


Thungyai-Huai Kha Khaeng
Wildlife Sanctuaries
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-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 di-
verse 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 diver-
sity is partly due to its status as one of  only two evergreen forest 
refuges during the driest periods of  the Pleistocene glaciations.

Thailand
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	 	เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแห่งน่ี้ีรวมเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า	 2	 แห่งไว้ด้วยกัน	
คือ	ทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง	จึงมีพ้ืนท่ีใหญ่มากประมาณ	6,000	ตาราง
กิโลเมตร	 เป็นพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนด้านตะวันตกของไทยติดกับเมียนมา 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าท้ังสองประกอบด้วยผืนป่าแทบจะทุกประเภทท่ีปรากฏ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และเป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าไม่ก่ีแห่งในเอเชียท่ี
กว้างใหญ่และเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่	เช่น	ช้างกว่า	300	ตัว	
และสัตว์นักล่าอ่ืนๆ	เช่น	เสือ	เป็นต้น	สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีน้ีมีมากมายหลาก
หลายสายพันธ์ุ	ประกอบไปด้วยสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่	77	เปอร์เซ็นต์	
สัตว์ปีกขนาดใหญ่	 50	 เปอร์เซ็นต์	 และสัตว์บกท่ีมีกระดูกสันหลังอีก	 33	
เปอร์เซ็นต์	ของจำานวนสัตว์ท้ังหมดท่ีพบในภูมิภาคน้ี	เพราะว่าพ้ืนท่ีแห่งน้ีเป็น
ป่าหน่ึงในสองแห่งของภูมิภาคท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ	มาต้ังแต่ในช่วง
ท่ีแห้งแล้งท่ีสุดของยุคน้ำาแข็งไพลสโตซีน

Historic Town of  Sukhothai and
Associated Historic Towns
เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

	 	Sukhothai	was	the	capital	of 	the	first	Kingdom	of 	Siam	in	the	
thirteenth and fourteenth centuries. The great civilization of  Suk-
hothai	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	be-
ginnings of  Thai architecture, including the monastery (Wat) Ma-
hathat, 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.
	 สุโขทัย	ต้ังข้ึนประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี	13-14	ความเจริญรุ่งเรืองของสุโขทัย
น้ันได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอ่ืนๆ	ในบริเวณใกล้เคียง	และมีพัฒนาการ
จนมีลักษณะเฉพาะแบบสุโขทัย	ในเขตเมืองเก่าของสุโขทัยมีส่ิงก่อสร้างท่ีงดงาม
อยู่มากมาย	แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านสถาปัตยกรรมของไทย	เป็นต้นว่า	
วัดวาอารามต่างๆ	เช่น	วัดมหาธาตุ	ท่ีมีท้ังวิหารหลวงและสุสาน	วัดสระศรี	ซ่ึง
มีเจดีย์สององค์เรียงกันอยู่สะท้อนเงาลงบนพ้ืนน้ำาของสระน้ำาท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมือง
อย่างสวยงาม	และมีพระปรางค์ท่ีสร้างในยุคต่อมาด้วย	นอกจากน้ีบริเวณรอบ
เมืองสุโขทัยยังมีป้อมและกำาแพงเมือง	ซ่ึงยังหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างในปัจจุบัน	
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีพ้ืนท่ีติดต่อไปยังบริเวณท่ีอยู่ใกล้เคียงด้วย	เช่น	
เมืองศรีสัชนาลัย	 ซ่ึงมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกันดีเร่ืองเคร่ืองเคลือบ	 และเมือง
กำาแพงเพชรท่ีต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ท่ีสำาคัญ

Sukhothai Buddha Statue in Sukhothai.
พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย	ในจังหวัดสุโขทัย
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Historic City of  Ayutthaya
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

  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 cen-
tury 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. 
  อยุธยา	คือหลักฐานสำาคัญแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางศิลปะของชนชาติ
ไทย	ต้ังข้ึนประมาณปีคริสต์ศักราช	1351	เป็นราชธานีของไทยต่อจากสุโขทัย
และได้กลายเป็นหน่ึงในเมืองท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดและม่ังค่ังท่ีสุดในดินแดนตะวันออก	
อยุธยาล่มสลายลงประมาณศตวรรษท่ี	18	แต่ยังท้ิงร่องรอยความงดงามในอดีต
ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ช่ืนชม
  ในระยะแรก	ศิลปะอยุธยาจะมีลักษณะผสมผสานของศิลปะท้องถ่ินกับศิลปะ
แบบสุโขทัย	 ท่ีมีอิทธิพลต่อพ้ืนท่ีต่างๆ	 เป็นอย่างย่ิงในช่วงเวลาน้ัน	 แต่ต่อมา
อยุธยาก็ได้พัฒนางานศิลปะท่ีเป็นรูปแบบอยุธยาเองอย่างแท้จริงเม่ือประมาณ
คริสต์ศตวรรษท่ี	15	และมีลักษณะของศิลปะท่ีได้รับอิทธิพลจากหลายวัฒนธรรม	
จากการท่ีอยุธยาติดต่อค้าขายกับโลกตะวันตก	ช่างฝีมือชาวอยุธยาจึงได้ผสม
ผสานรูปแบบของตะวันตกลงไปในงานศิลปะอยุธยา	ทำาให้ศิลปะอยุธยาเป็น
ศิลปะบนดินแดนสยามท่ีมีความงดงามย่ิง

Ban Chiang Archaeological Site
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

  Ban Chiang was the center of  a remarkable phenomenon of  
human	cultural,	social,	and	technological	evolution	in	the	fifth	mil-
lennium 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 cul-
tural sequence, size and economic status has no parallel in any oth-
er 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 dis-
tinctive archaeological culture.
	 	แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง	เป็นหลักฐานสำาคัญทางวัฒนธรรม	สังคม	และ
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในช่วง	5,000	ปีก่อนคริสตกาล	ท่ีมนุษย์พัฒนาข้ึน
ในบริเวณดังกล่าว	 และต่อมาได้แพร่กระจายไปท่ัวภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	แหล่งโบราณคดีแห่งน้ีเป็นหลักฐานสำาคัญท่ีสุดทางด้านการต้ังถ่ินฐาน
ของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้ังแต่มีการค้นพบมา	นอกจากน้ีการขุด
ค้นท่ีบ้านเชียงยังแสดงให้เห็นถึงหลักฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในการทำาการเกษตร	
รวมท้ังการประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และการใช้โลหะ	จะเห็นได้ว่าพัฒนาการ
ทางวัฒนธรรมอันยาวนาน	ตลอดจนขนาดและเศรษฐกิจของบ้านเชียงแตกต่าง
จากแหล่งอารยธรรมอ่ืนๆ	 ในยุคเดียวกันของภูมิภาคน้ี	 ถึงแม้ว่าบ้านเชียงจะ
ล่มสลายในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี	3	แต่บ้านเชียงก็เป็นหลักฐานสำาคัญของการ
ต้ังถ่ินฐานของมนุษย์ในท่ีราบสูงโคราช	 และยังเป็นช่ือท่ีใช้เรียกวัฒนธรรมใน
บริเวณดังกล่าวด้วย

Dong Phayayen-Khao Yai
Forest Complex 
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 con-
servation 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 con-
tains substantial and important tropical forest ecosystems, which 
can provide a viable habitat for the long-term survival of  these 
species.
	 	ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่มีพ้ืนท่ีกว้างใหญ่ยาวกว่า	 230	 กิโลเมตร	 ต้ังแต่
อุทยานแห่งชาติตาพระยาติดชายแดนประเทศกัมพูชาไปจนถึงพ้ืนท่ีอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ทางฝ่ังตะวันตก	ผืนป่าอันกว้างใหญ่แห่งน้ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของ
สิงสาราสัตว์ต่างๆ	กว่า	800	สายพันธ์ุ	ประกอบด้วยสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม	112	
สายพันธ์ุ	ซ่ึงรวมชะนี	2	สายพันธ์ุไว้ด้วย	สัตว์ปีกกว่า	392	สายพันธ์ุ	สัตว์เล้ือย
คลานและสัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้ำาอีกกว่า	 200	 สายพันธ์ุ	 รวมท้ังสัตว์ท่ีอยู่ในกลุ่ม
เส่ียงท่ีจะสูญพันธ์ุถึง	19	สายพันธ์ุ	ใกล้จะสูญพันธ์ุ	4	สายพันธ์ุ	และท่ีอยู่ในภาวะ
วิกฤตย่ิงอีก	1	สายพันธ์ุ	ระบบนิเวศของป่าเขตร้อนแห่งน้ีมีความสำาคัญและเอ้ือ
ต่อการดำารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตท้ังพืชและสัตว์	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อสัตว์สาย
พันธ์ุต่างๆ	ท่ีอยู่ในภาวะวิกฤต	นับว่าผืนป่าแห่งน้ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสำาคัญแห่ง
หน่ึงของโลกในสภาวะปัจจุบันท่ีสัตว์หลายชนิดตกอยู่ในภาวะเส่ียงท่ีจะสูญพันธ์ุ
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Ban Chiang Archaeological Site
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

One of  the few undamaged ‘buddha images’ remaining at Ayutthaya
พระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ไม่ถูกทำาลายและยังประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Town of  Luang Prabang
เมืองหลวงพระบาง

 Luang Prabang is an outstanding example of  the fusion of  tra-
ditional Lao architecture and urban structures with European co-
lonial 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 no-
ble 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).

Laos

  หลวงพระบางเป็นตัวอย่างสำาคัญที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของ
สถาปตัยกรรมลาวและอาคารแบบชมุชนเมอืงของตะวนัตก	ซึง่ไดแ้ก	่ตึกราม
บ้านช่องที่สร้างขึ้นสมัยที่ลาวตกเป็นอาณานิคมยุโรปในราวคริสต์ศตวรรษ 
ที่	19	และ	20	หลวงพระบางมีการวางผังเมืองที่โดดเด่น	แตกต่างจากเมือง 
อื่นของลาว	 ท้ังนี้เพราะมีการวางแผนออกแบบมาอย่างดี	 แสดงให้เห็นถึง 
การผสมผสานของสองวัฒนธรรมที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง	 ในบริเวณตัวเมือง
หลวงพระบางจะมีอาคารศูนย์กลางการปกครองและวัดวาอารามต่างๆ	 บน
พืน้ทีบ่รเิวณคุง้น้ำาทีเ่กดิจากแมน่้ำาโขงและแมน่้ำาสาขาของแมน่้ำาโขง	สิง่กอ่สรา้ง
ต่างๆ	ส่วนใหญ่ใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก	แต่วัดบางแห่งก็ใช้หินในการก่อสร้างเช่น
กัน	 ส่วนอิทธิพลจากการตกเป็นอาณานิคมเห็นได้ชัดเจนจากบ้านช้ันเดียว
หรอืสองชัน้	สรา้งดว้ยอฐิมรีะเบยีงย่ืนออกมา	วดัวาอารามประกอบไปดว้ย	2	
ส่วนคือ	อาคารที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา	เช่น	วิหาร	พระอุโบสถ	หอพระ
ไตรปฎิก	เสาเสมา	และสว่นสงัฆาวาส	ประกอบด้วย	ท่ีอยูอ่าศยัของสงฆ	์ศาลา
การเปรียญ	กุฏิ	และหอฉัน

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 Me-
kong River are also part of  the site, as well as Phou Kao mountain.

	 ปราสาทวัดพูเป็นหลักฐานสำาคัญทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใตแ้ละอาณาจกัรเขมร	ซึง่ปกครองดินแดนแห่งภมิูภาคน้ีในชว่งศตวรรษ
ที่	 10-14	 ปราสาทวัดพูแสดงให้เห็นถึงการจัดการพื้นที่ตามธรรมชาต	ิ ผสม
ผสานไปกับความเชื่อของผู้คน	ทำาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สัญลักษณ์แห่ง
ความศกัดิส์ทิธิ	์ปราสาทวัดพนูา่จะสรา้งข้ึนต้ังแตก่่อนสมัยครสิตศ์กัราชที	่600	
เพราะจากหลักฐานที่ขุดค้นทางโบราณคดี	 ท่ีเมืองเศรษฐปุระ	 ปราสาทหิน
แห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคก่อนเมืองพระนคร	 ซึ่งมีอายุถึงประมาณคริสต์
ศักราชที่	 900	 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าบริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ปราสาทวัดพูนี้มีพัฒนาการเชื่อมโยงถึงพัฒนาการของอาณาจักรเขมรที่อยู่
ในช่วงศตวรรษที	่7-12	นอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวยังรวมเมืองอีก	2	
เมืองที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำาโขงและภูเก้าด้วย

Vat Phou and Associated Ancient
Settlements within the Champasak
Cultural Landscape
ปราสาทวัดพูและภูมิทัศน์วัฒนธรรมในแขวงจำาปาสัก

  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 cen-
turies. It is an outstanding example of  the integration of  symbolic 
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Vat Xieng Thong Temple in Luang Prabang.
วัดเชียงทองที่หลวงพระบาง

  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 ex-
tending over some 10 km.
  วัดพูสร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาฮินดู	 แสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และธรรมชาติ	มีการกำาหนดตำาแหน่งของวัด	เทวสถานและระบบขนส่งน้ำาเรียง
ลดหลั่นกัน	 เริ่มจากจุดศูนย์กลางบนยอดเขาไล่ลงมาถึงสระน้ำาด้านล่างเป็นระยะทาง
ทั้งสิ้น	10	กิโลเมตร

1

2



Imperial City gates, Hué
ประตูพระราชวังเก่า,	เว้

		 เว้	 เป็นเมืองหลวงของเวียดนามหลังจากการรวมกันของเวียดนาม 
เหนือและใต้ในปี	 ค.ศ.	 1802	 และยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาและ
วัฒนธรรมภายใต้การปกครองของราชวงศ์เหงียนจนถึงปี	 ค.ศ.	 1945	 การ
จดัการผงัเมอืงและรปูแบบเปน็เมอืงตน้แบบในระบบการปกครองแบบศกัดนิา
อย่างชัดเจน	เมืองเว้มีป้อมปราการป้องกันเมือง	4	แห่ง	คือ	พระราชวังถินห์
ทานห์	ใช้สำาหรบัวา่ราชการ	พระราชวงัฮวา่งทานห	์เป็นวงัทีป่ระทบัและสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์	พระราชวังตื่อกามทานห์	เป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อพระวงศ	์และพระ
ราชวังได่โหน่ย	ป้อมปราการแห่งที	่5	คือ	พระราชวังเจิ่นฮายทานห	์ซึ่งสร้าง
ขึ้นภายหลังเพื่อเป็นปราการป้องกันการรุกรานทางทะเล	

Vietnam

Ha Long Bay
อ่าวฮาลอง

  Ha Long Bay is in the Gulf  of  Tonkin includes some 1,600 islands 
and islets that form a spectacular seascape of  limestone pillars. Be-
cause of  their precipitous nature, most of  the islands are uninhab-
ited. 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 
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Complex of  Hué Monuments
หมู่โบราณสถานแห่งเมืองเว้

		 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	for-
tress, 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.
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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.
		 อา่วฮาลอง	เปน็พืน้ทีส่ว่นหนึง่ของอา่วตงัเกีย๋	ประกอบดว้ยหมูเ่กาะหนิปนู
นอ้ยใหญ่กวา่	1,600	เกาะ	ภมูปิระเทศสว่นใหญเ่ปน็หนา้ผาสงูชนั	จงึไมม่ผีูค้น
อาศัยอยู่เลย	
		 เกาะหินปูนแต่ละเกาะมีขนาดแตกต่างกัน	 รูปทรงหลากหลาย	 เช่น	 รูป
กรวยและรูปเสา	อันเนื่องจากถูกน้ำาทะเลกัดเซาะตลอดเวลา	ขณะเดียวกันก็
มีการสร้างตัวขึ้นใหม่ตามกระบวนการธรรมชาติซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า	ซึ่งเป็นความ
สวยงามโดดเด่นโดยการสร้างสรรค์จากธรรมชาติ	 นอกจากนี้ยังเป็นแหล่ง
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่สำาคัญและเป็น
แหล่งศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของภูเขาหินปูนอีกด้วย

Hoi An Ancient Town
เมืองโบราณฮอยอัน

  Hoi An Ancient Town is an exceptionally well-preserved exam-
ple	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 archi-
tectural 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 silt-
ing	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 re-
markably intact state, the only town in the country to have done so.
		 ฮอยอัน	 เป็นเมืองโบราณที่ได้รับการดูแลรักษาให้คงอยู่ในสภาพเดิม
เหมือนเมื่อคร้ังยังเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำาคัญของเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตใ้นศตวรรษที	่15-19	สิง่กอ่สรา้งและถนนหนทางในฮอยอนัสะทอ้นอทิธพิล
ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นพื้นเมืองและวัฒนธรรมของชาติต่างๆ	 ที่เดิน
ทางมาถึงทำาให้เมืองฮอยอันมีเอกลักษณ์แตกต่างจากเมืองท่าอื่นๆ	 อาคาร
ส่วนใหญ่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นในยุคศตวรรษที	่ 19-20	เรียง
เปน็แนวยาวตามถนนแคบๆ	และมอีาคารสำาคญัทางศาสนา	เชน่	วดั	ศาลเจา้	
แทรกตัวอยู่ด้วย

My Son Sanctuary
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน

  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 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.
		 ช่วงเวลาระหว่างคริสต์ศตวรรษที่	4-13	มีวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์โดด
เด่นอีกวัฒนธรรมหนึ่งพัฒนาขึ้นบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม	 โดยได้รับ
อิทธิพลจากความเช่ือของศาสนาฮนิดู	เหน็ได้จากรูปแบบสถาปัตยกรรมศาสน
สถานมีรูปทรงแบบอินเดียที่ยังหลงเหลืออยู่ในบริเวณนี	้ในอดีตสถานที่แห่ง
นี้เคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการปกครองของอาณาจักรจามปา
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The harbour of  Hoi An. 
ท่าเรือฮอยอัน

My Son Sanctuary at Tra Kieu.
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน	ที่เมืองจ่าเกี่ยว

A distinctive feature of  Ha Long Bay is the abundance of  lakes and 
limestone caves within the larger limestone islands.

ความพิเศษอีกอย่างของอ่าวฮาลองคือจะมีทะเลสาบและถ้ำาบนเกาะเป็นจำานวนมาก
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ปกครองต่อเนื่องกันเรื่อยมาประมาณ	1,300	ป	ีพระราชวังหลวงและโบราณ
สถานอืน่ๆ	ในเขตพืน้ทีโ่บราณคดฮีวา่งเซีย่วแหง่นี้	สะทอ้นใหเ้หน็ถงึวฒันธรรม
อันงดงามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณแถบลุ่มแม่น้ำาแดงตอนใต้	 ซ่ึง
ต้ังอยู่บริเวณพื้นที่รอยต่อของอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนทางทิศเหนือและ
วัฒนธรรมแห่งอาณาจักรจามปาทางทิศใต้

Citadel of  the Ho Dynasty
ป้อมปราการแห่งราชวงศ์โฮ

  The late fourteenth century Ho Dynasty citadel is in Hoa Binh 
Province, approximately 150 km west of  Hanoi. The citadel’s con-
struction	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 ex-
ample of  a new style of  Southeast Asian imperial city.
	 	 ปอ้มปราการแหง่ราชวงศโ์ฮตัง้อยูใ่นจงัหวดัฮวาบิน่ห	์อยูห่า่งจากฮานอย
ไปทางตะวันตกประมาณ	150	กิโลเมตร	สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที	่14	
เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นอิทธิพลความเชื่อลัทธิขงจื๊อใหม่ในเวียดนามและ
เอเชียตะวนัออกได้เป็นอย่างด	ีโดยยดึหลกัฮวงจุย้อยา่งเครง่ครดั	อยู่ตรงกลาง
ระหว่างภูเขาเตื่องเซินและดงเซิน	 ซึ่งเป็นพื้นที่ราบระหว่างแม่น้ำาม้าและ 
แม่น้ำาเบือย	มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม	กว้าง	870.5	เมตร	ยาว	883.5	เมตร	
มีประตูใหญ่ทั้งสี่ด้าน	สร้างจากหินแกรนิตสีเขียวซึ่งแตกต่างจากสิ่งก่อสร้าง
ทั่วไปในสมัยนั้น	 ป้อมปราการแห่งน้ีแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมรูปแบบ
ใหม่ในการสร้างพระราชวังขององค์จักรพรรดิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Trang An Landscape Complex 
แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน

  Situated near the southern margin of  the Red River Delta, the 
Trang An Landscape Complex is a spectacular landscape of  lime-
stone karst peaks permeated with valleys, many of  them partly 
submerged and surrounded by steep, almost vertical cliffs. Explo-
ration 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  
Viet Nam, was strategically established here in the 10th and 11th 

centuries AD. The property also contains temples, pagodas, pad-
dy-fields	and	small	villages.
		 แหล่งภูมิทัศน์จ่างอานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสม	ทั้ง
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ	 อยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำา
แดง	เขตจังหวัดนิงห์บิงห์	ซึ่งจะรวมเมืองโบราณฮวาลือ	เมืองหลวงเก่าของ
เวียดนาม	ที่ก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที	่ 10	 และ	 11	 สภาพภูมิประเทศ
ทั่วไปเป็นเขาหินปูนที่มีแม่น้ำาหลายสายกัดเซาะ	บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำาและยัง
ถกูล้อมรอบด้วยผาสูงชัน	จงึทำาให้สถานท่ีแห่งน้ีงดงามน่าชม	อกีทัง้ยังมีการ
พบรอ่งรอยทางโบราณคดทีีแ่สดงใหเ้หน็วา่มกีารตัง้ถิน่ฐานของมนุษยม์านาน
กว่า	30,000	ปีอีกด้วย

Phong Nha-Ke Bang National Park
อุทยานแห่งชาติฟอง ญา-เก บัง

  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 Repub-
lic, 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.
	 	 ถ้ำาหินปูนในอุทยานแห่งชาติฟอง	ญา-เก	บัง	ก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่มหายุค
พาลีโอโซอิก	เมื่อประมาณ	400	ล้านปีมาแล้ว	เป็นถำ้าหินปูนที่เก่าแก่ที่สุดใน
เอเชีย	เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของผิวโลกอย่างรุนแรง	พื้นที่
บริเวณนี้มีความหลากหลายของภูมิประเทศ	เช่น	ถำ้าหินงอกหินย้อยสวยงาม
และธารนำา้ใตด้นิหลายแหง่รวมกนัแลว้มคีวามยาวกว่า	50	กโิลเมตร	ในบรรดา 
ถำา้ทัง้หมดของอทุยานแหง่นี	้ถำา้ฟอง	ญา	เป็นถำา้ทีรู่จ้กักนัทัว่ไป	ยาวประมาณ	
44.5	กิโลเมตร	ปากถำ้าเป็นส่วนหนึ่งของธารนำ้าใต้ดิน	นักท่องเที่ยวสามารถ
นั่งเรือลอดเข้าไปได้ถึง	1,500	เมตร	ถำ้าอื่นๆ	ในอุทยานแห่งนี้	ได้แก	่ถำ้าวอม
และถ้ำาฮังเครี

Central Sector of  the Imperial Citadel of  
Thang Long-Hanoi
พระราชวังจักรพรรดิเมืองทังลอง ฮานอย

  The Thang Long Imperial Citadel was built in the eleventh cen-
tury 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 center of  regional political power 
for almost thirteen centuries without interruption. The Imperial 
Citadel buildings and the remains in the 18 Hoang Dieu Archaeo-
logical	Site	reflect	a	unique	Southeast	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.
	 	 พระราชวังจักรพรรดิเมืองทังลองสร้างขึ้นในศตวรรษที่	 11	 โดยราชวงศ์ 
ลีเวียต	 เพื่อฉลองอิสรภาพของได่เวียต	 พระราชวังนี้สร้างขึ้นบนซากปรัก 
หักพังของป้อมปราการแบบจีนที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่	 7	 บริเวณดินดอน 
สามเหลี่ยมปากแม่น้ำาแดงในฮานอย	 และต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางการ
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Trang An Landscape Complex 
แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน



		 อทุยานแหง่ชาตกินุงุมลููอยูใ่นเกาะบอรเ์นยีว	เปน็พืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะพเิศษ
ทางธรรมชาติ	คือ	ในพื้นที่อุทยานฯ	529	ตารางกิโลเมตรนี้ประกอบไปด้วย	
พืชพรรณไม้น้ำาถึง	3,500	ชนิด	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	80	ชนิด	นก	270	ชนิด	
(ทั้งนี้มีนกถึง	24	ชนิด	ที่จะพบเฉพาะในพื้นที่นี้เท่านั้น)	อุทยานแห่งนี้ยังมี
บริเวณที่เป็นป่าต้นปาล์มที่มีความสมบูรณ์ยิ่งแห่งหนึ่งของโลก	 ประกอบไป
ด้วยต้นปาล์มถึง	109	ชนิด	และมีเพียง	20	ชนิดที่รู้จักกันทั่วไป
		 จดุสำาคญัของอทุยานฯ	คอื	บรเิวณยอดของกนุงุมลู	ูท่ีมคีวามสงูถงึ	2,377	
เมตร	กับอีกจุดหนึ่งที่มีแท่งหินลักษณะคล้ายมีด	มีความสูง	50	เมตร	ตั้งอยู่
เหนอืผนืปา่กว้างใหญ	่นอกจากน้ีในอทุยานฯ	ยงัมถี้ำาขนาดใหญเ่ปน็แนวยาว	
ทีเ่ปน็ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวต์า่งๆ	ทัง้นกนางแอ่นและค้างคาว	โดยเฉพาะค้างคาว
พันธุ์ปากย่น	 (wrinkled-lipped freetail)	 จำานวนถึงสามล้านตัวในถ้ำาแห่ง
หนึ่ง

Gunung Mulu National Park
อุทยานแห่งชาติกุนุงมูลู

  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  vas-
cular plants, 80 species of  mammal and 270 species of  bird (includ-
ing 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 ‘pin-
nacles’, 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 wrinkled-lipped freetail bats in-
habit one cave alone.

Malaysia
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King’s Chamber in Wind Cave in Gunung Mulu National Park.
ถำ้าพระราชา	หรือ	คิงแชมเบอร์	เป็นส่วนหนึ่งของถำ้าวินด์	

หรือวินด์เคฟฯ	ในอุทยานแห่งชาติกุนุงมูลู

Summit of  Mount Kinabalu.
ยอดสูงสุดของภูเขาคินาบาลู

Kinabalu Park
อุทยานคินาบาลู

  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 rainfor-
est to tropical mountain forest, sub-alpine forest and scrup on the 
higher elevations. It has been designagted as a ‘Center of  Plant Di-
versity for Southeast Asia’ and is exceptionally rich in species, with 
examples	of 	flora	from	the	Himalaya,	China,	Australia	and	Malay-
sia. 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.
		 อทุยานคนิาบาลเูปน็พืน้ทีท่ีอ่ยูบ่รเิวณภเูขาคนิาบาล	ูมคีวามสงูถงึ	4,095	
เมตร	เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้อยูร่ะหวา่งแนวเทอืกเขา
หิมาลัยและเทือกเขาสูงแห่งเกาะนิวกินี	เป็นสถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิตจำานวนมาก
อาศยัอยู่	ท้ังพชืพนัธุข์องปา่เมอืงรอ้น	ทีม่ลีกัษณะแตกตา่งกนัตัง้แตป่า่ดงดบิ
ชื้นบริเวณท่ีต่ำา	 สูงข้ึนไปเป็นป่าดงดิบภูเขา	 จนไปถึงป่าสนแบบอัลไพน์ 
ไดร้บัการยกยอ่งวา่เปน็	“ศนูยก์ลางความหลากหลายทางพฤกษศาสตร์แหง่
ภูมิภาคเอเชยีอาคเนย์”	สว่นสัตวป่์าน้ันประกอบไปดว้ยสัตวเ์ลีย้งลูกด้วยนม
ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นราบถึง	90	สายพันธุ์	 ในขณะที่อีก	22	สายพันธุ์	 เป็น
สัตว์ที่อาศัยอยู่บนเทือกเขา	ส่วนสัตว์ประเภทลิงที่พบในบริเวณเขาคินาบาลู
นี้มี	4	สายพันธุ์	และยังพบสัตว์ประเภทนกอีก	326	สายพันธุ์	ทั้งสัตว์ปีกและ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำา	 และอีก	 2	 ใน	 3	 ของจำานวน
สัตว์เลื้อยคลาน	 รวมไปถึงสัตว์สายพันธุ์หายาก	 และสายพันธุ์ที่อยู่ในภาวะ
วิกฤตทั้งหลายนั้น	สามารถพบได้ทั้งหมดที่เขาคินาบาลูแห่งนี้
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ก็เริ่มตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโปรตุเกสและดัตช์	 หลักฐานที่เห็นได้ชัดเจน	
คือ	 สิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆ	 ท่ียังคงหลงเหลืออยู่	 เช่น	 ตึกที่ทำาการรัฐบาล	
โบสถ์	จตุรัสกลางเมือง	และกำาแพงเมือง	ส่วนอาคารพักอาศัยและร้านค้าจะ
พบเห็นได้ที่เมืองจอร์จทาวน์	 ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างในยุคที่อังกฤษเข้ามามี
บทบาทราวปลายศตวรรษที่	18	เรือ่ยมาจนถงึศตวรรษที่	20	จะเหน็ไดว้า่เมอืง
ทั้งสองแห่งนี้ต่างก็มีสถาปัตยกรรมและรูปแบบอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่
ปรากฏ	ณ	ที่อื่นใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้

Lenggong Valley
แหล่งโบราณคดีหุบเขาเล็งกอง

  The Lenggong valley in Ulu Perak is one of  Peninsular Malay-
sia’s most important areas for archaeology, as excavations have re-
vealed 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 vege-
tation and limestone hills. Lenggong can be likened to an open-air 
museum, and is home to legends, skeletons, cave drawings and pre-
cious	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 archaeo-
logical site where evidences of  human settlement from the Palae-
olithic 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 dis-
covered 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.
		 หบุเขาเลง็กอง	อยูต่อนบนของรฐัเปรคั	เปน็แหลง่โบราณคดทีีส่ำาคญัทีส่ดุ
ในคาบสมุทรมาเลเซีย	 เพราะจากการขุดค้นพบหลักฐานต่างๆ	จำานวนมาก
ที่แสดงให้เห็นการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในบริเวณดังกล่าวต้ังแต่ยุคก่อน
ประวตัศิาสตร	์และเป็นพืน้ทีท่ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคนี	้ปจัจบุนัเปน็พืน้ทีช่นบท	

มหีมูบ่า้นเลก็ๆ	ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตปิา่เขา	อาจจะกลา่วไดว้า่	เลง็กองเป็น
เสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง	 ซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมา	 มีโครงกระดูก
ของผู้คนที่เคยตั้งถิ่นฐานอยู	่ การขุดค้นในถ้ำาต่างๆ	 รวมทั้งจัดแสดงโบราณ
วัตถุที่ขุดค้นพบ	 ได้แก่	 เครื่องประดับเครื่องปั้นดินเผา	 อาวุธ	 เครื่องมือหิน	
ล้วนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	มีผู้คนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้และมีวิถีชีวิตใน
การล่าสัตว์เป็นเวลาช้านานมาแล้ว
		 หุบเขาเล็งกอง	มีแหล่งโบราณคดีที่สำาคัญ	เช่น	โกตาตัมปัน	บูกิตชวาที่
กัมปุงเกลก	และกัมปุงเตเมลอง
		 การขุดค้นที่เล็งกองในปี	ค.ศ.	 1991	พบหลักฐานสำาคัญยิ่ง	คือ	“มนุษย์
เปรคั”	ซึง่มอีายกุวา่	11,000	ปมีาแลว้	กอ่นหนา้นีพ้บเครือ่งมอืหนิอายปุระมาณ	
100,000	ป	ีทีก่มัปงุเกลกและกมัปงุเตเมลอง	นอกจากนัน้แลว้ยงัพบหลักฐาน
อกีวา่	แหลง่โบราณคดีกัวฮาริมาอ	ูเปน็แหลง่ผลติบรอนซท์ีส่ำาคญัของวฒันธรรม
ยุคโลหะหรือยุคบรอนซ์ด้วย
		 จะเหน็ไดว้า่	แหลง่โบราณคดเีลง็กองนัน้สามารถนบัอายุย้อนไปยาวไกล
จนถึงยุคหินเก่า	(อายุประมาณ	2	ล้าน-10,000	ปีมาแล้ว)	ทีเดียว	โดยปกติ
แล้วแหล่งโบราณคดีอ่ืนๆ	 ที่ขุดค้นพบ	 จะมีอายุประมาณยุคหินใหม่เท่านั้น	
ยุคหินเก่าเป็นยุคผู้คนเริ่มผลิตเครื่องมือเครื่องใช	้มีวิถีการดำารงชีวิตโดยการ
เก็บของป่าล่าสัตว	์แต่พอมาถึงยุคหินใหม่แล้ว	ก็จะมีวิวัฒนาการในการผลิต
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ	มีการทำาเครื่องปั้นดินเผา	และเริ่มทำาการเพาะปลูก	
		 สว่นโบราณวตัถทุีพ่บในบรเิวณหบุเขาเลง็กองนีม้กัไดจ้ากถ้ำาตา่งๆ	ยกเวน้
แหล่งโบราณคดี	2	แห่ง	คอื	โกตาตัมปัน	และบกูิตชวา	อย่างไรก็ตาม	หบุเขา
เล็งกองก็เป็นหลักฐานเพียงแห่งเดียวในขณะนี้ที่ยืนยันว่ามีแหล่งโบราณคดี
ยุคหินเก่าในคาบสมุทรมาเลเซีย

Melaka and George Town, Historic
Cities of  the Straits of  Malacca
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 monu-
ments	are	its	government	buildings,	churches,	squares	and	fortifi-
cations. 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 with-
out parallel anywhere in East and Southeast Asia.
		 มะละกาและจอร์จทาวน์	 เมืองประวัติศาสตร์แห่งช่องแคบมะละกา	 เป็น
ตัวอย่างของเมืองประวัติศาสตร์ในยุคอาณานิคมที่น่าสนใจ	 เพราะแสดงให้
เห็นถึงการสืบทอดวัฒนธรรมของประเทศเจ้าอาณานิคม	ที่ได้รับการพัฒนา
จนกลายเป็นเมืองท่าทางการค้าเชื่อมโลกตะวันตกกับตะวันออก
		 ทัง้สองเมืองนีไ้ดแ้สดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจนถงึการพัฒนาและเปลีย่นแปลง
เป็นลำาดับในแต่ละช่วงเวลา	 โดยมะละกาเริ่มพัฒนาขึ้นภายใต้การปกครอง
ของสุลต่านมาเลย์ในศตวรรษที่	15	และต่อเนื่องมาในตอนต้นศตวรรษที	่16	
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Lenggong Valley, Perak Man 
แหล่งโบราณคดีหุบเขาเล็งกอง



Indonesia

Borobudur Temple
ศาสนสถานบุโรพุทโธ

  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 stair-
ways 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	influ-
ences (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  Bud-
dhish 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 
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4 ดุร้าย	ที่รู้จักกันในชื่อ	 “มังกรโคโมโด”	มีรายงานว่าทะเลรอบๆ	 เกาะ	 เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์อันอุุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก	เนื่องจากเป็นสถานที่สงบ	
มีปริมาณออกซิเจนในน้ำาสูงเพราะมีกระแสน้ำาขึ้นน้ำาลงท่ีรุนแรง	 นอกจากนี้
บนหน้าผาที่สูงชันยังปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าสะวันนา	และต้นไม้หนามเขียวขจี
ให้สีสันตัดกับหาดทรายขาว	และน้ำาทะเลสีฟัาเหนือแนวปะการัง

Komodo National Park
อุุทยานแห่งชาติโคโมโด

  These volcanic islands in southern Indonesia, of  which Komo-
do is the largest, are best known for the Komodo monitor, the 
world’s largest living lizard, whose appearance and aggressive be-
haviour have led to them being called ‘Komodo dragons’ (see pho-
to 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.
   ในบรรดาเกาะภูเขาไฟทั้งหลายทางตอนใต้ของอินโดนีเชีย	โคโมโดเป็น
เกาะทีใ่หญท่ี่สุด	และมีชือ่เสยีงเปน็ทีรู่จ้กักนัเปน็อยา่งดี	เพราะบนเกาะนีเ้ปน็
ที่อยู่แห่งเดียวในโลกของสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ที่สุุดและเป็นสัตว์ที่
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One of  statues of  Buddha and openwork ‘stupas’ on the circular terraces.
พระพุทธรูปที่อยู่ภายในสถูปที่ล้อมรอบสถูปประธาน



Prambanan Temple Compounds
กลุ่มศาสนสถานปรัมบานัน

		 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  mi-
nor temples and, surprisingly, shares many design attributes with 
Prambanan.
		 ปรมับานนั	เปน็ศาสนสถานของศาสนาฮินดบูนเกาะชวา	สรา้งเมือ่ศตวรรษ
ที	่9	มีเทวาลัยหลักซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมทรงสูง	คล้ายปรางค์ปราสาทแบบ
จันทิของอินเดียใต้	และรอบๆ	เทวาลัยหลักนี้ยังมีเทวาลัยจำานวนทั้งสิ้น	224	
หลงัตัง้อยูโ่ดยรอบ	บริเวณพืน้ทีด่า้นในสดุมเีทวาลยัทัง้หมด	16	หลงั	เทวาลยั
ที่สำาคัญที่สุด	คือ	เทวาลัยพระศิวะ	ที่มีความสูงถึง	47	เมตร	ตั้งอยู่ตรงกลาง
ขนาบข้างทางทิศเหนือ	 ด้วยเทวาลัยของพระพรหม	 และเทวาลัยของพระ
วิษณุอยู่ทางใต้	 เทวาลัยแต่ละหลังประดับประดาตกแต่งด้วยประติมากรรม
แกะสลักเป็นเรื่องราวในมหากาพย์เรื่องรามเกียรติ์	 นอกจากนี้ด้านหน้าของ
เทวาลัยทั้งสามที่กล่าวมาแล้ว	ยังมีวิหารเล็กๆ	สำาหรับพาหนะทรงของเทพ
ทั้งสามได้แก	่พระโค	พาหนะของ	พระอิศวร,	พญาครุฑ	พาหนะของ	พระ
นารายณ	์และหงส	์พาหนะของ	พระพรหม	ปรมับานนัถกูทิง้รา้งหลงักอ่สรา้ง
เสร็จสมบูรณ์	 สันนิษฐานว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ 
เมอราปีที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง	

Ujung Kulon National Park
อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน

  This national park, located in the extreme southwest tip of  Java 
on the Sunda shelf, includes the Ujung Kulon peninsula and sever-
al 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  en-
dangered plants and animals can be found there, the Javan rhinoc-
eros being the most under threat.
		 อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน	 ต้ังอยู่ปลายเกาะชวา	 ทางด้านตะวันตก 
เฉียงใต้	 บริเวณแนวไหล่ทวีปซุนดา	 ซึ่งรวมคาบสมุทรอูจุงกูลอนและเกาะ

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 sit-
uation 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 oth-
er 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 UN-
ESCO.
		 บุโรพุทโธ	 เป็นพุทธศาสนสถานที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในโลก	 สร้างโดยกษัตริย์
แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์	 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา	 ศาสนสถานแห่งน้ีแสดงให้
เห็นถึงความสำาคัญของพุทธศาสนาและความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ในสมัยนั้น
		 บุโรพุทโธ	สร้างบนที่ราบบนเนินเขาสูง	มีฐานทรงสี่เหลี่ยม	5	ชั้นลดหลั่น
กันคล้ายฐานของพีระมิด	บนฐานสี่เหลี่ยมชั้นบนสุดเป็นลานวงกลมซ้อนกัน	
3	 ช้ัน	 ล้อมรอบสถูปประธาน	 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง	 และมีบันไดเพื่อขึ้นไปยัง
ภายในองคส์ถปู	ซึง่มพีระบรมสารรีกิธาตปุระดษิฐานอยู	่บนฐานวงกลมแต่ละ
ชั้นจะมีสถูปขนาดเล็กกว่าสถูปประธาน	 ตั้งเรียงรายอยู่โดยรอบจำานวน	 72	
องค์ภายในสถูปเล็กเหล่านี้	มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วย

  รูปแบบของศาสนสถานบุโรพุทโธนั้นได้รับอิทธิพลจากอินเดีย	 (ศิลปะ 
คุปตะและหลงัคุปตะ)	ผนงัของศาสนสถานแห่งน้ีแกะสลกัเปน็ประตมิากรรม
นูนต่ำายาวไปตลอดผนังเป็นระยะทางถึง	 6	 กิโลเมตร	 ได้รับการยอมรับว่า	
เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาท่ีใหญ่และสมบูรณ์ท่ีสุดในโลก	 และยังมี
ความเป็นเลิศทั้งด้านศิลปะ	เนื้อหา	และฝีมือช่าง	
		 ศาสนสถานแหง่นีส้รา้งขึน้ระหวา่ง	ค.ศ.	750-842	เป็นเวลานานกวา่	300	
ป	ีก่อนการสร้างปราสาทนครวัดของกัมพูชา	หรือนานกว่า	400	กว่าปี	ก่อน
ที่จะเริ่มสร้างมหาวิหารต่างๆ	ในยุโรป	พุทธศาสนสถานแห่งนี้ไม่ค่อยมีเรื่อง
ราวเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างที่บันทึกไว้โดยตรง	 มีแต่เพียงกล่าวถึงไว้ว่า	
ศาสนสถานแหง่นีใ้ชแ้รงงานคนจำานวนมาก	ทำางานอยา่งตรากตรำาทัง้การขน
ยา้ยและการแกะสลกัหนิจำานวน	60,000	ลกูบาศกเ์มตร	ตอ่มาในตอนตน้ของ
ศตวรรษที	่11	มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองบนเกาะชวาตอนกลาง	
บโุรพทุโธได้ถูกทิง้รา้งและผพัุงไปตามกาลเวลา	จนถงึครสิตศ์ตวรรษที	่19	จึง
ถูกค้นพบ	หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นครั้งแรก	ภายใต้
การกำากับดูแลของ	ธีโอดอร์	แวน	เอิร์ป	การบูรณะครั้งที	่2	นั้น	มีขึ้นเมื่อไม่
กี่ปีมานี	้(ค.ศ.	1973-1982)	โดยได้รับทุนสนับสนุนดำาเนินการจากยูเนสโก
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Prambanan Temple
หมู่ศาสนสถานปรัมบานัน



ต่างๆ	 นอกชายฝั่ง	 รวมไปถึงเขตอนุรักษ์กรากะตั้ว	 นอกเหนือจากลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นธรรมชาติอันสวยงาม	 และลักษณะทางธรณีวิทยาท่ีน่า
สนใจ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาเรื่องราวของภูเขาไฟบนผืนแผ่นดิน
ตอนในของเกาะแล้ว	อุทยานแห่งนี้ยังเป็นป่าฝนกว้างใหญ่ของที่ราบลุ่มแห่ง
เกาะชวา	 ซึ่งเราจะพบสายพันธุ์ต่างๆ	 ทั้งของพืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์	
รวมทั้งแรดชวา	ซึ่งแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้ว

Sangiran Early Man Site
แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน

  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	(Pithecan-
thropus 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 peas-
ant agriculture.
		 ซงังรีนั	เป็นแหลง่โบราณคดสีำาคญัทีช่ว่ยใหเ้ขา้ใจถงึววิฒันาการของมนษุย	์
การขุดค้นในบริเวณดังกล่าวเร่ิมข้ึนระหว่างปี	 ค.ศ.	 1936-1946	 และได้พบ
ฟอสซิลชิ้นแรก	 ซ่ึงเป็นชิ้นส่วนชิ้นแรกของร่างกายมนุษย์	 และต่อมายังพบ
ชิน้สว่นกระดกูมนุษย์ในยคุเร่ิมแรก	(พิแคนโทรพสุ	อีเรคตสั	หรอืโฮโมอเีรคตสั)	
อีกประมาณ	50	ชิ้น	รวมกับฟอสซิลของสัตว์และพืช	 เช่น	แรด	งาช้าง	 เขา
ควาย	 เขากวาง	 และอื่นๆ	 นอกจากนี้ยังพบเครื่องมือหินของมนุษย์ยุคก่อน

ประวติัศาสตร์ทีเ่งบงุ	ซึง่มทีัง้ขวานหนิ	มดีสบั	ทำาจากหนิประเภทควอตซ	์(ท้ัง
หนิโมรา	และแจสเปอร)์	ตอ่มายังไดพ้บเคร่ืองมือท่ีทำาจากกระดกูสตัว์อกีดว้ย	
นอกจากนี้ในบริเวณดังกล่าวยังได้พบขวานหินในยุคหินใหม่	 หลักฐานจาก
การขุดค้นเหล่านี้	 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	 มีมนุษย์อาศัยอยู่ในพื้นที่ดัง
กลา่วมาแลว้ไมต่่ำากวา่	1.5	ลา้นป	ีปจัจบุนัพืน้ทีแ่หลง่โบราณคดซีงังรีนัทัง้หมด
ใช้เป็นพื้นที่ในการทำาการเกษตร

Lorentz National Park
อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์

  Lorentz National Park, 25,000 km2, is the largest protected area 
in Sountheast Asia. It is the only potected area in the world to in-
corporate a continuous, intact transect from snowcap to tropical 
marine environment, including extensive lowland wetlands. Locat-
ed 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.
		 อทุยานแหง่ชาตลิอเรนซมี์พ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ	25,000	ตารางกโิลเมตร	
เป็นพ้ืนทีป่่าสงวนทีก่ว้างใหญท่ี่สดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้มคีวาม
หลากหลายของลักษณะภูมปิระเทศนบัตัง้แตย่อดเขาสงูทีม่หีมิะปกคลมุตลอด
ทัง้ป	ีลดหลัน่ลงมาจนถงึภมูปิระเทศแบบชายฝัง่ทะเลของประเทศในเขตรอ้น	
ตั้งแต่ที่ราบลุ่มไปจนถึงที่ชุ่มน้ำาที่เป็นหนองน้ำาเฉอะแฉะ	 ทั้งนี้เพราะอุทยาน
แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของไหล่ทวีปใต้เปลือกโลก	มีแนวเขาทอดตัวยาว
ที่ถูกกัดกร่อนโดยธารน้ำาแข็ง	 บริเวณนี้ยังพบซากฟอสซิลต่างๆ	 ซึ่งเป็น
หลักฐานสำาคัญแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่พัฒนามาเป็นเวลา
ยาวนานแล้วบนเกาะนิวกินี	

Tropical Rainforest Heritage of  Sumatra
ป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตรา

  The 25,000 km2 Tropical Rainforest Heritage of  Sumatra com-
prises three widely-separated national parks along the Bukit Barisan 
mountain range: Gunung Leuser National Park, Kerinci Seblat Na-
tional 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, includ-
ing 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	 ตาราง
กิโลเมตร	ประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาต	ิ3	แห่งตลอดแนวเทือกเขาบูกิต	
บารีซัน	คือ	อุทยานแห่งชาติกูนุงลูเซอร์	อุทยานแห่งชาติเกรินซีเซบลัต	และ
อุทยานแห่งชาติบูกิตบาริซันเซนลาตัน
		 ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์	 และเป็นที่อยู่อาศัยสืบต่อมาเป็นเวลาช้า
นานของบรรดาสิง่มชีวีติทัง้สตัวแ์ละพชืพนัธุต์า่งๆ	แสดงถงึความหลากหลาย
ทางชีวภาพของเกาะ	 พื้นที่ที่จัดเป็นป่าสงวนน้ีเป็นที่อยู่ของพืชพันธุ์กว่า	
10,000	ชนดิ	เปน็สายพนัธุท์ีพ่บเฉพาะบนเกาะแหง่นี	้17	สายพนัธุ	์สตัวจ์ำาพวก
นกอีก	500	ชนิด	มีนก	21	ชนิด	พบเฉพาะในพื้นที่ป่าแห่งนี	้และยังเป็นที่อยู่
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	200	ชนิด	มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีก	15	ชนิดที่เป็น
สัตว์เฉพาะท้องถิ่นของอินโดนีเซียเท่านั้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์จำาพวกลิง	
คือ	 อุรังอุตังแห่งเกาะสุมาตรา	 บริเวณป่าฝนเขตร้อนแห่งนี้จึงเป็นหลักฐาน
สำาคัญแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางภูมิศาสตร์ชีวภาพของเกาะอีกด้วย
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7.Display of  fossil elephant ivory at Sangiran.
ฟอสซิลงาช้างที่ซังงีรัน
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A Sumatran orangutan
อุรังอุตัง	แห่งเกาะสุมาตรา



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

  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 manage-
ment 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 water-
sheds. They provide a unique response to the challenge of  support-
ing 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.
		 ซบูะก	์เปน็ระบบการจดัการน้ำาชลประทานเพือ่ประโยชน์ในการเพาะปลูก
ของเกาะบาหลี	 ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การส่งน้ำาเพื่อทำาการเพาะปลูกเท่านั้น	 แต่
การจัดการดงักลา่วยงัเปน็การสรา้งสมดลุใหก้บัธรรมชาติ	เป็นระบบนเิวศวทิยา
ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมนุษย์	ดังจะเห็นได้จากไร่นาของชาวบาหลีจะเป็นพื้นที่
โดยรอบศาสนสถานซึง่เปน็แหลง่ตน้น้ำาของระบบดงักล่าว	และผูท้ีด่แูลจดัสรร
น้ำา	ก็คือพระในวัดที่เป็นแหล่งต้นน้ำานั่นเอง

		 พื้นที่ของเกาะบาหลีตั้งอยู่ในแนวของภูเขาไฟ	 ทำาให้มีสภาพดินที่อุดม
สมบูรณ์	รวมทัง้ยังอยู่ในเขตอากาศรอ้นชืน้แบบเขตศนูยส์ตูรดว้ย	ทำาใหพ้ืน้ที่
ดังกล่าวเหมาะแก่การเพาะปลูก	 มีการขุดคลองต่างๆ	 เพื่อให้น้ำาจากแม่น้ำา
ไหลเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก	ทั้งบริเวณที่ราบและบนภูเขาสูง
		 ระบบการจัดการน้ำาเพื่อไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวของบาหลี	 คือ	 ระบบซูบะก	์
ซึง่เปน็ระบบทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรว่มมอืในการควบคมุและจดัการน้ำา	เพ่ือ
ให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์	 เหมาะแก่การเพาะปลูก	 เป็นระบบที่มีมาเป็น
เวลานบัพนัๆ	ปมีาแลว้	และระบบดงักลา่วยังเปน็สว่นหนึง่ของวถีิชวีติ	ความ
เชื่อ	 และความศรัทธาของผู้คนด้วย	 สำาหรับชาวบาหลีแล้ว	 ข้าวเป็นเสมือน
ของขวญัจากเทพเจา้	และระบบซูบะกก์เ็ปน็สว่นหนึง่ของพธิกีรรมทางศาสนา	
น้ำาจากแหล่งต้นน้ำาและคูคลองต่างๆ	จะไหลผ่านศาสนสถานและส่งต่อไปยัง

ผืนนา	ศาสนสถานบรเิวณตน้น้ำาจงึเปน็ศนูยก์ลางของการจดัการน้ำาทีอ่ยูภ่าย
ใต้ระบบซูบะก์	 นับเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่	 11	 แล้วที่ศาสน
สถานในแหลง่ต้นน้ำาไดร่้วมมือกนัในการจัดการระบบนเิวศของการทำานาแบบ
ขัน้บนัไดบนเกาะบาหล	ีทัง้นีเ้พือ่สามารถจะทำาการเพาะปลกูเพือ่ใหไ้ดผ้ลติผล
ที่เพียงพอสำาหรับประชากรที่หนาแน่นของเกาะแห่งนี้
		 ระบบการจัดการน้ำาดังกล่าว	 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
แนวความคิดหลักปรัชญาของบาลี	เช่น	ไตรหิตครณะ	ที่กล่าวถึงการหลอม
รวมโลกแหง่จติวญิญาณ	โลกมนษุย	์และธรรมชาตเิขา้ดว้ยกนัอยา่งสมดลุ	จะ
เห็นได้ว่าพธิกีรรมต่างๆ	ทีวั่ดกแ็สดงให้เห็นถงึการผสมกลมกลนืระหวา่งผูค้น
และสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์โดยรอบ	รวมถึงพลังของการดำาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน
ร่วมกับธรรมชาตินั่นเอง
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		 กลุ่มโบสถ์แบบบาโรกเป็นตัวอย่างท่ีแสดงเห็นอย่างชัดเจนของงานเชิง
ช่างของฟิลิปปินส	์ ที่นำารูปแบบของศิลปะบาโรกมาผสมผสานกับศิลปะท้อง
ถิ่น	 โดยตัวโบสถ์จะมีรูปแบบตามความนิยมของชาวยุโรป	 แต่การก่อสร้าง
ตลอดจนการประดับประดาตกแต่งเป็นแบบศิลปะท้องถิ่นของฟิลิปปินส์	
		 กลุม่โบสถแ์บบบาโรกนีป้ระกอบดว้ยโบสถ์	4	แห่งดว้ยกัน	คอื	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	 ประติมากรรมนักบุญดังกล่าวจะสวมเส้ือผ้าแบบชาว
ฟิลิปปินส์ยืนเกาะต้นมะพร้าว	และมีพระคริสต์ในวัยเยาว์ประทับอยู่บนหลัง

Tubbataha Reefs Natural Park
อุทยานปะการังแห่งชาติทุบบาตาฮา

  The Tubbataha Reefs Natural Park comprises two atolls, North 
and South Reef, separated by an 8 km channel, and the Jessie Bea-
zley Reef  an emergent coral cay. The North Reef  is a large ob-
long-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 char-

Baroque Churches of  the Philippines
โบสถ์บาโรกแห่งฟิลิปปินส์

  The churches are outstanding examples of  the Philippine inter-
pretation	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 Fili-
pino	transfiguration	of 	western	decorative	elements,	with	the	figure	
of  St Christopher on the pediment dressed in native clothes, car-
rying the Christ Child on his back, and holding on to a coconut 
palm for support.

acterize 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.
		 อทุยานปะการงัทบุบาตาฮา	ประกอบดว้ยเกาะทีล่อ้มรอบทะเลสาบภายใน	
2	เกาะ	คอื	เกาะเหนอืและเกาะใต	้ซึง่แยกออกจากกนัโดยรอ่งน้ำายาวประมาณ	
8	กโิลเมตร	และแนวปะการงัเจสซ	ีบสีเลย	์เกาะเหนือมลีกัษณะเปน็รปูสีเ่หลีย่ม
ผืนผ้า	กว้าง	2	กิโลเมตร	ล้อมรอบทะเลสาบที่มีความลึกถึง	24	เมตร	บริเวณ
ดงักลา่วนีเ้ปน็ทีอ่ยูอ่าศยัของนกหลายชนดิและเตา่ทะเล	และยงัมแีนวปะการงั
ที่มีลักษณะเป็นแนวกำาแพงใหญ่ตั้งดิ่งลึกลงไปประมาณ	100	เมตรจากระดับ
น้ำาทะเล	สว่นเกาะใต้น้ันมรีปูรา่งคลา้ยสามเหลีย่ม	กวา้งประมาณ	1-2	กโิลเมตร	
และเกาะนี้ก็เช่นเดียวกับเกาะเหนือที่มีแนวปะการังที่ปิดล้อมทะเลสาบ	และ
เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดานกหลายสายพันธุ์และเต่าทะเล

Rice Terraces of  the
Philippine Cordilleras 
นาข้าวแบบขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์คอร์ดิเลรา

  The rice terraces of  the Philippine Cordilleras are living cultur-
al landscapes devoted to the production of  one of  the world’s 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.
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San Agustín in Intramuros Church, Manila.
โบสถ์ซานอากุสติน	ที่ย่านอินทรามูโรส	กรุงมะนิลา

Rice Terraces of  the Philippine Cordilleras 
นาข้าวแบบขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์คอร์ดิเลรา
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  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 for-
eign 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 ter-
race 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	pur-
poses. 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	eq-
uitably	shared	and	no	single	terrace	obstructs	the	flow	on	its	way	
down to the next terrace. There is a complex system of  commu-
nally 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  single-family tribal dwellings which architecturally repro-
duce the people’s spatial interpretation of  their mountain environ-
ment.
 	 วธิกีารทำานาแบบขัน้บนัไดบนเทอืกเขาฟิลปิปนิสค์อรด์เิลรานี	้เปน็เทคนคิ
วธิกีารปลกูขา้วทีส่บืทอดต้ังแต่อดีตอนัยาวไกลมาจนถงึทกุวนันี้	และพืน้ทีท่ำา
นาแบบขัน้บนัไดแห่งนีไ้ดก้ลายเปน็มรดกภูมทิศันว์ฒันธรรมอนัสวยงามแหง่
หนึ่งในปัจจุบัน	 แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวฟิลิปปินส์อย่างแท้จริง	
เพราะเปน็สิง่ทีช่าวฟิลปิปนิสพ์ฒันาข้ึนเองโดยไม่ไดร้บัอทิธพิลจากวฒันธรรม
ต่างๆ	 ที่หลั่งไหลเข้ามา	 เพราะพื้นที่ของการปลูกข้าวแห่งนี้อยู่บนเทือกเขา
สูง	ยากแก่การไปมาหาสู่	ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวก็เป็นเพียงกลุ่ม
ชาติพันธุ์เล็กๆ	ซึ่งพวกเขาสามารถยืนหยัดรักษามรดกวัฒนธรรมของตนไว้
ได้	 ประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งนี้	 จึงเป็นการร้อยรัดเรื่องราวของผู้คน	
วัฒนธรรม	และธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน
		 การทำานาแบบขั้นบันไดนี้	 เป็นวัฒนธรรมเดียวของยุคก่อนอาณานิคมที่
มีการสร้างสรรค์โดยการใช้ไม้และหิน	วิธีการดังกล่าวนี	้ได้พัฒนาขึ้นบริเวณ
เทือกเขาคอร์ดิเลรา	เมื่อประมาณ	2,000	ปีมาแล้ว	และแม้ว่าจะยังไม่แน่ชัด
ว่าแต่เดิมนั้นพื้นที่นี้ใช้ทำาอะไร	 แต่ระบบการผันน้ำาที่ปรากฏอยู่	 ก็เป็น
หลักฐานสำาคัญที่แสดงให้เห็นว่า	มีการทำาการเพาะปลูกในพื้นที่สูงแห่งนี้

Historic Town of  Vigan
นครประวัติศาสตร์วีกัน แห่งฟิลิปปินส์

  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 cul-
ture 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 the 
interior. 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 Americans.
		 นครวกัีน	เปน็เมืองเก่า	ประมาณศตวรรษท่ี	16	ในยคุอาณานคิมของสเปน
ทีม่กีารสรา้งและวางผงัเมอืงตามแบบอย่างในสเปน	ไดร้บัการพัฒนาขึน้เปน็
เมอืงทา่สำาคญัตัง้แตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที	่16-19	ในบรเิวณสนัดอนปากแมน่้ำา
เมสตโิช	ซึง่เปน็เสน้ทางออกสู่ทะเล	รวมทัง้เปน็เส้นทางให้เรือเดินสมุทรขนาด
เล็กเดินทางเข้าสู่ภายในเมืองได้	
		 สถาปตัยกรรมของนครวกีนัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมของชนชาตติา่งๆ	
ทีเ่ดินทางมายังฟลิปิปนิส์	ทัง้ชาวจนีและชาวยโุรป	รวมทัง้ชาวอเมรกินั	ทีเ่ดนิ
ทางเข้ามาในภายหลังราวๆ	 คริสต์ศตวรรษที่	 20	 นี้เอง	 ทำาให้นครวีกันมี
ลักษณะเฉพาะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองอ่ืนๆ	 ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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St Paul’s Metropolitan Cathedral, Vigan.
มหาวิหารเซนต์ปอล	เมโทรโปลีตัน	แห่งนครวีกัน

Puerto-Princesa Subterranean
River National Park

      อุทยานแห่งชาติธารน้ำาใต้ดินปวยร์โต-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.
		 อุทยานแห่งชาติธารน้ำาใต้ดินปวยร์โต-ปรินเซซามีชั้นหินปูนใต้ดิน	ซึ่ง
แยกออกเป็นโพรง	เป็นลำาธารน้ำาใต้ดินที่มีความแตกต่างจากที่อื่นๆ	คือ	น้ำา
ในแมน่้ำาจะไหลยาวตรงออกสูท่ะเล	ทำาใหแ้มน่้ำาแหง่นีไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรง
จากกระแสน้ำาข้ึนน้ำาลงไปด้วย	 อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นแหล่งสงวนรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำาคัญ	 เพราะจัดเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่
สมบรูณ	์ครบถว้น	ตลอดตัง้แตบ่รเิวณเทอืกเขาสงูทีท่อดตวัยาวลงไปจดทะเล	
พื้นที่ดังกล่าวจัดเป็นพื้นที่ป่าที่สำาคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

Mount Hamiguitan Range 
Wildlife Sanctuary 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาฮามิกีตัน 

  Forming a mountain ridge running North-South along the Pu-
jada Peninsula in the South-Eastern part of  the Eastern Mindanao 
Biodiversity Corridor, the Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanc-
tuary 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 ele-
vations,	and	includes	threatened	and	endemic	flora	and	fauna	spe-
cies, eight of  which are found only at Mount Hamiguitan. These 
include critically endangered trees, plants and the iconic Philippine 
eagle and Philippine cockatoo.
		 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาฮามิกีตัน	 เป็นพื้นที่ตามแนวเขายาวไป
ตลอดคาบสมทุรพจูาดา	ทางตอนใตข้องเกาะมนิดาเนา	เกาะท่ีใหญเ่ปน็อนัดบั
สองของประเทศ	เป็นท่ีอาศัยของพชืและสตัว์หลากหลายสายพนัธุ	์โดยแตล่ะ
ชนิดนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามระดับความสูง	 และยังเป็นที่อยู่
ของสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น	 8	 สายพันธุ์	 อีกทั้งยังพบนกกระตั้วฟิลิปปินส์และ
นกอินทรีย์ฟิลิปปินส์	ซึ่งเป็นนกที่หาพบได้ยากและใกล้สูญพันธุ์
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a defensive bank and ditch; a brick-or stone-built state temple at 
the center; and a wooden palace. A large reservoir was another es-
sential feature of  a Khmer capital and this, now known as the East-
ern 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 mon-
ument, Angkor Wat, set within an extensive enclosures and dedi-
cated 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 launch-
ing an unprecedented building campaign. His state temple was the 
towering Bayon, dedicated to Buddha.

Angkor Cambodia
อังกอร์

  Angkor is one of  the most important archaeological sites in 
Southeast Asia. Stretching over some 400 km2, Angkor Archaeo-
logical	Park	contains	the	magnificent	remains	of 	the	different	cap-
itals	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 foun-
dations 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:	

1.
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Angkor Wat Temple.
ปราสาทนครวัด



		 อังกอร์	 โบราณสถานที่สำาคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
ครอบคลุมพื้นที่กว่า	400	ตารางกิโลเมตร	แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ
อาณาจกัรเขมรในอดตีราวศตวรรษที	่9-15	บริเวณทัง้หมดของโบราณสถาน
แห่งนี้ประกอบไปด้วยปราสาทนครวัด	นครธม	และปราสาทบายนที่ประดับ
ประดาตกแตง่ดว้ยรปูสลกัตกแตง่อนัวจิติรมากมาย	อาจจะกลา่วได้วา่มปีราสาท
เขมรมากกว่า	100	แห่งในบริเวณดังกล่าวนี้
		 ในต้นศตวรรษที่	9	พระเจ้าชัยวรมันที	่2	ทรงรวบรวมสองรัฐเข้าด้วยกัน	
ซึง่กค็อืพืน้ทีท่ัง้หมดของประเทศกมัพชูาในปจัจบุนั	ทรงกอ่ตัง้อาณาจกัรเขมร
ทีย่ิง่ใหญแ่ละมอีำานาจสงูสดุในเอเชียตะวันออกเฉยีงใตย้าวนานถึง	5	ศตวรรษ	
พระเจ้ายโสวรมัน	โอรสของพระเจ้าอินทรวรมันที	่ 1	กับ	พระนางอินทรเทวี	
ได้ก่อตั้งเมืองยโสธรปุระ	(ซึ่งต่อมาเรียกกันว่า	อังกอร	์หรือ	เมืองพระนคร)	
เป็นเมืองหลวงถาวรของอาณาจักรเขมรจนถึงศตวรรษที	่15
		 ยโสธรปุระ	ต้ังอยู่ในทำาเลท่ีเหมาะสมต่อการเป็นเมืองหลวง	คือเป็นสถาน
ท่ีท่ีห้อมล้อมไปด้วยคูเมือง	กลางเมืองมีวัดท่ีสร้างจากหินหรืออิฐ	มีพระราชวัง
สร้างด้วยไม้	มีบารายหรือสระเก็บน้ำาขนาดใหญ่ซ่ึงก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีสำาคัญใน
การเป็นเมืองหลวง	ในปัจจุบันเรียกสระดังกล่าวว่า	บารายตะวันออก	ซ่ึงในอีก
สิบปีต่อมาได้มีการสร้างปราสาทหลังท่ี	3	ข้ึนบริเวณเมืองหลวงแห่งน้ีด้วย
		 ในชว่งปคีริสตศั์กราช	960	พระเจา้ราเชนทรวรมันไดส้รา้งเมอืงหลวงแหง่
ที่สองข้ึนที่เมืองพระนคร	 และยังสร้างศาสนสถานประจำาเมืองคือปราสาท
แปรรปู	รวมทัง้ยังได้สร้างปราสาทแมบ่ญุบนพืน้ทีท่ีถ่มขึน้ใหมใ่นบารายตะวนั
ออก	และปราสาทบันทายศรทีีส่วยงามดว้ย	ในรชัสมยัตอ่มาพระเจา้ชยัวรมนั
โอรสของราเชนทรวรมนันัน้ไดล้ะทิง้ปราสาทแปรรปู	และไดส้รา้งศาสนสถาน
แห่งใหม่	คือ	ปราสาทตาแก้ว	ซึ่งเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วได้ใช้เป็นศาสนสถาน
หลกัของเมอืงเมือ่ประมาณครสิตศ์กัราชที	่1000	หลงัจากนัน้ไมน่าน	พระองค์
ก็ถูกโค่นบัลลังก์โดยพระเจ้าสุริยวรมันที	่1	ซึ่งทรงสร้าง	“กำาแพง”	อย่างแข็ง
แรงล้อมรอบพระราชวังหลวงและปราสาทต่างๆ	 รวมท้ังทรงสร้างปราสาท
พมิานอากาศและบารายตะวนัตกดว้ย	ในปีครสิตศ์กัราช	1050	ได้สรา้งศาสน
สถานขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามยิ่งกว่าเดิมคือ	ปราสาทบาปวน
		 ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่	 2	 ในปี	ค.ศ.	 1113	นับเป็นระยะเวลา
แห่งความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมเขมร	 พระองค์ทรงสร้างสถาปัตยกรรม
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเขมร	ซึ่งก็คือ	นครวัด	นั่นเอง	นครวัดสร้างขึ้นในพื้นที่ใหญ่
โตกว้างขวางเพื่อเป็นที่บูชาเทพวิษณุ
		 เมื่อพระเจ้าสุริยวรมันสิ้นพระชนม์ลงได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบข้ึนในบ้าน
เมือง	เหตุการณ์นี้สงบลงได้ในปี	ค.ศ.	1180	เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่	7	เสด็จ
ข้ึนครองราชย์	 และเพ่ือเฉลิมฉลองชัยชนะของพระองค์ทรงสร้างนครหลวง
แห่งใหม่	คือ	นครธมขึ้นมา	ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน	ขณะเดียวกัน
ก็ทรงสร้างศาสนสถานหลักของพระองค์	 คือ	 ปราสาทบายน	 เพ่ือถวายแด่
พระพุทธเจ้าด้วย
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2. Temple of  Preah Vihear
ปราสาทพระวิหาร

  Preah Vihear, a Hindu temple dedicated to the God Shiva, is an 
outstanding masterpiece of  Khmer architecture in terms of  its de-
sign, 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 com-
prising 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 Suryavar-
man II. The temple was adapted for use by Buddhists after Hindu-
ism declined in the region.

		 ปราสาทพระวิหารเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	สร้างขึ้น
เพื่อบูชาพระศิวะ	เป็นสถาปัตยกรรมเขมรชิ้นเอกในด้านการออกแบบ	การ
แกะสลักประดับประดา	 รวมทั้งวัสดุที่นำามาใช้แกะสลักตกแต่งก็เป็นหิน
คุณภาพเยี่ยม
		 ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่บนพื้นที่ราบบนหน้าผา	 ซึ่งอยู่เหนือพื้นที่ของ
กัมพูชา	ปราสาทพระวิหารเป็นกลุ่มศาสนสถาน	 ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรม	
อาคารแตล่ะหลงัเชือ่มตอ่ถงึกนัดว้ยระเบยีงคดและบนัไดทีม่คีวามยาวมากกวา่	
800	เมตร
		 ปราสาทแหง่นีเ้ริม่สรา้งขึน้ประมาณศตวรรษที่	9	เดมิใชเ้ปน็ทีพ่ำานกัของ
นกัพรต	ตอ่มาราวศตวรรษที	่11-12	ไดท้ำาการตอ่เตมิเปน็ศาสนสถานหลักใน
สมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที	่1	และพระเจ้าสุริยวรมันที	่2	ต่อมาปราสาทพระ
วหิารไดเ้ปลีย่นแปลงเปน็ศาสนสถานในพระพทุธศาสนาเมือ่ศาสนาพราหมณ-์
ฮินดูในภูมิภาคเสื่อมอำานาจลง

Temple of  Preah Vihear
ปราสาทพระวิหาร



Pyu Ancient Cities 
 กลุ่มเมืองโบราณอาณาจักรพยู

  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 (Ir-
rawaddy)	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 or-
ganized intensive agriculture.

 	 กลุ่มเมืองโบราณอาณาจักรพยู	 มรดกโลกแห่งแรกของเมียนมา	 ซึ่งรวมถึง
กลุ่มเมืองโบราณศรีเกษตร	 เปียทะโนมโย	 และหะลินยี	 สร้างข้ึนประมาณพุทธ
ศตวรรษที่	 4	 เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่	 มีพื้นที่เกือบทั้งหมดของลุ่มแม่น้ำาอิรวดี	
เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของ	“ชาวพยู”	ชนชาตทิีม่าตัง้ถิน่ฐานอยูก่อ่นชาวเมยีนมาดัง้เดมิ	
แตน่กัวชิาการบางทา่นกก็ลา่ววา่	ชาวพยเูปน็บรรพบรุษุของชาวเมยีนมานัน่เอง	
สิ่งที่หลงเหลืออยู่ให้ได้ชมในปัจจุบันคือ	 เจดีย์	 ซากเมืองโบราณ	 คูน้ำา	 กำาแพง
เมือง	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของอาณาจักรนี้

Myanmar
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Singapore Botanic Gardens
สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์

  Situated at the heart of  the city of  Singapore, the site demon-
strates 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 in-
cludes 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.

		 สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์	ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองสิงคโปร์	เป็นพื้นที่แสดง
ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของพืชสวนเขตร้อนในอาณานิคมของอังกฤษ	 เป็น
สถาบนัการศึกษา	ทีมี่ความทันสมยัระดบัโลกทางดา้นวทิยาศาสตรท์ีใ่ชส้ำาหรบั
การอนรุกัษแ์ละการศึกษา	พืน้ทีส่วนแหง่นีม้ร่ีองรอยความเป็นมาหลากหลาย	
ทัง้พชืพนัธุแ์ละอาคารทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึพฒันาการของสวนนบัตัง้แตเ่ริม่สรา้ง
ในปี	1859	ที่นี่เป็นศูนย์ที่มีความสำาคัญเกี่ยวกับ	วิทยาศาสตร	์การวิจัย	และ
การอนรุกัษพ์ชื	โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในการเชือ่มโยงกบัการปลกูสวนยางพารา	
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ป	ี1875		
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