
 

Conserving Heritage In  
South East Asian Cities: 

Planning For Continuity and Change 
 

 

 
 

 

www.getty.edu/conservation 
 

 

SESSION: Community in the Planning Process 

INSTRUCTOR: Sakkarin Sapu 

 
EXCERCISE 

 
OBJECTIVES 
 

1. Understanding relationships between communities and cultural heritage. 
2. Learning from local communities about their concerns, perspectives, and practices regarding 

the conservation and management of local heritage.   
 
METHODOLOGY 
 
The participants will be divided into four Groups (Refer location of areas on map): 

1. Chedi Luang Community 
2. Lan Thong Community 
3. Pa Kao Pan Community 
4. Rim Khong Community 

 
Before they go to the field, they will be provided with: 

 Outline of the exercise with objectives, areas of investigation by each group, and guideline 
questions 

 Map of Chiang Saen with demarcation of their investigation areas. Each group will get one 
area.  

 Blank sheets of paper to record their interviews 
 
Each group will identify the members from the following target Groups for Interview: 

 Monks 

 Spiritual Leaders 

 Community Leader 

 Residents / Shopkeepers  

 Craftsmen / local artists 

 School Teachers 
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Questions to ask members of each of the target groups.  
You may add your own questions to this list:- 
 
Heritage and Cultural Place 
 

1. In your community, do they have any traditions, beliefs and myths related to 
“Archaeological sites/Temple” in Chiang Saen city? How often do you go there to pray? 
(ในชุมชนของท่ าน  ท่ านมีป ระ เพณี  ความ เชื่ อ  แล ะต านาน  เกี่ ย ว กับพื้ นที่ โ บ ราณสถาน  แล ะวัด  ใน เมือ ง เ ชีย งแสนหรือ ไม่ ) 
(ทา่นไปกราบไหวส้กัการะสถานทีเ่หล่านัน้บ่อยแค่ไหน) 

 

2. What are your beliefs and myths related to the spirit houses in the city? How often do you 
go there to pray? 
(ศาลเจ้าพ่อและเจา้แม่ต่างๆในเมอืง ท่านมคีวามเชื่อและต านานเกี่ยวกบัพื้นทีเ่หล่านัน้อย่างไร/ ศาลเจา้เหล่านัน้มตี านานหรอืเรื่องเล่าอะไรบ้าง/ 
ตอ้งบนดว้ยอะไรถงึจะสมหวงั และท าไม) (ทา่นไปกราบไหวส้กัการะศาลเจา้เหล่านัน้บ่อยมากแค่ไหน) 
 

3. How do you participate in the restoration activities of temple/archaeological sites? 
(ทา่นมสี่วนรว่มกบัการบูรณะวดัและโบราณสถานในเมอืงเชยีงแสนและชมุชนของทา่นอย่างไร) 
 

4. What is the process of restoration of your temple/spirit house? Who are involved in that 
process? 
(ขัน้ตอนการบูรณะซ่อมแซมวดัหรอื ศาลเจา้ต่างๆมอีย่างไร/ มใีครบา้งทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้ง) 
 

5. Which groups support temple/spirit house activities? Where do they come from? (inside 
the city wall/ outside the city wall/ other areas in Thailand/ Loas side) 
(คนกลุ่ม ใดบ้างที่สนับส นุนกิจกรรมของวัดและศาลเจ้า /  พวกเขาเหล่ านั ้นมาจากที่ไหน เช่น ในก าแพง เมือง นอกก าแพงเมือง 
พืน้ทีอ่ ื่นๆของประเทศไทย หรอื ประเทศลาว) 
 

6. Do you have any tradition to conserve old trees? (How?) 
(ทา่นมปีระเพณีในการอนุรกัษ์ตน้ไมเ่ก่าแก่หรอืไม / อย่างไร) 
 

7. Do school teachers use archaeological sites/temple for teaching? (And How?) 
(คุณครใูนโรงเรยีนในพืน้ทีโ่บราณสถานและวดัในการเรยีนการสอนหรอืไม่/ อย่างไร) 
 

8. Do you have the other activities related to archeological site/ temple/ spirit house? (Such 
as cleaning day, seminar, local history storytelling, New year cleaning) 
(ทา่นมกีจิกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีป่ระวตัศิาสตร ์วดั ศาลเจา้หรอืไม ่เชน่ การท าความสะอาด การสมัมนา การสรา้งเวทกีารประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ 
การท าความสะอาดในวนัปีใหม ่เป็นตน้) 

 
Intangible Heritage 
 

1. In your community, do you have craftsmen/folk artists/ folk musicians/ folk performances? 
What are they skills? (Such as candle decoration, local music instrument, etc.) 
(ในชมุชนของทา่น มชีา่งพืน้บา้น ศลิปินพื้นบ้าน นักดนตรพีื้นบ้าน นักแสดงหรอืนางร าพื้นบ้านหรอืไม่) (พวกเขามทีกัษะอะไรบ้าง เช่น ช่างปูนป ัน้ 
ชา่งแกะสลกัเทยีน เครื่องดนตรพีืน้บา้น) 
 



 

EXCERCISE CONT’D. 
 

 

www.getty.edu/conservation 
 

 

2. For craftsmen, artists, musicians, and performances, how do they pass their own skills and 
knowledge to the next generation? 
(ส าหรบัชา่งฝีมอื ศลิปิน นกัดนตร ีและนางร า พวกเรามวีธิกีารในการถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหก้บัคนรุน่ถดัไปอย่างไร) 
 

3. In your community, do you have a Chiang Saen alphabet or tribal dialects? (Which 
dialects?) (How often are they spoken?) 
(ในชมุชนของทา่นมตีวัอกัษรแบบเชยีงแสนหรอืภาษาของชนเผา่ต่างๆหรอืไม่/ มภีาษาอะไรบา้ง/ บ่อยแค่ไหนทีค่นเหล่านัน้พูด) 
 

4. Do you have any folksong/ literature/ local myth? (Please give me for detail) 
(ในชมุชนของทา่นมเีพลงพืน้บา้น วรรณกรรม หรอื ต านานหรอืไม ่โปรดใหร้ายละเอยีด) 
 

5. Does Chiang Saen have any local food? (Please give me for detail) 
(เมอืงเชยีงแสนมอีาหารทอ้งถิน่หรอืๆไม ่โปรดใหร้ายละเอยีด) 
 

Conservation Planning Issues 
 
1. Does your community get involved in the conservation planning process in Chiang Saen 

City? (Please give us for details) 
(ชมุชนของทา่นมสี่วนรว่มในการวางแผนอนุรกัษ์เมอืงเชยีงแสนหรอืไมอ่ย่างไร) 
 

2. Does your community have opportunities to manage archaeological sites in Chiang Saen? 
Would you like to do that? 
(ชมุชนของทา่นมโีอกาสในการจดัการพืน้ทีท่างโบราณสถานหรอืไม ่และทา่นมคีวามตอ้งการจะจดัการหรอืไม่) 

 
3. From your view, who should play an important role to conserve culture, tradition, 

archaeological sites, dialects, or food? (And How?) 
(ในมมุมองของทา่นคดิว่าใครควรเป็นคนหรอืองค์กรทีท่ าบทบาทส าคญัในการอนุรกัษ์ วฒันธรรม ประเพณี พื้นทีโ่บราณสถาน ภาษาทอ้งถิน่ อาหาร 
และอย่างไร) 

 
ANALYSIS AND OUTPUT OF FIELD WORK 
 
Each group is to produce:  

1. A matrix including target groups, traditional activities/beliefs/myths and location of cultural 
heritage (archaeological sites, temples, spirit house etc.) 

2. A map identifying the location of cultural heritage assets as associated with specific target 
groups.   

3. A narrative and graphic description of the additional types of heritage (apart from the earlier 
identified site(s)) identified during this exercise.   
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