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3. เมืองโบราณฮอยอัน

Hoi An Ancient Town

1999-2542

4. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน
My Son Sanctuary

Between the fourth and thirteenth centuries a unique culture
which owed its spiritual origins to Indian Hinduism developed
on the coast of contemporary Vietnam. This is graphically

พระราชวังจักรพรรดิเมืองทังลอง ฮานอย

พระราชวังจักรพรรดิเมืองทังลองสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 โดยราชวงศ์
ลีเวียต เพื่อฉลองอิสรภาพของได๋เวียต พระราชวังนี้สร้างขึ้นบนซากปรัก
หักพังของป้อมปราการแบบจีนที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 บริเวณดินดอน
สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ�แดงในฮานอย และต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองต่อเนื่องกันเรื่อยมาประมาณ 1,300 ปี พระราชวังหลวงและโบราณ
สถานอื่นๆ ในเขตพื้นที่โบราณคดีฮว่างเซี่ยวแห่งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม
อันงดงามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณแถบลุ่มแม่น้ำ�แดงตอนใต้ ซึ่งตั้ง
อยู่บริเวณพื้นที่รอยต่อของอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนทางทิศเหนือและวัฒนธรรม
แห่งอาณาจักรจามปาทางทิศใต้

7. ป้อมปราการแห่งราชวงศ์โฮ

Citadel of the Ho Dynasty

The late fourteenth century Ho Dynasty
citadel is in Hoa Binh Province, approximately 150 km west of Hanoi. The citadel’s
construction testifies to the flowering of
neo-Confucianism in Vietnam and its spread to other parts of
East Asia. This followed strict feng shui principles, with the site
lying in a landscape of great scenic beauty on an axis joining the
Tuong Son and Don Son mountains in a plain between the Ma
and Buoi rivers. The rectangular citadel measured 870.5 m by
883.5 m in length and had four massive gates. Uniquely for a
building of that time, it was built from blocks of green granite.
The citadel buildings represent and outstanding example of a new
style of Southeast Asian imperial city.

ป้อมปราการแห่งราชวงศ์โฮตั้งอยู่ในจังหวัดฮวาบิ่นห์ อยู่ห่างจากฮานอย
ไปทางตะวันตกประมาณ 150 กิโลเมตร สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 14
เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นอิทธิพลความเชื่อลัทธิขงจื๊อใหม่ในเวียดนามและ
เอเชียตะวันออกได้เป็นอย่างดี โดยยึดหลักฮวงจุ้ยอย่างเคร่งครัด อยู่ตรงกลาง
ระหว่างภูเขาเตื่องเซินและดงเซิน ซึ่งเป็นพื้นที่ราบระหว่างแม่น้ำ�ม้าและแม่น้ำ�
เบือย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้าง 870.5 เมตร ยาว 883.5 เมตร มีประตู
ใหญ่ทั้งสี่ด้าน สร้างจากหินแกรนิตสีเขียวซึ่งแตกต่างจากสิ่งก่อสร้างทั่วไปใน
สมัยนั้น ป้อมปราการแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ในการ
สร้างพระราชวังขององค์จักรพรรดิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. อุทยานคินาบาลู

Kinabalu Park

มะละกาและจอร์จทาวน์ เมืองประวัติศาสตร์แห่ง
ช่องแคบมะละกา เป็นตัวอย่างของเมืองประวัติศาสตร์
ในยุคอาณานิคมที่น่าสนใจ เพราะแสดงให้เห็นถึงการ
สืบทอดวัฒนธรรมของประเทศเจ้าอาณานิคม ที่ได้รับ
การพัฒนาจนกลายเป็นเมืองท่าทางการค้าเชื่อมโลกตะวันตกกับตะวันออก
ทั้งสองเมืองนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
เป็นลำ�ดับในแต่ละช่วงเวลา โดยมะละกาเริ่มพัฒนาขึ้นภายใต้การปกครองของ
สุลต่านมาเลย์ในศตวรรษที่ 15 และต่อเนื่องมาในตอนต้นศตวรรษที่ 16 ก็เริ่ม
ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโปรตุเกสและดัตช์ หลักฐานที่เห็นได้ชัดเจน คือ สิ่ง
ก่อสร้างอาคารต่างๆ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เช่น ตึกที่ทำ�การรัฐบาล โบสถ์
จตุรัสกลางเมือง และกำ�แพงเมือง ส่วนอาคารพักอาศัยและร้านค้าจะพบเห็น
ได้ที่เมืองจอร์จทาวน์ ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างในยุคที่อังกฤษเข้ามามีบทบาทราว
ปลายศตวรรษที่ 18 เรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่ 20 จะเห็นได้ว่าเมืองทั้งสองแห่ง
นี้ต่างก็มีสถาปัตยกรรมและรูปแบบอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ปรากฏ ณ ที่
อื่นใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้

Kinabalu Park is dominated by Mount Kinabalu (4,095 m),
the highest mountain between the Himalaya and New Guinea. It
has a wide range of habitats, from rich tropical lowland and hill
rainforest to tropical mountain forest, sub-alpine forest and scrup
on the higher elevations. It has been designagted as a ‘Center of
Plant Diversity for Southeast Asia’ and is exceptionally rich in
species, with examples of flora from the Himalaya, China, Australia and Malaysia. Wildlife is also diverse with ninety species of
lowland mammal and twenty-two others found in the montane
zone. Four species of primate occur and 326 bird species have
been recorded. Half of all Borneo’s bird, mammal and amphibian species–and two-thirds of its reptiles–are represented in the
park, including many rare and endangered species.

อุทยานคินาบาลู
เป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณ
ภูเขาคินาบาลู มีความ
สูงถึง 4,095 เมตร เป็น
ภูเขาที่สูงที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อยู่
ระหว่างแนวเทือกเขา
หิมาลัยและเทือกเขาสูง
Summit of Mount Kinabalu.
แห่งเกาะนิวกินี เป็น
ยอดสูงสุดของภูเขาคินาบาลู
สถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิต
จำ�นวนมากอาศัยอยู่ ทั้งพืชพันธุ์ของป่าเมืองร้อน ที่มีลักษณะแตกต่างกันตั้งแต่
ป่าดงดิบชื้นบริเวณที่ต่ำ� สูงขึ้นไปเป็นป่าดงดิบภูเขา จนไปถึงป่าสนแบบ
อัลไพน์ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ศูนย์กลางความหลากหลายทางพฤกษศาสตร์
แห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์” ส่วนสัตว์ป่านั้นประกอบไปด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นราบถึง 90 สายพันธุ์ ในขณะที่อีก 22 สายพันธุ์ เป็น
สัตว์ที่อาศัยอยู่บนเทือกเขา ส่วนสัตว์ประเภทลิงที่พบในบริเวณเขาคินาบาลูนี้
มี 4 สายพันธุ์ และยังพบสัตว์ประเภทนกอีก 326 สายพันธุ์ ทั้งสัตว์ปีกและ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ� และอีก 2 ใน 3 ของจำ�นวนสัตว์
เลื้อยคลาน รวมไปถึงสัตว์สายพันธุ์หายาก และสายพันธุ์ที่อยู่ในภาวะวิกฤต
ทั้งหลายนั้น สามารถพบได้ทั้งหมดที่เขาคินาบาลูแห่งนี้

Melaka and George Town, Historic
Cities of the Straits of Malacca

3. มะละกาและจอร์จทาวน์

เมืองประวัติศาสตร์แห่งช่องแคบมะละกา

The historic cities of Melaka and George Town, on the Straits
of Malacca, are remarkable examples of historic colonial towns,
demonstrating a succession of cultural influences that derive from
their former function as trading ports linking East and West.
The towns complement one another in illustrating different
stages of development and successive changes over a period of
time. Melaka demonstrates their early history: originating in the
fifteenth-century Malay sultanate and the Portuguese and Dutch
periods beginning in the early sixteenth century, its notable
monuments are its government buildings, churches, squares and
fortifications. Residential and commercial buildings feature
strongly in George Town, which represents the British era from
the end of the eighteenth century until the twentieth century.
Together, the two towns constitute a unique architectural and
cultural townscape without parallel anywhere in East and Southeast Asia.

4. แหล่งโบราณคดีหุบเขาเล็งกอง
Lenggong Valley

The Lenggong valley in Ulu Perak is one of Peninsular Malaysia’s most important areas for archaeology, as excavations have
revealed many traces of Malaysia’s prehistory. It is the site of the
oldest known place of human activity in the Peninsula. Today it
is still a rural area, with small kampungs surrounded by green
vegetation and limestone hills. Lenggong can be likened to an
open-air museum, and is home to legends, skeletons, cave drawings
and precious finds such as jewellery, pottery, weapons and stone
tools. Many of the caves in the Lenggong area have revealed evidence of ancient humans for having lived and hunted in this area.
The Lenggong Valley in upper Perak, is an important archaeological site where evidences of human settlement from the
Palaeolithic age were found. Important archaeological sites include
Kota Tampan, Bukit Jawa at Kampung Gelok and Kampung
Temelong. The most famous archaeological findings in Lenggong
was Perak Man, the 11,000 years old human skeletal remains which
was discovered in 1991. 100,000 year-old stone tools have been
excavated at Kampung Geluk and Kampung Temelong. There has
also been proof that Gua Harimau was a site of bronze manufacture during the Bronze Age.
Lenggong’s prehistory extends back to the Palaeolithic or old
Stone Age, but most sites are more recent, from the Neolithic or
new Stone Age. The Palaeolithic period occurred from 2 million
- 10,000 years ago, and the people at that time were the first tool
makers, who lived by hunting and gathering. During the new Stone
Age the tools had been improved, and pottery was used, and the
people practised farming. All the archaeological remains found in
Lenggong have been associated with caves, with the exception of
Kota Tampan and Bukit Jawa. There remain Peninsular Malaysia’s
only Palaeolithic sites.

หุบเขาเล็งกอง อยู่ตอนบนของรัฐเปรัค เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำ�คัญที่สุด
ในคาบสมุทรมาเลเซีย เพราะจากการขุดค้นพบหลักฐานต่างๆ จำ�นวนมากที่
แสดงให้เห็นการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ และเป็นพื้นที่ที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ชนบท
มีหมู่บ้านเล็กๆ ล้อมรอบด้วยธรรมชาติป่าเขา อาจจะกล่าวได้ว่า เล็งกองเป็น
เสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมา มีโครงกระดูกของ
ผู้คนที่เคยตั้งถิ่นฐานอยู่ การขุดค้นในถ้ำ�ต่างๆ รวมทั้งจัดแสดงโบราณวัตถุที่
ขุดค้นพบ ได้แก่ เครื่องประดับเครื่องปั้นดินเผา อาวุธ เครื่องมือหิน ล้วนแสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มีผู้คนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้และมีวิถีชีวิตในการล่าสัตว์
เป็นเวลาช้านานมาแล้ว
หุบเขาเล็งกอง มีแหล่งโบราณคดีที่สำ�คัญ เช่น โกตาตัมปัน บูกิตชวาที่กัม
ปุงเกลก และกัมปุงเตเมลอง
การขุดค้นที่เล็งกองในปี ค.ศ. 1991 พบหลักฐานสำ�คัญยิ่ง คือ “มนุษย์
เปรัค” ซึ่งมีอายุกว่า 11,000 ปีมาแล้ว ก่อนหน้านี้พบเครื่องมือหินอายุประมาณ
100,000 ปี ที่กัมปุงเกลกและกัมปุงเตเมลอง นอกจากนั้นแล้วยังพบหลักฐาน
อีกว่า แหล่งโบราณคดีกัวฮาริมาอู เป็นแหล่งผลิตบรอนซ์ที่สำ�คัญของวัฒนธรรม
ยุคโลหะหรือยุคบรอนซ์ด้วย
จะเห็นได้ว่า แหล่งโบราณคดีเล็งกองนั้นสามารถนับอายุย้อนไปยาวไกล
จนถึงยุคหินเก่า (อายุประมาณ 2 ล้าน-10,000 ปีมาแล้ว) ทีเดียว โดยปกติแล้ว
แหล่งโบราณคดีอื่นๆ ที่ขุดค้นพบ จะมีอายุประมาณยุคหินใหม่เท่านั้น ยุคหิน
เก่าเป็นยุคผู้คนเริ่มผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ มีวิถีการดำ�รงชีวิตโดยการเก็บของ
ป่าล่าสัตว์ แต่พอมาถึงยุคหินใหม่แล้ว ก็จะมีวิวัฒนาการในการผลิตเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ มีการทำ�เครื่องปั้นดินเผา และเริ่มทำ�การเพาะปลูก
ส่วนโบราณวัตถุที่พบในบริเวณหุบเขาเล็งกองนี้มักได้จากถ้ำ�ต่างๆ ยกเว้น
แหล่งโบราณคดี 2 แห่ง คือ โกตาตัมปัน และบูกิตชวา อย่างไรก็ตาม หุบเขา
เล็งกองก็เป็นหลักฐานเพียงแห่งเดียวในขณะนี้ที่ยืนยันว่ามีแหล่งโบราณคดียุค
หินเก่าในคาบสมุทรมาเลเซีย

1991-2534

Sukhothai was the capital of the first Kingdom of Siam in
the thirteenth and fourteenth centuries. The great civilization of
Sukhothai absorbed numerous influences and ancient local traditions to create what is known as the ‘Sukhothai style’. The historic town of Sukhothai has a number of fine monuments illustrating the beginnings of Thai architecture, including the
monastery (Wat) Mahathat, with its royal temple and its cemetery;
Wat Sra si, with its two stupas, their graceful lines reflected in the
water of the town’s biggest reservoir; and an impressive prang
(reliquary tower) from a somewhat later period. In addition, it still
has a large part of its fortifications. The associated towns of Si
Satchanalai, famous for its ceramics, and
Kamphaeng Phet (wall of diamonds), significant for its strategic importance, are also
included in the designation of the site.

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ี่รวมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่งไว้ด้วยกัน
คือ ทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง จึงมีพื้นที่ใหญ่มากประมาณ 6,000 ตาราง
กิโลเมตร เป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนด้านตะวันตกของไทยติดกับเมียนมา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งสองประกอบด้วยผืนป่าแทบจะทุกประเภทที่ปรากฏ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่กี่แห่งในเอเชียที่
กว้างใหญ่และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ เช่น ช้างกว่า 300 ตัว
และสัตว์นักล่าอื่นๆ เช่น เสือ เป็นต้น สัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มีมากมายหลาก
หลายสายพันธุ์ ประกอบไปด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ 77 เปอร์เซ็นต์
สัตว์ปีกขนาดใหญ่ 50 เปอร์เซ็นต์ และสัตว์บกที่มีกระดูกสันหลังอีก 33
เปอร์เซ็นต์ ของจำ�นวนสัตว์ทั้งหมดที่พบในภูมิภาคนี้ เพราะว่าพื้นที่แห่งนี้เป็น
ป่าหนึ่งในสองแห่งของภูมิภาคที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ มาตั้งแต่ในช่วง
ที่แห้งแล้งที่สุดของยุคน้ำ�แข็งไพลสโตซีน

1992-2535

อุทยานแห่งชาติกุนุงมูลูอยู่ในเกาะบอร์เนียว เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ
ทางธรรมชาติ คือ ในพื้นที่อุทยานฯ 529 ตารางกิโลเมตรนี้ประกอบไปด้วย
พืชพรรณไม้น้ำ�ถึง 3,500 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 80 ชนิด นก 270 ชนิด
(ทั้งนี้มีนกถึง 24 ชนิด ที่จะพบเฉพาะในพื้นที่นี้เท่านั้น) อุทยานแห่งนี้ยังมี
บริเวณที่เป็นป่าต้นปาล์มที่มีความสมบูรณ์ยิ่งแห่งหนึ่งของโลก ประกอบไป
ด้วยต้นปาล์มถึง 109 ชนิด และมีเพียง 20 ชนิดที่รู้จักกันทั่วไป
จุดสำ�คัญของอุทยานฯ คือ บริเวณยอดของกุนุงมูลู ที่มีความสูงถึง 2,377
เมตร กับอีกจุดหนึ่งที่มีแท่งหินลักษณะคล้ายมีด ความสูง 50 เมตร ตั้งอยู่เหนือ
ผืนป่ากว้างใหญ่ นอกจากนี้ในอุทยานฯ ยังมีถ้ำ�ขนาดใหญ่เป็นแนวยาวเป็นที่
อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ทั้งนกนางแอ่นและค้างคาว โดยเฉพาะค้างคาวพันธุ์
ปากย่น (wrinkled-lipped freetail) จำ�นวนถึงสามล้านตัวในถ้ำ�แห่งหนึ่ง

2008-2551

ฮอยอัน เป็นเมืองโบราณ
ที่ได้รับการดูแลรักษาให้คงอยู่
ในสภาพเดิมเหมือนเมื่อครั้งยัง
เป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำ�คัญ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ศตวรรษที่ 15-19 สิ่งก่อสร้าง
The harbour of Hoi An.
และถนนหนทางในฮอยอัน
ท่าเรือฮอยอัน
สะท้อนอิทธิพลที่ผสมผสาน
ระหว่างความเป็นพื้นเมืองและวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ที่เดินทางมาถึงทำ�ให้
เมืองฮอยอันมีเอกลักษณ์แตกต่างจากเมืองท่าอื่นๆ อาคารส่วนใหญ่สร้างตาม
แบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นในยุคศตวรรษที่ 19-20 เรียงเป็นแนวยาวตามถนน
แคบๆ และมีอาคารสำ�คัญทางศาสนา เช่น วัด ศาลเจ้า แทรกตัวอยู่ด้วย

6.

Central Sector of the
Imperial Citadel of
Thang Long-Hanoi

The Thang Long Imperial Citadel was built in the eleventh
century by the Ly Viet Dynasty, marking the independence of the
Dai Viet. It was constructed on the remains of a Chinese fortress
dating from the seventh century, on drained land reclaimed from
the Red River Delta in Hanoi. It was the centre of regional political
power for almost thirteen centuries without interruption. The
Imperial Citadel buildings and the remains in the 18 Hoang Dieu
Archaeological Site reflect a unique South-East Asian culture
specific to the lower Red River valley, at the crossroads between
influences coming from China in the north and ancient Kingdom
of Champa in the south.

2011-2554

Hoi An Ancient Town is an exceptionally well-preserved
example of a Southeast Asian trading port dating from the fifteenth
to the nineteenth centuries. Its buildings and street plan reflect
the influences, both indigenous and foreign, that combined to
produce this unique site. Most of the buildings are in the traditional architectural style of the nineteenth and twentieth centuries.
They are aligned along narrow lanes and include many religious
buildings, such as pagodas, temples, meeting houses, etc. The rise
of other ports on the coast of Vietnam, in particular Da Nang,
and the silting of Hoi An’s harbour, led to its final eclipse, As
a result of this economic stagnation, it has preserved its early
appearance in a remarkably intact state, the only town in the
country to have done so.

Gunung Mulu National Park on the island of Borneo protects
an execptional range of natural phenomena. The 529 km2 park
contains 17 vegetation zones, exhibiting some 3,500 species of
vascular plants, 80 species of mammal and 270 species of bird
(including 24 Borneon endemics). The park is considered to be
one of the richest sites in the world for palms with 109 species
of 20 genera identified. The park is dominated by Gunung Mulu,
a 2,377-m-high sandstone pinnacle. Another outstanding karst
feature is the ‘pinnacles’, 50-m-high sharp blades of rock that
project through the rainforest canopy. The site also has a high
concentration of large cave passages which provide a major
wildlife spectacle of cave swiftlets and bats. Three million wrinkledlipped freetail bats inhabit one cave alone.

1. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

Sukhothai Buddha Statue in Sukhothai.

พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ในจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย ตั้งขึ้นประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 13-14 ความเจริญรุ่งเรืองของ
สุโขทัยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง และมี
พัฒนาการจนมีลักษณะเฉพาะแบบสุโขทัย ในเขตเมืองเก่าของสุโขทัยมีสิ่ง
ก่อสร้างที่งดงามอยู่มากมาย แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านสถาปัตยกรรม
ของไทย เป็นต้นว่า วัดวาอารามต่างๆ เช่น วัดมหาธาตุ ที่มีทั้งวิหารหลวงและ
สุสาน วัดสระศรี ซึ่งมีเจดีย์สององค์เรียงกันอยู่สะท้อนเงาลงบนพื้นน้ำ�ของ
สระน้ำ�ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอย่างสวยงาม และมีพระปรางค์ที่สร้างในยุคต่อมา
ด้วย นอกจากนี้บริเวณรอบเมืองสุโขทัยยังมีป้อมและกำ�แพงเมือง ซึ่งยัง
หลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างในปัจจุบัน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีพื้นที่ติดต่อ
ไปยังบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงด้วย เช่น เมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
กันดีเรื่องเครื่องเคลือบ และเมืองกำ�แพงเพชรที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ

มรดกโลกอาเซียน

4. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

Ban Chiang Archaeological Site

ASEAN WORLD HERITAGE

Ban Chiang was the center of a remarkable phenomenon of human cultural, social,
and technological evolution in the fifth
millennium BC, which occurred independently in this area of Southeast Asia and spread widely over the
whole region. It is without question the most important prehistoric settlement so far discovered in Southeast Asia. It presents the
earliest evidence for true farming in the region and for the manufacture and use of metals: its long cultural sequence, size and
economic status has no parallel in any other contemporary site in
the region. Although occupation ended at Ban Chiang in the third
century AD, it was the principal settlement in this area of the
Khorat plateau and has given its name to a distinctive archaeological culture.

2. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ที่มา : เรียบเรียงจาก World Heritage Site. 4th edition. Published jointly by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 7, place de

Historic City of Ayutthaya

Ayutthaya bears excellent witness to the period of development of a true national Thai art. Founded around 1350, it was
the second Siamese capital after Sukhothai and became one of
the largest and wealthiest cities in the East. It was destroyed in
the eighteenth century but its remains give an idea of its past
splendour.
Initially, Ayutthaya art was characterized by a mixture of local
traditions with strong influences from Sukhothai. It was only from
the fifteenth century that a true national art was born,
the product of diverse cultural influences. Traces of outside
culture began to appear through its trade links with the West and
once these new influences were assimilated, Siamese art entered
a period of rich mannerism.
In 1765 the city fell into Burmese hands and was destroyed.

One of the few undamaged buddhas remaining at Ayutthaya

พระพุทธรูปจำ�นวนหนึ่งที่
ไม่ถูกทำ�ลายและยังประดิษฐาน
อยู่ที่จังหวัดอยุธยา

อยุธยา คือหลักฐานสำ�คัญแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางศิลปะของชนชาติ
ไทย ตั้งขึ้นประมาณปีคริสต์ศักราช 1351 เป็นราชธานีของไทยต่อจากสุโขทัย
และได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในดินแดนตะวันออก
อยุธยาล่มสลายลงประมาณศตวรรษที่ 18 แต่ยังทิ้งร่องรอยความงดงามในอดีต
ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม
ในระยะแรก ศิลปะอยุธยาจะมีลักษณะผสมผสานของศิลปะท้องถิ่นกับ
ศิลปะแบบสุโขทัย ที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่ต่างๆ เป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลานั้น แต่
ต่อมาอยุธยาก็ได้พัฒนางานศิลปะที่เป็นรูปแบบอยุธยาเองอย่างแท้จริงเมื่อ
ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 15 และมีลักษณะของศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากหลาย
วัฒนธรรม จากการที่อยุธยาติดต่อค้าขายกับโลกตะวันตก ช่างฝีมือชาวอยุธยา
จึงได้ผสมผสานรูปแบบของตะวันตกลงไปในงานศิลปะอยุธยา ทำ�ให้ศิลปะ
อยุธยาเป็นศิลปะบนดินแดนสยามที่มีความงดงามยิ่ง

Thungyai-Huai Kha Khaeng
Wildlife Sanctuaries

3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง

The site comprises two contiguous wildlife sanctuaries: Thung
Yai and Huai Kha Khaeng, which cover more than 6,000 km2
along Thailand’s Western international border with Myanmar
(Burma). The sanctuaries contain examples of almost all the forest types of continental Southeast Asia and are among the few
areas in Asia large enough to support viable populations of large
herbivores (300 elephants) and predators (e.g. tigers). They are
home to a very diverse array of animals, including 77 percent of
the large mammals, 50 percent of the large birds and 33 percent
of the land vertebrates to be found in this region. The reason for
such exceptional diversity is partly due to its status as one of only
two evergreen forest refuges during the driest periods of the
Pleistocene glaciations.

Fontenoy, 75352 Paris 07 sp, France, and Firefly Books Ltd. 2012

แปลและเรียบเรียงจากภาษาอังกฤษเป็นไทย : ภัททิยา ยิมเรวัต, ชนิดา โสภี

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นหลักฐานสำ�คัญทางวัฒนธรรม สังคม และ
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในช่วง 5,000 ปีก่อนคริสตกาล ที่มนุษย์พัฒนาขึ้น
ในบริเวณดังกล่าว และต่อมาได้แพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ แหล่งโบราณคดีแห่งนี้เป็นหลักฐานสำ�คัญที่สุดทางด้านการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่มีการค้นพบมา นอกจากนี้การขุด
ค้นที่บ้านเชียงยังแสดงให้เห็นถึงหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดในการทำ�การเกษตร
รวมทั้งการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้และการใช้โลหะ จะเห็นได้ว่าพัฒนาการ
ทางวัฒนธรรมอันยาวนาน ตลอดจนขนาดและเศรษฐกิจของบ้านเชียงแตก
ต่างจากแหล่งอารยธรรมอื่นๆ ในยุคเดียวกันของภูมิภาคนี้ ถึงแม้ว่าบ้านเชียง
จะล่มสลายในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 3 แต่บ้านเชียงก็เป็นหลักฐานสำ�คัญของ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในที่ราบสูงโคราช และยังเป็นชื่อที่ใช้เรียกวัฒนธรรม
ในบริเวณดังกล่าวด้วย

Laos

Dong Phayayen-Khao Yai
Forest Complex

5. ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

The Dong Phayayen-Khao Yai Forest
Complex spans 230 km between Ta Phraya National Park on the
Cambodian border in the East, and Khao Yai National Park in
the West. The site is home to more than 800 species of fauna,
including 112 mammal species, among them 2 species of gibbon,
392 bird species and 200 reptile and amphibian species. It is internationally important for the conservation of globally theatened
and endangered mammal, bird and reptile species, among them
nineteen that are vulnerable, four that are endangered, and one
that is critically endangered. The area contains substantial and
important tropical forest ecosystems, which can provide a viable
habitat for the long-term survival of these species.

ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่มีพื้นที่กว้างใหญ่ยาวกว่า 230 กิโลเมตร ตั้งแต่
อุทยานแห่งชาติตาพระยาติดชายแดนประเทศกัมพูชาไปจนถึงพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ทางฝั่งตะวันตก ผืนป่าอันกว้างใหญ่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของ
สิงสาราสัตว์ต่างๆ กว่า 800 สายพันธุ์ ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 112
สายพันธุ์ ซึ่งรวมชะนี 2 สายพันธุ์ไว้ด้วย สัตว์ปีกกว่า 392 สายพันธุ์ สัตว์
เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ�อีกกว่า 200 สายพันธุ์ รวมทั้งสัตว์ที่อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ถึง 19 สายพันธุ์ ใกล้จะสูญพันธุ์ 4 สายพันธุ์ และที่อยู่
ในภาวะวิกฤตยิ่งอีก 1 สายพันธุ์ ระบบนิเวศของป่าเขตร้อนแห่งนี้มีความสำ�คัญ
และเอื้อต่อการดำ�รงชีวิตของสิ่ง
มีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อสัตว์สายพันธุ์ต่างๆ ที่
อยู่ในภาวะวิกฤต นับว่าผืนป่า
แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีความสำ�คัญ
แห่งหนึ่งของโลกในสภาวะ
ปัจจุบันที่สัตว์หลายชนิดตกอยู่ใน
ภาวะเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์

1. เมืองหลวงพระบาง

Town of Luang Prabang

2001-2544

2010-2553

อ่าวฮาลอง เป็นพื้นที่
ส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ย
ประกอบด้วยหมู่เกาะหินปูน
น้อยใหญ่กว่า 1,600 เกาะ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
หน้าผาสูงชัน จึงไม่มีผู้คน
A distinctive feature of Ha Long Bay is the
อาศัยอยู่เลย
abundance of lakes and limestone caves within the
เกาะหินปูนแต่ละเกาะ larger limestone islands.
ความพิเศษอีกอย่างของอ่าวฮาลองคือจะมีทะเลสาบ
มีขนาดแตกต่างกัน รูปทรง
และถ้ำ�บนเกาะต่างๆ เป็นจำ�นวนมาก
หลากหลาย เช่น รูปกรวย
และรูปเสา อันเนื่องจากถูกน้ำ�ทะเลกัดเซาะตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็มีการ
สร้างตัวขึ้นใหม่ตามกระบวนการธรรมชาติซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่า ซึ่งเป็นความสวยงาม
โดดเด่นโดยการสร้างสรรค์จากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาหาความ
รู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่สำ�คัญและเป็นแหล่งศึกษาเรื่อง
เกี่ยวกับพัฒนาการของภูเขาหินปูนอีกด้วย

ถ้ำ�หินปูนในอุทยานแห่งชาติฟอง ญา-เก บัง ก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่มหายุค
พาลีโอโซอิก เมื่อประมาณ 400 ล้าน
ปีมาแล้ว เป็นถํ้าหินปูนที่เก่าแก่ที่สุด
ในเอเชีย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้างของผิวโลกอย่างรุนแรง พื้นที่
บริเวณนี้มีความหลากหลายของ
ภูมิประเทศ เช่น ถํ้าหินงอกหินย้อย
สวยงามและธารนํ้าใต้ดินหลายแห่ง
รวมกันแล้วมีความยาวกว่า 50
กิโลเมตร ในบรรดาถํ้าทั้งหมดของ
อุทยานแห่งนี้ ถํ้าฟอง ญา เป็นถํ้าที่
รู้จักกันทั่วไป ยาวประมาณ 44.5
กิโลเมตร ปากถํ้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ธารนํ้าใต้ดิน นักท่องเที่ยวสามารถนั่ง
Stalactites and pillar formations in
เรือลอดเข้าไปได้ถึง 1,500 เมตร ถํ้า
Phong Nha-Ke Bang National Park.
เสาหินงอกหินย้อยในอุทยานแห่งชาติ อื่นๆ ในอุทยานแห่งนี้ ได้แก่ ถํ้าวอม
ฟง ญา-เก บัง
และถ้ำ�ฮังเครี

1. อุทยานแห่งชาติกุนุงมูลู

Historic Town of Sukhothai and
Associated Historic Towns

1995-2538

Ha Long Bay is in the Gulf of Tonkin includes some 1,600
islands and islets that form a spectacular seascape of limestone
pillars. Because of their precipitous nature, most of the islands
are uninhabited. The site’s outstanding scenic beauty is complemented by its great biological interest.
Ha Long Bay is known as a drowned karst landscape due to
the exceptional grouping of its limestone karst features which
have been subject to repeated regression and transgression of the
sea over time. The limestones of Ha Long Bay have been eroded
into a mature landscape of fengcong (clusters of conical peaks) and
fenglin (isolated towers) karst features, modified by sea invasion at
a later stage.
The area provides a unique and extensive reservoir of data
for the future understanding of geoclimatic history and the nature
of karst processes in a complex environment.

The karst formation of Phong Nha-Ke
Bang National Park has evolved since the
Palaeozoic era, some 400 million years ago,
and is the oldest major karst area in Asia. Subject to massive
tectonic changes, the park’s karst landscape is extremely complex
with many geomorphic features of considerable significance. The
vast area, extending to the border with the Lao People’s Democratic Republic, contains spectacular formations including 65 km
of caves and underground rivers, The Phong Nha Cave is the
most famous in the system, with a currently surveyed length of
44.5 km. Its entrance is part of an underground river and tour
boats can penetrate inside to adistance of 1,500 m. Other extensive caves include the Vom cave and the Hang Khe Rhy cave.

Gunung Mulu
National Park

Thailand

2005-2548

2. อ่าวฮาลอง

Ha Long Bay

5. อุทยานแห่งชาติฟอง ญา-เก บัง

Malaysia

2000-2543

1994-2537

เว้ เป็นเมืองหลวงของเวียดนาม
หลังจากการรวมกันของเวียดนาม
เหนือและใต้ในปี ค.ศ. 1802 และยัง
เป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาและ
วัฒนธรรมภายใต้การปกครองของ
Wall and gate of Tu Duc Tomb, Hué.
ราชวงศ์เหงียนจนถึงปี ค.ศ. 1945
กำ�แพงและประตูสุสานหลวงตือดึ๊ก เมืองเว้
การจัดการผังเมืองและรูปแบบเป็น
เมืองต้นแบบในระบบการปกครองแบบศักดินาอย่างชัดเจน เมืองเว้มีป้อม
ปราการป้องกันเมือง 4 แห่ง คือ พระราชวังถินห์ทานห์ ใช้สำ�หรับว่าราชการ
พระราชวังฮว่างทานห์ เป็นวังที่ประทับและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระราชวัง
ตื่อกามทานห์ เป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อพระวงศ์ และพระราชวังได่โหน่ย ป้อม
ปราการแห่งที่ 5 คือ พระราชวังเจิ่นฮายทานห์ ซึ่งสร้างขึ้นภายหลังเพื่อเป็น
ปราการป้องกันการรุกรานทางทะเล

Phong Nha-Ke Bang National Park

แหล่งภูมิทัศน์จ่างอานได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสม ทั้งทาง
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติ อยู่บริเวณ
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ�แดง เขต
จังหวัดนิงห์บิงห์ ซึ่งจะรวมเมืองโบราณ
ฮวาลือ เมืองหลวงเก่าของเวียดนาม ที่ก่อ
ตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 10 และ 11 สภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นเขาหินปูน
ที่มีแม่น้ำ�หลายสายกัดเซาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ�และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูง
ชัน จึงทำ�ให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม อีกทั้งยังมีการพบร่องรอยทางโบราณคดี
ที่แสดงให้เห็นว่ามีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มานานกว่า 30,000 ปีอีกด้วย

1991-2534

2014-2557

ช่วงเวลาระหว่างคริสต์
ศตวรรษที่ 4-13 มีวัฒนธรรมอัน
มีเอกลักษณ์โดดเด่นอีกวัฒนธรรม
หนึ่งพัฒนาขึ้นบริเวณชายฝั่ง
My Son Sanctuary at Tra Kieu.
ประเทศเวียดนาม โดยได้รับ
สถานที
่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน ที่เมืองจ่าเกี่ยว
อิทธิพลจากความเชื่อของศาสนา
ฮินดู เห็นได้จากรูปแบบสถาปัตยกรรมศาสนสถานมีรูปทรงแบบอินเดียที่ยัง
หลงเหลืออยู่ในบริเวณนี้ ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนา
และการปกครองของอาณาจักรจามปา

		
Situated near the southern margin of the Red River
Delta, the Trang An Landscape Complex is a spectacular landscape
of limestone karst peaks permeated with valleys, many of them
partly submerged and surrounded by steep, almost vertical cliffs.
Exploration of caves at different altitudes has revealed archaeological traces of human activity over a continuous period of more
than 30,000 years. They illustrate the occupation of these mountains by seasonal hunter-gatherers and how they adapted to major
climatic and environmental changes, especially the repeated
inundation of the landscape by the sea after the last ice age. The
story of human occcupation continues through the Neolithic and
Bronze Ages to the historical era. Hoa Lu, the ancient capital of

2000-2543

Established as the capital of unified Viet
Nam in 1802. Hué was not only the political
but also the cultural and religious center
under the Nguyen dynasty until 1945. The
integrity of the town layout and building design make it an
exceptional specimen of late feudal urban planning. Four citadels
or defended enclosures made up the city: Kinh Thanh (Capital
City), for official administrative buildings; Hoang Thanh (Imperial City), for royal palaces and shrines; Tu Cam Thanh (Forbidden
Purple City), for the royal residences; and Dai Noi (Inner City),
defended by brick walls and a moat. A fifth fortress, Tran Hai
Thanh, was constructed a little later to protect the capital against
assault from the sea. The Perfume River, the main axis, divides
the capital in two.

2003-2546

illustrated by the remains of a series of impressive tower-temples
located in a dramatic site that was the religious and political
capital of the Champa Kingdom for most its existence.

8. แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน

1991-2534

1. หมู่โบราณสถานแห่งเมืองเว้

Complex of Hué Monuments

Viet Nam, was strategically established here in the 10th and 11th
centuries AD. The property also contains temples, pagodas, paddyfields and small villages.

2012-2555

1993-2536

Vietnam

Trang An Landscape
Complex

Luang Prabang is an outstanding example of the fusion of
traditional Lao architecture and urban structures with European
colonial building in the nineteenth and twentieth centuries. Its
unique and remarkably well-preserved townscape illustrates a key
stage in the blending of these two distinct cultural traditions. The
political and religious center of the town is situated on a peninsula formed by the Mekong River and its tributaries, and contains
royal and noble residences, religious foundations and commercial
building. The majority are built from wood (parts of the temples
are in stone). The colonial element is characterized by one-or
two-storey terraced houses built from brick. The monasteries
generally consist of the religious buildings (shrine, chapel, library,
stupa, stone post), and monastic buildings (communal building,
cell, refectory).

หลวงพระบางเป็นตัวอย่างสำ�คัญที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของ
สถาปัตยกรรมลาวและอาคารแบบชุมชนเมืองของตะวันตก ซึ่งได้แก่ ตึกราม
บ้านช่องที่สร้างขึ้นสมัยที่ลาวตกเป็นอาณานิคมยุโรปในราวคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19 และ 20 หลวงพระบางมีการวางผังเมืองที่โดดเด่น แตกต่างจากเมือง
อื่นของลาว ทั้งนี้เพราะมีการวางแผนออกแบบมาอย่างดี แสดงให้เห็นถึงการ
ผสมผสานของสองวัฒนธรรมที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในบริเวณตัวเมืองหลวง
พระบางจะมีอาคารศูนย์กลางการปกครองและวัดวาอารามต่างๆ บนพื้นที่
บริเวณคุ้งน้ำ�ที่เกิดจากแม่น้ำ�โขงและแม่น้ำ�สาขาของแม่น้ำ�โขง สิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก แต่วัดบางแห่งก็ใช้หินในการก่อสร้างเช่น
กัน ส่วนอิทธิพลจากการตกเป็นอาณานิคมเห็นได้ชัดเจนจากบ้านชั้นเดียวหรือ
สองชั้น สร้างด้วยอิฐมีระเบียงยื่นออกมา วัดวาอารามประกอบไปด้วย 2 ส่วน
คือ อาคารที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น วิหาร พระอุโบสถ หอพระไตรปิฎก
เสาเสมา และส่วนสังฆาวาส ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัยของสงฆ์ ศาลาการเปรียญ
กุฏิ และหอฉัน

2.

Vat Phou and Associated Ancient
Settlements within the Champasak
Cultural Landscape

ปราสาทวัดพูและภูมิทัศน์
วัฒนธรรมในแขวงจำ�ปาสัก

The Temple Complex of Vat Phou bears exceptional testimony to the cultures of Southeast Asia, and in particular to the
Khmer Empire, which dominated the region in the tenth-fourteenth
centuries. It is an outstanding example of the integration of symbolic landscape of great spiritual significance to its natural surroundings. The origins of the site lie before AD 600, at least at
the city of Shrestrapura, where archaeological research has produced
evidence of pre-Angkorian times (until c. AD 900). The development of the site as a whole, however, was intimately bound up
with the origin, development and zenith of the Khmer Empire
between the seventh and twelfth centuries. Two planned cities on
the banks of the Mekong River are also part of the site, as well as
Phou Kao mountain.

Vat Phou was shaped to express the Hindu vision of the relationship between
nature and humanity, using and axis from mountain top to river bank to lay out a
geometric pattern of temples, shrines and waterworks extending over some 10 km.

วัดพูสร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาฮินดู แสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
ธรรมชาติ มีการกำ�หนดตำ�แหน่งของวัด เทวสถาน และระบบขนส่งน้ำ�เรียงลดหลั่นกัน เริ่มจาก
จุดศูนย์กลางบนยอดเขาไล่ลงมาถึงสระน้ำ�ด้านล่างเป็นระยะทางทั้งสิ้น 10 กิโลเมตร

Wat Xieng Thong Temple in Luang Prabang.

วัดเชียงทองที่หลวงพระบาง

ปราสาทวัดพูเป็นหลักฐานสำ�คัญทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และอาณาจักรเขมร ซึ่งปกครองดินแดนแห่งภูมิภาคนี้ในช่วงศตวรรษ
ที่ 10-14 ปราสาทวัดพูแสดงให้เห็นถึงการจัดการพื้นที่ตามธรรมชาติ ผสมผสาน
ไปกับความเชื่อของผู้คน ทำ�ให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สัญลักษณ์แห่งความ
ศักดิ์สิทธิ์ ปราสาทวัดพูน่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสมัยคริสต์ศักราชที่ 600 เพราะ
จากหลักฐานที่ขุดค้นทางโบราณคดี ที่เมืองเศรษฐปุระ ปราสาทหินแห่งนี้น่าจะ
สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคก่อนเมืองพระนคร ซึ่งมีอายุถึงประมาณคริสต์ศักราชที่ 900
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของปราสาทวัดพูนี้มี
พัฒนาการเชื่อมโยงถึงพัฒนาการของอาณาจักรเขมรที่อยู่ในช่วงศตวรรษ
ที่ 7-12 นอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวยังรวมเมืองอีก 2 เมืองที่อยู่ริมฝั่ง
แม่น้ำ�โขงและภูเก้าด้วย

บุโรพุทโธ เป็นพุทธศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก สร้างโดยกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์ไศเลนทร์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ศาสนสถานแห่งนี้แสดงให้เห็นถึง
ความสำ�คัญของพุทธศาสนาและความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ในสมัยนั้น
บุโรพุทโธ สร้างบนที่ราบบนเนินเขาสูง มีฐานทรงสี่เหลี่ยม 5 ชั้นลดหลั่น
กันคล้ายฐานของพีระมิด บนฐานสี่เหลี่ยมชั้นบนสุดเป็นลานวงกลมซ้อนกัน 3
ชั้น ล้อมรอบสถูปประธาน ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง และมีบันไดเพื่อขึ้นไปยังภายใน
องค์สถูป ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ บนฐานวงกลมแต่ละชั้นจะมี
สถูปขนาดเล็กกว่าสถูปประธาน ตั้งเรียงรายอยู่โดยรอบจำ�นวน 72 องค์ภายใน
สถูปเล็กเหล่านี้ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วย

หมู่ศาสนสถานปรัมบานัน

ปรัมบานัน เป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูบนเกาะชวา สร้างเมื่อศตวรรษ
ที่ 9 มีเทวาลัยหลักซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมทรงสูง คล้ายปรางค์ปราสาทแบบจัน
ทิของอินเดียใต้ และรอบๆ เทวาลัยหลักนี้ยังมีเทวาลัยจำ�นวนทั้งสิ้น 224 หลัง
ตั้งอยู่โดยรอบ บริเวณพื้นที่ด้านในสุดมีเทวาลัยทั้งหมด 16 หลัง เทวาลัยที่
สำ�คัญที่สุด คือ เทวาลัยพระศิวะ ที่มีความสูงถึง 47 เมตร ตั้งอยู่ตรงกลาง
ขนาบข้างทางทิศเหนือ ด้วยเทวาลัยของพระพรหม และเทวาลัยของพระวิษณุ
อยู่ทางใต้ เทวาลัยแต่ละหลังประดับประดาตกแต่งด้วยประติมากรรมแกะสลัก
เป็นเรื่องราวในมหากาพย์เรื่องรามเกียรติ์ นอกจากนี้ด้านหน้าของเทวาลัยทั้ง
สามที่กล่าวมาแล้ว ยังมีวิหารเล็กๆ สำ�หรับพาหนะทรงของเทพทั้งสามได้แก่
พระโค พาหนะของ พระอิศวร, พญาครุฑ พาหนะของ พระนารายณ์ และหงส์
พาหนะของ พระพรหม ปรัมบานันถูกทิ้งร้างหลังก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
สันนิษฐานว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากการระเบิดของภูเขาไฟเมอราปีที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง

4. อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน

Ujung Kulon National Park

This national park, located in the extreme
southwest tip of Java on the Sunda shelf, includes the Ujung
Kulon peninsula and several offshore islands and encompasses
the nature reserve of Krakatoa. In addition to its natural beauty
and geological interest-particularly for the study of inland volcanoes–it contains the largest remaining area of lowland rainforests
in the Java plain. Several species of endangered plants and animals
can be found there, the Javan rhinoceros being the most under
threat.

1996-2539
One of statues of Buddha and openwork ‘stupas’ on the circular terraces.

พระพุทธรูปที่อยู่ภายในสถูปที่ล้อมรอบสถูปประธาน

5. แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน

Sangiran Early Man Site

Sangiran is a key site for the understanding of human evolution. Excavations
from 1936 to 1941 led to the discovery
of the first hominid fossil at this site. Later, fifty early human
fossils (Pithecanthropus erectus/Homo erectus) were found–half
of all the world’s known hominid fossils–together with numerous
animal and floral fossils such as rhinoceros, elephant ivory, buffalo horn, deer horn and many others. Palaeolithic stone tools
found at Ngebung include flakes, choppers and cleavers in chalcedony and jasper and, more recently, bone tools. The site has
also produced Neolithic axes. This evidence indicates that
hominids have inhabited the area for at least 1.5 million years.
Nowadays, the region is entirely devoted to peasant agriculture.

7. ป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตรา

The 25,000 km2 Tropical Rainforest
Heritage of Sumatra comprises three
widely-separated national parks along the
Bukit Barisan mountain range: Gunung
Leuser National Park, Kerinci Seblat National Park and Bukit
Barisan Selatan National Park. The site holds the greatest potential for long-term conservation of the distinctive biodiversity of
Sumatra, including many endangered species. The protected area
is home to an estimated 10,000 plant species, including 17 endemic genera; more than 200 mammal species; and some 580 bird
species, of which 465 are resident and 21 are endemic. Of the
mammal species, twenty-two are Asian, not found elsewhere in
the archipelago, and fifteen are confined to the Indonesian region,
including the endemic Sumatran orangutan. The site also provides
biogeographic evidence of the evolution of the island.

ป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตราแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 25,000 ตารางกิโลเมตร
ประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติ 3 แห่งตลอดแนวเทือกเขาบูกิตบาริซัน คือ
อุทยานแห่งชาติกูนุงลูเซอร์ อุทยานแห่งชาติเกรินซีเซบลัต และอุทยานแห่ง
ชาติบูกิตบาริซันเซนลาตัน
ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่อยู่อาศัยสืบต่อมาเป็นเวลาช้านาน
ของบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆ แสดงถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเกาะ พื้นที่ที่จัดเป็นป่าสงวนนี้เป็นที่อยู่ของพืชพันธุ์กว่า 10,000
ชนิด เป็นสายพันธุ์ที่พบเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ 17 สายพันธุ์ สัตว์จำ�พวกนกอีก
500 ชนิด มีนก 21 ชนิด พบเฉพาะในพื้นที่ป่าแห่งนี้ และยังเป็นที่อยู่ของสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม 200 ชนิด มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีก 15 ชนิดที่เป็นสัตว์เฉพาะ
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อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน ตั้งอยู่ปลายเกาะชวา ทางด้านตะวันตก
เฉียงใต้ บริเวณแนวไหล่ทวีปซุนดา ซึ่งรวมคาบสมุทรอูจุงกูลอนและเกาะต่างๆ
นอกชายฝั่ง รวมไปถึงเขตอนุรักษ์กรากะตั้ว นอกเหนือจากลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ที่เป็นธรรมชาติอันสวยงาม และลักษณะทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาเรื่องราวของภูเขาไฟบนผืนแผ่นดินตอนใน
ของเกาะแล้ว อุทยานแห่งนี้ยังเป็นป่าฝนกว้างใหญ่ของที่ราบลุ่มแห่งเกาะชวา
ซึ่งเราจะพบสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งของพืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ รวมทั้งแรด
ชวา ซึ่งแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้ว

Tropical Rainforest
Heritage of Sumatra

ซูบะก์ เป็นระบบการจัดการน้ำ�ชลประทานเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูก
ของเกาะบาหลี ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การส่งน้ำ�เพื่อทำ�การเพาะปลูกเท่านั้น แต่การ
จัดการดังกล่าวยังเป็นการสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ เป็นระบบนิเวศวิทยาที่
สร้างสรรค์ขึ้นโดยมนุษย์ ดังจะเห็นได้จากไร่นาของชาวบาหลีจะเป็นพื้นที่โดย
รอบศาสนสถานซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ�ของระบบดังกล่าว และผู้ที่ดูแลจัดสรรน้ำ�
ก็คือพระในวัดที่เป็นแหล่งต้นน้ำ�นั่นเอง
พื้นที่ของเกาะบาหลีตั้งอยู่ในแนวของภูเขาไฟ ทำ�ให้มีสภาพดินที่อุดม
สมบูรณ์ รวมทั้งยังอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้นแบบเขตศูนย์สูตรด้วย ทำ�ให้พื้นที่
ดังกล่าวเหมาะแก่การเพาะปลูก มีการขุดคลองต่างๆ เพื่อให้น้ำ�จากแม่น้ำ�ไหล
เข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก ทั้งบริเวณที่ราบและบนภูเขาสูง
ระบบการจัดการน้ำ�เพื่อไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวของบาหลี คือ ระบบซูบะก์
ซึ่งเป็นระบบที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการควบคุมและจัดการน้ำ� เพื่อ
ให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก เป็นระบบที่มีมาเป็นเวลา
นับพันๆ ปีมาแล้ว และระบบดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ความเชื่อ
และความศรัทธาของผู้คนด้วย สำ�หรับชาวบาหลีแล้ว ข้าวเป็นเสมือนของขวัญ
จากเทพเจ้า และระบบซูบะก์ก็เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา น้ำ�จาก
แหล่งต้นน้ำ�และคูคลองต่างๆ จะไหลผ่านศาสนสถานและส่งต่อไปยังผืนนา
ศาสนสถานบริเวณต้นน้ำ�จึงเป็นศูนย์กลางของการจัดการน้ำ�ที่อยู่ภายใต้ระบบ
ซูบะก์ นับเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 แล้วที่ศาสนสถานในแหล่ง
ต้นน้ำ�ได้ร่วมมือกันในการจัดการระบบนิเวศของการทำ�นาแบบขั้นบันไดบน
เกาะบาหลี ทั้งนี้เพื่อสามารถจะทำ�การเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลิตผลที่เพียงพอ
สำ�หรับประชากรที่หนาแน่นของเกาะแห่งนี้
ระบบการจัดการน้ำ�ดังกล่าว เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
แนวความคิดหลักปรัชญาของบาลี เช่น ไตรหิตครณะ ที่กล่าวถึงการหลอม
รวมโลกแห่งจิตวิญญาณ โลกมนุษย์ และธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่างสมดุล จะ
เห็นได้ว่าพิธีกรรมต่างๆ ที่วัดก็แสดงให้เห็นถึงการผสมกลมกลืนระหว่างผู้คน
และสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์โดยรอบ รวมถึงพลังของการดำ�เนินชีวิตอย่างยั่งยืน
ร่วมกับธรรมชาตินั่นเอง

1. กลุ่มเมืองโบราณอาณาจักรพยู
Pyu Ancient Cities

Pyu Ancient Cities includes the remains of three brick, walled
and moated cities of Halin, Biekthano and Sri Ksetra located in
vast irrigated landscapes in the dry zone of the Ayeyarwady (Irrawaddy) River basin. They reflect the Pyu Kingdoms that flourished for over 1,000 years between 200 BC and AD 900. The
three cities are party excavated archaeological sites. Remains include
excavated palace citadels, burial grounds and manufactured sites,
as well as monumental brick Buddhist stupas,
partly standing walls and water management
features - some still in use - that underpinned
the organized intensive agriculture.

กลุ่มเมืองโบราณอาณาจักรพยู มรดกโลกแห่งแรกของเมียนมา ซึ่งรวม
ถึงกลุ่มเมืองโบราณศรีเกษตร เปียทะโนมโย และหะลินยี สร้างขึ้นประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 4 เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ มีพื้นที่เกือบทั้งหมดของลุ่มแม่น้ำ�
อิรวดี เป็นที่อยู่อาศัยของ “ชาวพยู” ชนชาติที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนชาวเมียนมา
ดั้งเดิม แต่นักวิชาการบางท่านก็กล่าวว่า ชาวพยูเป็นบรรพบุรุษของชาว
เมียนมานั่นเอง สิ่งที่หลงเหลืออยู่ให้ได้ชมในปัจจุบันคือ เจดีย์ ซากเมืองโบราณ
คูน้ำ� กำ�แพงเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของอาณาจักรนี้

2014-2557

1999-2542

2015-2558

สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองสิงคโปร์ เป็นพื้นที่แสดง
ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของพืชสวนเขตร้อนในอาณานิคมของอังกฤษ เป็นสถาบัน

Philippines
1. โบสถ์บาโรกแห่งฟิลิปปินส์

Baroque Churches of the Philippines

The churches are outstanding examples
of the Philippine interpretation of the Baroque style and had an important influence
on later church architecture in the region.
They represent the fusion of European church design and construction with local materials and decorative motifs to form a new
churchbuilding tradition. The four churches, the first of which
was built by the Spanish in the late sixteenth century, are located
in Manila (San Agustín in Intramuros), Santa Maria (Nuestra
Señora de la Asuncion), Paoay (San Agustín) and Miag-ao (Santo
Tomas de Villanueva). The sumptuous façade of the Church of
Santo Tomas de Villanueva epitomizes the Filipino transfiguration
of western decorative elements, with the figure of St Christopher
on the pediment dressed in native clothes, carrying the Christ
Child on his back, and holding on to a coconut palm for support.

กลุ่มโบสถ์แบบบาโรก
เป็นตัวอย่างที่แสดงเห็นอย่าง
ชัดเจนของงานเชิงช่างของ
ฟิลิปปินส์ ที่นำ�รูปแบบของ
ศิลปะบาโรกมาผสมผสานกับ
ศิลปะท้องถิ่น โดยตัวโบสถ์จะ
มีรูปแบบตามความนิยมของ
ชาวยุโรป แต่การก่อสร้าง
ตลอดจนการประดับประดา
San Agustín in Intramuros Church, Manila.
ตกแต่ ง เป็ น แบบศิ ล ปะ โบสถ์ซานอากุสติน ที่ย่านอินทรามูโรส กรุงมะนิลา
ท้องถิ่นของฟิลิปปินส์
กลุ่มโบสถ์แบบบาโรกนี้ประกอบด้วยโบสถ์ 4 แห่งด้วยกัน คือ โบสถ์ซาน
อากุสติน (San Agustin) ในย่านอินทรามูโรส กรุงมะนิลา โบสถ์นูเอสตรา
เซนญอรา เดอ ลา อาซุุนซิอง (Nuestra Señova de la Asuncian) ที่เมือง
ซานตามารีอา โบสถ์ซาน อากุสติน (San Agustin) แห่งเมืองปาไวย์ และ
โบสถ์ซานโต โตมาส เดอ วิลลานูเอวา (Santo tomas de Villanueva) แห่ง
เมืองเมียกาว
ในบรรดาโบสถ์ทั้ง 4 แห่งนี้ ผนังด้านหน้าของโบสถ์ซานโต โตมาส เดอ
วิลลานูเอวา นั้น ประดับตกแต่งเป็นรูปนักบุญคริสโตเฟอร์ในแบบศิลปะท้อง
ถิ่นของฟิลิปปินส์ คือ ประติมากรรมนักบุญดังกล่าวจะสวมเสื้อผ้าแบบชาว
ฟิลิปปินส์ยืนเกาะต้นมะพร้าว และมีพระคริสต์ในวัยเยาว์ประทับอยู่บนหลัง

2. อุทยานปะการังแห่งชาติทุบบาตาฮา

Tubbataha Reefs Natural Park

The Tubbataha Reefs Natural Park comprises two atolls, North
and South Reef, separated by an 8 km channel, and the Jessie
Beazley Reef an emergent coral cay. The North Reef is a large
oblong-shaped platform 2 km wide and completely enclosing a
sandy lagoon some 24 m deep. The most prominent feature is
the North Islet which serves as a nesting site for birds and marine
turles. Steep and often perpendicular walls extending to a depth
of 100 m characterize the seaward face of the reef. The South
Reef is a small triangular-shaped reef 1-2 km wide. Like the North
Reef, it consists of a shallow platform enclosing a sandy lagoon.
South Islet is also used as a nesting site by birds and marine
turtles.

อุทยานปะการังทุบบาตาฮา ประกอบด้วยเกาะ
ที่ล้อมรอบทะเลสาบภายใน 2 เกาะ คือ เกาะเหนือ
และเกาะใต้ ซึ่งแยกออกจากกันโดยร่องน้ำ�ยาว
ประมาณ 8 กิโลเมตร และแนวปะการังเจสซี บีสเลย์ เกาะเหนือมีลักษณะเป็น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 กิโลเมตร ล้อมรอบทะเลสาบที่มีความลึกถึง 24
เมตร บริเวณดังกล่าวนี้เป็นที่อยู่อาศัยของนกหลายชนิดและเต่าทะเล และยัง
มีแนวปะการังที่มีลักษณะเป็นแนวกำ�แพงใหญ่ตั้งดิ่งลึกลงไปประมาณ 100
เมตรจากระดับน้ำ�ทะเล ส่วนเกาะใต้นั้นมีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม กว้างประมาณ
1-2 กิโลเมตร และเกาะนี้ก็เช่นเดียวกับเกาะเหนือที่มีแนวปะการังที่ปิดล้อม
ทะเลสาบ และเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดานกหลายสายพันธุ์และเต่าทะเล

Rice Terraces of the
Philippine Cordilleras

3. นาข้าวแบบขั้นบันไดแห่ง

เทือกเขาฟิลิปปินส์คอร์ดิเลรา

The rice terraces of the Philippine Cordilleras are living cultural landscapes devoted to the production of one of the world’s

หลากหลายทางชีวภาพที่สำ�คัญ เพราะจัดเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์
ครบถ้วน ตลอดตั้งแต่บริเวณเทือกเขาสูงที่ทอดตัวยาวลงไปจดทะเล พื้นที่ดัง
กล่าวจัดเป็นพื้นที่ป่าที่สำ�คัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

most important staple crops, rice. They preserve traditional
techniques and forms, dating back many centuries, and still viable
today. At the same time, they illustrate a remarkable degree of
harmony between mankind and a natural environment of great
aesthetic appeal, as well as demonstrating sustainable farming
systems in mountainous terrain based on careful use of natural
resources.
The rice terraces are the only monuments in the Philippines
that show no evidence of having been influenced by colonial
cultures. Owing to the difficult terrain, the Cordillera tribes are
among the few peoples of the Philippines who have successfully
resisted foreign domination and preserved their authentic tribal
culture. The history of the terraces is intertwined with that of its
people, their culture and traditional practices.
The Philippines culture, alone among Southeast Asian cultures,
is wholly wood-based and the terraces are the only form of stone
construction from the pre-colonial period. Terracing began in the
Cordilleras some 2,000 years ago, although scholars disagree about
its original purpose. However, it is evidence of a high level of
knowledge of structural and hydraulic engineering among the
terrace builders. The knowledge and practices involved in maintaining the terraces are transferred orally from generation to
generation, without written records but supported by rituals.
Construction of the terraces demands great care and precision.
An underground conduit is placed within the fill for drainage
purposes. The groups of terraces blanket the mountainsides,
following their contours. Above them, rising to the mountain
tops, is a ring of private woods (muyong), intensively managed
in conformity with traditional practices, which recognizes a total
ecosystem and assures an adequate water supply to keep the terraces flooded. Water is equitably shared and no single terrace
obstructs the flow on its way down to the next terrace. There is
a complex system of communally maintained
dams, sluices, channels and bamboo pipes,
which drain into a stream at the bottom of
the valley.
Villages are associated with groups of
terraces and consist of groups of singlefamily tribal dwellings which architecturally
reproduce the people’s spatial interpretation
of their mountain environment.

วิธีการทำ�นาแบบขั้นบันไดบนเทือกเขาฟิลิปปินส์คอร์ดิเลรานี้ เป็นเทคนิค
วิธีการปลูกข้าวที่สืบทอดตั้งแต่อดีตอันยาวไกลมาจนถึงทุกวันนี้ และพื้นที่ทำ�
นาแบบขั้นบันไดแห่งนี้ได้กลายเป็นมรดกภูมิทัศน์วัฒนธรรมอันสวยงามแห่ง
หนึ่งในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวฟิลิปปินส์อย่างแท้จริง เพราะ
เป็นสิ่งที่ชาวฟิลิปปินส์พัฒนาขึ้นเองโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างๆ
ที่หลั่งไหลเข้ามา เพราะพื้นที่ของการปลูกข้าวแห่งนี้อยู่บนเทือกเขาสูง ยาก
แก่การไปมาหาสู่ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวก็เป็นเพียงกลุ่มชาติพันธุ์
เล็กๆ ซึ่งพวกเขาสามารถยืนหยัดรักษามรดกวัฒนธรรมของตนไว้ได้
ประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งนี้ จึงเป็นการร้อยรัดเรื่องราวของผู้คน วัฒนธรรม
และธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน
การทำ�นาแบบขั้นบันไดนี้ เป็นวัฒนธรรมเดียวของยุคก่อนอาณานิคมที่มี
การสร้างสรรค์โดยการใช้ไม้และหิน วิธีการดังกล่าวนี้ ได้พัฒนาขึ้นบริเวณ
เทือกเขาคอร์ดิเลรา เมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว และแม้ว่าจะยังไม่แน่ชัดว่า
แต่เดิมนั้นพื้นที่นี้ใช้ทำ�อะไร แต่ระบบการผันน้ำ�ที่ปรากฏอยู่ ก็เป็นหลักฐาน
สำ�คัญที่แสดงให้เห็นว่า มีการทำ�การเพาะปลูกในพื้นที่สูงแห่งนี้

4. นครประวัติศาสตร์วีกัน แห่งฟิลิปปินส์
Historic Town of Vigan

Established in the sixteenth century, Vigan
is the best-preserved example of a planned
Spanish colonial town in Asia. Its architecture reflects the coming
together of cultural elements from elsewhere in the Philippines,
from China and from Europe, resulting in a culture and townscape
that have no parallel anywhere in East and Southeast Asia.
The Mestizo River was central to the development of the
town from the Sixteenth to Ninteenth century: large sea-going
vessels could berth in the delta and small craft communicated
with theinterior. It is no longer navigable owing to silting, and so
the town is no longer on an island. As the major commercial
center for the region, Vigan traded directly with China. It also
supplied goods for shipment
to Mexico, and thence onwards
to Europe. This trade resulted
in constant exchanges of
peoples and cultures between
the Ilocanos, Filipinos, Chinese, Spanish, and (in the
twentieth century) North St Paul’s Metropolitan Cathedral, Vigan.
Americans.
มหาวิหารเซนต์ปอล เมโทรโปลีส
แห่งนครวีกัน

Puerto-Princesa Subterranean
River National Park

5. อุทยานแห่งชาติธารน้ำ�ใต้ดิน
ปวยร์โต-ปรินเซซา

This park features a spectacular limestone karst landscape
with an underground river. One of the river’s distinguishing
features is that it emerges directly into the sea, and its lower portion is subject to tidal influences. The area also represents a significant habitat for biodiversity conservation. The site contains a
full ‘mountain-to-sea’ ecosystem and has some of the most important forests in Asia.

อุทยานแห่งชาติธารน้ำ�ใต้ดินปวยร์โต-ปรินเซซามีชั้นหินปูนใต้ดิน ซึ่งแยก
ออกเป็นโพรง เป็นลำ�ธารน้ำ�ใต้ดินที่มีความแตกต่างจากที่อื่นๆ คือ น้ำ�ในแม่น้ำ�
จะไหลยาวตรงออกสู่ทะเล ทำ�ให้แม่น้ำ�แห่งนี้ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
กระแสน้ำ�ขึ้นน้ำ�ลงไปด้วย อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นแหล่งสงวนรักษาความ

Mount Hamiguitan Range
Wildlife Sanctuary

6. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขาฮามิกีตัน

Forming a mountain ridge running NorthSouth along the Pujada Peninsula in the
South-Eastern part of the Eastern Mindanao
Biodiversity Corridor, the Mount Hamiguitan
Range Wildlife Sanctuary has an elevation range pf 75-1,637 m
above sea level and provides critical habitat for a range of plant
and animal species. The property showcases terrestrial and
aquatic habitats at different elevations, and includes threatened
and endemic flora and fauna species, eight of which are found
only at Mount Hamiguitan. These include critically endangered
trees, plants and the iconic Philippine eagle and Philippine cockatoo.

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขา
ฮามิกีตัน เป็นพื้นที่ตามแนวเขายาวไป
ตลอดคาบสมุทรพูจาดา ทางตอนใต้ของ
เกาะมินดาเนา เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ
สองของประเทศ เป็นที่อาศัยของพืช
และสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ โดยแต่ละ
ชนิดนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามระดับความสูง และยังเป็นที่อยู่ของ
สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น 8 สายพันธุ์ อีกทั้งยังพบนกกระตั้วฟิลิปปินส์และนกอินทรีย์
ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นนกที่หาพบได้ยากและใกล้สูญพันธุ์

Cambodia
1. อังกอร์

Angkor Cambodia

Angkor is one of the most important archaeological sites in
Southeast Asia. Stretching over some 400 km2, Angkor Archaeological Park contains the magnificent remains of the different
capitals of the Khmer Empire, from the ninth to the fifteenth
century. It includes the famous Temple of Angkor Wat and the
Bayon Temple with its countless sculptural decorations at Angkor
Thom. In total, there are over a hundred temples throughout the
site.
In the early ninth century, Jayavarman II united the two states
that covered the territory of modern Cambodia, laying the foundations of the Khmer Empire that was to be the major power in
Southeast Asia for five centuries. King Yasovarman I, son of King
Indravarman I and his wife Indradevi, established Yashodapura
(later called Angkor), permanent capital of the Khmer Empire
until the fifteenth century.
The first city had the fundamental elements of a Khmer
capital: a defensive bank and ditch; a brick-or stone-built state
temple at the center; and a wooden palace. A large reservoir was
another essential feature of a Khmer capital and this, now known
as the Eastern Baray, was added a decade later with a third temple
built in its center.
In the 960s, Rajendravarman built a second capital at Angkor;
the state temple was situated at Pre Rup. He also built the Eastern
Mebon temple on an artificial island in the Eastern Baray, and the
exquisite temple of Banteay Srei. Rajendravarman’s son Jayavarman
V abandoned Pre Rup in favour of a new location with its state
temple at Ta Keo, which was consecrated around 1000. Shortly
afterwards he was overthrown by Suryavarman I, who was
responsible for erecting the formidable fortifications around his
Royal Palace and state temple, the Phimeanakas or Vimeanakas,
and also for the construction of the great Western Baray. In 1050
his successor created a new and more impressive state temple,
the Baphuon.
The accession of Suryavarman II in 1113 brought the next
great phase of building. He was responsible for the greatest Khmer
monument, Angkor Wat, set within an extensive enclosures and
dedicated to Vishnu.
A period of internal instabilitly after Suryavarman’s death was
ended in the 1180s by Jayavarman VII who celebrated his military
success by creating yet another capital at Angkor Thom and
launching an unprecedented building campaign. His state temple
was the towering Bayon, dedicated to Buddha.

ที่สำ�คัญในการเป็นเมืองหลวง ในปัจจุบันเรียกสระดังกล่าวว่า บารายตะวันออก
ซึ่งในอีกสิบปีต่อมามีการสร้างปราสาทหลังที่ 3 ขึ้นบริเวณเมืองหลวงแห่งนี้ด้วย
ในช่วงปีคริสต์ศักราช 960 พระเจ้าราเชนทรวรมันได้สร้างเมืองหลวงแห่ง
ที่สองขึ้นที่เมืองพระนคร และยังสร้างศาสนสถานประจำ�เมืองคือปราสาทแปรรูป
รวมทั้งยังได้สร้างปราสาทแม่บุญบนพื้นที่ที่ถมขึ้นใหม่ในบารายตะวันออก และ
ปราสาทบันทายศรีที่สวยงามด้วย ในรัชสมัยต่อมาพระเจ้าชัยวรมันโอรสของ
ราเชนทรวรมันนั้นได้ละทิ้งปราสาทแปรรูป และได้สร้างศาสนสถานแห่งใหม่
คือ ปราสาทตาแก้ว ซึ่งเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วได้ใช้เป็นศาสนสถานหลักของเมือง
เมื่อประมาณคริสต์ศักราชที่ 1000 หลังจากนั้นไม่นาน พระองค์ก็ถูกโค่นบัลลังก์
โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ซึ่งทรงสร้าง “กำ�แพง” อย่างแข็งแรงล้อมรอบ
พระราชวังหลวงและปราสาทต่างๆ รวมทั้งทรงสร้างปราสาทพิมานอากาศและ
บารายตะวันตกด้วย ในปีคริสต์ศักราช 1050 ได้สร้างศาสนสถานขึ้นอีกแห่ง
หนึ่งที่สวยงามยิ่งกว่าเดิมคือ ปราสาทบาปวน
ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในปี ค.ศ. 1113 นับเป็นระยะเวลาแห่ง
ความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมเขมร พระองค์ทรงสร้างสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดในเขมร ซึ่งก็คือ นครวัด นั่นเอง นครวัดสร้างขึ้นในพื้นที่ใหญ่โตกว้างขวาง
เพื่อเป็นที่บูชาเทพวิษณุ
เมื่อพระเจ้าสุริยวรมันสิ้นพระชนม์ลงได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในบ้าน
เมือง เหตุการณ์นี้สงบลงได้ในปี ค.ศ. 1180 เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสด็จขึ้น
ครองราชย์ และเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของพระองค์ทรงสร้างนครหลวงแห่งใหม่
คือ นครธมขึ้นมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขณะเดียวกันก็ทรงสร้าง
ศาสนสถานหลักของพระองค์ คือ ปราสาทบายน เพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้าด้วย

2008-2551

อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 25,000 ตารางกิโลเมตร
เป็นพื้นที่ป่าสงวนที่กว้างใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความ
หลากหลายของลักษณะภูมิประเทศนับตั้งแต่ยอดเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมตลอด
ทั้งปี ลดหลั่นลงมาจนถึงภูมิประเทศแบบชายฝั่งทะเลของประเทศในเขตร้อน
ตั้งแต่ที่ราบลุ่มไปจนถึงที่ชุ่มน้ำ�ที่เป็นหนองน้ำ�เฉอะแฉะ ทั้งนี้เพราะอุทยาน
แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของไหล่ทวีปใต้เปลือกโลก มีแนวเขาทอดตัวยาวที่
ถูกกัดกร่อนโดยธารน้ำ�แข็ง บริเวณนี้ยังพบซากฟอสซิลต่างๆ ซึ่งเป็นหลักฐาน
สำ�คัญแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่พัฒนามาเป็นเวลายาวนาน
แล้วบนเกาะนิวกินี

Subak is the name of irrigation system
for paddy fields on Bali island, Indonesia. For
Balinese, irrigation is not simply providing
water for the plant’s roots, but water is used
to construct a complex, pulsed artificial ecosystem. Paddy fields
in Bali were built around water temples and the allocation of water
is made by a priest.
Subak is a traditional ecologically sustainable irrigation system
that binds Balinese agrarian society together within the village’s
Bale Banjar community center and Balinese temples. The water
management is under the authority of the priests in water temples.
A line of volcanoes dominate the landscape of Bali and have
provided it with fertile soil which, combined with a wet tropical
climate, make it an ideal place for crop cultivation. Water from
the rivers has been channelled into canals to irrigate the land,
allowing the cultivation of rice on both flat land and mountain
terraces.
Rice, the water that sustains it, and subak, the cooperative
social system that controls the water, have together shaped the
landscape over the past thousand years and are an integral part
of religious life. Rice is seen as the gift of God, and the subak
system is part of temple culture. Water from springs and canals
flows through the temples and out onto the rice paddy fields.
Water temples are the focus of a cooperative management of
water resource by a group of subaks. Since the 11th century the
water temple networks have managed the ecology of rice terraces at the scale of whole watersheds. They provide a unique
response to the challenge of supporting a dense population on a
rugged volcanic island.
The overall subak system exemplifies the Balinese philosophical principle of Tri Hita Karana that draws together the
realms of the spirit, the human world and nature. Water temple
rituals promote a harmonious relationship between people and
their environment through the active engagement of people with
ritual concepts that emphasise dependence on the life-sustaining
forces of the natural world.

Situated at the heart of the city of Singapore, the site demonstrates the evolution
of a British tropical colonial botanic garden that has become a
modern world-class scientific institution used for both conservation and education. The cultural landscape includes a rich variety
of historic features, plantings and buildings that demonstrate the
development of the garden since its creation in 1859. It has been
an important center for science, research and plant conservation,
notably in connection with the cultivation of rubber plantations,
in Southeast Asia since 1875.

การศึกษา ที่มีความทันสมัย
ระดับโลกทางด้านวิทยาศาสตร์
ที่ใช้สำ�หรับการอนุรักษ์และการ
ศึกษา พื้นที่สวนแห่งนี้มีร่องรอย
ความเป็นมาหลากหลาย ทั้ง
พืชพันธุ์และอาคารที่แสดงให้
เห็นถึงพัฒนาการของสวนนับ
ตั้งแต่เริ่มสร้างในปี 1859 ที่นี่เป็น
ศูนย์ที่มีความสำ�คัญเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ การวิจัย และการ
อนุรักษ์พืช โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการเชื่อมโยงกับการปลูกสวน
ยางพารา ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ตั้งแต่ปี 1875

นครวีกัน เป็นเมืองเก่า ประมาณศตวรรษที่ 16 ในยุคอาณานิคมของสเปน
ที่มีการสร้างและวางผังเมืองตามแบบอย่างในสเปน ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็น
เมืองท่าสำ�คัญตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16-19 ในบริเวณสันดอนปากแม่น้ำ�
เมสติโช ซึ่งเป็นเส้นทางออกสู่ทะเล รวมทั้งเป็นเส้นทางให้เรือเดินสมุทรขนาด
เล็กเดินทางเข้าสู่ภายในเมืองได้
สถาปัตยกรรมของนครวีกันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ
ที่เดินทางมายังฟิลิปปินส์ ทั้งชาวจีนและชาวยุโรป รวมทั้งชาวอเมริกัน ที่
เดินทางเข้ามาในภายหลังราวๆ คริสต์ศตวรรษที่ 20 นี้เอง ทำ�ให้นครวีกันมี
ลักษณะเฉพาะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองอื่นๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1992-2535

Lorentz National Park, 25,000 km2, is the largest protected
area in Sountheast Asia. It is the only potected area in the world
to incorporate a continuous, intact transect from snowcap to
tropical marine environment, including extensive lowland wetlands.
Located at the meeting-point of two colliding continental plates,
the area has a complex geology with ongoing mountain formation
as well as major sculpting by glaciation. The area also contains
fossil sites which provide evidence of the evolution of life on
New Guinea, a high level of endemism and the highest level of
biodiversity in the region.

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเขตบาหลี : การจัดการน้ำ�
		 ระบบสุบักตามหลักปรัชญาไตรหิตกรณะ

1.

Singapore Botanic Gardens
สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์

1999-2542

Prambanan Temple

6. อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์

Lorentz National Park

8.

Cultural Landscape of Bali Province:
the Subak System as a Manifestation
of the Tri Hita Karana Philosophy

1993-2536

Prambanan is a magnificent Hindu
temple complex in Java, built in the ninth century and designed
as three concentric squares. In all there are 224 temples in the
entire complex. The inner square contains sixteen temples, the
most significant being the imposing 47-m-high Shiva temple
flanked to the north by the Brahma temple and to the south by
the Vishnu temple. Each temple is decorated with reliefs illustrating the Ramayana. There are also three smaller temples for the
animals who serve them (Bull for Shiva, Swan for Brahma and
Garuda for Vishnu). The compound was deserted soon after it
was completed, possibly owing to the eruption of nearby volcano,
Mount Merapi. The neighbouring Buddhist complex at Sewu
comprises a central temple surrounded by a multitude of minor
temples and, surprisingly, shares many design attributes with
Prambanan.

1991-2534

Borobudur is one of the greatest Buddhist monuments in the
world. Founded by king of the Saliendra dynasty, it was built to
honour the glory of both the Buddha and its founder.
This harmonious temple complex was built on several levels
around a hill which forms a natural center. The first level above
the base comprises five square terraces, graduated in size and
forming the base of a pyramid. Above this level are three concentric circular platforms crowned by the main stupa (relic mound)
to which stairways provide access. The base and balustrades enclosing the square terraces are decorated in reliefs sculpted in the stone.
They illustrate the different phases of the soul’s progression towards
redemption and episodes from the life of Buddha. The circular
terraces are decorated with seventy-two openwork stupas, each
containing a statue of Buddha.
Stylistically the art of Borobudur is a tributary of Indian influences (Gupta and post-Gupta styles). The walls of Borobudur are
sculptured in bas-reliefs, extending over a total length of 6 km.
It has been hailed as the largest and most complete ensemble of
Buddhish reliefs in the world, unsurpassed in artistic merit, each
scene and individual masterpiece.
This colossal temple was built between AD 750 and 842, more
than 300 years before Cambodia’s Angkor Wat and 400 years
before work had begun on the great European cathedrals. Little
is known about its early history except that a huge army of workers toiled in the tropical heat to shift and carve the 60,000 m3 of
stone. At the beginning of the eleventh century AD, because of
the political situation in Central Java, divine monuments in that
area, including the Borobudur Temple, became completely neglected and given over to decay. The sanctuary was exposed to
volcanic eruption and other ravages of nature. The temple was
not rediscovered until the nineteenth century. A first restoration
campaign, supervised by Theodor van Erp, was undertaken
shortly after the turn of the century. A second, more recent one
(1973-82) was funded by UNESCO.

ซังงีรัน เป็นแหล่งโบราณคดีสำ�คัญที่ช่วยให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการของมนุษย์
การขุดค้นในบริเวณดังกล่าวเริ่มขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1936-1946 และได้พบ
ฟอสซิลชิ้นแรก ซึ่งเป็นชิ้นส่วนชิ้นแรกของร่างกายมนุษย์ และต่อมายังพบ
ชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ในยุคเริ่มแรก (พิแคนโทรพุส อีเรคตัส หรือโฮโมอีเรคตัส)
อีกประมาณ 50 ชิ้น รวมกับฟอสซิลของสัตว์และพืช เช่น แรด งาช้าง เขา
ควาย เขากวาง และอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบเครื่องมือหินของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ที่เงบุง ซึ่งมีทั้งขวานหิน มีดสับ ทำ�จากหินประเภทควอตซ์ (ทั้ง
หินโมรา และแจสเปอร์) ต่อมายังได้พบเครื่องมือที่ทำ�จากกระดูกสัตว์อีกด้วย
นอกจากนี้ในบริเวณดังกล่าวยังได้พบขวานหินในยุคหินใหม่ หลักฐานจากการ
ขุดค้นเหล่านี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มีมนุษย์อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
มาแล้วไม่ต่ำ�กว่า 1.5 ล้านปี ปัจจุบันพื้นที่แหล่งโบราณคดีซังงีรันทั้งหมดใช้
เป็นพื้นที่ในการทำ�การเกษตร

อุรังอุตังแห่งเกาะสุมาตรา
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2. ศาสนสถานบุโรพุทโธ

Borobudur Temple

ฟอสซิลงาช้างที่ซังงีรัน

2004-2547

1991-2534

ในบรรดาเกาะภูเขาไฟทั้งหลายทางตอนใต้ของอินโดนีเชีย โคโมโดเป็น
เกาะที่ใหญ่ที่สุด และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะบนเกาะนี้เป็นที่
อยู่แห่งเดียวในโลกของสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นสัตว์ที่ดุร้าย
ที่รู้จักกันในชื่อ “มังกรโคโมโด” มีรายงานว่าทะเลรอบๆ เกาะ เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์อันอุุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากเป็นสถานที่สงบ มีปริมาณ
ออกซิเจนในน้ำ�สูงเพราะมีกระแสน้ำ�ขึ้นน้ำ�ลงที่รุนแรง นอกจากนี้บนหน้าผาที่
สูงชันยังปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าสะวันนา และต้นไม้หนามเขียวขจีให้สีสันตัดกับ
หาดทรายขาว และน้ำ�ทะเลสีฟัาเหนือแนวปะการัง

3. กลุ่มศาสนสถานปรัมบานัน

Prambanan Temple Compounds

Display of fossil elephant ivory at Sangiran.

A Sumatra orang-utan.

Singapore

1995-2538

1991-2534

These volcanic islands in southern Indonesia, of which Komodo is the largest, are best known for the Komodo monitor, the
world’s largest living lizard, whose appearance and aggressive
behaviour have led to them being called ‘Komodo dragons’ (see
photo below). They exist nowhere else in the world and are of
great interest to scientists studying the theory of evolution. Mammals include primates such as crab-eating macaque. Introduced
species, such as wild boar, as well as feral domestic animals, form
important prey species for the Komodo monitor. The sea around
the islands are reported to be among the most productive in the
world due to upwelling and a high degree of oxygenation resulting
from strong tidal currents. The rugged hillsides of dry savanna and
pockets of thorny green
vegetation contrast starkly with the brilliant white
sandy beaches and the
blue waters surging over
coral.

รูปแบบของศาสนสถานบุโรพุทโธนั้นได้รับอิทธิพลจากอินเดีย (ศิลปะ
คุปตะและหลังคุปตะ) ผนังของศาสนสถานแห่งนี้แกะสลักเป็นประติมากรรม
นูนต่ำ�ยาวไปตลอดผนังเป็นระยะทางถึง 6 กิโลเมตร ได้รับการยอมรับว่า เป็น
สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในโลก และยังมีความ
เป็นเลิศทั้งด้านศิลปะ เนื้อหา และฝีมือช่าง
ศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 750-842 เป็นเวลานานกว่า 300
ปี ก่อนการสร้างปราสาทนครวัดของกัมพูชา หรือนานกว่า 400 กว่าปี ก่อนที่
จะเริ่มสร้างมหาวิหารต่างๆ ในยุโรป พุทธศาสนสถานแห่งนี้ไม่ค่อยมีเรื่องราว
เกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างที่บันทึกไว้โดยตรง มีแต่เพียงกล่าวถึงไว้ว่า ศาสน
สถานแห่งนี้ใช้แรงงานคนจำ�นวนมาก ทำ�งานอย่างตรากตรำ�ทั้งการขนย้าย
และการแกะสลักหินจำ�นวน 60,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อมาในตอนต้นของ
ศตวรรษที่ 11 มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองบนเกาะชวาตอนกลาง
บุโรพุทโธได้ถูกทิ้งร้างและผุพังไปตามกาลเวลา จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19
จึงถูกค้นพบ หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นครั้งแรก ภายใต้
การกำ�กับดูแลของ ธีโอดอร์ แวน เอิร์ป การบูรณะครั้งที่ 2 นั้น มีขึ้นเมื่อไม่
กี่ปีมานี้ (ค.ศ. 1973-1982) โดยได้รับทุนสนับสนุนดำ�เนินการจากยูเนสโก
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1. อุุทยานแห่งชาติโคโมโด

Komodo National Park

1999-2542

1991-2534

Indonesia

ท้องถิ่นของอินโดนีเซียเท่านั้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งสัตว์จำ�พวกลิง คือ
อุรังอุตังแห่งเกาะสุมาตรา บริเวณ
ป่าฝนเขตร้อนแห่งนี้จึงเป็น
หลักฐานสำ�คัญแสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการทางภูมิศาสตร์ชีวภาพ
ของเกาะอีกด้วย

2. ปราสาทพระวิหาร

Temple of Preah Vihear

Preah Vihear, a Hindu temple dedicated to the God Shiva, is
an outstanding masterpiece of Khmer architecture in terms of its
design, the exceptional quality of its carved stone ornamentation
and its relationship to its spectaculator setting.
The temple stands in a clifftop location on the edge of a plateau that dominates the plain of Cambodia. It is a unique complex
comprising a series of sanctuaries linked by a system of pavements
and staircases that extend over an 800-m-long axis.
The site’s origins date from its ninth century beginnings as a
hermitage. In the eleventh and twelfth centuries it was built up as
a royal temple under the Khmer kings Suryavarman I and Suryavarman II. The temple was adapted for use by Buddhists after
Hinduism declined in the region.

อังกอร์ โบราณสถานที่สำ�คัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ครอบคลุมพื้นที่กว่า 400 ตารางกิโลเมตร แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ
อาณาจักรเขมรในอดีตราวศตวรรษที่ 9-15 บริเวณทั้งหมดของโบราณสถาน
แห่งนี้ประกอบไปด้วยปราสาทนครวัด นครธม และปราสาทบายนที่ประดับ
ประดาตกแต่งด้วยรูปสลักตกแต่งอันวิจิตรมากมาย อาจจะกล่าวได้ว่ามีปราสาท
เขมรมากกว่า 100 แห่งในบริเวณดังกล่าวนี้
ในต้นศตวรรษที่ 9 พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ทรงรวบรวมสองรัฐเข้าด้วยกัน
ซึ่งก็คือพื้นที่ทั้งหมดของประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน ทรงก่อตั้งอาณาจักรเขมร
ที่ยิ่งใหญ่และมีอำ�นาจสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยาวนานถึง 5 ศตวรรษ
พระเจ้ายโสวรมัน โอรสของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 กับ พระนางอินทรเทวี ได้
ก่อตั้งเมืองยโสธรปุระ (ซึ่งต่อมาเรียกกันว่า อังกอร์ หรือ เมืองพระนคร) เป็น
เมืองหลวงถาวรของอาณาจักรเขมรจนถึงศตวรรษที่ 15
ยโสธรปุระ ตั้งอยู่ในทำ�เลที่เหมาะสมต่อการเป็นเมืองหลวง คือเป็น
สถานที่ที่ห้อมล้อมไปด้วยคูเมือง กลางเมืองมีวัดที่สร้างจากหินหรืออิฐ มี
พระราชวังสร้างด้วยไม้ มีบารายหรือสระเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่ซึ่งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง

Angkor Wat Temple.

ปราสาทนครวัด

ปราสาทพระวิหารเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สร้างขึ้นเพื่อ
บูชาพระศิวะ เป็นสถาปัตยกรรมเขมรชิ้นเอกในด้านการออกแบบ การแกะสลัก
ประดับประดา รวมทั้งวัสดุที่นำ�มาใช้แกะสลักตกแต่งก็เป็นหินคุณภาพเยี่ยม
ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่บนพื้นที่ราบบนหน้าผา ซึ่งอยู่เหนือพื้นที่ของ
กัมพูชา ปราสาทพระวิหารเป็นกลุ่มศาสนสถาน ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรม
อาคารแต่ละหลังเชื่อมต่อถึงกันด้วยระเบียงคดและบันไดที่มีความยาวมากกว่า
800 เมตร
ปราสาทแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นประมาณศตวรรษที่ 9 เดิมใช้เป็นที่พำ�นักของ
นักพรต ต่อมาราวศตวรรษที่ 11-12 ได้ทำ�การต่อเติมเป็นศาสนสถานหลักใน
สมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 และพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ต่อมาปราสาทพระ
วิหารได้เปลี่ยนแปลงเป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเมื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูในภูมิภาคเสื่อมอำ�นาจลง

