications
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Reflecting the shifts in international conservation practice, the symposium participants strongly
urged not to emphasize exclusively on material authenticity to embrace other dimensions of
authenticity, including spiritual aspects. The Historic City of Ayutthaya should be perceived in
material and immaterial aspects, both of which should be enhanced. Therefore a wider range
of sources should be considered in making decisions about conserving the site and specific
feature such as monuments. This would also include taking into consideration the viewpoints
of various other stakeholders such as monks and other local community members who may
value the on-going use and sacred significance as part of the revised understanding of the
“authenticity” of a monument. A great diversity of sources from strong scientific research and
investigation should be considered in order to upgrade the conservation capacity.
From a realistic point of view, given that the modern situation is very different from the historic
situation of the city, it may not be possible to completely revive the ancient features, functions
and systems as before. In this case, where it is not possible or appropriate to restore or revive
some ancient features, it would be useful to compliment the work of physical conservation with
other means, such as interpretation through storytelling or education. In this way, visitors and
residents alike will gain a keener appreciation of the story of historic Ayutthaya and gain a
better understanding beyond simply seeing the ruins that now exist.
As part of the broadening of the mission of conserving Ayutthaya beyond monuments, it would
be necessary to work in an integrated manner, with the FAD joining hands with universities,
other government agencies and various stakeholders in order to better accomplish this
complicated task.
Moving forward with the revised Master Plan of the Historic City of Ayutthaya and its future
conservation guidelines, it is important to highlight its Outstanding Universal Value cannot be
limited to the archaeological components. ‘Ayutthaya’ should be understood as a continuous
territory, an ancient city with connected boundaries much bigger than the area designated as
the World Heritage Site. Currently, the efforts of conserving Ayutthaya are mainly in the hands
of the FAD, which is focused on the well-being of the heritage site. Nevertheless, Ayutthaya
is, in fact, larger than the historic park area and other archaeological components. The socalled ‘Greater Ayutthaya’ should be understood to include the ancient city, the modern city,
as well as the people who live in there. The participants agreed that this should be the actual
target of overall conservation intervention. Therefore, it becomes an issue of not merely the
well-being of the heritage, but also the well-being of the larger community and landscape.
Ultimately, in order to ensure the sustainability of the site, we have to widen our perspective
to consider the larger extent of Ayutthaya and to adjust the working strategies to be beyond
specific issues of conserving bricks and mortar, to encompass the management of both
historic and contemporary settings.

Figure 60. © UNESCO/M.H.Unakul
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Keynote Session: International standards on the conservation of World Heritage Sites
1. From Venice Charter to Nara+20 by Dr. Gamini Wijesuriya
2. The latest development of guidelines and standards on the management of
archaeological heritage by Dr. Douglas C. Comer
Session 1:

Evolving principles and practices in the conservation of brick
monuments for World Heritage Sites

3. Mỹ Sơn World Heritage Site and its Conservation by Mr. Ðặng Khánh Ngọc
4. Angkor World Heritage Site and its Conservation by Dr. Christophe Pottier
Session 2:

Brick monument conservation in Historic City of Ayutthaya World
Heritage Site: challenges and responses

5. Conservation of Historic City of Ayutthaya World Heritage Site against Big
Floods by Dr. Nishiura Tadateru
6. The development of Master Plan for the Management of Historic City of
Ayutthaya World Heritage Site by Mr. Anan Chuchote
7. Preventive measures for a brick monument from salt weathering: an on-site
study at Wat Mahathat, Ayutthaya by Dr. Masahiko Tomoda
8. German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - Documentation, research,
conservation & training by Dr. Hans Leisen
9. Conservation and training project at Historic City of Ayutthaya
by Ms. Josephine D’Ilario
Session 3:

Revival of traditional craftsmanship in brick and lime conservation for
World Heritage Sites

10. Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage Sites in
India by Dr. Gurmeet Rai
11. Use of traditional materials and techniques in the conservation of brick
monuments in Angkor by Dr. Ly Vanna
12. Revival of Thai traditional building craftsmanship for World Heritage
conservation by Dr. Amara Srisuchart
13. Use of traditional materials in stucco conservation in Thailand
by Mr. Apichat Suwan
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Keynotes: International standards on the conservation of
World Heritage Sites

1.

From Venice Charter to Nara+20
The presentation explains comprehensively the development of philosophy of heritage
conservation, from 1965 when The International Charter for the Conservation and
Restoration of Monuments and Sites was conceived in Venice, to the revolution of concept
of authenticity through Nara Document on Authenticity in 1994 and its even more
progressive offshoot, the Nara+20 on Heritage Practices, Cultural Values and the
Concept of Authenticity (2014).
About the Speaker: Dr. Gamini Wijesuriya
Dr. Wijesuriya’s expertise covers disciplines of historic preservation, archaeology and
heritage management. He served as the Director of Conservation in Department of
Archaeology of Sri Lanka from 1983 to 1999, and as the Principal Regional Scientist of
Department of Conservation in New Zealand from 2001 to 2004. He was involved in
developing scientific research strategies for heritage conservation, with extensive list of
published works. At present, he is a Project Manager of the Sites Unit of International
Centre for the Study of Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM). He
coordinates courses on conservation of built heritage and World Heritage activities, and
oversees the Living Heritage Sites programme.
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International Symposium on the Conservation of Brick Monuments at World Heritage Sites
19-21 October 2016, Historic City of Ayutthaya World Heritage Site, Thailand

From Venice Charter to Nara+20:
Beyond Heritage Secularisation
จากกฏบัตรเวนิส สู นารา+๒๐:
อีกขั้นของการนํามรดกมาสูสังคม
Gamini Wijesuriya
ดร. กามินี วิเจสุริยา

My presentation / การนําเสนอของขาพเจา
• Part 1: The Venice Charter:
Secularisation of Heritage
• Part 2: The Venice Charter:
Demand for Change, Resistance
and Re-empowerment
• Part 3: The Nara plus 20:
Beyond Secularisation Heritage
• Part 4: The Post-Nara Period:
Beyond the Wellbeing of Heritage
• Conclusions: A New Era Towards
Moving Beyond Secularisation of
Heritage

• ส่วนที่ ๑: กฎบัตรเวนิส: การนํา
มรดกมาสูส่ งั คม
• ส่วนที่ ๒: กฎบัตรเวนิส: การ
เรียกร้องให้เกิดการเปลีย่ นแปลง การ
ต่อต้าน และการสร้างความสามารถ
ขึน้ อีกครัง้
• ส่วนที่ ๓: นารา+๒๐: อีกขัน้ ของการ
นํามรดกมาสูส่ งั คม
• ส่วนที่ ๔ ยุคหลังจากเอกสารนารา:
ยิง่ กว่าเรือ่ งความอยูด่ ขี องแหล่ง
มรดก
• บทสรุป: ยุคใหม่สอู่ กี ขัน้ ของการนํา
มรดกมาสูส่ งั คม
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The Venice Charter:
Secularisation of Heritage
กฎบัตรเวนิส:
การนํามรดกมาสูสังคม
Part 1
สวนที่ ๑

VENICE CHARTER / กฎบัตรเวนิส
• International Charter for the Conservation and
Restoration of Monuments and Sites
• กฎบัตรนานาชาติวา่ ด้วยการอนุ รกั ษ์และบูรณะโบราณสถาน
และแหล่งมรดก
• 2nd International Congress of
Architects and Technicians of
Historic Monuments, Venice, 1964
• Adopted by ICOMOS in 1965.

• การประชุมสภาสถาปนิกและนักเทคนิค
เกีย่ วกับโบราณสถานประวัตศิ าสตร์ ครัง้ ที่
๒ กรุงเวนิส พ.ศ. ๒๕๐๗
• รับรองโดยองค์กรอิโคโมสในปี พ.ศ. ๒๕๐๘
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Secularisation Heritage / การนําแบบแผนมรดกมาสูสังคม

MONUMENTS & SITES
โบราณสถาน และแหลง

CONSERVATION PRINCIPLES (well established!)
หลักการการอนุรักษ (ไดรับการระบ อยางถองแท!)

PHYSICAL
FABRIC
องคประกอบ
ทางกายภาพ

IMPACTS
(ON HERITAGE /
ONLY NEGATIVE)

ผลกระทบ
(ตอมรดก / เฉพาะแงลบ)

RESULTS
(INTERVENTIONS ON
HERITAGE)

ผลลัพธ

(การเขาแทรกแซงอนุรักษ
แหลงมรดก)

CARE
(WELLBEING)
FOR HERITAGE
การดูแล
(ความเปนอยูที่ดี)
ของมรดก

CONSERVATION OF MONUMENTS & SITES: EXPERT DRIVEN
การอนุรักษโบราณสถานและแหลง: ดําเนินดวยผูเชี่ยวชาญ

A cetiya (stupa) should be treated as
a living Buddha. All the respect and
honour that one pays to the Buddha
should be paid to the cetiya as well.
(Rahula 1956)
เจติยะ หรือสถูปเจดียนั้น ควรไดรับ
การปฏิบัติราวกับเปนพระพุทธเจาที่ยัง
ดํารงอยู ควรไดรับความเคารพและ
การใหเกียรติเชนเดียวกับที่คนมีตอ
พระพุทธเจา (ราหุลา พ.ศ. ๒๔๙๙)
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Stupas in Sri Lanka
สถูปเจดียในประเทศศรีลังกา

Foundation of the largest stupa / รากฐานของสถูปขนาดใหญที่สุด
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Pre-1940
กอนป พ.ศ. ๒๔๘๓

1940
ป พ.ศ. ๒๔๘๓

1890
พ.ศ. ๒๔๓๓

1895
พ.ศ. ๒๔๓๘

Mirisaweti Stupa
สถูปมิริสเวติ
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Mirisaweti Stupa
สถูปมิริสเวติ

Restored in 1993 BY PROFESSIONALS
ไดรับการบูรณะโดยมืออาชีพในป ๒๕๓๖

Kathmandu, Nepal
กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
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Those [temples] whose characteristics are still
perceptible in their principal and secondary
elements [are to be renovated] with their own
materials.
If they are lacking in anything or have some
similar type of flaw, the sage wishing to
restore them, [must proceed in such a way
that] they regain their integrity and that they
are pleasantly arranged (anew);
วัดซึ่งมีลักษณะองคประกอบทั้งหลักและรองที่ยัง
สังเกตได [จะไดรับการบูรณะ] ดวยวัสดุที่ใชสราง
วัดนั้นๆ
ถาไมมี หรือมีความขาดตกที่คลายคลึงกัน ฤษีที่
ปรารถนาจะบูรณะวัดนั้น [ควรกระทําดวยวิธีที่]
วัดจะไดรับความครบถวนและความเปนระเบียบ
เรียบรอยกลับคืนมา [ใหมอีกครั้ง]

this [is to be done] with the dimensions height and width – which were theirs, with
decorations consisting of corner, elongated
and other aedicule, without anything being
added [to what originally existed]
and always in conformity with the advice of the
knowledgeable
ทั้งนี้ [ควรกระทํา] ดวยมิติ – ความสูงความกวาง –
ที่เปนอยูแตดั้งเดิม ดวยลวดลายประดับที่
ประกอบดวยมุม กานและแทนตางๆ โดยไมมีการ
เสริมเติมแตงเพิ่มเติม [จากที่ปรากฏอยูแตครั้ง
กอน]
และสอดคลองกับคําของผูรอู ยางสม่ําเสมอ
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Traditional Conservation: 10th Century AD
การบูรณะแบบดั้งเดิม: คริสตศตวรรษที่ ๑๐
• “….when an image is slightly damaged, it should never be
discarded; but when its arms, hands, feet and legs are severed,
when it is broken, split up or nine Yava portion of it gone or when
it gets disfigured, it is usually to be discarded. If its fingers, etc.,
are cut up (or broken) the sages recommend binding (repairing)
them” (Silparatna).
• “...เมื่อรูปบูชาเสียหายเล็กนอย ไมควรทิ้งเสียเลย แตเมื่อแขน มือ เทา
และขานั้นเสียหายมาก หรือถาแตกหัก แยกเปนชิ้นๆ หรือถา ยวา ทั้ง
เกาของรูปนั้นสูญหายไป หรือผิดรูปไปแลว ก็มักจะตองทิ้งเสีย ถา
เพียงนิ้ว ฯลฯ ถูกตัด (หรือหัก) ฤษีจะแนะนําใหเย็บ (ซอม) ชิ้นสวน
เหลานั้น” (ศิลปะรัตนา)

Traditional Conservation: 10th Century AD
การบูรณะแบบดั้งเดิม: คริสตศตวรรษที่ ๑๐
• “The King should not set up or keep in a
temple a disproportioned or broken
image; worn out images of the angels, and
ruined temples, are to be carefully
restored” (Sukranitisara of Sukracarya)
• “กษัตริยไมควรเก็บหรือนํารูปบูชาที่บิดเบี้ยว
หรือแตกหักมาประดิษฐานในวัด รูปปน
เทพยดาที่เกาทรุดโทรมและวัดที่เปนซาก
ปรักหักพังนั้นควรไดรับการบูรณะ” (สุกรนิติ
สาระ จาก สุกรการยา)
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Harnessing Traditional Knowledge from Water Management System
of the Historic City of Ayutthaya, Thailand
toward Flood Risk Mitigation and Sustainable Development
การทนุบํารุงภูมิปญญาดั้งเดิมจากระบบการบริหารจัดการน้ําของนครประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย สูการบรรเทาความเสี่ยงตออุทกภัย และการพัฒนาที่ยั่งยืน
Hatthaya Siriphatthanakun
SEAMEO-SPAFA, Bangkok, Thailand
หัทยา สิริพัฒนากุล
SEAMEO-SPAFA กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
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http://www.asiatravelgate.com/ayutthaya-thailand-major-tourism-destination/

http://www.retireearlylifestyle.com/ayutthaya.htm
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Bagrati Cathedral and Gelati Monastery (Georgia)
โบสถบากราติ และพระอารามเกลาติ (จอรเจีย)

Source: WHC / แหลงที่มา: ศูนยมรดกโลก
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Bagrati Cathedral and Gelati Monastery (Georgia)
โบสถบากราติ และพระอารามเกลาติ (จอรเจีย)

Source: WHC / แหลงที่มา: ศูนยมรดกโลก
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Kasubi Tomb
สุสานกาซูบิ
The 132-year-old royal tombs was
burnt on March 16, 2010.
สุสานกษัตริยอายุ ๑๓๒ ป ถูกเผา
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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The Temple of the Tooth Relic of Sri Lanka / วัดพระเขี้ยวแกว ประเทศศรีลังกา

Bombed in January 1998 / โดนระเบิดเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑
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• ‘Living monuments, i.e. those • โบราณสถานที่คงชีวิต ไดแก
which continue to serve the
แหลงที่สืบทอดจุดประสงคการ
purposes for which they
ใชงานที่มีมาตั้งแตดั้งเดิม (การ
were originally intended’.
ประชุมกรุงมาดริด พ.ศ.
(Madrid Conference 1904)
๒๔๔๗)
• ‘In the case of living
• “ในกรณีของโบราณสถานที่คง
monuments it is sometime
ชีวิต บางครัง้ เราจําเปนตอง
necessary to restore them to
บูรณะมากเกินกวาที่พิจารณา
a greater extent than would
ไวดวยหลักการทางโบราณคดี
be desirable on purely
ลวนๆ...” (จอหน มารแชล
archaeological grounds...’
พ.ศ. ๒๔๗๐)
• (John Marshall 1927)

Principles of Restoration
หลักการการบูรณะ
Sri Lanka 1945 / ศรีลังกา พ.ศ. ๒๔๘๘
• Restoration of ancient shrines …
has to be carried out without
hurting the religious susceptibilities
• Restoration is to preserve and
of
the people … that intervention by
reveal the aesthetic and
the Department does not affect their
historic value of the
vested interests and traditional
rights…
monument.
• การบูรณะศาสนสถานโบราณนั้นตอง
• การบูรณะคือการคงไวและเผย
ปฏิบัติโดยไมทํารายความออนไหว
ทางศาสนาของผูคน โดยการเขา
ใหเห็นคุณคาทางศิลปะและ
แทรกแซงอนุรักษของกรมตองไมมี
ประวัติศาสตรของโบราณสถาน
ผลกระทบตอผลประโยชนโดยธรรม
และสิทธิแตดั้งเดิมของพวกเขา

Venice charter 1964 /
กฎบัตรเวนิส พ.ศ. ๒๕๐๗

108

Appendix 10

541

The Venice Charter:
Demand for Change, Resistance
and Re-empowerment
กฎบัตรเวนิส: การเรียกรองใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
การตอตาน และการสรางความสามารถขึน้ อีกครั้ง
Part 2
สวนที่ ๒

• “… concept of anastylosis best exemplifies the European
nature of the conservation philosophy, ... and this is the
procedure adopted by archaeologists in dealing with the
ruins of classical temples and similar monuments”
• Australia ICOMOS 1990

• “... แนวคิด อนัสติโลซีส (เทคนิคการศึกษารูปแบบอยางละเอียด
กอนรื้อประกอบใหม) เปนตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดของปรัชญาการ
อนุรักษแบบยุโรป และเปนกระบวนการที่นักโบราณคดีนํามาใช
การปฏิบัติงานที่ซากวัดโบราณสมัยคลาสสิคและโบราณสถานที่
คลายคลึงกัน”
• อิโคโมสออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๓๓
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Roland Silva / โรลองด ซิลวา
• “We congratulate the authors of the Venice
charter ... the Venice Charter itself is not
necessarily the end of the road. We have
shown the scope …and limitation which we
have either to correct or to combat.” (1983)
• “เราขอแสดงความยินดีแกคณะผูเขียนกฎบัตรเว
นิส ... กระนั้น กฎบัตรเวนิสนี้ยังไมถือวาเปน
ปลายทางที่สิ้นสุดแลว เราไดแสดงใหเห็น
ขอบเขตและขอจํากัด ซึ่งเราจําเปนตองทั้งแกไข
และตอกร” (พ.ศ. ๒๕๒๖)
From ‘The significance of the Venice Charter for the conservation and restoration of
monuments and sites with special reference to Eastern Countries’, 1983
จากเอกสาร ‘ความสําคัญของกฏบัตรเวนิ สต่อการอนุ ร ักษ ์และการบูรณะปฏิสงั ขรณ์โบราณสถานและ
่ นัยยะพิเศษต่อประเทศตะวันออกต่างๆ’ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖
แหล่งทีมี

• “The Charter’s text, although concise • “เนื้อหาในกฎบัตร แม้วา่ จะกระชับและ
and clear, is insufficient due to
ชัดเจน แต่กไ็ ม่เพียงพอ เนื่องจาก
scientific progress having broaden
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้
the field of work in preservation and
ขยายขอบเขตการทํางานด้านการ
restoration, making it, thereby,
อนุรกั ษ์และบูรณะ ทําให้จาํ เป็ นต้อง
necessary to revise concepts…” –
ทบทวนแนวคิดกันอีกครัง้ ...” – อิ
Australia ICOMOS
โคโมส ออสเตรเลีย
• “… literal implementation of all its
• “... การดําเนินการตามทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นกฎ
articles in the US would be difficult
บัตรในสหรัฐนัน้ เป็ นสิง่ ทีย่ ากลําบากใน
today and indeed raised many
ปจั จุบนั และแน่นอนว่าทําให้เกิด
issues why its contents should be
ประเด็นต่างๆขึน้ ทีส่ ะท้อนว่าทําไมเรา
revisited.
จึงจําเป็ นจ้องทบทวนเนื้อหาของกฎ
บัตร
• … the social utility of historic
preservation in dealing with such
• … ประโยชน์ทางสังคมของการ
problems as poverty and economic
อนุรกั ษ์ทางประวัตศิ าสตร์ ในการ
จัดการปญั หา อาทิ ความยากจน และ
development.” – US ICOMOS
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ”
• – อิโคโมส สหรัฐอเมริกา
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• … now the time has come to • … ขณะนี้ ถึงเวลาแลวที่จะ
examine the (Athens) Charter พิจารณากฎบัตร (เอเธนส)
กันอีกครั้ง เพื่อที่จะ
afresh in order to make a
ทําการศึกษาอยางลึกซึ้ง ใน
thorough study of the
หลักการที่เกี่ยวของ และเพื่อ
principles involved and to
ขยายขอบเขตของกฎบัตร
enlarge its scope in a new
สําหรับเอกสารฉบับใหม
document...’

1990 / พ.ศ. ๒๕๓๓
“Charter is a living and
dynamic document…
… And that the charter of
Venice is a historical
monument which should be
protected and preserved. It
needs neither restoration,
renewal, nor reconstruction.”

“กฎบัตรนั้นเปนเอกสารที่คง
ชีวิตและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา...
... และกฏบัตรเวนิสนี้เปน
อนุสรณทางประวัติศาสตรที่
ควรไดรับการปกปองคุมครอง
ไมจําเปนตองมีการบูรณะ เติม
เต็ม หรือสรางใหมแตอยางใด”

9th General Assembly of ICOMOS
1990

การประชุมสมัชชาใหญครั้งที่ ๙ ของ
องคกรอิโคโมส พ.ศ. ๒๕๓๓
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Raymond Lemaire / เรมอนด เลอแมร
• “The congress participants in 1964
did not realise the complexity of
international preservation.”
• “ผูเขารวมประชุมในป พ.ศ. ๒๕๐๗
นั้นไมไดตระหนักถึงความซับซอน
ของการอนุรักษในนานาชาติ”
Raymond Lemaire who was a signatory to the Venice charter has clearly expressed this at
the pre-Nara meeting.
เรมอนด์ เลอแมร์ ซึง่ เป็ นหนึ่งในผูล้ งนามในกฎบัตรเวนิส ได้แสดงทัศนคติอย่างชัดเจนในการประชุม
ครัง้ ก่อนการประชุมทีเ่ มืองนารา

• “Charters are fashionable. However, they
never contain more than the minimum on
which the majority has agreed.”
• “กฎบัตรต่างๆนัน้ ทันสมัย แต่มสี าระเพียง
น้อยนิดจากทีค่ นส่วนใหญ่เห็นพ้องกัน”
• “… Times have changed. Other cultures have earned respect and
the differences which they represent in relation to those of the
West have enriched the vision which humanity has of itself and of
its culture.”
“... กาลเวลาได้เปลีย่ นแปลงไปแล้ว วัฒนธรรมอื่นๆได้รบั ความเคารพ
ความแตกต่างทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของพวกเขา เมือ่ เทียบกับประเทศ
ตะวันตก ก็ได้พฒ
ั นาทัศนคติทม่ี นุ ษยชาติมตี ่อตนเองและต่อวัฒนธรรม
ของตน”
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“We imagined that our Carta del Restauro of
1964 would have universal significance ...
However, today I can confess: there was
much that we simply did not know. You know,
we were convinced that we were sufficiently
clever. But we did not understand where the
difficulties were.” – Gertrude Tripp, 2001
“เราไดจินตนาการเอาวา การตา เดล เรสตาอูโร ของเราในป พ.ศ.
๒๕๐๗ จะมีความสําคัญในระดับสากล ... อยางไรก็ตาม วันนี้ขาพเจาขอ
สารภาพวา มีอีกหลายสิ่งที่เราแคไมรูเลย ทานก็ทราบวา เราเชื่อวาเรา
ฉลาดเพียงพอ แตเราไมเขาใจเลยวาความยากลําบากมันอยูตรงไหน”
– เกอร์ทรูด ทริปป์ พ.ศ. ๒๕๔๔
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Venice Charter is the ‘foundation guiding document
for the conservation of cultural heritage’
กฎบัตรเวนิสคือเอกสารแนวทางปฏิบัติงานพื้นฐานสําหรับการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

The Nara plus 20:
Beyond Secularisation of Heritage
นารา+๒๐:
อีกขั้นของการนํามรดกมาสูสังคม
Part 3
สวนที่ ๓

114

Appendix 10

547

Nara Document on Authenticity
เอกสารนาราวาดวยความแท
“The Eurocentric doctrinal foundation
that had been developed for over two
centuries to sustain its focus on
materiality was effectively challenged
in the Nara document, which
recognised for the first time that
authenticity is a relative concept that
depends on its socio-economic
context.”
Gustavo Araoz,
President of ICOMOS

“พืน้ ฐานทางหลักการตามแนวคิดแบบ
ยุโรปได้รบั การพัฒนามาตลอดเวลาสอง
ศตวรรษ เพือ่ คงไว้ซง่ึ ความสําคัญของ
รูปธรรม บัดนี้ได้รบั การท้าทายอย่างมี
ประสิทธิผลด้วยเอกสารนารา ซึง่ ได้ให้
ความสําคัญเป็ นครัง้ แรกว่า ความแท้นนั ้
เป็ นแนวคิดทีม่ คี วามสัมพันธ์และอยูบ่ น
พืน้ ฐานของบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม”
กุสตาโว อาราออส
ประธานองค์กรอิโคโมส

Nara+10 Document
เอกสารนารา+๑๐
2004 / พ.ศ. ๒๕๔๗

115

Appendix 10

548

Nara Plus 20 Document
1. Diversity of heritage processes
2. Implications of the evolution of
cultural values
• Involvement of multiple
stakeholders
• Conflicting claims and
interpretations
• Role of cultural heritage in
sustainable development

1. ความหลากหลายของกระบวนการทาง
มรดก
2. นัยยะของวิวฒ
ั นาการของคุณค่าทาง
วัฒนธรรม
3. ความเกีย่ วข้องของผูม้ สี ว่ นร่วมหลายภาค
ส่วน
4. การถือครองทีข่ ดั แย้งกัน และการตีความ
5. บทบาทของมรดกทางวัฒนธรรมต่อการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

The Post-Nara Period: Beyond the
Wellbeing of Heritage
ยุคหลังจากเอกสารนารา:
ยิ่งกวาเรื่องความอยูดีของแหลงมรดก
Part 4
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UNESCO / องคการยูเนสโก
•
•
•
•
•
•
•

Broadening definitions
Intangible heritage
Nature/culture inter-linakages
Communities
Capacity building
Sustainable Development
Etc.

• ขยายขอบเขตของนิยาม
• มรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้
• ความเชื่อมโยงซึง่ กันและกันของ
ธรรมชาติ/วัฒนธรรม
• ชุมชน
• การเสริมสร้างศักยภาพ
• การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
• ฯลฯ

The World Heritage Committee / คณะกรรมการมรดกโลก
Strategic Objectives: The “Five Cs”
จุดมุงหมายทางยุทธศาสตร ๕ ประการ
ความนาเชื่อถือ – การอนุรักษ – การพัฒนาศักยภาพ – การสื่อสาร – ชุมชน
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Strategies at 3 different levels / ยุทธศาสตรใน ๓ ระดับที่แตกตาง

National
Strategies
ยุทธศาสตร
ระดับประเทศ

Regional
Strategies
ยุทธศาสตร
ระดับทวีป

Global World
Heritage Capacity
Building Strategies
ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางศักยภาพ
ระดับโลก

capacity building
changing audiences, new learning environments
การเสริมสรางศักยภาพ
บุคคลเปาหมายที่เปลี่ยนไป สภาพแวดลอมการเรียนรูใหม

World Heritage: 2007
5th C: ‘Communities’

มรดกโลก: พ.ศ. ๒๕๕๐
จุดมุงหมายที่ ๕: ‘ชุมชน’
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A Policy for integrating a sustainable development perspective
into the processes of the Convention
นโยบายที่ผสานมุมมองของการพัฒนาที่ยั่งยืนกับกระบวนการของอนุสัญญา
An intrinsic contribution
•Benefits and services from natural
resources contained in heritage sites;
•Wellbeing through spiritual, aesthetic,
scientific and educational values
Potential instrumental contribution
•Supporting environmental sustainability;
•Driver of inclusive economic
development;
•Essential component of inclusive social
development;
•Fostering peace and security.

คุณูปการทีม่ อี ยูโ่ ดยเนื้อแท้
•ผลประโยชน์และบริการทีไ่ ด้จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งมรดกนัน้
•คุณภาพชีวติ ทีเ่ กิดจากคุณค่าทางจิต
วิญญาณ สุนทรียศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
การศึกษา
คุณูปการทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้
•สนับสนุ นความยังยื
่ นทางสิง่ แวดล้อม
•ผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีน่ บั รวม
ทุกกลุม่ คน
•เป็ นองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาทาง
สังคมทีค่ รบวงจร
•ทํานุ บาํ รุงสันติภาพและความปลอดภัย

A Policy for integrating a sustainable development perspective
into the processes of the Convention
นโยบายที่ผสานมุมมองของการพัฒนาที่ยั่งยืนกับกระบวนการของอนุสัญญา
Environmental sustainability
• Protecting biological and cultural
diversity and ecosystem services and
benefits;
• Strengthening resilience to natural
hazards and climate change.
Inclusive social development
•Contributing to inclusion and equity;
•Enhancing quality of life and well-being;
•Respecting, protecting and promoting
human rights;
•Respecting, consulting and involving
indigenous peoples and local
communities;
•Achieving gender equality.

ความยังยื
่ นทางสิง่ แวดล้อม
้
• ปกปองความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรม และผลประโยชน์จากระบบนิเวศ
• เพิม่ ความสามารถในการต้านทานภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติและการเปลีย่ นแปลงของสภาพ
อากาศ
การพัฒนาทางสังคมแบบครบวงจร
• นําไปสูก่ ารนับรวมทุกกลุ่มคนและความเสมอ
ภาค
• พัฒนาคุณภาพชีวติ และสวัสดิภาพ
• ให้ความเคารพ ปกป้องและส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน
• ให้ความเคารพ ปรึกษาและเปิดให้คน
พืน้ เมืองและชุมชนท้องถิน่ มีสว่ นร่วม
• นําไปสูค่ วามเท่าเทียมกันทางเพศ
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A Policy for integrating a sustainable development perspective
into the processes of the Convention
นโยบายที่ผสานมุมมองของการพัฒนาที่ยั่งยืนกับกระบวนการของอนุสัญญา
Inclusive economic development
•Ensuring growth, employment, income
and livelihoods;
•Promoting economic investment and
quality tourism;
•Strengthening capacity-building,
innovation and local entrepreneurship.
Peace and security
•Ensuring conflict prevention
•Protecting heritage during conflict
•Promoting conflict resolution
•Contributing to post-conflict recovery

พัฒนาทางเศรษฐกิจทีน่ บั รวมทุกกลุม่ คน
- สร้างความมันใจในการเติ
่
บโตทางเศรษฐกิจ
การว่าจ้างงาน รายได้ และความเป็ นอยูท่ ด่ี ี
- ส่งเสริมการลงทุนทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพ
- เพิม่ พูนการสร้างศักยภาพ นวัตกรรม และ
ธุรกิจท้องถิน่
สันติภาพและความปลอดภัย
- ป้องกันการเกิดความขัดแย้ง
- ปกป้องคุม้ ครองมรดกในภาวะสงคราม
- ส่งเสริมการคลีค่ ลายความขัดแย้ง
- นําไปสูก่ ารฟื้นฟูหลังภาวะสงคราม

Join the Forces / มารวมมือกัน
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มรดกของความสนใจทางศาสนา

Conserving culture, promoting diversity
อนุรักษวัฒนธรรม สงเสริมความหลากหลาย
“The preservation and restoration
of heritage is no longer in the
hands of experts. It is a topic that
matters to civil society as a whole.”
Stefano de Caro
Director-General, ICCROM

“การสงวนรักษาและบูรณะมรดกนัน้
ไม่ได้เป็ นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นมือผูเ้ ชีย่ วชาญ
อีกต่อไป แต่เป็ นญัตติทม่ี ี
ความสําคัญต่อสังคมโดยรวม”
สเตฟาโน เดอ คาโร
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ องค์กรอิคครอม
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Living Heritage Sites Programme, ICCROM
โครงการแหลงมรดกที่คงชีวิต โดยอิคครอม
Programme to Promote
People-Centred Approaches
to Conservation of
Living Heritage
โครงการเพื่อสงเสริมวิธีการที่
คนเปนศูนยกลางในการ
อนุรักษมรดกที่คงชีวิต

57

Reconciliation of
faith and
conservation
requirements
การประนีประนอม
กันระหวางความ
ศรัทธาและเงื่อนไข
ทางการอนุรักษ
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‘Preserving heritage places
under a new paradigm’
Gustavo Araoz (ICOMOS)
‘การอนุรักษสถานที่อันเปน
มรดกภายใตแบบแผนใหม’
กุสตาโว อาราออส (อิโคโมส)

Preserving heritage under a new paradigm
การสงวนรักษามรดกภายใตแบบแผนใหม
• Heritage places with little or no
fabric
• Requirements to manage social
processes deemed integral to
significance of the places
• Characterisation of heritage
places as tool for poverty
reduction
• Acceptance of facsimile
reconstruction as valid
equivalents of originals long
gone

• แหล่งมรดกทีม่ อี งค์ประกอบเพียงน้อย
นิด หรือไม่มเี ลย
• มองว่าข้อประสงค์ในการบริหาร
จัดการกระบวนการทางสังคมนัน้ เป็ น
ส่วนหนึ่งของความสําคัญของสถานที่
• ลักษณะของแหล่งมรดก ในฐานะ
เครือ่ งมือในการลดทอนความยากจน
• การยอมรับการสร้างใหม่ทเ่ี หมือนทุก
ประการ ว่าเป็ นสิง่ ทีท่ ดแทนมรดกที่
สูญหายไปนานแล้วได้
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A New Era Towards Moving Beyond
Secularisation of Heritage
ยุคใหม
สูอีกขั้นของการนํามรดกมาสูสังคม
Conclusions
บทสรุป

แบบแผนเปลีย่ นทิศ
•
•
•
•

‘From care of heritage to that of pursuing
the well-being of both heritage and society as a whole’
‘จากการดูแลรักษาแหล่งมรดก สูก่ ารไขว่คว้า
คุณภาพชีวติ ทีด่ ที งั ้ ของแหล่งมรดกและสังคมโดยรวม’
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EVOLVING PRINCIPLES / หลักการที่วิวัฒนาตอไป

PEOPLE / คน
HERITAGE / มรดก

DIVERSITY / ความหลากหลาย

VALUES

IMPACTS

(held by people)

(positive/negative)

คุณคา

ผลกระทบ

(ยึดมั่นโดยคน)

(แงบวก/แงลบ)

RESULTS
(aimed at people, heritage
and wider world)

ผลลัพธ
(มุงใหคน มรดก และ
สังคมวงกวาง)

WELLBEING
OF SOCIETY
AND HERITAGE
ความเปนอยูที่ดี
ของสังคมและ
มรดก

CONTEXT / บริบท
MANAGING CONTINUITY AND CHANGE: SOCIETY DRIVEN
การบริหารจัดการความตอเนื่องและการเปลี่ยนแปลง: ผลักดันโดยสังคม

Thank you.
ขอบคุณครับ
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Keynotes: International standards on the conservation of
World Heritage Sites

2.

The latest development of guidelines and standards on the
management of archaeological heritage
The presentation addresses the difference of outcomes generated from approaches with
suitability and feasibility, when applying the concept of World Heritage Convention and its
Operational Guidelines. The debate has led to the draft of ICOMOS-ICAHM guidelines to
recommend approaches to assess the feasibility of establishing a sustainable
management system for archaeological sites that are open to the public, and to guide the
development of such system.
About the Speaker: Dr. Douglas C. Comer
Dr. Comer is currently a Co-President of International Scientific Committee on
Archaeological Heritage Management (ICOMOS-ICAHM). He also co-edited ICAHM’s
latest publication series, Multidisciplinary Perspectives in Archaeological Heritage
Management. A Fulbright scholar in cultural resource management, he has served as
research fellow at the South-East Asian Center for Archaeology and the Fine Arts
(SPAFA) in Bangkok and a chairperson of the Nominating Committee for the Register of
Professional Archaeologists (RPA). He is also a Principal of Cultural Site Research and
Management Inc. (www.culturalsite.com), which operates in several regions including
South-East Asia. He specializes management planning and archaeological interpretation,
as well as the use of aerial and satellite remote sensing for archaeological research and
resource protection.
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The latest development of guidelines and standards
on the management of archaeological heritage
พัฒนาการลาสุดของแนวทางและมาตรฐานดาน
การบริหารจัดการมรดกทางโบราณคดี

Douglas C. Comer, President, ICAHM
โดย ดร. ดักกลาส ซี. โคเมอร์ ประธานคณะกรรมการ ICAHM

Guidelines for the Management of Public Archaeological Sites
แนวทางปฏิบัติในการจัดการแหลงโบราณคดีสาธารณะ

Suitability and Feasibility
ความเหมาะสมตามเกณฑและความเปนไปได
• Suitability

• Suitable for special recognition
(e.g., World Heritage Site,
listing on national, regional, or
local registers or gazettes.

• Feasibility

• Conditions that make
protection and sustainable
management possible

• ความเหมาะสมตามเกณฑ

• เหมาะสมเป็ นสถานทีท่ ไ่ี ด้รบั การ
รับรองโดยเฉพาะ (อาทิ การรับรอง
เป็ นแหล่งมรดกโลก การขึน้ ทะเบียน
ในระดับชาติ ระดับภูมภิ าค หรือใน
ระดับท้องถิน่ หรือประกาศในราช
กิจจานุเบกษา)

• ความเปนไปได

• สภาพเงือ่ นไขทีท่ าํ ให้การปกป้องและ
การจัดการแบบยังยื
่ นดําเนินการได้
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Suitability and Feasibility

ความเหมาะสมตามเกณฑและความเปนไปได

Lascaux Cave paintings, damaged by visitation which introduced carbon dioxide, heat,
humidity, and artificial light, producing an environment in which mold and fungus propagated.
จิตรกรรมผนังถ้ําลาสโกซ เสียหายจากการเปิ ดให้เข้าชมเพราะทําให้ภาพสัมผัสกับ
คาร์บอนไดออกไซด์ ความร้อน ความชืน้ และแสงจากหลอดไฟ ซึง่ เป็ นปจั จัยสร้างสภาพแวดล้อมให้
เชือ้ ราแพร่กระจาย

Suitability and Feasibility

ความเหมาะสมตามเกณฑและความเปนไปได

Machu Picchu Village, within the boundaries of the World Heritage Site, which
sprung up quickly as tourism increased at Machu Picchu.
หมูบานมาชู ปกชู ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีแ่ หล่งมรดกโลก ขยายตัวอย่างรวดเร็วตามกระแส
การท่องเทีย่ วมาชู ปิ กชูทไ่ี ด้รบั ความนิยมมากขึน้
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Suitability and Feasibility

ความเหมาะสมตามเกณฑและความเปนไปได

Buildings in flood and landslide zones,
pollution of Urubamba River.
Assessment of feasibility and regional
planning could have prevented these
problems, yet this is still not required.

This is a World Heritage Concern:

Suitability Over Feasibility

Inscription on the World Heritage List
historically and even today emphasizes
suitability over feasibility.
• Suitability: OUV related to 10 criteria
• Feasibility: Is sustainable
management possible? Can it be
made possible?

อาคารต่างๆ ตัง้ อยูใ่ นเขตนํ้าท่วมและดินถล่ม
มลพิษในแม่น้ําอูรบู มั บา ทัง้ นี้การประเมินถึง
ความเป็ นไปได้และการวางแผนในระดับ
ภูมภิ าคจะช่วยป้องกันปญั หาเหล่านี้ได้ แต่
ทว่าสิง่ เหล่านี้กย็ งั ไม่เกิดขึน้

ประเด็นวิพากษของมรดกโลก:
ความเหมาะสมตามเกณฑอยูเหนือกวา
ความเปนไปได
ประวัตศิ าสตร์การขึน้ ทะเบียนในบัญชี
มรดกโลกและกระทังในป
่ จั จุบนั เน้นที่
ความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มากกว่า
ความเป็ นไปได้
• ความเหมาะสม: เป็ นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณาคุณค่าความเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม (OUV) ทัง้ 10 ข้อ
• ความเป็ นไปได้: การจัดการทีย่ งยื
ั ่ นมี
ความเป็ นไปได้หรือไม่? สร้างการ
จัดการให้ยงยื
ั ่ นให้เกิดขึน้ ได้หรือไม่?

Crowding at Angkor
ผูคนจํานวนมากที่เขาเยี่ยมชมเมืองพระนคร
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This is a World Heritage Concern:

Suitability Over Feasibility

• This a relatively recent concern.
Attention to sustainable management
is eclipsed by suitability and the
economic and political advantages of
inscription on the World Heritage List
• This threatens the World Heritage
program
• The threats are very
apparent at
archaeological sites
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ประเด็นวิพากษของมรดกโลก:
ความเหมาะสมตามเกณฑอยูเหนือกวา
ความเปนไปได
• นี่คอื ข้อตระหนักทีใ่ ช้ในปจั จุบนั ความ
เหมาะสมตามเกณฑ์และผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและการเมืองจากการขึน้
บัญชีมรดกโลกบดบังการให้ความสนใจ
กับการจัดการแบบยังยื
่ น
• ประเด็นนี้คุกคามโครงการมรดกโลก
• การคุกคามนี้ชดั เจนมากในกรณี
แหล่งโบราณคดี

Looting at Petra
การปลนทําลายในเปตรา

Isn’t Feasibility Addressed in
WHS Operational Guidelines?

แนวทางดําเนินงานของมรดกโลก
ระบุถึงเรื่องความเปนไปไดหรือไม?

Only in a general way:
• “Protection and management
of World Heritage properties
should ensure that their
Outstanding Universal
Value, including the
conditions of integrity and/or
authenticity at the time of
inscription, are sustained or
enhanced over time.”

แค่กล่าวถึงโดยรวมๆ ดังนี้
• “ควรแน่ใจว่าการปกป้องและการ
จัดการแหล่งมรดกโลกรวมทัง้
เงือ่ นไขเรือ่ งความครบถ้วน
สมบูรณ์และ/หรือความเป็ นของ
แท้ ณ ช่วงเวลาทีข่ น้ึ ทะเบียนจะ
ได้รบั การดูแลให้ยงยื
ั ่ นหรือได้รบั
การยกระดับอย่างต่อเนื่อง”
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Isn’t Feasibility Addressed in
WHS Operational Guidelines?

แนวทางดําเนินงานของแหลง
มรดกโลก ระบุถึงเรื่องความ
เปนไปไดหรือไม?

Only in a general way:
• “A regular review of the
general state of conservation
of properties, and thus also
their Outstanding Universal
Value, shall be done within a
framework of monitoring
processes.”

แค่กล่าวถึงโดยรวมๆ ดังนี้
• “ควรมีกรอบการทํางานด้าน
กระบวนการการติดตามผลโดย
การพิจารณาสภาพทัวไปของการ
่
อนุรกั ษ์แหล่งมรดกอยูเ่ ป็ นประจํา
รวมทัง้ พิจารณาการรักษา
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณค่า
ความเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของแต่ละแหล่ง”

Antecedents

บรรพบท

This document takes note of the
work undertaken by ICOMOS in
the past, particularly at Ma’agan
in 2002, and has full regard for
the guiding principles of that
meeting (Cleere 2010, 5), which
identified the following elements
as essential to all management
planning:

563

เอกสารนี้ดงึ มาส่วนมาจากการ
ทํางานของ ICOMOS ในอดีต โดย
เฉพาะงานที่ Ma’agan ในปี 2545
และอ้างอิงทัง้ หมดมาจากหลักการ
ชีแ้ นะทีไ่ ด้รบั มาจากการประชุม
ข้างต้น (Cleere 2010, 5) ซึง่ มีหลัก
พืน้ ฐานทีจ่ าํ เป็ นต่อการวางแผนการ
จัดการทัง้ หมด ดังต่อไปนี้
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Antecedents

564

บรรพบท

a.A thorough shared understanding
of the property by all stakeholders;
b.A cycle of planning,
implementation, monitoring,
evaluation and feedback;
c. The involvement of partners and
stakeholders;
d.The allocation of necessary
resources;
e.capacity-building; and
f. An accountable, transparent
description of how the
management system functions.

a. แบ่งปนั ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งแหล่ง
มรดกกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่
b. วัฎจักรการวางแผนงาน การอนุ วตั
การติดตามผล การประเมิน และผล
ตอบรับ
c. ความสัมพันธ์กบั พันธมิตรและ
ผูเ้ กีย่ วข้อง
d. การจัดสรรทรัพยากรทีจ่ าํ เป็ น
e. การเสริมสร้างศักยภาพ และ
f. การอธิบายได้วา่ ระบบบริหารจัดการ
ทํางานโปร่งใสอย่างไร

The World Heritage Convention is About More Than World Heritage Sites
อนุสัญญาวาการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกมี
สาระสําคัญมากกวาเรื่องมรดกโลก

Why ICOMOS?

เหตุใดตองเปน ICOMOS?

• Because it deals with cultural
concerns

• เพราะเป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
สนใจทางวัฒนธรรม

Site looted in 2016.
Even protection against the most obvious forms of
destruction requires significant study, planning, and
implementation
แหล่งโบราณคดีถกู ปล้นทําลายในปี 2559
แม้ในการปกป้องการบ่อนทําลายซึง่ มีรปู แบบทีเ่ ห็นได้
ชัดเจนมากก็ยงั คงจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องใช้การศึกษา
การวางแผน การนําแผนงานไปปฏิบตั ิ
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The World Heritage Convention is About More Than World Heritage Sites
อนุสัญญาวาการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกมี
สาระสําคัญมากกวาเรื่องมรดกโลก

Why ICAHM?
• Because damage to
archaeological cannot be
repaired
• The value of an archaeological
site rests upon the investigation
of original material in original
context

The World Heritage
Upstreaming Model
• This is the right path
• Establishing guidelines for
sustainable management of
public archaeological sites
takes us down the right path
• The guidelines assist in
acquiring the resources
needed for the journey.

เหตุใดตองเปน ICAHM?
• เพราะความเสียหายทาง
โบราณคดีไม่สามารถซ่อมแซมได้
• คุณค่าของแหล่งโบราณคดีวางอยู่
บนเรือ่ งการตรวจสอบวัสดุดงั ้ เดิม
ตามบริบทเดิม

โมเดลทวนกระแสมรดกโลก
• นี่คอื หนทางทีถ่ กู ต้อง
• การสร้างแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ การจัดการ
แหล่งโบราณคดีสาธารณะอย่างยังยื
่ นนํา
ทางเราไปถูกทาง
• แนวทางปฏิบตั จิ ะช่วยให้เรามีทรัพยากร
ทีจ่ าํ เป็ นในการเดินทางสายนี้

The path can be expected to take years
(5-10 years for sites in Tentative Lists)
It will take even longer to apply guidelines to current WHS
เส้นทางนี้คาดว่าจะใช้เวลานานนับปี : 5-10 ปี สาํ หรับแหล่งทีอ่ ยูใ่ น
บัญชีรายชือ่ เบือ้ งต้น ส่วนแหล่งมรดกโลกในปจั จุบนั อาจจะใช้
เวลานานกว่าในการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบตั ิ
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Guideline Content

เนื้อหาของแนวทางปฏิบัติ

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Preamble (context)
Purposes and Objectives
Need
Antecedents
Concept of the
Archaeological Park
• Guidelines
• Annotated checklist

บทนํา (บริบท)
ความจําเป็ น
บรรพบท
แนวคิดเรือ่ งอุทยานทางโบราณคดี
แนวทางปฏิบตั ิ
• รายการหมายเหตุ
Controversy over public use
of Recapture Canyon, Utah,
the United States
ข้อถกเถียงเรือ่ งการใช้
Recapture Canyon ในทาง
สาธารณะ

The Guideline Document

เอกสารแนวทางการปฏิบัติงาน

• Intended to be used by the
ICOMOS International Scientific
Committee for Archaeological
Heritage Management when
reviewing nomination dossiers and
conducting site visits
• We would like ICOMOS to establish
this as a doctrinal text

• มุง่ หมายให้ ICOMOS, ICAHM ใช้ในการ
พิจารณาแหล่งโบราณสถานทีเ่ ข้ารับการ
เสนอชือ่ และเพือ่ ใช้ในการเข้าตรวจสอบ
แหล่งมรดกโลก
• เราหวังว่า ICOMOS จะใช้เอกสารนี้เป็ น
คูม่ อื หลักการ
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The Guideline Document

เอกสารแนวทางการปฏิบัติงาน

• It refers to the “archaeological
park,” a term, like “cultural
landscape,” that might be accepted
by UNESCO as a category of
World Heritage Site.

• เอกสารนี้ใช้คาํ ว่า “อุทยานทางโบราณคดี”
ในความหมายเช่นเดียวกับคําว่า “ภูมทิ ศั น์
ทางวัฒนธรรม” ซึง่ ยูเนสโกอาจรับรองให้
เป็ นแหล่งมรดกโลกประเภทหนึ่ง

Preamble

บทนํา

Archaeological sites are under
the rightful control of
stakeholders residing in the
country and region in which they
are located. The guidelines that
follow are suggestions made to
those stakeholders, should they
decide to open an
archaeological site to the public.

แหล่งโบราณคดีอยูใ่ นสิทธิการ
ควบคุมดูแลของผูเ้ กีย่ วข้องซึง่ อยูใ่ น
ประเทศหรือภูมภิ าคทีแ่ หล่ง
โบราณคดีนนั ้ ๆ ตัง้ อยู่ ทัง้ นี้แนวทาง
ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้เป็ นข้อแนะนํา
สําหรับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องว่าพวกเขา
ควรเปิดแหล่งโบราณคดีให้เป็ น
สาธารณะหรือไม่
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Preamble

บทนํา

These guideline are not
intended to be regulations or
standards, and the many parties
that have participated in
developing these guidelines
hereby declare our opposition to
transforming what follows into
regulations or standards.

อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบตั นิ ้ีมไิ ด้
มุง่ หวังจะเป็ นกฎข้อบังคับหรือ
มาตรฐานใดๆ หากแต่ผมู้ สี ว่ นร่วม
หลายภาคส่วนทีม่ สี ว่ นในการพัฒนา
แนวทางปฏิบตั เิ หล่านี้ขน้ึ มาปรับปรุง
ใช้แนวทางเชิงตรงกันข้ามของพวก
เราเป็ นข้อบังคับและมาตรฐานเอง

Preamble

บทนํา

The suggestions made in these
guidelines are drawn from the
collective experience of many who
have been engaged with
management of archaeological sites
from many countries, yet they are
offered with the understanding that
each country and region is different,
that these differences enrich the
lives of all humans.

ข้อแนะนําในแนวทางการปฏิบตั งิ าน
เหล่านี้รวบรวมมาจากประสบการณ์ของผู้
ทีท่ าํ งานด้านการจัดการแหล่งโบราณคดี
จากหลายประเทศ นอกจากนี้พวกเขายัง
เสนอว่า ความเข้าใจในแต่ละประเทศ แต่
ละภูมภิ าคมีความแตกต่างกัน และความ
แตกต่างเหล่านี้ต่างช่วยประเทืองการ
ดําเนินชีวติ ของมนุษย์ทุกคนให้ดขี น้ึ ได้
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Preamble

บทนํา

Therefore, it may be well to
disregard any suggestions made in
these guidelines that are not
consistent with the cultural practices
of the stakeholders who have
stewardship over archaeological
sites open to the public. These
guidelines are offered in the hope
that they might be useful.

ดังนัน้ จึงอาจข้ามแนวทางปฏิบตั ขิ อ้ หนึ่ง
ข้อใดไปได้หากข้อนัน้ ไม่สอดคล้องกับวิถี
ปฏิบตั ทิ างวัฒนธรรมของผูเ้ กีย่ วข้องซึง่
เป็ นผูด้ แู ลแหล่งโบราณสถานทีเ่ ปิด
ให้บริการแก่สาธารณชน แนวทางการ
ปฏิบตั งิ านเหล่านี้ได้รบั การเสนอให้ดว้ ย
หวังว่าจะเป็ นประโยชน์
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Guideline Purposes | เปาหมายของแนวทางปฏิบัติ
• To recommend the studies that should be undertaken to
assess the feasibility of establishing a sustainable
management system for archaeological sites that are or are
likely to become open to the public, and
• To guide the development of a sustainable management
system if the assessment finds that to be feasible.
• เพือ่ แนะนําให้มกี ารศึกษาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ประเมินความเป็ นไปได้ในการสร้างระบบการจัดการที่
ยังยื
่ นสําหรับแหล่งโบราณคดีทเ่ี ป็ นแหล่งเปิด หรือ
กําลังจะเปิ ดเป็ นสาธารณะ
• เพือ่ แนะแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการทีย่ งยื
ั ่ นใน
กรณีทม่ี กี ารประเมินแล้วพบว่ามีความเป็ นไปได้
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Guideline Purposes | เปาหมายของแนวทางปฏิบัติ
The ultimate objectives of these
วัตถุประสงค์สาํ คัญทีส่ ดุ ของแนวทาง
guidelines are summarized as
ปฏิบตั เิ หล่านี้ สามารถสรุปได้ดงั นี้
follows:
• การรักษาวัสดุทางโบราณคดีให้อยูใ่ น
• Maintaining archaeological
material in context until it can be สภาพบริบทเดิมจนกว่าจะมีการนําไป
ศึกษาด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
studied in a scientific manner

Removal of material in context by abrasion
This is not an example of sound management
practice
การนําวัสดุในบริบทเดิมออกด้วยการขูดเซาะ ซึง่
ไม่ใช่ตวั อย่างทีด่ ขี องการบริหารจัดการแหล่ง

Guideline Purposes | เปาหมายของแนวทางปฏิบัติ
• Making archaeological sites
open to the public models of
sound sustainable management
practices for cultural and
natural resources
• Making use of archaeological
sites open to the public to
make the public aware of the
value of cultural differences
and, at the same rime, the way
in which all cultures are
interconnected in ways that can
benefit all.

• สร้างโมเดลแหล่งโบราณคดีเปิดทีม่ ี
การจัดการอย่างยังยื
่ นทีด่ ตี ่อ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ
• ใช้แหล่งโบราณคดีเปิดเพือ่ สร้าง
ความตระหนักถึงคุณค่าความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม และใน
ขณะเดียวกันก็สร้างความตระหนัก
ถึงหนทางทีว่ ฒ
ั นธรรมทัง้ หมดจะ
เชือ่ มโยงกันในทิศทางทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อทุกฝา่ ย
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The Concept of the Archaeological Park
แนวคิดเรื่องอุทยานโบราณคดี
การประชุมนานาชาติเรือ่ ง
อุทยานและแหลงโบราณคดี
จัดขึ้นระหวางวันที่ 23-25
กุมภาพันธ 2559 ประเทศ
โอมาน
การประชุมนานาชาติครัง้ หลักจัด
ขึน้ โดย ICOMOS โอมาน ณ
มหาวิทยาลัย Dhofar เมือง
Salalal ประเทศโอมาน เพือ่
ทบทวนการคัดเลือก การจัดสรร
และการอนุ รกั ษ์มรดกทาง
โบราณคดี และเพือ่ ศึกษาหา
แนวทางใหม่

An Archaeological Park Contains
องคประกอบของอุทยานทางโบราณคดี
• Archaeological remains (below and
above ground, movable and
immovable) including archaeological
surfaces. The archaeological park
should have at least the size of the
underground extent of the archaeological remains (archaeological site).
• A carefully designed landscape that
will ensure protection of
archaeological remains below and
above ground surface, and effective
interpretation of them to visitors.

• แหล่งโบราณคดี (ใต้ดนิ และบนดิน ทัง้
ทีเ่ คลื่อนย้ายได้และเคลื่อนย้ายไม่ได้)
รวมถึงพืน้ ผิวทางโบราณคดี อุทยาน
โบราณคดีควรมีขนาดพืน้ ทีอ่ ย่างน้อย
ครอบคลุมแหล่งโบราณคดีใต้ดนิ
• ภูมทิ ศั น์ทไ่ี ด้รบั การออกแบบมาอย่าง
ใส่ใจเพือ่ เป็ นหลักประกันการปกป้อง
แหล่งโบราณคดีทงั ้ ใต้ดนิ และบนดิน
และช่วยสือ่ ความหมายให้ผเู้ ยีย่ มชม
ตีความแหล่งนัน้ ได้อย่างมีประสิทธิผล
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An Archaeological Park Contains
องคประกอบของอุทยานทางโบราณคดี
• An area to which access is
effectively regulated, with controlled
entrances, surrounded by an
adequate buffer zone.
• พืน้ ทีซ่ ง่ึ มีการจัดระเบียบการเข้าถึง มี
การควบคุมทางเข้า ล้อมรอบด้วยเขต
พืน้ ทีก่ นั ชนอย่างเพียงพอ

GUIDELINES
1. Management Planning
1.1 Inventory and evaluation

แนวทางการปฏิบัติงาน
1. การวางแผนการจัดการ
1.1 การทํารายการและการประเมิน
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Inventory and Evaluation | การทํารายการและการประเมิน
Cultural Sites | แหลงทางวัฒนธรรม
ปอมปราการวงกลมยุคเหล็กมองเห็นแมน้ํา Raut
เมือง Orheiul ประเทศมอลโดวา
โมเดลการตกกระทบของแสงมาจากข้อมูล LIDAR ความละเอียด
30 เซนติเมตร

Cultural Resources | ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
1.1.1. Cultural resources: An inventory
and evaluation of cultural resources is
the first step in establishing the
feasibility of developing a sustainable
management system for
archaeological sites, features, and
landscapes. The evaluation should
address vulnerability and threats as
well as importance of cultural
resources. Those with stewardship for
the area in question should:

1.1.1 ทรัพยากรทางวัฒนธรรม: การทํา

รายการและการประเมิน ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมเป็ นก้าวแรกในการสร้างความ
เป็ น ไปได้ใ ห้เ กิดขึ้น ในการพัฒ นาระบบ
ก า ร จั ด ก า ร ที่ ยั ง่ ยื น สํ า ห รั บ แ ห ล่ ง
โบราณคดี ร่อ งรอยกิจ กรรมของมนุ ษ ย์
และภูม ิทศั น์ ท างโบราณคดี ทัง้ นี้ ใ นการ
ประเมินควรคํานึงถึงความเปราะบางและ
ภั ย คุ ก คามรวมทั ้ง ความสํ า คั ญ ของ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ส่วนผู้มหี น้ าที่
ดูแลพืน้ ที่ ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
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Cultural Resources | ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
1.1.1.1. Retain credentialed, accredited
and internationally recognized
archaeological experts to assist in the
identification and evaluation of
archaeological sites, features,
landscapes, and all associated
material; and
1.1.1.2. Ensure that well-documented
and internationally recognized best
practices for field-based study,
documentation, evaluation, and
protection of archaeological heritage
are implemented.

1.1.1.1 ว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโบราณคดี
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ รับรอง และแต่งตัง้ ใน
ระดับนานาชาติมาช่วยเหลือในการ
คัดเลือกและประเมินแหล่งโบราณคดี
ร่องรอยกิจกรรมของมนุ ษย์ และภูมทิ ศั น์
ทางโบราณคดี รวมทัง้ วัสดุทเ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ หมด และ
1.1.1.2 ดูแลให้เกิดการวิจยั ในสนาม การ
จัดทําข้อมูล การประเมิน และการปกป้อง
มรดกทางโบราณคดีทส่ี ามารถใช้เป็ น
ตัวอย่างทีด่ ี (best practice) มีการเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบและได้รบั การ
ยอมรับในระดับนานาชาติ

Natural Resources | ทรัพยากรทางธรรมชาติ
Vegetation along river
banks buffers flood
waters that would
otherwise wash away
archaeological sites.
พืชทีข่ น้ึ ตามตลิง่ ช่วยกันนํ้า
ท่วมไม่ให้ทาํ ลายล้างแหล่ง
โบราณคดี
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Natural Resources | ทรัพยากรทางธรรมชาติ
1.1.2. Natural resources: An

inventory and evaluation of natural
resources is as important as that
which should be done for cultural
resources, and should be done in
ways that will identify environmental
changes that might threaten
archaeological resources and
environmental services that benefit
the local human population, or might
do so in the future. Stewards of the
area should:

1.1.2 ทรัพยากรทางธรรมชาติ: การทํา

รายการและประเมินทรัพยากรทาง
ธรรมชาติมคี วามสําคัญเทียบเท่ากับการทํา
รายการและการประเมินทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม และควรมีการดําเนินการใน
ทิศทางทีจ่ ะช่วยระบุหาความเปลีย่ นแปลง
ทางสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจคุกคามทรัพยากรทาง
โบราณคดีและการให้ประโยชน์ของ
ธรรมชาติ (environmental services) ซึง่
เป็ นประโยชน์ต่อประชากรในท้องถิน่ หรือ
อาจคุกคามสิง่ เหล่านี้ในอนาคต อย่างไรก็ดี
ผูม้ หี น้าทีด่ แู ลพืน้ ที่ ควรปฏิบตั ดิ งั นี้

Natural Resources | ทรัพยากรทางธรรมชาติ
1.1.2.1. Retain credentialed, accredited
and internationally recognized experts in
relevant fields. The inventory should be
comprehensive for natural resources and
identify those that are or may be:
1.1.2.1. 1. Threatened or endangered;
1.1.2.1.2. Of central importance to the
greater landscape, of which the
archaeological site is a part, in particular
those are related to the preservation of
archaeological materials in context.
1.1.2.1.3. Integral to environmental
services of value to local human
populations.

1.1.2.1 ว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านทีเ่ กีย่ วข้องซึง่
เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การยอมรับ รับรอง และแต่งตัง้ ใน
ระดับนานาชาติ ทัง้ นี้ ควรมีการจัดทํารายการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างครอบคลุม และระบุ
ทรัพยากรจําพวกที่ หรือ อาจจะ:
1.1.2.1.1 ได้รบั การคุกคาม หรือ ตกอยูใ่ น
อันตราย
1.1.2.1.2 อยูใ่ นศูนย์กลางของภูมทิ ศั น์ซง่ึ
แหล่งโบราณคดีตงั ้ อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ทรัพยากรธรรมชาติทส่ี มั พันธ์กบั การรักษา
วัสดุทางโบราณคดีให้คงสภาพเดิม
1.1.2.1.3 จําเป็ นต่อการให้ประโยชน์ของ
ธรรมชาติ (environmental services) ซึง่ เป็ น
ประโยชน์ต่อประชากรในท้องถิน่
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Infrastructure | โครงสรางพื้นฐาน
1.1.3. Infrastructure. As-built surveys
and specifications and current
conditions of all infrastructure should
be provided, along with known or
estimated numbers of users.
Infrastructure includes all buildings,
utilities, roads, communication
networks, and means of access and
travel.

1.1.3 โครงสร้างพืน้ ฐาน: ควรมีการ
จัดทําการสํารวจใหม่ การหาข้อมูล
จําเพาะ และสภาพปจั จุบนั ของ
โครงสร้างพืน้ ฐานทัง้ หมด และมีการ
ตรวจสอบจํานวนผูเ้ ข้าใช้บริการอย่าง
ชัดเจน ทัง้ นี้โครงสร้างพืน้ ฐานมีความ
หมายถึงอาคารทุกหลัง สิง่ อํานวยความ
สะดวก ถนน เครือข่ายการสือ่ สาร และ
ช่องทางการเข้าถึงและท่องเทีย่ ว

Conservation facility, Lascaux
อาคารเพือ่ การอนุ รกั ษ์ทล่ี าส์โคว์

Infrastructure | โครงสรางพื้นฐาน
Roads with specifications
and conditions in the
region of the Cape
Coast Castle World
Heritage Site

ถนนทีบ่ อกข้อมูลจําเพาะ
และสภาพถนนในเมือง
ทีต่ งั ้ แหล่งมรดกโลก
ปราสาทเคปโคสท์
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Traditional Use areas | พื้นที่ซึ่งมีการใชประโยชนแตดั้งเดิม
1.1.4. Traditional use areas:

Traditional use areas should be
identified. These are areas of
particular value contemporary
inhabitants of the site and
surrounding region, including those
that might be considered sacred or
are used for traditional purposes
(e.g., view sheds, marriages or other
celebrations, or the collection of
medicinal or nutritional plants).

1.1.4 พืน้ ทีซ่ ง่ึ มีการใช้ประโยชน์แต่
ดัง้ เดิม: ควรมีการระบุตาํ แหน่งพืน้ ทีซ่ ง่ึ มี

การใช้ประโยชน์ดงั ้ เดิม ทัง้ นี้ พืน้ ทีข่ า้ งต้น
เป็ นพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีคุณค่าเฉพาะต่อผูอ้ ยูอ่ าศัย
ร่วมสมัยทีใ่ ช้ชวี ติ อยูใ่ นแหล่งโบราณคดี
และภูมภิ าคโดยรอบ รวมถึงพืน้ ทีซ่ ง่ึ เชื่อ
ว่ามีความศักดิ ์สิทธิ ์ หรือใช้ตาม
วัตถุประสงค์ดงั ้ เดิมตามประเพณี (อาทิ
เป็ นพืน้ ทีก่ ารมองเห็น (view sheds) ใช้
สําหรับการแต่งงาน หรือการเฉลิมฉลอง
อื่นๆ หรือเพือ่ เก็บพืชทีม่ ปี ระโยชน์ทาง
การแพทย์หรือคุณค่าทางโภชนาการ )

Traditional Use areas | พื้นที่ซึ่งมีการใชประโยชนแตดั้งเดิม
Those who have stewardship of
archaeological sites open to the public
should:
1.1.4.1. Retain credentialed,
accredited and recognized experts on
traditional use areas to identify and
evaluate archaeological heritage in
such areas; and
1.1.4.2. Ensure that well-documented
and internationally recognized best
practices for field-based study,
documentation, evaluation and
protection of archaeological heritage
in traditional use areas are
implemented.

ผูม้ หี น้าทีด่ แู ลแหล่งโบราณคดีเปิด ควร
ปฏิบตั ดิ งั นี้:
1.1.4.1 ว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโบราณคดี
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ รับรอง และแต่งตัง้ ใน
ระดับนานาชาติมาช่วยเหลือในการระบุ
หาและประเมินแหล่งโบราณคดีในพืน้ ที่
นัน้ ๆ และ
1.1.4.2 ดูแลให้เกิดการวิจยั ในสนาม การ
จัดทําข้อมูล การประเมิน และการปกป้อง
มรดกทางโบราณคดีในพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีการใช้
ประโยชน์แต่ดงั ้ เดิม ทีม่ คี ณ
ุ ภาพใช้เป็ น
ตัวอย่างทีด่ ี (best practice) มีการเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบและได้รบั การ
ยอมรับในระดับนานาชาติ
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Traditional Use areas | พื้นที่ซึ่งมีการใชประโยชนแตดั้งเดิม
เขตพื้นที่ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับการประมง
ใน Cape Coast ประเทศกานา

Boundaries and Buffer Zones | ขอบเขตและพื้นที่กันชน
1.2. Establish site boundaries and
management zones
• Is this sufficient?
• No
• But it is where the
conversation begins

1.2 กําหนดขอบเขตแหล่งโบราณคดีและเขต
การจัดการ
• เพียงพอหรือไม่?
• ไม่
• แต่น่ีคอื จุดเริม่ ต้นของการอนุรกั ษ์

Visual intrusions can be
located outside buffer zones
สิ่งที่บดบังทัศนียภาพสามารถ
ตั้งอยูนอกเขตพื้นที่กันชน
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Brú na Bóinne Site Boundary
and Buffer Zone
ขอบเขตและพื้นที่กันชนของ
มรดกโลก Brú na Bóinne

Site Boundaries | ขอบเขตของแหลงโบราณสถาน
1.2.1. Site boundaries: It is essential that
the proposed boundary of an
archaeological site that might be opened to
the public be accurately determined, as
informed by the inventory of cultural and
natural resources.
1.2.2. Site size and configuration: The site
should be of sufficient size and appropriate
configuration to render sustainable
resource protection and visitor enjoyment
possible and likely (taking into account
current and potential impacts from sources
beyond proposed boundaries).

1.2.1 ขอบเขตของแหล่งโบราณสถาน:

สิง่ สําคัญคือการกําหนดพืน้ ทีข่ อบเขตของ
แหล่งโบราณคดีทอ่ี าจเปิดเป็ นสาธารณะ
ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องแม่นยําตามทีแ่ จ้ง
ไว้ในรายการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
และทรัพยากรทางธรรมชาติ

1.2.2 ขนาดและรูปร่างของแหล่ง
โบราณสถาน: ควรมีขนาดใหญ่เพียงพอ

มีรปู ร่างเหมาะสมเอือ้ ต่อการปกป้อง
ทรัพยากรอย่างยังยื
่ นและเอือ้ ต่อความ
เพลิดเพลินของผูเ้ ยีย่ มชมอย่างเหมาะสม
(คํานึงถึงผลกระทบในปจั จุบนั และ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยพิจารณาจาก
ทรัพยากรนอกขอบเขตทีเ่ สนอไว้)
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Site Boundaries | ขอบเขตของแหลงโบราณสถาน
1.2.3. Cost considerations: The
characteristics of the site should not
preclude efficient management and
administration at a reasonable cost
that can be borne by the party or
parties with stewardship responsibility
for the site. Considerations should
include:
1.2.3.1. Current and potential uses of
the area within the site boundaries
and surrounding lands within and
beyond the buffer zone;
1.2.3.2. Land ownership and legal
rights to use, including possible
changes;

1.2.3 การพิจารณาต้นทุนค่าใช้จา่ ย:
คุณลักษณะของแหล่งโบราณสถานไม่ควร
เป็ นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพภายใต้คา่ ใช้จา่ ยที่
สมเหตุสมผลและผูด้ าํ เนินการดูแลแบกรับ
ได้ อนึ่ง ข้อพึงพิจารณามีดงั ต่อไปนี้
1.2.3.1 การใช้งานพืน้ ทีภ่ ายในขอบเขต
ของแหล่งโบราณสถาน พืน้ ทีโ่ ดยรอบทัง้
ภายในและภายนอกพืน้ ทีก่ นั ชน ใน
ปจั จุบนั และทีอ่ าจเกิดขึน้
1.2.3.2 การเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ
และสิทธิในการใช้ทด่ี นิ ตามกฎหมาย
รวมทัง้ ความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้

Site Boundaries | ขอบเขตของแหลงโบราณสถาน
1.2.3.3. Public access and
enjoyment potential;
1.2.3.4. Costs associated with
acquisition, development,
restoration, and day-to day
management and operation;
1.2.3.5. Access (e.g., routes in and
out of the property, way-finding,
circulation, and services);
1.2.3.6. Analysis of current
degradation of the archaeological
resources and its causes;
1.2.3.7. Current and potential threats
to the archaeological resources;

1.2.3.3 การเปิดให้สาธารณะเข้าถึงและการ
สร้างความเพลิดเพลิน
1.2.3.4 ต้นทุนค่าใช่จ่ายในการได้มาซึง่ ทีด่ นิ
การพัฒนา การบูรณปฏิสงั ขรณ์ การจัดการ
และการปฏิบตั งิ านในแต่ละวัน
1.2.3.5 การเข้าถึง (อาทิ เส้นทางทัง้ ภายใน
และภายนอกแหล่งมรดก การหาเส้นทาง
การจราจร และการบริการ)
1.2.3.6 การวิเคราะห์การเสือ่ มสภาพใน
ปจั จุบนั ของทรัพยากรทางโบราณคดี และ
สาเหตุการเสือ่ มสภาพ
1.2.3.7 ภัยคุกคามในปจั จุบนั และภัยคุกคามที่
อาจเกิดขึน้ ต่อทรัพยากรทางโบราณคดี
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Site Boundaries | ขอบเขตของแหลงโบราณสถาน
1.2.3.8. The level of local and
general public support (e.g., from
businesses, governments, and
landowners);
1.2.3.9. The social, political,
environmental, and economic
impacts of designation; and
1.2.3.10. The manner and degree to
which public goods, such as the
quality of the natural and social
environments, education, and health
and safety services, should be
enhanced by establishment of a
public archaeological site.

1.2.3.8 ระดับการสนับสนุนจากท้องถิน่
และสาธารณะทัวไป
่ (อาทิ จากภาคธุรกิจ
รัฐบาล และเจ้าของทีด่ นิ )
1.2.3.9 ผลกระทบทางสังคม การเมือง
สิง่ แวดล้อม และเศรษฐกิจในการกําหนด
ตําแหน่ง
1.2.3.10 วิธกี ารและระดับในการใช้แหล่ง
โบราณคดีเปิดเพือ่ ส่งเสริมทรัพยากรที่
เป็ นสินค้าสาธารณะ (อาทิ คุณภาพของ
สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม
การศึกษา การให้บริการทางด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย)

Buffer Zone | เขตพื้นที่กันชน
1.2.4. Buffer zones. The
boundaries of a buffer zone
should also be accurate and well
documented.
• 1.2.4.1. Because a buffer zone
alone is usually not enough to
ensure protection from
encroachment, agreements
with communities and
government entities should be
negotiated and formalized in
order to accomplish this.

1.2.4 เขตพืน้ ทีก่ นั ชน- ขอบเขตของ
พืน้ ทีก่ นั ชนควรมีความถูกต้องแม่นยํา
และมีการจัดทําข้อมูลไว้เป็ นอย่างดี
ด้วย
• 1.2.4.1 เพราะลําพังพืน้ ทีก่ นั ชนไม่
เพียงพอต่อการรับมือการรุกลํ้า
ดังนัน้ ควรมีการเจรจากับชุมชนและ
หน่วยงานรัฐบาลไว้อย่างเป็ น
ทางการเพือ่ แก้ปญั หานี้
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Management Zones
1.2.5. Management Zones: Within

each site, Management Zones
should be established, and for each
the following should be identified:
1.2.5.1. Desired uses
1.2.5.2. Desired conditions
1.2.5.3. Essential visitor services
1.2.5.4. Interpretive themes (the
information that should be presented
in each zone).

582

เขตพื้นที่การจัดการ
1.2.5 เขตพืน้ ทีก่ ารจัดการ: ภายในแหล่ง

โบราณสถานแต่ละแห่ง ควรมีการกําหนด
เขตพืน้ ทีก่ ารจัดการ และแต่ละแห่งควรระบุ
สิง่ เหล่านี้ได้
1.2.5.1 การใช้งานทีต่ อ้ งการ
1.2.5.2 สภาพทีต่ อ้ งการ
1.2.5.3 การบริการทีจ่ าํ เป็ นสําหรับผูเ้ ยีย่ มชม
1.2.5.4 ประเด็นหลักทีใ่ ช้สอ่ื ความหมาย

Environmental Impact Assessment/Study
การประเมิน/การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
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Environmental Impact | ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
1.3.1. Environmental impact: An
Environmental Impact
Assessment or Environmental
Impact Study should be
performed for any proposed
development activity that might
affect the quality of the
environment.

1.3.1 ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม:
กิจกรรมการพัฒนาต่างๆทีเ่ สนอไว้ซง่ึ
อาจมีผลต่อคุณภาพของสิง่ แวดล้อม
ควรผ่านการศึกษา/ประเมินหา
ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม

Environmental Impact | ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
1.3.2. Economic consequences of
environmental impact: An

Environmental Impact Assessment
or Environmental Impact Study
should include an economic
analysis of the potential economic
benefits and liabilities that might
accrue to private individuals,
business interests, community
groups, or local, regional, national,
or global publics.

1.3.2 ผลทางเศรษฐกิจทีม่ าจาก
ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม: การศึกษา/
ประเมินหาผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม
ควรครอบคลุมการวิเคราะห์
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีอ่ าจได้รบั
ความเชือ่ มันที
่ ช่ ว่ ยเพิม่ พูนพันธมิตร
ภาคเอกชน ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
กลุม่ ต่างๆ ในชุมชน สาธารณชนไม่วา่
จะเป็ นระดับท้องถิน่ ภูมภิ าค
ระดับชาติ หรือระดับโลก
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Monitoring plan | แผนงานการติดตาม
1.5.1. The monitoring plan. The
monitoring plan should specify the
technologies, protocols, instruments,
indicators, and standards that should
monitor:
1.5.1.1. The condition of cultural
resources of all types;
1.5.1.2. The condition of natural
resources of all types;
1.5.1.3. Visitor numbers, circulation,
and satisfaction;
1.5.1.4. Community satisfaction;
1.5.1.5. The condition of facilities and
infrastructure.

1.5.1 ในแผนงานการติดตามผลควรมีการ
กําหนดถึงเทคโนโลยี ระเบียบการ
เครือ่ งมือ ตัวชีว้ ดั และมาตรฐานทีค่ วร
ติดตามผล ดังนี้
1.5.1.1 สภาพของทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมทุกประเภท
1.5.1.2 สภาพของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติทุกประเภท
1.5.1.3 จํานวนผูเ้ ยีย่ มชม ยอด
หมุนเวียน ความพึงพอใจ
1.5.1.4 ความพึงพอใจของชุมชน และ
1.5.1.5 สภาพของสิง่ อํานวยความ
สะดวกและโครงสร้างพืน้ ฐาน

Monitoring System Feedback
ผลตอบรับจากระบบติดตามผล
Results are decision
support tools:
Close the tomb?
Limit numbers of
people at one time?
ผลลัพธ์คอื เครือ่ งมือ
ประกอบการตัดสินใจ
ปิ ดหลุมฝงั ศพ? หรือ
จํากัดจํานวนคนเข้าชมใน
แต่ละครัง้ ?
Monitoring results and chart courtesy Tom Paradise

152

Appendix 10

585

Monitoring Priorities | สิ่งสําคัญที่ตองติดตามผล
1.5.2. Monitoring priorities. Monitoring

priorities should be set by considering
which resources and experiences are:
1.5.2.1. Key to the natural or
cultural integrity of the site and to
the opportunities for enjoyment of
the site;
1.5.2.2. Essential in order to
maintain compliance with the criteria
used to identify the site’s
Outstanding Universal Value; and
1.5.2.3. Identiﬁed in the site’s
general management plan or other
relevant planning documents as
significant.

1.5.2. สิง่ สําคัญทีต่ อ้ งมีการติดตามผล:ควรจัด

กลุม่ ตามการพิจารณาว่าสิง่ ไหนเป็ นทรัพยากร
สิง่ ไหนคือประสบการณ์
1.5.2.1. กุญแจนําไปสูค่ วามครบถ้วนสมบูรณ์
ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของแหล่ง
โบราณสถาน และโอกาสในการเพลิดเพลินไปกับ
แหล่งโบราณสถาน
1.5.2.2. ปจั จัยพืน้ ฐานในการรักษาคุณลักษณะ
ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขการพิจารณาแหล่งโบราณ
สถานทีม่ คี ณ
ุ ค่าความเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม (OUV) และ
1.5.2.3. เป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั การระบุไว้ในแผนงานการ
จัดการทัวไปของแหล่
่
งโบราณสถานนัน้ ๆ หรือ
เอกสารแผนงานทีเ่ กีย่ วข้อง ว่ามีความสําคัญ

Archaeological Research Plan
แผนงานการวิจัยทางโบราณคดี
Excavation at
Machu Picchu to
determine
chronology of
construction
การขุดแต่งทาง
โบราณคดีทม่ี าชู ปิ กชู
เพือ่ กําหนดอายุของ
สิง่ ก่อสร้าง
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Archaeological Research Plan
แผนงานการวิจัยทางโบราณคดี
1.6.1. The archaeological research plan:
A plan, including research priorities,
should be developed to address needs
for mitigation of archaeological resource
disturbance from natural processes
(e.g., flooding) as well as human
activities (e.g., looting or development).
The plan should also identify
archaeological research that is relevant
to the importance of the site, and
especially research that might address
issues of urgent concern to the field of
archaeology, contemporary
environmental policy, and improving
international relations.

1.6.1 แผนงานการวิจยั ทางโบราณคดี:

รวมทัง้ สิง่ สําคัญในการวิจยั ควรพัฒนาขึน้ มา
เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นความจําเป็ นในการบรรเทาการ
รบกวนทรัพยากรทางโบราณคดีทเ่ี กิดจาก
กระบวนการทางธรรมชาติ (อาทิ นํ้าท่วม)
และกิจกรรมของมนุ ษย์ (อาทิ การลักขโมย
และ การพัฒนา) นอกจากนี้แผนงานควร
ระบุงานวิจยั ทางโบราณคดีทช่ี ใ้ี ห้เห็น
ความสําคัญของแหล่งโบราณสถาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานวิจยั ทีก่ ล่าวถึง
ประเด็นเร่งด่วนในสาขาโบราณคดี นโยบาย
ด้านสิง่ แวดล้อมทีร่ ว่ มสมัย และการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Interpretive Plan | แผนงานดานการสื่อความหมาย
1.7.1. The interpretive plan:
An interpretive plan should be
prepared that identifies the
interpretive themes and subthemes that best serve the
didactic function of the site. The
plan should be updated at least
every five years.

1.7.1 แผนงานด้านการสือ่ ความหมาย:
ควรมีการวางแผนเพือ่ เป็ นกรอบ
ชีใ้ ห้เห็นประเด็นหลักทีต่ อ้ งการสือ่
ความหมาย และประเด็นรอง ที่
เหมาะสมในการเล่าเรือ่ งสอนใจเกีย่ วกับ
โบราณสถานนัน้ ๆ นอกจากนี้ควรมีการ
ปรับปรุงแผนนี้ให้ทนั สมัยทุกๆ 5 ปี
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Interpretive Plan | แผนงานดานการสื่อความหมาย

Management Facilities | สิ่งอํานวยดานการจัดการ
1.8.1. Management facilities.

Management facilities include the
structures, utilities, and equipment
necessary for the sustainable
management of the
archaeological site. Those
necessary to ensure the retention
of the site’s integrity, authenticity,
and characteristics relating to its
importance should be identified;
further, the requirements for these
facilities should be identified.

1.8.1 สิง่ อํานวยความสะดวกด้านการ
จัดการ นับรวมถึง อาคาร สิง่ อํานวย
ความสะดวก เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทจ่ี าํ เป็ น
ต่อการจัดการแหล่งโบราณคดีอย่างยังยื
่ น
และควรมีการระบุถงึ สิง่ อํานวยความ
สะดวกทีช่ ว่ ยรักษาแหล่งโบราณสถานให้
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็ นของ
แท้ และคงคุณลักษณะเดิมทีส่ าํ คัญ
นอกจากนี้ ควรมีการระบุถงึ ความจําเป็ น
ในการมีสงิ่ อํานวยความสะดวกเหล่านี้
ด้วย
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Management Facilities | สิ่งอํานวยดานการจัดการ
Storage Facility,
Island of Meroe
World Heritage Site
สถานทีเ่ ก็บรักษา ใน
แหล่งมรดกโลก
Island of Meroe

Staffing Plan | การวางแผนเรื่องบุคลากร
1.9.1 Sustainable management will

require the services of a variety of welltrained people. These will typically
include scientists and archaeologists
with pertinent experience in the natural
and cultural resources of the public
archaeological site, maintenance staff,
administrative staff having skills in
budgeting and scheduling, interpreters
to present the site to visitors, people
with museum, curation and presentation
skills, community liaisons, people
trained in providing health and safety
services, enforcement personnel, …

1.9.1 การจัดการทีย่ งยื
ั ่ นจําเป็ นต้องใช้บุคลากร
หลายกลุ่มทีผ่ า่ นการฝึกฝนมาอย่างดี ไม่วา่ จะ
เป็ น นักวิทยาศาสตร์ นักโบราณคดีทม่ี ี
ประสบการณ์โดยตรงกับทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรมในแหล่งโบราณคดี
ทีเ่ ปิดสูส่ าธารณะ บุคลากรด้านการดูแลรักษา
บุคลากรฝา่ ยบริหารทีม่ ที กั ษะในการจัดทํา
งบประมาณและการจัดกําหนดการ ล่ามทีค่ อย
นําเสนอแหล่งโบราณสถานให้แก่ผเู้ ข้าชม
บุคลากรทีม่ ที กั ษะเกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์ การจัด
รวบรวมคัดเลือกและนําเสนอเนื้อหา ล่ามชุมชน
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การฝึกมาเพือ่ ให้บริการด้าน
สุขภาพและความปลอดภัย เจ้าหน้าทีร่ กั ษา
กฎหมาย …
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Staffing Plan | การวางแผนเรื่องบุคลากร
… and managers who can coordinate

develop and coordinate all necessary
policies, programs, and activities.
Staffing needs will vary; therefore, a
staffing plan should be developed that
is informed by the inventory and
evaluation of cultural and natural
resources and the identified vulnerability
and threats to those resources, as well
as the specific objectives associated
with presenting the site to the public.
The plan should include an organization
chart, necessary qualifications for all
required positions, and duties and
responsibilities for all positions.

… และผูจ้ ดั การทีส่ ามารถประสานความร่วมมือ
ในนโยบาย โครงการ และกิจกรรมทุกอย่างทีม่ ี
ความสําคัญ นอกจากนี้ ความจําเป็ นในการจ้าง
บุคลากรก็มหี ลากหลาย ดังนัน้ แผนงานการจ้าง
บุคลากรควรพัฒนาจากสิง่ ทีแ่ จ้งไว้ในการทํา
รายการและการประเมินทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ รวมทัง้ พิจารณาจาก
ความเปราะบางและภัยคุกคามต่อทรัพยากร
เหล่านัน้ ทีม่ กี ารระบุไว้ ประกอบกับการพิจารณา
วัตถุประสงค์เฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับการนําเสนอ
แหล่งโบราณสถานนัน้ ๆ ต่อสาธารณะ ฉะนัน้
แผนการจ้างบุคลากรควรมีทงั ้ แผนผังองค์กร
ระบุคณ
ุ สมบัตขิ องบุคลากร หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของทุกตําแหน่งทีต่ อ้ งการ

Community Engagement Plan
แผนงานการมีสวนรวมของชุมชน
1.10.1. The community engagement
plan. The community engagement
plan should address how
stakeholders should be identified,
categorized, and engaged.

1.10.1 แผนงานการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ควรมีการเสนอว่าจะระบุ จัดประเภท และ
สร้างความสัมพันธ์ผมู้ สี ว่ นร่วมได้อย่างไร

In November 2014, ACOR signed on to implement
a USAID-funded initiative called Sustainable
Cultural Heritage through Engagement of Local
Communities Project (SCHEP).
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ACOR ลงนามปฏิบตั ติ าม
แผนงานทีไ่ ด้รบั ทุนจาก USAID ในโครงการมรดกทาง
วัฒนธรรมทีย่ งยื
ั ่ นผ่านการเข้ามามีสว่ นร่วมของชุมชน
ท้องถิน่ (SCHEP)
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Community Engagement Plan
แผนงานการมีสวนรวมของชุมชน

Petra National Trust Program / โครงการกองทุนแหงชาติเปตรา

General Management Plan | แผนงานการจัดการทั่วไป
1.11. The General Management Plan.

Respecting the essential elements of
effective management as presented
above and below, a General
Management Plan should be prepared.
The plan should set out the framework,
structure, system, policies, and actions
that should be taken to ensure
sustainable management. For each
action, benchmarks, schedules,
indicators, and budgets should be
established. The General Management
Plan should include all the material
described in Sections 1.1 through 1.9.
More specifically, it should also include:

1.11 แผนงานการจัดการทัวไป:
่ แผนงาน

การจัดการทัวไป
่ หากพิจารณาตามหลัก
พืน้ ฐานในการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพดังที่
ได้กล่าวไปข้างต้นและทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไป
ควรมีการเตรียมแผนงานการจัดการทัวไป
่
ขึน้ โดยแผนงานดังกล่าวควรประกอบด้วย
กรอบการทํางาน โครงสร้าง ระบบ นโยบาย
และการปฏิบตั กิ ารทีค่ วรเกิดขึน้ เพือ่ ให้มกี าร
จัดการทีย่ งยื
ั ่ น ทัง้ นี้ในการดําเนินงานแต่ละ
อย่างควรมีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ตารางงาน ตัวชีว้ ดั และงบประมาณ ซึง่
แผนงานการจัดการทัวไปอาจใช้
่
หลักการจาก
ข้อ 1.1 ถึง 1.9 มาประกอบ อย่างไรก็ดี ส่วน
ทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงมากยิง่ ขึน้ สามารถ
พิจารณาได้ดงั ต่อไปนี้

158

Appendix 10

591

General Management Plan | แผนงานการจัดการทั่วไป
1.11.1.1. A financial plan, which
should describe how entry fees and
other fees should be allocated to the
management of the site and a
rationale for this;
1.11.1.2. A cyclical maintenance
plan, which should describe
appropriate programs, staffing
needs, equipment and supplies
needs, and facility design.

1.11.1.1. แผนทางการเงิน ควรระบุการ
จัดสรรค่าเข้าชมมาใช้ในการจัดการแหล่ง
โบราณสถานและหลักการเหตุผลทีใ่ ช้
1.11.1.2. แผนวัฎจักรการบํารุงรักษา
ควรอธิบายโครงการทีใ่ ช้ได้เหมาะสม
อธิบายถึงความจําเป็ นในการจ้าง
บุคลากร เครือ่ งมือและสิง่ ของที่
จําเป็ นต้องใช้ และการออกแบบสิง่
อํานวยความสะดวก

General Management Plan | แผนงานการจัดการทั่วไป
1.11.1.3. A safety plan, which should
include protocols for disaster
response, search and rescue, and
requirements for medical facilities;
and
1.10.1.2. The inclusion of the
staffing plan outlined above (1.9.),
which presents required staff and
identifies necessary qualifications,
roles, and responsibilities for each
staff member. The staffing plan
should include an organization chart.

1.11.1.3. แผนงานรักษาความปลอดภัย
ควรมีการระบุระเบียบการในการ
ตอบสนองภัยพิบตั ิ การค้นหาและการ
ช่วยชีวติ รวมทัง้ อุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกทางการแพทย์ทจ่ี าํ เป็ น และ
1.10.1.2. การผนวกแผนงานจัดจ้าง
บุคลากรตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 1.9 ซึง่
อธิบายคุณสมบัตขิ องบุคลากร หน้าที่
ความรับผิดชอบของตําแหน่งทุก
ตําแหน่งทีต่ อ้ งการ อีกทัง้ ควรใส่แผนผัง
องค์กรไว้ในส่วนนี้ดว้ ย
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General Management Plan | แผนงานการจัดการทั่วไป

GUIDELINES

แนวทางการปฏิบัติงาน

2. Management
Implementation

2. การปฏิบัติตามแผนงาน
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Monitoring Plan | แผนงานการติดตามผล
Monitoring terrain
disturbance at the Nasca
Lines World Heritage Site
with data collected from the
NASA UAVSAR platform
การติดตามผล terrain
disturbance ของแหล่งมรดก
โลก Nasca Lines โดยใช้
ข้อมูลทีร่ วบรวมจาก เรดาร์
UAVSAR ของนาซ่า

Monitoring | การติดตามผล
2.1.1. Monitoring system feedback: The
results of the monitoring system and
program should be used as decision
support tools by site management.
Decisions supported by monitoring
should involve all aspects of
management, including, but not limited
to, cyclical maintenance and capital
improvements; personnel acquisition and
management; determination of carrying
capacity (which should vary over time
according to management capacity) and
limits of acceptable change; and policy,
programs, and activities needed for
effective community involvement.

2.1.1 ผลตอบรับระบบการติดตามผล:

การจัดการแหล่งโบราณสถานควรนําผล
จากระบบและโครงการติดตามผลมาใช้
ประกอบการตัดสินใจ ทัง้ เรือ่ งแง่มมุ ต่างๆ
ในการบริหาร อาทิ วัฎจักรการดูแลรักษา
และการพัฒนาทุน การจัดหาและจัดการ
เรือ่ งบุคลากร การคํานวณหาศักยภาพ
การรองรับ (ซึง่ อาจแตกต่างกันไปตาม
ช่วงเวลาขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการ
จัดการ) ขีดจํากัดความเปลีย่ นแปลงทีร่ บั
ได้ รวมถึงนโยบาย โครงการและกิจกรรม
ต่างทีช่ ว่ ยดึงชุมชนให้เข้ามามีสว่ นร่วมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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Transparency | ความโปรงใส
2.2.1. Transparency in monitoring
and management. Stakeholders,
from local community groups to
international organizations with an
interest in the site, should be kept
informed of any management
programs and activities related to
their interest in the site. Monitoring
results should be made available to
all stakeholders on a regular basis.

2.2.1 ความโปร่งใสในการติดตามผลและ
การจัดการ- ควรมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
โครงการและกิจกรรมการจัดการต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องให้แก่ผมู้ สี ว่ นร่วมทัง้ จากกลุม่
ต่างๆ ในชุมชนท้องถิน่ และกลุม่ องค์กร
ระหว่างประเทศทีม่ คี วามสนใจในแหล่ง
โบราณสถานนัน้ ๆ และควรมีการแจกแจง
ผลการติดตามงานให้แก่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทัง้ หมดอยูเ่ สมอ

Networking | การสรางเครือขาย
2.3.1. Communication and
coordination among site managers.
It is recommended that
representatives of public
archaeological sites meet on a
regular basis to share issues of
common concern and the
approaches, programs, and
activities that have helped resolve
issues of common concern.

2.3.1 การสือ่ สารและความร่วมมือ
ระหว่างผูจ้ ดั การแหล่งโบราณสถานแต่
ละแห่ง: ในส่วนนี้แนะนําว่าตัวแทนของ
แหล่งโบราณสถานแต่ละแห่งควรพบปะ
หารือกันอยูเ่ สนอเพือ่ แบ่งปนั ข้อมูล ใน
แง่ของวิธกี าร โครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ ทีอ่ าจช่วยแก้ปญั หาในการทํางาน
ได้
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Communication and Coordination Among Site Managers
การสื่อสารและความรวมมือระหวาง
ผูจัดการแหลงโบราณสถานแตละแหง

Avoiding Damage to Archaeological Sites
is our Basic Responsibility
ความรับผิดชอบพื้นฐานของเรา
คือการหลีกเลี่ยงไมใหแหลงโบราณคดีเกิดความเสียหาย
Destruction of a pyramid
near Lima, Peru, to make
way for development
การรือ้ ถอนปิรามิดเพือ่ เปิด
พืน้ ทีท่ าํ การพัฒนาใกล้เมือง
Lima ประเทศเปรู
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Strategic Value | ประโยชนในทางยุทธศาสตร
Guidelines provide a basis for
requesting significant funding for
developing sustainable management
that is not available in many places
in the world.
Sustainable management will require
investments many orders of
magnitude greater than what have
been provided in the past.

แนวทางการปฏิบตั งิ านเป็ นพืน้ ฐานช่วยใน
เรือ่ งการขอทุนเพือ่ การพัฒนาการจัดการ
อย่างยังยื
่ นซึง่ ยังไม่เกิดขึน้ ในหลายพืน้ ที่
การจัดการอย่างยังยื
่ นจําเป็ นต้องใช้เงิน
ลงทุนจํานวนมากกว่าทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีต
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Session 1: Evolving principles and practices in the
conservation of brick monuments for World
Heritage Sites

3.

Mỹ Sơn World Heritage Site and its Conservation
The presentation showcases processes of conservation of Mỹ Sơn Sanctuary World
Heritage Site. It explicates characterization of original materials and techniques, analysis
of causes of damage, methodologies of intervention and selected materials and
techniques for conservation and restoration.
About the Speaker: Mr. Ðặng Khánh Ngọc
Mr. Ðặng Khánh Ngọc is a specialist conservation architect of Institute of Conservation of
Monuments, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Viet Nam. He has been involved in
the conservation and management of Mỹ Sơn Sanctuary World Heritage Site since the
early time of its nomination to the World Heritage status in 1999. His expertise concerns
geometric recording of archaeological monuments, investigation of traditional building
techniques and materials, particularly for brick-associated architecture of ancient Cham
civilization.
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INTERNATION SYMPOSIUM ON THE CONSERVATION OF BRICK MONUMENTS AT WORLD HERITAGE SITES
19 – 21 Oct.2016
Historic city of Ayutthaya - Thailand

CONSERVATION OF MONUMENTS AT MỸ SƠN
แหลงมรดกโลกปูชนียสถานหมีเซิน และการอนุรักษ

Arch. Đặng Khánh Ngọc

สถาปนิก ดัง คานห ง็อค

Institute for Conservation of Monuments
Vietnam’s Ministry of Culture, Sport and Tourism

สถาบันเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน
กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการทองเที่ยว
ประเทศเวียดนาม

CONTENTS / สารบัญ
I. INTRODUCTION
1.1. General Information
1.2. Outstanding Values Of Mỹ Sơn Sanctuary
1.3. Outline of Conservation History Of Mỹ Sơn

I. บทนํา
1.1. ขอมูลทั่วไป
1.2. คุณคาโดดเดนของหมีเซิน
1.3. ประวัติศาสตรการบูรณะที่ปูชนียสถานหมีเซิน

II. CONSERVATION OF MONUMENTS AT MỸ SƠN
2.1. Original Building Technique And Materials
2.1.1. Foundation technique
2.1.2. Masonry structures
2.1.3. Characterization of materials from Mỹ Sơn
2.2. Typology And Cause Of Damages
2.2.1. Structural damage
2.2.2. Physical, chemical and biological decay
2.3. Principle And Methodology Of Intervention
2.3.1. Diagnosis of the buildings
2.3.2. Project of intervention
2.4. Techniques and Materials for Restoration and
Conservation
2.4.1. Compatible materials for restoration
2.4.2. Intervention of conservation

II. การอนุรักษโบราณสถานที่หมีเซิน
2.1. เทคนิคการสรางและวัสดุดั้งเดิม
2.1.1. เทคนิคการวางรากฐาน
2.1.2. โครงสร้างอิฐปูน
2.1.3. ประเภทของวัสดุจากหมีเซิน
2.2. ประเภทและสาเหตุของความเสียหาย
2.2.1. ความเสียหายทางโครงสร้าง
2.2.2. ความเสื่อมสภาพทางกายภาพ เคมีภาพและ
ชีวภาพ
2.3. หลักการและวิธีการเขาดําเนินงาน
2.3.1. การวินิจฉัยอาการของโบราณสถาน
2.3.2. โครงการในการเข้าดําเนินงาน
2.4. เทคนิคและวัสดุสําหรับการบูรณะและการอนุรกั ษ
2.4.1. วัสดุทเ่ี หมาะสมใช้บรู ณะ
2.4.2. การเข้าดําเนินงานเพือ่ การอนุ รกั ษ์
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I. INTRODUCTION / บทนํา

1. General Information / ขอมูลทั่วไป

My Son is the most important and the biggest relic
site with the most numbers of brick towers of the
Cham in Vietnam.
Described as the heart and the soul of the Champa
Kingdom for a period from the 4th to the 13th
century A.D. Lots of architectural and sculptural
masterpieces of ancient Champa still exist.
1979: listed as National Cultural Heritage Site
1999: listed as a World Heritage by UNESCO
The site
Isolated in a deep - narrow valley with radius of
about 2 kilometers
Covers a region of about 10 ha lying some 40
meters above the sea level; surrounded with rocky
mountains of 120 to 350 meters high.

หมีเซินเปนแหลงปูชนียสถานที่ใหญและมีความสําคัญ
ที่สุด โดยมีจํานวนอาคารอิฐจากสมัยอาณาจักรจามปา
มากที่สุดในประเทศเวียดนาม
ไดรับการขนานนามวาเปนหัวใจและจิตวิญญาณของ
อาณาจักรจามปา ตงแตคริสตศตวรรษที่ 4 ถึง 13 โดยยัง
ประจักษผลงานชิ้นเอกทางสถาปตยกรรมและ
ประติมากรรมของจามปาโบราณอยูถึงปจจุบัน
พ.ศ. 2522: ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรมแหงชาติ
พ.ศ. 2542: ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโก

เกี่ยวกับแหลงมรดก
หางไกลจากชุมชนในหุบเขาที่ลึกและแคบที่มีระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร
ปกคลุมพื้นที่ 0.1 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 40เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ลอมรอบดวยภูเขาหินที่สูงประมาณ 120350 เมตร

I. INTRODUCTION / บทนํา

1. General Information / ขอมูลทั่วไป

Location
• Regional: QuangNam province,
Central part of Viet Nam
• Co-ordinates: 15o 515 Nlatitude; 108o573 E-longitude
• Relations/Links: 45 km to Hoi
An WHS, 170 km to Hue WHS
and others groups of Cham
temples in Quang Nam province

ที่ตั้ง
• ภูมภิ าค: จังหวัดควางนัม ภาค
กลางของเวียดนาม
• พิกดั : ละติจดู 15o 515 เหนือ;
ลองติจดู 108o573 ตะวันออก
• ความสัมพันธ์: 45 กม. ถึงฮอย
อัน 170 กม. ถึงแหล่งมรดก
โลกเมืองเว้ และกลุม่ วัดจามปา
ทีจ่ งั หวัดควางนาม

Quang Nam

My Son
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Nature characteristics

ลักษณะทางธรรมชาติ

1. Topography
• Valley, Mountainous
• Surrounding with circle of mountain, height
120 to 350m
• Altitude: 37.2m to 49.4 m
2. Climate
• Tropical monsoon area, warm and humid
• Two seasons: dry season (Feb to Sep),
rainy season (Oct to Jan)

1. ภูมิประเทศ
• หุบเขา ภูเขา
• ล้อมรอบด้วยภูเขาทีส่ งู 120-350 เมตร
• ระดับความสูง: 37.2-49.4 เมตร
2. ภูมิอากาศ
• มรสุมเขตร้อน อากาศอบอุน่ และชืน้
• มี 2 ฤดู: ฤดูแล้ง (ก.พ.-ก.ย.) และฤดูฝน
(ต.ค.-ม.ค.)

Nature characteristics

ลักษณะทางธรรมชาติ

3. Hydrological
• River runs SE-NW
• Streams from mountain slopes
• Cause of annual flooding in monument area
4. Environmental
• Forest, tropical vegetations
• Biodiversity characteristic

3. อุทกวิทยา
• แม่น้ําไหลจากตะวันออกเฉียงใต้ สูต่ ะวันตกเฉียงเหนือ
• กระแสนํ้าจากภูเขา
• กอใหเกิดอุทกภัยที่แหลงโบราณสถานทุกป
4. สภาพแวดลอม
• ปา่ ไม้ พืชพันธุเ์ มืองร้อน
• มีจุดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
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1.2 Outstanding Values Of Mỹ Sơn Sanctuary / คุณคาโดดเดนของหมีเซิน
Architecture
The largest Champa monument site, representing
the cultural as well as architectural typology of
each period of the Kingdom.
13 groups; 71 brick temples

สถาปตยกรรม

Building Technique and Material
Brickwork structures, Sandstone, Laterite
Thin joint rubbing brick with vegetant resin

เทคนิคและวัสดุการกอสราง

แหล่งโบราณสถานจามปาทีใ่ หญ่ทส่ี ุด เป็ นตัวแทนการจําแนก
ทางวัฒนธรรมและสถาปตั ยกรรมในแต่ละยุคของอาณาจักร
13 ประเภท วัดอิฐ 71 แห่ง
โครงสร้างอิฐ หินทราย ศิลาแลง
อิฐขัดบางเป็ นเดือยเชื่อมขัดกัน และเรซิน่ จากพืช

1.2 Outstanding Values Of Mỹ Sơn Sanctuary / คุณคาโดดเดนของหมีเซิน
Art works and decorations
The buildings made of brick with very high skillful
of brickwork and sculptural art.
The sculptural ornaments on brick wall are
excellent works of art.

วิจิตรศิลปและประณีตศิลป

Landscape
Surrounding by a 2km of diameter of diversity
biological jungle.
Attractive points: water fall, holy mountain peak

ภูมิทัศน

อาคารสร้างด้วยอิฐด้วยงานฝีมอื การก่ออิฐถือปูนและ
ประติมากรรมทีเ่ ชีย่ วชาญ
ั้
รูปปนตกแต่
งบนกําแพงอิฐเป็ นผลงานศิลป์ทย่ี อดเยีย่ ม
ล้อมรอบด้วยปา่ ไม้และความหลากหลายทางชีวภาพถึง 2 กม.
ภูมทิ ศั น์ทส่ี วยงาม เช่น นํ้าตก ยอดภูเขาศักดิ ์สิทธิ ์
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The buildings made of brick (the stone ruin
of B1 is an exceptional case) with very high
skillful of brickwork and sculptural art. The
My Son’ temples are miniature image of the
history of ancient Champa architectural art.
The sculptural ornaments on the building
are not only excellent works of art but also
provide precious information of the
Kingdom’s history of cultural exchange with
various parts of Southeast Asia at the time.
Moreover, there are a lot of architectural and
sculptural masterpieces of ancient Champa
still exist in My Son.

602

อาคารสรางดวยอิฐดวยงานฝมอื การกออิฐถือปูนและ
ประติมากรรมที่เชี่ยวชาญ (ตัวอยางที่ชัดเจน เชน
ซากปรักหังพังหมายเลข B1) วัดหมีเซินนั้นเปนรูปยอ
ของประวัติศาสตรศลิ ปกรรมและสถาปตยกรรมของ
อาณาจักรจามปาราณ
รูปปนตกแตงบนกําแพงอิฐนั้นไมใชเพียงเปนงาน
ฝมือชั้นครู แตยังใหขอมูลที่ชัดแจงถึงประวัติศาสตร
ของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอื่นๆ
ในเอเชียอาคเนยในยุคนั้น นอกจากนี้ ยังมีผลงานชิ้น
เอกทางสถาปตยกรรมและประติมากรรมตั้งแตสมับ
จามปาที่ยังคงหลงเหลือใหเห็นอยูที่หมีเซินอีกดวย

The Mỹ Sơn site was officially certified a National
Cultural Heritage site in 1979 and in the year 1989 the
protection zoning of Mỹ Sơn and surrounding area
was issued.
In 1999 the World Heritage Committee of UNESCO
has listed Mỹ Sơn as a World Heritage site with a
notable “Mỹ Sơn is an exceptional inter-change with
integration and adaptation of many cultural influences
that the site represents, as well as for the important
phenomenon of the Champa Kingdom in the political
and cultural history of the South-East Asia (on the
basic of Criteria ii and iii)”.

แหลงปูชนียสถานหมีเซินไดรับการรับรองเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมแหงชาติในป พ.ศ. 2522 และในป พ.ศ.
2532 ไดมีการระบุขอบเขตพื้นที่คุมครองของหมีเซินและบริเวณโดยรอบขึ้น
ในป พ.ศ. 2542 คณะกรรมการมรดกโลกขององคการยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียนแหลงปูชนียสถานหมีเซินเปนมรดก
โลก โดยกลาววา “หมีเซินคือเอกลักษณของการผสมผสานและการประยุกตรวมหลากหลายอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ที่แหลงนี้ไดทําใหเปนที่ประจักษ รวมทั้งสะทอนปรากฏการณที่สําคัญของอาณาจักรจามปาในประวัติศาสตร
การเมืองและวัฒนธรรมของเอเชียอาคเนย (ตามเกณฑขอที่ ii และ iii)”
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• History and archaeology
• Architecture and art
• Mystery of building materials and
technique
• Landscape
• Tourist attraction
• Contribution to the regional
development

•
•
•
•
•
•

ประวัติศาสตรและโบราณคดี
สถาปตยกรรมและศิลปะ
ความลึกลับของวัสดุและเทคนิคกอสราง
ภูมิทัศน
จุดสนใจของนักทองเที่ยว
การยังประโยชนตอการพัฒนาของภูมิภาค

E-F group in 1936, EFEO

Map of Monument area 1904 (H.P)
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Temple A1 in XX century
โบราณสถานหมายเลข A1
ในศตวรรษที่ 20

1.3. Outline Of Conservation History Of Mỹ Sơn /
ประวัติศาสตรการบูรณะที่ปูชนียสถานหมีเซิน
The greatest temple A1, which was built in 10th century with
24 meters high, has been totally collapsed. The general
damage was very serious and is still visible.

วัดที่ใหญที่สุดคือโบราณสถาน
หมายเลข A1 ซึ่งสรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 10 สูง 24 เมตร ใน
ปจจุบันไดถลมลง ความเสียหาย
โดยทั่วไปนั้นคอนขางเลวรายและ
ยังคงสังเกตไดอยู

Henry Parmentier (1871 – 1949)
อองรี ปารเมนเทียร (พ.ศ. 2414-2492)
Restoration of A1 in 1936, EFEO
การบูรณะโบราณสถาน
หมายเลข A1 ในปพ.ศ. 2479
โดยสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพทิศ
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Rescue Restoration of Mỹ Sơn 1981 – 1991
การบูรณะเพื่อชวยเหลือดวนที่หมีเซิน
ปพ.ศ. 2524-2534
From 1981 to 1991 the conservation of the B, C, and D groups
has been carried out with the help of the Polish Cultural
Cooperation Program.
The group A was cleaned from mountain of debris.
ตั้งแตพ.ศ. 2524 ถึง 2534 ไดเริ่มดําเนินการการอนุรักษกลุม
โบราณสถาน B C และ D ดวยความชวยเหลือจากโครงการ
ความรวมมือทางวัฒนธรรมกับประเทศโปแลนด
โบราณสถานกลุม A นั้นไดรับการทําความสะอาดนําซากปฏิกูล
ออกจนหมด

Kazimierz Kwiaskowski (1941 – 1997)
คาซิเมียรส ควิอาสโคสกี (พ.ศ. 2484-2540)

Group B-C-D in XXI century
โบราณสถานกลุม B-C-D ในคริสตศตวรรษที่ 21
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II. CONSERVATION OF
MONUMENTS IN MỸ SƠN

2.1. Original Building Technique
And Materials

606

II. การอนุรักษโบราณ
สถานที่หมีเซิน

2.1. เทคนิคการสรางและวัสดุดั้งเดิม

2003 - 2013, a tri-parties project for
conservation and restoration of the
G group was carried out by Italian
Funds-in-Trust, UNESCO and
Vietnam.

พ.ศ. 2546-2556 โครงการไตรภาคี
เพือ่ การอนุ รกั ษ์และบูรณะ
โบราณสถานกลุม่ G ได้เริม่ ขึน้ โดย
กองทุนรัฐบาลอิตาลี องค์การยูเนสโก
และประเทศเวียดนาม

2011 - 2015, the first conservation
project, financed by governmental
budget, had been implemented in
My Son. The conservation work
carried out on E7 - the Kosa grha
in E group.

พ.ศ. 2554-2558 โครงการอนุ รกั ษ์ท่ี
หมีเซินโครงการแรกโดยงบประมาณ
ของรัฐบาลเองได้เริม่ ดําเนินการ โดย
อนุ รกั ษ์โบราณสถาน E7 - Kosa grha
ในกลุม่ E

II. CONSERVATION OF MONUMENTS IN MỸ SƠN
2.1. Original Building Technique And Materials

Structural elements
of a Cham tower
องคประกอบทาง
โครงสรางของสถูป
แบบจาม

Technique of wall assembly
เทคนิกการกอกําแพง

Sketch of a foundation section / ภาพรางสวนรากฐานอาคาร
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2.1. Original building technique and materials / เทคนิคการสรางและวัสดุดั้งเดิม

Chemical analysis of bricks, joints and filling /
การวิเคราะหทางเคมีของอิฐ จุดตอ/เดือย และวัสดุอุดประสาน
Material of the internal joint

Sample from G Group: external
and internal parts of the bricks

Joint 1 A1 Joint 2 A1 Joint
G2

3 External part of brick Core of brick

Silicon dioxide

63.82

62.6

60.81

62.58

Aluminium oxide

16.95

16.69

15.57

16.04

61.04
15.42

Ferric oxide

3.85

3.71

5.00

5.14

5.73

Calcium oxide

4.1

4.48

2.33

1.96

2.02

Magnesium oxide

2

2.39

2.18

1.71

1.77

Sodium oxide

0.7

0.75

1.54

1.55

1.39

Potassium oxide

1.91

1.87

3.87

3.81

3.47

Sulphur trioxide

0.26

0.29

0.05

0.07

0.04

Loss on ignition

6.3

7.11

8.52

7.02

9.06

Carbon dioxide

2.91

3.96

1.55

1.93

1.81

Insoluble residue

81.84

78.73

73.41

74.05

72.15

Soluble silica

0.26

0.16

0.48

0.41

0.47

Chlorides

0.011

0.073

0.030

1.045

0.016

Couplet of bricks with
original thin joint
อิฐคูที่มีเดือยเชื่อม
ขัดกัน

Cross-section of an original brick / รูปตัดของอิฐดั้งเดิม

Progression of damage
due to humidity and
mosses in a brick.
ระดับของความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากความชื้นและ
พืชมอสในอิฐ

Physical tests on bricks
ผลการตรวจอิฐทาง
กายภาพ

Compression tests on
triplets of brick cubes
ผลการกดแทงอิฐสามชั้น

Brick
D4.1
A1.5
A1 Fired at
900°C
G2
G
European
standard

Specimen

Bulk
Density

I.R.S

Water Absorption
by capillary rise

[kg/m3]
1683
1558

[kg/m2min]
0.41
1.66

[g/(m2 s0.5)]
164.98
165.67

1608

1.92

1622
0.83
1663
1.52
UNI EN 772UNI EN 772-11
4

c

v [m/mm]
2

6.49

7.19

G2

6.45

4.23

G.3

14.44

6.59

1.05
16.23
0.45
6.97

1.64
11.36

-

21.94

129.16
180.57

20.71
20.35

UNI EN 772-11

UNI EN 771-1

E (30-60%)
2

[N/mm ]

A

Water absorption
by total
immersion
(% in weight)
18.18
23.99

 o
 v

[N/mm ]

[30-60%]

1226

0.15

average value

1812

0.13

average value

2721

0.17

average value

2.64
36.69

157.63
12.86

1.12
26.58

223.18
12.32

2.82
42.75

692.00
25.43

0.07
45.86

0.04
31.69

0.04
24.29

Standard Deviation
Variat. Coeff. (%)
Standard Deviation
Variat. Coeff.. (%)
Standard Deviation
Variat. Coeff. (%)
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2.2. Typology and cause
of damages

2.2. ประเภทและสาเหตุของ
ความเสียหาย

2.2.1. Structural damage
• Damage to the
entire structure.
• Local damage

2.2.1. ความเสียหายทาง
โครงสราง

608

• ความเสียหายต่อ
โครงสร้างทัง้ ตัวอาคาร
• ความเสียหายเฉพาะ
แห่ง

2.2.1. Structural damage
2.2.1. ความเสียหายระดับโครงสราง
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2.2.2. Physical, chemical and biological decay
2.2.2. ความเสื่อมสภาพทางกายภาพ เคมีภาพและชีวภาพ

2.3. Principle and Methodology of Intervention / หลักการและวิธีการเขาดําเนินงาน
Principle

At Mỹ Sơn, all the brick monuments are architectural
remains, must be considered as archaeological
monuments. The conservation principles should be
the applied for “archaeological conservation”.
The main principle to be adopted is the following:
- the monuments should be preserved as they were
found, that is partially at the state of ruins, no
reconstruction should be made but only partial
reconstruction by “anastylosis” (or similar to
anastylosis) were the original materials could be
found in place and be clearly recognizable.
- The introduction of traditional or new materials
different from the original ones (as steel, concrete,
cement mortars, etc.) should be in principle
forbidden in order to avoid incompatibilities and
also taking into account the difficulty of applying
durable materials in the peculiar tropical
environment.

หลักการ

โบราณสถานประเภทอิฐทุกแห่งเป็ นซากทางสถาปตั ยกรรม สําหรับ
โบราณสถานหมีเซินนัน้ ต้องได้รบั การพิจารณาว่าเป็ นแหล่งขุดค้น
โบราณคดี หลักการในการอนุ รกั ษ์จงึ ควรจะต้องใช้ “หลักการอนุ รกั ษ์
ด้านโบราณคดี” หลักการสําคัญมีดงั นี้
• ควรรักษาโบราณสถานไว้ในแบบทีพ่ บ บางส่วนเป็ นซาก
โบราณสถาน การรือ้ สร้างใหม่ควรทําเพียงบางส่วนด้วยวิธอี นัส
ติโลซิส (anastylosis) จากส่วนประกอบดัง้ เดิมทีพ่ บและเห็นได้ชดั
• การนําส่วนประกอบแบบใหม่หรือแบบโบราณมาใช้ (เช่น เหล็ก
คอนกรีต ปูนสอซีเมนต์ cement mortars เป็ นต้น) และแตกต่าง
จากส่วนประกอบดัง้ เดิม ควรถือเป็ นกฎข้อห้าม เพือ่ หลีกเลีย่ ง
ความไม่เข้ากันและพิจารณาถึงความยากลําบากในการใช้
ส่วนประกอบทีท่ นทานต่อสภาพแวดล้อมทีร่ อ้ นชืน้ โดยเฉพาะ
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2.3. Principle and Methodology of Intervention / หลักการและวิธีการเขาดําเนินงาน
Other principles to be adopted for the intervention
should be the following:
- to preserve the remaining parts of the collapsed
buildings as much as possible by repair and local
consolidation;
- to reconstruct by “anastylosis” (it is difficult to use the
word anastylosis for brick masonry) the sections
where stability or durability problems are present
leaving intact the present profile of the ruins as much
as possible;
- to maintain the original masonry adding a new
binding only when necessary;
- to use new bricks, well distinguished from the old
ones only in case of dangerous or, stability deficiency

หลักการอื่นๆ ทีใ่ ช้เพือ่ การอนุ รกั ษ์มดี งั นี้
• หลังจากตัวอาคารได้ลม้ พังลงมา ควรเก็บรักษาส่วนทีเ่ หลืออยู่
ไว้ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ เพือ่ ซ่อมแซมและ local
consolidation
• ในส่วนทีม่ ปี ญั หาด้านความมันคงและความทนทาน
่
ให้ใช้การ
รือ้ สร้างใหม่ดว้ ยวิธอี นัสติโลซิส (เป็ นการยากทีจ่ ะอธิบายคํา
ว่าอนัสติโลซิสในงานโบราณสถานประเภทอิฐ) ส่วนทีเ่ หลือให้
คงไว้ตามเดิมให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้
• การเพิม่ เติมสิง่ ใหม่ควรทําเท่าทีจ่ าํ เป็ น เพือ่ เป็นการรักษา
โบราณสถานดัง้ เดิมไว้
• การใช้อฐิ ใหม่ทแ่ี ตกต่างจากอิฐเดิม ควรใช้ในกรณีทต่ี อ้ งการ
เสริมความแข็งแรงและความปลอดภัยเท่านัน้

Methodology

วิธีการ

1.1 On site investigation

1.1 การตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน

1. Diagnosis of the buildings:
• Collection of historic data through archive
documentation;
• Soil survey, using also geophysical investigation as
georadar and/or geoelectric tests;
• Geometrical survey of the area by using traditional
topographic tools;
• Geometrical survey of the buildings; A specific program
can be used to carry out a simple photogrammetric
survey of the buildings. Eventually handmade surveys
by picture or where a very detailed drawing of the
masonry is needed for the intervention. In some cases
a traditional survey by hands can be useful.
• Crack pattern and structural damage survey to be
reported on the plan, prospects and section of the
geometrical survey;
• Survey of the foundations, by partial excavations;
• Survey of the masonry sections where possible,
• Linear and/or non linear mathematical modelling;
• Map of the surface decay reporting on prospects and
sections the surface damages due to humidity, salts,
biological attack, etc.;
• Sampling of materials useful for their chemical, physical
and mechanical characterization in laboratory.

1. การวินิจฉัยตัวอาคารโบราณสถาน
• การเก็บข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ โดยวิธกี ารทางเอกสาร
• สํารวจข้อมูลดิน โดยใช้การตรวจสอบทางภูมกิ ายภาพ ร่วมกับ
ทาง georadar หรือการตรวจสอบวัตถุจากระยะไกล และ/หรือการ
ทดสอบทาง geoelectric
• การสํารวจทางเรขาคณิตของพืน้ ที่ โดยใช้เครื่องมือด้านการทํา
แผนทีแ่ ละอธิบายภูมปิ ระเทศ (topographic tools)
• การสํารวจทางเรขาคณิตของตัวอาคารโบราณสถาน อาจใช้
โปรแกรมเฉพาะสํารวจตัวอาคารอย่างง่ายๆ ด้วยวิธี
photogrammetric อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วการลงมือสํารวจเอง
โดยการเก็บภาพถ่ายหรือภาพร่างของสิง่ ก่อสร้างโดยละเอียดก็
ยังคงจําเป็ นในการทํางานอนุ รกั ษ์ ในบางกรณีการสํารวจด้วยวิธี
แบบดัง้ เดิมโดยใช้มอื ก็ยงั มีประโยชน์
• ข้อมูลการสํารวจรอยแตกและความเสียหายระดับโครงสร้าง เป็ น
ข้อมูลของแผนงาน โครงการ และขอบเขตของการสํารวจทาง
เรขาคณิต
• การสํารวจฐานราก โดยใช้การขุดค้นเป็ นบางส่วน
• การสํารวจโบราณสถานประเภทอิฐส่วนต่างๆ เท่าทีจ่ ะทําได้
• การทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เชิงเส้น และไม่ใช่เชิงเส้น
• ข้อมูลตําแหน่งการเสื่อมสภาพของพืน้ ผิว เป็ นข้อมูลของโครงการ
และขอบเขตของความเสียระดับพืน้ ผิว อันเนื่องมาจากความชืน้
เกลือ พืชหรือสัตว์รบกวน
• ตัวอย่างของส่วนประกอบทีม่ ปี ระโยชน์ต่อลักษณะทางชีวภาพ
กายภาพ และทางกลไกในห้องตรวจวิเคราะห์ผล
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1.2. Laboratory tests

1.2 ผลจากห้องตรวจวิเคราะห์ผล

Tests should be carried out in laboratory in order to
characterize the single materials.
• Tests to be carried out on bricks:
i. chemical and optical tests in thin sections in
order to define the composition of the materials
in order to define the composition of the
materials;
ii. physical tests as: bulk density, total absorption,
I.R.S., capillary rise, porosimetry, thermal
expansion,
iii. mechanical tests as: compression, tension,
calculation of elastic modules on brick cubes
and couplets.
All these tests have the aim not only to characterize
the materials, but also to choose compatible new
materials for the intervention.
• Tests to be carried out on the thin joints material: in
order to detect the type of resin used to bond the
bricks together: Infrared spectroscopy to detect the
resin composition and nature.

ผลทีไ่ ด้จากห้องตรวจวิเคราะห์ผลควรจะแสดงลักษณะของ
ส่วนประกอบเชิงเดีย่ ว
• ผลทีไ่ ด้เกีย่ วกับอิฐ
i. ผลทีม่ องเห็นได้ดว้ ยตาและทางเคมีในส่วนทีบ่ าง
เพือ่ ทีจ่ ะระบุองค์ประกอบของส่วนประกอบต่างๆ
ii. ผลทางกายภาพ เช่น ความหนาแน่นทัง้ ก้อน I.R.S.
ช่องการระเหยของนํ้า ระดับความพรุน การขยายตัว
จากกระแสความร้อน
iii. ผลทางกลไก เช่น การกด ความตึง การคํานวณตาม
โมดูลความยืดหยุน่ ของแท่งอิฐและอิฐคู่
ผลทัง้ หมดมีเป้าหมายมิใช่เพือ่ ทราบลักษณะของส่วนประกอบ
เท่านัน้ แต่เพือ่ เฟ้นหาส่วนประกอบใหม่ทค่ี วรใช้ในการอนุ รกั ษ์
• ผลทีไ่ ด้เกีย่ วกับส่วนประกอบของวัสดุเชื่อมบางๆ เพือ่ หา
รูปแบบของเรซินทีใ่ ช้เชื่อมอิฐเข้าด้วยกัน ใช้วธิ ี Infrared
spectroscopy เพือ่ หาส่วนประกอบและลักษณะของเรซิน
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On site investigation / การวิเคราะหที่แหลง
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Laboratory tests
การทดสอบที่หองทดลอง
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Infrared spectrum of the sample of resin collected in 2004 (red
spectrum) from Dầu Rái, and infrared spectrum of a sample of the resin
collected in 2002 (violet spectrum).
ความถี่อินฟราเรดของตัวอยางเรซิ่นที่เก็บไดใน พ.ศ. 2547 (เสนสีแดง) จาก
แหลง Dầu Rái และความถี่อินฟราเรดของตัวอยางเรซิ่นที่เก็บไดใน พ.ศ.
2545 (เสนสีมวง)

Pozzolanicity test on bricks from Mỹ Sơn
การวิเคราะหความเปนปอซโซลานของอิฐจากหมีเซิน
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Grain size distribution of aggregate for new mortars
ตารางการแจกแจงขนาดของทรายสําหรับปูนกอใหม

Specimens realized on site
ตัวอยางที่นํามาใชไดที่แหลง
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2.3.2. Project of intervention
The project should be carried out following the
principles. The design should contain:
(i) a description of the diagnostic investigation,
(ii) the results of the investigation and how they
have to be used,
(iii) a design for eventual provisional structures in
order to support the parts of the structure which
are considered to be unstable or in danger of
collapse,
(iv) a design of the scaffolding allowing to reach all
the parts of the structure,
(v) design of the intervention showing all the
different phases with the description of: cleaning,
eventual dismantling (after numbering of the
bricks/stones) eventual extraction of roots or
poisoning of them with non armful products,
relocation of the dismantled parts with eventual
addition of mortars inside, finishing.

2.4.1. Compatible materials for restoration
The process of definition of a sustainable
methodology to be applied on the building is to be
detecting the materials with the best mechanical and
compatibility properties.
Tests should be carried out in laboratory in order to
characterize the new materials.
• Tests to be carried out on bricks:
i. chemical and optical tests in thin sections in
order to define the composition of the
materials,
ii. physical tests as: bulk density, total
absorption, I.R.S., capillary rise, porosimetry,
thermal expansion,
iii. mechanical tests as: compression, tension,
calculation of elastic modules on brick cubes
and couplets,
iv. chemical tests to calculate the percentage of
soluble and alkaline salts,
v. tensile and durability tests on couplets of brick
glued with the resin.

613

2.3.2. โครงการในการเขาดําเนินงาน
โครงการควรดําเนินการโดยถือตามหลักการดังต่อไปนี้
การออกแบบโครงการนัน้ ควรมี:
(i) การบรรยายการศึกษาวินจิ ฉัยอาการของแหล่ง
(ii) ผลจากการศึกษาวินจิ ฉัย และการนําผลมาใช้
ประโยชน์
(iii) การร่างแบบโครงสร้างเบือ้ งต้นตามผลการศึกษา
เพือ่ การคํ้ายันส่วนของโครงสร้างทีไ่ ด้รบั การพิจารณา
ว่าไม่มนคง
ั ่ หรือเสีย่ วต่อการถล่ม
(iv) การออกแบบนังร้
่ าน ทีส่ ามารถทําให้เข้าถึงทุกส่วน
ของโครงสร้างโบราณสถานได้
(v) การออกแบบการดําเนินงาน โดยอธิบายแต่ละ
ขัน้ ตอนในรายละเอียด ได้แก่ การทําความสะอาด
การรือ้ อิฐ (หลังจากการติดหมายเลขอิฐและหินแล้ว)
การถอนหรือวางยาวัชพืชด้วยสารเคมีไม่อนั ตราย
การนําอิฐทีร่ อ้ื ออกมาประกอบกลับอีกครัง้ ด้วยปูนสอ
ใหม่

2.4.1. วัสดุที่เหมาะสมใชบูรณะ
กระบวนการสร้างวิธกี ารทีย่ งยื
ั ่ นในการทํางานกับกลุม่
อาคารคือก็หาวัสดุซง่ึ มีคุณสมบัตคิ วามเข้ากันได้และ
ด้านกลไกทีด่ ที ส่ี ดุ
ผลทีไ่ ด้จากห้องปฏิบตั กิ ารควรเป็ นผลแสดงถึงวัสดุใหม่
• ผลทีไ่ ด้เกีย่ วกับอิฐ
i. ผลทีไ่ ด้จากการทดสอบชิน้ ส่วนบางๆ ด้วยตา
และทางเคมี เพือ่ กําหนดองค์ประกอบของวัสดุ
ii. ผลทางกายภาพ เช่น ความหนาแน่นทัง้ ก้อน
I.R.S. ช่องการระเหยของนํ้า ระดับความพรุน
การขยายตัวจากกระแสความร้อน
iii. ผลทางกลไก เช่น การกด ความตึง การคํานวณ
ตามโมดูลความยืดหยุน่ ของแท่งอิฐและอิฐคู่
iv. ผลทางเคมี เพือ่ คํานวณค่าร้อยละของเกลืออัล
คาไลน์ และละลายได้
v. ผลการวิเคราะห์การยืดตึงและความทนทานของ
อิฐคู่ ทีป่ ระกบติดกันได้ดว้ ยเรซิน่
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2.4.1. Compatible materials for restoration
• Tests to be carried out on lime to be used for
the internal joints: chemical tests verifying the
sulphate and chlorides content (as low as
possible) and the content in Calcium Oxide.
• Furthermore the grain size distribution of the
new mortars should be defined and some
specimens for further tests prepared also on
site.
• In the case that it has been decided to use
mortars in the repositioning of the damaged
walls, the mortar should be hydraulic. One
solution can be to mix hydrated lime mortar
with brick powder, provided that the brick
powder is pozzolanic.

614

2.4.1. วัสดุที่เหมาะสมใชบูรณะ
• ผลทีไ่ ด้เกีย่ วกับปูนขาวทีใ่ ช้เป็ นวัสดุเชือ่ มภายใน ผล
ทางเคมีเพือ่ ตรวจสอบค่าซัลเฟสและค่าครอไรด์ใน
อิฐ (ตํ่าทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็ นไปได้) และค่าแคลเซีย่ ม
ออกไซด์
• นอกจากนัน้ ควรระบุการแจกแจงขนาดของทรายใน
ปูนสอใหม่ และควรเตรียมตัวอย่างสําหรับการ
ทดสอบต่อไปทีแ่ หล่งโบราณสถาน
• ในกรณีทม่ี กี ารตัดสินใจใช้ปนู สอในการซ่อมแซม
กําแพงทีเ่ สียหาย ปูนสอควรเป็ นแบบไฮดรอลิก โดย
ทางออกหนึ่งคือ ผสมปูนสอไฮเดรท (hydrated lime)
เข้ากับผงอิฐให้เกิดปฏิกริ ยิ าปอซโซแลนิค

Project of intervention /
โครงการเพื่อการดําเนินงาน
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Project of intervention /
โครงการเพื่อการดําเนินงาน
Complete missing
brick

After Cleaning

After brick fitting
with mortar

After brick fitting
with natural resin

Legend
Original Brick
Soil
Moulded Brick
Mortar

Demaged brick

After Cleaning

After fitting brick

Project of intervention / โครงการเพื่อการดําเนินงาน
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2.4. Techniques and Materials
for Restoration and
Conservation
2.4.1. Compatible materials
for restoration
2.4.2. Intervention of
conservation

616

2.4. เทคนิคและวัสดุสําหรับการ
บูรณะและการอนุรักษ
2.4.1. วัสดุทเ่ี หมาะสมใช้
บูรณะ
2.4.2. การเข้าดําเนินงาน
เพือ่ การอนุ รกั ษ์
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Intervention of conservation
การเขาทํางานอนุรักษ

Intervention of conservation
การเขาทํางานอนุรักษ

185

Appendix 10

618

186

Appendix 10
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Session 1: Evolving principles and practices in the
conservation of brick monuments for World
Heritage Sites

4.

Angkor World Heritage Site and its Conservation
The presentation explains the evolution of the use of brick and stone in Khmer
civilization that has influenced the particular history of restoration approaches at Angkor
World Heritage Site. It also provides a case study of decision between structural
consolidation and restoration, as well as suggests new possible approaches.
About the Speaker: Dr. Christophe Pottier
Dr. Pottier is an experienced architect/archaeologist specialized in Khmer-influenced
historic structures. His Ph.D. research at Sorbonne Nouvelle contributed to the
organization of the Angkor territory. He also worked with Mr. Pierre Pichard, an EFEO
architect, for the restoration of Phanom Wan temple in Thailand. In 1999, Dr. Pottier
became the Head of the EFEO Centre in Siem Reap, carrying out research in fields of
architecture and archaeology of Angkor in parallel to restoration activities, and later took
the position of Director of the Cambodian-French Archaeological Mission on the Angkor
Region. The Mission’s excavation campaigns discovered some extraordinary traces of
the initial phases of historical occupations of the area of Angkor.
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Angkor World Heritage Site and its Conservation

แหลงมรดกโลกเมืองพระนคร และการอนุรักษ

โดย ดร. คริสตอฟ ปอต์ตเิ ยร์ สํานักฝรังเศสแห่
่
งปลายบุรพทิศ
Ass. Prof. Christophe Pottier | École française d‘Extrême-Orient
Sirindhorn Anthropology Center | christophe.pottier@efeo.net

Summary | สรุป
• Angkor monuments: from brick to
stone temples
• Overview of a century of
restoration in Angkor
• Brick monuments and their
destiny after clearings
• Brick restoration: from stone to
brick
• Consolidation vs restoration
• New approaches

• อนุสรณ์สถานเมืองพระนคร: จากอิฐ
สูศ่ าสนสถานศิลา
• ภาพรวมในหนึ่งศตวรรษแห่งการ
บูรณปฏิสงั ขรณ์เมืองพระนคร
• โบราณสถานประเภทอิฐ กับชะตา
กรรมหลังการถางพืน้ ที่
• การบูรณปฏิสงั ขรณ์อฐิ : จากศิลาสูอ่ ฐิ
• การรักษาความยึดติด หรือ การ
บูรณปฏิสงั ขรณ์
• แนวทางใหม่
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Angkor monuments: from brick to stone temples
อนุสรณสถานเมืองพระนคร: จากอิฐสูศาสนสถานศิลา
• Evolution of Khmer architecture,
a long process

• วิวฒ
ั นาการของสถาปตั ยกรรมเขมร
กระบวนการทีย่ าวนาน

Angkor monuments: from brick to stone temples
อนุสรณสถานเมืองพระนคร: จากอิฐสูศาสนสถานศิลา
• Evolution of Khmer architecture,
a long process
• วิวฒ
ั นาการของสถาปตั ยกรรมเขมร
กระบวนการทีย่ าวนาน
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Angkor monuments: from brick to stone temples
อนุสรณสถานเมืองพระนคร: จากอิฐสูศาสนสถานศิลา
• Evolution of Khmer architecture,
a long process

• วิวฒ
ั นาการของสถาปตั ยกรรมเขมร
กระบวนการทีย่ าวนาน

Angkor monuments: from brick to stone temples
อนุสรณสถานเมืองพระนคร: จากอิฐสูศาสนสถานศิลา
• Evolution of Khmer architecture,
a long process

• วิวฒ
ั นาการของสถาปตั ยกรรมเขมร
กระบวนการทีย่ าวนาน
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Angkor monuments: from brick to stone temples
อนุสรณสถานเมืองพระนคร: จากอิฐสูศาสนสถานศิลา
• Evolution of Khmer architecture,
a long process

• วิวฒ
ั นาการของสถาปตั ยกรรมเขมร
กระบวนการทีย่ าวนาน

Angkor monuments: from brick to stone temples
อนุสรณสถานเมืองพระนคร: จากอิฐสูศาสนสถานศิลา
• Resilience of bricks use, from
pre-Angkor period to postAngkor

• ความยืดหยุน่ ของการใช้อฐิ จาก
สมัยก่อนเมืองพระนครถึงสมัยหลัง
เมืองพระนคร

191

Appendix 10

624

Angkor monuments: from brick to stone temples
อนุสรณสถานเมืองพระนคร: จากอิฐสูศาสนสถานศิลา
• Resilience of bricks use, from
pre-Angkor period to postAngkor

• ความยืดหยุน่ ของการใช้อฐิ จาก
สมัยก่อนเมืองพระนครถึงสมัยหลัง
เมืองพระนคร

Angkor monuments: from brick to stone temples
อนุสรณสถานเมืองพระนคร: จากอิฐสูศาสนสถานศิลา
• Resilience of bricks use, from
pre-Angkor period to postAngkor

• ความยืดหยุน่ ของการใช้อฐิ จาก
สมัยก่อนเมืองพระนครถึงสมัยหลัง
เมืองพระนคร
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Angkor monuments: from brick to stone temples
อนุสรณสถานเมืองพระนคร: จากอิฐสูศาสนสถานศิลา
• Changes of layout, design,
technics and materials

• ความเปลีย่ นแปลงของรูปแบบ การ
ออกแบบ เทคนิค และวัสดุ
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Angkor monuments: from brick to stone temples
อนุสรณสถานเมืองพระนคร: จากอิฐสูศาสนสถานศิลา
• Availability of the materials,
quarries, infrastructures and
economy of the construction

• วัสดุทห่ี าได้งา่ ย เหมืองหิน
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานและระบบการ
ก่อสร้าง

Map: C. Pottier, D. Evans
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Overview of a century of restoration in Angkor
ภาพรวมในหนึ่งศตวรรษแหง
การบูรณปฏิสังขรณเมืองพระนคร
• Exploration and discoveries

• การค้นหาและสิง่ ทีค่ น้ พบ

Overview of a century of restoration in Angkor
ภาพรวมในหนึ่งศตวรรษแหง
การบูรณปฏิสังขรณเมืองพระนคร
• Inventory, clearings and first
conservations

• การทําทะเบียนโบราณสถาน การ
ถางพื้นที่ และการอนุรักษครั้ง
แรก
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Overview of a century of restoration in Angkor
ภาพรวมในหนึ่งศตวรรษแหง
การบูรณปฏิสังขรณเมืองพระนคร
• Restoration on stone temples:
introducing anastylosis

•

การบูรณปฏิสังขรณและศาสนสถาน
ศิลา: แนะนําวิธีอนัสติโลซิส
(anastylosis)
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Overview of a century of restoration in Angkor
ภาพรวมในหนึ่งศตวรรษแหง
การบูรณปฏิสังขรณเมืองพระนคร
• Restoration on stone temples:
introducing anastylosis

• การบูรณปฏิสังขรณและศาสน
สถานศิลา: แนะนําวิธีอนัสติโล
ซิส (anastylosis)
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พายุในชวงป พ.ศ. 2476-2478 เปนสาเหตุใหตนไทรที่ปกคลุมตัวปรางคปราสาท
นาคพันตายลง, ภาพเมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2479 โดยอ็องรี มารชาล

ปราสาทนาคพันระหวางการบูรณะดวยวิธอี นัสติโลซิส เมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2481 ภาพโดยมอรีส เกลส

ปราสาทนาคพันกลางสระน้าํ ภายหลังงานบูรณะ, ภาพเมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ.
2486 โดยมอรีส เกลส

Overview of a century of restoration in Angkor
ภาพรวมในหนึ่งศตวรรษแหง
การบูรณปฏิสังขรณเมืองพระนคร
• Recent works

• งานล่าสุด
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Overview of a century of restoration in Angkor
ภาพรวมในหนึ่งศตวรรษแหง
การบูรณปฏิสังขรณเมืองพระนคร
• Recent works

• งานล่าสุด
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การบูรณปฏิสังขรณเมืองพระนคร
• Recent works

• งานล่าสุด
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Overview of a century of restoration in Angkor
ภาพรวมในหนึ่งศตวรรษแหง
การบูรณปฏิสังขรณเมืองพระนคร
The ICC-Angkor is an international coordinating mechanism for the
assistance provided by different countries and organisations for the
safeguarding and development of the historic site of Angkor.
In order to fulfil its role, the ICC-Angkor is kept informed about
scientific projects or development operations undertaken on the
site and in the Siem Reap-Angkor region. It sees to the consistency
of the various projects and defines the technical and financial
standards required when necessary. It highlights, when needed,
any points requiring the attention of concerned parties.
The ICC-Angkor implements procedures to undertake assessments
and follow-up of scientific, conservation and development
projects for the Angkor site.

Overview of a century of restoration in Angkor
ภาพรวมในหนึ่งศตวรรษแหง
การบูรณปฏิสังขรณเมืองพระนคร
• Recent works

• งานล่าสุด
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Brick monuments and their destiny after clearings
โบราณสถานประเภทอิฐ
กับชะตากรรมหลังการถางพื้นที่
• Clearings and discoveries of
secondary monuments

• การถางพืน้ ที่ และการค้นพบ
อนุสรณ์สถานชัน้ รอง

Brick monuments and their destiny after clearings
โบราณสถานประเภทอิฐ
กับชะตากรรมหลังการถางพื้นที่
• Documenting vs conservation

• การพิสูจนหลักฐาน หรือ การ
อนุรักษ
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Brick monuments and their destiny after clearings
โบราณสถานประเภทอิฐ
กับชะตากรรมหลังการถางพื้นที่
• Documenting vs conservation

• การพิสจู น์หลักฐาน หรือ การ
อนุรกั ษ์

Brick monuments and their destiny after clearings
โบราณสถานประเภทอิฐ กับชะตากรรมหลังการถางพื้นที่

• Maintenance and the problem
of scale

• การบํารุงรักษา และปญหาเรื่อง
ขนาด
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Brick monuments and their destiny after clearings
โบราณสถานประเภทอิฐ
กับชะตากรรมหลังการถางพื้นที่
• Fate of secundary monuments

• ชะตากรรมของอนุสรณสถานชั้นรอง

Brick restoration: from stone to brick
การบูรณปฏิสังขรณอิฐ: จากศิลาสูอิฐ
• Early brick temples restoration

• การบูรณปฏิสงั ขรณ์ศาสนสถานอิฐใน
สมัยแรกๆ
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Brick restoration: from stone to brick
การบูรณปฏิสังขรณอิฐ: จากศิลาสูอิฐ
• Adapting anastylosis to brick
monuments

• การปรับใช้วธิ อี นัสติโลซิส
(anastylosis) สูอ่ นุสรณ์สถานอิฐ

Brick restoration: from stone to brick
การบูรณปฏิสังขรณอิฐ: จากศิลาสูอิฐ
• Adapting anastylosis to brick
monuments

• การปรับใชวิธีอนัสติโลซิส
(anastylosis) สูอ นุสรณสถานอิฐ
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Brick restoration: from stone to brick
การบูรณปฏิสังขรณอิฐ: จากศิลาสูอิฐ
• Adapting anastylosis to brick
monuments

• การปรับใชวิธีอนัสติโลซิส
(anastylosis) สูอนุสรณสถานอิฐ

Brick restoration: from stone to brick
การบูรณปฏิสังขรณอิฐ: จากศิลาสูอิฐ
• Adapting anastylosis to brick
monuments

• การปรับใชวิธีอนัสติโลซิส
(anastylosis) สูอ นุสรณสถานอิฐ
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Brick restoration: from stone to brick
การบูรณปฏิสังขรณอิฐ: จากศิลาสูอิฐ
• Adapting anastylosis to brick
monuments

• การปรับใชวิธีอนัสติโลซิส
(anastylosis) สูอ นุสรณสถานอิฐ

Brick restoration: from stone to brick
การบูรณปฏิสังขรณอิฐ: จากศิลาสูอิฐ
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Brick restoration: from stone to brick
การบูรณปฏิสังขรณอิฐ: จากศิลาสูอิฐ
• From Kravanh to Prasat Bei

• จากปราสาทกระวานสูปราสาทเบย

Consolidation vs restoration
อนุสรณสถานอิฐ กับชะตากรรมหลังจากการชําระลาง
• The Prah Ko case

• กรณีศึกษาปราสาทพระโค
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Consolidation vs restoration
อนุสรณสถานอิฐ กับชะตากรรมหลังจากการชําระลาง
• From stucco urgent
consolidation to temple
conservation

• จากการรักษาความยึดติดของปูน
ปนอยางเรงดวน สูการอนุรักษศา
สนสถาน

Consolidation vs restoration
อนุสรณสถานอิฐ กับชะตากรรมหลังจากการชําระลาง
• From stucco urgent
consolidation to temple
conservation

• จากการรักษาความยึดติดของปูน
ปนอยางเรงดวน สูการอนุรักษศา
สนสถาน
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Consolidation vs restoration
อนุสรณสถานอิฐ กับชะตากรรมหลังจากการชําระลาง
• From stucco urgent
consolidation to temple
conservation

• จากการรักษาความยึดติดของปูน
ปนอยางเรงดวน สูการอนุรักษศา
สนสถาน

Consolidation vs restoration
อนุสรณสถานอิฐ กับชะตากรรมหลังจากการชําระลาง
• Research and training

• การวิจยั และการฝึกอบรม
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Consolidation vs restoration
อนุสรณสถานอิฐ กับชะตากรรมหลังจากการชําระลาง
• The Pre Rup case

Consolidation vs restoration
อนุสรณสถานอิฐ กับชะตากรรมหลังจากการชําระลาง
• Recent developments

• พัฒนาการล่าสุด
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Consolidation vs restoration
อนุสรณสถานอิฐ กับชะตากรรมหลังจากการชําระลาง
• Recent developments

• พัฒนาการลาสุด

New approaches | แนวทางใหม
• Perspectives

• ทัศนะมุมมอง
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New approaches | แนวทางใหม
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New approaches | แนวทางใหม
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New approaches | แนวทางใหม
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New approaches | แนวทางใหม
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New approaches | แนวทางใหม
• Perspectives

• ทัศนะมุมมอง

WITH THANKS TO

ขอขอบคุณ
หนวยงานแหงชาติ อัปสรา

APSARA National Authority
STAFF AND COLLEAGUES IN EFEO

บุคลากรและเพื่อนรวมงาน
จากสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพทิศ

COLLEAGUES IN GACP, RAF & JSA เพื่อนรวมงานจากจีเอซีพี อารเอเอฟ
และเจเอสเอ
FRENCH MINISTRY OF FOREIGN
AND EUROPEAN AFFAIRS
กระทรวงการตางประเทศ
และกิจการยุโรป ประเทศฝรั่งเศส
โดย ดร. คริสตอฟ ปอต์ตเิ ยร์ สํานักฝรังเศสแห่
่
งปลายบุรพทิศ
Ass. Prof. Christophe Pottier | École française d‘Extrême-Orient
Sirindhorn Anthropology Center | christophe.pottier@efeo.net
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Session 2: Brick monument conservation in Historic City
of Ayutthaya World Heritage Site: challenges
and responses

5.

Conservation of Historic City of Ayutthaya World Heritage Site
against Big Floods
The presentation recounts Dr. Nishiura’s mission as an ICOMOS advisor to survey postflood restoration of Historic City of Ayutthaya and provide recommendations to the World
Heritage Committee regarding the state of conservation of the site. It details his
observation on direct impacts of the floods to the historic structures and interior mural
paintings. The speaker also encloses suggestions to Fine Arts Department on both
modern and traditional measures to mitigate the flood risk in the future.
About the Speaker: Dr. Nishiura Tadateru
Dr. Nishiura is a well-known scholar and professional in the field of conservation science.
He is also a Professor at Institute for Cultural Studies of Ancient Iraq of Kokushikan
University, and has been the Head of Asian Cultural Heritage Conservation Division,
Tokyo National Research Institute of Cultural Properties, Japan. One of his vast research
interests also interjects contemporary discussion on the treatment of archaeological
remains that are still considered as living heritage to the surrounding communities, with
case studies also including sites in Thailand.
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Conservation of Ayutthaya Historical
Site against Big Floods
การอนุรักษแหลงโบราณสถาน
พระนครศรีอยุธยาหลังอุทกภัยครั้งใหญ
Tadateru NISHIURA
(Kokushikan University, Tokyo)
ทาดาเทรุ นิชิอุระ
(มหาวิทยาลัยโกกุชิกัง กรุงโตเกียว)
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Precipitation in Ayuttahaya Area
สภาพอากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Monthly and Annual rainfall anomalies (%) in 2011
ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยรายเดือนและรายป (%) ปพ.ศ. 2554
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Natural disaster and amount of damage in Thailand (Worst 10 since 1900)*
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและมูลคาความเสียหายในประเทศไทย (10 เหตุการณ
เลวรายที่สุดนับตั้งแตปค.ศ. 1900 เปนตนมา)*
Disaster/ภัยพิบัติ

Time/ชวงเวลา

Amount of Damage/
มูลคาความเสียหาย
(Million US$/ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
1 Floods/น้ําทวม
2011.9-10
6,000
2 Floods/น้ําทวม
1993.11
1,261
3 Earthquake/แผนดินไหว
2004.12
1,000
4 Low pressure/ความกดอากาศต่ํา 1989.11
452
5 Drought/ภัยแลง
2005.01
420
6 Floods/น้ําทวม
1993.12
401
7 Floods/น้ําทวม
1978.08
400
8 Floods/น้ําทวม
1984.01
400
9 Floods/น้ําทวม
2010.10
332
10 Floods/น้ําทวม
1993.10
319
＊by Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)

Floods in 2011

อุทกภัย ป 2554
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Floods in 2011

อุทกภัย ป 2554

Floods in 2011

อุทกภัย ป 2554

Lokaya Sutha
Temple
วัดโลกยสุธา
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Direct impact of the
floods to the buildings

ผลกระทบทางตรงจาก
อุทกภัยตอกลุมอาคาร

The direct impact of the floods,
in terms of damage to the
buildings, is not large.

อุทกภัยมิไดกอใหเกิดผลโดยตรง
อยางรุนแรงในแงความเสียหายที่
เกิดขึ้นตอตัวอาคาร
แตอาจกลาวไดวา ในชั่วขณะหนึ่ง
อุทกภัยมีสวนในการเรงความ
เสื่อมสภาพตามกาลเวลาที่เกิด
ขึ้นอยูกอนแลว

Rather, it may be said that the
flooding temporarily
accelerated, in parts, the
deterioration that had already
existed as a result of the
passage of time.

Direct impact of the
floods to the buildings

ผลกระทบทางตรงจาก
อุทกภัยตอกลุมอาคาร

For this reason, the necessary
conservation work does not
consist of emergency
treatment of deteriorated parts
but of an overall treatment
approach geared toward
treatment of the deterioration
due to time.

ดวยเหตุนี้งานดานการอนุรักษจึง
ไมใชแคการดูแลรักษาสวนที่
เสื่อมสภาพอยางเรงดวน แตหมายถึง
การปรับแนวทางการดูแลรักษาใน
ภาพรวมใหเปนการดูแลรักษาการ
เสื่อมสภาพตามกาลเวลา
กลาวคือ แมไมมีเหตุอุทกภัย กลุม
อาคารทั้งหมดก็อยูในสภาพที่มีความ
เสื่อมสภาพอยูแลวและจําเปนตองใช
การอนุรักษที่มีการวางแผนจัดการ
อยางดี

In other words, regardless of
the flooding, all of the
buildings are in some state of
deterioration and require wellplanned conservation work.
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Ayothaya Temple
วัดอโยธยา

Before & After Conservation
กอนและหลังการบูรณะ
Aged Deterioration + Floods
การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา
+ อุทกภัย

Damage of wall
paintings

ความเสียหายของ
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

The impact of the major floods
of 2011 is most apparent in
the wall paintings.

ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญป
2554 ที่เห็นไดชัดเจนมากที่สุดก็
คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
จิตรกรรมฝาผนัง
เนื่องจากมีน้ําจํานวนมากซึมเขา
ผนัง และคอยๆ ระเหยออกมาทํา
ใหเกิดการตกตะกอนของผลึก
เกลือ ภาพจิตรกรรมเหลานี้จึงหลุด
ลอกออกมาจากผนัง

Deterioration of these
paintings is evident due to
their detachment from the
walls caused by the
precipitation of salt crystals as
a result of the gradual
evaporation of the
tremendous amount of water
that had permeated into the
walls.
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Damage of wall
paintings
Precipitation of salt crystals on
wall surfaces still continues and is
expected to do so into the future.
Application of resins to the
painting surface to stop the
detachment is an urgent treatment
that needs to be undertaken.
But it is also a fact that as a result
greater detachment of the painting
surface has occurred in some
cases.
This is an extremely difficult and
serious issue.
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ความเสียหายของ
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ซึ่งการตกตะกอนของผลึกเกลือบน
พื้นผิวของผนังยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
และคาดวาจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต
ดังนั้นการดูแลอยางเรงดวนที่ควร
ปฏิบัติก็คือการใชเรซิ่นทาเคลือบ
พื้นผิวของภาพจิตรกรรมเพื่อยับยั้ง
การหลุดรอน
อยางไรก็ตาม ยังมีอีกหลายกรณีที่
พื้นผิวของภาพหลุดรอนออกมา
จํานวนมาก
ประเด็นนี้มีความยากและรุนแรงมาก
ดวย

Damage of
Wall Paintings

ความเสียหายของ
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

Efflorescence
of the salts
Still in progress
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Damage of wall
paintings

ความเสียหายของ
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

Salts crystallize and are
deposited on the surfaces of
wall paintings, because water
in the walls evaporates from
the surface of the paintings.

การตกตะกอนของผลึกเกลือนั้น
เกิดขึ้นในระดับพื้นผิวของจิตรกรรม
ฝาผนัง เนื่องจากการระเหยของน้ํา
ภายในผนัง สูพิ้นผิวของจิตรกรรม
ดังนั้น ถาสามารถทําใหน้ําระเหยผาน
บริเวณอื่นที่ไมใชพื้นผิวจิตรกรรมได
จะชวยใหสามารถลดความเสียหายได
อยางยิ่ง

By making water evaporate
from places other than from
the wall painting surfaces, it is
possible to greatly mitigate
the impact.

Damage of wall
paintings

ความเสียหายของ
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

However, at restored temples,
walls other than those with
wall paintings are covered
with tiles, so it is quite difficult
for water to evaporate from
there.

อยางไรก็ตาม ที่วัดที่ไดรับการบูรณะ
ผนังอื่นๆที่ไมมีจิตรกรรม มีกระเบื้องปู
ทับอยูทั้งนั้น ซึ่งทําใหน้ําระเหยออกได
ยาก
ดังนั้น เพื่อใหเกิดมาตรการระยะยาว
เราจําปนตองสรางระบบระบายน้ํา
ภายในผนังกําแพง เพื่อใหน้ําที่ซึมเขา
ผนังระเหยออกสูภายนอกอาคาร
แทนที่จะระเหยอยูภายในตัวอาคาร

Thus, as a long term measure,
it is necessary to construct a
drainage system inside the
walls so that penetrated water
evaporates towards the
outside rather than into the
rooms.
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Reconstruction
of temples
Reform of the
wall

Water evaporation
Slow
Outer ＜ Inner

（Wall Paintings）

Evaporation behavior of the water in a wall
in case of completely restored temple
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Protection from
flooding

การปกปองโบราณสถาน
จากน้ําทวม:
การสรางพนังกั้นน้ํา

Perhaps the simplest and most
certain way to protect the ruins
from flooding is the construction
of a protective wall to prevent
penetration of water.

วิธีการที่งายที่สุดและแนนอนที่สุดใน
การปกปองโบราณสถานจากอุทกภัย
อาจคือการสรางผนังกั้นน้ําเพื่อ
ปองกันน้ําแทรกซึมเขามา
วิธีการนี้สอดคลองกับหลักการ
ขางตนนําไปใชแลวกับกรณีวัดไชย
วัฒนาราม

- Construction of an
artificial barrier -

A method in accordance with
this way of thinking has actually
been carried out at
Chaiwattanaram temple.

Protection from
flooding

การปกปองโบราณสถาน
จากน้ําทวม:
การสรางพนังกั้นน้ํา

It is a modern civil engineering
project using metal and
concrete, and it can be
evaluated as a well-planned,
challenging method.

ทั้งนี้พนังกั้นน้ําดังกลาวเปนโครงการ
วิศวกรรมโยธาสมัยใหมที่ไดรับการ
ประเมินวาเปนวิธีการที่ทาทายและมี
การวางระบบไวเปนอยางดี
อยางไรก็ตาม โครงการนี้เปนตัวอยางที่
ไดรับการออกแบบมาเฉพาะสําหรับวัด
ไชยวัฒนาราม ฉะนั้นการประยุกตใช
วิธีนี้เพื่อปกปองแหลงโบราณสถาน
พระนครศรีอยุธยาทั้งหมดถือเปนเรื่อง
ที่ไมสามารถใชไดจริง

- Construction of an
artificial barrier -

However, this is a special
example customized for
Chaiwattanaram temple, and
applying this method to protect
the entire Ayutthaya Historical
Site is not realistic.
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Chaiwatthanaram Temple | วัดไชยวัฒนาราม

Chaiwatthanaram
Temple
วัดไชยวัฒนาราม

Opening and shutting
type barrier
set by the riverbank
กําแพงกั้นน้ําแบบเปดปด
ได ติดตั้งที่ริมฝงแมน้ํา
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Chaiwatthanaram
Temple
วัดไชยวัฒนาราม

Construction
of the bulkhead
การสรางกําแพงกั้นน้ํา

Measures to mitigate
the impact of flood
water

มาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากอุทกภัย

Actually it is impossible to
completely prevent the
penetration of flood water, the
important issue, then, how to
minimize the impact of flood
water.

ในความเปนจริงนั้น การจะปองกัน
ไมใหน้ําทวมซึมเขาโบราณสถานเลย
ถือเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก ฉะนั้น
ประเด็นสําคัญจึงอยูที่การลด
ผลกระทบจากอุทกภัยลงใหเหลือนอย
ที่สุด
สิ่งที่สําคัญในกรณีนี้ก็คือความดันที่
น้ําจะแทรกซึมผาน หรือก็คือความเร็ว
ของการแทรกซึม
ดังนั้น หากสามารถชะลอความเร็ว
ของน้ําที่แทรกซึมเขาไปได ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นก็อาจลดลง

What is important in this case
is the pressure with which
water will penetrate, in other
words, the speed of penetration.
If that speed can be lessened,
it is probably possible to
minimize the impact.

229

Appendix 10

Measures to mitigate
the impact of flood
water

มาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากอุทกภัย

A realistic, natural and
inexpensive way to do this is to
plant trees or grasses at places
where water will flow (the path of
the water).

วิธีการในการชะลอความเร็วน้ําที่
ใชไดจริง ใชหลักการทางธรรมชาติ
และมีราคาถูกก็คือ การปลูกตนไมใน
แนวที่น้ําจะไหลผาน (ทางน้ํา)
ตนไมชนิดหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับ
การใชงานนี้ก็คือหญาไผที่ขึ้นงาย
และหนาทึบ รวมทั้งเหมาะสมกับภูมิ
ทัศนเปนอยางดี
อนึ่ง อาจพิจารณาตนไมชนิดอื่น
ประกอบเพราะอาจมีตัวเลือกอื่นที่
เหมาะสมเชนกัน

One suitable plant is bamboo
grass which grows quickly and
densely and fits well in the
landscape.
However, other types should be
considered, since there may be
other good options.
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Bamboo Grass
หญาไผ
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Learning from history:

การเรียนรูจากประวัติศาสตร:
การสรางกําแพงเมืองขึ้นมาใหม

The Ayutthaya dynasty, which
existed for 400 years,
constructed and maintained the
city of Ayutthaya.

อาณาจักรอยุธยาซึ่งมีอายุราว 400 ป
สรางและทํานุบํารุงกรุงศรีอยุธยาขึ้นมา
อยางไรก็ดี ตลอดระยะเวลาดังกลาวกรุง
ศรีอยุธยายอมตองเผชิญอุทกภัยครั้ง
รายแรงหลายครา
ดังนั้น จากขอเท็จจริงที่วาอาณาจักร
อยุธยาปกปองและพัฒนาพระนครขึ้นมา
ไดยอมมีความหมายวาในหวงเวลานั้นมี
มาตรการที่เหมาะสมในการปองกันน้ํา
ทวม ทั้งนี้ในบรรดามาตรการตางๆ ก็
เปนที่เชื่อกันวากําแพงเมืองถือเปน
มาตรการสําคัญที่สุดในการปองกันน้ํา
ทวม

Reproduction of a city wall

During that time there must
have been numerous floods.
The fact that the dynasty
protected and developed the
city means that there must
have been appropriate
measures against flooding.
Among such measures, it is
thought that the city wall was
the most important.

Learning from history:

การเรียนรูจากประวัติศาสตร:
การสรางกําแพงเมืองขึ้นมาใหม

If a high, sturdy city wall had
protected the city, it would be the
best measure to reconstruct it.

ฉะนั้นแลวหากกําแพงเมืองที่สูงและ
แข็งแกรงเคยปกปองเมืองเอาไวได การ
สรางกําแพงเมืองขึ้นใหมอีกครั้งจึงนาจะ
เปนมาตรการที่ดีที่สุด
นอกจากนี้หากพิจารณาจากมุมมองทาง
ประวัติศาสตร การสรางกําแพงเมือง
ขึ้นมาใหมซ้ําก็ถือเปนเรื่องธรรมดาเพราะ
กลาวกันวากําแพงเมือง
พระนครศรีอยุธยาเดิมเคยถูกแยกสวน
และมีการขนอิฐเขาบางกอกเมื่อมีการ
ยายราชธานีเกิดขึ้น
ฉะนั้นจึงเสนอใหมีการพิจารณาความ
เปนไปไดในการสรางกําแพงเมืองขึ้นมา
ใชการใหมอีกครั้ง

Reproduction of a city wall

It is said that the city wall of
Ayutthaya was taken apart and the
bricks carried to Bangkok when
the capital was relocated.
If this was so, a reproduction of
the city wall would be natural from
the point of view of history as well.
So, consideration of the possibility
of actually reproducing the city
wall could be recommended.
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City Wall
กําแพงเมือง

Learning from history:

การเรียนรูจากประวัติศาสตร:

Various measures against flooding
which were undertaken during the
Ayutthaya period, need to be
considered in addition to the
reproduction of the city wall.

ในการสรางกําแพงเมืองขึ้นใหมควรมี
การศึกษามาตรการปองกันอุทกภัย
อื่นๆ ที่ใชในสมัยอยุธยาดวย

Rediscovering traditional
wisdom

There must have been many
ingenious attempts besides the
physical prevention of floods.
The such “rediscovering wisdom”
can be used, by investigating and
studying the valuable knowledge
and techniques of the Ayutthaya
period.

การคนพบภูมิปญญาดั้งเดิมอีกครั้ง

เพราะยอมมีความรูอันปราดเปรื่องอีก
หลายชุดนอกเหนือไปจากการปองกัน
อุทกภัยในทางกายภาพ
ทั้งนี้การตรวจสอบและศึกษาขอมูล
ความรูและเทคนิคที่ทรงคุณคาจากสมัย
อยุธยาจะทําใหสามารถนําความรู
เหลานั้นกลับมาใชประโยชนได
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Learning from history

Rediscovering traditional wisdom

A Proposal to FAD

แนวทางเสนอตอกรมศิลปากร

It may be said that the
organization and staff of FAD
is to be evaluated highly even
from the international
perspective.

กลาวไดวาแมประเมินจากมุมมองของ
ตางชาติ หนวยงานและบุคลากรของ
กรมศิลปากรถือวามีคุณภาพสูง

However, it appears that the
knowledge and skills of
civilian workers engaged in
on-site conservation of
cultural heritage is not
necessarily sufficient.

อยางไรก็ตามยังพบวาแรงงานที่ทํางาน
อนุรักษอยูในแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรมยังมีทักษะไมเพียงพอ
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A Proposal to FAD

แนวทางเสนอตอกรมศิลปากร

Since this is not a matter of
intrinsic ability but one which is
related to cultural heritage, it is
a matter that can be solved
sufficiently through such
measures as training courses.

ทั้งนี้เพราะประเด็นไมไดอยูที่ฝมือ
ความสามารถแตเปนเรื่องของความ
เขาใจเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมซึ่ง
เรื่องนี้สามารถแกไขไดดวยการการจัด
ฝกอบรมตางๆ ได

This is a matter that we would
like FAD to consider both
institutionally and practically.

ฉะนั้นในประเด็นขางตนเราจึงขอ
เสนอแนะใหกรมศิลปากรพิจารณา
เรื่องนี้ทั้งในเชิงนโยบายและในทาง
ปฏิบัติ

New temples have been built
within historical sites including
Ayutthaya.

มีการสรางวัดแหงใหมขึ้นภายใน
แหลงโบราณสถานตางๆ รวมถึงใน
พระนครศรีอยุธยาดวย

Although these may be outside
the jurisdiction of FAD, the
relationship between these new
temples and the protection of
historical sites is important.
Appropriate control in line with
national policy concerning the
protection of cultural heritage
must be undertaken.
A good cooperative relationship
must be constructed, so that
activities to enlighten local
residents about the protection
of historical sites may be
executed.
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และแมวากรณีเหลานี้จะอยูนอกเหนือ
อํานาจทางกฎหมายของกรมศิลปากร
แตความสัมพันธระหวางวัดใหม
เหลานี้กับการปกปองแหลง
โบราณสถานก็ถือเปนเรื่องสําคัญ
ฉะนั้นจึงควรตองมีนโยบายใน
ระดับชาติคอยควบคุมอยางเหมาะสม
เพื่อปกปองมรดกทางวัฒนธรรม
รวมทั้งตองสรางความสัมพันธที่
สงเสริมรวมมือกันขึ้นมาเพื่อใหเกิด
กิจกรรมที่ทําใหผูคนในทองถิ่นมี
ความเขาใจเรื่องการปกปองแหลง
โบราณสถาน
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In other words, by undertaking
activities to protect sites, these
temples will not only contribute
directly to the protection of the
sites but will also make it
possible to educate the local
residents about the importance
of the sites and of their
protection.
Taking into consideration the
nationwide spillover effects, we
wish FAD to undertake effective
measures so that Ayutthaya
may become a model.
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กลาวคือในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปกปองแหลงโบราณสถาน วัดที่ตั้งขึ้น
ใหมเหลานี้ไมเพียงแตชวยปกปอง
แหลงโบราณสถานไดโดยตรง แตยัง
อาจชวยใหความรูแกประชาชนใน
ทองถิ่นเรื่องความสําคัญของแหลง
โบราณสถานและความสําคัญของ
พวกเขาเองที่สามารถชวยการปกปอง
โบรณาสถานได
ดวยเหตุนี้ เมื่อคํานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นทั่วประเทศ เราหวังวากรม
ศิลปากรจะมีใชมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งอาจใชกรณี
พระนครศรีอยุธยาเปนตัวอยางได

Thank very much for your attention!
Let's do our best for the conservation of
Ayutthaya historical site!
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Session 2: Brick monument conservation in Historic City
of Ayutthaya World Heritage Site: challenges
and responses

6.

The development of Master Plan for the Management of Historic
City of Ayutthaya World Heritage Site
The Fine Arts Department has revised a new Master Plan for the Management of Historic
City of Ayutthaya World Heritage Site (2016). The plan tackles three key issues, namely,
(1) cooperation between different agencies, (2) law enforcement and monitoring
measures and (3) approaches that are relevant to present situation. The Master Plan
specifies measures to improve regulations of Fine Arts Department in controlling buildings
and structures within the area of archaeological remains in the island district of Phra
Nakorn Si Ayutthaya, in accordance to the Ancient Monuments, Antiques & National
Museums Act (1961). Such measures include suppression, demolition and modification
of new buildings, controlled height of buildings, distance from archaeological ruins, forms
and materials used for construction that conform with the historic environment, as well as
activities that are allowed within the areas of historic sites.
About the Speaker: Mr. Anan Chuchote
Trained on both archaeology and education management, Mr. Chuchote began his career
at the Fine Arts Department in 1984 and has accumulated his professional experience in
the field of museum and historic park management in several provinces and regions of
Thailand, including Sukhothai, Lopburi and Ayutthaya. He served as Deputy Permanent
Secretary of the Ministry of Culture before returning to the Fine Arts Department as the
Director-General.
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แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนา
นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
Master Plan for Conservation and Development
Projects for the Historic City of Ayutthaya
โดย
นายอนันต์ ชูโชติ
อธิบดีกรมศิลปากร

การดําเนินงาน
อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
พุทธศักราช ๒๔๕๑ เปนตนมา

Implementation at the Historic
City of Ayutthaya from 1908

พ.ศ.๒๔๕๑
พระยาโบราณราชธานินทร์สมุหเทศาภิบาล
ผูส้ าํ เร็จราชการมณฑลกรุงเก่า สํารวจขุดแต่ง
และปรับปรุงสภาพภูมทิ ศั น์ภายในพระราชวัง
โบราณ และสงวนทีด่ นิ เกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา ห้ามบุคคลถือสิทธิ ์
ครอบครอง
พ.ศ.๒๔๗๘
กรมศิลปากร ประกาศขึน้ ทะเบียนโบราณสถาน
ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และบริเวณ
ใกล้เคียง ๗๘ แห่ง

1908
Phraya Boran Ratchathanin
Samuhathesapiban, Acting Governor of the
Old City District, surveyed, excavated and
improved landscape within the Ancient
Palace, and preserve the area of the
Historic City Island from private ownership.
1935
Fine Arts Department inscribed the
archaeological sites in the City Island, Phra
Nakorn Si Ayutthaya, and associated areas,
in total 78 sites.
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พ.ศ.๒๕๑๑
ดําเนินการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานที่
สําคัญ ตามโครงการพัฒนาเกาะเมือง ภายใน
วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

1968
Excavation and restoration of important sites,
under the project to develop City Island with
the budget of 1 million Thai Baht.

พ.ศ.๒๕๑๙
กรมศิลปากร ประกาศเขตพืน้ ทีภ่ ายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา จํานวน ๑,๘๑๐ ไร่ เป็ น
อุทยานประวัตศิ าสตร์แห่งชาติ และเขต
โบราณสถาน

1976
Fine Arts Department inscribed areas within
the City Island of 289.6 ha as the National
Historic Park and Archaeological Area

พ.ศ.๒๕๓๐
เริม่ โครงการจัดทําแผนแม่บทโครงการอนุ รกั ษ์
และพัฒนานครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา
และบริเวณใกล้เคียง

๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) พิจารณาประกาศ
พืน้ ทีเ่ ขตอุทยานประวัตศิ าสตร์
พระนครศรีอยุธยาเป็ น “แหล่งมรดกโลก”
๒๓ มีนาคม ๒๕๓๖
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในหลักการแผน
แม่บทนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา
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1987
Began the project to draft Master Plan for
Conservation and Development Projects for
the Historic City of Ayutthaya and associated
areas.

13 December 1991
UNESCO considered and inscribed the
Historic City of Ayutthaya as the World
Heritage Site
23 March 1993
The government cabinet approved in the
concept of the Master Plan for the
Historic City of Ayutthaya
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• ๑๓ มกราคม ๒๕๔๐
• กรมศิลปากร ประกาศกําหนดเขตทีด่ นิ
โบราณสถานพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิม่ เติม
ครอบคลุมเกาะเมืองอยุธยา และพืน้ ที่
รอบนอกเกาะเมืองทุกด้านทีป่ รากฏ
หลักฐานด้านประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่

671

๑๓ มกราคม ๒๕๔๐

Fine Arts Department announced
the border of of monuments in
Ayutthaya to also include the
Island District as well as the
area outside in all directions
that appear to have
archaeological evidence, in
total 480 ha.

แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนา
นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๔๔
The Master Plan for Conservation and Development
Projects for the Historic City of Ayutthaya
1991-2001
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• ๑. แผนการ
ใช้ทด่ี นิ
• 1. Plan for
Land Use

• ๒. แผนงานโบราณคดี ประวัตศิ าสตร์ และโบราณสถาน
• 2. Plan for Archaeology, History and Monuments
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•

มาตรฐานการดําเนินงานด้าน
โบราณคดี จะต้องยึดหลักการและ
มาตรฐานโบราณคดีของ UNESCO และ
มาตรฐานระหว่างชาติ ว่าด้วยการอนุรกั ษ์
มรดกทางโบราณคดี ของ ICAHM

•

การสงวนรักษาโบราณสถาน
จะต้องยกระดับการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานการสงวนรักษามรดกทาง
สถาปตั ยกรรม และแหล่งโบราณสถาน
ของ ICOM และ ICOMOS เกีย่ วกับการ
อนุรกั ษ์โบราณสถานในบัญชีมรดกโลก
เป็ นหลัก

673

The standard of archaeological
intervention has to rely on principles
and standard of UNESCO and
international standard on the
conservation of archaeological heritage
of ICAHM.
The preservation of monuments has to
elevate the operation quality to the
standard of conservation for
architectural heritage and
archaeological sites by ICOM and
ICOMOS for the conservation of World
Heritage Sites.

• ๓. แผนงานแม่น้ํา คูคลอง ทางระบายนํ้า ระบบป้องกันนํ้าท่วม ระบบ
สัญจรทางนํ้า
• 3. Plan on Rivers, Canals, Water Drainages, Flood Protection
System, Water Transportation System
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• ๔. แผนบูรณะ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมทิ ศั น์
• 4. Plan on Restoration, Landscape and Environment
Improvement

• ๕. แผนพัฒนาปรับปรุงชุมชนในเขตอุทยาน
ประวัตศิ าสตร์
• 5. Plan on Developing and Improving
Communities within Historic City area
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๖. แผนพัฒนาสํานักงานและกําลังคนอุทยานประวัตศิ าสตร์
6. Plan on Developing the Fine Arts Regional Office and
Workforce of Historic Park

๗. แผนบริการวิชาการและการท่องเทีย่ ว
7. Plan on Academic and Tourism Services
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• ๘. แผนเศรษฐกิจและสังคม
(แผนเพิม่ รายได้และอาชีพ)
• ๙. แผนงานโยกย้ายโรงงาน
อุตสาหกรรมและปรับการใช้
พืน้ ที่

677

8. Plan on Economy and Society
(Income and career
development)
9. Plan on Relocation of Industrial
Factories and Area Adjustment

• ๑๐. การทบทวนนโยบายการใช้ 10. Revision of Land Use Policy
ทีด่ นิ

Draft Master Plan for Conservation and Development Projects
for the Historic City of Ayutthaya (Revised in 2016)
(ราง) แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนา
นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
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Outline of Contents / เนื้อหาในการนําเสนอ
• Rationale of the revised Master
Plan
• Analysis of problems and
challenges from the implementation
of the old Master Plan
• Overview and concept in the
drafting of the Master Plan
• Details of the plans in the Master
Plan
• Management direction of the
revised Master Plan

• ความเป็ นมาของแผนแม่บทฉบับ
ปรับปรุง
• วิเคราะห์ปญั หาและอุปสรรคจากการ
ดําเนินงานตามแผนแม่บทฉบับเดิม
• ภาพรวมและแนวคิดในการจัดทําแผน
แม่บทฉบับปรับปรุง
• รายละเอียดของแผนดําเนินการในแผน
แม่บทฉบับปรับปรุง
• แนวทางการบริหารจัดการตามแผน
แม่บทฉบับปรับปรุง

Rationale of the revised Master Plan
ความเปนมาของแผนแมบทฉบับปรับปรุงฯ
• Expiry of the former Master Plan in
2001
• Decision at the 39th World Heritage
Committee Meeting in 2016, Bonn,
Germany, proposing that Thailand
implements various initiatives
concerning the conservation and
development of Historic City of
Ayutthaya, focusing on capacitybuilding for human resource related to
conservation and control of new
buildings within the World Heritage
area.
• Considering lessons learnt from
implementing the former Master Plan

–แผนแม่บทฉบับทีผ่ า่ นมาได้หมดอายุลงแล้ว
ตัง้ แต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๔
–การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัย
สามัญ ครัง้ ที่ ๓๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ กรุง
บอนน์ ประเทศเยอรมัน ได้เสนอมติให้
ประเทศไทยดําเนินการด้านต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์และพัฒนาเมือง
มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา โดยเน้นใน
ด้านการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านการ
อนุรกั ษ์และการควบคุมสิง่ ปลูกสร้างภายใน
พืน้ ทีม่ รดกโลก
–การวิเคราะห์สภาพประเด็นปญั หาต่าง ๆ ที่
ทําให้การดําเนินการตามแผนแม่บทฉบับ
เดิมยังไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
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Rationale of the revised Master Plan
ความเปนมาของแผนแมบทฉบับปรับปรุงฯ
•Assessment of implementation
–มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
outcomes of the old Master Plan took
แม่บทฉบับเดิม และปรับปรุงแผนแม่บท
place, in order to gather information
ฉบับดังกล่าวให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
useful to perfect the new Master Plan.
•A working committee consisting of
–แต่งตัง้ คณะทํางานทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
experts was established, with Fine Arts ต่างๆ และมีกรมศิลปากรเป็ นผู้
Department as the main coordinator.
ประสานงานหลัก
•Aim: using multi-disciplinary
approaches to study and draft the new –จุดมุง่ หมาย: บูรณาการองค์ความรูใ้ น
Master Plan as an up-to-date guideline เชิงสหวิทยาการ เพือ่ ศึกษาและจัดทํา
for conservation and development of
แผนแม่บทฉบับใหม่ขน้ึ เป็ นแนวทางใน
Historic City of Ayutthaya.

การอนุรกั ษ์และพัฒนานครประวัตศิ าสตร์
พระนครศรีอยุธยาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปจั จุบนั

Analysis of problems and challenges from the
implementation of the old Master Plan
วิเคราะหปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน
ตามแผนแมบทฉบับเดิม
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Problem Overview / ปญหาโดยภาพรวม
Cooperation and coordination between different agencies
ปญั หาด้านความร่วมมือและการประสาน
ระหว่างหน่วยงาน
Laws, enforcement and monitoring measures
ปญั หาด้านกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการเฝ้าระวัง
Incompatibility of guidelines in the old Master Plan to the reality
ปญั หาด้านแนวทางตามแผนแม่บทไม่สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปจั จุบนั

Encroachment to area of archaeological site / การรุกล้ําพื้นที่โบราณสถาน
Po Puek Temple, South West of Ayutthaya / วัดโพธิ์เผือก กลุมวัดดานทิศตะวันตกเฉียงใต
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Local houses in restricted area / การบุกรุกสรางบานเรือนของชุมชน

Encroachment of street vendors at Monkol Bopit Vihara
การบุกรุกของรานคาบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร
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Elephant camp / บริเวณปางชาง

Street vendors
along Pa Tone
and Chi Kun
Roads
ร้านค้าริมถนนปา่
โทนและชีกุน
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Traffic jam issue / ปญั หาจราจร

Polluted water / ปญั หานํ้าเสีย
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Structures that are not used to their purposes
สิ่งกอสรางที่ไมไดใชประโยชนตามเปาหมาย

Abandoned market
พื้นที่ตลาดน้ํา-ตลาดบก

Area behind Town Hall
พื้นที่หลังศาลากลาง

Phra Ram pond
พื้นที่บึงพระราม

Overview and concept in
the drafting of the Master Plan
ภาพรวมและแนวคิด
ในการจัดทําแผนแมบทฉบับปรับปรุง
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Main ideas / กรอบแนวคิดสําคัญ
• To conserve and develop areas in • เพือ่ อนุรกั ษ์และพัฒนาพืน้ ทีน่ คร
Historic City of Ayutthaya for
ประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา ให้
cultural tourism in line with concept
เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
of creative economy.
ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
• Enable local people to live non• ให้ประชาชนสามารถอยูร่ ว่ มกับ
intrusively with archaeological sites,
โบราณสถานได้ ภายใต้กรอบ
under regulations and mutual
กฎเกณฑ์ และข้อตกลงร่วมกัน
agreements

ขอบเขตพืน้ ทีด่ าํ เนินการตามแผนแม่บทฉบับปรับปรุงฯ
ประตูขา้ วเปลือก
ปากคลองท่อทิศเหนือ
พระราชวัง
จันทรเกษม

พระราชวังหลัง

สัญลักษณ์
พืน้ ทีป่ ระกาศในราชกิจจาฯ
พืน้ ทีด่ าํ เนินการตามแผนแม่บทเดิม
พืน้ ทีด่ าํ เนินการตามแผนแม่บทฉบับปรับปรุงฯ

ป้อมเพชร
ประตูชยั
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Plans in the new Master Plan
แผนการดําเนินงานตามแผนแม่บทฉบับปรับปรุงฯ
๑
Implementation
period

10 years

๒
๓

Use of Lands and Laws
แผนการใช้ทด่ี นิ และกฎหมาย
Archaeology and Conservation of Monuments
แผนงานโบราณคดี และอนุ รกั ษ์โบราณสถาน
Developing Public Utilities and Infrastructure
แผนพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหลัก

๔

Developing and Improving Communities within Historic City Area

ระยะเวลา
ดําเนินการ

๕

Improving Regional Office and Human Resource for Historic City of Ayutthaya

๑๐ ปี

๖
๗
๘

แผนพัฒนาและปรับปรุงชุมชนในเขตอุทยานประวัตศิ าสตร์
แผนพัฒนาสํานักงานและกําลังคนอุทยานประวัตศิ าสตร์
Servicing Academic Progress, Tourism and Public Relations
แผนงานบริการวิชาการ การท่องเทีย่ วและประชาสัมพันธ์
Economy and Society
แผนงานเศรษฐกิจและสังคม
Measures to Reduce Disaster Risk
แผนมาตรการลดผลกระทบจากภัยพิบตั ิ

Details of the plans in the Master Plan
รายละเอียดของแผนดําเนินการ
ในแผนแมบทฉบับปรับปรุง
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1. Plan on the Use of Lands and Laws
๑. แผนการใช้ทด่ี นิ และกฎหมาย
Main ideas / แนวคิดสําคัญ
• Determine how to use lands in WHS,
for conservation, development and
tourism. The decisions stand on
historical and archaeological basis of
the place.

Aims of legal aspect:
1.Contruction control
•Methodologies in conservation and land development
•Research on special laws

• กําหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ใน
เขตโบราณสถาน ทัง้ ในด้านการอนุรกั ษ์
การพัฒนา และการท่องเทีย่ ว โดยตัง้ อยูบ่ น
พืน้ ฐานทางประวัตศิ าสตร์และโบราณคดี

!
เป้าหมายด้านกฎหมาย
๑. การควบคุมสิง่ ก่อสร้าง
๒. แนวทางการอนุรกั ษ์ และพัฒนาพืน้ ที่
๓. ศึกษากฎหมายพิเศษ

1. Plan on the Use of Lands and Laws
๑. แผนการใชที่ดินและกฎหมาย
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2. Plan on Archaeology and Conservation of Monuments
๒. แผนงานโบราณคดี และอนุ รกั ษ์โบราณสถาน
Main ideas / แนวคิดสําคัญ

• ศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดี
ประวัตศิ าสตร์และอนุรกั ษ์โบราณสถาน
• Advance research on archaeology,
histories and conservation of monuments, • ดําเนินงานเพิม่ เติมในแหล่งทีเ่ คย
• Documentation at 47 already-researched
ดําเนินการแล้วจํานวน ๔๗ แห่ง และ
sites and extend to the other 134 sites
โบราณสถานทีย่ งั ไม่เคยดําเนินการมา
that have not been studied
ก่อนอีก ๑๓๔ แห่ง
• Revive the essence of a World Heritage • ฟื้นสาระสําคัญของเมืองมรดกโลกและ
city, appropriating the environment of new ส่งเสริมบรรยากาศให้เหมาะสมกับชุมชน
communities within the old city and
เมืองใหม่ทซ่ี อ้ นทับเมืองเก่า และรักษา
maintaining the Outstanding Universal
คุณค่าอันโดดเด่นเป็ นสากลของแหล่ง
Value of the site.
มรดกโลก (OUV)
• Revitalize historic physical characteristics
•
ลั
กษณะทางกายภาพของเมืองในครัง้
of the city for modern use
อดีตได้รบั การฟื้นฟูกลับคืนเพือ่ ประโยชน์
ใช้สอยในปจั จุบนั

2. Plan on Archaeology and Conservation of Monuments
๒. แผนงานโบราณคดี และอนุ รกั ษ์โบราณสถาน

!
Additional works on in total

181 sites

ดําเนินการเพิม่ เติมทัง้ สิน้
๑๘๑แห่ง
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3. Plan on Developing Public Utilities and Infrastructure
๓. แผนพัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการหลัก
Main ideas / แนวคิดสําคัญ
• Enable better traffic of both land • จัดระบบการสัญจรทางบกและทาง
and water transportation
นํ้าให้มคี วามคล่องตัว
• Revive ancient road and some • รือ้ ฟื้นถนนโบราณและคูคลอง
canal system for modern
บางส่วนเพือ่ ใช้ในปจั จุบนั
utilities.
• Upgrading public utilities: water • พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
treatment and disposal,
สาธารณูปการ - การกําจัดนํ้าเสีย
electricity, water supply and
และสิง่ ปฏิกลู ไฟฟ้า ประปาและ
telecommunication systems
โทรศัพท์

๓. แผนพัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการหลัก
๑ พัฒนาระบบการสัญจรทางบก ทางนํ้า การพัฒนาแม่น้ําลําคลอง โดย
รือ้ ฟื้นถนนโบราณ และคู-คลองบางส่วน

๒ พัฒนาระบบการกําจัดนํ้าเสียและสิง่ ปฏิกลู รวมทัง้ การจัดระบบไฟฟ้า
ประปา และโทรศัพท์ อย่างเหมาะสม

แผนการดําเนินงาน

๑. แผนงานถนน ทางเดินเท้าและแผนการจัดการระบบสัญจรทางบก
๒. แผนงานแม่น้ํา ลําคลอง ทางระบายนํ้า ระบบป้องกันนํ้าท่วมและการจัดการสัญจรทางนํ้า
๓. แผนงานระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์
๔. แผนงานระบบประปาและการใช้น้ํา
๕. แผนงานกําจัดนํ้าเสียและสิง่ ปฏิกลู
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Mapping of main public utilities and infrastructure
แผนผังสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหลัก

Land development in the current Master Plan
การพัฒนาพืน้ ทีต่ ามแผนแม่บทฉบับปจั จุบนั
Routes of iron roads
and ancient canals
แนวถนนเหล็กและ
คลองโบราณ

Sri Suriyothai Pagoda
เจดียศ์ รีสรุ โิ ยทัย

Reviving ancient city walls
แนวฟื้นฟูกาํ แพงเมือง
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4. Plan on Developing and Improving Communities
๔. แผนพัฒนาและปรับปรุงชุมชน
Main ideas / แนวคิดสําคัญ
• Relocate houses and built structures • โยกย้ายบ้านเรือนและสิง่ ก่อสร้างออก
from important archaeological sites,
จากพืน้ ทีโ่ บราณสถานสําคัญ
especially those built on top of
โดยเฉพาะในกรณีทป่ี ลูกสร้างทับบน
archaeological ruins, routes of
เนินโบราณสถาน แนวถนนโบราณ
ancient roads or encroaching routes
of ancient canals and areas
หรือรุกลํ้าคูคลองโบราณ และพืน้ ที่
designated for touristic development.
เป้าหมายทีจ่ ะใช้ประโยชน์ในการ
• discharge encroaching commercial
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
vendors to allow effective
administration according to the plan • โยกย้ายร้านค้าทีบ่ ุกรุกพืน้ ทีต่ ่างๆ เพือ่
พัฒนาพืน้ ทีด่ งั กล่าวตามวัตถุประสงค์
and improvement of landscape.
และสร้างความเป็ นระเบียบยิง่ ขึน้

4. Plan on Developing and Improving Communities
๔. แผนพัฒนาและปรับปรุงชุมชน
Main Targets / เป้าหมายหลัก

๑. โยกย้าย และ ปรับปรุงสิง่ ปลูกสร้าง
1. Relocate and improve 435 built
ประมาณ ๔๓๕ หลัง ร้านค้า ๒๕๕ ราย
structures and 255 street vendors
๒.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. Public utilities, infrastructure,
ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมชุมชน
security, local environment, waste
ระบบบําบัดนํ้าเสีย และภูมทิ ศั น์ ในพืน้ ที่
management system, landscape
improvement in old and new
ชุมชนเดิม และชุมชนใหม่
communities
๓. ระเบียบหรือเทศบัญญัติ สําหรับการ
• Municipal regulations to control built
ควบคุมสิง่ ปลูกสร้าง
structures
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435 relocated and improved households
บ้านเรือนทีต่ อ้ งปรับปรุง-โยกย้าย ๔๓๕ หลัง
255 relocated street vendors
ร้านค้าทีต่ อ้ งโยกย้าย ๒๕๕ ราย
Areas to accommodate relocation
เขตรองรับการโยกย้าย

5. Plan on Improving Regional Office and Human Resource
๕. แผนพัฒนาสํานักงาน และกําลังคนฯ
Main ideas / แนวคิดสําคัญ
• Increase number of skilled staff in both •
the management of the Historic Park
and the conservation of heritage sites.
• Relocate accommodation of public
officials and Historic Park staff,
•
warehouses and maintenance
workshops to suitable areas outside, in
order to return the area for the
expansion of Srinakarintra Public Park.
• Increase work efficiency of the officials •
through capacity building

เพิม่ อัตราบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทัง้
ในด้านการบริหารจัดการนคร
ประวัตศิ าสตร์และด้านการอนุรกั ษ์
โบราณสถาน
โยกย้ายบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของอุทยานฯ อาคารพัสดุและส่วนซ่อม
บํารุงไปยังพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสม เพือ่ คืนพืน้ ที่
และพัฒนาเป็ นสวนสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี
เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากร เพือ่ ให้การอนุรกั ษ์และพัฒนา
เมืองมรดกโลกมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
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5. Plan on Improving Regional Office and Human Resource
๕. แผนพัฒนาสํานักงาน และกําลังคนฯ
Relocating accommodation of
public officials and Historic Park
staff, warehouses and
maintenance workshops
ย้ายบ้านพักข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนอาคารพัสดุ
และส่วนซ่อมบํารุง

6. Plan on Servicing Academic Progress, Tourism and Public Relations

๖. แผนงานบริการวิชาการ การทองเที่ยว และการประชาสัมพันธ

Main ideas / แนวคิดสําคัญ
• Upgrade academic services and
touristic services within the Historic
City area, as well as amplify the
function of public relations and
knowledge dissemination.
• An urgent issue = management of
the Town Hall to accommodate
large number of arriving tourists, in
follow-up of the former Master Plan

• ยกระดับการให้บริการทางวิชาการและ
การท่องเทีย่ วในพืน้ ทีน่ ครประวัตศิ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
• ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน = การ
บริหารจัดการให้ใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่
รองรับการท่องเทีย่ วบริเวณศาลากลาง
จังหวัดหลังเดิมได้ตามทีแ่ ผนแม่บทฉบับ
เดิมกําหนด
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6. Plan on Servicing Academic Progress, Tourism and Public Relations

๖. แผนงานบริการวิชาการ การท่องเทีย่ ว และการประชาสัมพันธ์

Main targets / เป้าหมายหลัก
Area usage
1.Parking space
•Academic service building
•Tourist service areas
•Areas for shops/vendors
•Banking and communication
•Cultural activity areas
•Tourism management area

การจัดการพืน้ ทีใ่ ช้สอย
๑. พืน้ ทีจ่ อดรถรวม
๒. พืน้ ทีอ่ าคารบริการวิชาการ
๓. พืน้ ทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว
๔. พืน้ ทีส่ ว่ นร้านค้า
๕. พืน้ ทีบ่ ริการด้านการเงิน การสือ่ สาร
๖. พืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
๗. พืน้ ทีบ่ ริหารจัดการท่องเทีย่ ว

Management
Part 1 Academic services
Part 2 Tourist services
Part 3 General management
Part 4 Public relations

การบริหารจัดการ
ส่วนที่ ๑ งานบริการวิชาการ
ส่วนที่ ๒ งานบริการการท่องเทีย่ ว
ส่วนที่ ๓ งานบริหารจัดการ
ส่วนที่ ๔ งานด้านการประชาสัมพันธ์

7. Plan on Economy and Society
๗. แผนงานเศรษฐกิจและสังคม
Main ideas / แนวคิดสําคัญ
ั นธรรมท้องถิน่ สร้างอาชีพ
• Safeguard local cultures, promote jobs • ฟื้นฟูวฒ
ส่งเสริมรายได้ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมแก่
and increase incomes both directly
ประชาชน
and indirectly
• Distribute and transmit knowledge on • มุง่ เน้นถ่ายทอดความรูใ้ นด้านเศรษฐกิจ
โดยนําองค์ความรูด้ า้ นโบราณสถานและ
economy through raising awareness
โบราณวัตถุเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
of archaeological sites and artefacts
การสร้
างสรรค์ศลิ ปหัตถกรรม
as a mean for creative craftsmanship
• ในด้านสังคม ส่งเสริมกิจกรรมสร้าง
• On social aspect, support activities
ความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลีย่ น
that build knowledge, understanding
ทัศนคติในเรือ่ งการดํารงชีวติ ร่วมกันกับ
and good attitudes on sustainable
โบราณสถานอย่างยังยื
่ น
living with heritage sites.
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7. Plan on Economy and Society
๗. แผนงานเศรษฐกิจและสังคม
Economic
ดานเศรษฐกิจ
Raise awareness of archaeological
properties as a mean for creative
craftsmanship
สนับสนุนชุมชนให้นําองค์ความรู้
เกีย่ วกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง
สร้างสรรค์

Social
ดานสังคม
support activities that build knowledge,
understanding and good attitudes on
sustainable living with heritage sites
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ปรับเปลีย่ นทัศนคติในเรือ่ งการดํารงชีวติ
ร่วมกันในพืน้ ทีแ่ หล่งมรดกโลก และการ
ร่วมอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม

8. Plan on Measures to Reduce Disaster Risk
๘. แผนมาตรการลดผลกระทบจากภัยพิบตั ิ
Main ideas / แนวคิดสําคัญ
• Prevent and handle impacts from disasters,
• Review existing measures, especially those
in the former Master Plan that have not been
implemented, adapting them to the present
situation and objectives of the Historic City
• Establish risk mitigation plan
• Assign personnel responsible for different
levels of disaster responses, in accordance
to National Plan for Disaster Prevention and
Risk Reduction (2015).
• emergency preparedness before disaster
happens, management during and after
disaster
• Plan the highly effective evacuation plans in
cases of disasters

• ป้องกันและกําหนดแนวทางในการรับมือกับ
ภัยพิบตั ิ
• ทบทวนมาตรการต่างๆ ทีย่ งั ไม่ได้ดาํ เนินการ
ในแผนแม่บทเดิม นํามาปรับใช้ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายของนครประวัตศิ าสตร์ใน
ปจั จุบนั
• จัดทําแผนเผชิญเหตุ
• กําหนดผูร้ บั ผิดชอบตามระดับความรุนแรง
ของภัยพิบตั ติ ามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
• การเตรียมการป้องกันเร่งด่วนก่อนภัยพิบตั ิ
จัดการระหว่างและภายหลังเกิดภัยพิบตั ิ
• จัดทําแผนอพยพทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในกรณี
ทีเ่ กิดภัยพิบตั ิ
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8. Plan on Measures to Reduce Disaster Risk
๘. แผนมาตรการลดผลกระทบจากภัยพิบตั ิ
Evacuation Plan in the Island District
แผนอพยพภายในเกาะเมือง

1.Review types of disasters
2.Prioritize sites and artefacts
• Evacuation plans
• Measures to reduce disaster
risk
1.ศึกษาทบทวนลักษณะภัยพิบตั ิ
2.จัดลําดับความสําคัญของ
โบราณสถานและโบราณวัตถุ
• ทําแผนอพยพ
• ออกมาตรการลดความเสีย่ ง

Management Scheme
under the Revised Master Plan
แนวทางการบริหารจัดการ
ตามแผนแมบทฉบับปรับปรุง
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Management / การบริหารจัดการ
Coordinating Committee
คณะกรรมการอํานวยการฯ

Determine policies
กําหนดนโยบาย

Sub-committee on management
คณะอนุกรรมการบริหารฯ
Sub-committee on academics
คณะอนุกรรมการวิชาการฯ

FAD as main coordinator
กรมศิลปากรเป็ นหน่วยประสาน

End of Presentation
จบการนําเสนอ
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Session 2: Brick monument conservation in Historic City
of Ayutthaya World Heritage Site: challenges
and responses

7.

Preventive measures for a brick monument from salt
weathering: an on-site study at Wat Mahathat, Ayutthaya
The collaborative project between Japan’s National Research Institute of Cultural
Properties and Fine Arts Department to investigate environmental impacts to the historic
sites started in 1992. It engrossed extensive site surveys and records on weathering
states of damaged brick walls at Wat Mahathat, and introduced on-site experimentation
of hydrophobic treatment. The result monitoring over a decade has revealed the durability
of such treatment.
About the Speaker: Dr. Masahiko Tomoda
Dr. Tomoda is a conservation expert from the National Research Institute of Cultural
Properties in Tokyo (NRICPT). He has been involved in international projects to survey
and research on methodologies to protect cultural heritage sites in many countries, such
as Bhutan and Viet Nam, as well as post-disaster assessments for Kathmandu World
Heritage Sites, Nepal. He has also worked for a UNESCO project to provide technical
support for the safeguarding of Bagan Archaeological Area and Monuments, Myanmar.
The project has produced standard and guidelines for site officials to adopt for future
condition assessment of monuments.
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Preventive measures for a brick monument from salt weathering:
An on-site study at Wat Mahathat, Ayutthaya
มาตรการการปองกันโบราณสถานประเภทอิฐจากการถูกเกลือกัดกรอน:
การศึกษาดูงาน ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Studied by Dr. Nobuaki KUCHITSU | Reported by Masahiko TOMODA
(Tokyo National Research Institute for Cultural Properties)
ศึกษาโดย ดร. โนบูเอกิ คูชิทสึ | รายงานโดย ดร. มาซาฮิโกะ โทโมดา
(สถาบันวิจัยทรัพยากรทางวัฒนธรรมแหงชาติประจํากรุงโตเกียว)

Start of the collaboration project in1992
โครงการความรวมมือเริ่มตนขึ้นในป พ.ศ. 2535
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Seminar in Bangkok
การสัมมนาในกรุงเทพมหานคร

Publications: Conservation of Monuments in Thailand I-IV
สิ่งตีพิมพ: การอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทย 1-4
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History of the collaboration between NRICPT and FAD
ประวัติศาสตรความรวมมือกันระหวาง
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางวัฒนธรรมแหงชาติประจํากรุงโตเกียว และกรมศิลปากร

1992 Start of the collaboration
1998 Memorandum of understandings 1
1999 First Seminar in Bangkok
2001 Memorandum of understandings 2
2001 Second Seminar in Bangkok
2004 Note of exchanges 1
2004 Third Seminar in Bangkok
2006 Note of exchanges 2
2008 Forth Seminar in Bangkok
2011 Memorandum of understandings 3
2012 Fifth Seminar in Bangkok
2016 Memorandum of understandings 4

2535 เริม่ ต้นโครงการความร่วมมือ
2541 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 1
2542 สัมมนาครัง้ แรกทีก่ รุงเทพฯ
2544 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2
2544 สัมมนาครัง้ ทีส่ องทีก่ รุงเทพฯ
2547 หมายเหตุการแลกเปลีย่ น 1
2547 สัมมนาครัง้ ทีส่ ามทีก่ รุงเทพฯ
2549 หมายเหตุการแลกเปลีย่ น 2
2551 สัมมนาครัง้ ทีส่ ท่ี ก่ี รุงเทพฯ
2554 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3
2555 สัมมนาครัง้ ทีห่ า้ ทีก่ รุงเทพฯ
2559 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4

Brick monuments in Ayutthaya
โบราณสถานประเภทอิฐในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Wat Ratchaburana
วัดราชบูรณะ
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Damaged brick wall
at Wat Mahathat
กําแพงอิฐพังเสียหาย
ที่วัดมหาธาตุ

e.g. Na2SO4

เช่น โซเดียมซัลเฟต (Na2SO4)

Weathering state | สภาพการผุกรอน
ไมมีหลังคา
ฝนตก
rain

กําแพง เอ
กําแพง บี
รอยแตกหลุดร่อน

ดิน (ฐานที่ไมมีศิลาแลง)

ระดับพื้นดิน
ระดับน้ําใตดิน (ฤดูฝน)
ระดับน้ําใตดิน (ฤดูแลง)
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On-site experiment | การทดลอง ณ แหลงโบราณสถาน

Miniature models
รูปจําลองขนาดย่อส่วน

Hydrophobic treatment in 2000
การเคลือบกันนํ้าในปี 2543

Water content change of the models
แบบจําลองความเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ํา
0.18

Water content

0.16

Non-Treated
施工なし上部
V
Treated
施工あり上部
V
Non-Treated
施工なし下部
V
Treated
施工あり下部
V

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06
2003.9.11 2003/9/132003/9/152003/9/172003/9/192003/9/212003/9/232003/9/252003/9/272003/9/292003/10/12003/10/32003/10/5
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Results (photos taken in 2001 to 2008)
ผลการทดลอง (ภาพถายเมื่อป 2544 ถึงป 2551)

Treatment on the upper surface of a platform (2004)
การดูแลรักษาพื้นผิวดานบนของพื้นที่ฐาน (ป 2547)
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Darkening appeared after hydrophobic treatment
สีคล้ําลงหลังจากการเคลือบกันน้ํา

การดูแลรักษา
(สวนสีดํา)

Before treatment
กอนการเคลือบ

After treatment
หลังการเคลือบ
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Durability of the treatment | ความทนทานจากการเคลือบ

2010
ในป พ.ศ. 2553

2011 (after damaged by a flood)

ในป 2554 (หลังจากไดรับความเสียหายจาก
เหตุการณน้ําทวม)
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Session 2: Brick monument conservation in Historic City
of Ayutthaya World Heritage Site: challenges
and responses

8.

German Wat Ratchaburana Safeguarding Project Documentation, research, conservation & training
The German Wat Ratchaburana Safeguarding Project began in 2012 after the flood. The
German Government offered direct support to the Ministry of Culture in conservation of
one of five temples in need of urgent intervention. The project was implemented in 5
phases in parallel with on-site training of a group of workers from Fine Arts Office 3
Ayutthaya.
1. Workplan and scope of the project: covering restoration of stucco and plaster on the
main prang and its pedestal and the front vihara.
2. Identification and documentation of archaeological artefacts, in particular pieces of
Buddha images scattered across the temple. Thorough measurement and recording
helped saving time and labour.
3. Site Documentation which includes mapping of deterioration patterns of different sides
of the main prang, scientific experimentation to identify formulae of lime that are
compatible to the site.
4. Application of experimented materials, development of restoration plan in line with
conservation principles, and implementation of the plan.
5. Quality control, maintenance plan and production of handbook on stucco conservation
specially for Wat Ratchaburana.
About the Speaker: Dr. Hans Leisen
Dr. Leisen is a Professor Emeritus of the University of Applied Sciences in Cologne. He
has worked with and brought up young experts from his team of international apprentice
students. He holds a Ph.D. in Geology and Paleontology from Ludwig-Maximilian
University, and has extended his professional experience as stone conservator. His field
projects span to Egypt, Indonesia and Thailand. He and Dr. Esther von PlehweLeisen have been working on German APSARA Conservation Project at Angkor,
Cambodia, since 1995.
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19-21 October 2015 - Historic City of Ayutthaya, Thailand

German Wat Ratchaburana Safeguarding Project documentation, research, conservation & training
Hans Leisen
University of Applied Sciences, Cologne Institute of Conservation Sciences
hans.leisen@th-koeln.de

โครงการอนุรักษวัดราชบูรณะโดยประเทศเยอรมนี: การบันทึกขอมูล การวิจัย การอนุรักษและการจัดอบรม
โดย ดร. ฮานส์ เลเซ่น สถาบันวิทยาศาสตร์การอนุรกั ษ์แห่งโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี

Project History: flood in Autumn 2011
ประวัติโครงการ: อุทกภัย ปพ.ศ. 2554

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training
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Wat Ratchaburana in Autumn 2011 - The guardian reliefs were under water for several weeks
วัดราชบูรณะในปพ.ศ. 2554 - ภาพแกะสลักนูนตํ่ารูปเทพชุมนุ มจมอยูใ่ ต้น้ําเป็ นเวลานานหลายสัปดาห์

Foto: AFP/Archambault
Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training

Letter of Intent signing ceremony 2012
พิธีลงนามระหวางมหาวิทยาลัยโคโลญจนประเทศเยอรมนี กับกรมศิลปากร ในปพ.ศ. 2555
Minister of Foreign Affairs
Dr Guido Westerwelle
ดร.กีโด้ เวสเตอร์เวลเลอร์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงต่างประเทศเยอรมนี

Minister of Culture
Sukumol Khunplome
นางสุกุมล คุณปลืม้
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒ

Deputy Director General
Anek Sihamat
นายอเนก สีหามาตย์ รองอธิบดีกรมศิลปาก
Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training
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Building materials and decoration: Brick, Laterite,
Stucco/Plaster and Polychromy
วัสดุและการประดับลวดลายตัวอาคาร: อิฐ ศิลาแลง ปูนปน/ปูน
ฉาบ และภาพเขียนแบบพหุรงค

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training

3

2

1

Multilayered stucco / ปูนปนที่มีเนื้อหลายชั้น
Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training
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Scientific Preparation of
Conservation Projects

การเตรียมการทางวิทยาศาสตร
สําหรับโครงการอนุรักษ

At some degree the existing
degradation of monuments requires
a conservation intervention to slow
down the damaging processes.

ในบางช่วงจําเป็ นต้องมีการเข้าไปอนุรกั ษ์
โบราณสถานทีเ่ สือ่ มสภาพอยูเ่ พือ่ ชะลอ
กระบวนการทีก่ ่อให้เกิดความเสียหาย
สําหรับแหล่งมรดกโลก การทําการอนุรกั ษ์
ต้องผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ใน
เชิงลึกและต้องมีการพัฒนาแนวคิดเรือ่ ง
การอนุรกั ษ์แต่ละแนวคิดโดยละเอียด
ทัง้ นี้เรือ่ งข้างต้นถือเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นเพราะ
การอนุรกั ษ์ทกุ ครัง้ ถือเป็ นการสร้างความ
เสีย่ งต่อการรักษาโบราณสถานให้คง
สภาพเดิม

For World Heritage Sites these
conservation interventions have to
be prepared by in-depth scientific
investigations and the detailed
development of individual
conservation concepts.
This is necessary because every
intervention is also a risk to the
preservation of the monument.

711

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training

Damages and
deterioration patterns

ความเสียหายและรูปแบบความ
เสื่อมสภาพ

During degradation the individual
materials develop a different
degree and varying patterns of
damage. Stucco for example shows
a different weathering behaviour
compared to brick or laterite, even
more to concrete.

ในช่วงการเสือ่ มสภาพ วัสดุแต่ละชนิดจะมี
ระดับและรูปแบบความเสียหายแตกต่างกัน
ยกตัวอย่างเช่น การสึกกร่อนของปูนปนั ้
แตกต่างจากอิฐหรือศิลาแลง และยิง่ ต่างมาก
ในกรณีคอนกรีต
นอกจากนี้ นอกเหนือจากคุณสมบัตขิ องวัสดุ
(การคายนํ้าและการกักเก็บนํ้า การซึมผ่าน
ของไอนํ้า การขยายและการหดตัว ปจั จัย
กําหนดเชิงกล เช่น มอดุลสั ของสภาพ
ยืดหยุน่ ) ปจั จัยภายนอกทีก่ อ่ ให้เกิดความ
เสียหาย อาทิ ความชืน้ แรงกดเชิงกล หรือ
นํ้าหนักเกลือทีเ่ ป็ นผลเสียต่างมีบทบาทสําคัญ
ต่อความเสียหายทีเ่ พิม่ มากขึน้ ใน
โบราณสถานแต่ละแห่ง

Besides the material properties
(water transport & water storage,
water vapour diffusion, expansion
and shrinkage, mechanical
parameters e.g. elasticity modulus)
also the external damaging factors
like moisture, mechanical stress or
load of damaging salts play an
important role in the development of
damages at an individual
monument.

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training
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Damages: stucco in contact with concrete
detachments, cracks, soiling, deposits, micro-biology
ความเสียหาย: ปูนปนใตคอนกรีตที่หลุดรอน การแตกราว การผุสลาย
การทับถม การเติบโตของจุลชีพ

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training

Damages: micro-biology, soiling, deposits,
detachments, cracks, concrete
ความเสียหาย: การเติบโตของจุลชีพ การผุสลาย การทับถม การหลุด
รอน การแตกราว คอนกรีต

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training
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Damages: micro-biology, deposits, detachment
ความเสียหาย: การเติบโตของจุลชีพ การทับถม การหลุดรอน
Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training

Damages: micro-biology, deposits, detachment
ความเสียหาย: การเติบโตของจุลชีพ การทับถม การหลุดรอน
Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training
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Damages: detachment, macro-cracks, crack patterns
missing stucco, micro-biology, plants/trees
ความเสียหาย: การหลุดรอน การแตกราวขนาดใหญ รูปแบบการ
แตกราว ปูนปนที่สูญหาย การเติบโตของจุลชีพ พืช/ตนไม
Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training

Damages: missing/detached stucco, cracks, lacuna
ความเสียหาย: ปูนปนที่สูญหาย/หลุดรอน การแตกราว โพรง

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training
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Damages: detachment of stucco in different layers
ความเสียหาย: ปูนปนหลุดออกเปนชั้นๆ

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training

Damages: fallen stucco fragments on the floor
ความเสียหาย: เศษปูนปนที่รวงลงตามพื้น

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training
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1. Conservation of stucco
and plaster
- Prang
- Buddha sculptures
- Mondop
- Guardian figures
- Vihara
- Chedi

716

พื้นที่การทํางานของโครงการ

1. การอนุรักษปูนปนและปูนฉาบ
- พระปรางค
- พระพุทธรูป
- มณฑป
- รูปปนเทพ
- วิหาร
- เจดีย

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training

Project working areas

พื้นที่การทํางานของโครงการ

2. Documentation painting
technology and state of
preservation of the wall
paintings in the crypt

2. การจัดทําขอมูลเทคโนโลยีดาน
จิตกรรมและสถานสภาพการรักษา
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในกรุ

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training
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พื้นที่ในการทํางานของโครงการ

3. Inventory of the Buddha
Sculptures in the first gallery and
other parts of the temple
and partly reconstruction of
selected statues

3. การทํารายการพระพุทธรูปใน
ระเบียงคดแรกและตามสวนตางๆ
ของวัด รวมทั้งสรางพระพุทธรูป
บางสวนที่คัดเลือกไวขึ้นมาใหม

717

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training

Interventions & strategies

For conservation interventions no general
recipes exist.
As a doctor cannot find an effective therapy
without a careful examination and analysis of
the patient also a “monument doctor” must start
with a careful diagnosis of his “patient”.
The preparation of conservation interventions
has to follow
A systematic procedure: Anamnesis Diagnosis - Therapy.
Conservation interventions have to be prepared
• by investigations into building and decoration
materials,
• by documentation of and investigation into
damages,
• by the development of suitable conservation
steps and materials as well as
• by defining the best application procedures
following best practice standards.

การเขาดําเนินงานและ
ยุทธศาสตร
การอนุ รกั ษ์ซ่อมแซมไม่มสี ตู รสําเร็จตายตัว
แพทย์ไม่อาจพบทางบําบัดทีไ่ ด้ผลหากไม่พจิ ารณา
และพิเคราะห์คนไข้อย่างถีถ่ ว้ นฉันใด “แพทย์รกั ษา
โบราณสถาน” ก็ตอ้ งเริม่ จากการวินิจฉัย “คนไข้”
ของเขาฉันนัน้
ดังนัน้ การเตรียมการอนุรกั ษ์ซ่อมแซมจึงต้องมี
กระบวนการที่เปนระบบ: ประวัติโรค- การ
วินิจฉัย- การบําบัดรักษา
การอนุ รกั ษ์ซ่อมแซมจึงควร
• สํารวจตรวจสอบตัวอาคารและวัสดุทใ่ี ช้ประดับ
ลวดลาย
• จัดทําข้อมูลและตรวจสอบความชํารุดเสียหาย
• พัฒนาขัน้ ตอนการอนุ รกั ษ์และวัสดุทม่ี คี วาม
เหมาะสม
• กําหนดกระบวนการทํางานทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
สําหรับใช้งานโดยใช้มาตรฐานจากตัวอย่างทีด่ ี

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training
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Phases of Restoration and Conservation Interventions
ขั้นตอนในการบูรณปฏิสังขรณและการอนุรักษซอมแซม
Phase I

First contacts, site visit
Problem definition and objectives
Work plan and operation scheduling, distribution of tasks

Planning
การวางแผน

ระยะที่ 1

เริม่ ต้นติดต่อ เยีย่ มชมโบราณสถาน กําหนดปญั หาและวัตถุประสงค์ วางตารางเวลา
แผนงานและการดําเนินการ แบ่งหน้าที่

Phase II

Anamnesis

Object identification, registration of object history

ระยะที่ 2

ประวัติโรค

การระบุรปู พรรณวัตถุ การลงทะเบียนประวัตวิ ตั ถุ

Phase III

Diagnosis
Analysis

Object documentation and examination
Selection, testing, adaption of compatible conservation materials and methods

ระยะที่ 3

การวินิจฉัย
การวิเคราะห์

การจัดทําข้อมูลและตรวจสอบวัตถุ
การคัดเลือก การทดสอบ และการประยุกต์วสั ดุและวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการทํางานอนุ รกั ษ์
Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training

Phases of Restoration and Conservation Interventions
ขั้นตอนในการบูรณปฏิสังขรณและการอนุรักษซอมแซม
Phase IV

Field trial on test areas, optimisation of materials and methods
Development of conservation and restoration plan
Implementation of Conservation concept
Performance of conservation intervention

ระยะที่ 4

ทดลองภาคสนามในพืน้ ทีส่ าํ หรับการทดสอบหาวัสดุและวิธที เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ
พัฒนาแผนงานการอนุ รกั ษ์และการบูรณปฏิสงั ขรณ์
การนําแนวคิดเรือ่ งการอนุ รกั ษ์ไปปฏิบตั ิ
การดําเนินงานการอนุรักษซอมแซม

Phase V

- Quality control of intervention
- Performance of maintenance plan

ระยะที่ 5

- การควบคุมคุณภาพการอนุ รกั ษ์
- การดําเนินแผนงานซ่อมบํารุง

Therapy
Concept
Therapy Phase
การบําบัดรักษา
แนวคิด
ระยะบําบัด

Quality Control
Care
การควบคุมคุณภาพ
การดูแล

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training
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Phase III: Diagnosis

ระยะที่ 3: การวินิจฉัย

Documentation - Mapping
Systems - Research

การบันทึกขอมูล การวางระบบทําแผนผัง
และการคนควา
ในขันแรกที
้
ม่ กี ารกําหนดแนวทางและระบบการ
บันทึกข้อมูล จะมีการถ่ายภาพบันทึกรูปพรรณ
สัณฐานทุกอย่างพร้อมเขียนคําบรรยายไว้
มีการแปลงรายละเอียดทุกอย่างทีพ่ บ (วัสดุทใ่ี ช้
เทคนิ ค ที่ใ ช้ การอนุ ร ัก ษ์ ซ่ อ มแซมครัง้ ก่ อ นๆ
การชํารุดเสียหาย) โดยใช้ระบบการร่างแผนผัง
ทีม่ มี าตรฐาน
ทัง้ นี้ การจัด ทํา ข้อ มูล ต้อ งเกิด ขึ้น พร้อ มกับ สิ่ง
เหล่านี้ทงั ้ หมด นันคื
่ อ
• กระบวนการวิจยั และการทดสอบ
• ตัวการอนุ รกั ษ์ซ่อมแซมเอง และ
• ระยะสําหรับการดูแลรักษาต่อไป

As a first step an orientation and
documentation system was defined. All
features at the site were recorded by
photographs and description.
All details (materials, technique of
execution, former interventions, damages)
were mapped, using a standardised
mapping system.
Documentation must accompany the
whole
• research & testing process,
• the conservation intervention itself and
• the following maintenance phase.
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Orientation system /
ระบบการระบุทิศทาง
1. Temple-Abbreviation : AYR
(AYutthaya Wat Ratchaburana)
2. Layer description
3. Cardinal directions
4. Surface numbering
1. ตัวย่อของวัด: AYR (วัดราช
บูรณะ พระนครศรีอยุธยา)
2. การบรรยายระดับชัน้
3. ทิศหลัก
4. การกําหนดหมายเลขพืน้ ผิว

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training
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Hand mapping & digitization with customized metigoMAP ©
การบันทึกแผนผังดวยมือ และการนําเขาระบบคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม metigoMAP ©

1.“Illustrated Glossary of Deterioration
Patterns for Stucco Decoration and Plaster
2. Mapping Key
1. อภิธานศัพทภาพประกอบเรื่องรูปแบบการ
เสื่อมสภาพของปูนปน การประดับลวดลาย และ
ปูนฉาบ
2. คําอธิบายสัญลักษณในแผงผัง
Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training

Stucco Decoration System: data base & stucco distribution at the temple
ระบบการประดับลวดลายปูนปน: ฐานขอมูลและการจําแนกแจกแจงปูนปนในวัด
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Research at the site: drilling resistance & ultrasound
การวิจัยในสถานที่จริง: ความตานทางการเจาะและอัลตราซาวด
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Research at the site: water absorption, salts & climate
การวิจัยในสถานที่จริง: การซึมซับน้ํา เกลือและสภาพอากาศ
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Research in the lab:
analysis of stucco mortars
การวิจัยในหองทดลอง:
การวิเคราะหปูนปน ปูนสอ

Composition stucco
mortars
• Binder: calcium
carbonate, 40-70%
carbonate
• Fillers: quartz, mica,
laterite, brick
particles/powder, lime
stone particles,
charcoal

40
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5
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<0,063
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0,125

0,25

0,5

1
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722

องคประกอบของปูนปน
ปูนสอ
• สารยึดเกาะ: แคลเซียม
คาร์บอเนต, คาร์บอเนต
40-70%
• สารเสริม: ควอทซ์ ไมกา
ศิลาแลง อณู/ผงอิฐ ปูน
ขวา อณูหนิ ถ่าน

4
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Development of Conservation
Materials & Application techniques
For all conservation steps the materials and
techniques have to be selected, tested and
modified.
Conservation materials must be compatible
with the historic materials and have to be
adapted to the properties of the historic
stucco and plaster of Wat Ratchaburana
temple.
Therefore the most important properties of
the historic stucco were investigated and the
conservation materials were designed to the
requirements.
The application techniques were specially
developed.

การพัฒนาวัสดุและเทคนิคที่เหมาะสม
ในการอนุรักษ
ในขันตอนการอนุ
้
รกั ษ์ทุกขัน้ ตอนต้องมีการ
คัดเลือก ทดสอบ ดัดแปลงวัสดุและเทคนิคต่างๆ
วัสดุทใ่ี ช้ในการอนุ รกั ษ์ตอ้ งเข้ากันกับวัสดุโบราณ
และต้องมีการปรับให้เข้ากับคุณสมบัตขิ องปูนปนั ้
และปูนฉาบในวัดราชบูรณะ
ดังนัน้ จึงต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัตสิ าํ คัญของ
ั้
ปูนปนโบราณและมี
การออกแบบวัสดุทใ่ี ช้ในการ
อนุ รกั ษ์ตามเงือ่ นไขทีพ่ บในการตรวจสอบข้างต้น
นอกจากนี้ยงั มีการพัฒนาเทคนิคทีเ่ หมาะสมต่อ
การใช้งานขึน้ มาโดยเฉพาะ
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Preparation of Conservation Interventions: use of compatible materials
การเตรียมการอนุรักษซอมแซม: การใชวัสดุที่เหมาะสม

high quality burned lime/slaked lime & special sands
ปูนเผาคุณภาพสูง/ปูนชนิดรวนและทรายชนิดพิเศษ
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Determination of physical properties: Water transport and water storage
parameters, water permeability, dilatation, mechanical properties
การกําหนดคุณสมบัติทางกายภาพ: การกักเก็บน้ําและการคายน้ํา การซึมผานของ
ไอน้ํา การขยายตัว คุณสมบัติเชิงกล
Requirements for Stucco Repair and Injection Mortars / คากําหนดสําหรับการซอมแซมปูนปนและการฉีดปูน
Property / คุณสมบัติ
Young’s modulus of elasticity / มอดุลสั ของสภาพยืดหยุ่น
Adhesive strength / แรงยึดเกาะ
Compression strength / แรงกด
Hydric and hygric dilatation / การขยายตัวแบบ hydric &
hygric
Capillary water absorption / การซึมซับนํ้า
Water vapour permeability / การซึมผ่านของไอนํ้า
Thermal dilatation / การขยายตัวเนื่องจากความร้อน
Visual properties / คุณสมบัตทิ ม่ี องเห็นได้
Chemical compatibility / ความเข้ากันของสารเคมี
Repair mortar: application thickness
การซ่อมแซมปูนก่อ: ความหนาทีเ่ หมาะสม
Injection: flowability / การฉีดปูน: ความไหลลื่น

Symbol /
สัญลักษณ์
E dyn
AP
C
Hy
w

T

Requirement / ค่ากําหนด
up to 80 %
0,5 – 0,8 tensile strength of substrate
up to 60 %
50 – 100 %
50 – 100 %
50 – 100 %
50 – 150 %
Adapted to stone appearance / ปรับเข้ากับรูปร่างหินได้
No supply of damaging salts / ไม่มตี วั อย่างเกลือทําลาย
pH / ค่าพีเอช
thinning to 0 / บางถึง 0
very high / สูงมาก

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training
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Test samples for investigations of water storage & transport parameters, water
vapour permeability, hydric & hygric dilatation, bending strength, adhesive/pull-off
strength, Youngs (elasticity modulus)
ทดสอบตัวอย่างเพือ่ ตรวจสอบปจั จัยในการกักเก็บนํ้าและการคายนํ้า การซึมผ่านของไอนํ้า
การขยายตัวแบบ hydric & hygric ความต้านแรงตัด แรงยึดเกาะ และมอดุลสั ของสภาพ
ยืดหยุน่
Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training

Preparation and testing of adhesion of injection mortars
การเตรียมการและการทดสอบการยึดเกาะของปูนกอที่ใชฉีด
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Conservation Intervention
Every damage needs an individual
remedy. For the stucco conservation
of Wat Ratchaburana the following
conservation steps were necessary:
• emergency interventions
• cleaning, treatment of micro-biology
and plants
• consolidation of sanding stucco and
polychromy
• pointing to secure the stucco
margins and to close cracks
• attachment of endangered parts
• reattachment of stucco by injection
of hollow zones and cracks
• protective lime wash
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การอนุรักษซอมแซม
ความเสียหายทุกอย่างจําต้องมีการเยียวยา
เฉพาะกรณี ในกรณีของการอนุ รกั ษ์ปนู ปนั ้
วัดราชบูรณะ ขัน้ ตอนในการอนุ รกั ษ์ทจ่ี าํ เป็น
มีดงั นี้
• การอนุ รกั ษ์เร่งด่วน
• การทําความสะอาดและการกําจัดจุลชีพ
และพืช
ั ้ บภาพเขียนแบบพหุรงค์
• การทําให้ปนู ปนกั
ยึดติดกัน
ั้
• สอปูนเพือ่ รักษาขอบปูนปนและปิ
ดรอย
แตกร้าว
ั ้ บเข้าไปใหม่โดยใช้การฉีด
• ติดปูนปนกลั
เข้าไปในโพรงและรอยแตกร้าว
• การเคลือบํ้าปูนเพือ่ ป้องกัน
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Emergency
Intervention
การอนุรักษ
เรงดวน
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Conservation process: pointing, injection / กระบวนการอนุรักษ:
การสอปูน การฉีดปูน

© R. Klein
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Conservation process: cleaning & pointing, detachment detection
กระบวนการอนุรักษ: การทําความสะอาดและการสอปูน การตรวจหา
การหลุดรอน

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training

294

Appendix 10

727

Conservation process: injection / กระบวนการอนุรักษ: การฉีดปูน

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training

Quality Control / การควบคุมคุณภาพ

Before intervention
ก่อนการอนุ รกั ษ์

Laterite Powder / ผงศิลาแลง
Detachment Zone / พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารหลุดร่อน

After intervention
หลังการอนุ รกั ษ์

Laterite Powder
ผงศิลาแลง

After Intervention
หลังการอนุ รกั ษ์

Laterite Powder
ผงศิลาแลง

After Intervention
หลังการอนุ รกั ษ์

Laterite Powder
ผงศิลาแลง

After Intervention
หลังการอนุ รกั ษ์

Laterite Powder
ผงศิลาแลง

Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training
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Project Progress / ความกาวหนาของโครงการ
phase III

2014-2015

phase IV

2015-2016

Vihara
Chedi

phase V

2016-2017

phase II

2013-2014

phase I

2012-2014

phase IV
2016
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Training of Thai conservators

การฝกอบรมนักอนุรักษชาวไทย

Documentation techniques
Conservation: cleaning, pointing,
injection, wash application,
subsequent-treatment procedure,
dowelling, gluing, plant treatment
Preparation of conservation
materials, e.g. lime mortars; use of
conservation tools
Testing
Scaffolding construction techniques

การจัดทําข้อมูล
การอนุรกั ษ์: การทําความสะอาด การสอ
ปูน การฉีดนํ้าปูน การลงสารเคลือบผิว
กระบวนการสงวนรักษาในภายหลัง การ
สลักเดือย การติดกาว การกําจัดพืช
การเตรียมวัสดุทใ่ี ช้ในการอนุรกั ษ์
การใช้เครือ่ งมือต่างๆ ในการอนุรกั ษ์
การทดสอบ
การสร้างนังร้
่ าน
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The HANDBOOK for STUCCO CONSERVATION / คูมือสําหรับการอนุรักษปูนปน
...is a manual of methods on
documentation, research and
conservation treatments which were
developed, successfully tested and
applied during the GRASP conservation
work at Wat Ratchaburana in Ayutthaya.
...เป็ นคูม่ อื อธิบายวิธกี ารจัดทําข้อมูล การวิจยั
การอนุ รกั ษ์สงวนรักษาทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและ
ผ่านการทดสอบอย่างประสบความสําเร็จ
รวมทัง้ ผ่านการประยุกต์แล้วในการทํางาน
อนุ รกั ษ์ GRASP ณ วัดราชบูรณะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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The HANDBOOK for STUCCO CONSERVATION / คูมือสําหรับการอนุรักษปูนปน
...it aims at providing a conceptual and practical
guideline for future documentation, research and
conservation work at Wat Ratchaburana and
analogous sites.
…thus it helps to improve local conservation work
and contributes to a sustainable preservation and
management of a heritage site.
...มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็ นแนวทางด้านแนวคิดและการ
ปฏิบตั งิ านสําหรับการจัดทําข้อมูล การค้นคว้าวิจยั
และการทํางานอนุรกั ษ์ ณ วัดราชบูรณะ รวมทัง้ แหล่ง
โบราณสถานอื่นทีค่ ล้ายคลึงกันต่อไปในอนาคต
...ดังนัน้ คูม่ อื นี้จงึ ช่วยพัฒนางานการอนุรกั ษ์ในระดับ
ท้องถิน่ และก่อให้เกิดการอนุรกั ษ์และการจัดการแหล่ง
โบราณสถานอย่างยังยื
่ น
Hans Leisen · German Wat Ratchaburana Safeguarding Project - documentation, research, conservation & training
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Project Participants: Thai Team
ผูเขารวมโครงการ: บุคลากรจากประเทศไทย
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Project Participants: German Team
ผูเขารวมโครงการ: บุคลากรจากประเทศเยอรมนี
Prof. Dr. Hans Leisen
Dr. Esther von Plehwe-Leisen
Dipl.-Rest. Susanne Runkel
Daniela Klumpp M.A.
Simina Lepsa M.A.
Jennifer Weber M.A.
Dipl.-Rest. Sabine Krause M.A.
Nadia Thalguter, M.A.
Stefanie Endrulat M.A.
Katharina Montag M.A.
Julia Tomiatti-Kleinwaechter M.A.
+ 25 advanced students / และนักเรียนระดับอุดมศึกษาอีก 25 คน
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Session 2: Brick monument conservation in Historic City
of Ayutthaya World Heritage Site: challenges
and responses

9.

Conservation and training project at Historic City of Ayutthaya
The FAD-WMF partnership project received supports from US Ambassadors Fund for
Cultural Preservation and the Robert Wilson Challenge Grants. With the focus at
conserving monuments in Chai Wattanaram Temple Complex, the project consists of four
principal activities:
1. Designing and reconstructing the south flood barrier,
2. Updating base documentation on existing conditions,
3. Developing flood and drainage master plan, and
4. Organizing pilot conservation programme with a capacity building component for Fine
Arts Department staff.
Training workshops that have been organized, to date, include (1) bio-growth cleaning
methods on monuments, (2) animal pest control for archaeological sites, (3) brick
conservation in South-East Asia, and (4) injection grouts for architectural surfaces and
first approaches to stucco and wall painting cleaning methods. Two more workshops have
been foreseen for lacquer and decorative surfaces conservation and wall painting
conservation.
The World Monuments Fund’s presentation also proposes to train skilled masons and
workers, who work on historic buildings but have no awareness in conservation principles
and materials, to become the key persons in carrying out future conservation project and
daily care of the monuments and artefacts.
About the Speaker: Ms. Josephine D’Ilario
Ms. D’Ilario is an Art Conservator, Restorer and Conservation Consultant. She has been
working as the key expert for World Monuments Fund’s collaboration with Fine Arts
Department at Chai Wattanaram Temple. From 2004 to 2012, she worked as Field Project
Coordinator for Aga Khan Trust for Culture’s projects in Egypt, Syria, as well as the largescale restoration project of the Great Mosque of Djenné in Mali.
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การอนุรักษในฐานะหองเรียน:

โครงการวัดไชยวัฒนาราม

Devastating flooding
at Wat Chaiwatthanaram
in 2011 initiated
collaboration between
the Fine Arts Department
of Thailand and
US Government to invite
World Monuments Fund
to assist in the mitigation of
further flood damage and
materials deterioration.

มหาอุทกภัยป 2554 ที่กระทบวัด
ไชยวัฒนารามนํามาสูความ
รวมมือระหวางกรมศิลปากรแหง
ประเทศไทยกับรัฐบาลแหง
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเชิญกองทุน
โบราณสถานโลก (World
Monuments Fund) ใหเขา
ชวยเหลือกรมศิลปากรเพิ่มเติม
ในการบรรเทาความเสียหายและ
การเสื่อมสภาพของวัสดุอันเกิด
จากอุทกภัย
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The Wat Chaiwatthanaram
Project received
Ambassadors Fund for
Cultural Preservation
grants through
the US Embassy in Thailand,
and WMF, at its own initiative,
raised additional funding
through the Robert Wilson
Challenge Grants,
a private philanthropic
endeavor, to bolster and
expand the agenda for
intervention.
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โครงการฟนฟูบูรณะวัดไชยวัฒนา
รามไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
เอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ
วัฒนธรรม ผานสถานทูต
สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย
โดยมีกองทุนโบราณสถานโลกเปน
ผูดําเนินการและระดมทุนสนับสนุน
เพิ่มเติมผานกองทุน
โรเบิรต วิลสัน ชาเลนจ เพื่อค้ําจุน
และขยายวาระความชวยเหลือให
ยาวขึ้น
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The FAD/WMF partnership
mapped out objectives
toward safeguarding
Wat Chaiwatthanaram through
four principal activities:
1.design and reconstruction of
the south flood barrier;
2.updated base documentation
on existing conditions;
3.a flood and drainage master
plan; and
4.a pilot conservation program
with a capacity building
component for FAD staff.

Toward the fourth activity of
conservation, groundwork was
laid through three phases of
preparatory studies each
featuring aspects of study and
analysis:
•an initial needs assessment;
•materials testing, and after
consideration of a number of
factors;
•a condition assessment for a
pilot project at Merus C3, C4
and their connected gallery.
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ความรวมมือระหวางกรมศิลปากรกับ
กองทุนโบราณสถานโลกนี้ ไดราง
แผนงานกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมอันมี
วัตถุประสงคเพือ่ รักษาวัดไชยวัฒนาราม
ดังนี้
1. ออกแบบและสรางพนังกัน้ น้ําทางทิศใต
ขึ้นใหม
2. การปรับปรุงเอกสารขอมูลสภาพ
ปจจุบันของวัดใหเปนปจจุบนั
3. การจัดทําผังระบบระบายน้ําและ
มาตรการปองกันน้ําทวมเพือ่ ปกปองวัด
และ
4. โครงการอนุรักษนํารองพรอมกับการ
เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรจาก
กรมศิลปากร

ภายใตโครงการอนุรักษนํารองซึ่งเปน
กิจกรรมขอที่ 4 มีการแบงขั้นตอน
การศึกษาเตรียมการไว 3 ระยะ โดยที่
ในแตละระยะใหความสําคัญกับมิติ
ตางๆ ในการศึกษาและวิเคราะห ดังนี้
a)การประเมินหาความจําเปนเบื้องตน
•การทดสอบวัสดุ และการพิจารณาโดย
คํานึงถึงปจจัยตางๆ
•การประเมินสภาพเมรุ C3, C4 และ
ระเบียงคดที่เชื่อมระหวางเมรุ 2 องคนี้
เพื่อใชในโครงการอนุรักษนํารอง
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In consultation with FAD,
the merus pilot conservation
project was designed.
Enhancing staff capabilities
not just at Wat Chai and
Ayutthaya, but throughout
its national network, was
an important FAD objective.
Among its significant features
are six capacity-building
modules for the
FAD professional staff
network, including regional
and central offices.

หลังจากการหารือรวมกับกรมศิลปากร
จึงมีการออกแบบโครงการอนุรกั ษเมรุ
ทิศเมรุรายนํารอง โดยกิจกรรมหนึ่งที่
สําคัญของโครงการฯ ก็คือ หลักสูตรการ
ฝกอบรม 6 หลักสูตรสําหรับเครือขาย
ชางฝมือของกรมศิลปากรจากทัง้ สํานัก
สวนภูมิภาคและสวนกลาง ทั้งนี้การ
ยกระดับศักยภาพของชางฝมือทั่วทัง้
ประเทศไทย โดยมิไดจํากัดเฉพาะแค
ชางฝมือในโครงการอนุรกั ษวัดไชย
วัฒนารามและพระนครศรีอยุธยา
เทานั้นถือเปนวัตถุประสงคสําคัญของ
กรมศิลปากร

The costs and
administrative efforts,
shared by the
FAD/WMF partnership,
combine formal classroom
lectures and presentations,
field exercises and on-site
visits to Wat Chai and
other associated venues.

ในสวนของคาใชจายและการบริหาร
จัดการตางๆ ที่ดําเนินการผานความ
รวมมือระหวางกรมศิลปากรกับ
กองทุนโบราณสถานโลกนั้น นําไปใช
เพื่อการจัดการบรรยายและการ
นําเสนอในหองเรียน การศึกษางาน
ภาคสนามและการศึกษาดูงานวัด
ไชยวัฒนารามและแหลงอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
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To date, four training
workshops were held:
•Problems and cleaning
methods related to bio-growth
on historic buildings
•Animal pest control
for
monuments and archaeological
sites
•Brick conservation
Southeast Asia

in

•Injection grouts for
architectural surfaces and first
approaches to stucco and wall
painting cleaning methods

Two more conservation
workshops are scheduled
November 2016:

for

5) Decorative surfaces
conservation
6) Wall painting conservation
Plus the success of the original
six parallel training workshops
may inspire
two more:
•Wood conservation and repair
•Topic to be determined by
FAD
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ดานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ 4
เรื่องที่จัดเสร็จสิน้ ไปแลว ประกอบดวย:
1)การสัมมนาเรื่องปญหาและวิธีการทํา
ความสะอาดพืชจุลชีพในโบราณสถาน
•การสัมมนาเรื่องสัตวรบกวนภายใน
เขตโบราณสถาน
•การสัมมนาเรื่องการอนุรักษ
โบราณสถานประเภทอิฐในเอเชีย
อาคเนย
•การสัมมนาเรื่องการฉีดน้ําปูนเพือ่
อนุรักษปูนฉาบ ปูนปน และจิตรกรรม
ฝาผนัง

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอีก 2
เรื่องที่มีการกําหนดไวแลว
ประกอบดวย
5) การอนุรักษพื้นผิวงานประณีตศิลป
6) การอนุรักษจิตกรรมฝาผนัง
ทั้งนี้ จากความสําเร็จในการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคูขนาน
เดิมทั้ง 6 เรื่อง อาจนําไปสูการจัด
สัมมนาเพิ่มเติมอีก 2 เรื่อง คือ
•การอนุรักษและซอมแซมไม
•การระดมทุนและโครงการบริหาร
จัดการ
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An outgrowth of the
workshops is WMF
support for FAD
departmental initiatives
that align with, and
support the overall
partnership conservation
process at Wat Chai.

ผลพลอยไดจากการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการดานตางๆ คือ กองทุน
โบราณสถานโลกใหการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ
ของกรมศิลปากรที่รวมดําเนินการ
และสนับสนุนกระบวนการอนุรักษ
วัดไชยวัฒนารามทั้งหมด

As an example, besides the
preliminary diagnostics steps
provided by WMF, the FAD
Conservation Science Division at
the National Museum of Thailand
began research and testing of
new techniques for cleaning biogrowth from stucco surfaces
(using traditional and
environmentally-friendly essential
oils). Similar assistance is
expected for the conservation of
brickwork and decorative
surfaces for FAD technicians and
conservators.

ตัวอยางก็คือ หลังจากกองทุนโบราณสถาน
โลกวินิจฉัยเบื้องตน กลุมวิทยาศาสตรเพื่อ
การอนุรักษ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรม
ศิลปากร ประเทศไทย ก็เริ่มวิจัยและ
ทดสอบเทคนิคสมัยใหมที่ใชในการทํา
ความสะอาดกลุมพืชจุลชีพที่เจริญเติบโต
บนพื้นผิวปูนปน (การใชน้ํามันแบบโบราณ
และน้ํามันหอมระเหยที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม) ทั้งนี้ คาดวาจะมีความ
ชวยเหลือในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับ
กลุมชางเทคนิคและนักอนุรักษจากกรม
ศิลปากรในการอนุรักษงานอิฐและพื้นผิว
เดิมที่มีการประดับลายดวย
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การอนุรักษโบราณสถานประเภทอิฐและปูนปน ณ วัดไชยวัฒนาราม:

โอกาสในการใหความสนใจกับทักษะ
ของชางเทคนิคของกรมศิลปากร

311

Appendix 10

Brick was used at Wat Chai as
the load-bearing structure and
substrate for stucco, which as
a protective layer also
provided opportunities for
embellishment. Today Merus
C3 and C4 and their
connecting gallery are
constructed of ancient brick
as well as new and salvaged
ancient brick incorporated
during previous twentiethcentury conservation
campaigns.
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วัดไชยวัฒนารามใชอิฐเปน
โครงสรางรับน้ําหนักและเปนพื้นที่
ยึดเกาะ (substrate) สําหรับปูนปน
ซึ่งมีลักษณะเปนชั้นปองกันและยัง
ชวยใหสามารถเกิดการประดับ
ตกแตงลวดลายไดดวย ปจจุบัน
โครงสรางของเมรุ C3, C4 และ
ระเบียงคดที่เชื่อมระหวางเมรุ 2 องค
นี้ ใชทั้งอิฐโบราณและอิฐใหมรวมทั้ง
อิฐโบราณที่ไดรับการซอมแซมตาม
โครงการอนุรักษตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในชวงศตวรรษที่ 20
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Because of centuries of
weathering, flooding,
rising damp and limited
maintenance, most of the
Merus’ stucco is missing;
consequentially the
underlying brickwork is
now the dominant visible
material for conservation.

745

เนื่องจากเกิดการสึกกรอนมานาน
หลายศตวรรษ ปญหาน้ําทวม
ความชื้นที่เพิ่มขึ้น และการดูแล
รักษาที่เปนไปอยางจํากัดทําใหปูน
ปนสวนใหญบนเมรุสูญหายไป ดวย
เหตุนี้ในปจจุบันโครงสรางอิฐที่อยู
ชั้นดานในจึงกลายเปนวัสดุหลักที่
ยังคงหลงเหลืออยูสําหรับการ
อนุรักษ
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While initiating work on
Meru C3, it is possible to
retrace the old interventions
that have been carried out with
cement-based mortar, cementlime based grout and stainless
steel rod used to ‘repair’
cracks. In the past, cement was
used at Ayutthaya and
damages due to it are well
known. Research to identify
appropriate materials for
restoration are planned as
one of the project’s expected
results.
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อยางไรก็ดี ในการทํางานอนุรักษเมรุ C3 มี
การสรางนั่งรานขึ้น ทําใหเห็นรองรอยการ
อนุรักษในอดีตซึ่งใช ปูนสอผสมซีเมนต
ปูนซีเมนตเกราท และแทงเหล็กสเตนเลสใน
การ “อุด” รอยแตกราว ทั้งนี้ในอดีต การ
บูรณปฏิสังขรณกลุมโบราณสถานประเภท
อิฐนิยมใชปูนซีเมนตกันอยางแพรหลายซึ่ง
ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันแลววา
ปูนซีเมนตทําใหเกิดความเสียหาย ฉะนั้น
นอกเหนือไปจากการสึกกรอนทั่วไป จึงเปน
ที่ประจักษวาการเขาไปอนุรักษทําใหเกิด
การเสื่อมสลายไดดวย จึงควรบรรจุการวิจัย
เพื่อตรวจสอบหาวัสดุที่เหมาะสมใชบูรณะไว
เปนสวนหนึ่งของโครงการบูรณปฏิสังขรณ
ใดๆ ดวย
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Keeping the essence of
conservation as classroom
a centerpiece of the project,
the FAD/WMF partnership
cited options to employ
undisciplined outside
contractors as too risky,
and engaging a large cast of
international consultants as
undercutting sustainability.
Instead, focus is on building
the capacity of career FAD
technicians, the people most
experienced and interested in
hands-on conservation.
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เพื่อคงสารัฐถะสําคัญก็คือการใชการ
อนุรักษเพื่อเปนหองเรียน โครงการ
ความรวมมือนี้เห็นวา การวาจาง
ผูรับเหมาจากภายนอกที่ขาดความ
เชี่ยวชาญนั้นกอใหเกิดความเสี่ยงมาก
เกินไป และการรอความชวยเหลือจาก
นานาชาตินั้น เปนอุปสรรคตอความ
ยั่งยืนลง
ดังนั้นจึงควรหันมาใหความสนใจกับ
การเสริมสรางศักยภาพในอาชีพใหแก
ชางเทคนิคของกรมศิลปากร รวมไปถึง
บุคคลที่มากประสบการณและมีความ
สนใจในการลงมือปฏิบัติในการอนุรักษ
แทน
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Because they are hands-on
participants in maintenance,
WMF recommends enhanced
training in brick and stucco
conservation for a core group
of FAD technicians who work at
historic buildings. Until now
they have limited awareness
in conservation theory,
principles and materials.
Outside contractors should
only be supplementing inhouse actors until there is
a strong FAD-approved
accreditation or licensing
program established.

เนื่องจากผูเขารวมอบรมเปนระดับ
ปฏิบัติการดานการอนุรกั ษ กองทุน
โบราณสถานโลกจึงเสนอใหมีการอบรม
ดานการอนุรักษอิฐและปูนปน แกชาง
เทคนิคของกรมศิลปากร ซึ่งทํางานกับ
โบราณสถาน จนถึงปจจุบันนี้
บุคคลากรเหลานี้ยังมีความตระหนักใน
ทฤษฎี หลักการและวัสดุการอนุรกั ษ
เพียงเล็กนอย ผูรับเหมาภายนอกควร
เปนเพียงสวนชวยเหลือผูป ฏิบตั กิ ารใน
กรม จนกวาจะมีระบบการรับรองทาง
วิชาชีพที่มั่นคงโดยกรมศิลปากร หรือมี
โครงการออกใบอนุญาตให
บุคคลภายนอกทํางาน

After initial experiences starting
in October 2016, endorsed by
FAD, the project will directly hire
6 FAD technicians to work fulltime 6 months at Wat Chai.
Building the capacity of FAD
technicians not only in hands-on
conservation—but also
in theoretical terms and
decision-making—will add value
to FAD permanent staff,
and the continuity of their
involvement in interventions
in archaeological sites will
guarantee safeguarding of
Thai heritage.

จากประสบการณเบือ้ งตน กรมศิลปากร
จึงอนุมัติใหโครงการอนุรกั ษนี้วาจางชาง
เทคนิคจากกรมศิลปากรโดยตรงจํานวน
8 คนเพื่อทํางานประจํา ณ วัดไชยวัฒนา
รามเปนเวลา 6 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม
2559 เปนตนไป อยางไรก็ตาม การ
เสริมสรางศักยภาพใหแกชางเทคนิคกรม
ศิลปากรในเรื่องทางทฤษฎีและ
ความสามารถในการตัดสินใจ
นอกเหนือไปจากการฝกอบรมการ
อนุรักษจะชวยเพิม่ คุณคาใหแกบคุ ลากร
กรมศิลปากรได นอกจากนี้การใหพวก
เขามีสวนรวมอยางตอเนื่องในการ
อนุรักษแหลงโบราณคดีจะชวยธํารง
รักษามรดกของประเทศไทยไวได
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โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย
กองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษวฒ
ั นธรรม
กระทรวงการตางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา
และกองทุนโรเบิรต ดับเบิลยู. วิลสัน ชาเลนจ เพื่อการปกปกษรักษามรดก
รวมถึงความตัง้ มั่นรวมมือของรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
ในการปกปองคุมครองแหลงมรดกแหงนีใ้ นระยะยาว
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Session 3: Revival of traditional craftsmanship in brick and
lime conservation for World Heritage Sites

10. Traditional Knowledge System in the Conservation of World
Heritage Sites in India

The presentation details out two Indian case studies of conservation of Moghul Empire’s
Serai Lashkari Khan, which is a part of a World Heritage Tentative List Site, and Qila Patti
of Tarn Taran District. The two examples reflect the careful application of processes and
principles of conservation in reality, from preparation of comprehensive conservation plan,
material and technique studies, monument condition mapping, value and risk
identification, assessment and analysis, to debates on appropriate application of
fundamental conservation principles to control the intervention to the site’s integrity. The
speaker emphasizes the importance of understanding the science of materials to the
assurance of work quality and the understanding of communities, including local people,
pilgrims and tourists, and their expectations of the place. She also suggests postrestoration measures, such as rainwater management that supports the sustainability of
the site.
About the Speaker: Dr. Gurmeet Rai
Dr. Rai is the Founder and Director of the Cultural Resource Conservation Initiative
(CRCI) in India since 1996 (www.crci.co.in). A conservation architect based in New Delhi,
she has worked on conservation projects throughout India, particularly in Punjab where
she has extensively surveyed and documented historic buildings. She serves as a
Managing Trustee of the Punjab Heritage Preservation Trust. Dr. Rai directed two
restoration projects, the Krishan Temple and Lakhpat Gurudwara, which received
UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation in 2001 and 2004,
respectively.
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SESSION 3:

Revival of traditional craftsmanship in brick and
lime conservation for World Heritage Sites
nª¸É 3: µ¦¢ºÊ ¢¼µnµ ¸ ¤º°Â´Ê Á·¤ °µ°»¦´ ¬r°·Â¨³¼
Ã¦µÎµ®¦´Â®¨n¤¦Ã¨

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India

Traditional Knowledge System in the
Conservation of World Heritage in India
¦³ªµ¤¦¼o´ Ê Á·¤Äµ¦°»¦´ ¬r
Â®¨n¤¦Ã¨Ä¦³Á«°·Á¸¥
by

Gurmeet S Rai

Conservation Architect, CRCI (India) Pvt Ltd
Vice President, ICOMOS India

Ã¥ ¦. ¼¦¤r ¸ ¦µ¥

µ·°»¦´ ¬r Ã¦µ¦¦·Á¦·¤É Á¡º°É µ¦°»¦´ ¬r¦´¡¥µ¦µª´¦¦¤
¦°¦³µ ICOMOS ¦³Á«°·Á¸¥
Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India
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PROCESS OF PREPARING CONSERVATION PLAN / ¦³ªµ¦Á¦¸¥¤Âµ¦°»¦
´ ¬r

Objective : to ensure protection and conservation of the authenticity and integrity of the heritage structure
Áo µ®¤µ¥ : Á¡º°É nª¥Ä®oµ¦o °Â¨³µ¦°»¦´ ¬rÃ¦µµ¤¸ªµ¤ÁÈ  °ÂoÂ¨³¤¸ªµ¤¦oª¤¼¦r

1.
4.
5.
3.
2.
Architectural
Condition
Value Matrix
Historic Timelines Material Mapping
Documentation
Assessment
n°Á·  °»nµ
µ¦´Îµ o°¤¼¨ Â´¨Îµ´Áª¨µ µ¦´¹ÎµÂ®n 
ª´»
µµ´¥¦¦¤ µ¦³ª´·«µ¦r
µ¦¦³Á¤· £µ¡

6.
Items of Work
µ¸Éo°Îµ

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India

BUILDING MATERIAL STUDIES / µ«¹¬µª´»¸ÉÄoÄÃ¦µµ
1.

Building materials- Brick, stone,
mud, lime , wood, metal, tiles etc.

2.

Types of material techniques such
masonry details, plaster, decorative
and non decorative members etc.

3.

Identification of the Causes of
decay in the building

4.

Scientific testing and analysis of
historic building materials

5.

Arriving at matching
compositions – physical and
chemical properties

1. ª´»nµÇ ¸ÄÉ oÄ´ª°µµ¦Ã¦µµ – °·
®· Ã¨ ¼ µª Å¤o Ã¨®³ ¦³Áº°Ê  Â¨³°ºÉÇ
2. Á·ª´»¦³Á£nµÇ Án ¦µ¥¨³Á°¸¥ °
Ã¦µµ¸É µÎ oª¥°·®¦º°®· (masonry)
¼µ ·Ê nª´Ê ¦³´¨ª¨µ¥Â¨³¸ÅÉ ¤n
¦³´¨ª¨µ¥ Â¨³°ºÉÇ
3. µ¦¦³»®µµÁ®» °µ¦Áº°É ¤£µ¡ °´ª
°µµ¦Ã¦µµ
4. µ¦°µª·¥µ«µ¦rÂ¨³µ¦ª·Á¦µ³®r
ª´»ÄÉ¸ oÄ´ª°µµ¦Ã¦µµ
5. ¤¸°r¦³°Á µo ´ – »¤´· µµ¥£µ¡
Â¨³µÁ¤¸

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India
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CONDITION MAPPING / µ¦´¹ÎµÂ®n  °£µ¡´»´
1. Understand the present status
of the structure – Mapping of
decay -intensity and extent ; calculate
the quantities

2. Identify and map decay –
material and structural deterioration

3. Identify Items of Work – types
of interventions based on the
assessment of loss in the built fabric

4. Prioritize works
5. Develop Method statement –
careful identification of precautions
necessary to protect elements of
value (this impacts items as well) ;
sequence of work

1. Îµªµ¤Á µo Ä£µ¡´ »´ °´ª°µµ¦
Ã¦µµ – ¦³»ÎµÂ®n»Áº°É ¤£µ¡ ªµ¤
®µÂn Â¨³ °Á  ¦ª¤´Ê Îµª¦·¤µ
2. n¸ÂÊ ¨³¦³»ÎµÂ®n»Áº°É ¤£µ¡ – µ¦
Áº°É ¤£µ¡ (deterioration) °ª´»Â¨³Ã¦¦oµ
´ª°µµ¦Ã¦µµ
3. ¦³»µ¸É °o Îµ – ¦³Á£ °µ¦°»¦´ ¬rÉ¸ °o Äo
¹É ¤µµµ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸¥®µ¥ °Ã¦¦oµ´ª
°µµ¦
4. ´¨Îµ´ªµ¤Îµ´ °µn°®¨´
5. ¡´µ¦µ¥µ¦ª·¸ µ¦ Ê¹ ¤µ– ¦³» °o ª¦¦³ª´¸É
ÎµÁÈ o°·´ Ä· µ¦o °»nµ¡ºÊ µ (·É ¸Ê
¤¸¨¦³n°µoª¥); ¨Îµ´µ¦Îµµ
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ASSESSMENT/ANALYSIS & RECOMMENDATIONS
µ¦¦³Á¤·  / µ¦ª· Á¦µ³®r Â¨³ o°Á°Â³
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Risk and Value Assessment (through
inter disciplinary dialogue)
Identify Items of Work – types of
interventions based on the assessment of
loss in the built fabric
Integration where necessary modern
technology and materials – ensure
protection of the attributes of value
Prioritize works
Develop Method statement – careful
identification of precautions necessary to
protect elements of value (this impacts
items as well) ; sequence of work
Map local skills related to building
activities and assessment of the skill sets
in the available work force

1. ¦³Á¤·ªµ¤Á¸¥É Â¨³»nµ (Ã¥nµª¦³»¤
°¼Áo ¸¥É ªµµ®¨µ¥µ µ)
2. ¦³»µ¸É °o Îµ – ¦³Á£ °µ¦°»¦´ ¬rÉ¸ °o Äo
¹É ¤µµµ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸¥®µ¥ °Ã¦¦oµ
´ª°µµ¦
3. µ¦¦ª¦ª¤ª´»Â¨³ÁÃÃ¨¥¸¤´¥Ä®¤nÉ¸ µÎ ÁÈ  –
Á¡º°É nª¥µ¦o °»nµ °»¨´¬³Á¡µ³
4. ´¨Îµ´ªµ¤Îµ´ °µn°®¨´
5. ¡´µ¦µ¥µ¦ª·¸ µ¦ Ê¹ ¤µ– ®µ °o ª¦¦³ª´¸É
ÎµÁÈ o°·´ Ä· µ¦o °»nµ¡ºÊ µ (·É ¸Ê
¤¸¨¦³n°µÂn¨³ ´ Ê oª¥); ¨Îµ´µ¦Îµµ
6. ¦³»´ ¬³o°·É ¸É °o ÄoÄµ¦Îµµ´
Ã¦µµ Â¨³¦³Á¤·´¬³ °Â¦µ¸¤É °¸ ¥¼n

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India
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VALUE AND RISK ASSESSMENT / ¦³Á¤·»n µÂ¨³ªµ¤Á¸É¥

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India

FACTORS IMPACTING INTERVENTION / ´ ´¥¸É¤¸¨n °µ¦°»¦´¬r
Types of Materials
Compositions of mortars
Structural systems
Techniques
Site conditions
Use
Geographical variations
Climate

¦³Á£ °ª´»
°r¦³° °¼°
¦³Ã¦¦oµ´ª°µµ¦
Á·nµÇ
£µ¡ °Â®¨nÃ¦µµ
µ¦Äoµ
ªµ¤Á¨¸¥É Â¨µ£¼¤«· µ¦r
£µ¡£¼¤°· µµ«

Materialss under consideration:

ª´»»nµÇ ¸É°¥¼nÄµ¦
µ¦¡·µ¦
µ¦µ
µ:
µ

Brick construction
with use of lime or mud mortars

Ã¦µµ¦³Á£°· 
¸ÉÄo¼ µª®¦º°°·  (mud mortar)

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India
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The broad classification of
lime used in mortars
(setting properties)

µ¦´Ân¦³Á£¼ µª¸ÉÄo¤Ä
¼° (Îµ®µ¤»¤´·)

NON HYDRAULIC LIME

¼ µª¸ÅÉ ¤nÄoÊÎµÄµ¦Â È ´ª

Needs action with carbon
dioxide to set.
(process of carbonation)

ÎµÁÈ o°Îµ· ·¦·¥µ´µ¦r°Å°°År
Äµ¦n°´ª (¦³ªµ¦Á·µ¦r °Á)

HYDRAULIC LIME

¼ µª¸ÄÉ oÊÎµÄµ¦Â È ´ª

Can set without a contact
with carbon dioxide.

µ¤µ¦Â È ´ªÅoÃ¥Å¤no°´¤´´
µ¦r°Å°°År

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India

NON HYDRAULIC LIME / ¼ µª¸ÉÅ¤nÄoÎÊµÄµ¦Â È ´ª
Pure lime stone (say 95 % CaCO3)
Calcination at around 800-900*C
Production of Calcium Oxide

®·¼¦·» · Í (Án CaCO3 Â¨Á¸¥¤µ¦r°Á 95%)
µ¦ÁµÄ®oÂ´ª  °»®£¼¤· ¦³¤µ 800-900 °«µÁ¨Á¸¥
Á·Â¨Á¸¥¤°°År

CaCO3 (calcium carbonate / Â¨Á¸¥¤µ¦r°Á®¦º°®·¼)
Calcinations
µ¦ÁµÄ®oÂ´ª

Firing at 800-900*C
ÁµÅ¢  °»®£¼¤· 800-900*C

CaO (calcium oxide
i / Â¨Á¸¥¤°°År)
+ CO2 (µ¦r°Å°°År)
QUICK LIME / ¼»
 Pure white in color / ¸ µª¦· » ·Í


Known as quick lime, fat lime, white lime,
as well as the lump lime.

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India
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CaO (Calcium oxide / Â¨Á¸¥¤°°År) + H2O (Water / ÎÊµ)
Process is called slaking / ¦³ªµ¦ÎµÄ®oÁ¥È¨

Ca (OH) 2 (Calcium Hydroxide / Â¨Á¸¥¤Å±¦°År)
Lime putty / ¼ µª o

Maturing lime putty as required / n¤¼ µª o µ¤o°µ¦
Maturing lime putty / µ¦n¤¼ µª o

Mix with aggregates - lime mortar / ¨»Á¨oµnª¤ - ¼n°
Making lime mortar / Îµ¼n°

Ca (OH) 2 + CO2
Carbonation / ¦³ªµ¦Á·µ¦r°Á

CaCO3 (carbonation setting / Â¨Á¸¥¤µ¦r°Á®¦º°®·¼Â È ´ª)
Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India

NON HYDRAULIC LIME CYCLE / ª¦ °¼ µª¸ÉÅ¤nÄoÎÊµÄµ¦Â È ´ª
Â¨Á¸¥¤µ¦r°Á®¦º°®· ¼

&$/&,80&$5%21$7(

¦³ªµ¦Á·µ¦r °Á

LIMES TON E, CH ALK , ETC

FDUERQDWLRQ
+2

&D&2



/ µ¦Áµ¼ µª
OLPHEXUQLQJ
&2 

&2 
+2


&D2

/ ¼· 
QU IC KLIME
&$/&,802;,'(

Â¨Á¸¥¤°°År

/ ¼AR
°
MORT
PRUWDUSUHSDUDWLRQ
/ µ¦Á¦¸ ¥¤¼°

+2


&D 2+ 

OLPHVODNLQJ

µ¦ÎµÄ®o ¼ µªÁ¥È¨
µª
/ Â¨Á¸¥¤Å±¦°År

/ ¼
LIME

&$/&,80+<'52;,'(

' 5<+<'5$7(25/,0(3877<

6,03/,),('',$*5$02)7+(/,0(&<&/(
/ Â´´Á  °ª¦µ¦Îµ¼ µª
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PRODUCTS OF LIME SLAKING / µ¦ÎµÄ®o
¼ µªÁ¥È¨
Lime putty

¼ µª o

Bottommost layer, thick, cheesy consistency

°¥¼n ´ Ê ¨nµ» ®µ ¤¸ÁºÊ°¤ÎÉµÁ¤°Â®¥µÇ

Milk of lime

ÎÊµ¼

Water above the lime putty, white with
suspended calcium hydroxide

ÎÊµ¸°É ¥¼n ´ Ê  °¼ µª o
¤¸ ¸ µª °Â¨Á¸¥¤Å±¦°ÅrÂ ª¨°¥°¥¼n

Lime water

µ¦¨³¨µ¥Â¨Á¸¥¤Å±¦°År

Topmost layer, clean water with suspended
particles of calcium hydroxide

ÎÊµÄÇ ¸°É ¥¼n ´ Ê » ¤¸°»£µ °
Â¨Á¸¥¤Å±¦°ÅrÂ ª¨°¥°¥¼n

Tank slaking
n°®¤´¼
Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India

FUNDAMENTAL PRINCIPLES / ®¨´µ¦
1. Understanding the building (in all its
dimensions) is critical to ensure high quality
conservation practice
2. Inter disciplinary work is desirable
3. Activities/conditions in the setting impact
the health of the building (linked to site
management practices)
4. Mapping Local skills and assessment of
quality of skills is necessary for integration
in conservation programs
5. Training and capacity building as part of the
project program – work force to understand
the science behind conservation practice

Develop a participatory work culture for
conservation projects through sharing of
knowledge

´ Ê ¡ºÊ µ

1. µ¦Îµªµ¤Á µo Ä´ª°µµ¦Ã¦µµ (Ä»Ç ¤·)· ÁÈ 
·É Îµ´Äµ¦·´ · µ°»¦´ ¬rÄ®o¤¸ ¦³··£µ¡
2. ª¦ÎµµÂ®ª·¥µµ¦
3. ·¦¦¤ / £µ¡µ¦rÄÂ®¨n°»¦´ ¬r¤¸ ¨n°»£µ¡ °
´ª°µµ¦Ã¦µµ (Áº°É ¤Ã¥´µ¦·´ · µ´µ¦
Â®¨nÃ¦µµ)
4. µ¦¦³»´ ¬³o°·É ¸É °o ÄoÄµ¦Îµµ´Ã¦µµ
Â¨³¦³Á¤·´¬³ ¸¤°º nµÁÈ ·É ÎµÁÈ n°µ¦¼¦µ¦
Ã¦µ¦°»¦´ ¬r
5. µ¦ ¹°¦¤Á¦·¤¦oµ«´¥£µ¡º°ÁÈ nª®¹É °Ã¦µ¦
– Á¡º°É Ä®oÂ¦µÁ µo Äª·¥µ«µ¦r¡Êº µÄµ¦·´ · µ
°»¦´ ¬r

¡´µª´¦¦¤µ¦ÎµµÂ¤¸nª¦nª¤ÄÃ¦µ¦
°»¦´ ¬r oª¥µ¦Ân´ªµ¤¦¼o

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India
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SERAI LASHKARI KHAN
As part of “Sites along the Uttrapath, Badshahi Sadak,
Sadak-e-Azam and Grand Trunk Road” :
on the WHS Tentative List

Á¦µ¥ ¨µµ¦· nµ ¸É¡´ ®µ¦¤´¥´¦ª¦¦·Ã¤»¨
¹ÉÁÈ nª®¹É  °Â®¨n¤¦ÄÁoµ “°´¦µµ, ´µ®· µ´, µ´-Á°-°µ
µ¤ Â¨³ Â¦r ¦´r”
ÄÂ®¨n¸ÉÅo¦´ ¹Ê ´¸¦µ¥ºÉ°Áº°Ê on°ÁÈ ¤¦Ã¨
Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India
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Issues, materials, construction and conservation

¦³ÁÈ ª´» Ã¦¦oµ Â¨³µ¦°»¦´ ¬r
History

¦³ª´·«µ¦r



 °µµ¦¥»¨µ – ¦oµ Ê¹ Änª¨µ¥«ª¦¦¬¸É 17
 Ä¸ 1947 ¤¸µ¦Äoª´ °µµ¦Ã¦Â¦¤ µÄ®n
(caravan serai) ÁÈ °µµ¦Á¡º°É °Îµª¥ªµ¤³ªÂn
¼°o ¡¥¡ÄÁ ÂnÂ¥ °°·Á¸¥ Á®»µ¦rÊ¸ ¦oµ
ªµ¤Îµ¦»Á¸¥®µ¥Ä®o´ ª´»ª´ °µµ¦
 ¤¸µ¦Îµ·¦¦¤Ä¦·Áª¨µ¨µ°µµ¦ Á¤º°É Å¤n
µ¤µ¸Ê





Medieval building – built in the late
17th century
A caravan serai – was used as
temporary accommodation by the
refugees at the time of Partition of
India in 1947. This caused loss of
material
The courtyard space was used for
agriculture till recent times

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India

Issues, materials, construction and conservation

¦³ÁÈ ª´» Ã¦¦oµ Â¨³µ¦°»¦´ ¬r
Material fabric and conservation
needs
 Brick building with use of lime mortar
 Lime mortars with coarse aggregate
 Loss of built fabric due to rising damp,
vandalism and lack of maintenance and
nature of interim use of the building.
 Structural decay due to the proximity of
the road to the northern edge and water
logging on the north western corner.
 Loss of skills and understanding of use
of lime as a building material in the local
community

Ã¦¦oµª´» °´ª°µµ¦Â¨³·É ÎµÁÈ Ä
µ¦°»¦´ ¬r

 µ¦¦oµ°·Ã¥Äo¼ n°
 µ¦Îµ¼n°oª¥ª´»¤®¥µ
 ªµ¤Á¸¥®µ¥ °Ã¦¦oµ°´ÁºÉ°¤µµªµ¤ºÊ ¸É
Á¡·¤É Ê¹ µ¦Ã¦¦¦¤Îµ¨µ¥°µµ¦°»¦´ ¬r µ¦ µµ¦
¼Â¨¦´¬µ Â¨³¨´¬³µ¦Á µo Äo°µµ¦ÁÈ µ¦´ª¦µª
É
 µ¦Áº°É ¤£µ¡Á·Ã¦¦oµ°´ÁºÉ°¤µµ¦·¤°µµ¦
oµÁ®º°´Ê °¥¼Än ¨o´  Â¨³ÎÊµnª¤ °¦·Áª¤»¤
oµ³ª´Á¸¥Á®º°
 µ¦¼Á¸¥ ¸¤°º nµo°·É Â¨³ªµ¤Á µo ÄÄµ¦Äo¼
µªÁÈ ª´»n°°µµ¦Ä»¤
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Setting up of the Workyard – the slaking pit / µ¦´¡ºÊ ¸ÉµÎ µ – n°®¤´¼

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India
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The lime mortar mill – Use of the traditional system
Á¦ºÉ°Ã¤n¼ – µ¦Äo¦³ªµ¤¦¼o´ Ê Á·¤
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Making the mortar / µ¦Îµ¼°
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Working the mortar / µ¦Á¦¸¥¤¼°
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Condition of the building – vegetation, loss of fabric
£µ¡´ª°µµ¦ – µ¦Á· Ã °¡º´ª°µµ¦ ªµ¤Á¸¥®µ¥ °Ã¦¦oµ´ª°µµ¦

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India

Physical removal of vegetation / µ¦Îµ´¡º¸ÉÁ·Ã ¹Ê ´ª°µµ¦

Application of traditional materials
as tree killers
– Asafoetida and lime putty
µ¦Äoª´ »·´Ê Á·¤Îµ´oÅ¤o
– ¤®µ®·»r ´¼ µª o
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Condition of the building – loss of structural fabric
£µ¡´ª°µµ¦ – ªµ¤Á¸¥®µ¥ °Ã¦¦oµ´ª°µµ¦
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Condition of the building – rising damp and salts
£µ¡´ª°µµ¦ – ªµ¤ºÊÂ¨³Á¨º°Á¡·É¤ ¹Ê

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India

Understanding the traditional system- construction
µ¦Îµªµ¤Á oµÄªµ¤¦¼o´ Ê Á·¤ – µ¦n°¦oµ
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Understanding the traditional system – techniques and loss
µ¦Îµªµ¤Á oµÄªµ¤¦¼o´ Ê Á·¤ – Á·ª·¸µ¦Â¨³µ¦¼®µ¥
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Understanding the traditional system – techniques and loss
µ¦Îµªµ¤Á oµÄªµ¤¦¼o´ Ê Á·¤ – Á·ª·¸µ¦Â¨³µ¦¼®µ¥
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Engaging the local community – livelihood opportunity
µ¦¤¸nª¦nª¤ °»¤o°·É – Ã°µÄoµ°µ¸¡µ¦µ

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India

Conservation Process – Mapping skills for building
¦³ªµ¦°»¦´ ¬r – ¦³»´ ¬³nµÎµ®¦´µÃ¦µµ
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Conservation Process – understanding sequence of work
¦³ªµ¦°»¦´ ¬r – µ¦Îµªµ¤Á oµÄ¨Îµ´ °µ

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India

Conservation Process –
Matching physical composition of repair materials, Ensuring matching in colour,
texture and also masonry courses

´ Ê °Äµ¦°»¦´ ¬r –
µ¦ÎµÄ®o°r¦³°µ
µ¥£µ¡ °ª´»n°¤Â¤Á oµ´
Á¡ºÉ°Ä®o¸ ÁºÊ ° Â¨³Âªµ °´ª
°µµ¦Ã¦µµ¤¸ªµ¤
Á®¤µ³¤´
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Conservation Process – masonry consolidation
¦³ªµ¦°»¦´ ¬r – µ¦ÎµÄ®o·Én°¦oµ¤¸ªµ¤Â È Â¦
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Conservation Process –training and dialogue
¦³ªµ¦°»¦´ ¬r – µ¦ ¹  Â¨³µ¦µÂ¨Á¨¸É¥
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Conservation Process –Work for all
¦³ªµ¦°»¦´ ¬r – µÎµ®¦´»
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Conservation Process
– improvisations and creative
thinking!
¦³ªµ¦°»¦´ ¬r
– µ¦´Â¨®o µµÂ¨³
ªµ¤·¦oµ¦¦r!
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Conservation Process – understanding science of materials by all for quality assurance
¦³ªµ¦°»¦´ ¬r – ªµ¤Á oµÄoµª´»«µ¦r´ Ê ®¤Á¡ºÉ°¦´¦³´»£µ¡µ
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Conservation Process – understanding science of materials by all for quality assurance
¦³ªµ¦°»¦´ ¬r – ªµ¤Á oµÄoµª´»«µ¦r´ Ê ®¤Á¡ºÉ°¦´¦³´»£µ¡µ
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Understanding the Community:
LOCAL COMMUNITY, PILGRIMS AND
TOURISTSLocal community, pilgrims and tourists

µ¦Îµªµ¤Á oµÄ»¤:
»¤o°·É ¼o µ¦·Âª» Â¨³´n°Á¸É¥ª
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Conservation Process – Mapping use of site by community
¦³ªµ¦°»¦´ ¬r – «¹¬µªnµ»¤ÄoÂ®¨nÃ¦µµ°¥nµÅ¦
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Conservation Process – Mapping expectations and aspirations of local community
¦³ªµ¦°»¦´ ¬r – «¹¬µªµ¤µ®ª´Â¨³ªµ¤o°µ¦ °»¤o°·É

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India

QILA PATTI, TARN TARAN

o °¤¸¨µ ¡´· Á¤º°µ¦r µ¦µ

Fort , pilgrims
Patti, Amritsar
Local community,
and tourists
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Issues, materials, construction and conservation

¦³ÁÈ ª´» Ã¦¦oµ Â¨³µ¦°»¦´ ¬r
History
 Medieval building – built in the late
18th century
 A fort– used as the police station
after the annexation of Punjab by
the East India Company in 1849.
Continuous use as a police station
till 2004
 Historical references of the town in
the ancient period travelogue of
Huein Tsang

¦³ª´·«µ¦r
x °µµ¦¥»¨µ – ¦oµ Ê¹ Änª¨µ¥
«ª¦¦¬¸É 18
x ®¨´µ¦·¬´ °¸r°· Á¸¥Åoª·Â
¦´´ µÄ¸ 1849 ¤¸µ¦Äoª´ °µµ¦o °¤
¦µµ¦ (fort) ÁÈ µ¸µÎ ¦ª Â¨³¥´Äo
ºÁºÉ°n°¤µ¦³´¹
É ¸ 2004
x ¤¸ °o °oµ°·µ¦³ª´«· µ¦rªµn ÁÈ Á¤º°
Ã¦µÄµ¦Á·µ °¡¦³´´¤´ Ì

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India
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Issues, materials, construction and conservation

¦³ÁÈ ª´» Ã¦¦oµ Â¨³µ¦°»¦´ ¬r
Material fabric and conservation needs

Ã¦¦oµª´»ª´ °µµ¦Â¨³·ÉÎµÁÈ Äµ¦°»¦´¬r

 Brick building with use of composite mortars mud and lime mortar

 µ¦°»¦´ ¬r°µµ¦¦³Á£°·oª¥µ¦Äo¼ °¤
(composite mortar) – Ã¨ Â¨³¼n° (lime mortar)
 µ¦³Á£°· ¸¤°º ¸
 ªµ¤Á¸¥®µ¥ °Ã¦¦oµ°´ÁºÉ°¤µµªµ¤ºÊ ¸É
Á¡·¤É Ê¹ µ¦¹¤nµ °ÎÊµ (Water Percolation) µ£µ¥Ä
´ª°µµ¦o°¤¦µµ¦ (fort) µ¦Îµ¨µ¥°µµ¦Ã¦µµ
°¥nµÅ¦oÁ®»¨ (vandalism) µ¦ µµ¦¼Â¨¦´¬µ Â¨³
¨´¬³µ¦Á o µÄo °µµ¦ÁÈ µ¦´ªÉ ¦µª
 ¡ºÊ ¸É ªn Ä®n °´ª°µµ¦¤¸ªµ¤Á¸¥®µ¥°´ÁºÉ°¤µµ
µ¦¦³ÎµÄ¨´¬³¦»¦µ (act of aggression) °´Åo Ân
µ¦¡°Ã¨¡º Ê¸Éµnª °´ª°µµ¦
 µ¦¼Á¸¥ ¸¤°º nµo°·É Â¨³ªµ¤Á µo ÄÄµ¦Äo¼ µª
ÁÈ ª´»n°°µµ¦Ä»¤

 Fine brick work
 Loss of built fabric due to rising damp, water
percolation from within the fort, vandalism
and lack of maintenance and nature of interim
use of the building.
 Large part of the monument is lost due to acts
of aggression – parts of the building were
filled up with mud
 Loss of skills and understanding of use of
lime as a building material

Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India

Condition – Loss of Built Fabric due to lack of Maintenance, Water
Percolation, Use of Incompatible Materials for Repair
£µ¡ – ªµ¤Á¸¥®µ¥¸ÉÁ®Èµ¡ºÊ ·ªÃ¦¦oµÁºÉ °µ µµ¦¼Â¨¦´¬µ
µ¦¨n°¥Ä®oÎÊµÅ®¨¹¤nµ£µ¥Ä µ¦Äoª´ »¸ÉÅ¤nÁ®¤µ³¤Äµ¦n°¤Â¤
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Condition – Identification of
elements of high value and
understanding cause of decay
(decayed concealed timber beam
above arches)

£µ¡ – µ¦®µnª¦³°¤¼¨
µ¸ÉµÎ ´ Â¨³µ¦Îµªµ¤
Á oµÄ¹µÁ®» °µ¦ÁºÉ°¤£µ¡
(µÅ¤oÁºÉ°¤£µ¡¼· °¥¼nÁ®º °
»o¤¦³¼)
Traditional Knowledge System in the Conservation of World Heritage in India

Conservation technique- change in material composition of mortar for
repair to achieve compatible coefficient of expansion (to lime mortar)
Á· Äµ¦°»¦´ ¬r –
Á¨¸É¥°r¦³°
nª¤ °¼°¸ÉÄo
Îµ®¦´µ¦n°¤Â¤Ä®o
¤¸nµ´¤¦³· ·Í µ¦
¥µ¥´ª¸ÉÁ oµ´¼n°
(Á¨¸É¥ÁÈ ¼ µª)
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Conservation technique – interlocking historic masonry with repari material
with use of stone pins
Á·Äµ¦°»¦´ ¬r – µ¦ÄoÁº°¥®·ÁºÉ°¤·Én°¦oµµ¦³ª´·«µ¦rÁ oµ´
ª´»n°¤Â¤
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Conservation technique- matching brick courses, use of lime mortar and
stone pins to achieve the desirable outcome
Á·Äµ¦°»¦´ ¬r – µ¦ªµÂª°·Ä®oÁ oµ´ µ¦Äo¼ n°´Áº°¥®·Á¡ºÉ°Ä®o
Åo¨µ¸Énµ¡°Ä
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Investigation – remains of buildings carefully excavated to achieve maximum
imagebility of the historic building
µ¦¦ª° –
µ¦ » oµ
Ã¦µµoª¥
ªµ¤¦³¤´¦³ª´
¥n°¤ÎµÄ®o
Ã¦µµ¤¸
£µ¡¨´¬r¸É¸
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Provision of ‘breathable’ plinth protection to enable drying action in historic walls
µ¦¥¡ºÊ Îµ °¦°µÁµÁ®¨¸É¥¤ nª¥o °µÃ¦µµÄ®o¤¸ªµ¤Ã¦n
Â¨³nª¥Ä®oµÎ Â¡Ã¦µÂ®o
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Site development activities – to ensure effective rainwater management
·¦¦¤µ¦¡´µÂ®¨nÃ¦µµ – Á¡ºÉ°Ä®o¤¸µ¦¦·®µ¦´µ¦ÎÊµ Åo°¥nµ¤¸
¦³··£µ¡
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Session 3: Revival of traditional craftsmanship in brick and
lime conservation for World Heritage Sites

11. Use of traditional materials and techniques in the conservation
of brick monuments in Angkor

The presentation underscores the importance of scientific research and multidisciplinary
approaches to learn about traditional materials, designs and techniques of the brickassociated monuments. It is essential that the conservators know first how ancient bricks
and pastes were made and used, how construction techniques were adopted, as well as
the architectural and structural behaviors.
Despite extensive studies of various exemplary ancient Khmer sites, little have we known
of the sophisticated technical knowledge on construction from thousand years of history.
Nevertheless, professionals have managed to learn useful information from their handson experience at conservation and restoration projects in Angkor. The speaker will
present the experience on the recent project on structural intervention that he has been
involved, especially on the use of traditional materials and techniques, and discuss on
what we need to know more about the brick-built temples for better conservation.
About the Speaker: Dr. Ly Vanna
Dr. Ly holds a Ph.D. in Area Studies from Sophia University, Japan. He also has
background in Art History, Archaeology and Cultural Anthropology. His doctoral thesis is
about the archaeology of shell matrix sites in the central floodplain of the Tonle Sap River,
the Samrong Sen archaeological site and its cultural complexity. From 2003 to 2005, as
a postdoctoral fellow at Kanazawa University and at the Centre de Recherche sur
l’Extrême-Orient de Paris-Sorbonne, he had conducted research on early socio-cultural
development in the coastal area of Cambodia and on archaeological site management.
He worked as Director of Preah Norodom Sihanouk –Angkor Museum from 2008 to 2014,
and has then taken up until present the position of Director responsible for the Department
of Conservation of the Monuments in Angkor Park and Preventive Archaeology, APSARA
Authority. He is also a member of the National Committee for World Heritage.
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International Symposium on the Conservation of Brick Monuments at World Heritage Site
19-21 October, Historic City of Ayutthaya World Heritage Site, Thailand

Use of traditional materials and techniques in
the conservation of brick monuments in Angkor
การใชวัสดุและเทคนิคดั้งเดิมในการอนุรักษแหลง
มรดกโลกในประเทศกัมพูชา
LY Vanna
Department of Conservation of the Monuments in Angkor Park
and Preventive Archaeology, APSARA Authority
ดร. ลี วันนา
หนวยงานระดับชาติเพื่อการปกปองคุมครองแหลงโบราณสถานและการบริหาร
จัดการภูมิภาคเมืองพระนคร (อัปสรา)

Contents

1. Previous Brick Conservation
2. Common Preservation Conditions of
Brick Monuments
3. Traditional Techniques and Materials
4. Current Challenge in Brick
Conservation in Angkor

หัวขอ

๑. การอนุรักษอิฐครั้งกอนๆ
๒. สภาพการอนุรักษที่คลายคลึงกันใน
โบราณสถานอิฐ
๓. เทคนิคและวัสดุดั้งเดิม
๔. ความทาทายในปจจุบันในการอนุรักษ
อิฐในเมืองพระนคร
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1. Previous Interventions / การอนุรักษอิฐครั้งกอนๆ
1930s and 1970s several brick monuments in the region
of Angkor were consolidated and restored by EFEO.
- Objective: Maintaining original appearance and
ensuring structural stability with addition of new
concrete hidden structures.
- Materials: Concrete, iron rod, cement-based mortar,
new bricks.
- Water prevention: creation of new drainage systems
ระหวางป พ.ศ. ๒๔๗๓-๒๕๑๓ โบราณสถานอิฐหลายแหง
ในภูมิภาคเมืองพระนคร ไดรับการรักษาสภาพและบูรณะ
โดยสํานักฝรั่งเศสแหงบูรพทิศ
- จุดประสงค: รักษาลักษณะดั้งเดิมและความแข็งแรงของ
โครงสราง โดยการซอนโครงสรางคอนกรีตใหมลงไป
- วัสดุ: คอนกรีต เหล็กเสน ปูนซีเมนต อิฐใหม
- การปองกันน้ํา: ทําระบบระบายน้ําใหม

Prasat Kravan, early 10th Century; Restored by the EFEO, 1961-62
ปราสาทกระวาน ตนคริสตศตวรรษที่ ๑๐ บูรณะโดยสํานักฝรั่งเศสแหงบูรพทิศ พ.ศ. ๒๕๐๔-๐๕

1961-62 / พ.ศ. ๒๕๐๔-๐๕

2016 / พ.ศ. ๒๕๕๙
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Lolei, late 9th century, consolidated by the EFEO, 1964
โลเลย ปลายคริสตศตวรรษที่ ๙
รักษาสภาพโดยสํานักฝรั่งเศสแหงบูรพทิศ พ.ศ. ๒๕๐๗

1964 / พ.ศ. ๒๕๐๗

2016 / พ.ศ. ๒๕๕๙

15

1. PREVIOUS BRICK
CONSERVATION
A. Restored by the EFEO in
1960s
1.Prasat Preah Enkosei
2. Prasat Bei
3. Prasat Bai kaek
4. Prasat Ronglmong
5. Prasat Kravan
6. Spean Moan
7. Kok Po
8. Trapeang Phong
B. Consolidated by IGeS
9.Pre Rup (1995-2003)

7

16

6 2 34

5

13
14

1

9

10
12

11
8

C. Restored by APSARA
Authority
(2009 – 2016)
10.Lolei: North east shrine, North
west Shrine
11.Preah Ko: Central East Tower,
South wall of Northeast library
12.Bakong: Northwest tower
13.Kok Chak: South shrine
14.Phnom Bakheng: Towers G10,
G5
15.O Paon, Phnom Kulen
16. Bat Chum: North tower
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2. Current Preservation Conditions of the Brick Temples
๒. สภาพการอนุรักษที่คลายคลึงกันในโบราณสถานอิฐ
Wind, water, trees, termites, bats, insects and soil
subsidence are the present major factors that
bring about a structural instability of the brick
temples and cause finally the collapse. The
monsoonal prevailing wind blows seasonally back
and forth from southwest and northeast, hits the
temple surface and accelerates erosion process
on other decayed parts of the temple.
ลม น้ํา ตนไม ปลวก คางคาว แมลงและการทรุดของ
ดิน เปนปจจัยหลักปจจุบันที่ในไปสูโครงสรางที่ไม
มั่นคงของวัดอิฐเหลานี้ และเกิดการถลมลงในที่สุด
ลมมรสุมที่พัดตามฤดูจากตะวันตกเฉียงใตและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปะทะพื้นผิวของวัดและเรง
กระบวนการเสื่อมสภาพในสวนตางๆของวัด

Roof / หลังคา
Roof is formed up by a corbel arc
system. The common damage
starts from the topmost parts,
exterior cornices and edifice
reductions in general as these
parts exposed mostly to the
sunlight, rain and wind and
additionally invaded by tree roots.
หลังคานั้นประกอบขึ้นดวยระบบโคง
รอดยื่นที่ประกบกัน ความเสียหายที่
เหมือนกันเกิดขึ้นจากดานบนสุด บัว
เพดานดานนอกและแนวลดหลั่น
ของโครงสราง เนื่องจากบริเวณ
เหลานี้ปะทะกับแสงแดด ฝนและลม
แทบตลอดเวลา และมีรากตนไมเขา
รกล้ํา
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Pilasters, Doors, Pediments
เสาผนังดานหนา ประตู จั่ว
Common to see the façade with the
real door falls; consequently heavily
damaged the pediments, lintels,
pilasters and the whole façade.
หนาตึกที่ไรประตูนั้นเห็นไดทั่วไป ซึ่ง
ทําใหจั่ว ขื่อประตู เสาผนังดานหนา
และหนาตึกทั้งหมดไดรับความ
เสียหายอยางมาก

Wall Collapse / กําแพงถลม
Wall is built into a relatively thick slab.
When the foundation moves or the base
of the wall becomes hallow, the wall
itself automatically starts to twist or
incline outwardly or inwardly. In this
situation, cracks and fissures usually
develop along the rectilinear joins of
the walls

กําแพงนั้นสรางบทแผนหินที่คอนขาง
หนา เมื่อโครงสรางเคลื่อนตัว หรือ
เมื่อฐานของกําแพงเกิดชองโหว
กําแพงจึงเริ่มบิดหรือเอียงไปทางใด
ทางหนึ่ง ในกรณีนี้ รอยราวและรอย
แยกมักปรากฏตามจุดบรรจบของ
กําแพง
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Basement / ฐานราก
Basement is either built in brick or in stone.
When the stone or brick blocks of the
basement move or are displaced due to the
weakness of the foundation, consequently
foundation soil is collapsed and basement
stones incline inward then the walls start to
lean outward, fissures and cracks, in general,
begin from the joins of the walls. This process
develops faster if probing or shoring the walls
is not undertaken.
ฐานรากนั้นมักสรางดวยอิฐหรือหิน เมื่อบลอกอิฐ
หรือหินของฐานเกิดเคลื่อนตัวหรือหลุดรอน
เนื่องจากความไมสมบูรณของฐาน ทําใหดินที่ฐาน
รากถลม และหินที่ฐานเอียงเขาหาตึก กําแพงเริ่ม
เอียงออกจากตึก รอยแตกรอยราวโดยทั่วไป
ปรากฏจากจุดบรรจบของกําแพง กระบวนการนี้
เกิดขึ้นเร็วขึ้นถาไมมีการยั่งคานกําแพง

Base / ฐาน
Base is composed of stylized carination
patterns, heavily decayed due to
frequent capillarity. The bricks of
exterior and interior bases of the walls
become powdery and porous.
Consolidation work needs to be done
urgently otherwise the walls become
weaker.
ฐานประกอบดวยลวดลายประดับที่
เสื่อมสภาพอยางหนัก เนื่องจากแนวรองที่
ถี่ อิฐของฐานภายนอกและภายในของ
กําแพงกลายเปนผุยผงและพรุน งานเสริม
ความมั่นคงจําเปนตองกระทําอยาง
เรงดวน มิฉะนั้นกําแพงจะมีความแข็งแรง
นอยลงอีก
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Decorations / ลวดลายประดับ
Carved bricks, stuccoes and paintings
are the rare decorative elements and
mostly bad condition of preservation.
Craved bricks are usually coated by
thin layers of slip and plaster on the
top of which covered with paintings.
Plaster and paintings detach from the
brick walls when they lose adhesion.

การสลักอิฐ ปูนปนและจิตรกรรม เปน
งานองคประกอบตกแตงที่หายากและ
สวนใหญอยูในสภาพที่ย่ําแย อิฐสลักมัก
ถูกเคลือบดวยกระดาษหรือปูนฉาบชั้น
บางๆ ซึ่งทับดวยจิตรกรรมอีกชั้นหนึ่ง
ปูนฉาบและจิตรกรรมแยกตัวออกจาก
ผนังอิฐเมื่อเสียความยึดติดไป

3. Traditional Materials and Techniques
๓. เทคนิคและวัสดุดั้งเดิม
Using traditional materials and techniques is
encouraged in the process of conservation in
order to ensure the durability of temple’s
authenticity. New materials and techniques are
only allowed in case that old materials are no
longer usable, and traditional techniques
cannot secure the structure, new adequate and
appropriate techniques are alternatively
adopted.
สนับสนุนการใชวัสดุและเทคนิคดั้งเดิมใน
กระบวนการอนุรักษ เพื่อใหคงความแทของวัดไว
วัสดุและเทคนิคใหมนั้นอนุญาตใหใชในกรณีทวี่ ัสดุ
เกานั้นใชไมไดแลว และเทคนิคเดิมไมสามารถ
รักษาโครงสรางได จึงจะสามารถประยุกตใช
เทคนิคใหมที่เหมาะสมและเพียงพอได

PART I: PRINCIPLES
9.Traditional and innovative techniques
should be determined on a case-by-case
but less invasive and most compatible
with heritage and consistent with safety
and durability, is preferable.
11. new materials and their compatibility
with existing materials should be fully
established.
สวนที่ ๑: หลักการ
๙. เทคนิคเดิมและใหมควรพิจารณาแลวแต
กรณี โดยที่รุกล้ํานอยกวาและเหมาะสมที่สุด
และสอดคลองกับความปลอดภัยและความ
คงทนนั้น จะเปนที่ตองการ
๑๑. วัสดุใหมและวัสดุที่เขากันได ที่มีวัตถุดิบ
ควรไดรับการตรวจสอบอยางเต็มที่
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Materials: Brick, Mortar, Plaster, Stucco
วัสดุ: อิฐ ปูนกอ ปูนฉาบ ปูนปน
Brick: clay, sand, small pebbles and rice husks;
well baked; wide range of colors (pale orange,
pinkish, reddish, brownish, darkish and grey
etc).
Pre-Angkorian Bricks: bigger, thicker than
Angkorian bricks, square and rectangular.
Angkorian Bricks: Length (25-32cm), width (1319cm), thickness (5-8cm). Brick dimension
varies according to its architectural functions
inside the temple structure.
อิฐ: ดินเหนียว ทราย กรวดและรําขาว เผาจนสุก มี
หลากสี (สมออน ชมพู แดง น้ําตาล ดํา เทา ฯลฯ)
อิฐกอนยุคพระนคร: ใหญกวา หนากวายุคหลัง
สี่เหลี่ยมจตุรัสและผืนผา
อิฐยุคพระนคร: ยาว 25-32 ซม. กวาง 13-19 ซม.
หนา 5-8 ซม. ขนาดแตกตางกันตามจุดประสงค
การใชในการกอสรางวัด

Mortar

ปูนกอ

Lime, sand, with addition of
organic materials and palm
sugar or vegetable glue as
binders. Principally quartz,
low porosity, ochre particles
on surface. It is used to join
the bricks or to coat the brick
surface.

ปูนขาว ทราย โดยมีสวนประกอบ
ทางอินทรียและน้ําตาลออยหรือ
กาวพืชเปนตัวยึดเหนี่ยว โดยหลัก
เปนควอรทซ มีความพรุนนอย มี
ผงเหลืองที่พื้นผิว
ใชในการเชื่อมอิฐ หรือฉาบทับ
พื้นผิวอิฐ
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Plaster, Stucco
ปูนฉาบ ปูนปน

805

Plaster: large and coarse grained
sandy silt with low porosity, lime,
sand, adhesive (vegetable gums,
organic substance); coating,
smoothening the wall surface.
Stucco: same composition as
plaster but finer grained sandy
silt, low porosity; used for
decorations.
ปูนฉาบ: ตะกอนทรายหยาบที่มี
ความพรุนต่ํา ปูนขาว ทราย สาร
เพิ่มแรงยึดเหนี่ยว (กาวพืช อินทรีย
สาร) สารเคลือบพื้นผิวกําแพง

Preah Ko
พระโค

New Bricks
อิฐใหม

ปูนปน: มีองคประดอบเชนเดียวกับ
ปูนฉาบ แตมีตะกอนละเอียดกวา
ความพรุนต่ํา ใชในการตกแตง

• New bricks are produced by a local brick
production centre in Siem Reap. The new bricks
are well baked from 900 to 1000 0C, compact, well
shaped and sharp angles and edges, 0.5 to 1cm
thicker than original bricks for adjustment work.
The shape and size of the new bricks vary
according to the old brick’s.
• New bricks are used in general to reinforce or
strengthen interior structures while the old ones
for exterior layers.
• Colors of the new brick: pink, light yellow, dark
red, light orange.
• อิฐใหมผลิตโดยแหลงผลิตทองถิ่นในเสียมราฐ อิฐ
ใหมเผาสุกที่ 900-1000 องศาเซลเซียส อัดตัว สราง
รูปทรง ขอบแหลม หนากวาอิฐเดิม 0.5-1 ซม เพื่อให
สามารถดัดแปลงได รูปทรงและขนาดของอิฐใหม
แตกตางไปตามขนาดของอิฐเกา
• อิฐใหมใชโดยทั่วไปเพื่อเสริมความแข็งแรงให
โครงสรางภายใน ขณะที่ใชอิฐเกาที่ภายนอก
• สีของอิฐใหม: ชมพู เหลืองออน แดงเขม สมออน
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New Mortar / ปูนกอใหม
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New Plaster / ปูนฉาบใหม

Mortar is used to coat the brick wall and
to join the bricks. New mortar is
composed of slaked lime made from
fresh water mollusk (1 can), brick dust
(2 cans), fine grained sandy silt (0.5
can), palm sugar (1 to 1.5 coffee spoon),
buffalo skin boiled (1-2 coffee spoon).

Plaster is employed to coat exterior and
interior walls, made of coarse grained sand
(2.5 cans), slaked lime (1 can), palm sugar
(0.5 coffee spoon), buffalo skin (1-1.5 coffee
spoon). Finer plaster is used for stucco to
decorate the exterior brick carvings, walls,
lintels, pediments and pilasters.

ปูนกอใชทั้งฉาบและกอ ปูนกอใหม
ประกอบดวยปูนหมักทําจากหนอนน้ําจืด
1 กระปอง ผงอิฐ 2 กระปอง ทรายละเอียด
0.5 กระปอง น้ําตาลออย 1-1.5 ชอนชา
หนังความตม 1-2 ชอนชา

ปูนฉาบใชฉาบกําแพงภายนอกและภายใน ทํา
ดวยทรายหยาบ 2.5 กระปอง ปูนหมัก 1
กระปอง น้ําตาลออย 0.5 ชอนชา หนังความ
ตม 1-1.5 ชอนชา ปูนฉาบที่ละเอียดใชกับปูน
ปนเพื่อตกแตงอิฐแกะสลักภายนอก กําแพง
ขื่อ เสา และจั่ว

Techniques

เทคนิค

The traditional or ancient
techniques employed by ancient
brick temple constructors have
not been studied in detail yet
thus far. We know a little how a
brick temple was built, what
kinds of brick were used, how
were brick, mortar, plaster,
stucco and other brickworkrelated materials made when we
start to observe, study, and to
restore a brick temple.

เทคนิคดั้งเดิมใชโดยชางกอสราง
วัดอิฐโบราณ ยังไมไดรับ
การศึกษาโดยละเอียดในปจจุบัน
เรารูเพียงนอยนิดวาวัดอิฐสราง
อยางไร ใชอิฐประเภทใดบาง อิฐ
ปูนกอ ปูนฉาบ ปูนปนและวัสดุที่
เกี่ยวกับงานอิฐผลิตอยางไร เมื่อ
เราพยายามคนควาเพื่อการ
บูรณะวัด
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Corbel Arc and Interlock Brick System

ระบบโคงรอดยื่นที่ประกบกัน และ
ระบบการเชื่อมตออิฐ
With corbel arc and interlock brick
system, various forms of brick
temples, especially in rectangular,
orthogonal plans were built. Roofs,
pediments, porches, projecting
chambers and force-splitting arcs are
formed by this corbel arc and
interlock system.
ดวยระบบโคงรอดยื่นที่ประกบกัน และ
ระบบการเชื่อมตออิฐ ทําใหเราสามารถ
สรางวัดอิฐไดหลากหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะผืนผาและแปดเหลี่ยม หลังคา
จั่ว ระเบียง หองโถงและโคงแบงบริเวณ
นั้นเกิดขึ้นดวยระบบโคงรอดยื่นที่ประกบ
กัน และระบบการเชือ่ มตออิฐนี่เอง

Rubbing, Polishing, Cutting,
Matching, Repairing Bricks
การถู ขัด ตัด ตอและซอมอิฐ
Several works need to be performed in
order to get one brick block completely
done and correctly inserted into a temple
structure.

มีขั้นตอนมากมายในการทําอิฐ
ขึ้นมากอนหนึ่ง และนํามาใสใน
โครงสรางของวัดอยางถูกตอง

Traces left on brick and on other
architectural features prove that a brick was
rubbed against another, joined with a thin
mortar; finished surface was polished,
drilled in and coated with a thin slip or
plaster, polychrome, painting and stucco;
cutting irregular parts of the brick into
various desired shapes or motifs; repairing
a decayed brick; and other correcting works
are all clearly seen with a close up
observation.

รองรอยบนอิฐและลักษณะ
สถาปตยกรรมอื่นๆ ไดพิสูจนวาอิฐ
นั้นถูกขัดถูเขาดวยกัน เชื่อมดวยชั้น
ปูนบางๆ พื้นผิวอาคารไดรับการขัด
เจาะและเคลือบดวยปูนฉาบบางๆ
โพลีโครม สีและปูนปน ซึ่งแบงอิฐ
ธรรมดากอนหนึ่งออกเปนรูปทรง
และลวดลายตางๆ การซอมอิฐเสื่อม
และงานซอมบํารุงอื่นๆสามารถ
สังเกตเห็นไดเมื่อมองใกลๆ
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Brick repair, Bat Chum / การซอมอิฐ บาทชุม
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Technique of corbel arc reinforcement
การเสริมความมัน่ คงโคงประตู

Technique of Brick Wall Reinforcement, Pre Rup Technique of constructing a brick corbel arc, Sambor Prei Kuk
เทคนิคการกอสรางโคงประตู
เทคนิคการเสริมความมั่นคงกําแพง

Basement Modification or Repair, Bakong
การเปลี่ยนแปลงหรือซอมแซมฐานราก บากอง
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Pilaster Repair, Bakong
การซอมเสา บากอง
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Ventilations
การระบายอากาศ

Phnom Krom / พนมกรม

Bakong / บากอง

Wall Construction / การสรางกําแพง

Pilaster Addition / การเสริมเสา

Bakong, Southeast Building
บากอง ตึกตะวันออกเฉียงใต

Bakong, Northeast Building
บากอง ตึกตะวันออกเฉียงเหนือ

Bakong, Southwest Shrine
บากอง ตึกตะวันตกเฉียงใต
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4. Current Challenge in Brick Conservation in Angkor
๔. ความทาทายในปจจุบันในการอนุรักษอฐิ ในเมืองพระนคร
More than 30 major brick temples in Angkor
with seriously structural damage. The
Department of Conservation of the Monuments
in Angkor of APSARA Authority is the leading
brick conservation and restoration team in
Angkor. The major brick conservation sites
include Preah Ko, Lolei, Bakong and Kok Chak
from where our staffs and workers have been
building up their traditional knowledge and
experiences since 1993.

วัดอิฐกวา ๓๐แหงในเมืองพระนครมี
ความเสียหายทางโครงสรางอยางมาก
กรมอนุรักษโบราณสถานในเมืองพระ
นคร หนวยงานอัปสรา เปนทีมนําการ
อนุรักษอิฐในเมืองพระนคร แหลง
อนุรักษอิฐหลักนั้นรวมถึงปราสาทพระ
โค โลเลย บากอง และกกชัก ที่ซึ่ง
บุคคลากรและคนงานไดสั่งสมภูมิ
ปญญาและประสบการณ ตั้งแต พ.ศ.
๒๕๓๖

Preah Ko: Numbering
brick layers
พระโค: การลง
หมายเลขชั้นอิฐ
Preah Ko: Adopting an
interlock brick system
พระโค: การประยุกตใช
ระบบเชื่อมตออิฐ

Preah Ko Brick Conservation / การอนุรักษอิฐที่พระโค
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Preah Ko Brick Conservation / การอนุรักษอิฐที่พระโค

Interlocking Technique / เทคนิคการเชื่อมตอดวยอิฐ

Inserting new bricks as interlock bricks
ใสอิฐใหมเพื่อชวยเชื่อมตออิฐเกา
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South Library,
Preah Ko
หอสมุดทิศใต
พระโค

812

Wall

Roof

Roof
31

South Library, Preah Ko
หอสมุดทิศใต พระโค
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Northeast Brick Shrine, Bakong
วิหารอิฐตะวันออกเฉียงเหนือ บากอง

Northeast Brick Shrine, Staircase, Bakong
วิหารอิฐตะวันออกเฉียงเหนือ ขั้นบันได บากอง
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Lolei Brick Conservation / การอนุรักษอิฐที่โลเลย

Northeast Shrine, Lolei / วิหารตะวันออกเฉียงเหนือ โลเลย
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Lintel collapse, East façade,
Northeast Shrine, Lolei
ขื่อประตูถลม หนาตึกตะวันออก
วิหารตะวันออกเฉียงเหนือ
โลเลย

Basement of the northeast shrine, Lolei / ฐานรากของวิหารทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โลเลย

South Basement
ฐานรากทิศใต
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Kok Chak Brick
Conservation
การอนุรักษอิฐกกชัก

Remarks / สรุปประเด็น
1. Current brick conservation in
Angkor: partial structural
intervention, consolidation,
water infiltration prevention.
2. Test and experimentation on
brick, mortar, plaster and stucco
to determine mechanical
properties and similar
compositional properties.
3. Decay process of each
material needs to be observed.

1. การอนุรักษอิฐที่เมืองพระนคร
ในปจจุบัน: การดําเนินงาน
โครงสรางบางสวน การเสริม
ความมั่นคง การปองกันน้ําซึม
2. การทดสอบและทดลองบนอิฐ
ปูนกอ ปูนฉาบและปูนปน เพื่อ
ระบุคุณสมบัติเชิงกลและ
คุณสมบัติประกอบที่
คลายคลึงกัน
3. กระบวนการเสื่อมสภาพของ
วัสดุแตละอยางจําเปนตอง
ไดรับการสังเกต

384

Appendix 10

817

Remarks / สรุปประเด็น
4. Documentation of architectural
behaviors: techniques of
construction, functional varieties
of each material.

4. การบันทึกพฤติกรรมทาง
สถาปตยกรรม: เทคนิคการกอสราง
ความหลากหลายของการใชงาน
ของวัสดุแตละอยาง

5. Since brick is used with stone,
wood, plasters, mortar,
polychrome, paintings, a special
conservation treatment needs to
be considered and should not
damage other associated
materials.

5. เนื่องจากอิฐนั้นใชรวมกับหิน ไม
ปูนฉาบ ปูนกอ โพลีโครม สี
จิตรกรรม จําเปนตองมีการ
พิจารณาการอนุรักษพิเศษ และไม
ควรทําลายวัสดุที่เกี่ยวของอื่นๆ
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Session 3: Revival of traditional craftsmanship in brick and
lime conservation for World Heritage Sites
12. Revival of Thai traditional building craftsmanship for World
Heritage conservation
The presentation backgrounds on the World Heritage Committee’s recommendations for
actions to Thai Government, which have led to several parallel projects and collaborations
with international organizations. The Fine Arts Department has directed their activities in
three main tiers:
1. Curriculum development and capacity-building activities for professionals involved in
conservation,
2. Comprehensive updating of Management Plan and establishment of local control
mechanism, and
3. Knowledge exchange through International Symposium on the Conservation of Brick
Monuments at World Heritage Sites.
Using experience gained from cooperation with international institutes both on field
research and capacity-building, Fine Arts Department has initiated a project with
UNESCO Bangkok to develop curriculum that is compatible to needs of different groups
of professionals and workers involved in conserving Thailand’s cultural World Heritage
Properties with Historic City of Ayutthaya as the pilot site.
Supported generously by the Crown Property Bureau, the project encompasses preexecution analyses on situation of workmanship and cultures (social anthropological
approaches) and scientific field collection and laboratory sessions to find out physical,
chemical and mechanical properties and decay mechanism of different materials used to
build and restore archaeological sites in Ayutthaya. The two analyses are the basis for
knowledge, skill sets and teaching approaches used in delivering the curriculum, and
subsequently, in the revision of policy that encourages more qualitative project monitoring.
The content in the working draft of this curriculum will also be previewed. It is expected to
be piloted in 2017.
About the Speaker: Dr. Amara Srisuchart
Dr. Srisuchart is an Honorary Expert at Fine Arts Department with expertise in
archaeology, museum and artefact studies. She is the author of numerous academic
publications from her experience in surveys, excavations and investigation of prehistoric
and historic evidences in South-East Asia, such as Srivijaya and Khmer Kingdoms.
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Revival of
Thai Traditional Building Craftsmanship
for World Heritage Conservation
by
Dr. Amara Srisuchat
senior Expert in Archaeology and Museum
Adviser to Department of Fine Arts
asrisuchat@hotmail.com
asrisuchat@finearts.go.th
Presented in the International Symposium on
the Conservation of Brick Monuments
At World Heritage Sites
19-21 October 2016

Themes of Discussion:
*Introduction: FAD’s Task & WHC’s
Recommendation

1.Problematic Situation
2.Questions to be Answered and
Objectives to be Implemented
3.Active Plans
4.Implemented Activity and Evaluation
5.Forthcoming Program
*Conclusion: FAD’s Commitment
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Introduction: FAD’s Task & WHC’s Recommendation
Ministry of Culture’s Fine Arts Department (FAD)of
Thailand has taken the further steps in response to the
concern about restoration, conservation, protection and
management plan of the Historic City of Ayutthaya of the
post-flood interventions ranging from the short-, medium-and
long-term, in line with the national policy to protect the
cultural World Heritage site in the framework of sustainable
development.
Recommendations of experts from the UNESCO and
the WHC’s Advisory Bodies for recovering some monuments
of the site and protection it from the foreseeable disaster
have been effectively implemented and followed up in every
issue by every level of those who concerned of the site.

1. Problematic Discussion
Fine Arts Department’s Problems:
-Several conservation and restoration projects lack
official supervisors with academic knowledge and
professional experience in undertaking conservation and
restoration of monumental sites.
-Several urgent projects occurred under irregular
circumstances, thus, outsourcing has become the main
working mechanism of Fine Arts Department.
-The government policy to have any restoration work
being completed in a fiscal year appears to be inconsistent
with a monumental site that needs more time to have a
scientific conservation-analysis before restoration work to be
done.

388

Appendix 10

821

1. Problematic Discussion

Outsourcing Companies’ Problems:
-Owners or managers of the outsourcing companies
still lack understanding in conservation principles and do
not consider using traditional materials and techniques as the
first option.
-Brick and lime masons lack the knowledge of
conservation and restoration necessary to properly work
on ancient monument .
-Both the masons and the outsourcing companies lack
knowledge in traditional building system. For instance, few
people know that the application of bricks, lime and wood in
Thai architecture is not only for artistic beauty of the facade,
but it is the only traditionally possible way for effective drainage
and ventilation systems of the buildings.

2. Questions to be Answered and
Objectives to be Implemented

The Fine Arts Department has realized that:
1. There is a need to facilitate an
environment for knowledge transmission,
especially for practical skills such as mortaring
and plastering.
2. There is a need to review departmental
policies and regulations to encourage human
capacity development and to reinforce quality
control for outsourced projects.
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2. Questions to be Answered and Objectives to be Implemented

World Heritage Committee’s recommendations to Thailand
on the State of Conservation of Historic City of Ayutthaya
in 2015:
1. To carry out, as a matter of urgency, training
programmes to improve the skills and expertise of
craftsmen undertaking the conservation activities and to
ensure conservation approaches are based on scientific
conservation principles and respecting use of
traditional materials and skills. (Recomm. 4, Decision 39
COM 7B.71)
2. To develop a comprehensive plan for conservation and
utilization with the assistance of experts and specialists of
different disciplines and to update the site Management
Plan accordingly. (Recomm. 5, Decision 39 COM 7B.71)

2. Questions to be Answered and Objectives to be Implemented

World Heritage Committee’s recommendations to
Thailand on the State of Conservation of Historic City of
Ayutthaya in 2015:
3. To refrain from new construction within the property
and its setting in particular within the area of the footprint of
the historic city that may have an impact on its OUV of the
property and to ensure appropriate control mechanisms
are established, in line with the national policy concerning
the protection of cultural heritage and World Heritage
properties.
(Recomm. 7, Decision 39 COM 7B.71)
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2. Questions to be Answered and Objectives to be Implemented

World Heritage Committee’s recommendations to
Thailand on the State of Conservation of Historic City of
Ayutthaya in 2015 :
4. To organize an international symposium, in
collaboration with UNESCO and the Advisory Bodies, to
debate on the conservation philosophy of brick
associated sites, together with academics and
international conservation practitioners.
(Recomm. 6, Decision 39 COM 7B.71)

3. Active Plan
Curriculum for Professionals involved in
Conserving Thailand’s Cultural World Heritage
Properties
(pilot project: Historic City of Ayutthaya)
A Comprehensive Updating of Management
Plan
and Establishment of Local Control
Mechanism
International Symposium on the Conservation
of Brick Monuments at World Heritage Sites
(the first symposium venue: Historic City of
Ayutthaya)
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4. Implemented Activity and Evaluation
Training programmes to improve the skill
and expertise of craftsmen undertaking the
conservation activities: the short- and longterm programmes are as follows:
1.‘Training on Conservation Practice of
Mural Painting and Stucco Sculpture’ followed
the suggestion of Mr. Carlo Gianomessi,
supported by UNESCO.

4.Implemented Activity and Evaluation

Mr. Carlo Giantomassi, expert in mural conservation in the
course of visiting Wat Nai Rong
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4.Implemented Activity and Evaluation

Mr. Carlo Giatomassi discusses with and gives suggestion on
conservation of mural painting to artisans/ painting conservators of
Fine Arts Department at Wat Chang Yai Temple.

4.Implemented Activity and Evaluation

Sharing experiences on conservation of mural
painting damaged by flood at Wat Choeng Tha
Temple, Ayutthaya.
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4.Implemented Activity and Evaluation
Afterwards *two training courses were conducted by Office of
Archaeology of Fine Arts Department:
1. The first training program for artisans of Fine Arts
Department’s Office of Traditional Art (27 participants) at
Bangkok, during 10 -12 June 2015;
2. The second one for craftsmen and artisans of Regional
Offices of Fine Arts Department and craftsmen of Private
sectors who are working for restoration of monuments (58
participants) at Bangkok during 28 - 29 June 2015.

4.Implemented Activity and Evaluation

Lecture on scientific conservation of mural
painting and stucco by scientist conservators
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4.Implemented Activity and Evaluation

After completeness of the training on Conservation Practice of
Mural Painting and Stucco Sculpture, organized by Office of
Archaeology, Fine Arts Department, June 2015.

4.Implemented Activity and Evaluation
Training & Workshop* on ‘Problem related to bio-growth
on historic building’ at Wat Chaiwatthanaram for the FAD’s
officers (65 participants) under the guidance of Ms.
Josephine D’ilario, Mr. Guy Deveraux, et al, the World
Monuments Fund (WMF) project (USA) and Fine Arts
Department of Thailand, during 9-10 February 2016.
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4.Implemented Activity and Evaluation
Training & Workshop on ‘Animal Management for
Thailand’s Monument and Archeological Site’ for the FAD officers
(40 participants) under the guidance of Ms. Josephine D’ilario
and Mr. Francesci Francesci , the WMF project (USA) and FAD of
Thailand, during 25 - 26 February 2016

4.Implemented Activity and Evaluation
‘Training Activity in Brick Conservation and Conservation of
Traditional Lime and Stucco’ and Workshop on ‘Injection grouts for
architectural surfaces and first approach to stucco and wall
painting cleaning methods’ for the FAD officers (61 participants)
under the guidance of Ms. Josephine D’ilario, Mr. Simon Warreck,
et al, WMF project (USA) and FAD of Thailand, 13-19 June 2016 .
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4.Implemented Activity and Evaluation
The above mentioned ‘Training Activity of WMF project
(USA) was undertaken based on the scientific analysis and test
of original brick and lime and explore new sources of material
and on site training officers of FAD for using the materials from
the result at Wat Chaiwatthanaram.
4 objectives of the analyses:
 Physical properties
 Mineral or chemical properties
 Mechanical properties
 Decay mechanism

Involving in total 11 sets of scientific
testing:
 SEM-EDS
 Optical microscopic observation
 Thin section analysis
 Colour and texture testing
 Mercury intrusion and water absorption
capacity
 Capillarity
 Permeability
 Chemical content measurement
(calcimeter, XRD etc.)
 Wet-dry cycles
 Salt analysis (quantitative, qualitative,
crystallization)
 Compressive strength
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4.Implemented Activity and Evaluation
The International Symposium on the Conservation of Brick
Monuments at World Heritage Sites, at Phra Nakhon Si
Ayutthaya Province, 19-21 October 2016, co-organized by
UNESCO Bangkok, The Government of the Netherlands, The
Crown Property Bureau of Thailand, and The Fine Arts
Department of Ministry of Culture of Thailand. The topics of the
symposium focus on thematic sessions are as follows:
1.Evolving principles and practices in the conservation of brick
monument for World Heritage Sites.
2.Brick Monument conservation in Historic City of Ayutthaya
World Heritage Site: Challenges and Responses.
3.Revival of traditional craftsmanship in brick and lime
conservation for World Heritage Sites.
4.Towards an updated conservation philosophy for brick
monuments at Historic City of Ayutthaya World Heritage Site.

4.Implemented Activity and Evaluation

The result of the discussion and
recommendation to debate on the conservation
philosophy of brick associated sites by experts
together with academics and international
conservation practitioners will be taken into
consideration and implemented it for training
program of revival of traditional craftsmanship
in brick and lime conservation for national and
world heritage sites.
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4.Implemented Activity and Evaluation
Empirical Research of Thai experts (Trainers) for the
Forthcoming training programme on conservation
practitioners and local craftsmen for revival the traditional
craftsmanship of Thai Architecture:
1. Scientific analysis of traditional lime for brick
conservation by Assistant Professor Nuanlak
Watsantrachad, specialist in building and material
conservation, Silpakorn University, co-supported by UNSCO
Bangkok Asia and Pacific Bureau for Education, and the
Crown Property Bureau of Thailand and the Fine Arts
Department (FAD), during March - December 2016
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4.Implemented Activity and Evaluation

Empirical Research of Thai experts (Trainers) for
the Forthcoming training programme on
conservation practitioners and local craftsmen for
revival the traditional craftsmanship of Thai
Architecture:
2. Current Situation and Condition of Local
Masons working on Restoration of Ancient
Monuments of Ayutthaya by Dr.Paritta Chalermpow
Koanantakool, Dr.Chavivun Prachuabmoh and
Dr.Tiamsoon Sirisrisak reported on 30 September
2016.
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5. Forthcoming Program
Training conservation practitioners and local
craftsmen for revival the traditional
craftsmanship of Thai Architecture, supported
by UNESCO Bangkok, The Crown Property
Bureau of Thailand, and Fine Arts
Department, during 1-10 November 2016, as
a pilot project to focus on reviving arts, skills
and materials.

A Collaborative
Project between Thai
Fine Arts Department
and UNESCO
Bangkok
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Conclusion: FAD’s Commitment
The cooperation for safeguarding the site between
international experts and the local authorities (e.g. FAD) throughout
activity-programmes shows a high level of conservation work in
distributing experiences and knowledge that well benefited the local
conservators, practitioners and craftsmen who lack the expertise to
improve their skill and are able to carry out restoration and
conservation in an appropriate way.
Several programs of training craftsmen and artisans for
restoration work with traditional technique and materials have been
undertaken continuously since 2015 to the present.
To ensure that there will be adequately traditional craftsmen
for the matter, Thai government has approved to provide a sum of
budget for such training every year onwards.

Thank you very much
for your attention
ขอบคุณทุกท่านทีร่ ับฟั ง
้
อย่างตังใจ
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Session 3: Revival of traditional craftsmanship in brick and
lime conservation for World Heritage Sites
13. Use of traditional materials in stucco conservation in Thailand
This presentation explicates the procedures in conducting conservation of stucco and
mural paintings by Fine Arts Department, from the steps of desk-based research on palmleaf scriptures, historical documents as well as oral tradition of master artisans that has
passed on for generations. The process of identifying the materials that have the most
similar components to the traditional materials involves the thorough study of related
natural resources and usage in ancient time. Mostly we have found that the necessary
resources are still widely acquirable in the locality where the heritage sites are situated.
There are only few materials that we need to seek for quality production elsewhere. Upon
collecting all the comparative materials, we undertake experiments to mix different
ingredients for different purposes of application in the conservation, adhering to the
principle that the newly mixed or produced materials must be similar to the original
materials as much as possible. Therefore, on-site testing is an unavoidable process.
About the Speaker: Mr. Apichat Suwan
Mr. Suwan is a trained professional artist and painting conservator. He started working
for Conservation of Painting and Sculpture Group, Archaeology Division, Fine Arts
Department, since 2006, and has had experience in mural painting conservation projects
in numerous temples, particularly in Central and Northeastern Regions of Thailand.
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การใชวัสดุดั้งเดิม
ในการอนุรักษปูนปน
ในประเทศไทย
Use of traditional materials
in stucco conservation in Thailand
นายอภิชาติ สุวรรณ
นักวิชาการชางศิลปชํานาญการพิเศษ
กลุมอนุรักษจิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี กรมศิลปากร

Apichat Suwan
Specialist Art Researcher
Conservation of Paintings and Sculptures Division, Archaeology Office, Fine Arts Department

ประเด็นนําเสนอ
- ประเภทของวัสดุในงานอนุรักษ
- ความสําคัญของการเลือกใชวัสดุ
ดั้งเดิม
- บทสรุป

Presentation Outline
- Types of materials in
conservation
- Importance of using
traditional materials
- Conclusion
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ประเภทของวัสดุที่ใชในการ
อนุรักษ

Types of Materials in
Conservation

แบงโดยการยึดตามความหมายของวัสดุ
ดั้งเดิมเปนหลัก

Categorized by the definition of traditional
materials.

1.วัสดุดั้งเดิม:

1.Traditional Materials:

คือ วัสดุที่มีลักษณะ และคุณสมบัติแบบ
เดียวกัน หรือ ใกลเคียงกันกับวัสดุที่ใชใน
การสรางโบราณสถานนั้น ๆ

2.วัสดุทดแทน:

Materials that has the same or similar
characteristics and properties to the
materials originally used to build the
monuments.
2.Substitute Materials:

โดยมากมักเปนวัสดุที่สังเคราะหขนึ้ ดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชทดแทน
วัสดุดั้งเดิมในบางขั้นตอนของการอนุรกั ษ

Mostly synthetics from scientific methods,
used to replace traditional materials in
some processes of conservation.

การเสริมความมันคงของชั
่
น้
รองพืน้ และชัน้ สี ด้วยการฉีด
กาวพาราลอยด์ บี-72 เข้าไป
ใต้ชนั ้ รองพืน้ และชัน้ สี

Consolidation of the
foundation layer and colour
layer by injecting Paraloid B72 rasin underneath the two
layers.

โดยพาราลอยด์จะทําหน้าที่
เป็ นกาวเชือ่ มประสาน
ระหว่างชัน้ รองพืน้ และชัน้ สี
กับชัน้ ปูนฉาบ ทดแทนกาว
เม็ดมะขาม หรือกาวกระถิน
ซึง่ เป็ นวัสดุดงั ้ เดิม

Paraloid acts as glue
connecting the foundation
and colour layers to the lime
plaster. It replaces tamarinseed glue (or leadtree or
leuceana), which is a
traditional adhesive material.
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การใช้ปนู ซีเมนต์อุด
เสริม จับขอบ ในรอย
ชํารุดของชัน้ ปูนฉาบ
ในยุคแรก
The use of cement
to fill and finish the
edges of cracks in
plaster layers, in
early age of
restoration.

สภาพความชํารุดของ
จิตรกรรมฝาผนัง ทีเ่ กิดจาก
การใช้วสั ดุ แปลกปลอม
ประเภทอืน่ ทีไ่ ม่ใช่วสั ดุใน
การอนุรกั ษ์
Damages on mural
paintings due to the use
of materials uncertified
for conservation
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ชัน้ สีทห่ี ลุดล่อนออกจากชัน้ รองพืน้ และชัน้ ปูน มีลกั ษณะคล้ายกับแผ่นผ้า หรือแผ่นพลาสติกบาง ๆ มีสาเหตุ
มาจากการใช้วสั ดุแปลกปลอมทีไ่ ม่ใช่วสั ดุในการอนุ รกั ษ์ รวมทัง้ มีความชืน้ สะสมในผนังมีปริมาณสูง
Colour layers detached from foundation and plaster look like fabric or thin plastic. This is due to the
use of materials uncertified for conservation, as well as dense humidity accumulated on the wall.

การเตรียมสวนผสมตาง ๆ ในการทําปูนน้ําออย
Ingredient preparation for sugar-cane lime

กาวหนังสัตว / Animal skin glue

กาวน้ําออย / Sugar cane glue
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ปูนหมัก
Soaked/slaked lime

ทรายละเอียด
Small-particle sand

คลุกเคลาสวนผสมตาง ๆ ใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน
Mixing all ingredients together until they blend
completely

408

Appendix 10

841

409

Appendix 10

842

วัดเจดียเจ็ดแถว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
Chedi Ched Taew Temple, Muang District, Chiang Mai Province
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มณฑปวัดตระพังทองหลาง ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Mandapa (dome) at Trapang Thonghlang Temple
Muang Kao Sub-dustrict, Muang District, Sukhothai Province

พระปรางควัดสม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Prang of Wat Som (Som Temple), Phra Nakorn Si Ayutthaya Province
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ลวดลายปูนปนในบรรพแถลงของพระปรางควัดสม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Patterns on stucco at the front arch of Wat Som prang, Phra Nakorn Si Ayutthaya Province

ขอบคุณครับ
Thank you.

412

Appendix 10

845

Session 1: Dr. Amara Srisuchart
Dr. Srisuchart is an Honorary Expert at Fine Arts Department with expertise in archaeology,
museum and artefact studies. She is the author of numerous academic publications from her
experience in surveys, excavations and investigation of prehistoric and historic evidences in
South-East Asia, such as Srivijaya and Khmer Kingdom.
Session 2: Dr. Yongtanit Pimonsathean
A former President of ICOMOS Thailand, Dr. Pimonsathean is currently an Associate
Professor at Faculty of Architecture and Town Planning, Thammasart University, and an
advisor on historic building conservation for the Crown Property Bureau of Thailand. He
received a Ph.D. on Urban Engineering from University of Tokyo and a Diploma from Institute
of Housing and Urban Development Studies of the Netherlands. Throughout his career, he
has published extensively on the topics of cultural resource management in historic
communities, heritage education and local involvement in conservation.
Session 3: Dr. Douglas C. Comer
Dr. Comer is currently a Co-President of International Scientific Committee on Archaeological
Heritage Management (ICOMOS-ICAHM). He also co-edited ICAHM’s latest
publication series, Multidisciplinary Perspectives in Archaeological Heritage Management. A
Fulbright scholar in cultural resource management, he has served as research fellow at the
South-East Asian Center for Archaeology and the Fine Arts (SPAFA) in Bangkok and a
chairperson of the Nominating Committee for the Register of Professional Archaeologists
(RPA). He is also a Principal of Cultural Site Research and Management Inc.
(www.culturalsite.com), which operates in several regions including South-East Asia. He
specializes management planning and archaeological interpretation, as well as the use of
aerial and satellite remote sensing for archaeological research and resource protection.
Debriefing: Dr. Duong Bich Hanh
Dr. Hanh is the Chief of Culture Sector, UNESCO Bangkok. Prior to joining UNESCO in 2009,
she worked for multilateral, bilateral and non-government organizations, including World Bank,
UNDP, Asian Development Bank and New Zealand Ministry of Foreign Affairs. She has
experience working in social research and international development for the last 20 years. Her
research topics include tourism, ethnic minorities, migration issues, as well as interdisciplinary
cultural heritage safeguarding principles and discourses.
Session 4: Mrs. Montira Horayangura Unakul
Mrs. Unakul is a National Professional Officer at Culture Sector, UNESCO Bangkok,
specialized in World Heritage conservation, urban heritage and historic town management.
Throughout her career at UNESCO, she has overseen implementation of multinational
projects related to immovable and movable heritage, including UNESCO Asia-Pacific Awards
for Cultural Heritage Conservation, and has co-edited Heritage Homeowners Preservation
Manuals series for Yogyakarta and Kathmandu. She also supports programmes incorporating
culture into national development strategies, particularly, the UNPAF Thailand joint
partnership on Creative Economy.
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Khun Sirikittiya Jensen
1

Khun Sirikittiya Jensen

2

Police Corporal Rathree Muanchan

Bureau of the Royal Household

3

Mr. Worawit Nuandee

Bureau of the Royal Household

4

Police Senior Sergeant Major Surachet
Sermboonsong

Bureau of the Royal Household

5

Police Sub-Lieutenant Jiranchanin Khamchai

Bureau of the Royal Household

6

Police Lance Corporal Rada Burom

Bureau of the Royal Household

7

Police Lance Corporal Thitaree Boonlom

Bureau of the Royal Household

International Experts
8

Dr. Gamini Wijesuriya

Project Manager

ICCROM

9

Dr. Douglas C. Comer

Co-President

ICOMOS-ICAHM

10

Mr. Dang Khanh Ngoc

Senior expert

Institute of Conservation of
Monuments, Ministry of Culture,
Sports and Tourism of Viet Nam

11

Dr. Christophe Pottier

Head of Research
Centre

École française d'Extrême-Orient
(EFEO)

12

Dr. Nishiura Tadateru

Professor

ICOMOS / Kokushikan University,
Japan

13

Dr. Tomoda Masahiko

Researcher

National Research Institute for
Cultural Properties, Japan

14

Dr. Hans Leisen

Researcher

Cologne Institute of Conservation
Sciences (CICS), Germany

15

Ms. Josephine D'Ilario

Chief Projector
Conservator

World Monuments Fund, USA

16

Dr. Gurmeet Rai

Director

Cultural Resource Conservation
Initiative (CRCI), India

17

Dr. Ly Vanna

Director

Department of Monument
Conservation, APSARA Authority,
Cambodia

18

Mr. Soe Soe Lin

Engineer

Department of Archaeology,
Ministry of Culture, Myanmar

19

Mr. Htun Htun Win

Engineer

Department of Archaeology,
Ministry of Culture, Myanmar
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Universities
20

Dr. Paritta Chalermpow
Koanantakool

Independent scholar / consultant to UNESCO Bangkok

21

Dr. Chavivan Prachuabmoh

Faculty of Social and Human Sciences, Thammasart
University

22

Dr. Yongtanit Pimolsatien

Faculty of Architecture and Town Planning, Thammasart
University

23

Dr. Nakorn Phuvarodom

Faculty of Engineering, Thammasart University

24

Dr. Krissada Chaiyasarn

Faculty of Engineering, Thammasart University

25

Dr. Pibul Jinawath

Faculty of Architecture, Silpakorn University

26

Dr. Nuanlak Watsantachad

Faculty of Architecture, Silpakorn University

27

Mr. Nipon Krissanawipakporn

Faculty of Architecture, Silpakorn University

28

Mr. Anurak Deepimai

Faculty of Architecture, Silpakorn University

29

Ms. Montalee Phukrissana

Faculty of Architecture, Silpakorn University

30

Mr. Vishnupong
Rujirotwarangkul

Faculty of Architecture, Silpakorn University

31

Mr. Yotsapon Pentiya

Faculty of Architecture, Silpakorn University

32

Mr. Pichet Thita

Faculty of Architecture, Silpakorn University

33

Dr. Passakorn Pananont

Faculty of Science, Kasetsart University

34

Dr. Suthat Leelataweewat

Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of
Technology Thonburi

35

Dr. Chainarong Athisakul

Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of
Technology Thonburi

36

Dr. Weerachat Tangjirapat

Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of
Technology Thonburi

37

Dr. Raktipong
Sahamitmongkol

Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of
Technology Thonburi

38

Dr. Jongkol Hengsuwan

Director of Institute for Ayutthaya Studies, Phra Nakorn
Si Ayutthaya Rajabhat University

39

Dr. Rawiwan Suwansorn

Vice Dean, Phra Nakorn Si Ayutthaya Rajabhat
University

40

Ms. Sirinya Panyapaso

Phra Nakorn Si Ayutthaya Rajabhat University

41

Mr. Noraset Techa

Phra Nakorn Si Ayutthaya Rajabhat University
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Non-profit Organizations
42

Ms. Chiraporn Aranyanark

Conservator

Discovery Museums

43

Mr. Kampon Ekkaphan

Head of Conservation
Projects

Crown Property Bureau of
Thailand

44

Mr. Ekkarat Chaikaew

Project Manager

Crown Property Bureau of
Thailand

45

Mr. Ekkachai Mokhaphan

Project Manager

Crown Property Bureau of
Thailand

46

Dr. MR Rujaya Abhakorn

Center Director

Southeast Asian Ministers of
Education Organization
Regional Centre for
Archaeology and Fine Arts
(SEAMEO-SPAFA)

47

Ms. Hattaya Siriwattanakul

Conservator

Southeast Asian Ministers of
Education Organization
Regional Centre for
Archaeology and Fine Arts
(SEAMEO-SPAFA)

48

Mr Dylan Niall Haddock

Association of Scouts, Thailand

Private Organizations
49

Ms. Patratira Auiwattana

Manager of Business
Development Section

50

Mr. Nisit Yangprasert

51

Dr. Kulchaya Prut-anant

Researcher

52

Ms Patricka Chulamokha

Professional Interpreter

53

Ms Sutinna
Rattanasompochkul

Professional Interpreter

The Siam Cement Public
Company
The Siam Cement Public
Company
The Siam Cement Public
Company

Media
54

Mr. Manote Tripati

The Nation

55

Ms. Patchaya Thanaudom

NHK World

56

Mr. Chokchai Kiewprachum

NHK World

57

Ms. Sukanya Chaiyapasi

TNN24
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Ayutthaya Municipality
58

Mr. Sujin Chaichumsak

Governor, Phra Nakorn Si Ayutthaya Province

59

Mr. Chalerm Abhivat

Vice-President, Office for Culture of Phra Nakorn Si
Ayutthaya Province

60

Ms. Parichat Sukpatthi

Office for Buddhism of Phra Nakorn Si Ayutthaya
Province

61

Mrs. Somsong
Pancharoenworakul

Chief Executive of Provincial Administration
Organization

62

Mrs. Kotchakorn Tassana

Provincial Administration Organization

63

Mr. Issarapong Taensiri

Director, Tourism Authority Office of Phra Nakorn Si
Ayutthaya Province

UNESCO
64

Dr. Hanh Duong Bich

Chief of Culture Unit

UNESCO Bangkok

65

Mrs. Montira Horayangura
Unakul

Program Specialist

UNESCO Bangkok

66

Ms. Ohnmar Myo

National Officer

UNESCO Yangon

67

Mr. Ricardo Favis

Consultant

UNESCO Bangkok

68

Mrs. Montakarn Suvanatap
Kittipaisalsilp

Program Assistant

UNESCO Bangkok

69

Ms. Injee Kim

Intern

UNESCO Bangkok

70

Ms. Alexandra StenbockFermor

Intern

UNESCO Bangkok

Fine Arts Department, Ministry of Culture
71

Mr. Anan Chuchote

Director-General

72

Mr. Sahabhum Bhumtitterat

Deputy Director-General

73

Dr. Amara Srisuchart

Senior Advisor

74

Ms. Nareerat Preechakupt

Director of Archaeology Division

75

Ms. Pakpadee Yukongdi

Specialist in Archaeology

76

Ms. Nithivadee Homyaem

Foreign Relations Specialist

77

Ms. Sirion On-sab

Foreign Relations Specialist

78

Ms. Chonthicha Moonniam

Foreign Relations Officer

79

Ms. Patrawadee Deesomchok

Head of Archaeology Team, Archaeology Division

80

Mr. Sittichai Puddee

Archaeologist, Archaeology Division

81

Mr. Komchan Tongthongthip

Head of Monument Conservation Team, Archaeology
Division
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82

Ms. Jitra Payakpong

Senior Artist,

Monument Conservation
Team, Archaeology Division

83

Me. Teerayut Suwalak

Artist Researcher

Monument Conservation
Team, Archaeology Division

84

Ms. Gaysorn In-kham

Head of Painting and
Sculpture
Conservation Team

Archaeology Division

85

Mr. Pasom Narata

Specialist Artist,

Archaeology Division

86

Mr. Rittidech Thongchan

Specialist Art
Researcher

Painting and Sculpture
Conservation Team,
Archaeology Division

87

Mr. Apichat Suwan

Specialist Artist

Painting and Sculpture
Conservation Team,
Archaeology Division

88

Ms. Korn-uma Nutasarin

Specialist Art
Researcher

Painting and Sculpture
Conservation Team,
Archaeology Division

89

Mr. Alongkorn Tiamchan

Specialist Artist

Painting and Sculpture
Conservation Team,
Archaeology Division

90

Ms. Kwanjit Lertsiri

Senior Artist

Painting and Sculpture
Conservation Team,
Archaeology Division

91

Mr. Samak Thongsan

Senior Artist

Painting and Sculpture
Conservation Team,
Archaeology Division

92

Mr. Athip Puangsombat

Art Researcher

Painting and Sculpture
Conservation Team,
Archaeology Division

93

Mr. Chatchai Raksa

Artist

Painting and Sculpture
Conservation Team,
Archaeology Division

94

Ms. Jeeteng Piyakan

Head of Academic
Studies on
Archaeological
Conservation Team

Archaeology Division

95

Mr. Varopas Wongjaturamook

Head of Landscape
Architecture Team

Office of Architecture

96

Mr. Vasu Poshyanandana

Specialist Architect

Office of Architecture

97

Ms. Manatchaya Wajvisoot

Specialist Architect

Office of Architecture

98

Mr. Passakorn Kamphusaen

Landscape Architect

Office of Architecture

99

Mrs. Muankaew Jarudul
Vichiratianchai

Landscape Architect

Office of Architecture

100

Mr. Chakkaphan
Vatchararuangchai

Architect

Office of Architecture

101

Mr. Pongstorn Hiangkaew

Architect

Office of Architecture

102

Mr. Surayut Viriyadamrong

Architect

Office of Architecture
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103

Mr. Pathiwat Tui-on

Architect

Office of Architecture

104

Mr. Athit Limman

Architect

Office of Architecture

105

Ms. Kamolwan
Udomthammarak

Architect

Office of Architecture

106

Mr. Panuwat Luadthai

Architect

Office of Architecture

107

Mr. Sanchai Lungrung

Architect

Office of Architecture

108

Mr. Chotichevin Miphol

Civil Engineer

Office of Architecture

109

Mr. Thanabhum Attarit

Civil Engineer

Office of Architecture

110

Mr. Pongsak
Chuenchuansangkom

Civil Engineer

Office of Architecture

111

Mr. Sane Mahaphol

Head of
Conservation
Science Team

Office of National Museums

112

Ms. Sophit Panyakhan

Specialist Scientist

Conservation Science Team,
Office of National Museums

113

Mr. Sararin Charannapa

Scientist

Conservation Science Team,
Office of National Museums

114

Mr. Narachai Sae-Ung

Scientist

Conservation Science Team,
Office of National Museums

115

Ms. Kanthima Tunchai

Scientist

Conservation Science Team,
Office of National Museums

116

Ms. Wanwisa Maneechai

Scientist

Conservation Science Team,
Office of National Museums

117

Ms. Kritiyaphan Thongkanarak

Scientist

Conservation Science Team,
Office of National Museums

118

Ms. Patanant Pluwangkan

Scientist

Conservation Science Team,
Office of National Museums

119

Mr. Suvit Chaimongkol

Director

Regional Office 1 Ratchaburi

120

Mr. Chaowalit Suwanrat

Senior Technician

Regional Office 1 Ratchaburi

121

Mr. Dusit Tummakorn

Archaeologist

Regional Office 1 Ratchaburi

122

Ms. Kannikar Premchai

Archaeologist

Regional Office 1 Ratchaburi

123

Ms. Payung Wongnoi

Specialist
Archaeologist

Regional Office 2 Suphanburi

124

Ms. Supamas Duangsakul

Archaeologist

Regional Office 2 Suphanburi

125

Ms. Piyanant Chobsilaprakob

Archaeologist

Regional Office 2 Suphanburi

126

Mr. Terdsak Yenjura

Senior Technician

Regional Office 2 Suphanburi

127

Mr. Wuthisak Siangsanoh

Technician

Regional Office 2 Suphanburi

128

Mr. Prateep Pengtako

Director

Regional Office 3 Phra Nakorn
Si Ayutthaya

129

Capt. Boonyarit Chaisuwan

Specialist
Archaeologist

Regional Office 3 Phra Nakorn
Si Ayutthaya
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130

Mr. Chairit Pewpud

Head of General
Management

Regional Office 3 Phra Nakorn
Si Ayutthaya

131

Ms. Monthathip Yaempradit

Art Researcher

Regional Office 3 Phra Nakorn
Si Ayutthaya

132

Mr. Songyot Wongprapudee

Specialist Artist

Regional Office 3 Phra Nakorn
Si Ayutthaya

133

Mr. Wisitsak Noisra

Specialist Survey
Technician

Regional Office 3 Phra Nakorn
Si Ayutthaya

134

Mr. Kittiphum Puangpaiboon

Civil Technician

Regional Office 3 Phra Nakorn
Si Ayutthaya

135

Ms. Wilaiwan Yuthongjui

Archaeologist

Regional Office 3 Phra Nakorn
Si Ayutthaya

136

Ms. Atchara Kaengsarikit

Director

Regional Office 4 Lopburi

137

Mr. Jetkamol Wongtao

Archaeologist

Regional Office 4 Lopburi

138

Mr. Soratat Rotjanarat

Archaeologist

Regional Office 4 Lopburi

139

Mrs. Panrasi Raksa

Artist

Regional Office 4 Lopburi

140

Mr. Pornchai Nakthong

Civil Technician

Regional Office 4 Lopburi

141

Mrs. Chiraporn Kingthapluang

Archaeologist

Regional Office 5 Prachinburi

142

Ms. Worarak Nuanwilailak

Artist

Regional Office 5 Prachinburi

143

Mr. Pradit Viengkaew

Senior Technician

Regional Office 5 Prachinburi

144

Ms. Duangkamol Yuthaseree

Director

Regional Office 6 Sukhothai

145

Mrs. Nongkran Suksom

Specialist
Archaeologist

Regional Office 6 Sukhothai

146

Mrs. Rattiya Chaiwong

Archaeologist

Regional Office 6 Sukhothai

147

Mr. Trakul Hanthongkul

Senior Technician

Regional Office 6 Sukhothai

148

Mr. Poonwiwat Bhamchat

Civil Technician

Regional Office 6 Sukhothai

149

Mr. Prayoon Thammachak

Artist

Regional Office 6 Sukhothai

150

Mr. Sanya Yodmalee

Artist

Regional Office 6 Sukhothai

151

Mr. Polpayuha Chairos

Archaeologist

Regional Office 7 Nan

152

Mr. Sanoh Jinasit

Artist

Regional Office 7 Nan

153

Mr. Wittaya Khantayot

Civil Technician

Regional Office 7 Nan

154

Mr. Booncherd Sataporn

Senior Technician

Regional Office 8 Chiangmai

155

Mr. Kampon Wongchai

Civil Technician

Regional Office 8 Chiangmai

156

Mr. Saiklang Jindasu

Archaeologist

Regional Office 8 Chiangmai

157

Mr. Yoddanai Sukkasem

Archaeologist

Regional Office 8 Chiangmai

158

Mr. Arunsak Kingmanee

Director

Regional Office 9 Khonkaen

159

Mr. Wichet Limpakdee

Senior Technician

Regional Office 9 Khonkaen

160

Mr. Pisanu Tiapern

Artist

Regional Office 9 Khonkaen
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161

Ms. Siriwan Thongkham

Archaeologist

Regional Office 9 Khonkaen

162

Mr. Akom Khamtama

Artist

Regional Office 10 Roi-ed

163

Ms. Supawadee Inprasert

Archaeologist

Regional Office 10 Roi-ed

164

Ms. Sataporn Saengsawad

Civil Technician

Regional Office 10 Roi-ed

165

Mr. Manop Pinitphol

Artist

Regional Office 10 Roi-ed

166

Mr. Tanapat Jitsuthiphol

Head of Monument
Conservation Team

Regional Office 11 Ubon
Ratchathani

167

Mr. Jeerayu Waimong

Survey Technician

Regional Office 11 Ubon
Ratchathani

168

Mr. Pracha Vetgama

Civil Technician

Regional Office 11 Ubon
Ratchathani

169

Mr. Pongpisit Kromkhan

Archaeologist

Regional Office 11 Ubon
Ratchathani

170

Mr. Chamnan Krisanasuwan

Senior Technician

Regional Office 11 Ubon
Ratchathani

171

Mr. Kittipong Sonlek

Head of
Archaeologists

Regional Office 12 Nakorn
Ratchasima

172

Mr. Somdech Leelamanotham

Archaeologist

Regional Office 12 Nakorn
Ratchasima

173

Ms. Anong Nupaen

Director

Regional Office 13 Songkhla

174

Mrs. Siriporn Sanghiran

Specialist
Archaeologist

Regional Office 13 Songkhla

175

Mr. Chalad Kaewpool

Specialist Artist

Regional Office 13 Songkhla

176

Mr. Chalerm Pimpiyut

Senior Technician

Regional Office 14 Nakorn Si
Thammarat

177

Mr. Lim Auisakul

Specialist Artist

Regional Office 14 Nakorn Si
Thammarat

178

Mr. Tassana Phupatham

Senior Technician

Regional Office 15 Phuket

179

Ms. Plengmetha Chaonuna

Archaeologist

Regional Office 15 Phuket

180

Ms. Panisa Sukvitchai

Archaeologist
Assistant

Regional Office 15 Phuket

181

Mr. Sarayut Intasut

Archaeologist
Assistant

Regional Office 15 Phuket

182

Mr. Natthapong Sriprasert

Survey Technician

Regional Office 15 Phuket

183

Mr. Amarin Srisang

Illustrator

Regional Office 15 Phuket

184

Ms. Sukanya Baonerd

Director

Ayutthaya Historic Park

185

Ms. Saksi Benjalak

Specialist Artist

Ayutthaya Historic Park

Mr. Vichien Kitsanayothin

Specialist Civil
Technician

Ayutthaya Historic Park

Mr. Attasit Inta

Specialist Civil
Technician

Ayutthaya Historic Park

Mr. Veerasak Saensa-ad

Archaeologist

Ayutthaya Historic Park

186
187
188
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189

Ms. Sroyraya Dechraksa

Survey Technician

Ayutthaya Historic Park

190

Mr. Panupong Pohom

Civil Technician

Ayutthaya Historic Park

191

Mr. Pairot Sukmalee

Technician Assistant

Ayutthaya Historic Park

192

Mr. Boonjaroen Homlakon

Artist

Muang Singh Historic Park

193

Mr. Chanayu Saengfah

Civil Engineer

Si Thep Historic Park

194

Mr. Sataporn Tiengtham

Director

Sukhothai Historic Park

Mr. Thongchai Sako

Specialist
Archaeologist

Sukhothai Historic Park

Mr. Tada Sangthong

Specialist
Archaeologist

Kamphaengphet Historic Park

Ms. Jintjutha Kanuey

Archaeologist

Kamphaengphet Historic Park

Mr. Nimit Budda

Specialist Civil
Technician

Si Satchanalai Historic Park

Ms. Pimnara Kitchoprasert

Specialist
Archaeologist

Mr. Wasan Thepsuriyanont

Specialist
Archaeologist

Bhanom Rung Historic Park

Ms. Kamonwan Nithinant

Archaeologist

Bhanom Rung Historic Park

Ms. Sarisa Jindawong

Director

Chao Sam Phraya National
Museum

Ms. Sasithorn Tovinus

Curator

Chao Sam Phraya National
Museum

Ms. Natthaporn Kaenson

Curator

Chao Sam Phraya National
Museum

205

Ms. Thidakan Pakchan

Specialist Curator

Chankasem National Museum

206

Ms. Kirati Supamanop

Curator

Chankasem National Museum

207

Mrs. Chutima Chantet

Director

Pimai National Museum

208

Mr. Lak Boonrueng

Specialist Curator

Inburi National Museum

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

Phimai Historic Park
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1. World Heritage Committee’s Decision: 39 COM 7B.71 Historic City of Ayutthaya
(Thailand) (C 576)
2. NARA + 20 on Heritage Practices, Cultural Values and the Concept of
Authenticity
3. ICOMOS-ICAHM Salalah Guidelines for The Management of Public
Archaeological Sites
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Decision: 39 COM 7B.71
Historic City of Ayutthaya
(Thailand) (C 576)

856

Themes:
States Parties:
Properties:
Session:

Conservation
Thailand
Historic City of Ayutthaya
39th session of the
Committee (39 COM)
Year:
2015
Decision Code: 39 COM 7B.71

The World Heritage Committee,
1. Having examined Document WHC15/39.COM/7B;
2. Recalling Decision 36 COM 8E, adopted at its 36th session (Saint Petersburg, 2012),
adopting the retrospective Statement of Outstanding Universal Value (OUV) for the property;
3. Acknowledges the information provided by the State Party and the steps taken in response
to the concerns about the quality of the post-flood restoration work undertaken in 2012 and to
the ICOMOS Advisory mission; as well as the project to study and establish flood modelling,
in order to propose flood risk mitigation measures for the Historic City of Ayutthaya with the
assistance of the World Heritage Centre and UNESCO Bangkok;
4. Recommends the State Party to carry out, as a matter of urgency, training programmes to
improve the skills and expertise of craftsmen undertaking the conservation activities and to
ensure conservation approaches are based on scientific conservation principles and
respecting use of traditional materials and skills;
5. Requests the State Party to develop a comprehensive plan for conservation and utilization
with the assistance of experts and specialists of different disciplines and to update the site
Management Plan accordingly;
6. Encourages the State Party to organize an international symposium, in collaboration with
UNESCO and the Advisory Bodies, to debate on the conservation philosophy of brick
associated sites, together with academics and international conservation practitioners;
7. Also requests the State Party to refrain from new construction within the property and its
setting in particular within the area of the footprint of the historic city that may have an impact
on its OUV of the property and to ensure appropriate control mechanisms are established, in
line with the national policy concerning the protection of cultural heritage and World Heritage
properties;
8. Invites the State Party to provide the World Heritage Centre with detailed information
concerning the restoration projects as part of the post-flood interventions and, in general, any
major projects foreseen at the property and its buffer zone, for review by the Advisory Bodies,
in conformity with Paragraph 172 of the Operational Guidelines;
9. Further requests the State Party to submit to the World Heritage Centre, by 1 December
2016, an updated report, including a one-page executive summary, on the state of
conservation of the property and the implementation of the above, for examination by the
World Heritage Committee at its 41st session in 2017.
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NARA + 20:
ON HERITAGE PRACTICES, CULTURAL VALUES,
AND THE CONCEPT OF AUTHENTICITY
Recalling the achievements of the 1994 Nara Document on Authenticity in setting principles
of respect and tolerance for cultural and heritage diversity around the world, and in expanding
the concepts of cultural value and authenticity in heritage practices;
Affirming the importance of community participation, social inclusion, sustainable practices
and intergenerational responsibility in the conservation of heritage;
Recognizing present challenges to the conservation and appreciation of cultural heritage
resulting from globalization, urbanization, demographic changes and new technologies;
Acknowledging the rights of communities to maintain and transmit their particular forms of
tangible and intangible cultural expressions;
Building on international conventions and charters, and the work done in academic and
professional fora since the drafting of the Nara Document that have helped to expand the
scope of cultural heritage and underscore the importance of cultural context and cultural
diversity;
The Agency for Cultural Affairs (Government of Japan), in celebrating the 20th anniversary of
the Nara Document initiated a series of meetings of experts in cooperation with Kyushu
University to evaluate and learn from the practical experiences of applying the Nara Document
to the identification and management of heritage sites over the last 20 years. This Nara+20
text, building on the Himeji Recommendation identifies five key inter-related issues
highlighting prioritized actions to be developed and expanded within global, national and local
contexts by wider community and stakeholder involvement. These texts will be complemented
by the proceedings of the 20th Anniversary of the Nara Document Meeting.
1. Diversity of heritage processes
Just as the Nara Document indicates that authenticity varies according to the cultural context,
the concept of cultural heritage itself assumes diverse forms and processes. In the last 20
years, heritage management and conservation practices have increasingly taken into
consideration the social processes by which cultural heritage is produced, used, interpreted
and safeguarded. In addition, social processes and perceptions of authenticity have been
affected by emerging modes and technologies for accessing and experiencing heritage.
Further work is needed on methodologies for assessing this broader spectrum of cultural forms
and processes, and the dynamic interrelationship between tangible and intangible heritage.
2. Implications of the evolution of cultural values
The Nara Document acknowledges that cultural heritage undergoes a continuous process of
evolution. In the last 20 years, recognition of this evolution has created challenges for heritage
management and has led practitioners to question the validity of universal conservation
principles. In addition, during this period, fruitful engagement by communities in heritage
processes has given rise to the acceptance of new values that had previously gone
unrecognized. These changes require that the identification of values and the determination
of authenticity be based on periodic reviews that accommodate changes over time in
perceptions and attitudes, rather than on a single assessment.
A better understanding is needed of the processes by which authenticity can be periodically
assessed.
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3. Involvement of multiple stakeholders
The Nara Document assigns responsibility for cultural heritage to specific communities that
generated or cared for it. The experience of the last 20 years has demonstrated that cultural
heritage may be significant in different ways to a broader range of communities and interest
groups that now include virtual global communities that did not exist in 1994. This situation is
further complicated by the recognition that individuals can be simultaneously members of more
than one community and by the imbalance of power among stakeholders, often determined
by heritage legislation, decision-making mechanisms, and economic interests. Those with
authority to establish or recognize the significance, value, authenticity, treatment and use of
heritage resources have the responsibility to involve all stakeholders in these processes, not
forgetting those communities with little or no voice. Heritage professionals should engage in
community matters that may affect heritage.
Further work is needed on methodologies to identify the rights, responsibilities,
representatives, and levels of involvement of communities.
4. Conflicting claims and interpretations
The Nara Document calls for respect of cultural diversity in cases where cultural values appear
to be in conflict. In the last 20 years it has become evident that competing values and
meanings of heritage may lead to seemingly irreconcilable conflicts. To address such
situations, credible and transparent processes are required to mediate heritage disputes.
These processes would require that communities in conflict agree to participate in the
conservation of the heritage, even when a shared understanding of its significance is
unattainable.
Further work is needed on consensus-building methods to heritage practice.
5. Role of cultural heritage in sustainable development
The Nara Document does not specifically address issues of culture and development. Over
the last 20 years, however, the need for considering cultural heritage in sustainable
development and poverty reduction strategies has gained broad acceptance. The use of
cultural heritage in development strategies must take into account cultural values, processes,
community concerns, and administrative practices while ensuring equitable participation in
socio-economic benefits. The trade-offs between conservation of cultural heritage and
economic development must be seen as part of the notion of sustainability.
Further work is required to explore the role that cultural heritage can play in sustainable
development, and to identify methods of assessing trade-offs and building synergies so that
cultural values and community concerns are integrated in development processes.
For the purpose of this document, the following interpretations of key words were used:
Authenticity: A culturally contingent quality associated with a heritage place, practice, or
object that conveys cultural value; is recognized as a meaningful expression of an evolving
cultural tradition; and/or evokes among individuals the social and emotional resonance of
group identity.
Conservation: All actions designed to understand a heritage property or element, know,
reflect upon and communicate its history and meaning, facilitate its safeguard, and manage
change in ways that will best sustain its heritage values for present and future generations.
Community: Any group sharing cultural or social characteristics, interests, and perceived
continuity through time, and which distinguishes itself in some respect from other groups.
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Some of the characteristics, interests, needs and perceptions that define the distinctiveness
of a community are directly linked to heritage.
Cultural values: The meanings, functions, or benefits ascribed by various communities to
something they designate as heritage, and which create the cultural significance of a place or
object.
Information sources: all physical, written, oral, and figurative sources that underlie the
understanding and appreciation of the nature, specificities, meaning, and transmission of
cultural heritage and the collective memory it embodies.
Stakeholder: A person, group or organization who has a particular interest in the heritage on
the basis of special associations, meanings, and/or legal and economic interests, and who
can affect, or be affected, by decisions regarding the heritage.
Nara+20 was drafted in English and adopted by the participants at the Meeting on the 20 th
Anniversary of the Nara Document on Authenticity, held at Nara, Japan, from 22-24 October
2014, at the invitation of the Agency for Cultural Affairs (Government of Japan), Nara
Prefecture and Nara City.
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ISTABUL ICOMOS ASSEMBLY REVIEW DRAFT
10 SEPTEMBER 2016

SALALAH GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF
PUBLIC ARCHAEOLOGICAL SITES
To be used in conjunction with
THE SALALAH RECOMMENDATION
ON ARCHAEOLOGICAL PARKS AND SITES

PREAMBLE TO GUIDELINES
Archaeological sites are under the rightful control of stakeholders residing in the
country and region in which they are located. The guidelines to follow are
suggestions made to those stakeholders, should they decide to open an
archaeological site to the public. These guidelines are not intended to be
regulations or standards, and the many parties that have participated in
developing these guidelines hereby declare our opposition to transforming what
follows into regulations or standards. The suggestions made in these guidelines are
drawn from the collective experience of those who have been engaged with
management of publicly accessible archaeological sites in many countries and in
different regions around the world. They are offered with the understanding that
each country and region is different, and that this cultural diversity enriches the
lives of all humans. Any suggestions made in these guidelines that are not
consistent with the regional and local cultural stewardship of archaeological sites,
and especially those open to visitors, can therefore be modified. Archaeological
sites in national park systems around the world and those within World Heritage
Sites present particular challenges because the tourism industry markets them as
premier destinations. This has become clear in the decades since the ratification of
Revised 26 May 2016
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the Convention Concerning the Protection of the of the World Cultural and Natural
Heritage. Since then, similar sets of persistent problems have emerged at
archaeological sites open to the public. These guidelines are intended to lessen the
likelihood that such problems develop and become irremediable at archaeological
sites opened to the public.
PURPOSES AND OBJECTIVES OF THESE GUIDELINES
The purposes of these guidelines are:
 to identify the studies necessary to assess the feasibility of establishing a
sustainable management framework and system for archaeological sites that
are, or are likely to become, open to the public; and
 to guide the development of a sustainable management system by reference
to such a feasibility assessment.
The ultimate objectives of these guidelines are summarized as follows:
 preserving and maintaining archaeological features, materials and sites in
context until they can be studied in a scientific manner;
 providing a model of sound sustainable management practice (including the
use) for the cultural and natural resources of archaeological sites that are
open to the public;
 making use of archaeological sites open to the public to build public
awareness of the value of cultural diversity and the strength of
interconnections between cultures in ways that can benefit all.
 ensure that archaeological sites contribute to Sustainable Development by
preserving and remediating where needed ecological services and providing
opportunities and support for local populations to benefit economically in
ways that do not incite social disruption.
Archaeological sites contain material evidence that when studied scientifically can
inform us about the history of humanity; in that way, in the poetic language of the
ICOMOS Venice Charter of 1946, they are “imbued with messages from the past.”
A visit to an archaeological site conveys the human past with an immediacy that
cannot be provided by other means. Therefore, the experience of visiting an
archaeological site is should be available to as wide an audience as possible, with
the proviso that this does not compromise or destroy the physical evidence of what
2
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transpired in the past. While a standing structure can be cosmetically repaired, the
historic and scientific value of an archaeological site resides completely in the
ability to investigate original material in original: this sets archaeological sites
apart from all other heritage sites.
A visit to an archaeological site can advance the wide spectrum of benefits—
social, economic, and cultural-- associated with heritage. Publicly,
conscientiously presented heritage enriches our understanding of the ongoing
relationship between humans and nature, as well as the common and various means
by which humans organize themselves and interact with other groups. These are
critical contemporary issues. Heritage plays a fundamental role in developing
collective identities. Where heritage is used to privilege narratives in ways that
benefit certain groups, heritage studies drawn from archaeological research and its
material evidence can just as surely be used to challenge these narratives.
Publicly accessible archaeological sites can generate economic benefit in ways that
are both sustainable and unsustainable. Sustainable management of archaeological
sites that are open to the public requires an understanding of how public access and
experience combine to help protect the sites concerned. Sustainable management
also requires the clear identification of how the development of public access
might harm the sites concerned. By definition, unsustainable exploitation
compromises sites that are open to the public and disrupts the endeavor to present
human history in a manner that is as unbiased as possible, an thus in a useful way.
These guidelines are intended to apply to all archaeological sites open to the
public, but they are of particular relevance to sites engaged with the World
Heritage program. The prestige that attends inscription on the World Heritage List
encourages visitation and can foster important economic development locally.
Every site inscribed on the World Heritage List contains material remains of
interest to the field of archaeology. World Heritage Sites include historic cities, all
of which contain an archaeological remains of the earlier “city below the city.”
Other World Heritage Sites, inscribed by virtue of the Outstanding Universal
Value attached to natural resources can possess archaeological remains. Relatively
recent structures and landscapes that are regarded as works of architectural or
engineering genius are of interest to the study of archaeology and related
3
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disciplines. Archaeological materials from all these kinds of sites, if properly
studied, can yield detailed and fascinating information that enriches understanding
of the sites concerned. Archaeology reveals human history and human experience
in the past in ways that are pertinent to contemporary life, including evidence for
the social and economic consequences of human conflict and the repercussions of
overexploitation of the environment. The preservation of archaeological material,
as an essential repository of information, is perhaps of particular importance at
sites that are open to the public as scientific study can enliven and significantly add
to the established knowledge and narratives of the sites concerned. Furthermore,
all World Heritage Sites, with their Outstanding Universal Value, extraordinary
qualities and global visibility, should be exemplars of sustainable management.
THE NEED FOR THESE GUIDELINES
These guidelines explicitly address the necessity for `assessing the feasibility of
establishing sustainable management of archaeological sites open to the public
with as much, or in some cases more, attention and investment of time and funds
than has been given to assessing the suitability of designating a place a special one
that deserves the special notice and regard of the public. There are many useful
documents that deal with the myriad issues associated with the management of
World Heritage Sites. Because they are international in scope, these are useful to
the purposes of these guidelines and some are relevant to archaeological sites. The
guidelines presented here are, however, specifically intended to apply to all
archaeological sites that are open to the public. Among those are archaeological
sites recognized explicitly as such on the World Heritage List or those that may be
inscribed on the List (that is, sites on the World Heritage Tentative Lists that have
been established by States Parties to the World Heritage Convention). Sites on the
World Heritage List should provide models of sustainable management that can be
used elsewhere. They can demonstrate how institutions and programs can be
developed to protect all cultural and natural heritage sites, in accord with the
objectives presented in Article V of the World Heritage Convention.
Many of the most prominent places and iconic sites on the World Heritage List,
including, but not limited to, Petra, Machu Picchu, Angkor, and Pompeii were
obvious choices for World Heritage inscription in terms of suitability. They all
undeniably meet one or more of the criteria laid out in the Operational Guidelines
4
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for the Implementation of the World Heritage Convention, and they all possess
Outstanding Universal Value. Yet the impact of inscription and the feasibility of
sustainably managing them following inscription was not adequately understood at
the time of inscription. Other candidate World Heritage Sites continue to be
presented for nomination with inadequate management feasibility studies to guide
preparation of dossiers. Where a feasible framework for sustainable management
has not been developed, the OUV including integrity and authenticity of nominated
sites is vulnerable. Indeed, management itself is one of the pillars of OUV.
Inattention to the feasibility of putting in place sustainable management before
inviting the public to archaeological sites can only lead to depletion of the
storehouse of scietific and historical information at archaeological sites and
degradedation of the experience of visiting these sites.
It is a daunting task to rapidly assemble a management system after the public has
been invited to visit, particularly if this results in a significant increase in visitors
(often the case when sites are inscribed on the World Heritage List). In the absence
of regional planning and community support for zoning, it is common for
development around and in the site to degrade the environment, often in ways that
are destructive to the site itself. This can occur very rapidly, and dasmge can be
irreversible. Once in place, structures and populations that occupy them have
proven almost impossible to relocate. These issues are exacerbated if there is
limited access to the necessary technological, regulatory, administrative, personnel,
and financial resources. The results too often are very unsatisfactory for all
stakeholders.
Feasibility in this context is dependent upon the ability of stakeholders to plan
appropriately for protection and conservation of the site and the development of
facilities and services required by the public visiting it. This presupposes the
design and implemention of a sound management framework and system.
Management must be founded, first and foremost, on an adequate knowledge of
the site by all involved. It involves establishing capacities for monitoring together
with regulating programs and activities that are adequate for sustainable
management. Management planning and implementation should be linked not only
for the site itself, but also for the immediate surroundings of the site and region
where development is planned that is related to visitation.
5
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These guidelines provide a roadmap for the identification and development of
effective management frameworks and systems, and the necessary improvement to
those already in place.
There is additional strategic value in establishing accepted guidelines for the
management of archaeological sites that are open to the public. Numerous
governmental and non-profit development assistance programs are available that
can provide funds for State Parties and agencies seeking assistance with
sustainable economic development. Adherence to approved guidelines can assist
applications to these programs and provide a rationale for requests of funding and
technical support. The development of a multi-year plan for the sustainable
management of an archaeological site that is open to the public feasible provides a
structure for effective development.

ANTECEDENTS
This document takes note of the work undertaken by ICOMOS in the past,
particularly at Ma’agan in 2002, and has full regard for the guiding principles of
that meeting (Cleere 2010, 5), which identified the following elements as essential
to all management planning:
a) A thorough shared understanding of the property by all stakeholders;
b) A cycle of planning, implementation, monitoring, evaluation and feedback;
c) The involvement of partners and stakeholders;
d) The allocation of necessary resources;
e) capacity-building; and
f) An accountable, transparent description of how the management system
functions.
THE CONCEPT OF THE ARCHAEOLOGICAL PARK
A park is defined for the purposes of these guidelines as a protected area set aside
for public access, enjoyment, and education. This definition is compatible with the
Salalah Recommendation, developed at the First International Conference of

6
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ICOMOS on Archaeological Parks and Sites, 23-25 February 2015, in Salalah, the
Sultanate of Oman
As described in the Salalah Recommendation, archaeological parks contain both
above-ground and below-ground archaeological remains and material. The Salalah
Recommendation advises that the archaeological park should be seen “as a tool for
conservation of archaeological sites on the one hand, and their presentation and
interpretation as a means to understand the shared past of humanity on the other
hand” (http://whc.unesco.org/en/news/1256). As such, it can be seen to advance
the overall objectives of the World Heritage Convention. It should serve as a
didactic device because it can reflect the concept of shared humanity and, if
sustainably managed, provide an example of how sustainable management can be
accomplished in other vulnerable places where important cultural and natural
resources are present.
GUIDELINES
1. Management Planning
1.1 Inventory and evaluation
1.1.1. Cultural resources. An inventory and evaluation of cultural resources is the
first step in establishing the feasibility of developing a sustainable management
system for archaeological sites, features, and landscapes. The evaluation should
address vulnerability and threats as well as importance of cultural resources. Those
with stewardship for the area in question should:
1.1.1.1. Retain credentialed, accredited and internationally recognized
archaeological experts to assist in the identification and evaluation of
archaeological sites, features, landscapes, and all associated material; and
1.1.1.2. Ensure that well-documented and internationally recognized best practices
for field-based study, documentation, evaluation, and protection of archaeological
heritage are implemented.
1.1.2. Natural resources. An inventory and evaluation of natural resources is as
important as that which should be done for cultural resources, and should be done
in ways that will identify environmental changes that might threaten archaeological
7
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resources and environmental services that benefit the local human population, or
might do so in the future. Stewards of the area should:
1.1.2.1. Retain credentialed, accredited and internationally recognized experts in
relevant fields. The inventory should be comprehensive for natural resources and
identify those that are or may be:
1.1.2.1. 1. Threatened or endangered;
1.1.2.1.2. Of central importance to the greater landscape, of which the
archaeological site is a part, in particular those are related to the preservation of
archaeological materials in context.
1.1.2.1.3. Integral to environmental services of value to local human populations.
1.1.3. Infrastructure. As-built surveys and specifications and current conditions of
all infrastructure should be provided, along with known or estimated numbers of
users. Infrastructure includes all buildings, utilities, roads, communication
networks, and means of access and travel.
1.1.4. Traditional use areas. Traditional use areas should be identified. These are
areas of particular value contemporary inhabitants of the site and surrounding
region, including those that might be considered sacred or are used for traditional
purposes (e.g., view sheds, marriages or other celebrations, or the collection of
medicinal or nutritional plants ).
Those who have stewardship of archaeological sites open to the public should:
1.1.4.1. Retain credentialed, accredited and recognized experts on traditional use
areas to identify and evaluate archaeological heritage in such areas; and
1.1.4.2. Ensure that well-documented and internationally recognized best practices
for field-based study, documentation, evaluation and protection of archaeological
heritage in traditional use areas are implemented.
1.2. Establish site boundaries and management zones
1.2.1. Site boundaries. It is essential that the proposed boundary of an
archaeological site that might be opened to the public be accurately determined, as
informed by the inventory of cultural and natural resources.
8
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1.2.2. Site size and configuration. The site should be of sufficient size and
appropriate conﬁguration to render sustainable resource protection and visitor
enjoyment possible and likely (taking into account current and potential impacts
from sources beyond proposed boundaries).
1.2.3. Cost considerations. The characteristics of the site should not preclude
efficient management and administration at a reasonable cost that can be borne by
the party or parties with stewardship responsibility for the site. Considerations
should include:
1.2.3.1. Current and potential uses of the area within the site boundaries and
surrounding lands within and beyond the buffer zone;
1.2.3.2. Land ownership and legal rights to use, including possible changes;
1.2.3.3. Public access and enjoyment potential;
1.2.3.4. Costs associated with acquisition, development, restoration, and day-to day
management and operation;
1.2.3.5. Access (e.g., routes in and out of the property, way-finding, circulation,
and services);
1.2.3.6. Analysis of current degradation of the archaeological resources and its
causes;
1.2.3.7. Current and potential threats to the archaeological resources;
1.2.3.8. The level of local and general public support (e.g., from businesses,
governments, and landowners);
1.2.3.9. The social, political, environmental, and economic impacts of designation;
and
1.2.3.10. The manner and degree to which public goods, such as the quality of the
natural and social environments, education, and health and safety services, should
be enhanced by establishment of a public archaeological site.
1.2.4. Buffer zones. The boundaries of a buffer zone should also be accurate and
well documented.
9
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1.2.4.1. Because a buffer zone alone is usually not enough to ensure protection
from encroachment, agreements with communities and government entities should
be negotiated and formalized in order to accomplish this.
1.2.5. Management Zones. Within each site, Management Zones should be
established, and for each the following should be identified:
1.2.5.1. Desired uses
1.2.5.2. Desired conditions
1.2.5.3. Essential visitor services
1.2.5.4. Interpretive themes (the information that should be presented in each
zone).
1.3. Environmental Impact Assessment or Environmental Impact Study
1.3.1. Environmental impact. An Environmental Impact Assessment or
Environmental Impact Study should be performed for any proposed development
activity that might affect the quality of the environment.
1.3.2. Economic consequences of environmental impact. An Environmental Impact
Assessment or Environmental Impact Study should include an economic analysis
of the potential economic benefits and liabilities that might accrue to private
individuals, business interests, community groups, or local, regional, national, or
global publics.
1.5. Monitoring plan
1.5.1. The monitoring plan. The monitoring plan should specify the technologies,
protocols, instruments, indicators, and standards that should monitor:
1.5.1.1. The condition of cultural resources of all types;
1.5.1.2. The condition of natural resources of all types;
1.5.1.3. Visitor numbers, circulation, and satisfaction;
1.5.1.4. Community satisfaction; and
1.5.1.5. The condition of facilities and infrastructure.
10
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1.5.2. Monitoring priorities. Monitoring priorities should be set by considering
which resources and experiences are:
1.5.2.1. Key to the natural or cultural integrity of the site and to the opportunities
for enjoyment of the site;
1.5.2.2. Essential in order to maintain compliance with the criteria used to identify
the site’s Outstanding Universal Value; and
1.5.2.3. Identiﬁed in the site’s general management plan or other relevant planning
documents as significant.
1.6. Archaeological Research Plan
1.6.1. The archaeological research plan. A plan, including research priorities,
should be developed to address needs for mitigation of archaeological resource
disturbance from natural processes (e.g., flooding) as well as human activities (e.g.,
looting or development). The plan should also identify archaeological research that
is relevant to the importance of the site, and especially research that might address
issues of urgent concern to the field of archaeology, contemporary environmental
policy, and improving international relations.
1.7. Interpretive Plan
1.7.1. The interpretive plan. An interpretive plan should be prepared that identifies
the interpretive themes and sub-themes that best serve the didactic function of the
site. The plan should be updated at least every five years.
1.8. Management Facilities
1.8.1. Management facilities. Management facilities include the structures, utilities,
and equipment necessary for the sustainable management of the archaeological
site. Those necessary to ensure the retention of the site’s integrity, authenticity, and
characteristics relating to its importance should be identified; further, the
requirements for these facilities should be identified.
1.9 Staffing Plan
1.9.1 Sustainable management will require the services of a variety of well-trained
people. These will typically include scientists and archaeologists with pertinent
11
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experience in the natural and cultural resources of the public archaeological site,
maintenance staff, administrative staff having skills in budgeting and scheduling,
interpreters to present the site to visitors, people with museum, curation and
presentation skills, community liaisons, people trained in providing health and
safety services, enforcement personnel, and managers who can coordinate develop
and coordinate all necessary policies, programs, and activities. Staffing needs will
vary; therefore, a staffing plan should be developed that is informed by the
inventory and evaluation of cultural and natural resources and the identified
vulnerability and threats to those resources, as well as the specific objectives
associated with presenting the site to the public. The plan should include an
organization chart, necessary qualifications for all required positions, and duties
and responsibilities for all positions.
1.10. Community Engagement Plan
1.10.1. The community engagement plan. The community engagement plan should
address how stakeholders should be identified, categorized, and engaged.
1.11. General Management Plan
1.11.1. The General Management Plan. Respecting the essential elements of
effective management as presented above and below, a General Management Plan
should be prepared. The plan should set out the framework, structure, system,
policies, and actions that should be taken to ensure sustainable management. For
each action, benchmarks, schedules, indicators, and budgets should be established.
The General Management Plan should include all the material described in
Sections 1.1 through 1.9. More specifically, it should also include:
1.11.1.1. A financial plan, which should describe how entry fees and other fees
should be allocated to the management of the site and a rationale for this;
1.11.1.2. A cyclical maintenance plan, which should describe appropriate
programs, staffing needs, equipment and supplies needs, and facility design.
1.11.1.3. A safety plan, which should include protocols for disaster response,
search and rescue, and requirements for medical facilities; and

12
Revised 26 May 2016
439

Appendix 10

872

1.10.1.2. The inclusion of the staffing plan outlined above (1.9.), which presents
required staff and identifies necessary qualifications, roles, and responsibilities for
each staff member. The staffing plan should include an organization chart.
2. Management Implementation
2.1. Monitoring
2.1.1. Monitoring system feedback. The results of the monitoring system and
program should be used as decision support tools by site management. Decisions
supported by monitoring should involve all aspects of management, including, but
not limited to, cyclical maintenance and capital improvements; personnel
acquisition and management; determination of carrying capacity (which should
vary over time according to management capacity) and limits of acceptable
change; and policy, programs, and activities needed for effective community
involvement.
2.2. Transparency
2.2.1. Transparency in monitoring and management. Stakeholders, from local
community groups to international organizations with an interest in the site, should
be kept informed of any management programs and activities related to their
interest in the site. Monitoring results should be made available to all stakeholders
on a regular basis.
2.3. Networking
2.3.1. Communication and coordination among site managers. It is recommended
that representatives of public archaeological sites meet on a regular basis to share
issues of common concern and the approaches, programs, and activities that have
helped resolve issues of common concern.
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Appendix 11
Conservation plans and details of processes

i. Wat Phra Si Sanphet
ii. Wat Mahathat
iii. Wat Ratchaburana
iv. Wat Pra Ram
v. Wat Pasak
vi. Wat Saphan Nak
vii. Wat Som
viii. Wat Chao Bhram
ix. Wat Maha Saman
x. Wat Hluang Chi Krud
xi. Wat Wang Chai
xii. Wat Phong
xiii. Wat Phra Ngam
xiv. Wat Chum Saeng
xv. Wat Sangha-tae Sangha-tha
xvi. Wat Trai Truang
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การด้าเนินการบูรณะโบราณสถานภายหลังน้าท่วม
1. แหล่งโบราณสถาน

โบราณสถานวัดพระศรีสรรเพชญ์ (Wat Phra Si Sanphet)

2. ที่ตัง ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สิ่งส้าคัญ เจดียป์ ระธาน , อุโบสถ , วิหาร . เจดีย์ราย , วิหารราย , ระเบียงคต
4. สภาพความเสียหาย

ภายหลังจากนาท่วมได้ดาเนินการสารวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับ

โบราณสถาน ดังรายการต่อไปนี
4.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
4.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
4.3เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
5. การบูรณะโบราณสถาน จากสภาพความเสียหายที่สารวจพบสามารถวิเคราะห์สาเหตุและกาหนด
วิธีการบูรณะได้ ดังรายการต่อไปนี
5.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุเกิดจากการที่โบราณสถานถูกแช่นาในเวลานานซึ่งนาที่ท่วมขังโบราณสถานไม่ ใช่
นาที่สะอาดแต่เป็นนาที่เกิดจากรวมตัวของสิ่งสกปรกต่างๆ จึงทาให้เกิดคราบสกปรกเกาะตามโบราณสถาน
- วิธีการการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการใช้นาสะอาดล้างและใช้แปรงขนอ่อนขัด
ล้างคราบสกปรกที่เกาะตามโบราณสถานออก
5.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุ เ กิ ด จากการที่ ฐ านของโบราณสถานถู ก น าท่ ว มในเวลานานและอิ ฐ ที่ ใ ช้ ก่ อ
โบราณสถานมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว จึงทาให้เกิดการเปื่อยยุ่ยของผิวบริเวณฐานโบราณสถานที่แช่นา
- วิธีการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการสกัดอิฐในส่วนฐานเดิมที่สึกกร่อนออกความ
ลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ และก่อเสริมใหม่โดยใช้อิฐตามรูปแบบและขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
5.3 เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
- สาเหตุเกิดจากการบูรณะโบราณสถานในส่วนฐานของโบราณบางจุดเป็นการบูรณะโดย
การก่อเสริมจากโบราณสถานเดิมจึงอาจทาให้การยึดเกาะของตัวโบราณสถานเดิมและของใหม่ที่ก่อเสริมไม่ดี
เท่าที่ควรเมื่อโบราณสถานถูกนาท่วมจึงทาให้รอยต่อของโบราณสถานเกิดการแยกตัวจึงทาให้เกิดการแยกตัว
ของฐานโบราณสถานและเกิดรอยแตกร้างในส่วนของผนังอาคาร
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- วิ ธี ก ารด าเนิ น การบู ร ณะ ด าเนิ น การเจาะอั ด ฉี ด น าปู น เข้ า ไปสนส่ ว นฐานของ
โบราณสถานเพื่อให้เพิ่มการยึดเกาะของอิฐที่อยู่ภายในโบราณสถาน ในส่วนของรอยแตกร้าวดาเนินการโดย
การสกัดอิฐในส่วนของรอแตกร้าวออกความลึกประมาณ 1 ก้ อนอิฐ เจาะเย็บโดยใช้เหล็กชุบกาวาไนความลึก
ประมาณ 0.10 เมตร ยึดด้วยอีพ็อกซี่ ระยะห่างประมาณ 0.30 เมตร และก่อปิดโดยใช้อิฐตามรูปแบบและ
ขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
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รูปภาพประกอบการบูรณะ
รูปภาพก่อนการบูรณะวิหาร (Before Conservation of Sanctuary)

รูปภาพขณะดาเนินการบูรณะวิหาร (During Conservation)

รูปภาพหลังบูรณะวิหาร (After conservation of Sanctuary)
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รูปภาพก่อนการบูรณะเจดีย์ (Before Conservation of Pagoda)

รูปภาพขณะดาเนินการบูรณะเจดีย์ (During Conservation)

รูปภาพหลังบูรณะเจดีย์ (After Conservation of Pagoda)
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การด้าเนินการบูรณะโบราณสถานภายหลังน้าท่วม
1. แหล่งโบราณสถาน

โบราณสถานวัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

2. ที่ตัง ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สิ่งส้าคัญ ปรางค์ประธาน , อุโบสถ , วิหาร . เจดีย์ราย , วิหารราย , ระเบียงคต
4. สภาพความเสียหาย

ภายหลังจากนาท่วมได้ดาเนินการสารวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับ

โบราณสถาน ดังรายการต่อไปนี
4.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
4.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
4.3เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
5. การบูรณะโบราณสถาน จากสภาพความเสียหายที่สารวจพบสามารถวิเคราะห์สาเหตุและกาหนด
วิธีการบูรณะได้ ดังรายการต่อไปนี
5.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุเกิดจากการที่โบราณสถานถูกแช่นาในเวลานานซึ่งนาที่ท่วมขังโบราณสถานไม่ใช่
นาที่สะอาดแต่เป็นนาที่เกิดจากรวมตัวของสิ่งสกปรกต่างๆ จึงทาให้เกิดคราบสกปรกเกาะตามโบราณสถาน
- วิธีการการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการใช้นาสะอาดล้างและใช้แปรงขนอ่อนขัด
ล้างคราบสกปรกที่เกาะตามโบราณสถานออก
5.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุ เ กิ ด จากการที่ ฐ านของโบราณสถานถู ก น าท่ ว มในเวลานานและอิ ฐ ที่ ใ ช้ ก่ อ
โบราณสถานมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว จึงทาให้เกิดการเปื่อยยุ่ยของผิวบริเวณฐานโบราณสถานที่แช่นา
- วิธีการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการสกัดอิฐในส่วนฐานเดิมที่สึกกร่อนออกความ
ลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ และก่อเสริมใหม่โดยใช้อิฐตามรูปแบบและขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
5.3 เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
- สาเหตุเกิดจากการบูรณะโบราณสถานในส่วนฐานของโบราณบางจุดเป็นการบูรณะโดย
การก่อเสริมจากโบราณสถานเดิมจึงอาจทาให้การยึดเกาะของตัวโบราณสถานเดิมและของใหม่ที่ก่อเสริมไม่ดี
เท่าที่ควรเมื่อโบราณสถานถูกนาท่วมจึงทาให้รอยต่อของโบราณสถานเกิดการแยกตัวจึงทาให้เกิดการแยกตัว
ของฐานโบราณสถานและเกิดรอยแตกร้างในส่วนของผนังอาคาร
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- วิ ธี ก ารด าเนิ น การบู ร ณะ ด าเนิ น การเจาะอั ด ฉี ด น าปู น เข้ า ไปสนส่ ว นฐานของ
โบราณสถานเพื่อให้เพิ่มการยึดเกาะของอิฐที่อยู่ภายในโบราณสถาน ในส่วนของรอยแตกร้าวดาเนินการโดย
การสกัดอิฐในส่วนของรอแตกร้าวออกความลึกประมาณ 1 ก้ อนอิฐ เจาะเย็บโดยใช้เหล็กชุบกาวาไนความลึก
ประมาณ 0.10 เมตร ยึดด้วยอีพ็อกซี่ ระยะห่างประมาณ 0.30 เมตร และก่อปิดโดยใช้อิฐตามรูปแบบและ
ขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย

รูปภาพขณะดาเนินการบูรณะเจดีย์ (During Conservation)

รูปภาพหลังการบูรณะการบูรณะเจดีย์ (After Conservation)

Appendix 11

รูปภาพขณะดาเนินการเจาะฉีดนาปูนเสริมเหล็กไร้สนิม (During the Injection Grouts)

รูปภาพขณะดาเนินการเจาะฉีดนาปูนเสริมเหล็กไร้สนิมแล้วเสร็จ (After Grouted)
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การด้าเนินการบูรณะโบราณสถานภายหลังน้าท่วม
1. แหล่งโบราณสถาน

โบราณสถานวัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana)

2. ที่ตัง ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สิ่งส้าคัญ ปรางค์ประธาน , อุโบสถ , วิหาร . เจดีย์ราย , วิหารราย , ระเบียงคต
4. สภาพความเสียหาย

ภายหลังจากนาท่วมได้ดาเนินการสารวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับ

โบราณสถาน ดังรายการต่อไปนี
4.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
4.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
4.3เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
5. การบูรณะโบราณสถาน จากสภาพความเสียหายที่สารวจพบสามารถวิเคราะห์สาเหตุและกาหนด
วิธีการบูรณะได้ ดังรายการต่อไปนี
5.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุเกิดจากการที่โบราณสถานถูกแช่นาในเวลานานซึ่งนาที่ท่วมขังโบราณสถานไม่ใช่
นาที่สะอาดแต่เป็นนาทีเ่ กิดจากรวมตัวของสิ่งสกปรกต่างๆ จึงทาให้เกิดคราบสกปรกเกาะตามโบราณสถาน
- วิธีการการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการใช้นาสะอาดล้างและใช้แปรงขนอ่อนขัด
ล้างคราบสกปรกที่เกาะตามโบราณสถานออก
5.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุ เ กิ ด จากการที่ ฐ านของโบราณสถานถู ก น าท่ ว มในเวลานานและอิ ฐ ที่ ใ ช้ ก่ อ
โบราณสถานมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว จึงทาให้เกิดการเปื่อยยุ่ยของผิวบริเวณฐานโบราณสถานที่แช่นา
- วิธีการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการสกัดอิฐในส่วนฐานเดิมที่สึกกร่อนออกความ
ลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ และก่อเสริมใหม่โดยใช้อิฐตามรูปแบบและขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
5.3 เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
- สาเหตุเกิดจากการบูรณะโบราณสถานในส่วนฐานของโบราณบางจุดเป็นการบูรณะโดย
การก่อเสริมจากโบราณสถานเดิมจึงอาจทาให้การยึดเกาะของตัวโบราณสถานเดิมและของใหม่ที่ก่อเสริมไม่ดี
เท่าที่ควรเมื่อโบราณสถานถูกนาท่วมจึงทาให้รอยต่อของโบราณสถานเกิดการแยกตัวจึงทาให้เกิดการแยกตัว
ของฐานโบราณสถานและเกิดรอยแตกร้างในส่วนของผนังอาคาร
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- วิ ธี ก ารด าเนิ น การบู ร ณะ ด าเนิ น การเจาะอั ด ฉี ด น าปู น เข้ า ไปสนส่ ว นฐานของ
โบราณสถานเพื่อให้เพิ่มการยึดเกาะของอิฐที่อยู่ ภายในโบราณสถาน ในส่วนของรอยแตกร้าวดาเนินการโดย
การสกัดอิฐในส่วนของรอแตกร้าวออกความลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ เจาะเย็บโดยใช้เหล็กชุบกาวาไนความลึก
ประมาณ 0.10 เมตร ยึดด้วยอีพ็อกซี่ ระยะห่างประมาณ 0.30 เมตร และก่อปิดโดยใช้อิฐตามรูปแบบและ
ขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
รูปภาพก่อนการบูรณะกาแพง (Before Conservation of the wall)

รูปภาพหลังการบูรณะวิหาร(After Conservation the wall)

Appendix 11

รูปภาพก่อนการบูรณะวิหาร (Before Conservation of Sanctuary)

รูปภาพขณะการบูรณะวิหาร (During Conservation)

รูปภาพหลังการบูรณะวิหาร (After Conservation of Sanctuary)
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การด้าเนินการบูรณะโบราณสถานภายหลังน้าท่วม
1. แหล่งโบราณสถาน

โบราณสถานวัดพระราม (Wat Pra Ram)

2. ที่ตัง ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สิ่งส้าคัญ ปรางค์ประธาน , อุโบสถ , วิหาร . เจดีย์ราย , วิหารราย , ระเบียงคต
4. สภาพความเสียหาย

ภายหลังจากนาท่วมได้ดาเนินการสารวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับ

โบราณสถาน ดังรายการต่อไปนี
4.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
4.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
4.3เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
5. การบูรณะโบราณสถาน จากสภาพความเสียหายที่สารวจพบสามารถวิเคราะห์สาเหตุและกาหนด
วิธีการบูรณะได้ ดังรายการต่อไปนี
5.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุเกิดจากการที่โบราณสถานถูกแช่นาในเวลานานซึ่งนาที่ท่วมขังโบราณสถานไม่ใช่
นาที่สะอาดแต่เป็นนาที่เกิดจากรวมตัวของสิ่งสกปรกต่างๆ จึงทาให้เกิดคราบสกปรกเกาะตามโบราณสถาน
- วิธีการการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการใช้นาสะอาดล้างและใช้แปรงขนอ่อนขัด
ล้างคราบสกปรกที่เกาะตามโบราณสถานออก
5.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุ เ กิ ด จากการที่ ฐ านของโบราณสถานถู ก น าท่ ว มในเวลานานและอิ ฐ ที่ ใ ช้ ก่ อ
โบราณสถานมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว จึงทาให้เกิดการเปื่อยยุ่ยของผิวบริเวณฐานโบราณสถานที่แช่นา
- วิธีการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการสกัดอิฐในส่วนฐานเดิมที่สึกกร่อนออกความ
ลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ และก่อเสริมใหม่โดยใช้อิฐตามรูปแบบและขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
5.3 เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
- สาเหตุเกิดจากการบูรณะโบราณสถานในส่วนฐานของโบราณบางจุดเป็นการบูรณะโดย
การก่อเสริมจากโบราณสถานเดิมจึงอาจทาให้การยึดเกาะของตัวโบราณสถานเดิมและของใหม่ที่ก่อเสริมไม่ดี
เท่าที่ควรเมื่อโบราณสถานถูกนาท่วมจึงทาให้รอยต่อของโบราณสถานเกิดการแยกตัวจึงทาให้เกิดการแยกตัว
ของฐานโบราณสถานและเกิดรอยแตกร้างในส่วนของผนังอาคาร
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- วิ ธี ก ารด าเนิ น การบู ร ณะ ด าเนิ น การเจาะอั ด ฉี ด น าปู น เข้ า ไปสนส่ ว นฐานของ
โบราณสถานเพื่อให้เพิ่มการยึดเกาะของอิฐที่อยู่ภายในโบราณสถาน ในส่วนของรอยแตกร้าวดาเนินการโดย
การสกัดอิฐในส่วนของรอแตกร้าวออกความลึกประมาณ 1 ก้ อนอิฐ เจาะเย็บโดยใช้เหล็กชุบกาวาไนความลึก
ประมาณ 0.10 เมตร ยึดด้วยอีพ็อกซี่ ระยะห่างประมาณ 0.30 เมตร และก่อปิดโดยใช้อิฐตามรูปแบบและ
ขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย

Appendix 11

รูปภาพก่อนบูรณะเจดีย์ (Before Conservation)

รูปภาพขณะดาเนินการบูรณะเจดีย์ (During Conservation)

รูปภาพหลังบูรณะเจดีย์ (After Conservation)
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การด้าเนินการบูรณะโบราณสถานภายหลังน้าท่วม
1. แหล่งโบราณสถาน

โบราณสถานวัดป่าสัก (Wat Pasak)

2. ที่ตัง ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สิ่งส้าคัญ เจดียท์ รงปรางค์
4. สภาพความเสียหาย

ภายหลังจากนาท่วมได้ดาเนินการสารวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับ

โบราณสถาน ดังรายการต่อไปนี
4.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
4.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
4.3เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
5. การบูรณะโบราณสถาน จากสภาพความเสียหายที่สารวจพบสามารถวิเคราะห์สาเหตุและกาหนด
วิธีการบูรณะได้ ดังรายการต่อไปนี
5.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุเกิดจากการที่โบราณสถานถูกแช่นาในเวลานานซึ่งนาที่ท่วมขังโบราณสถานไม่ใช่
นาที่สะอาดแต่เป็นนาที่เกิดจากรวมตัวของสิ่งสกปรกต่างๆ จึงทาให้เกิดคราบสกปรกเกาะตามโบราณสถาน
- วิธีการการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการใช้นาสะอาดล้างและใช้แปรงขนอ่อนขัด
ล้างคราบสกปรกที่เกาะตามโบราณสถานออก
5.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุ เ กิ ด จากการที่ ฐ านของโบราณสถานถู ก น าท่ ว มในเวลานานและอิ ฐ ที่ ใ ช้ ก่ อ
โบราณสถานมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว จึงทาให้เกิดการเปื่อยยุ่ยของผิวบริเวณฐานโบราณสถานที่แช่นา
- วิธีการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการสกัดอิฐในส่วนฐานเดิมที่สึกกร่อนออกความ
ลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ และก่อเสริมใหม่โดยใช้อิฐตามรูปแบบและขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
5.3 เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
- สาเหตุเกิดจากการบูรณะโบราณสถานในส่วนฐานของโบราณบางจุดเป็นการบูรณะโดย
การก่อเสริมจากโบราณสถานเดิมจึงอาจทาให้การยึดเกาะของตัวโบราณสถานเดิมและของใหม่ที่ก่อเสริมไม่ดี
เท่าที่ควรเมื่อโบราณสถานถูกนาท่วมจึงทาให้รอยต่อของโบราณสถานเกิดการแยกตัวจึงทาให้เกิดการแยกตัว
ของฐานโบราณสถานและเกิดรอยแตกร้างในส่วนของผนังอาคาร
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- วิ ธี ก ารด าเนิ น การบู ร ณะ ด าเนิ น การเจาะอั ด ฉี ด น าปู น เข้ า ไปสนส่ ว นฐานของ
โบราณสถานเพื่อให้เพิ่มการยึดเกาะของอิฐที่อยู่ภายในโบราณสถาน ในส่วนของรอยแตกร้าวดาเนินการโดย
การสกัดอิฐในส่วนของรอแตกร้าวออกความลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ เจาะเย็บโดยใช้เหล็กชุบกาวาไนความลึก
ประมาณ 0.10 เมตร ยึดด้วยอีพ็อกซี่ ระยะห่างประมาณ 0.30 เมตร และก่อปิดโดยใช้อิฐตามรูปแบบและ
ขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย

รูปภาพก่อนบูรณะ (Before Conservation)

Appendix 11

รูปภาพเจดีย์ประธานขณะดาเนินการบูรณะ (During Conservation)

รูปภาพเจดีย์ประธานหลังการบูรณะ (After Conservation)
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การด้าเนินการบูรณะโบราณสถานภายหลังน้าท่วม
1. แหล่งโบราณสถาน

โบราณสถานวัดสะพานนาค (Wat Saphan Nak)

2. ที่ตัง ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สิ่งส้าคัญ เจดียป์ ระธาน , วิหาร
4. สภาพความเสียหาย

ภายหลังจากนาท่วมได้ดาเนินการสารวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับ

โบราณสถาน ดังรายการต่อไปนี
4.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
4.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
4.3เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
5. การบูรณะโบราณสถาน จากสภาพความเสียหายที่สารวจพบสามารถวิเคราะห์สาเหตุและกาหนด
วิธีการบูรณะได้ ดังรายการต่อไปนี
5.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุเกิดจากการที่โบราณสถานถูกแช่นาในเวลานานซึ่งนาที่ท่วมขังโบราณสถานไม่ใช่
นาที่สะอาดแต่เป็นนาที่เกิดจากรวมตัวของสิ่งสกปรกต่างๆ จึงทาให้เกิดคราบสกปรกเกาะตามโบราณสถาน
- วิธีการการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการใช้นาสะอาดล้างและใช้แปรงขนอ่อนขัด
ล้างคราบสกปรกที่เกาะตามโบราณสถานออก
5.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุ เ กิ ด จากการที่ ฐ านของโบราณสถานถู ก น าท่ ว มในเวลานานและอิ ฐ ที่ ใ ช้ ก่ อ
โบราณสถานมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว จึงทาให้เกิดการเปื่อยยุ่ยของผิวบริเวณฐานโบราณสถานที่แช่นา
- วิธีการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการสกัดอิฐในส่วนฐานเดิมที่สึกกร่อนออกความ
ลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ และก่อเสริมใหม่โดยใช้อิฐตามรูปแบบและขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
5.3 เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
- สาเหตุเกิดจากการบูรณะโบราณสถานในส่วนฐานของโบราณบางจุดเป็นการบูรณะโดย
การก่อเสริมจากโบราณสถานเดิมจึงอาจทาให้การยึดเกาะของตัวโบราณสถานเดิมและของใหม่ที่ก่อเสริมไม่ดี
เท่าที่ควรเมื่อโบราณสถานถูกนาท่วมจึงทาให้รอยต่อของโบราณสถานเกิดการแยกตัวจึงทาให้เกิดการแยกตัว
ของฐานโบราณสถานและเกิดรอยแตกร้างในส่วนของผนังอาคาร
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- วิ ธี ก ารด าเนิ น การบู ร ณะ ด าเนิ น การเจาะอั ด ฉี ด น าปู น เข้ า ไปสนส่ ว นฐานของ
โบราณสถานเพื่อให้เพิ่มการยึดเกาะของอิฐที่อยู่ภายในโบราณสถาน ในส่วนของรอยแตกร้าวดาเนินการโดย
การสกัดอิฐในส่วนของรอแตกร้าวออกความลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ เจาะเย็บโดยใช้เหล็กชุบกาวาไนความลึก
ประมาณ 0.10 เมตร ยึดด้วยอี พ็อกซี่ ระยะห่างประมาณ 0.30 เมตร และก่อปิดโดยใช้อิฐตามรูปแบบและ
ขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย

รูปภาพเจดีย์ประธานก่อนบูรณะ (Before Conservation)
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รูปภาพเจดีย์ประธานก่อนบูรณะ (During Conservation)

รูปภาพเจดีย์ประธานหลังบูรณะ (After Conservation)
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การด้าเนินการบูรณะโบราณสถานภายหลังน้าท่วม
1. แหล่งโบราณสถาน

โบราณสถานวัดส้ม (Wat Som)

2. ที่ตัง ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สิ่งส้าคัญ ปรางค์ประธาน , วิหาร
4. สภาพความเสียหาย

ภายหลังจากนาท่วมได้ดาเนินการสารวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับ

โบราณสถาน ดังรายการต่อไปนี
4.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
4.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
4.3เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
5. การบูรณะโบราณสถาน จากสภาพความเสียหายที่สารวจพบสามารถวิเคราะห์สาเหตุและกาหนด
วิธีการบูรณะได้ ดังรายการต่อไปนี
5.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุเกิดจากการที่โบราณสถานถูกแช่นาในเวลานานซึ่งนาที่ท่วมขังโบราณสถานไม่ใช่
นาที่สะอาดแต่เป็นนาที่เกิดจากรวมตัวของสิ่งสกปรกต่างๆ จึงทาให้เกิดคราบสกปรกเกาะตามโบราณสถาน
- วิธีการการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการใช้นาสะอาดล้างและใช้แปรงขนอ่อนขัด
ล้างคราบสกปรกที่เกาะตามโบราณสถานออก
5.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุ เ กิ ด จากการที่ ฐ านของโบราณสถานถู ก น าท่ ว มในเวลานานและอิ ฐ ที่ ใ ช้ ก่ อ
โบราณสถานมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว จึงทาให้เกิดการเปื่อยยุ่ยของผิวบริเวณฐานโบราณสถานที่แช่นา
- วิธีการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการสกัดอิฐในส่วนฐานเดิมที่สึกกร่อนออกความ
ลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ และก่อเสริมใหม่โดยใช้อิฐตามรูปแบบและขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
5.3 เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
- สาเหตุเกิดจากการบูรณะโบราณสถานในส่วนฐานของโบราณบางจุดเป็นการบูรณะโดย
การก่อเสริมจากโบราณสถานเดิมจึงอาจทาให้การยึดเกาะของตัวโบราณสถานเดิมและของใหม่ที่ก่อเสริมไม่ดี
เท่าที่ควรเมื่อโบราณสถานถูกนาท่วมจึงทาให้รอยต่อของโบราณสถานเกิดการแยกตัวจึงทาให้เกิดการแยกตัว
ของฐานโบราณสถานและเกิดรอยแตกร้างในส่วนของผนังอาคาร
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- วิ ธี ก ารด าเนิ น การบู ร ณะ ด าเนิ น การเจาะอั ด ฉี ด น าปู น เข้ า ไปสนส่ ว นฐานของ
โบราณสถานเพื่อให้เพิ่มการยึดเกาะของอิฐที่อยู่ภายในโบราณสถาน ในส่วนของรอยแตกร้าวดาเนินการโดย
การสกัดอิฐในส่วนของรอแตกร้าวออกความลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ เจาะเย็บโดยใช้เหล็กชุบกาวาไนความลึก
ประมาณ 0.10 เมตร ยึ ดด้วยอีพ็อกซี่ ระยะห่างประมาณ 0.30 เมตร และก่อปิดโดยใช้อิฐตามรูปแบบและ
ขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย

รูปภาพปรางค์ประธานก่อนการบูรณะ (Before Conservation)
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รูปภาพปรางค์ประธานก่อนการบูรณะ (During Conservation)

รูปภาพปรางค์ประธานหลังการบูรณะ (After Conservation)
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การด้าเนินการบูรณะโบราณสถานภายหลังน้าท่วม
1. แหล่งโบราณสถาน

โบราณสถานวัดเจ้าพราหม์ (Wat Chao Bhram)

2. ที่ตัง ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สิ่งส้าคัญ เจดีย์ทรงปรางค์ปรางค์ ,วิหาร
4. สภาพความเสียหาย

ภายหลังจากนาท่วมได้ดาเนินการสารวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับ

โบราณสถาน ดังรายการต่อไปนี
4.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
4.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
4.3เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
5. การบูรณะโบราณสถาน จากสภาพความเสียหายที่สารวจพบสามารถวิเคราะห์สาเหตุและกาหนด
วิธีการบูรณะได้ ดังรายการต่อไปนี
5.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุเกิดจากการที่โบราณสถานถูกแช่นาในเวลานานซึ่งนาที่ท่วมขังโบราณสถานไม่ใช่
นาที่สะอาดแต่เป็นนาที่เกิดจากรวมตัวของสิ่งสกปรกต่างๆ จึงทาให้เกิดคราบสกปรกเกาะตามโบราณสถาน
- วิธีการการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการใช้นาสะอาดล้างและใช้แปรงขนอ่อนขัด
ล้างคราบสกปรกที่เกาะตามโบราณสถานออก
5.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุ เ กิ ด จากการที่ ฐ านของโบราณสถานถู ก น าท่ ว มในเวลานานและอิ ฐ ที่ ใ ช้ ก่ อ
โบราณสถานมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว จึงทาให้เกิดการเปื่อยยุ่ยของผิวบริเวณฐานโบราณสถานที่แช่นา
- วิธีการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการสกัดอิฐในส่วนฐานเดิมที่สึกกร่ อนออกความ
ลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ และก่อเสริมใหม่โดยใช้อิฐตามรูปแบบและขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
5.3 เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
- สาเหตุเกิดจากการบูรณะโบราณสถานในส่วนฐานของโบราณบางจุดเป็นการบูรณะโดย
การก่อเสริมจากโบราณสถานเดิมจึงอาจทาให้การยึ ดเกาะของตัวโบราณสถานเดิมและของใหม่ที่ก่อเสริมไม่ดี
เท่าที่ควรเมื่อโบราณสถานถูกนาท่วมจึงทาให้รอยต่อของโบราณสถานเกิดการแยกตัวจึงทาให้เกิดการแยกตัว
ของฐานโบราณสถานและเกิดรอยแตกร้างในส่วนของผนังอาคาร
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- วิ ธี ก ารด าเนิ น การบู ร ณะ ด าเนิ น การเจาะอั ด ฉี ด น าปู น เข้ า ไปสนส่ ว นฐ านของ
โบราณสถานเพื่อให้เพิ่มการยึดเกาะของอิฐที่อยู่ภายในโบราณสถาน ในส่วนของรอยแตกร้าวดาเนินการโดย
การสกัดอิฐในส่วนของรอแตกร้าวออกความลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ เจาะเย็บโดยใช้เหล็กชุบกาวาไนความลึก
ประมาณ 0.10 เมตร ยึดด้วยอีพ็อกซี่ ระยะห่างประมาณ 0.30 เมตร และก่อปิดโดยใช้อิฐตามรูปแบบและ
ขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย

รูปภาพโบราณก่อนการบูรณะ (Before Conservation)
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รูปภาพขณะดาเนินการบูรณะ (During Conservation)

รูปภาพหลังการบูรณะ (After Conservation)
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การด้าเนินการบูรณะโบราณสถานภายหลังน้าท่วม
1. แหล่งโบราณสถาน

โบราณสถานวัดมหาสมัน (Wat Maha Saman)

2. ที่ตัง ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สิ่งส้าคัญ เจดียป์ ระธาน , อุโบสถ , วิหาร . เจดีย์ราย
4. สภาพความเสียหาย

ภายหลังจากนาท่วมได้ดาเนินการสารวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับ

โบราณสถาน ดังรายการต่อไปนี
4.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
4.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
4.3เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
5. การบูรณะโบราณสถาน จากสภาพความเสียหายที่สารวจพบสามารถวิเคราะห์สาเหตุและกาหนด
วิธีการบูรณะได้ ดังรายการต่อไปนี
5.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุเกิดจากการที่โบราณสถานถูกแช่นาในเวลานานซึ่งนาที่ท่วมขังโบราณสถานไม่ใช่
นาที่สะอาดแต่เป็นนาทีเ่ กิดจากรวมตัวของสิ่งสกปรกต่างๆ จึงทาให้เกิดคราบสกปรกเกาะตามโบราณสถาน
- วิธีการการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการใช้นาสะอาดล้างและใช้แปรงขนอ่อนขัด
ล้างคราบสกปรกที่เกาะตามโบราณสถานออก
5.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุ เ กิ ด จากการที่ ฐ านของโบราณสถานถู ก น าท่ ว มในเวลานานและอิ ฐ ที่ ใ ช้ ก่ อ
โบราณสถานมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว จึงทาให้เกิดการเปื่อยยุ่ยของผิวบริเวณฐานโบราณสถานที่แช่นา
- วิธีการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการสกัดอิฐในส่วนฐานเดิมที่สึกกร่อนออกความ
ลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ และก่อเสริมใหม่โดยใช้อิฐตามรูปแบบและขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
5.3 เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
- สาเหตุเกิดจากการบูรณะโบราณสถานในส่วนฐานของโบราณบางจุดเป็นการบูรณะโดย
การก่อเสริมจากโบราณสถานเดิมจึงอาจทาให้การยึดเกาะของตัวโบราณสถานเดิมและของใหม่ที่ก่อเสริมไม่ดี
เท่าที่ควรเมื่อโบราณสถานถูกนาท่วมจึงทาให้รอยต่อของโบราณสถานเกิดการแยกตัวจึงทาให้เกิดการแยกตัว
ของฐานโบราณสถานและเกิดรอยแตกร้างในส่วนของผนังอาคาร
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- วิ ธี ก ารด าเนิ น การบู ร ณะ ด าเนิ น การเจาะอั ด ฉี ด น าปู น เข้ า ไปสนส่ ว นฐานของ
โบราณสถานเพื่อให้เพิ่มการยึดเกาะของอิฐที่อยู่ภายในโบราณสถาน ในส่วนของรอยแตกร้าวดาเนินการโดย
การสกัดอิฐในส่วนของรอแตกร้าวออกความลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ เจาะเย็บโดยใช้เหล็กชุบกาวาไนความลึก
ประมาณ 0.10 เมตร ยึดด้วยอีพ็อกซี่ ระยะห่างประมาณ 0.30 เมตร และก่อปิดโดยใช้อิฐตามรูปแบบและ
ขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย

รูปภาพก่อนการบูรณะ (Before Conservation)

Appendix 11

รูปภาพขณะดาเนินการบูรณะ (During Conservation)

รูปภาพหลังดาเนินการบูรณะ (After Conservation)

902

Appendix 11

903

การด้าเนินการบูรณะโบราณสถานภายหลังน้าท่วม
1. แหล่งโบราณสถาน

โบราณสถานวัดหลวงชีกรุด (Wat Hluang Chi Krud)

2. ที่ตัง ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สิ่งส้าคัญ อุโบสถ , วิหาร
4. สภาพความเสียหาย

ภายหลังจากนาท่วมได้ดาเนินการสารวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับ

โบราณสถาน ดังรายการต่อไปนี
4.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
4.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
4.3เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
5. การบูรณะโบราณสถาน จากสภาพความเสียหายที่สารวจพบสามารถวิเคราะห์สาเหตุและกาหนด
วิธีการบูรณะได้ ดังรายการต่อไปนี
5.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุเกิดจากการที่โบราณสถานถูกแช่นาในเวลานานซึ่งนาที่ท่วมขังโบราณสถานไม่ใช่
นาที่สะอาดแต่เป็นนาที่เกิดจากรวมตัวของสิ่งสกปรกต่างๆ จึงทาให้เกิดคราบสกปรกเกาะตามโบราณสถาน
- วิธีการการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการใช้นาสะอาดล้างและใช้แปรงขนอ่อนขัด
ล้างคราบสกปรกที่เกาะตามโบราณสถานออก
5.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุ เ กิ ด จากการที่ ฐ านของโบราณสถานถู ก น าท่ ว มในเวลานานและอิ ฐ ที่ ใ ช้ ก่ อ
โบราณสถานมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว จึงทาให้เกิดการเปื่อยยุ่ยของผิวบริเวณฐานโบราณสถานที่แช่นา
- วิธีการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการสกัดอิฐในส่วนฐานเดิมที่สึกกร่อนออกความ
ลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ และก่อเสริมใหม่โดยใช้อิฐตามรูปแบบและขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
5.3 เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
- สาเหตุเกิดจากการบูรณะโบราณสถานในส่วนฐานของโบราณบางจุดเป็นการบูรณะโดย
การก่อเสริมจากโบราณสถานเดิมจึงอาจทาให้การยึดเกาะของตัวโบราณสถานเดิมและของใหม่ที่ก่อเสริมไม่ดี
เท่าที่ควรเมื่อโบราณสถานถูกนาท่วมจึงทาให้รอยต่อของโบราณสถานเกิดการแยกตัวจึงทาให้เกิดการแยกตัว
ของฐานโบราณสถานและเกิดรอยแตกร้างในส่วนของผนังอาคาร
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- วิ ธี ก ารด าเนิ น การบู ร ณะ ด าเนิ น การเจาะอั ด ฉี ด น าปู น เข้ า ไปสนส่ ว นฐานของ
โบราณสถานเพื่อให้เพิ่มการยึดเกาะของอิฐที่อยู่ภายในโบราณสถาน ในส่วนของรอยแตกร้าวดาเนินการโดย
การสกัดอิฐในส่วนของรอแตกร้าวออกความลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ เจาะเย็บโดยใช้เหล็กชุบกาวาไนความลึก
ประมาณ 0.10 เมตร ยึดด้วยอีพ็อกซี่ ระยะห่างประมาณ 0.30 เมตร และก่อปิดโดยใช้อิฐตามรูปแบบและ
ขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย

รูปภาพวิหารก่อนการบูรณะ (Before Conservation)

Appendix 11

รูปภาพวิหารขณะดาเนินการบูรณะ (During Conservation)

รูปภาพวิหารหลังการบูรณะ (After Conservation)
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การด้าเนินการบูรณะโบราณสถานภายหลังน้าท่วม
1. แหล่งโบราณสถาน

โบราณสถานวัดวังไชย (Wat Wang Chai)

2. ที่ตัง ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สิ่งส้าคัญ เจดียป์ ระธาน , อุโบสถ , วิหาร
4. สภาพความเสียหาย

ภายหลังจากนาท่วมได้ดาเนินการสารวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับ

โบราณสถาน ดังรายการต่อไปนี
4.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
4.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
4.3เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
5. การบูรณะโบราณสถาน จากสภาพความเสียหายที่สารวจพบสามารถวิเคราะห์สาเหตุและกาหนด
วิธีการบูรณะได้ ดังรายการต่อไปนี
5.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุเกิดจากการที่โบราณสถานถูกแช่นาในเวลานานซึ่งนาที่ท่วมขังโบราณสถานไม่ใช่
นาที่สะอาดแต่เป็นนาที่เกิดจากรวมตัวของสิ่งสกปรกต่างๆ จึงทาให้เกิดคราบสกปรกเกาะตามโบราณสถาน
- วิธีการการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการใช้นาสะอาดล้างและใช้แปรงขนอ่อนขัด
ล้างคราบสกปรกที่เกาะตามโบราณสถานออก
5.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุ เ กิ ด จากการที่ ฐ านของโบราณสถานถู ก น าท่ ว มในเวลานานและอิ ฐ ที่ ใ ช้ ก่ อ
โบราณสถานมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว จึงทาให้เกิดการเปื่อยยุ่ยของผิวบริเวณฐานโบราณสถานที่แช่นา
- วิธีการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการสกัดอิฐในส่วนฐานเดิมที่สึกกร่ อนออกความ
ลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ และก่อเสริมใหม่โดยใช้อิฐตามรูปแบบและขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
5.3 เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
- สาเหตุเกิดจากการบูรณะโบราณสถานในส่วนฐานของโบราณบางจุดเป็นการบูรณะโดย
การก่อเสริมจากโบราณสถานเดิมจึงอาจทาให้การยึ ดเกาะของตัวโบราณสถานเดิมและของใหม่ที่ก่อเสริมไม่ดี
เท่าที่ควรเมื่อโบราณสถานถูกนาท่วมจึงทาให้รอยต่อของโบราณสถานเกิดการแยกตัวจึงทาให้เกิดการแยกตัว
ของฐานโบราณสถานและเกิดรอยแตกร้างในส่วนของผนังอาคาร
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- วิ ธี ก ารด าเนิ น การบู ร ณะ ด าเนิ น การเจาะอั ด ฉี ด น าปู น เข้ า ไปสนส่ ว นฐานของ
โบราณสถานเพื่อให้เพิ่มการยึดเกาะของอิฐที่อยู่ภายในโบราณสถาน ในส่วนของรอยแตกร้าวดาเนินการโดย
การสกัดอิฐในส่วนของรอแตกร้าวออกความลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ เจาะเย็บโดยใช้เหล็กชุบกาวาไนความลึก
ประมาณ 0.10 เมตร ยึดด้วยอีพ็อกซี่ ระยะห่างประมาณ 0.30 เมตร และก่อปิดโดยใช้อิฐตามรูปแบบและ
ขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย

รูปภาพอุโบสถก่อนการบูรณะ (Before Conservation)

Appendix 11

รูปภาพอุโบสถขณะดาเนินการบูรณะ (During Conservation)

รูปภาพอุโบสถหลังการบูรณะ (After Conservation)
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การด้าเนินการบูรณะโบราณสถานภายหลังน้าท่วม
1. แหล่งโบราณสถาน

โบราณสถานวัดโพง (Wat Phong)

2. ที่ตัง ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สิ่งส้าคัญ เจดียป์ ระธาน ,วิหาร . เจดีย์ราย
4. สภาพความเสียหาย

ภายหลังจากนาท่วมได้ดาเนินการสารวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับ

โบราณสถาน ดังรายการต่อไปนี
4.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
4.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
4.3เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
5. การบูรณะโบราณสถาน จากสภาพความเสียหายที่สารวจพบสามารถวิเคราะห์สาเหตุและกาหนด
วิธีการบูรณะได้ ดังรายการต่อไปนี
5.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุเกิดจากการที่โบราณสถานถูกแช่นาในเวลานานซึ่งนาที่ท่วมขังโบราณสถานไม่ใช่
นาที่สะอาดแต่เป็นนาที่เกิดจากรวมตัวของสิ่งสกปรกต่างๆ จึงทาให้เกิดคราบสกปรกเกาะตามโบราณสถาน
- วิธีการการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการใช้นาสะอาดล้างและใช้แปรงขนอ่อนขัด
ล้างคราบสกปรกที่เกาะตามโบราณสถานออก
5.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุ เ กิ ด จากการที่ ฐ านของโบราณสถานถู ก น าท่ ว มในเวลานานและอิ ฐ ที่ ใ ช้ ก่ อ
โบราณสถานมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว จึงทาให้เกิดการเปื่อยยุ่ยของผิวบริเวณฐานโบราณสถานที่แช่นา
- วิธีการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการสกัดอิฐในส่วนฐานเดิมที่สึกกร่อนออกความ
ลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ และก่อเสริมใหม่โดยใช้อิฐตามรูปแบบและขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
5.3 เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
- สาเหตุเกิดจากการบูรณะโบราณสถานในส่วนฐานของโบราณบางจุดเป็นการบูรณะโดย
การก่อเสริมจากโบราณสถานเดิมจึงอาจทาให้การยึดเกาะของตัวโบราณสถานเดิมและของใหม่ที่ก่อเสริมไม่ดี
เท่าที่ควรเมื่อโบราณสถานถูกนาท่วมจึงทาให้รอยต่อของโบราณสถานเกิดการแยกตัวจึงทาให้เกิดการแยกตัว
ของฐานโบราณสถานและเกิดรอยแตกร้างในส่วนของผนังอาคาร
- วิ ธี ก ารด าเนิ น การบู ร ณะ ด าเนิ น การเจาะอั ด ฉี ด น าปู น เข้ า ไปสนส่ ว นฐานของ
โบราณสถานเพื่อให้เพิ่มการยึดเกาะของอิฐที่อยู่ภายในโบราณสถาน ในส่วนของรอยแตกร้าวดาเนินการโดย
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การสกัดอิฐในส่วนของรอแตกร้าวออกความลึกประมาณ 1 ก้อ นอิฐ เจาะเย็บโดยใช้เหล็กชุบกาวาไนความลึก
ประมาณ 0.10 เมตร ยึดด้วยอีพ็อกซี่ ระยะห่างประมาณ 0.30 เมตร และก่อปิดโดยใช้อิฐตามรูปแบบและ
ขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย

รูปภาพเจดีย์ประธานก่อนการบูรณะ (Before Conservation)

Appendix 11

รูปภาพเจดีย์ประธานขณะบูรณะ (During Conservation)

รูปภาพเจดีย์ประธานหลังการบูรณะ (After Conservation)
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การด้าเนินการบูรณะโบราณสถานภายหลังน้าท่วม
1. แหล่งโบราณสถาน

โบราณสถานวัดพระงาม (Wat Phra Ngam)

2. ที่ตัง ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สิ่งส้าคัญ วิหาร
4. สภาพความเสียหาย

ภายหลังจากนาท่วมได้ดาเนินการสารวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับ

โบราณสถาน ดังรายการต่อไปนี
4.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
4.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
4.3เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
5. การบูรณะโบราณสถาน จากสภาพความเสียหายที่สารวจพบสามารถวิเคราะห์สาเหตุและกาหนด
วิธีการบูรณะได้ ดังรายการต่อไปนี
5.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุเกิดจากการที่โบราณสถานถูกแช่นาในเวลานานซึ่งนาที่ท่วมขังโบราณสถานไม่ใช่
นาที่สะอาดแต่เป็นนาที่เกิดจากรวมตัวของสิ่งสกปรกต่างๆ จึงทาให้เกิดคราบสกปรกเกาะตามโบราณสถาน
- วิธีการการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการใช้นาสะอาดล้างและใช้แปรงขนอ่อนขัด
ล้างคราบสกปรกที่เกาะตามโบราณสถานออก
5.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุ เ กิ ด จากการที่ ฐ านของโบราณสถานถู ก น าท่ ว มในเวลานานและอิ ฐ ที่ ใ ช้ ก่ อ
โบราณสถานมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว จึงทาให้เกิดการเปื่อยยุ่ยของผิวบริเวณฐานโบราณสถานที่แช่นา
- วิธีการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการสกัดอิฐในส่วนฐานเดิมที่สึกกร่อนออกความ
ลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ และก่อเสริมใหม่โดยใช้อิฐตามรูปแบบและขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
5.3 เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
- สาเหตุเกิดจากการบูรณะโบราณสถานในส่วนฐานของโบราณบางจุดเป็นการบูรณะโดย
การก่อเสริมจากโบราณสถานเดิมจึงอาจทาให้การยึดเกาะของตัวโบราณสถานเดิมและของใหม่ที่ก่อเสริมไม่ดี
เท่าที่ควรเมื่อโบราณสถานถูกนาท่วมจึงทาให้รอยต่อของโบราณสถานเกิดการแยกตัวจึงทาให้เกิดการแยกตัว
ของฐานโบราณสถานและเกิดรอยแตกร้างในส่วนของผนังอาคาร
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รูปภาพโบราณก่อนการบูรณะ (Before Conservation)

ภาพหลังการบูรณะ (After Conservation)
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การด้าเนินการบูรณะโบราณสถานภายหลังน้าท่วม
1. แหล่งโบราณสถาน

โบราณสถานวัดชุมแสง (Wat Chum Saeng)

2. ที่ตัง ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สิ่งส้าคัญ ปรางค์ประธาน , อุโบสถ
4. สภาพความเสียหาย

ภายหลังจากนาท่วมได้ดาเนินการสารวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับ

โบราณสถาน ดังรายการต่อไปนี
4.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
4.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
4.3เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
5. การบูรณะโบราณสถาน จากสภาพความเสียหายที่สารวจพบสามารถวิเคราะห์สาเหตุและกาหนด
วิธีการบูรณะได้ ดังรายการต่อไปนี
5.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุเกิดจากการที่โบราณสถานถูกแช่นาในเวลานานซึ่งนาที่ท่วมขังโบราณสถานไม่ใช่
นาที่สะอาดแต่เป็นนาที่เกิดจากรวมตัวของสิ่งสกปรกต่างๆ จึงทาให้เกิดคราบสกปรกเกาะตามโบราณสถาน
- วิธีการการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการใช้นาสะอาดล้างและใช้แปรงขนอ่อนขัด
ล้างคราบสกปรกที่เกาะตามโบราณสถานออก
5.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุ เ กิ ด จากการที่ ฐ านของโบราณสถานถู ก น าท่ ว มในเวลานานและอิ ฐ ที่ ใ ช้ ก่ อ
โบราณสถานมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว จึงทาให้เกิดการเปื่อยยุ่ยของผิวบริเวณฐานโบราณสถานที่แช่นา
- วิธีการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการสกัดอิฐในส่วนฐานเดิมที่สึกกร่อนออกความ
ลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ และก่อเสริมใหม่โดยใช้อิฐตามรูปแบบและขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
5.3 เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
- สาเหตุเกิดจากการบูรณะโบราณสถานในส่วนฐานของโบราณบางจุดเป็นการบูรณะโดย
การก่อเสริมจากโบราณสถานเดิมจึงอาจทาให้การยึดเกาะของตัวโบราณสถานเดิมและของใหม่ที่ก่อเสริมไม่ดี
เท่าที่ควรเมื่อโบราณสถานถูกนาท่วมจึงทาให้รอยต่อของโบราณสถานเกิดการแยกตัวจึงทาให้เกิดการแยกตัว
ของฐานโบราณสถานและเกิดรอยแตกร้างในส่วนของผนังอาคาร
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- วิ ธี ก ารด าเนิ น การบู ร ณะ ด าเนิ น การเจาะอั ด ฉี ด น าปู น เข้ า ไปสนส่ ว นฐานของ
โบราณสถานเพื่อให้เพิ่มการยึดเกาะของอิฐที่อยู่ภายในโบราณสถาน ในส่วนของรอยแตกร้าวดาเนินการโดย
การสกัดอิฐในส่วนของรอแตกร้าวออกความลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ เจาะเย็บโดยใช้เหล็กชุบกาวาไนความลึก
ประมาณ 0.10 เมตร ยึดด้วยอีพ็อกซี่ ระยะห่างประมาณ 0.30 เมตร และก่อปิดโดยใช้อิฐตามรูปแบบและ
ขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย

รูปภาพเจดีย์ประธานก่อนการบูรณะ (Before Conservation)

Appendix 11

รูปภาพเจดีย์ประธานขณะดาเนินการบูรณะ (During Conservation)

รูปภาพเจดีย์ประธานหลังการบูรณะ (After Conservation)
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การด้าเนินการบูรณะโบราณสถานภายหลังน้าท่วม
1. แหล่งโบราณสถาน

โบราณสถานวัดสังขแท้ – สังชทา (Wat Sangha-tae Sangha-tha)

2. ที่ตัง ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สิ่งส้าคัญ เจดียป์ ระธาน , อุโบสถ , วิหาร . เจดีย์ราย
4. สภาพความเสียหาย

ภายหลังจากนาท่วมได้ดาเนินการสารวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับ

โบราณสถาน ดังรายการต่อไปนี
4.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
4.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
4.3เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
5. การบูรณะโบราณสถาน จากสภาพความเสียหายที่สารวจพบสามารถวิเคราะห์สาเหตุและกาหนด
วิธีการบูรณะได้ ดังรายการต่อไปนี
5.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุเกิดจากการที่โบราณสถานถูกแช่นาในเวลานานซึ่งนาที่ท่วมขังโบราณสถานไม่ใช่
นาที่สะอาดแต่เป็นนาที่เกิดจากรวมตัวของสิ่งสกปรกต่างๆ จึงทาให้เกิดคราบสกปรกเกาะตามโบราณสถาน
- วิธีการการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการใช้นาสะอาดล้างและใช้แปรงขนอ่อนขัด
ล้างคราบสกปรกที่เกาะตามโบราณสถานออก
5.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุ เ กิ ด จากการที่ ฐ านของโบราณสถานถู ก น าท่ ว มในเวลานานและอิ ฐ ที่ ใ ช้ ก่ อ
โบราณสถานมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว จึงทาให้เกิดการเปื่อยยุ่ยของผิวบริเวณฐานโบราณสถานที่แช่นา
- วิธีการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการสกัดอิฐในส่วนฐานเดิมที่สึกกร่อนออกความ
ลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ และก่อเสริมใหม่โดยใช้อิฐตามรูปแบบและขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
5.3 เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
- สาเหตุเกิดจากการบูรณะโบราณสถานในส่วนฐานของโบราณบางจุดเป็นการบูรณะโดย
การก่อเสริมจากโบราณสถานเดิมจึงอาจทาให้การยึดเกาะของตัวโบราณสถานเดิมและของใหม่ที่ก่อเสริมไม่ดี
เท่าที่ควรเมื่อโบราณสถานถูกนาท่วมจึงทาให้รอยต่อของโบราณสถานเกิดการแยกตัวจึงทาให้เกิดการแยกตัว
ของฐานโบราณสถานและเกิดรอยแตกร้างในส่วนของผนังอาคาร
- วิ ธี ก ารด าเนิ น การบู ร ณะ ด าเนิ น การเจาะอั ด ฉี ด น าปู น เข้ า ไปสนส่ ว นฐานของ
โบราณสถานเพื่อให้เพิ่มการยึดเกาะของอิฐที่อยู่ภายในโบราณสถาน ในส่วนของรอยแตกร้าวดาเนินการโดย
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การสกัดอิฐในส่วนของรอแตกร้าวออกความลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ เจาะเย็บโดยใช้เหล็กชุบกาวาไนความลึก
ประมาณ 0.10 เมตร ยึดด้วยอีพ็อกซี่ ระยะห่างประมาณ 0.30 เมตร และก่อปิดโดยใช้อิฐตามรูปแบบและ
ขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย

รูปภาพเจดีย์ก่อนการบูรณะ (Before Conservation)

Appendix 11

รูปภาพเจดีย์ขณะดาเนินการการบูรณะ (During Conservation)

รูปภาพเจดีย์หลังการบูรณะ (After Conservation)
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การด้าเนินการบูรณะโบราณสถานภายหลังน้าท่วม
1. แหล่งโบราณสถาน

โบราณสถานวัดไตรตรึง (Wat Trai Truang)

2. ที่ตัง ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สิ่งส้าคัญ เจดียป์ ระธาน , วิหาร .
4. สภาพความเสียหาย

ภายหลังจากนาท่วมได้ดาเนินการสารวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับ

โบราณสถาน ดังรายการต่อไปนี
4.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
4.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
4.3เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
5. การบูรณะโบราณสถาน จากสภาพความเสียหายที่สารวจพบสามารถวิเคราะห์สาเหตุและกาหนด
วิธีการบูรณะได้ ดังรายการต่อไปนี
5.1 เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณส่วนฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุเกิดจากการที่โบราณสถานถูกแช่นาในเวลานานซึ่งนาที่ท่วมขังโบราณสถานไม่ใช่
นาที่สะอาดแต่เป็นนาที่เกิดจากรวมตัวของสิ่งสกปรกต่างๆ จึงทาให้เกิดคราบสกปรกเกาะตามโบราณสถาน
- วิธีการการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการใช้นาสะอาดล้างและใช้แปรงขนอ่อนขัด
ล้างคราบสกปรกที่เกาะตามโบราณสถานออก
5.2 เกิดการสึกกร่อนของผิวอิฐ ในส่วนของฐานของโบราณสถาน
- สาเหตุ เ กิ ด จากการที่ ฐ านของโบราณสถานถู ก น าท่ ว มในเวลานานและอิ ฐ ที่ ใ ช้ ก่ อ
โบราณสถานมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว จึงทาให้เกิดการเปื่อยยุ่ยของผิวบริเวณฐานโบราณสถานที่แช่นา
- วิธีการดาเนินการบูรณะ ดาเนินการโดยการสกัดอิฐในส่วนฐานเดิมที่สึกกร่อนออกความ
ลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ และก่อเสริมใหม่โดยใช้อิฐตามรูปแบบและขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย
5.3 เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ในช่วงฐานและผนังอาคาร
- สาเหตุเกิดจากการบูรณะโบราณสถานในส่วนฐานของโบราณบางจุดเป็นการบูรณะโดย
การก่อเสริมจากโบราณสถานเดิมจึงอาจทาให้การยึดเกาะของตัวโบราณสถานเดิมและของใหม่ที่ก่อเสริมไม่ดี
เท่าที่ควรเมื่อโบราณสถานถูกนาท่วมจึงทาให้รอยต่อของโบราณสถานเกิดการแยกตัวจึงทาให้ เกิดการแยกตัว
ของฐานโบราณสถานและเกิดรอยแตกร้างในส่วนของผนังอาคาร
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- วิ ธี ก ารด าเนิ น การบู ร ณะ ด าเนิ น การเจาะอั ด ฉี ด น าปู น เข้ า ไปสนส่ ว นฐานของ
โบราณสถานเพื่อให้เพิ่มการยึดเกาะของอิฐที่อยู่ภายในโบราณสถาน ในส่วนของรอยแตกร้าวดาเนินการโดย
การสกัดอิฐในส่วนของรอแตกร้าวออกความลึกประมาณ 1 ก้อนอิฐ เจาะเย็บโดยใช้เหล็กชุบกาวาไนความลึก
ประมาณ 0.10 เมตร ยึดด้วยอีพ็อกซี่ ระยะห่างประมาณ 0.30 เมตร และก่อปิดโดยใช้อิฐตามรูปแบบและ
ขนาดเดิมก่อด้วยปูนหมักผสมทราย

รูปภาพเจดีย์ประธานก่อนการบูรณะ (Before Conservation)
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