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"Allez, et pensez que du haut de ces monuments, quarante siècles vous observent” (Napoléon, 21 juillet 1798)



Angkor, Chronicles of a Reconstructed Myth



Vat Chaiwatthanaram fonded by King Prasat Tong

Prasat Nakhorn Luang fonded by King Prasat Tong

The Royal Chronicles of Ayutthaya, 1631/1632 

AD: 

Having reached 993 of the era, a year of the 

goat, third of the decade, the King in His holy 

compassion sent artisans to copy and bring back 

plans of the Phra Nakhorn Luang and of the 

palaces of the Capital of the Kamphucha 

Country, and had the artisans create a holy royal 

palace, as a place to rest from the heat in the 

vicinity beside Vat Tep Chan, to be used when 

His Majesty would ascend to venerate the Holy 

Buddha's Footprint. Then, using the name of the 

original which had been copied, it was named 

Phra Nakhorn Luang. And in that year when Phra 

Nakhorn Luang was built, the construction of Vat 

Chaiwatthanaram was completed and its 

dedication was held with many  great 

amusements and festivities of various sorts.



Model of Angkor Wat installed in 1866 
between Phra Si Ratana Chedi and Phra Mondop

Royal chronicles ot the 4th reign of Rattanakosin
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ 

1859: Comme il existait encore beaucoup de prasat en pierre au Khmer, le roi 

envisagea pour accroitre son prestige de récupérer des prasat de taille modeste 

pour les réinstaller: un dans le Khao-maha-sawan et l’autre dans le temple Pra-

thum-wan. Il commanda donc à Phra-su-pan-na-phi-sarn, Khun-chart-vi-cha d’aller 

[les] chercher à Na-khorn-luang, Phra-nakhorn-thom, Phra-nakhorn-wat, Muang-

Bhud-tai-sa-wan. 
Phra Nakhon Khiri (Khao-wang / le palais en montagne) à Phetchaburi . 

Wat Pathum Wanaram, hors de l’ancienne enceinte de Bangkok .



Thomson in 1866 at Angkor Wat

Angkor, Chronicles of a Reconstructed Myth



Emile Gsell in 1866 at Angkor Wat

Angkor, Chronicles of a Reconstructed Myth
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1900: The creation of the École Française d’Extrême-Orient
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1900-1920: The creation of the Conservation d’Angkor
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1920-1940: Administration… and scientific discoveries
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ปราสาทนาคพนัที+ถกูรากไทรคลุมรอบไวก่้อนงานบูรณะ, ภาพเมื+อปี พ.ศ. 2467 โดยออ็งรี มาร์ชาล์



ปราสาทนาคพนัระหวา่งการบูรณะดว้ยวธีิอนสัติโลซิส เมื+อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2481 

ภาพโดยมอรีส เกลส

พายใุนช่วงปี พ.ศ. 2476-2478 เป็นสาเหตุใหต้น้ไทรที+ปกคลุมตวัปรางคป์ราสาทนาคพนัตายลง, 

ภาพเมื+อเดือนกนัยายน พ.ศ. 2479 โดยออ็งรี มาร์ชาล์

ปราสาทนาคพนักลางสระน้าํภายหลงังานบูรณะ, ภาพเมื+อเดือนกนัยายน พ.ศ. 2486 โดยมอรีส เกลส
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1940-1960: Angkor back in the world history
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1960-1975: From great expectations…
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สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็ชมงานบูรณะปราสาทหินพิมาย  

นาํชมโดยหม่อมเจา้ยาใจ จิตรพงศ ์พร้อมดว้ยหม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกลุ, ปิแอร์ ปิชาร์ด ์และขา้ราชบริพาร, พ.ศ. 2510,  

ภาพถ่ายโดยพรศกัดิ[  ศกัดิ[ แดนไพร



ภาพถ่ายซากโบราณสถานบริเวณปราสาทพนมรุ้ง

ในช่วงเดียวกบัการเสดจ็ตรวจโบราณสถานมณฑลอีสาน พ.ศ. 2472 ของสมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 

หม่อมเจา้ยาใจ จิตรพงศ ์และ แบร์นาร์ด-์ฟิลิปป์ โกรส์ลิเยร์่ ตรวจซากโบราณสถานปราสาทหินพนมรุ้งก่อน

การบูรณะ, พ.ศ. 2507( ?), ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ



งานจดัเรียงหินปราสาทที+มีอยูเ่ดิมและหินใหม่ทดแทนที+ซุม้ประตูทิศตะวนัออกของปราสาทหินพนมวนั,  

พ.ศ. 2538, ภาพถ่ายโดยปิแอร์ ปิชาร์ด์

งานรื_อถอนหินโบราณสถานในบริเวณซุม้

ประตูทางเขา้ทิศตะวนัออกและงานขดุคน้

ตามแนวถนนทางเขา้ก่อนการบูรณะแบบอนั

สติโลซิสที+ปราสาทพนมวนั, พ.ศ. 2535, ภาพ

โดยปิแอร์ ปิชาร์ด์
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