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ความนำ
อนุสัญญา คุ้มครอง มรดก ทาง วัฒนธรรม และ ธรรมชาติ ได้ รับ ความ เห็น ชอบ จาก
ที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2551)
คณะ กรรมการ มรดก โลก ได้ พิจารณา คัด เลือก แหล่ง มรดก ทาง วัฒนธรรม และ ธรรมชาติ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จำนวน 878 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ 145 ประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และเชิดชูคุณค่าของแหล่งมรดกโลก อันทรงคุณค่าโดดเด่น
อั น เป็น สากล ที่ มนุษ ย์ สร้า งสรรค์ เพื่ อ ปกป้อ ง รัก ษา ให้ ดำรง อยู่ เป็น มรดก โลก
แห่งมวลมนุษยชาติต่อไป
ปัจจุบันมีแหล่งมรดกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ได้รับพิจารณา
ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จำนวน 5 แห่ง คือ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
เมือ ง ประวั ติ ศ าสตร์ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา และ เมือ ง บริว าร แหล่ง โบราณคดี บ้า น เชีย ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง และผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่
คณะ กรรมการ แห่ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย การ ศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และ วั ฒ นธรรม
แห่ง สหประชาชาติ กระทรวง ศึกษาธิการ จัด พิมพ์ หนังสือ “มรดก ไทย...มรดก โลก”
โดย มุ่ง หวัง ที่ จะ ส่ง เสริม ให้ ชุมชน และ สังคม ตระหนัก ถึง คุณค่า ของ มรดก ที่ เป็น สมบัติ
อั น ล้ำ ค่ า ของ ทั้ ง ชาว ไทย และ ชาว โลก และ ร่ว มใจ กั น อนุร ัก ษ์ แหล่ง มรดก โลก ต่ า งๆ
ให้ คง สภาพที ่ สมบูร ณ์ ไว้ ตลอด กาล คณะ ผู้ จั ด ทำ ขอ ขอบคุ ณ สำนัก งาน นโยบาย และ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ
กรมศิลปากร ในการให้ข้อมูลและภาพถ่ายของแหล่งมรดกโลกต่างๆ และหวังว่าหนังสือ
เล่ม นี้ จะ เป็น ประโยชน์ต่อ ผู้ อ่าน ใน การ ส่ง เสริม ความ รู้ เกีย่ ว กับ มรดก โลก ของ ไทย ได้
ตามความเหมาะสม
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ

มรดกไทย -มรดกโลก

รายละเอียดเพื่อการติดต่อประสานงานแหล่งมรดกโลกของไทย
เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210
โทรศัพท์ - โทรสาร 055 - 61110
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ - โทรสาร 055 - 641571
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ - โทรสาร 055 - 711921

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ – โทรสาร 035-242284 035-242286

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130
โทรศัพท์ - โทรสาร 042-208340

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ตู้ ปณ. 2 ไปรษณีย์ทองผาภูมิ
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71130
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ - โทรสาร 056-513527

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ตู้ ปณ.9 อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 08 1877 3127, 08 9520 8255
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มรดกโลก – นิยาม และความหมาย
มรดก อัน ทรง คุณค่า ที่ มนุษย์ได้รับ
จากอดีต ได้ใช้และภาคภูมิใจในปัจจุบัน
และถือเป็นพันธกรณีที่มนุษยชาติจะต้อง
ทำนุบำรุงดูแลรักษา เพือ่ มอบให้เป็นมรดก
อันล้ำค่าแด่มวลมนุษยชาติในอนาคต
The Great Sphinx of Giza, อียิปต์
มรดก โลก ทาง วัฒนธรรม และ ทาง
ธรรมชาติ ที่ มี ความ โดด เด่น เป็น เลิศ ใน ระดับ สากล เมื่ อ ได้ รั บ
การยอมรับให้เป็นแหล่ง “มรดกโลก” แล้ว ไม่ว่าจะมีที่ตั้งอยู่ใน
ขอบเขตดินแดนของประเทศใด ถือได้ว่าเป็นมรดกของมนุษยชาติ
ทั้งปวงในโลก นี่คือนิยามและความหมายของคำว่า “มรดกโลก”
ซึ่งอนุสัญญาคุม้ ครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
ได้ ให้ ราย ละเอีย ด และ แนวทาง การ ดำเนิน งาน เพื่ อ ให้ บรรลุ ถึ ง
วัต ถุป ระสงค์ไว้ อย่า ง ชัด เจน นอก เหนือ ไป จาก การ ส่ ง เสริม ให้
นานา ประเทศ มี พันธะ หน้าที่ ร่วม กัน ใน การ คุม้ ครอง สงวน รักษา
แหล่งมรดกโลกทั้งปวงไว้ เพราะหากปราศจากความร่วมมือนี้แล้ว
คุณค่าอันโดดเด่นเป็นเลิศของแหล่งมรดกโลกทั้งหลายจะเสือ่ มค่า
และสูญสลายไปในที่สุด
อนุส ัญ ญา คุม้ ครอง มรดก ทาง วัฒ นธรรม และ ธรรมชาติ
เป็น ความ ตกลง ระหว่าง ภาคีใน การ ยอมรับ และ ให้ ความ ร่วม มือ
ใน การ ดำเนิน การ ต่ า งๆ เพื่ อ การ คุม้ ครอง และ อนุร ัก ษ์ แหล่ง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ทัง้ ทีมี่ ทีตั่ ง้ อยูใน
่ ประเทศ
ของตนและในประเทศอื่น ให้ดำรงอยู่เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติ

ตลอดไป อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
เป็นจำนวนมาก จนถึงเดือนกรกฎาคม 2551 ได้มีประเทศต่างๆ
เข้า ร่วม เป็น ภาคีแล้ว รวม ทั้ง สิ้น 185 ประเทศ และ แหล่ง มรดก
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในประเทศต่างๆ รวม 145 ประเทศ
จำนวน 878 แหล่ง ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ ในบัญชีรายชื่อแหล่ง
“มรดกโลก”
นอก เหนือ จาก การ ให้ ความ คุม้ ครอง แหล่ง มรดก โลก แล้ว
อนุ สัญญาฯ ยัง ส่ง เสริม ให้ ประเทศ ภาคีให้ ความ คุม้ ครอง รักษา
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่มีคุณค่าโดดเด่น
ใน ระดับ ประเทศ และ ระดับ ท้ อ ง ถิ่ น ของ ตน อี ก ด้ว ย ทั้ ง นี้
เพราะ ตระหนัก ดี ว่ า มรดก ทาง วัฒ นธรรม และ ทาง ธรรมชาติ
เหล่า นี้ จะ ดำรง เป็น มรดก แห่ง อนาคต ได้ ด้วย การ สร้างสรรค์
อนุรักษ์ และสืบทอดของมวลมนุษยชาติ ในปัจจุบันนั่นเอง
ราย ละเอีย ด ข้อ มูล เกีย่ ว กั บ อนุส ัญ ญา คุม้ ครองมรดก
ทาง วัฒ นธรรมและธรรมชาติ ต ลอดจนแหล่ง ทางวั ฒ นธรรม
และธรรมชาติ ที ่ไ ด้ร ับ การขึน้ บัญ ชี ม รดกโลกทั ้ง 878 แหล่ ง
ค้นหาเพิ่มเติมใน เว็ปไซต์ http://whc.unesco.org/
Petra, จอร์แดน

Classical Gardens of Suzhou
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Medina of Fez, โมร็อคโก

Ujung-Kulon National Park, อินโดนีเชีย
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แหล่งมรดกโลกของไทย
จนถึง ปัจจุบัน แหล่ง มรดก ทาง วัฒนธรรม และ ทาง ธรรมชาติ ของ ประเทศไทย ได้ รับ
การขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก แล้วรวม 5 แหล่ง ได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์
สุโขทัย และ เมือง บริวาร นคร ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ เมือง บริวาร เขต รักษา
พัน ธุส์ ัต ว์ ป ่า ทุ ่ง ใหญ่ นเรศวร - ห้ ว ย ขา แข้ ง แหล่ง โบราณคดี บ้า นเชีย ง และ
ผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่
ข้อมูลแหล่งมรดกโลกทั้ง 5 แหล่งที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงข้อมูลที่เกีย่ วข้อง
บางส่วนเท่านั้น ทัง้ นีหาก
้ ต้องการรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดติดต่อแหล่งมรดกโลก
แต่ละแห่งได้โดยตรง

แหลงโบราณคดี บานเชียง

เมืองประวัติศาสตรสุโขทัย
และเมืองบริวาร

เขตรักษาพันธุสัตวปา
ทุงใหญ - หวยขาแขง
นครประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยาและ
เมืองบริวาร

ผืนปาดงพญาเย็น - เขาใหญ

สระแกว
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ราว ต้ น พุท ธ ศตวรรษ ที่ 18 ปรากฏ หลัก ฐาน การ ตั้ ง ถิน่ ฐาน
ของ ชุมชน ขนาด เล็ก ที่ เรียก ตนเอง ว่า คน ไทยขึ้น แล้ว ใน บริเวณ
ที่ราบ ลุ่ม แม่น้ำ ยม ชุมชน กลุ่ม นี้ ได้ มี พัฒนาการ ต่อ เนือ่ ง จนถึง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้นำของชุมชน
จึ ง ได้ รวบรวม กำลั ง เข้ า ต่ อ สู้ จน ได้ รั บ ชัย ชนะ เป็น อิส ระ จาก
การปกครองของกษัตริย์เขมร และสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
แห่งแรกของคนไทยในปีพุทธศักราช 1793 โดยมีเมืองศรีสัชนาลัย
และเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองบริวารที่สำคัญ
ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (พ.ศ. 1822-1842) ทรงรวบรวมเมือง
ได้เป็นปึกแผ่นมั่นคงและขยายอาณาเขตออกไปทัว่ ทุกทิศ กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรือง
สูงสุดจนกล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของราชอาณาจักร ด้วยปรากฏความเจริญรุ่งเรือง
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 1862
ภายหลังรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กรุงสุโขทัยคงครองความเป็น
ราชธานี พร้อ ม กั บ มี กษั ต ริย ์ ปกครอง ต่ อ มา อี ก 1 พระองค์ จนถึง ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20 เมื่ออำนาจทางการเมืองของกรุงสุโขทัยอ่อนแอลงถึงที่สุด
จึงได้ถูกผนวกเข้าเป็นเมืองบริวารเมืองหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 1981
สำหรับเมืองศรีสัชนาลัย มีชื่อเดิมว่าเมืองเชลียง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยม
ด้า น ทิ ศ เหนือ ของ กรุง สุ โ ขทั ย เป็น เมือ ง ที่ สำคัญ ใน ฐานะ เมือ ง มหา อุป ราช
ของ อาณาจักร สุโขทัย เมือง ศรีสัชนาลัย เจริญ รุง่ เรือง สูงสุด ใน รัช สมัย ของ
พระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพระยาลิไท (พ.ศ. 1890-1917) โบราณวัตถุและ
โบราณ สถาน จำนวน มาก ทั้ ง ใน และ นอก ตั ว เมือ ง ได้ รั บ การ สถาปนา ขึ้ น
ในช่วงเวลานี้

วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
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เมืองบริวารทีสำคั
่ ญเมืองหนึ่งคือ เมืองกำแพงเพชร
หรือ เมือง ชา กัง ราว ตั้ง อยู่ ริม ฝั่ง แม่ น้ำ ปิง ด้าน ทิศ ใต้
ของ กรุง สุโขทัย เป็น เมือง หน้า ด่าน ที่ มี ความ สำคัญ ทาง
ด้าน ยุทธศาสตร์ ต่อ เนือ่ ง มา จนถึง สมัย กรุง ศรีอยุธยา
ดัง นั้น โบราณ วัตถุ ใน เมือง นี้ จึง สะท้อน การ ผสม ผสาน
ศิลปะสกุลช่างสุโขทัยและอยุธยา
ศิลปกรรมที่รุง่ เรืองในกรุงสุโขทัยและเมืองบริวาร
(ศรีสัชนาลัย และ กำแพงเพชร) มี ความ งดงาม โดด เด่น
เป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าในช่วงแรกของการสถาปนาอาณาจักร
จะ มี อิทธิพล ของ ศิลปกรรม แบบ เขมร และ ลังกา แต่ ใน
ระยะ ต่อ มา ช่าง ฝีมือ ชาว สุโขทัย ได้ ผสม ผสาน ความ เป็น
ท้องถิ่นไว้ในงานศิลปกรรม จนปรากฏเป็นศิลปะสุโขทัย
ที่มีเอกลักษณ์และความงดงามลงตัวเป็นอย่างยิ่ง

มรดกไทย -มรดกโลก

คุ ณ ค่ า แ ห่ ง ค ว า ม เ ป น็ ม ร ด ก โ ล ก
ปัจ จุ บ ัน สุโ ขทั ย ศรีส ัช นาลัย และ กำแพงเพชร
เป็น เมือ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ปรากฏ หลัก ฐาน ร่อ ง รอย ของ
อารยธรรม อั น รุง่ เรือ ง ใน อดี ต สะท้ อ น ให้ เห็น ภาพ ของ
อาณาจั ก ร สุโขทั ย ใน ความ เป็น “รุง่ อรุณ แห่ง ความ สุข ”
และ เป็น รุง่ อรุณ ของ ประวัติศาสตร์ชาติ ไทย เมื่อ ครั้ง เริ่ม
ก่อตั้งบ้านเมืองในฐานะรัฐอิสระ จนกลายเป็นรัฐสำคัญของ
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 – 19
เป็น เวลา นาน ถึง กว่า 200 ปี ด้วย ความ โดด เด่น นี้ เอง
ส่งผลให้เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร ได้รับ
การอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัตศา
ิ สตร์และได้รับ
การ ขึ้ น ทะเบีย น ไว้ ใน บั ญ ชี ราย ชื่ อ แหล่ง มรดก โลก
เมื่อ ปี พ.ศ. 2534 ด้วย คุณค่า และ ความ โดด เด่น ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
หลักเกณฑ์ข้อที่ 1:
เป็น ตัวแทน ที่ แสดง ให้ เห็น ถึง ความ เป็น เอกลักษณ์
ด้าน ศิลปกรรม ที่ มี ความ งดงาม และ เป็น ผล งาน ชิ้น เอก ที่
ได้รับการสร้างสรรค์จากอัจฉริยภาพด้านศิลปะอย่างแท้จริง
หลักเกณฑ์ข้อที่ 3:
เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่ง
หรือหลักฐานทีแสดง
่ ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรืออารยธรรม
ซึ่งยังหลงเหลืออยู่ หรืออาจสูญหายไปแล้ว
โบราณ วัตถุ และ โบราณ สถาน ที่ ปรากฏ อยู่ ใน เมือง
ประวัตศิ าสตร์ทัง้ 3 เมืองนี้ แสดงให้เห็นถึงผลงานสร้างสรรค์
อันล้ำเลิศของมนุษย์ ความงดงามอลังการของสถาปัตยกรรม
และ ศิ ล ปกรรม สุ โ ขทั ย เป็ น ต้ น แบบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ศิลปกรรมไทยทุกสกุลช่างในระยะต่อมา ความเป็นเอกลักษณ์
ทีโดด
่ เด่นเฉพาะของเจดียทรง
์ พุม่ ข้าวบิณฑ์ และพระพุทธรูป
ปาง ลีลา เป็น สิ่ง ยืนยัน ถึง ความ สำเร็จ ของ ศิลปกรรม ใน
ยุคแรกนี้ได้เป็นอย่างดี
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อุ ท ย า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ สุ โ ข ทั ย
วัดเจดีย์งาม

วัดศรีชุม

วัดตะพานหิน

วัดพระพายหลวง

วัดตระพังทองหลาง
วัดพระเชตุพน
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วัดเจดีย์สี่ห้อง

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที ่ดี
พื้ น ที่ เมือ ง ประวั ติ ศ าสตร์ 3 แห่ง
ได้แก่ สุโขทัย ศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร
ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณ
สถาน ตามพ ระ ราช บัญญัติ โบราณ สถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่ง ชาติ พุท ธศั ก ราช 2504 โดย มี
กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ เป็น
หน่วยงานบริหารจัดการและควบคุมดูแล
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ในการนี้
กรมศิลปากรได้รับอนุมัตจาก
ิ คณะรัฐมนตรี
ให้ ดำเนิน การ จัด ทำ แผนการ อนุรักษ์และ
พัฒ นา เมือ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ทั้ ง 3 แห่ง
ใน รู ป ของ อุท ยาน ประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ
เป็น แนวทาง ใน การ บริ ห าร จั ด การ พื้ น ที่
ให้ ได้ รับ การ คุ้มครอง อนุรักษ์และ พัฒนา
อย่าง เหมาะ สม และ สามารถ ดำรง คุณค่า
ความ เป็น มรดก ทาง วัฒนธรรม อัน ล้ำค่า
ของชาติไว้ได้ตลอดไป แผนอนุรักษ์และ
พัฒนาฯ ดัง กล่าว ประกอบ ด้วย แผน งาน
ใน การ ศึ ก ษา ค้ น คว้ า ทาง ประวั ติ ศ าสตร์
การ อนุรักษ์โบราณ สถาน และ โบราณ วัตถุ
การจัดระเบียบพื้นที่ทำกินของชุมชน และ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งอยู่
ใน ตำบล เมือง เก่า อำเภอ เมือง จังหวัด
สุโขทัย ห่างจากที่ตั้งของจังหวัดประมาณ
12 กิโลเมตร มี โบราณ สถาน ทั้ง ภายใน
และนอกอำเภอเมือง รวมทั้งสิ้น 200 แห่ง

วัดศรีสวาย

พื้นที่เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย ประมาณ
70 ตาราง กิโ ลเมตร ได้ รั บ การ จั ด ตั้ ง
เป็น อุท ยาน ประวั ติ ศ าสตร์ ประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพุทธศักราช 2520
โดย รัฐ บาล มี แผน งาน บูร ณะ และ พัฒ นา
ให้ เป็น รู ป ธรรม อย่ า ง ชัด เจน โดย บรรจุ
แผน งานฯ ดั ง กล่า ว ไว้ ใน แผน พัฒ นา
เศรษฐกิจ และ สัง คม แห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 4
เป็นต้นมา
อุท ยาน ประวั ติ ศ าสตร์ ศรีส ัช นาลัย
ตั้ ง อยู่ ริ ม ฝั่ ง แม่น ้ำ ยม เขต อำเภอ
ศรีส ัช นาลัย จั ง หวั ด สุโขทั ย ห่า ง จาก
อุทานประวัตศิ าสตร์สุโขทัยไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 30 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้ง
เป็น อุท ยาน ประวั ติ ศ าสตร์ ประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพุทธศักราช 2531
มีพื้นที่ประมาณ 45.14 ตารางกิโลเมตร
และ มี โบราณ สถาน ประมาณ 140 แห่ง
ทั้งในและนอกกำแพงเมือง
อุทยาน ประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ตั้ ง อยู่ ใน เขต อำเภอ เมือ ง จั ง หวั ด
กำแพงเพชร ห่า ง จาก ที่ ตั้ ง จั ง หวั ด
ประมาณ 3 กิโลเมตร ได้ รับ การ จัด ตั้ง
เป็น อุท ยาน ประวั ติ ศ าสตร์ ประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพุทธศักราช 2525
โดยมีพื้นที่ประมาณ 3.83 ตารางกิโลเมตร
มีโบราณสถานประมาณ 60 แห่ง

วัดสรศักดิ์

วัดเตาทุเรียง

วัดมังกร
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อ ุท ย า น ป ร ะ ว ัติ ศ า ส ต ร์ ศ รี สั ช น า ลั ย

วัดเจ้าจันทร์
วัดกุฎีราย

วัดเจดีย์เจ็ดแถว

วัดเขาสุวรรณคีรี

วัดนางพญา

วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่
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วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง

วัดโคกสิงคาราม

วัดชื่นชม

วัดเขาพนมเพลิง
วัดพระยาดำ

วัดช้างร้อง

วิหารสองพี่น้อง
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อุท ยานประวัติ ศ าสตร์ ก ำแพงเพชร
วัดบรมธาตุ

วัดพระแก้ว

วัดพระศรีสี่อิริยาบท
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วัดพระธาตุ

วัดพระนอน
กำแพงเมือง

วัดอาวาสใหญ่

วัดสิงห์

วัดช้างรอบ

17

นครประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยาและเมื อ งบริ ว าร

I MO

N I O MU

ND

I

I

N

R

TA

O

MUN

WORLD HE

DIAL

TR

AL

PA

ขึ้ น ทะเบีย น ใน บั ญ ชี ชื่ อ แหล่ ง มรดก โลก ปี พุ ท ธศัก ราช 2534

GE

PAT R

IM

O

มรดกไทย -มรดกโลก

กรุง ศรีอ ยุ ธ ยา เป็น ศู น ย์ ก ลาง อำนาจ การ ปกครอง ของ ชุม ชน
ชาวสยามในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่สมเด็จพระรามาธิบดี
ที่ 1 หรือ พระเจ้ า อู ่ท อง ทรง สถาปนา กรุง ศรีอ ยุ ธ ยา เป็น ราชธานี
เมื่อปี พ.ศ. 1893 โดยการรวบรวมเมืองและชุมชนที่มีความสัมพันธ์
ทาง เครือ ญาติ ได้แก่ เมือง สุพรรณบุรี เมือง ลพบุรี เมือง สรรคบุรี
เข้าด้วยกัน
ใน ฐานะ เมือง บริวาร ใน ระยะ แรก ของ การ ก่อ ตั้ง
ราชอาณาจักร กรุงสุโขทัยซึ่งเจริญรุง่ เรืองมาก่อน ยังคง
มี อำนาจ อยู่ ใน บริเ วณ ลุ่ ม น้ ำ ยม แต่ เมื่ อ เวลา ผ่ า น ไป
ความ เข้ม แข็ง ทาง ด้า น ทหาร และ ความ สามารถ
ด้านการ สงคราม ส่ง ผล ให้ กรุง ศรีอยุธยา มี แสนยานุภาพ
เพิ่ม ขึ้น อย่าง ต่อ เนือ่ ง ขณะ ที่กรุง สุโขทัย เริ่ม ลด บทบาท
และ อ่อนแอ ลง จน ใน ที่สุด กรุง ศรีอยุธยา สามารถ ผนวก
กรุง สุโ ขทั ย เข้า มา เป็น เมือ ง บริ ว าร เมือ ง หนึ่ ง ได้ ใน
ปี พ.ศ. 1981
กรุง ศรีอ ยุธ ยา ตั้ ง อยู่ บริเ วณ ที ่ร าบ ลุ่ ม อั น อุด ม
สมบูรณ์ ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา
แม่ น้ ำ ป่ า สั ก แม่ น้ ำ ลพบุ รี เมื่ อ ได้ รั บ การ สถาปนา
เป็น ราชธานี แล้ว พระเจ้า อูท่ อง ปฐม กษั ต ริย ์ แห่ ง
กรุงศรีอยุธยาได้โปรดเกล้าให้ขุดคูเชื่อมแม่น้ำส่วนเหนือ
และส่วนใต้ บริเวณคอคอดคุ้งแม่น้ำ จนกลายเป็นเมือง
ที่ มี น้ำ ล้อม รอบ มี สภาพ คล้าย เกาะ ที่ เป็น เสมือน ปราการ
ธรรมชาติ ป้องกันการรุกรานจากข้าศึกศัตรูได้เป็นอย่างดี
ลัก ษณะ ภู มิ สถาน ที่ ตั้ ง เหมาะ สม ดี เยี่ ย ม นี้ เมื่ อ ผนวก
เข้า กับ แสนยานุภาพ ทาง ด้าน ทหาร ส่ง ผล ให้ เพียง ช่วง
ระยะ เวลา 90 ปี หลัง การ สถาปนา (พ.ศ. 1893-1981)
กรุงศรีอยุธยาได้พัฒนาความเจริญรุง่ เรืองในทุกๆ ด้าน
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านการต่างประเทศ ทั้งประเทศ
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เพื่อน บ้าน และ ประเทศ มหาอำนาจ ตะวัน ตก จน ก้าว สู่
ความเป็น ศูนย์กลาง ทาง เศรษฐกิจ และ การ พาณิชย์ ที่
สำคัญแห่ง หนึ่ง ของ โลก และ ภูมิภาค เอเชีย ตะวัน ออก
เฉีย ง ใต้ ช่ ว ง พุ ท ธ ศตวรรษ ที่ 22 – 23 ความ มัน่ คง
ทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุง ศรีอยุธยา ทุก แขนง ได้ รับ การ ทำนุบำรุง และ
สร้างสรรค์จนรุ่งโรจน์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ศิลปกรรมของกรุงศรีอยุธยา จำแนกได้เป็น 4 ยุค
ตามการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและการเมือง กล่าวคือ
ยุคที่ 1 ระหว่างปีพุทธศักราช 1893-1991 เป็นระยะเวลา
แห่ง การ ก่อสร้าง บ้าน เมือง ศิลปอารยธรรม ใน ยุค นี้
แม้ จะ แสดงออก ถึ ง ลัก ษณะ ของ ท้ อ ง ถิ่ น แต่ ยั ง คง
อิทธิพลของศิลปะสุโขทัยค่อนข้างสูง ยุคที่ 2 ระหว่าง
ปี พ.ศ. 1991-2171 เป็นยุคแห่งการสงครามศิลปอารยธรรม
ในช่วงเวลานี้ แสดงออกถึงการผสมผสานของวัฒนธรรม
ที่หลากหลายกลายเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะอยุธยา
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วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วัดพระศรีสรรเพชญ์
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โดยแท้จริง ยุคที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2171-2276 เป็นยุค
ที่มีการติดต่อสัมพันธ์ กับชาวตะวันตกศิลปอารยธรรม
จึงเริ่มปรากฏร่องรอยอารยธรรมตะวันตกอย่างชัดเจน
และ ยุ ค สุด ท้ า ย ระหว่า ง ปี พ.ศ. 2276-2310 เป็น ยุ ค
แห่งความเสือ่ มโทรมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และศิลปอารยธรรม
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 24 ภายหลังเผชิญภาวะสงครามที่ยืดเยื้อกับกองทัพ
พม่าและการแก่งแย่งอำนาจภายใน จนเกิดการจลาจลและ
การ กบฎ บ่อย ครั้ง กรุง ศรีอยุธยา ซึ่ง เคย มี อำนาจ ทาง
การ เมื อ ง ที่ มัน่ คง มี ความ มัน่ คง ทาง เศรษฐกิจ และ
วัฒ นธรรม ก้า ว สู่ ภาวะ ของ ความ เสือ่ ม ถอย ร่ว ง โรย
จนสูญเสียเอกราชทีดำรง
่ มายาวนานถึง 417 ปี ให้กับพม่า
ในปี พ.ศ. 2310 และถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน
จะได้กูเอกราช
้
กลับคืนให้แก่คนไทยได้ในทันที ไม่อาจพลิก
ฟื้น คืน สูค่ วาม เป็น ราชธานีได้ อีก ต่อ ไป กรุงธนบุรีและ
กรุง รั ต นโกสิน ทร์ จึ ง ได้ รับ การ สถาปนาเป็น ราชธานี
แห่งที่ 3 ของชาวไทยในระยะเวลาต่อมา

นคร ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ใน ปัจจุบัน ยัง คง ปรากฏ
ร่องรอยแห่งความเจริญรุง่ เรืองของศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ งดงาม
และทรงคุณค่า สะท้อนให้รำลึกถึงความโอ่อ่าสง่างามของปราสาทราชวัง
วัดวาอาราม ป้อมปราการ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตลอดจนวิถีชีวิตของ
ชาวกรุงศรีอยุธยาในอดีต นครประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นหลักฐานแสดงถึง
ความชาญฉลาดของชุมชนหนึ่ง นับตั้งแต่การเลือกทีตั่ ง้ ชุมชนในบริเวณทีมี่
แม่น้ำสามสายมาบรรจบกัน เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเกษตรกรรม
อันอุดมสมบูรณ์ พร้อมกับเป็นปราการธรรมชาติในการป้องกันข้าศึก
ศัตรูจากภายนอก นอกจากนั้น ผลงานด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม
ประติมากรรม ประณีตศิลป์ และวรรณกรรม ยังเป็นประจักษ์พยานแสดง
ถึงความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดของอารยธรรมแห่งชุมชนหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในระยะเวลาระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-24 อีกด้วย
หลัก ฐาน แห่ ง อารยธรรม ของ ชาว กรุง ศรีอ ยุธ ยา ส่ ง ผล ให้
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ได้รับการเชิดชู
คุณค่าไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2534 ด้วยหลักเกณฑ์
มาตรฐานข้อที่ 3 ดังนี้
เป็น สิ่ง ที่ แสดง ถึง ความ เป็น เอกลักษณ์ที่ หา ได้ ยาก ยิ่ง หรือ เป็น
หลักฐาน แสดง ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ อารยธรรม ซึ่ง ยัง คง
หลงเหลืออยู่ หรืออาจสูญหายไปแล้ว
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ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
นั บ ตั้ ง แต่ ถู ก ทำลาย โดย สิ้ น เชิ ง จาก
การสงครามจากกองทัพพม่าในปี พ.ศ. 2310
เมือง พระนครศรีอยุธยา ได้ ถูก ทิ้ง ร้าง ขาด
การ ทำนุ บำรุง รัก ษา มา นาน นั บ ศตวรรษ
จนกระทั่งได้รับการฟืน้ ฟูบูรณะเป็นครั้งแรกใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัช กาล ที่ 4 (พ.ศ. 2397-2411) แห่ ง
กรุง รัตนโกสินทร์ โดย ทรง สร้าง พระราชวัง
จันทร เกษม ขึ้น ใหม่เพื่อ ใช้ เป็น ที่ ประทับ และ
รื้อฟื้นพระราชวังหลวงโดยการสร้างพระที่นงั่
สรรเพชญ์ปราสาทขึ้นใหม่บนรากฐานเดิม
ใน รั ช สม ัย พ ร ะ บ า ท ส มเ ด ็จ พ ร ะ
จุล จอมเกล้า เจ้า อยู่ หั ว รัช กาล ที่ 5 (พ.ศ.
2411-2453) ถือว่าเป็นเวลาของจุดเริ่มต้นแห่ง
การ อนุรักษ์ เมือง พระนครศรีอยุธยา ใน ฐานะ
ที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของประเทศอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก กล่าวคือ
ทรง มี พระบรม ราชโองการ ให้ ที่ ดิ น ภายใน
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นสาธารณสมบัติ
ของ แผ่ น ดิน ห้ า ม เอกชน ถื อ ครอง รวม ทั้ ง
มอบหมายให้มณฑลกรุงเก่าดำเนินการสำรวจ
โบราณ สถาน ทั ้ง หมด และ ปรับ ปรุง บริเ วณ
พระราชวัง หลวง ต่อ เนือ่ งจาก ที่ ได้ ดำเนิน การ
ไว้แล้วในรัชกาลก่อน
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จนถึงปี พ.ศ. 2478 กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานทีรั่ บผิดชอบการดูแลรักษาโบราณ
สถานและโบราณวัตถุของชาติ จึงได้เริ่มเข้าดำเนินการตามภาระหน้าที่ โดยการประกาศขึ้น
ทะเบียนโบราณสถานเมืองอยุธยา และนับจากนั้นเป็นต้นมา การสงวนรักษาและคุม้ ครอง
นคร ประวัติ ศ าสตร์ พระนครศรีอ ยุธ ยาอัน ยิ่ ง ใหญ่ และ ทรง คุณ ค่า ที่ พระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ได้ทรงวางรากฐานไว้ จึงได้เริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมา
เช่ น เดีย ว กั บ เมือ ง ประวัติ ศ าสตร์ สุโ ขทั ย ศรีส ัช นาลัย และ กำแพงเพชร
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและโบราณสถานโดยรอบ ได้รับการคุม้ ครองตาม
พ ระ ราช บัญญัติ โบราณ สถาน โบราณ วัตถุ ศิลป วัตถุ และ พิพิธภัณฑสถาน แห่ง ชาติ
พุทธศักราช 2520 ให้ดำเนินการอนุรักษ์และบริหารจัดการนครประวัติศาสตร์แห่งนี้ภายใต้
แผนงานอุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเฉพาะในส่วนของ
การบูรณะโบราณสถานในขอบเขตพื้นที่ที่กำหนดเท่านัน้ แต่หลังจากที่พระนครศรีอยุธยา
ได้ รั บ การ ขึ้ น ทะเบีย น เป็น แหล่ง มรดก โลก ทาง วัฒ นธรรม เมื่ อ ปี พ.ศ. 2534 แล้ ว
กรมศิลปากร ได้ ปรับปรุง แผน งาน อุทยาน ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดัง กล่าว
ให้มีขอบเขตการดำเนินงานที่กว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ในรูปของแผนแม่บท
นคร ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ซึ่ง ได้ รับ ความ เห็น ชอบ จาก คณะ รัฐมนตรี ให้
ดำเนินการได้เมื่อปี พ.ศ. 2536 ภายใต้แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ กรมศิลปากรได้กำหนดแนวทาง
การดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และคุม้ ครองมรดกโลกแห่งนี้เป็นแผนงานหลัก รวม 5 แผน
ได้แก่
1) แผนงานโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน
2) แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหลัก
3) แผนงานบูรณะปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
4) แผนงานพัฒนาและปรับปรุงชุมชน
5) แผนงานรื้อย้ายและปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทั้งนี้ โดย มี วัตถุประสงค์ให้ พระนคร ประวัติศาสตร์อัน โดด เด่น เป็น มรดก ทาง
วัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลกได้ตลอดไป
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อุท ยาน ประวัติ ศ าสตร์ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
วัดมหาธาตุ

วัดพุทไธสวรรค์

วัดอโยธยา

วัดเจดีย์ภูเขาทอง
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดราชบูรณะ

วัดมเหยงค์

วัดวรเชษฐราม
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แหล่ง โบราณคดี บ้า น เชีย ง เป็น แหล่ง โบราณคดี สมัย
ก่ อ น ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของ ประเทศไทย
ครอบคลุม พื้นที่ ประมาณ 400 ไร่ ของ หมูบ่ ้าน ตำบล บ้าน เชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ราษฎรชาวบ้านเชียงในปัจจุบัน
มี เชื้อ สาย ลาว พวน ที่ อพยพ เคลือ่ น ย้าย ชุมชน จาก แขวง เชียง ขวาง
ประเทศลาวเมื่อกว่า 200 ปีมาแล้ว
การขุดค้นโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์อย่างบังเอิญ
โดยราษฎรกลุ่มนี้ เป็นที่มาของการขุดค้นทางโบราณคดีครั้งสำคัญ
ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2510-2518 ซึ่งทำให้เรือ่ งราวของ
แหล่ง โบราณคดีสมัย ประวัติศาสตร์ที่ มีความ สำคัญ ที่สุด แห่ง หนึ่ง
ใน ภูมิภาค เอเชีย ตะวัน ออก เฉียง ใต้ แห่ง นี้ ถูก เปิด เผย สู่ การ รับ รู้
ของประชาคมโลกในระยะเวลาต่อมา
การขุดค้นทางโบราณคดีทีบ้่ านเชียงโดยกรมศิลปากร ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2510 – 2516 และโดยความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร
และ มหาวิทยาลัย เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ภาย ใต้ โครงการ
โบราณคดีภาค ตะวัน ออก เฉียง เหนือ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2517-2518
ส่งผลให้หลักฐานทางโบราณคดีและโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบ ได้รับ
การ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้วย กระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร์และ
ผู้ เชี่ยวชาญที่ เกีย่ วข้อง ทั้ง ชาว ไทย และ ชาว ต่าง ประเทศ หลาย สาขา
ได้แ ก่ นั ก โบราณคดี นั ก ปฐพี ว ิท ยา นั ก พฤกษศาสตร์
นักสัตวศาสตร์ นักโบราณชีววิทยาศึกษา ฯลฯ ผลการศึกษาวิเคราะห์
วิจัยเหล่านี้ปรากฏเป็นบทความ รายงาน และเอกสารทางวิชาการ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
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หลาย ฉบับ ที่ ช่วย เสริม สร้าง ความ รู้ เกีย่ ว กับ วัฒนธรรม
ก่อนประวัติศาสตร์ของบ้านเชียงในประเด็นต่างๆ ได้แก่
อายุ สมัย ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต และเทคโนโลยี
ให้ มี คว าม กร ะจ ่า ง ชั ด แ ล ะ แ พร ่ หล าย ออก ไ ป
อย่างกว้างขวาง
แหล่ง โบราณคดีเชียง เป็น ประจักษ์ พยาน แสดง
ถึงการตั้งถิน่ ฐานที่มีความเจริญรุง่ เรืองและมีพัฒนาการ
ทาง สังคม เศรษฐกิจ และ เทคโนโลยี สืบ ต่อ กัน มา เป็น
ระยะเวลานานกว่า 5,000 ปี ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่
บ้าน เชียง มี วิถี ชีวิต รวม กัน เป็น สังคม หมูบ่ ้าน มีความ
เชี ่ย วชาญ ด้า น เกษตรกรรม ทั้ ง ปลูก พื ช และ เลี ้ย ง สั ต ว์
มีความสามารถในการผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาและเครื่องมือ
เครือ่ ง ใช้ โลหะ ด้ว ย เทคโนโลยีที ่ ก้า วหน้า มี ประเพณี
ความ เชื่อ และ มี การ สืบทอด ทาง วัฒนธรรม และ สังคม
อย่า ง ต่ อ เนื่ อ ง สะท้ อ น ผ่ า น หลั ก ฐาน ทาง โบราณคดี
ที่สำคัญ 2 ประเภท คือ ภาชนะ ดิน เผา และ ประเพณี
การฝังศพ โดยนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า วัฒนธรรม
ก่ อ น ประวัติ ศ าสตร์ ที่ บ้ า น เชี ย ง แบ่ ง ได้ เป็ น 3 ยุ ค คื อ
1) ยุคต้น มีอายุระหว่าง 3,600-1,000 ปีก่อนคริสตศักราช
(ราว 5,600–3,000 ปีมาแล้ว) ภาชนะดินเผาที่มีลักษณะ
โดดเด่นที่สุดในยุคนี้คือ ภาชนะดินเผาสีดำและสีเทาเข้ม
มี เชิง หรือ ฐาน เตี้ย ตกแต่ง ลวดลาย คล้าย การ ขูด การ กด
และการเชือบทาบ ส่วนการฝังศพมักวางศพในลักษณะ
นอนงอเข่าหรือนอนหงายเหยียดยาว มีภาชนะดินเผาวาง
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อยู่ที่เท้าหรือศีรษะ 2) ยุคกลาง มีอายุระหว่าง 1,000–300 ปี
ก่อนคริสตศักราช (ราว 3,000–2,300 ปีมาแล้ว) ภาชนะดินเผา
ที่ โดด เด่น ที่สุด เป็น ภาชนะ ดิน เผา ขนาด ใหญ่ก้นกลม และ
ก้น แหลม ผิว นอก มี สี ขาว นวล ตกแต่ง ด้วย ลายขีดผสมกับ
ลาย เขี ย น สี การ ฝั ง ศพ มั ก วาง ศพ ใน ลัก ษณะ นอนหงาย
เหยีย ด ยาว มี เศษ ภาชนะ ดิน เผา ที่ ถูก ทุบ คลุม ทั้ง ตัว และ
3) ยุ ค ปลาย มีอ ายุ ระหว่า ง 300 ปี ก่ อ นคริ สต ศัก ราช
ถึงคริสตศักราช 200 (ราว 2,300–1,800) ภาชนะดินเผามีความ
โดด เด่น สวยงาม มาก มี ทั้ง ภาชนะเขียน ลาย สี แดง บน พื้น
สี ขาว นวล ภาชนะ เขียน ลาย สี แดง บน พื้น สี แดง และ ภาชนะ
สีแดงขัดมัน ส่วนประเพณีการฝังศพมักวางศพนอนหงาย
เหยียดยาวมีภาชนะดินเผาเต็มใบวางอยู่บนลำตัว
ผล การ ศึกษา วิจัย และ ข้อ สรุป ของ แหล่ง โบราณคดี
บ้านเชียง ก่อให้เกิดความตืน่ ตัวเป็นอย่างสูงในวงการวิชาการ
ด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทย รวมทั้ง
การได้นำสู่การศึกษาเปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดีก่อน
ประวั ติ ศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ มี ความ สั ม พั น ธ์ เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั น ทั้ ง
แหล่ง โบราณคดี ใน ประเทศ และ ใน ภูม ิภ าค เอเชี ย

ตะวันออกเฉียงใต้อีกหลายแหล่งในระยะเวลาต่อมา
เช่น โบราณคดี โนน นก ทา แหล่ง โบราณคดี ดอน กลาง
จัง หวัด ขอนแก่น แหล่ง โบราณคดีบ ้า นต้ อ ง
แหล่ง โบราณคดี บ้า น ผั ก ตบ จัง หวัด อุด รธานี
แหล่ง โบราณคดี ดอง ซอน สาธารณรัฐ ประชาชน
เวีย ดนาม เป็น ต้ น การ ขยาย ผล ทางการ ศึก ษา
ด้านโบราณคดีดังกล่าวปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจน
ว่ า ภูม ิภ าค เอเชี ย ตะวัน ออก เฉีย ง ใต้ มี วัฒ นธรรม
สมัย ก่อน ประวัติศาสตร์ที่ เจริญ รุง่ เรือง และ พัฒนา
จน เป็น ศูนย์กลาง ด้าน เกษตรกรรม และ โลหะ กรรม
ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และวัฒนธรรม
บ้ า น เชี ย ง มิ ไ ด้ มี ขอบเขต เพี ย ง แค่ แหล่ง โบราณคดี
บ้าน เชียง เท่านัน้ หาก แต่ ยัง ครอบคลุม ไป ยัง แหล่ง
โบราณ คดี อื่นๆ อีก นับ ร้อย แหล่ง ใน ภาค ตะวัน ออก
เฉียงเหนืออีกด้วย แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจึงเป็น
แหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษา
วิจัยทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ของโลกและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลุ่มขุดค้น
วัดโพธิ์ศรีใน
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ภาชนะดินเผายุคต้น วัฒนธรรมบ้านเชียง

คุ ณ ค่ า แ ห่ ง ค วามเ ป็ น ม รดกโ ลก
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นปรากฏการณ์
สำคัญ ของ อารยธรรม สมัย ก่อ น ประวัติ ศ าสตร์
ที่มีความโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เป็นตัวแทนวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรม
สังคม และเทคโนโลยีทีมี่ ความเจริญรุ่งเรืองสืบทอด
ยาวนานกว่า 5,000 ปี ในเวลาระหว่าง 3,600 ปี
ก่อ นคริสต ศักราช ถึง ค ริสต ศักราช 200 แหล่ง
โบราณคดีบ้านเชียงได้รับการขึน้ ทะเบียนไว้ในบัญชี
ราย ชื่อ แหล่ง มรดก โลก แห่ง อนุสัญญา คุม้ ครอง
มรดกโลก เมื่อปี พ.ศ. 2535 ด้วยคุณค่าและความ
โดดเด่นตามหลักเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 ดังนี้
เป็น สิ่ ง ที่ แสดง ถึ ง ความ เป็ น เอกลัก ษณ์
ที่ หาได้ ยาก ยิ่ ง หรือ เป็น หลัก ฐาน แสดง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรืออารยธรรม ซึ่งยัง
คงหลงเหลืออยู่ หรืออาจสูญหายไปแล้ว

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ภายใต้การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถาน
แห่ง ชาติ พุทธศักราช 2504 กรม ศิลปากร
กระทรวง ศึก ษาธิ ก าร ใน ฐานะ หน่ว ย งาน
รั บ ผิ ด ชอบ โดยตรง ใน การ บริห าร จัด การ
แหล่ง โบราณคดี บ้า น เชี ย ง ได้ ดำเนิน การ
จัด สร้าง พิพิธภัณฑสถาน แห่ง ชาติบ้าน เชียง
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เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำแหล่งสำหรับเก็บรักษา
และจัดแสดงโบราณวัตถุจำนวนมากที่ได้จาก
การ รวบรวม และ การ ขุ ด ค้ น ทาง โบราณคดี
ในช่วงเวลาทีผ่่ านมา รวมทัง้ ยังคงเก็บรักษาและ
จัดแสดงหลุมขุดค้นทางโบราณคดีทีดำเนิ
่ นการ
ในช่วงปี พ.ศ. 2517-2518 ไว้ในสภาพดัง้ เดิม
(in situ) เพื่อ เป็นการ ส่ง เสริม ให้ ประชาชน

และ เยาวชน โดย ทั่วไป มี ความ รู้ ความ เข้าใจ
และความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญ
ของ การ อนุรักษ์ แหล่ง มรดก ทาง วัฒนธรรม
ที่ สำคัญ ยิ่ ง ของ โลก แห่ ง นี้ ไว้ ให้ เป็ น มรดก
อันล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลังตลอดไป

มรดกไทย -มรดกโลก

ภาชนะดินเผายุคปลาย วัฒนธรรมบ้านเชียง
ภาชนะดินเผายุคกลาง
วัฒนธรรมบ้านเชียง

29

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง
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เขต รัก ษา พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ทุ ่ง ใหญ่ นเรศวร และ ห้ว ย ขา แข้ ง
เป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติแหล่งหนึ่งของประเทศไทย
ที่ ได้ รั บ การ ประเมิน คุ ณ ค่ า ให้ เป็น แหล่ง มรดก โลก
ทางธรรมชาติ

เขตรักษาพันธุสั์ ตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง
เป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติแหล่งหนึ่งของประเทศไทย
ที่ ได้ รั บ การ ประเมิน คุณ ค่า ให้ เป็น แหล่ง มรดก โลก
ทางธรรมชาติ ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นตามเกณฑ์มาตรฐาน
ดังนี้
หลักเกณฑ์ข้อที่ 2:
เป็น ตัวอย่าง ที่ เด่น ชัด ของ ขบวนการ เปลี่ยนแปลง
ครั้งสำคัญทางธรณีวิทยา และวิวัฒนาการทางชีววิทยาที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของมนุษย์
หลักเกณฑ์ข้อที่ 3:
เป็น ปรากฏการณ์ ทาง ธรรมชาติ ที่ มี ความ พิ เ ศษ
เป็นเลิศ รวมทัง้ มีความงดงามตามธรรมชาติทีหา
่ ได้ยากยิง่
หลักเกณฑ์ข้อที่ 4:
เป็นที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ที่หายากของโลก
ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกและเป็นแหล่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง
อยู่ ห่าง จา กกรุงเทพมหานคร ไป ทาง ทิศ ตะวัน ตก เฉียง เหนือ
ติ ด ชายแดน สหภาพ พม่า ราว 350 กิโ ลเมตร เขต รัก ษา
พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ทุ ่ง ใหญ่ นเรศวร อยู่ ทาง ด้า น ทิ ศ ตะวัน ตก
ในเขตพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกในเขตพื้นที่
ของจังหวัดอุทัยธานี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งสองแห่งนี้เป็น
ป่าต้นน้ำของลำน้ำสำคัญทางธรรมชาติที่สำคัญ 2 สาย คือ
แม่น้ำแควใหญ่ตอนบน (แม่น้ำแม่กลองและลำห้วยขาแข้ง)

มรดกไทย -มรดกโลก

เขต รักษา พันธุ์ สัตว์ ป่า ทุ่งใหญ่ นเรศวร และ ห้วย ขา แข้ง มี พื้นที่
รวม ประมาณ 6,222 ตาราง กิโลเมตร หรือ 3,888,750 ไร่ นับ เป็น
ผืน ป่า อนุรักษ์ ขนาด ใหญ่ ของ ประเทศ ที่ เป็น ตัวแทนแสดง ลักษณะ
ทาง ชีววิทยา ที่ สำคัญ ของ ผืน ป่า ใน แผ่น ดิน ใหญ่ ของ ภูมิภาค เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งรวมของความหลากหลายทางชีวภูมิศาสตร์
ถึง 4 เขต คือ อินโด-หิมาลายันทันดา อินโด-เบอร์มิส และอินโดจีน
รวมทัง้ เป็นทีอยู
่ อาศั
่ ยของพันธุพื์ ชและพันธุสั์ ตว์ทีอุ่ ดมสมบูรณ์ทัง้ 4 เขต
ที่ราบฝัง่ ตะวันออกในเขตรักษาพันธุสั์ ตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นบริเวณ
ที่ โดด เด่น ที่สุด เป็น ตัวแทน ระบบ นิเวศ ป่า เขต ร้อน เอเชีย ตะวัน ออก
เฉียงใต้ที่มีความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งเป็นที่รวม
ความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
ป่าหลายชนิด ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า 120 ชนิด
นก 401 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 90 ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 41 ชนิด
ปลา 107 ชนิด สัตว์หลายประเภทเป็นสัตว์หายากและกำลังถูกคุกคาม

จาก การ ศึกษา สำรวจ สัตว์ เลีย้ ง ลูก ด้วย นม ที่ อาศัย อยู่ ใน ผืน ป่า แห่ง นี้
มี จำนวน ถึง ร้อย ละ 33 ของ จำนวน สัตว์ เลีย้ ง ลูก ด้วย นม ที่ พบ ได้ ใน
แผ่น ดิน ใหญ่ ทาง เอเชีย ตะวัน ออก เฉียง ใต้ ทั้งหมด ใน จำนวน สัตว์ ป่า
ที่กล่าวถึงทั้งหมดมีถึง 28 ชนิดที่ถูกจัดว่าเป็นสัตว์หายากและกำลัง
ถู ก คุก คาม ของ โลก ประกอบ ด้ว ย สั ต ว์ เลีย้ ง ลู ก ด้ว ย นม 15 ชนิ ด
นก 9 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน 4 ชนิด เช่น ควายป่า เสือโคร่ง เสือดำ
เสือลายเมฆ วัวแดง กระทิง สมเสร็จ เลียงผา หมาใน ชะนีมือขาว
ลิงอ้ายเงี้ยะ นกยูงไทย นกเงือกคอแดง เป็นต้น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง เป็นผืนป่า
ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2503
(ปรับปรุงแก้ไขปีพุทธศักราช 2535) ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อการ
คุม้ ครองสัตว์ป่าที่นับวันจะลดจำนวนลงไปเรือ่ ยๆ กฎหมายฉบับนี้จึง
มีความเข้มงวดยิ่งกว่ากฎหมายป่าไม้ฉบับอื่นๆ หน่วยงานที่มีหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบ ใน การ บริห าร จัด การ โดยตรง คื อ สำนั ก อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้

กะปุกกะเบียงห้วยขาแข้ง

เขานางรำ ห้วยขาแข้ง
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เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าท่งุ ใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง

ทุ่งกระทิง ทุ่งใหญ่นเรศวร

แม่กะสะ ทุ่งใหญ่นเรศวร
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ป่าเต็งรัง ห้วยขาแข้ง

ป่าไผ่ ทุ่งใหญ่นเรศวร

นกยูงไทย ห้วยขาแข้ง

สุนัขจิ้งจอก ห้วยขาแข้ง
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ผ ืน ป ่า ด ง พ ญ า เ ย็ น - เ ข า ใ ห ญ่
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ผื น ป่า ดง พญา เย็ น -เขา ใหญ่ ประกอบ ด้ ว ย พื้ น ที่ คุ ้ม ครอง
(Protected Area) หรือพืน้ ทีอนุ
่ รกั ษ์ธรรมชาติ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยาน
แห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ มีเนื้อที่รวมกัน
ทั้งสิ้น 3,845,083,53 ไร่ 6,152,13 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
บางส่วนของจังหวัดสระบุรี นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว และ
บุ รี รีม ย์ โดย ด้าน ตะวัน ออก มี อาณาเขต ติดต่อ กับ ผืน ป่า บัน ทาย ฉม อร์
(Banteay Chmor) ซึง่ เป็นพืน้ ทีคุ่ ้มครองภูมทัิ ศน์ (Protected Landscape)
ของราชอาณาจักรกัมพูชา

ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า

ผื น ป่ า ด ง พ ญ า เ ย็ น - เ ข า ใ ห ญ่
รัฐบาลไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เล็งเห็น
ความ สำคัญ ของ การ อนุร ัก ษ์ ธรรมชาติ เพื่ อ ใช้ เป็น ฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่อนาคต จึงได้
ประกาศ จัด ตั้ง พื้นที่ ป่าเขา ใหญ่ และ พื้นที่ ใกล้เคียง ใน บริเวณ
ดง พญา เย็น ของ เทือก เขาพนม ดง รัก ให้ เป็น อุทยาน แห่ง ชาติ
เขาใหญ่ ซึ่งนับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2505 และ เมื่ อ กรม ป่ า ไม้ กระทรวง เกษตร
และ สหกรณ์ มี ประสบการณ์และ ความ พร้อม ใน ด้าน ต่างๆ
สูงขึ้น รัฐบาลชุดต่อๆ มาได้ประกาศให้ป่าทับลาน ป่าปางสีดา
และป่าตาพระยา เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2524 2525
และ 2539 รวมทั้งประกาศป่าเขาใหญ่ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ป่าทับลาน ป่าปางสีดา และป่าตาพระยา ให้เป็นเขตอนุรักษ์
สัตว์ป่าในปี พ.ศ. 2539
จากการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติทั้ง 4 แห่ง และ
เขต อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า 1 แห่ ง บริเ วณ ดง พญา เย็ น ของ
เทือก เขาพนม ดง รัก ทำให้ ผืน ป่า บริเวณ นี้ มี ความ ต่อ เนือ่ ง
เชื่อมโยงกันเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่จนได้รับการขนานนาม
ว่า “ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่” ซึ่งเชื่อว่าเอื้อต่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการต่อประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น
อย่างต่อเนือ่ งและยั่งยืน ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลก หากมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบและถูกหลักการ

38

คุ ณ ค่ า ค ว า ม ส ำ คั ญ ท โี ่ ด ด เ ด่ น ข อ ง ผื น ป ่า
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่
นอกจาก สภาพ ภูม ิป ระเทศ ที่ เป็น อยู่ ใน ปัจ จุบ ัน ซึ่ ง สะท้ อ น ถึ ง
ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการอันยาวนานของโลกในบริเวณนี้ดังที่
ได้ กล่าว มา แล้ว คุณค่า ความ สำคัญ ที่ โดด เด่น ของ ผืน ป่าดง พญา เย็นเขา ใหญ่ ตาม ความ เป็น จริง และ ที่ เสนอ ขอ ขึ้ น บั ญ ชี แหล่ ง มรดก
ทางธรรมชาติยังคงโดดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านอุทกวิทยา
เนือ่ งจาก ผืน ป่าดง พญา เย็น-เขา ใหญ่ เป็น เทือก เขา สลับ ซับ ซ้อน
มีฝนตกมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ โดยเฉลีย่ อยู่ระหว่าง
1,000-3,000 มิล ลิเ มตร ต่ อ ปี จึ ง ทำให้ ผื น ป่ า แห่ ง นี้ มี บทบาท สำคัญ
ใน การ เป็น แหล่ง กั ก เก็บ น้ ำ และ เป็น ต้ น น้ ำ ลำธาร ที่ ไหล หล่ อ เลี ้ย ง
การดำรงชีวิตของชุมชนต่างๆในภูมิภาคโดยรอบ ทั้งแม่น้ำนครนายก
แม่น ้ำ ปราจีน บุร ี แม่น ้ำ ลำ ตะ คอง แม่น ้ำ มวก เหล็ก และ แม่น้ ำ มู ล
ต่างมีจุดกำเนิด มา จากผืน ป่าดง พญา เย็น-เขา ใหญ่ ทั้ง สิ้น โดย เฉพาะ
อย่างยิง่ แม่น้ำ มูล จัด ว่า เป็น ลำน้ำ ที่ ช่วย หล่อ เลีย้ ง ชีวิต ของ ประชาชน
ในเขตพื้นที่ ซึ่งนับได้ว่าแห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้ง
แม่น้ำมูลยังไหลลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำสากลที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง
ต่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยูของ
่ ประชาชนกว่า 60 ล้านคนในประเทศ
จีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม

มรดกไทย -มรดกโลก

หรือที่หายาก หรือใกล้สูญพันธุ์ อาทิ ช้างป่า เสือโคร่ง กระทิง วัวแดง
ชะนีมือขาว ชะนีมงกุฎ นกกก นกแก๊ก รวมถึงจระเข้น้ำจืด ซึ่งคนทั่วไป
ผื น ป่า ดง พญา เย็ น -เขา ใหญ่ มี บทบาท สำคัญ ต่ อ การ อนุร ัก ษ์
เชื่อกันว่าได้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้ว
ความ หลาก หลาย ทาง ชี ว ภาพ ทั้ ง ใน ระดับ ประเทศ และ ระดับ โลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งสงวนระบบนิเวศอันหลากหลาย ตั้งแต่ ผลจากการที่ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ได้รับการขึ้นบัญชี
ป่าดิบชืน้ ป่าดิบเขา และป่าดิบแล้ง ไปจนถึงป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยังมีทุ่งหญ้ากระจายตัวอยู่ทั่วไป รวมทั้งป่าบนเขาหินปูน
และ ป่า ริม ลำห้วย ลำธาร ผืน ป่าดง พญา เย็น-เขา ใหญ่ จึง เป็น ถิ่น ที่ อยู่
ประเทศไทย โดย มี รัฐบาล ไทย เป็น องค์กร หลัก จะ ต้อง ดูแล
อาศัยของชนิดพันธุพื์ ชและพันธุสั์ ตว์จำนวนมาก ซึง่ หลายชนิดพันธุมี์ ภัย
คุกคามหรือถูกกดดันจาการพัฒนาของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ จากการ ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่มิให้เสือ่ มโทรมหรือตกอยู่ในภาวะอันตราย
สำรวจพบว่าประเทศไทยนั้นพบชนิดพันธุ์พืชทั้งหมดราว 15,000 ชนิด ทำให้ต้องเพิ่มมาตรการจัดการคุม้ ครองผืนป่าแห่งนี้ให้อยู่อย่างยั่งยืน
โดยพบในพื้นที่ดงพญาเย็น-เขาใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 2,500 ชนิด เนื่องจากเป็นพันธะผูกพันตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก
หรือประมาณ 1 ใน 6 ของชนิดพันธุ์ที่ปรากฏในประเทศ โดยมีชนิด ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
พันธุ์ เฉพาะ ถิ่น 16 ชนิด สัตว์ ป่า มาก ถึง 805 ชนิด ส่วน หนึ่ง เป็น
ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ในฐานะมรดกโลก จะได้รับความสนใจ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 112 ชนิด นก 392 ชนิด และมีสัตว์เลื้อยคลาน และกระตือรือร้นทีจะ
่ ร่วมอนุรักษ์และปกป้องดูแลมากขึน้ ทัง้ จากภาครัฐ
และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกรวมกัน 205 ชนิด โดยมี 9 ชนิดที่เป็น ภาคเอกชน องค์กรเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ ตะพาบหัวกบ หรือกราวเขียว หรือกริวดาว
ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ในฐานะมรดกโลก จะได้รับความสนใจ
จิง้ จก หิน เมือ งกาญ จน์ ตุ๊กแก เขา หินทราย กิ้งก่า ภู วัว จิง้ เหลน ด้วง สร้างโอกาสในการสำรวจและศึกษาวิจัยด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
ตะวัน ตก จิง้ เหลน เรียว โคราช งู ดิน โคราช งู กิน ทาก ลาย ขวั้น และ
การ ได้ รับ การ คัด เลือก และ ยกย่อง ให้ เป็น มรดก โลก นับ เป็น
จระเข้น้ำจืด ในจำนวนสัตว์ป่าที่พบทั้งหมดมีหลายชนิดที่มีความสำคัญ การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางหนึ่งเพราะเป็นหลักประกันได้ว่าผืนป่า
ระดับโลก 3 ชนิดที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่ ช้าง แห่งนี้ทรงคุณค่าในระดับโลกอย่างแท้จริง จึงเป็นสิ่งดึงดูดใจสำหรับ
ป่า เสือโคร่ง และวัวแดง
นักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังพบว่า มีสัตว์ป่าที่มีสถานภาพมีแนวโน้มสูญพันธุ์
การมีแหล่งธรรมชาติที่ทรงคุณค่าระดับโลก นับเป็นเกียรติภูมิ
ไปจากโลก (vulnerable) อาศัยอยู่ในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้แก่ และ ศักดิ์ศรี ของ ประเทศ ส่ง ผล ให้ ประชาชน ชาว ไทย รู้สึก ภาค ภูมิใจ
ลิงกัง ลิงเสนหรือลิงก้นแดง ชะนีมงกุฎ เม่นใหญ่ หมาใน หมีควาย ที่ ได้ เป็น เจ้าของ ผืน ป่า มรดก โลก ซึ่ง รัฐ ควร ส่ง เสริม ให้ เกิด ความ
เสือลายเมฆ กระทิง เลียงผา นกลุมพูแดง ไก่ฟ้าพญาลอ นกยูง และ รู้สึก ตระหนัก ใน คุณค่า ของ ผืน ป่า นี้ ไป พร้อม กัน ทั้งนี้ เพื่อ ให้ ผืน ป่า
นกฟินฟุต
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่คงความเป็นมรดกโลกไว้ตลอดไป

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเทศไทย ได้ รั บ สิท ธิ ใน การนำ เสนอ โครงการ เพื่อ ขอรับ
ความช่วยเหลือจากกองทุนมรดกโลกในด้านการศึกษาวิจัย ด้านเทคนิค
และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการฝึกอบรมและเครือ่ งมืออุปกรณ์ และในกรณี
แนว ผา สูง ยาว ต่อ เชื่อม กัน บริเวณ ด้าน ทิศ ตะวัน ตก ของ ผืน ป่า พิ เ ศษ สามารถ กู้ ยื ม เงิน จาก กองทุ น ได้ ใน ระยะ ยาว และ มี ระยะ
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติและสภาพภูมิทศั น์ ปลอดดอกเบี้ยเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
ที่ โดด เด่น โดย เฉพาะ อุทยาน แห่ง ชาติ เขา ใหญ่ ซึง่ สภาพภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมากที่สุด และมีฝนตกชุกที่สุด จึงพบว่ามีลำห้วย
ลำธาร และ มี น้ำตก จำนวนมาก กระจายอยูท่ ั่ว บริเวณ เป็น สิ่ง ดึงดูด
ให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนนับล้านคนในแต่ละปี การเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการเพื่อศึกษาหาความรู้ และการที่ได้มีโอกาสสัมผัส
กั บ ธรรมชาติ อย่า ง แท้ จ ริง จึ ง เป็น ประสบการณ์ อั น ทรง คุณ ค่า ที่
นัก ท่อง เที่ยว ได้ รับ จาก การ มา เยือน ผืนป่า แห่ง นี้ อีก ทั้ง การ ที่ ผืน ป่า
ดง พญา เย็น-เขา ใหญ่ เป็น แหล่ง ธรรมชาติ อัน สมบูรณ์ที่สุด แห่ง หนึ่ง
ของประเทศ นักท่องเที่ยวจึงมีโอกาสพบเห็นชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญ

ด้านการท่องเที่ยวและการศึกษาเรียนรู้

39
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Foreword
Since 1972, the World Heritage Committee has chosen and inscribed a total
878 cultural and natural heritage properties from 145 States Parties worldwide
on the World Heritage List. By doing so, the aim is to conserve, protect and
preserve these sites, which are considered to be of outstanding value to
humanity, for the benefit of present and future generations.
To date, five properties from Thailand have been approved by the
Committee. These include three cultural world heritage sites: the Historic Town
of Sukhothai and Associated Historic Towns, the Historic City of Ayutthaya and
Associated Historic Towns and Ban Chiang Archeological Site, and two natural
world heritages sites: Thung Yai-Huai Khaeng Wildlife Sanctuaries and Phaya
Yen-Khao Yai Forest Complex.
This publication provides information about each of these sites in order
to raise awareness, cultivate appreciation and develop a heightened sense of
responsibility among Thai people regarding the importance of conserving the
valuable legacy these national treasures represent.
The Thai National Commission for UNESCO would like to thank the Office
of Natural Environmental Policy and Planning, Ministry of Natural Resources, for
their kind cooperation with regard to the natural heritage sites.
Department of National Park,
Wildlife and Plant Conservation,
Ministry of Natural Resource and
Department of Fine Arts,
Ministry of Culture,
The Thai National Commission for UNESCO
Ministry of Education
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Contact Details – Thailand’s World Heritage Properties
Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns
Sukhothai Historical Park
Muang District
Sukhothai Province 64210
Thailand
Tel / Fax + 66-55-611110
Sri Satchanalai Historical Park
Sri Satchanalai District
Sukhothai Province 64130.
Thailand
Tel / Fax + 66-55-641571
Kamphaeng-Phet Historical Park
Muang District
Kamphaengphet Province 62000
Thailand
Tel / Fax + 66-55-711921
Historic City of Ayutthaya and Associated Historic Towns
Ayutthaya Historical Park
Muang District
Phranakhon Sri-Ayutthaya Province 13000
Thailand
Tel / Fax + 66-35-242284, + 66-35-242286
Ban Chiang Archaeological Site
Ban Chiang National Museum
Nong Han District
U-Don Thani Province 41130
Thailand
Tel / Fax + 66-42-208340
Thung Yai – Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary
Thung Yai-Naresuan Wildlife Sanctuary
PO Box 2 Thongphaphoom Post Office
Thongphaphoom District
Kanchanaburi Province 71130
Thailand
Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary
Lansak District
Uthaithani Province 61000
Thailand
Tel / Fax + 66-56-513527
Khao Yai Nationl Park
PO Box 9 Pakchong District
Nakornrachasima Province 30130
Thailand
Tel +66-81-8773127, +66-89-5203255, +66-89-4247698
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Heritage is our legacy from the past,
what we live with today,
and what we pass on to future generations.

The Great Sphinx of Giza

What makes the concept of World Heritage
exceptional is its universal application. World Heritage
sites belong to all the peoples of the world, irrespective
of the territory in which they are located.
It is the universal quality of World Heritage
sites, transcending national identities that make, for
example, a World Heritage site in Egypt belong equally to
Egyptians and to the peoples of Indonesia, Argentina or
Thailand.
These qualities are expressed in the Convention
Concerning the Protection of the World Cultural and
Natural Heritage (the World Heritage Convention). States
that have signed the Convention recognize that the sites
located in their territory, and which have been inscribed
on the World Heritage List without prejudice to national
sovereignty or ownership, constitute a world heritage
“for whose protection it is the duty of the international
community as a whole to cooperate”.
Without the support of the Convention, some
sites with recognized cultural or natural value would
deteriorate or, worse, disappear, often through lack
of funding to preserve them. States, party to the
Convention, contribute the necessary financial and
intellectual resources to protect World Heritage sites.

6

By July 2008, 185 countries had signed the
Convention and 878 properties had been included on the
World Heritage List.
How does a World Heritage site differ from a site of
national heritage? The key lies in the words ‘outstanding
universal value’.
All countries have sites of local or national
heritage significance that are, understandably, a source
of national pride. The Convention encourages countries
to identify and protect their heritage whether or not
it is placed on the World Heritage List. Sites selected
for World Heritage listing are inscribed after carefully
assessing whether they represent the best example of
cultural and natural heritage.
The World Heritage List includes places when many
would recognize instantly, as well as lesser known places
that many may be surprised to find on the list. The List
includes places such as: the Rice Terraces of the
Philippine Cordilleras; Old Town of Ghadames, Libyan
Arab Jamahirya; Auschwitz Concentration Camp, Poland;
Yosemite National Park, United States; the Taj Mahal,
India; Kluane National Park, Canada; and, Paris Banks of
the Seine, France.
Some of the information contained in this booklet
has been provided by the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) which
provides the secretariat for the World Heritage
Committee. Detailed information about the World
Heritage Convention and all the World Heritage
Properties can be obtained from their website at
http://whc.unesco.org

The Medina of Fez
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World Heritage Properties in Thailand
There are currently five Thai properties on the World Heritage List. These include: Historic
Town of Sukhothai and Associated Historic Towns; Historic City of Ayutthaya and Associated Historic
Towns; Thung Yai – Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary and Ban Chiang Archaeological Site and
Dong Phaya Yen Khao Yai Complex Site.
This booklet contains information about these properties. More detailed information can be
obtained by contacting the manager of each World Heritage Property.

Ban Chiang
Archaeolgical Site
Historic Town of
Sukhothai and
Associated Historic
Towns
Thung Yai - Huai Kha
Khaeng Wildlife
Sanctuary
Histoic City of
Ayutthaya and
Associated Historic
Towns
Dong Phaya Yen Khao Yai Complex Site

classical Gardens of Suzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน

Sakaew

Ujung-Kulon National Park, อินโดนีเชีย

Petra, จอร์แดน
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Historic Town of Sukhothai and Associated Towns
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Historic Town of Sukhothai and
Associated Towns

Wat Mahathat, Sukhothai Historical Park

I nscr i b e d on t h e Wo r ld Her itag e List in 199 1

A

round the early 13th century, a settlement of Thais
appeared on the river Yom alluvial plain, in an area now
known as the old town of Sukhothai. This settlement had already
been developed under the domination of the Khmer kingdom. As
Khmer strength declined, the Thais gathered their forces under the
leadership of Pho Khun Bang Klang Thao, later to become Pho Khun
Sri Indrathit, to rebel against their Khmer overlords. It was Pho
Khun Sri Indrathit and Pho Khun Pha Muang who succeeded in
driving the Khmers out, and Sukhothai was subsequently declared
the first kingdom of the Thais in 1250. Two other important towns
in the kingdom were Si Satchanalai and Kamphaeng Phet.
During the reign of his second son, King Ram Kham Haeng
(1279-1299), the town became very strong; many small towns and cities
were united into one kingdom, and the boundaries were expanded
in all directions. The kingdom’s economy, society, administration,
religion and arts all flourished at this time. The invention of the
Thai alphabet in 1283 marked this period as the golden era of
Sukhothai.
After the reign of King Ram Kham Haeng, six more kings
ruled the kingdom until Sukhothai eventually went into political
decline and was annexed as an associated town by
Ayutthaya in 1438.
Si Satchanalai, or as it was formerly known,
“Chalieng”, was the second most important
town of the Sukhothai kingdom. It was situated
on the banks of the river Yom, to the north of
Sukhothai. During the reign of “King Ly Thai” or
Phra Maha Dhamaraja I” of Sukhothai (1347-1374),
Si Satchanalai reached the height of its prosperity
and many art objects and monuments were created
and built at this time.
Wat Mahathat, Sukhothai Historical Park
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Another important city was Kamphaeng Phet, formerly
called “Cha Kang Rao”. It too was situated on the
banks of the river Yom but to the south of Sukhothai.
Kamphaeng Phet was a strategic outpost to both the Kingdoms of
Sukhothai and Ayutthaya. As a consequence, art objects
found in this city are a mixture of both the Sukhothai and
Ayutthaya schools.
The art that flourished in Sukhothai and its associated
towns is of outstanding beauty. Although in the early stages
of the establishment of the kingdom there were traces of
Khmer and Ceylonese influence, these gradually blended with
the native Sukhothai style to create artworks that became
quite unique and recognizable in their own particular way.

Wat Mahathat, Sukhothai Historical Park

World Heritage Values
The remains of ancient monuments
and art objects at the sites of present-day
Sukhothai, Si Satchanalai and
Kamphaeng Phet reflect the so-called “dawn of
happiness” period and the dawn of Thai
history. From the declaration of independence
from the Khmers and the formation of the
first Thai kingdom, until the 13th to 14th
centuries when Sukhothai was one of the most
important centres in Southeast Asia, spans a
period of over two hundred years. Because
of its historical importance, Sukhothai and its
associated towns were developed as historical
parks and were added to the World Heritage
List in 1991 under the following criteria:
Criteria I: represents a masterpiece of
human creative genius.
Criteria III: bears a unique or at least
exceptional testimony to a cultural tradition
or to a civilization which is living or which
has disappeared.
The monuments and art objects in
Sukhothai and its associated towns:
Si Satchanalai and Kamphaeng Phet reveal a
high level of expertise and the architectural
and artistic style of the kingdom became
the prototype of art in later periods. The
characteristic stupa in the form of a lotus
bud or “phum khao bin” together with
Buddha images in a walking position are proof
of this success.

Wat Phra Si Phra Irriyabot, Kamphaeng Phet Historical Park
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Sukhothai Historical Park
Wat Chedi Ngam

Wat Sri Chum

Wat Taphanhin

Wat Phra Pai Luang

Wat Tra Pang Tong Lang
Wat Phra Chetupon
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Wat Chedisihong

Site Management

Wat Si Sawai

The three ancient towns – Sukhothai, Si Satchanalai and
Kamphaeng Phet – were registered as ancient monuments according to the
Act on Monuments, Ancient Objects, Art Objects and National Museums
of 1961, under the authorization of the Fine Arts Department, Ministry of
Education. The government granted permission to draw up plans to
develop the sites as historical parks in order to better preserve them
and bring the ancient civilization to life. The plan for the three sites
included historical research, preservation and conservation of ancient
monuments and objects, land use regulation for the community and the
promotion of tourism.
Sukhothai Historical Park is located in Muang Kao sub-district,
Muang district, twelve kilometers from Sukhothai province. There
are approximately two hundred monuments inside and beyond
the city walls. The seventy square meter area of the ancient site of
Sukhothai was declared an historical park in the Royal Gazette in 1977.
The project for the restoration and development of Sukhothai Historical
Park has been in the National Economic and Social Development Plan
since the fourth cycle.
The Historical Park of Si Satchanalai is situated on the banks of
the river Yom in Si Satchanalai district, around thirty kilometers from
Sukhothai Historical Park. In 1988, the site was declared an historical
park in the Royal Gazette. The park covers an area of 45.14 square
meters, and has approximately one hundred and forty monuments both
inside and beyond the city walls.
The Kamphaeng Phet Historical Park is in Muang district, three
kilometers from Kamphaeng Phet province. The site, which covers an
area of 3.83 square meters and contains around sixty monuments, was
declared an historical park in 1982.

Wat Sorarak

Wat Tao Tu Riang

Wat Mang Korn
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Sri Satchanalai Historical Park

Wat Chao Chan
Wat Kujirai

Wat Chedi Chet Taeo Pagoda

Wat Khao Suwan Khiri

Wat Nangphaya

Wat Suan Kaew Uttayan Yai
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Wat Phrasrirattana Mahathat

Wat Kog Sing Ka Ram

Wat Chuenchom

Wat Khao Phanom Phloeng
Wat Phrayadam

Wat Chang Rong
Wat Songpeenong

15

Thailand’s World Heritage Properties

Kamphaeng-Phet Historical Park
Wat Boromthat

Wat Phrakaew

Wat Phra Sri Si - iriyabot
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Wat Phra Mahathat

Wat Phra Non
Walls of the ancient city

Wat Awatyai

Wat Singh

Wat Chang Rob
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Historic City of Ayutthaya
and Associated Historic Towns

View of the ancient city

Inscribed on the World Heritage List in 1991

Ayutthaya was the administrative headquarters
of Thais living in the area of the lower Chao Phraya
alluvial plain from the time of its establishment by King
Ramadhibodi I, or King U-Thong, in 1350. Many smaller
cities, such as Suphanburi, Lopburi and Sangkhaburi were
united within the kingdom as associated towns.
During the early period of Ayutthaya; the power
of Sukhothai still existed. As time passed, however,
Ayutthaya’s army gained in strength and proficiency
in warfare, making the kingdom so powerful that
Sukhothai was eventually annexed in 1438.
Ayutthaya was situated on a fertile alluvial plain,
surrounded by three main rivers: the Chao Phraya, the
Pasak and the Lopburi. After its establishment a moat
was dug, linking the rivers in the north and the south,
and making the kingdom into an island city. To surround the city by water was a strategic move, designed
to prevent enemy attacks. From this tactical location
and thanks to the strength of its army, Ayutthaya rapidly
prospered, engaging successfully and at various levels with
neighbouring countries as well as with western traders.
By the end of the first century after its establishment, it

Wat Chai Watthanaram
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had grown into one of the most important trade
centres in Southeast Asia and had a booming
economy, capable of creating and maintaining
the high quality of its art and culture.
The art of Ayutthaya can be divided into
four periods, defined by specific social and
political changes. The first period was
from 1350-1448, when the kingdom was first
established: the art in this period reflected the
native style of the indigenous population as well
as bearing Sukhothai influences. The second
period, from the mid 15th century to the 17th
century, was a period of warfare: the art during
this time reflected a mixture of diverse cultures
that later developed into the nationally renowned
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Wat Phanan Choeng
Wat Phrasrisanphet

World Heritage Values

Ayutthaya style. The third period, dating from
1638-1733, was when the kingdom opened its
doors to foreign traders, including the Portuguese,
Spanish, Dutch and French. As a result, the art
from this period clearly contains western influences.
The final period, from 1733-1767, was a period
of political, economic and social decline, which
affected both the art and civilization.
Ayutthaya remained the royal kingdom of the
Thais for 417 years before becoming weakened by
internal political problems, which caused the loss
of its independence to Myanmar in 1767. Although
the kingdom declared freedom from Myanmar a
short time later, it was so devastated from the war
that restoration seemed impossible at that time.
The Thais then migrated to Thonburi and later to
Rattanakosin for the establishment of their new
kingdoms.

Traces of the adornment and glory of Ayutthaya are still seen
through the monuments and art objects found at the site. What
remains is evidence of the greatness and beauty of the palaces,
temples, fortresses, residences and indication of the lifestyle in
this ancient kingdom. Ayutthaya represents a masterpiece of
creative genius in its perception and establishment as an island
city, surrounded on all sides by rivers. Apart from being suited
to the water-based living style of the Thais, the land was so fertile
that the kingdom became known as the “granary of Asia”. The
strategic location of the settlement also offered protection from
enemy invasions. The architecture, craftsmanship and literary
works of Ayutthaya reveal the extreme skill of the kingdom’s
artists and artisans. For these reasons, the historic city of
Ayutthaya and associated historic towns was inscribed on the
World Heritage List under the third criteria in 1991.
Criteria III: bears a unique or at least exceptional testimony
to a cultural tradition or to a civilization which is living or which
has disappeared.

Wat Borombudharam
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Site Management
After the Thais migrated from
Ayutthaya in 1767, the kingdom
lay abandoned for centuries before
its first revival and restoration in
the reign of King Rama IV of the
Rattanakosin period (1854-1868).
This involved the rebuilding of
the “Chandarakasem” palace as a
residence and the building of a new
pavilion on the former site of the
grand palace.
The beginning of the actual
preservation of the kingdom as a
part of the nation’s historic and
cultural heritage was in the reign
of King Rama V (1868-1910). In
this period, it was declared that
the land in Ayutthaya was public
property, any private ownership was
forbidden. All monuments had to
be surveyed by the regional office
and restoration plans for the grand
palace were to be implemented
according to a project launched by
the previous king.
In 1935, the Fine Arts
Department, which was responsible
for the care and preservation of
national monuments and ancient
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objects, took on the task of registering the
site as a national monument. From then
on, the preservation project initiated by
the late King Rama IV and King Rama V
was carefully followed.
The historical city of Ayutthaya
and the monuments in the area, like
those of Sukhothai, Si Satchanalai and
Kamphaeng Phet historical cities, were
protected under the Act on Monuments,
Ancient Objects, Art Objects and National
Museums of 1969. In 1977, the
government granted permission to
develop the Establishment Plan of
Ayutthaya Historical Park focusing on
the restoration of all monuments in the
area. When the plan was launched in
1993, the name was changed to the Master
Plan of Ayutthaya Historical Metropolis,
acknowledging the importance of the
site which was inscribed on the World
Heritage List in 1991. The Master Plan
included the study and preservation

of historic and archaeological
evidence; plans for the improvement of
infrastructure and environment; and a
land use plan to adapt the restoration
task to present ways of living. The
main consideration was to preserve
the past glory of the Kingdom of
Ayutthaya.
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Ayutthaya Historical Park
Wat Mahathat

Wat Budthai Sawan

Wat Ayutthaya

Wat Chedi Phu Khao Thong
Wat Ratchaburana

Wat Worachetharam

Wat Yai-Chai-Mongkol

Wat Mahaeyong
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Ban Chiang Archaeological Site
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Ban Chiang Archaeological Site
In s cri b ed o n t h e W o r l d H e r i t ag e L i s t in 1 9 9 2.

Ban Chiang is one of the oldest prehistoric archaeological
sites in Thailand, covering an area of 400 rais in the Ban Chiang
sub-district of Nong Han district, Udon Thani province. The
people of Ban Chiang today are descendents of Laotians from
Chiang Kwang, Laos, who settled on the site of the original
community over two hundred years ago.
The accidental discovery of this site marked the beginning
of many archaeological excavations conducted by the Fine Arts
Department from 1967-1973, and together with the Department
and the University of Pennsylvania, under the Northeast
Thailand Archaeological Project (NETAP), from 1974-1975.
Excavations revealed that this was one of the world’s largest
and most important prehistoric, Bronze Age sites in Southeast
Asia. The artifacts and art objects discovered underwent
thorough scientific examination and analysis by a multidisciplinary group of Thai and foreign specialists, including
archaeologists, geologists, botanists, veterinarians and
paleontologists.
The results of this research appear in numerous articles,
reports and documents and the dissemination of this information
has helped to expand knowledge among the general public on

the prehistoric culture of Ban Chiang with regard
to the processes of dating the community, the
economy, way of life and use of technology.
The remains from Ban Chiang archaeological
site provide insights into the settlement of this
prehistoric community and of a culture which
flourished and developed for more than 5,000
years. This was a tribal community, competent in
agriculture: both the cultivation of crops and animal
husbandry. In addition, they were exceptionally
skilled at making pottery and used advanced
technologies to produce metal tools.
Changes in culture and social conditions
were mirrored through two important pieces of
archaeological evidence: the pottery and the burial
traditions. Archaeologists have categorized the
prehistoric culture of Ban Chiang into three periods
accordingly:
1) The Early Period, around
3,600-1,000 years B.C. (circa. 5,600-3,000 years ago),
is characterized by black or dark grey ceramic ware,
decorated with cordmark designs or etchings, often

Ban Chiang National Museum
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on a raised base. Bodies were buried either lying
straight or with bended knees with ceramic
objects placed either at the feet or above the
head. 2) The Middle Period, around 1,000-3000
B.C. (circa. 3,000-2,300 years ago), is characterized
by large, rounded, creamy-colored pottery which
is etched and painted and stands on a rounded
base. Bodies, which were buried lying flat and
facing upwards, were covered with shards of
broken pots. 3) During the Late Period, around
300 B.C. (circa. 2,300-1,800 years ago), the pottery
reached its peak of beauty. Cream-colored, red
and burnished red pots are decorated with red
painted designs. As in the Middle Period, bodies
were buried flat and facing upwards and whole
pottery items were placed on the body.

Research of the Ban Chiang
archaeological site has been highly motivational
and has generated much interest in further
studies of prehistoric archaeology in Thailand.
Comparative studies have been conducted with
other sites in Udon Thani province, at Ban Noan
Nok Tha, Don Klang, Ban Tong and Ban Phak Top
in Khon Kaen province, as well as at the Dong
Son site in Vietnam. These studies show that
Southeast Asia was a region that possessed one
of the world’s earliest prehistoric cultures. Of
the hundreds of sites which have been found in
the northeastern region of Thailand, Ban Chiang
continues to inform prehistoric research at global
and regional because of its particular cultural
significance.

Wat Pho Si Nai
excavation pit
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Early Period pottery, Ban Chiang culture

World Heritage Values
Ban Chiang Archaeological Site
is the most splendid example of the
prehistoric period in Southeast Asia.
It represents an important stage in
the cultural, social and technological
evolution that flourished over 5000
years ago. As such, it was inscribed
on the World Heritage List in 1992 in
accordance with:
Criteria III: the site bears a unique
or at least exceptional testimony to a
cultural tradition or to a civilization
which is living or which has
disappeared.

Site Management
The site is protected under the Act on
Monuments, Ancient Objects, Art Objects and National
Museums of 1961. The Fine Arts Department, Ministry of
Education is directly responsible for the organization and
management of the site. The National Museum,
Ban Chiang was established in order to conserve and
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exhibit the artifacts excavated from the site during 19741975. Many archaeological artifacts are still in situ, giving a
complete picture of the original culture and helping to promote
understanding among people so that they realize the value
and importance of the preservation of the cultural heritage as
a legacy for the future generations.
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Late Period pottery, Ban Chiang Culture

Middle Period pottery,
Ban Chiang Culture
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Thung Yai – Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary
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Thung Yai – Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary
Inscribed on the World Heritage List in 1991.

The Thung Yai – Huai Kha Khaeng
Wildlife Sanctuary lies about 350 kilometers
north-west of Bangkok, adjacent to the Burmese
border. The western part is known as Thung
Yai Naresuan, while the eastern part is known
as Huai Kha Khaeng. The area encompasses
two important river systems, the Upper Khwae
Yai (sometimes called the Mae Klong) and the
Huai Kha Khaeng.
Twenty years ago, it was described as
Thailand’s “largest remaining wilderness”
and one of its “most unexplored regions”.
This is still true today because, despite its
proximity to Bangkok, Thung Yai – Huai Kha
Khaeng Wildlife Sanctuary remains one of the
country’s least accessible and least disturbed
forest areas.
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It now covers 6,222 square kilometres, twice the size
of any other nature reserve in Thailand and larger,
at present, than any other legally protected forest
conservation area in mainland Southeast Asia. Thus, it
protects the single largest block of dry tropical forest
ecosystem characteristic of the region. Seasonal
forests, which are susceptible to fire and widely
converted to cultivation, are more critically
endangered than equatorial rain forests.

Thailand’s World Heritage Properties

The sanctuary is bordered in the north and south by significant tracts
of protected forest, amounting to another 5,861 square kilometers – excluding
areas of reservoir. Together they cover an area of 12,083 square kilometers
and represent one of the largest, legally protected nature reserves in the whole
of Southeast Asia. Such a sizeable area is unlikely to incur the deleterious
consequences of forest fragmentation.

Many plants are specific to the species
sanctuary, Huai Kha Khaeng

Khao Nang Ram, Huai Kha Khaeng
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Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary

Thung Krating,
Thung Yai Naresuan

Mae-Ka-Sa, Thung Yai Naresuang
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Dry Dipterocarp Forest, Huai Kha Khaeng

Bamboo Forest, Thung Yai Naresuan

Thai peacock, Huai Kha Khaeng

Fox, Huai Kha Khaeng
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Dong Phaya Yen - Khao Yai Complex Site
Incribed on the World Heritage List in 2005
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World Heritage Values
Thanks to its World Heritage listing, it is now recognized as a place
of outstanding natural universal value. In line with the stated criteria, the
sanctuary represents:
An outstanding example representing significant on-going ecological
and biological processes in the evolution of diverse ecosystems and communities of plants and animals, and the development of man’s interaction
with his natural environment.

Contains superlative natural phenomena and is
an area of exceptional natural beauty; and contains
the most important and significant natural habitats
for in situ conservation of biological diversity,
including threatened or vulnerable species of plants
and animal.
Over a period of around 60 million years, the
climate and geography of the area have given rise to
the uniqueness of flora and fauna which have evolved
in the Dong Phaya Yen - Khao Yai Forest Complex.
In terms of hydrology, the Dong Phaya Yen – Khao
Yai Forest Complex, with its high annual rainfall, acts
as a watershed, draining into and feeding five of the
country’s major rivers, namely the Nakhon Nayok,
the Prachin Buri, the Lamta Khong, the Muang Lek
and the river Mun. The Mun, which flows through
the lower northeastern region of Thailand, one of the
driest areas of the country, is a lifeline to people living
in this area. There are also much wider impacts. The
fact that each of these rivers is also a tributary of the
Mekong River links the Dong Phaya Yen – Khao Yai
Forest Complex to the lives and livelihoods of some
60 million people through China, Myanmar, Lao PDR,
Thailand, Cambodia and Vietnam.
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In terms of biodiversity, the Dong Phaya
Yen – Khao Yai Forest Complex is crucial to the
conservation and protection of both national and global
biodiversities. It is of particular significance for its
diverse types of forest ecology. These range from moist
evergreen forests, to hill evergreens, dry evergreens, mixed
deciduous forest, and deciduous dipterocarp, as well as
patches of natural grassland, lowland evergreen forests,
karst and riverine ecosystems.
Adding to its global value, this area is also home to
numerous species of plants and animals. Approximately
2,500 plant species, or about one-sixth of the total plant
species recorded in Thailand can be found here. Of
these, at least 16 are endemic, found only in the Dong
Phaya Yen - Khao Yai Forest Complex.
With regard to fauna, there are currently at least 805
species, including 112 species of mammals, 392 species of
bird and altogether 209 species of reptiles and
amphibians. In the latter group, there are 9 endemic
amphibians and reptiles, including: the Asian Giant
Softshell Turtle, the Western Four-Clawed Gecko, the
Phu Wua Rock Agamid Lizard, the Western Legless Skink,
the Khorat Slender Skink, the Khorat Blind Snake, Hampton’s

Thailand’s World Heritage Properties

Slug Snake, and the Siamese Crocodile. The complex is also a
critical habitat for the long term survival of a number of
endangered and vulnerable species. Included among the
globally endangered species are the Indian Elephant, the
Indo-Chinese Tiger, and the Banteng. Of those classified
as vulnerable, the Pig-Tailed Macaque, Stump-Tailed
Macaque, the Pileated Gibbon, the Malayan Porcupine,
the Asian Wild Dog, the Asiatic Black Bear, the Clouded
Leopard, the Guar, the Serow, the Pale-Capped Pigeon,
the Siamese Fireback, the Green Peafowl, and the Masked
Finfoot can be found here.
The steep and rugged western terrain of the Dong
Phaya Yen - Khao Yai Forest Complex receives heavy
rain and consequently there are a number of waterfalls
and creeks. These features, together with the variety
of flora and fauna, attract millions of visitors every year
for recreation and education purposes. Even so, the
Dong Phaya Yen - Khao Yai Forest Complex is still one
of the best protected forests in Thailand, where wild
animals can be observed without threat or disturbance.
Many common species can be sighted including Sambar
Deer, the Common Muntjac, the Indian Elephant, the
Indo-Chinese Tiger Gaur, the Banteng, the White-Handed
Gibbon, the Pileated Gibbon, the Hornbill and also the
Siamese Crocodile, which at one time, were all believed
to be extinct in the wild.

Site Management
Thailand is committed, to ensuring the
integrity of this natural resource and supporting its important role in the conservation and
protection of global biodiversity resources.
Careful management of the Complex is critical.
To this end, the Department of National Parks,
Wildlife and Plant Conservation is seeking to
introduce appropriate systems and management
approaches to make people more aware of how
they interact with nature and their role in
relation to preserving our natural resources.
Attention is given to the World Heritage
Committee proposed action guidelines for the Dong
Phaya Yen - Khao Yai Forest Complex which focus
on issues such as: management, budget, infrastructure, the establishment of international cooperation
between the Thai and Cambodian governments to
link Ta Phraya National Park of Thailand with Banteay Chmor Protected Landscape of the Kingdom of
Cambodia, and other resource management
projects to link other forest areas.
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บัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก
จนถึงเดือนกรกฎาคม 2551 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในประเทศต่างๆ
ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกแล้ว รวม 878 แหล่ง
เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 679 แหล่ง ทางธรรมชาติ 174 แหล่ง
และแหล่งผสม(วัฒนธรรม + ธรรมชาติ) 25 แหล่ง
ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อต่อไปนี้ เรียงลำดับตามรายชื่อประเทศ ปีที่อยู่หน้าชื่อแหล่ง
คือ คริสตศักราชที่แหล่งมรดกโลกนั้น
ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกเป็นครั้งแรก

Thailand’s Tentative List of Properties
The National Committee on the Convention for the Protection of
World Heritage of Thailand has realized that there are still a number of
cultural and natural heritage sites of outstanding universal value
in various locations all cover the country.
These sites should have been identified and a tentative inventory should
have been made for further detailed studies, analyses and
evaluations of their values could be performed.
The result, then, would be used to support the recognition of
these sites as world heritage.
The cultural and natural heritage sites which
have been initially identified are as follows:

Afghanistan
2002
2003

2001*
Minaret and Archaeological Remains of
Jam
Cultural Landscape and Archaeological
Remains of the Bamiyan Valley

Albania
1992, 1999, 2007
2005
1980
1982
1982
1982#
1982
1982
1992
2004, 2006

Butrint
Museum-City of Gjirokastra Algeria
Al Qal'a of Beni Hammad
Djémila
M'Zab Valley
Tassili n'Ajjer
Timgad
Tipasa
Kasbah of Algiers Andorra
M a d r i u - P e r a f i t a - C l a r o r Va l l e y
Argentina
1981#
Los Glaciares
1983, 1984*
Jes uit Missions of the Guaranis:
San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra
Señora de Loreto and Santa Maria Mayor
(Argentina), Ruins of Sao Miguel das
Missoes (Brazil)
1984
Iguazu National Park
1999
Cueva de las Manos, Río Pinturas
1999
Península Valdés
2000
Ischigualasto / Talampaya Natural
Parks
2000
Jesuit Block and Estancias of Córdoba
2003
Quebrada de Humahuaca Armenia
1996, 2000
Monasteries of Haghpat and Sanahin
2000
Cathedral and Churches of Echmiatsin
and the Archaeological Site of Zvartnots
2000
Monastery of Geghard and the Upper Azat
Valley Australia
1981
Great Barrier Reef
1981, 1987, 1992 Kakadu National Park
1981
Willandra Lakes Region
1982
Lord Howe Island Group
1982, 1989
Tasmanian Wilderness
1986, 1994 1
Gondwana Rainforests of Australia
1987, 1994 2
Uluru-Kata Tjuta National Park
1988
Wet Tropics of Queensland
1991
Shark Bay, Western Australia
1992
Fraser Island
1994
Australian Fossil Mammal Sites
(Riversleigh / Naracoorte)
1997
Heard and McDonald Islands
1997
Macquarie Island
2000
Greater Blue Mountains Area
2003
Purnululu National Park
2004
Royal Exhibition Building and Carlton
Gardens
2007
Sydney Opera House Austria
1996
Historic Centre of the City of Salzburg
1996
Palace and Gardens of Schönbrunn
1997
Hallstatt-Dachstein Salzkammergut
Cultural Landscape
1998
Semmering Railway
1999
City of Graz - Historic Centre
2000
Wachau Cultural Landscape
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2001

Fertö / Neusiedlersee Cultural
Landscape
Historic Centre of Vienna

Azerbaijan
2000
2007

Wa l l e d C i t y o f B a k u w i t h t h e
Shirvanshah's Palace and Maiden Tower
Gobustan Rock Art Cultural Landscape

Bahrain
2005

Qal’at al-Bahrain – Ancient Harbour and
Capital of Dilmun

Bangladesh
1985
1985
1997
Belarus
1979, 1992*
2000
2005

Historic Mosque City of Bagerhat
Ruins of the Buddhist Vihara at
Paharpur
The Sundarbans
Belovezhskaya Pushcha / Białowieża
Forest
Mir Castle Complex
Architectural, Residential and Cultural
Complex of the Radziwill Family at
Nesvizh Struve Geodetic Arc (2005) *

Belgium
1998
1998
1998
1999, 2005
2000
2000
2000
2000
2005

Flemish Béguinages
La Grand-Place, Brussels
The Four Lifts on the Canal du Centre
and their Environs, La Louvière and Le
Roeulx (Hainault)
Belfries of Belgium and France* 3
Historic Centre of Brugge
Major Town Houses of the Architect Victor
Horta (Brussels)
Neolithic Flint Mines at Spiennes
(Mons)
Notre-Dame Cathedral in Tournai
Plantin-Moretus House-WorkshopsMuseum Complex

Belize
1996

Belize Barrier Reef Reserve System

Benin
1985, 2007

Royal Palaces of Abomey

Bolivia
1987
1990
1991
1998
2000
2000

City of Potosí
Jesuit Missions of the Chiquitos
Historic City of Sucre
Fuerte de Samaipata
Noel Kempff Mercado National Park
Tiwanaku: Spiritual and Political Centre
of the Tiwanaku Culture

Bosnia and Herzegovina
2005
2007

Old Bridge Area of the Old City of
Mostar
Mehmed Paša Sokolović Bridge in
Višegrad

Botswana
2001

Tsodilo

Brazil
1980
1982
1983, 1984

1985
1985
1986
1987
1991
1997
1999
1999
1999
2000, 2003
2000
2001
2001
2001

Historic Town of Ouro Preto
Historic Centre of the Town of Olinda
Jesuit Missions of the Guaranis: San
Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra
Señora de Loreto and Santa Maria Mayor
(Argentina), Ruins of Sao Miguel das
Missoes (Brazil) *
Historic Centre of Salvador de Bahia
Sanctuary of Bom Jesus do Congonhas
Iguaçu National Park
Brasilia
Serra da Capivara National Park
Historic Centre of São Luís
Atlantic Forest South-East Reserves
D i s c o v e r y C o a s t A t l a n t i c F o re s t
Reserves
H i s t o r i c C e n t re o f t h e To w n o f
Diamantina
Central Amazon Conservation
Complex 4
Pantanal Conservation Area
Brazilian Atlantic Islands: Fernando de
Noronha and Atol das Rocas Reserves
Cerrado Protected Areas: Chapada dos
Veadeiros and Emas National Parks
Historic Centre of the Town of Goiás

Bulgaria
1979
1979
1979
1979
1983
1983
1983
1983
1985

Boyana Church
Madara Rider
Rock-Hewn Churches of Ivanovo
Thracian Tomb of Kazanlak
Ancient City of Nessebar
Pirin National Park
Rila Monastery
Srebarna Nature Reserve
Thracian Tomb of Sveshtari

Cambodia
1992

Angkor

Cameroon
1987

Dja Faunal Reserve

Canada
1978
1978
1979

L’Anse aux Meadows National Historic
Site
Nahanni National Park #
Dinosaur Provincial Park

1979, 1992, 1994 Kluane / Wrangell-St Elias / Glacier Bay
/ Tatshenshini-Alsek# * 5
1981
Head-Smashed-In Buffalo Jump
1981
SGang Gwaay
1983
Wood Buffalo National Park
1984, 1990
Canadian Rocky Mountain Parks # 6
1985
Historic District of Old Québec
1987
Gros Morne National Park
1995
Old Town Lunenburg
1995
Waterton Glacier International Peace
Park*
1999
Miguasha National Park
2007
Rideau Canal

Central African Republic
1988

Manovo-Gounda St Floris National
Park

Chile
1995
2000
2003
2005
2006

Rapa Nui National Park
Churches of Chiloé
Historic Quarter of the Seaport City of
Valparaíso
Humberstone and Santa Laura Saltpeter
Works
Sewell Mining Town

China
1987, 2004

Imperial Palaces of the Ming and Qing
Dynasties in Beijing and Shenyang
1987
Mausoleum of the First Qin Emperor
1987
Mogao Caves
1987
Mount Taishan
1987
Peking Man Site at Zhoukoudian
1987
The Great Wall
1990
Mount Huangshan
1992
Huanglong Scenic and Historic Interest
Area
1992
Jiuzhaigou Valley Scenic and Historic
Interest Area
1992
Wulingyuan Scenic and Historic Interest
Area
1994
Ancient Building Complex in the Wudang
Mountains
1994, 2000, 2001 Historic Ensemble of the Potala Palace,
Lhasa 7
1994
Mountain Resort and its Outlying
Temples, Chengde
1994
Temple and Cemetery of Confucius and
the Kong Family Mansion in Qufu
1996
Lushan National Park
1996
Mount Emei Scenic Area, including
Leshan Giant Buddha Scenic Area
1997
Ancient City of Ping Yao
1997, 2000
Classical Gardens of Suzhou
1997
Old Town of Lijiang
1998
Summer Palace, an Imperial Garden in
Beijing
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1998

Temple of Heaven: an Imperial Sacrificial
Altar in Beijing
1999
Dazu Rock Carvings
1999
Mount Wuyi
2000
Ancient Villages in Southern Anhui – Xidi
and Hongcun
2000, 2003, 2004 Imperial Tombs of the Ming and Qing
Dynasties
2000
Longmen Grottoes
2000
Mount Qingcheng and the Dujiangyan
Irrigation System
2001
Yungang Grottoes
2003
Three Parallel Rivers of Yunnan Protected
Areas
2004
Capital Cities and Tombs of the Ancient
Koguryo Kingdom
2005
Historic Centre of Macao
2006
Sichuan Giant Panda Sanctuaries
2006
Yin Xu
2007
Kaiping Diaolou and Villages
2007
South China Karst

Colombia
1984
1994
1995
1995
1995
2006

Port, Fortresses and Group of Monuments,
Cartagena
Los Katíos National Park
Historic Centre of Santa Cruz de
Mompox
National Archeological Park of
Tierradentro
San Agustín Archeological Park
Malpelo Fauna and Flora Sanctuary

1997, 2002
1999, 2004

Talamanca Range-La Amistad Reserves /
La Amistad National Park*
Cocos Island National Park
Area de Conservación Guanacaste

Côte d'Ivoire
1981, 1982
1982
1983

Mount Nimba Strict Nature Reserve*
Taï National Park
Comoé National Park

Croatia
1979
1979, 1994
1979, 2000
1997
1997
2000

Historical Complex of Split with the Palace
of Diocletian
Old City of Dubrovnik
Plitvice Lakes National Park#
Episcopal Complex of the Euphrasian
Basilica in the Historic Centre of Poreč
Historic City of Trogir
The Cathedral of St James in Šibenik

Cuba
1982
1988
1997
1999

2001
2005

Old Havana and its Fortifications
Trinidad and the Valley de los Ingenios
San Pedro de la Roca Castle, Santiago de
Cuba
Desembarco del Granma National Park
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Viñales Valley
Archaeological Landscape of the First
Coffee Plantations in the South-East of
Cuba
Alejandro de Humboldt National Park
Urban Historic Centre of Cienfuegos

Cyprus
1980
1985, 2001
1998

Paphos
Painted Churches in the Troodos Region
Choirokoitia

Czech Republic
1992
1992
1992
1994
1995
1996
1998
1998
1999
2000
2001
2003

Historic Centre of Český Krumlov
Historic Centre of Prague
Historic Centre of Telč
Pilgrimage Church of St John of Nepomuk
at Zelená Hora
Kutná Hora: Historical Town Centre
with the Church of St Barbara and the
Cathedral of Our Lady at Sedlec
Lednice-Valtice Cultural Landscape
Gardens and Castle at Kroměříž
H o l a š o v i c e H i s t o r i c a l Vi l l a g e
Reservation
Litomyšl Castle
Holy Trinity Column in Olomouc
Tugendhat Villa in Brno
Jewish Quarter and St Procopius' Basilica
in Třebíč

Democratic People's Republic of Korea
2004

Costa Rica
1983, 1990

1999
2000

Complex of Koguryo Tombs

Democratic Republic of the Congo
1979
1980
1980
1984
1996

Virunga National Park#
Kahuzi-Biega National Park
Garamba National Park
Salonga National Park
Okapi Wildlife Reserve

Denmark
1994
1995
2000
2004

Jelling Mounds, Runic Stones and
Church
Roskilde Cathedral
Kronborg Castle
Ilulissat Icefjord

Dominica
1997

Morne Trois Pitons National Park

Dominican Republic
1990
Ecuador
1978, 2001
1978
1983
1999

Colonial City of Santo Domingo
Galápagos Islands
City of Quito
Sangay National Park #
Historic Centre of Santa Ana de los Ríos
de Cuenca

Egypt
1979
1979
1979
1979
1979
2002
2005

Abu Mena
Ancient Thebes with its Necropolis
Historic Cairo
Memphis and its Necropolis – the Pyramid
Fields from Giza to Dahshur
Nubian Monuments from Abu Simbel to
Philae
Saint Catherine Area
Wadi Al-Hitan (Whale Valley)

El Salvador
1993

Joya de Cerén Archaeological Site

Estonia
1997
2005

Historic Centre (Old Town) of Tallinn
Struve Geodetic Arc*

Ethiopia
1978
1978
1979
1980
1980
1980
1980
2006

Simien National Park
Rock-Hewn Churches, Lalibela
Fasil Ghebbi, Gondar Region
Aksum
Lower Valley of the Awash
Lower Valley of the Omo
Tiya
Harar Jugol, the Fortified Historic Town

Finland
1991
1991
1994
1996
1999
2000, 2006
2005

Fortress of Suomenlinna
Old Rauma
Petäjävesi Old Church
Verla Groundwood and Board Mill
Bronze Age Burial Site of Sammallahdenmäki
Kvarken Archipelago / High Coast *
Struve Geodetic Arc*

France
1979
1979, 2007
1979, 2007
1979
1979, 2007
1981
1981
1981, 2007
1981
1981, 2007
1982
1983, 2007
1983
1983
1985, 2007

Chartres Cathedral
Mont-Saint-Michel and its Bay
Palace and Park of Versailles
Prehistoric Sites and Decorated Caves of
the Vézère Valley
Vézelay, Church and Hill
Amiens Cathedral
Arles, Roman and Romanesque
Monuments
Cistercian Abbey of Fontenay
Palace and Park of Fontainebleau
Roman Theatre and its Surroundings and
the "Triumphal Arch" of Orange
Royal Saltworks of Arc-et-Senans
Abbey Church of Saint-Savin sur
Gartempe
Gulf of Porto: Calanche of Piana, Gulf of
Girolata, Scandola Reserve #
Place Stanislas, Place de la Carrière and
Place d'Alliance in Nancy
Pont du Gard (Roman Aqueduct)

1988
1991
1991
1992
1995
1996
1997
1997, 1999
1998
1998
1999, 2005
1999
2000
2001
2005
2007

Strasbourg – Grande ile
Cathedral of Notre-Dame, Former Abbey
of Saint-Remi and Palace of Tau, Reims
Paris, Banks of the Seine
Bourges Cathedral
Historic Centre of Avignon: Papal
Palace, Episcopal Ensemble and Avignon
Bridge
Canal du Midi
Historic Fortified City of Carcassonne
Pyrénées - Mont Perdu*
Historic Site of Lyons
Routes of Santiago de Compostela in
France
Belfries of Belgium and France* 8
Jurisdiction of Saint-Emilion
The Loire Valley between Sully-sur-Loire
and Chalonnes9
Provins, Town of Medieval Fairs
Le Havre, the City Rebuilt by Auguste
Perret
Bordeaux, Port of the Moon

Gabon
2007

Ecosystem and Relict Cultural Landscape
of Lopé-Okanda

Gambia
2003
2006

James Island and Related Sites
Stone Circles of Senegambia *

Georgia
1994
1994
1996

Bagrati Cathedral and Gelati Monastery
Historical Monuments of Mtskheta
Upper Svaneti

Germany
1978
1981
1981

Aachen Cathedral
Speyer Cathedral
Würzburg Residence with the Court
Gardens and Residence Square
1983
Pilgrimage Church of Wies
1984
Castles of Augustusburg and Falkenlust
at Brühl
1985
St Mary's Cathedral and St Michael's
Church at Hildesheim
1986
Roman Monuments, Cathedral of St Peter
and Church of Our Lady in Trier
1987, 2005
Frontiers of the Roman Empire * 10
1987
Hanseatic City of Lübeck
1990, 1992, 1999 Palaces and Parks of Potsdam and
Berlin
1991
Abbey and Altenmünster of Lorsch
1992
Mines of Rammelsberg and Historic Town
of Goslar
1993
Maulbronn Monastery Complex
1993
Town of Bamberg
1994
Collegiate Church, Castle, and Old Town
of Quedlinburg
1994
Völklingen Ironworks
1995
Messel Pit Fossil Site
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1996
1996
1996
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2002
2002
2004
2004
2004
2006

Bauhaus and its Sites in Weimar and
Dessau
Cologne Cathedral
Luther Memorials in Eisleben and
Wittenberg
Classical Weimar
Museumsinsel (Museum Island), Berlin
Wartburg Castle
Garden Kingdom of Dessau-Wörlitz
Monastic Island of Reichenau
Zollverein Coal Mine Industrial Complex
in Essen
Historic Centres of Stralsund and
Wismar
Upper Middle Rhine Valley
Dresden Elbe Valley
Muskauer Park / Park Muzakowski *
Town Hall and Roland on the Marketplace
of Bremen
Old town of Regensburg with
Stadtamhof

Ghana
1979
1980

Forts and Castles, Volta, Greater Accra,
Central and Western Regions
Asante Traditional Buildings

Greece
1986
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1990
1990
1992
1996
1999
1999

2007

Temple of Apollo Epicurius at Bassae
Acropolis, Athens
Archaeological Site of Delphi
Medieval City of Rhodes
Meteora
Mount Athos
Paleochristian and Byzantine Monuments
of Thessalonika
Sanctuary of Asklepios at Epidaurus
Archaeological Site of Mystras
Archaeological Site of Olympia
Delos
Monasteries of Daphni, Hosios Loukas
and Nea Moni of Chios
Pythagoreion and Heraion of Samos
Archaeological Site of Aigai (modern
name Vergina)
Archaeological Sites of Mycenae and
Tiryns
Historic Centre (Chorá) with the
Monastery of Saint John "the Theologian"
and the Cave of the Apocalypse on the
Island of Pátmos
Old Town of Corfu

Guatemala
1979
1979
1981

Antigua Guatemala
Tikal National Park
Archaeological Park and Ruins of
Quirigua
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Guinea
.

Mount Nimba Strict Nature Reserve
(1981, 1982) *

Haiti
National History Park – Citadel, Sans
Souci, Ramiers (1982)

Holy See
Historic Centre of Rome, the Properties
of the Holy See in that City Enjoying
Extraterritorial Rights and San Paolo
Fuori le Mura (1980, 1990) * 11
Vatican City (1984)

Honduras
.
.

Maya Site of Copan (1980)
Río Plátano Biosphere Reserve (1982)

Hungary
.
.
.
.
.
.
.
.

Budapest, including the Banks of the
Danube, the Buda Castle Quarter and
Andrássy Avenue (1987, 2002)
O l d Vi l l a g e o f H o l l ó k ö a n d i t s
Surroundings (1987)
Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst
(1995, 2000) *
Millenary Benedictine Abbey of
Pannonhalma and its Natural
Environment (1996)
Hortobágy National Park - the Puszta
(1999)
Early Christian Necropolis of Pécs
(Sopianae) (2000)
Fertö / Neusiedlersee Cultural Landscape
(2001) *
Tokaj Wine Region Historic Cultural
Landscape (2002)

Iceland
.

Þingvellir National Park (2004)

India
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Agra Fort (1983)
Ajanta Caves (1983)
Ellora Caves (1983)
Taj Mahal (1983)
Group of Monuments at Mahabalipuram
(1984)
Sun Temple, Konârak (1984)
Manas Wildlife Sanctuary (1985)
Kaziranga National Park (1985)
Keoladeo National Park (1985)
Churches and Convents of Goa (1986)
Fatehpur Sikri (1986)
Group of Monuments at Hampi (1986)
Khajuraho Group of Monuments (1986)
Elephanta Caves (1987)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Great Living Chola Temples (1987, 2004)
12
Group of Monuments at Pattadakal
(1987)
Sundarbans National Park (1987)
Nanda Devi and Valley of Flowers
National Parks (1988, 2005)
Buddhist Monuments at Sanchi (1989)
Humayun's Tomb, Delhi (1993)
Qutb Minar and its Monuments, Delhi
(1993)
Mountain Railways of India (1999, 2005)
13
Mahabodhi Temple Complex at Bodh
Gaya (2002)
Rock Shelters of Bhimbetka (2003)
Champaner-Pavagadh Archaeological
Park (2004)
Chhatrapati Shivaji Terminus (formerly
Victoria Terminus) (2004)
Red Fort Complex (2007)

Indonesia
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Borobudur Temple Compounds (1991)
Komodo National Park (1991)
Prambanan Temple Compounds (1991)
Ujung Kulon National Park (1991)
Sangiran Early Man Site (1996)
Lorentz National Park (1999)
Tropical Rainforest Heritage of Sumatra
(2004)
Iran (Islamic Republic of)
Meidan Emam, Esfahan (1979)
Persepolis (1979)
Tchogha Zanbil (1979)
Takht-e Soleyman (2003)
Bam and its Cultural Landscape
(2004, 2007)
Pasargadae (2004)
Soltaniyeh (2005)
Bisotun (2006)

Iraq
.
.
.

.

Hatra (1985)
Ashur (Qal'at Sherqat) (2003)
Samarra Archaeological City (2007)

Archaeological Ensemble of the Bend of
the Boyne (1993)
Skellig Michael (1996)

Israel
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ireland
.

Italy

Masada (2001)
Old City of Acre (2001)
White City of Tel-Aviv -- the Modern
Movement (2003)
Biblical Tels - Megiddo, Hazor, Beer Sheba
(2005)
Incense Route - Desert Cities in the Negev
(2005)

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Rock Drawings in Valcamonica (1979)
Church and Dominican Convent of Santa
Maria delle Grazie with (1980)
Historic Centre of Rome, the Properties
of the Holy See in that City Enjoying
Extraterritorial Rights and San Paolo
Fuori le Mura (1980, 1990) * 14
Historic Centre of Florence (1982)
Piazza del Duomo, Pisa (1987, 2007)
Venice and its Lagoon (1987)
Historic Centre of San Gimignano
(1990)
The Sassi and the park of the Rupestrian
Churches of Matera (1993)
City of Vicenza and the Palladian Villas
of the Veneto (1994, 1996)
Crespi d'Adda (1995)
Ferrara, City of the Renaissance, and its
Po Delta (1995, 1999) 15
Historic Centre of Naples (1995)
Historic Centre of Siena (1995)
Castel del Monte (1996)
Early Christian Monuments of Ravenna
(1996)
Historic Centre of the City of Pienza
(1996)
The Trulli of Alberobello (1996)
18th-Century Royal Palace at Caserta with
the Park, the Aqueduct of Vanvitelli, and
the San Leucio Complex (1997)
Archaeological Area of Agrigento (1997)
Archaeological Areas of Pompei,
Herculaneum and Torre Annunziata
(1997)
Botanical Garden (Orto Botanico), Padua
(1997)
Cathedral, Torre Civica and Piazza
Grande, Modena (1997)
Costiera Amalfitana (1997)
Portovenere, Cinque Terre, and the Islands
(Palmaria, Tino and Tinetto) (1997)
Residences of the Royal House of Savoy
(1997)
Su Nuraxi di Barumini (1997)
Villa Romana del Casale (1997)
Archaeological Area and the Patriarchal
Basilica of Aquileia (1998)
Cilento and Vallo di Diano National Park
with the Archeological sites of Paestum
and Velia, and the Certosa di Padula
(1998)
Historic Centre of Urbino (1998)
Villa Adriana (Tivoli) (1999)
Assisi, the Basilica of San Francesco and
Other Franciscan Sites (2000)
City of Verona (2000)
Isole Eolie (Aeolian Islands) (2000)
Villa d'Este, Tivoli (2001)
Late Baroque Towns of the Val di Noto
(South-Eastern Sicily) (2002)
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.
.
.
.
.

Sacri Monti of Piedmont and Lombardy
(2003)
Etruscan Necropolises of Cerveteri and
Tarquinia (2004)
Val d'Orcia (2004)
Syracuse and the Rocky Necropolis of
Pantalica (2005)
Genoa: Le Strade Nuove and the system
of the Palazzi dei Rolli (2006)

Japan
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Buddhist Monuments in the Horyu-ji Area
(1993)
Himeji-jo (1993)
Shirakami-Sanchi (1993)
Yakushima (1993)
Historic Monuments of Ancient Kyoto
(Kyoto, Uji and Otsu Cities) (1994)
Historic Villages of Shirakawa-go and
Gokayama (1995)
Hiroshima Peace Memorial (Genbaku
Dome) (1996)
Itsukushima Shinto Shrine (1996)
Historic Monuments of Ancient Nara
(1998)
Shrines and Temples of Nikko (1999)
Gusuku Sites and Related Properties of
the Kingdom of Ryukyu (2000)
Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the
Kii Mountain Range (2004)
Shiretoko (2005)
Iwami Ginzan Silver Mine and its Cultural
Landscape (2007)

Jordan
.
.
.
.
.

Jerusalem (Site proposed by Jordan)
Old City of Jerusalem and its Walls
(1981)
Petra (1985)
Quseir Amra (1985)
Um er-Rasas (Kastrom Mefa'a) (2004)

Kazakhstan
.
.

Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi
(2003)
Petroglyphs within the Archaeological
Landscape of Tamgaly (2004)

Kenya
.
.
.
.
.
.

L a k e Tu r k a n a N a t i o n a l P a r k s
(1997, 2001)
Mount Kenya National Park/Natural
Forest (1997)
Lamu Old Town (2001)
Lao People's Democratic Republic
Town of Luang Prabang (1995)
Vat Phou and Associated Ancient
Settlements within the Champasak Cultural Landscape (2001)
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Latvia
.
.

Historic Centre of Riga (1997)
Struve Geodetic Arc (2005) *

Lebanon
.
.
.
.
.

Anjar (1984)
Baalbek (1984)
Byblos (1984)
Tyre (1984)
Ouadi Qadisha (the Holy Valley) and
the Forest of the Cedars of God (Horsh
Arz el-Rab) (1998)

Libyan Arab Jamahiriya
.
.
.
.
.

Archaeological Site of Cyrene (1982)
Archaeological Site of Leptis Magna
(1982)
Archaeological Site of Sabratha (1982)
Rock-Art Sites of Tadrart Acacus (1985)
Old Town of Ghadamès (1986)

Lithuania
.
.
.
.

Vilnius Historic Centre (1994)
Curonian Spit (2000) *
Kernavė Archaeological Site (Cultural
Reserve of Kernavė) (2004)
Struve Geodetic Arc (2005) *

Luxembourg
.

City of Luxembourg: its Old Quarters and
Fortifications (1994)

Madagascar
.
.
.

Tsingy de Bemaraha Strict Nature Reserve
(1990)
Royal Hill of Ambohimanga (2001)
Rainforests of the Atsinanana (2007)

Malawi
.
.

Lake Malawi National Park (1984)
Chongoni Rock-Art Area (2006)

Malaysia
.
.

Gunung Mulu National Park (2000)
Kinabalu Park (2000)

Mali
.
.
.
.

Old Towns of Djenné (1988)
Timbuktu (1988)
Cliff of Bandiagara (Land of the Dogons)
(1989)
Tomb of Askia (2004)

Malta
.
.
.

City of Valletta (1980)
Hal Saflieni Hypogeum (1980)
Megalithic Temples of Malta (1980, 1992)
16

Mauritania
.
.

Montenegro
Banc d'Arguin National Park (1989)
Ancient Ksour of Ouadane, Chinguetti,
Tichitt and Oualata (1996)

Mauritius
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Aapravasi Ghat (2006)

Historic Centre of Mexico City and
Xochimilco (1987)
Historic Centre of Oaxaca and
Archaeological Site of Monte Albán
(1987)
Historic Centre of Puebla (1987)
Pre-Hispanic City and National Park of
Palenque (1987)
Pre-Hispanic City of Teotihuacan (1987)
Sian Ka'an (1987)
Historic Town of Guanajuato and Adjacent
Mines (1988)
Pre-Hispanic City of Chichen-Itza (1988)
Historic Centre of Morelia (1991)
El Tajin, Pre-Hispanic City (1992)
Historic Centre of Zacatecas (1993)
Rock Paintings of the Sierra de San
Francisco (1993)
Whale Sanctuary of El Vizcaino (1993)
Earliest 16th-Century Monasteries on the
Slopes of Popocatepetl (1994)
Historic Monuments Zone of Querétaro
(1996)
Pre-Hispanic Town of Uxmal (1996)
Hospicio Cabañas, Guadalajara (1997)
Archeological Zone of Paquimé, Casas
Grandes (1998)
Historic Monuments Zone of Tlacotalpan
(1998)
Archaeological Monuments Zone of
Xochicalco (1999)
Historic Fortified Town of Campeche
(1999)
Ancient Maya City of Calakmul,
Campeche (2002)
Franciscan Missions in the Sierra Gorda
of Querétaro (2003)
Luis Barragán House and Studio (2004)
Islands and Protected Areas of the Gulf
of California (2005, 2007)
Agave Landscape and Ancient Industrial
Facilities of Tequila (2006)
Central University City Campus of the
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) (2007)

Mongolia
.
.

.

Natural and Culturo-Historical Region of
Kotor (1979)
Durmitor National Park (1980, 2005)

Morocco

Mexico
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.

Medina of Fez (1981)
Medina of Marrakesh (1985)
Ksar of Ait-Ben-Haddou (1987)
Historic City of Meknes (1996)
Archaeological Site of Volubilis (1997)
Medina of Tétouan (formerly known as
Titawin) (1997)
Medina of Essaouira (formerly Mogador)
(2001)
Portuguese City of Mazagan (El Jadida)
(2004)

Mozambique
.

Island of Mozambique (1991)

Namibia
.

Twyfelfontein or /Ui-//aes (2007)

Nepal
.
.
.
.

Kathmandu Valley (1979, 2006)
Sagarmatha National Park (1979)
Royal Chitwan National Park (1984)
Lumbini, the Birthplace of the Lord
Buddha (1997)

Netherlands
.
.
.
.
.
.
.

Schokland and Surroundings (1995)
Defence Line of Amsterdam (1996)
Historic Area of Willemstad, Inner City
and Harbour, Netherlands Antilles
(1997)
Mill Network at Kinderdijk-Elshout
(1997)
Ir.D.F. Woudagemaal (D.F. Wouda Steam
Pumping Station) (1998)
Droogmakerij de Beemster (Beemster
Polder) (1999)
Rietveld Schröderhuis (Rietveld Schröder
House) (2000)

New Zealand
.
.
.

Te Wahipounamu – South West New
Zealand (1990) 17
Tongariro National Park (1990, 1993) #
New Zealand Sub-Antarctic Islands
(1998)

Nicaragua
Uvs Nuur Basin (2003) *
Orkhon Valley Cultural Landscape
(2004)

.

Ruins of León Viejo (2000)

51

Niger
.
.

Air and Ténéré Natural Reserves (1991)
W National Park of Niger (1996)

Nigeria
.
.

Sukur Cultural Landscape (1999)
Osun-Osogbo Sacred Grove (2005)

.
.
.
.
.
.
.
.

Norway
.
.
.
.
.
.
.

Bryggen (1979)
Urnes Stave Church (1979)
Røros Mining Town (1980)
Rock Art of Alta (1985)
Vegaøyan -- The Vega Archipelago
(2004)
Struve Geodetic Arc (2005) *
West Norwegian Fjords – Geirangerfjord
and Nærøyfjord (2005)

Oman
.
.
.
.
.

Bahla Fort (1987)
Archaeological Sites of Bat, Al-Khutm and
Al-Ayn (1988)
Arabian Oryx Sanctuary (1994) Delisted
(2007)
Land of Frankincense (2000)
Aflaj Irrigation Systems of Oman (2006)

Pakistan
.
.
.
.
.
.

Archaeological Ruins at Moenjodaro
(1980)
Buddhist Ruins of Takht-i-Bahi and
Neighbouring City Remains at Sahr-iBahlol (1980)
Taxila (1980)
Fort and Shalamar Gardens in Lahore
(1981)
Historical Monuments of Thatta (1981)
Rohtas Fort (1997)

Panama
.
.
.
.
.

Fortifications on the Caribbean Side of
Panama: Portobelo-San Lorenzo (1980)
Darien National Park (1981)
Talamanca Range-La Amistad Reserves /
La Amistad National Park (1983, 1990) *
Archaeological Site of Panamá Viejo and
Historic District of Panamá (1997, 2003)
Coiba National Park and its Special Zone
of Marine Protection (2005)

Paraguay
.

Jesuit Missions of La Santísima Trinidad de
Paraná and Jesús de Tavarangue (1993)

Peru
.
.

City of Cuzco (1983)
Historic Sanctuary of Machu Picchu
(1983)
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Chavin (Archaeological Site) (1985)
Huascarán National Park (1985) #
Chan Chan Archaeological Zone (1986)
Manú National Park (1987)
Historic Centre of Lima (1988, 1991) 18
Río Abiseo National Park (1990, 1992)
Lines and Geoglyphs of Nasca and
Pampas de Jumana (1994)
Historical Centre of the City of Arequipa
(2000)

Philippines
.
.
.
.
.

Baroque Churches of the Philippines
(1993)
Tubbataha Reef Marine Park (1993)
Rice Terraces of the Philippine Cordilleras
(1995)
Historic Town of Vigan (1999)
Puerto-Princesa Subterranean River
National Park (1999)

Poland
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cracow's Historic Centre (1978)
Wieliczka Salt Mine (1978)
Auschwitz Birkenau
German Nazi Concentration and
Extermination Camp (1940-1945) (1979)
Belovezhskaya Pushcha / Białowieża
Forest (1979, 1992) *
Historic Centre of Warsaw (1980)
Old City of Zamość (1992)
Castle of the Teutonic Order in Malbork
(1997)
Medieval Town of Toruń (1997)
Kalwaria Zebrzydowska: the Mannerist
Architectural and Park Landscape
Complex and Pilgrimage Park (1999)
Churches of Peace in Jawor and Swidnica
(2001)
Wooden Churches of Southern Little
Poland (2003)
Muskauer Park / Park Muzakowski (2004) *
Centennial Hall in Wroclaw (2006)

Portugal
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Central Zone of the Town of Angra do
Heroismo in the Azores (1983)
Convent of Christ in Tomar (1983)
Monastery of Batalha (1983)
Monastery of the Hieronymites and Tower
of Belém in Lisbon (1983)
Historic Centre of Évora (1986)
Monastery of Alcobaça (1989)
Cultural Landscape of Sintra (1995)
Historic Centre of Oporto (1996)
Prehistoric Rock-Art Sites in the
Côa Valley (1998)
Laurisilva of Madeira (1999)
Alto Douro Wine Region (2001)
Historic Centre of Guimarães (2001)

.

Landscape of the Pico Island Vineyard
Culture (2004)

Republic of Korea
.
.
.
.
.
.
.
.

Haeinsa Temple Janggyeong Panjeon, the
Depositories for the Tripitaka Koreana
Woodblocks (1995)
Jongmyo Shrine (1995)
Seokguram Grotto and Bulguksa Temple
(1995)
Changdeokgung Palace Complex (1997)
Hwaseong Fortress (1997)
Gochang, Hwasun and Ganghwa Dolmen
Sites (2000)
Gyeongju Historic Areas (2000)
Jeju Volcanic Island and Lava Tubes
(2007)

Republic of Moldova
.

Struve Geodetic Arc (2005) *

Romania
.
.
.
.
.
.
.

Danube Delta (1991)
Churches of Moldavia (1993)
Monastery of Horezu (1993)
Villages with Fortified Churches in Transylvania (1993, 1999) 19
Dacian Fortresses of the Orastie Mountains (1999)
Historic Centre of Sighişoara (1999)
Wooden Churches of Maramureş (1999)

Russian Federation
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Historic Centre of Saint Petersburg and
Related Groups of Monuments (1990)
Kizhi Pogost (1990)
Kremlin and Red Square, Moscow
(1990)
Cultural and Historic Ensemble of the
Solovetsky Islands (1992)
Historic Monuments of Novgorod and
Surroundings (1992)
White Monuments of Vladimir and Suzdal
(1992)
Architectural Ensemble of the Trinity
Sergius Lavra in Sergiev Posad (1993)
Church of the Ascension, Kolomenskoye
(1994)
Virgin Komi Forests (1995)
Lake Baikal (1996)
Volcanoes of Kamchatka (1996, 2001) 20
Golden Mountains of Altai (1998)
Western Caucasus (1999)
Curonian Spit (2000) *
Ensemble of the Ferrapontov Monastery
(2000)
Historic and Architectural Complex of the
Kazan Kremlin (2000)
Central Sikhote-Alin (2001)
Citadel, Ancient City and Fortress
Buildings of Derbent (2003)

.
.
.
.
.

Uvs Nuur Basin (2003) *
Ensemble of the Novodevichy Convent
(2004)
Natural System of Wrangel Island Reserve
(2004)
Historical Centre of the City of Yaroslavl
(2005)
Struve Geodetic Arc (2005) *

Saint Kitts and Nevis
.

Brimstone Hill Fortress National Park
(1999)

Saint Lucia
.

Pitons Management Area (2004)

Senegal
.
.
.
.
.

Island of Gorée (1978)
Niokolo-Koba National Park (1981)
Djoudj National Bird Sanctuary (1981)
Island of Saint-Louis (2000, 2007)
Stone Circles of Senegambia (2006) *

Serbia
.
.
.
.

Stari Ras and Sopoćani (1979)
Studenica Monastery (1986)
Medieval Monuments in Kosovo (2004,
2006)
Gamzigrad-Romuliana, Palace of Galerius
(2007)

Seychelles
.
.

Aldabra Atoll (1982)
Vallée de Mai Nature Reserve (1983)

Slovakia
.
.
.
.
.
.

Historic Town of Banská Štiavnica and
the Technical Monuments in its Vicinity
(1993)
Spišský Hrad and its Associated Cultural
Monuments (1993)
Vlkolínec (1993)
Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst
(1995, 2000) *
Bardejov Town Conservation Reserve
(2000)
Primeval Beech Forests of the Carpathians
(2007) *

Slovenia
.

Škocjan Caves (1986) #

Solomon Islands
.

East Rennell (1998)
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South Africa
.
.
.
.
.
.
.
.

.
Fossil Hominid Sites of Sterkfontein,
Swartkrans, Kromdraai, and Environs
(1999, 2005)
Greater St Lucia Wetland Park (1999)
Robben Island (1999)
Ukhahlamba / Drakensberg Park (2000)
Mapungubwe Cultural Landscape
(2003)
Cape Floral Region Protected Areas
(2004)
Vredefort Dome (2005)
Richtersveld Cultural and Botanical Landscape (2007)

Spain
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Alhambra, Generalife and Albayzín,
Granada (1984, 1994) 21
Burgos Cathedral (1984)
Historic Centre of Cordoba (1984, 1994)
22
Monastery and Site of the Escurial, Madrid
(1984)
Works of Antoni Gaudí (1984, 2005) 23
Altamira Cave (1985)
Monuments of Oviedo and the Kingdom
of the Asturias (1985, 1998) 24
Old Town of Ávila with its Extra-Muros
Churches (1985, 2007)
Old Town of Segovia and its Aqueduct
(1985)
Santiago de Compostela (Old Town)
(1985)
Garajonay National Park (1986)
Historic City of Toledo (1986)
Mudejar Architecture of Aragon (1986,
2001) 25
Old Town of Cáceres (1986)
Cathedral, Alcázar and Archivo de Indias
in Seville (1987)
Old City of Salamanca (1988)
Poblet Monastery (1991)
Archaeological Ensemble of Mérida
(1993)
Route of Santiago de Compostela (1993)
Royal Monastery of Santa María de
Guadalupe (1993)
Doñana National Park (1994, 2005)
Historic Walled Town of Cuenca (1996)
La Lonja de la Seda de Valencia (1996)
Las Médulas (1997)
Palau de la Música Catalana and Hospital
de Sant Pau, Barcelona (1997)
Pyrénées - Mont Perdu (1997, 1999) *
San Millán Yuso and Suso Monasteries
(1997)
Rock Art of the Mediterranean Basin on
the Iberian Peninsula (1998)
University and Historic Precinct of Alcalá
de Henares (1998)
Ibiza, Biodiversity and Culture (1999)
San Cristóbal de La Laguna (1999)

54

.
.
.
.
.
.
.
.

Archaeological Ensemble of Tárraco
(2000)
Archaeological Site of Atapuerca (2000)
Catalan Romanesque Churches of the Vall
de Boí (2000)
Palmeral of Elche (2000)
Roman Walls of Lugo (2000)
Aranjuez Cultural Landscape (2001)
Renaissance Monumental Ensembles of
Úbeda and Baeza (2003)
Vizcaya Bridge (2006)
Teide National Park (2007)

Sri Lanka
.
.
.
.
.
.
.

Ancient City of Polonnaruwa (1982)
Ancient City of Sigiriya (1982)
Sacred City of Anuradhapura (1982)
Old Town of Galle and its Fortifications
(1988)
Sacred City of Kandy (1988)
Sinharaja Forest Reserve (1988)
Golden Temple of Dambulla (1991)

Sudan
.

Gebel Barkal and the Sites of the Napatan
Region (2003)

Suriname
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Central Suriname Nature Reserve (2000)
Historic Inner City of Paramaribo (2002)
Sweden
Royal Domain of Drottningholm (1991)
Birka and Hovgården (1993)
Engelsberg Ironworks (1993)
Rock Carvings in Tanum (1994)
Skogskyrkogården (1994)
Hanseatic Town of Visby (1995)
Church Village of Gammelstad, Luleå
(1996)
Laponian Area (1996)
Naval Port of Karlskrona (1998)
Agricultural Landscape of Southern Öland
(2000)
Kvarken Archipelago / High Coast (2000,
2006) *
Mining Area of the Great Copper
Mountain in Falun (2001)
Varberg Radio Station (2004)
Struve Geodetic Arc (2005) *

Switzerland
.
.
.
.
.

Benedictine Convent of St John at Müstair
(1983)
Convent of St Gall (1983)
Old City of Berne (1983)
Three Castles, Defensive Wall and
Ramparts of the Market-Town of
Bellinzone (2000)
Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn (2001,
2007)

.
.

Monte San Giorgio (2003)
Lavaux, Vineyard Terraces (2007)

Syrian Arab Republic
.
.
.
.
.

Ancient City of Damascus (1979)
Ancient City of Bosra (1980)
Site of Palmyra (1980)
Ancient City of Aleppo (1986)
Crac des Chevaliers and Qal’at
Salah El-Din (2006)

.
.
.

Historic City of Ayutthaya (1991)
H i s t o r i c To w n o f S u k h o t h a i a n d
Associated Historic Towns (1991)
Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife
Sanctuaries (1991)
Ban Chiang Archaeological Site (1992)
Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex
(2005)

The Former Yugoslav Republic of Macedonia
.

Natural and Cultural Heritage of the
Ohrid region (1979, 1980) 26

Togo
.

Koutammakou, the Land of the
Batammariba (2004)

Tunisia
.
.
.
.
.
.
.
.

Amphitheatre of El Jem (1979)
Medina of Tunis (1979)
Site of Carthage (1979)
Ichkeul National Park (1980)
Punic Town of Kerkuane and its
Necropolis (1985, 1986)
Kairouan (1988)
Medina of Sousse (1988)
Dougga / Thugga (1997)

Turkey
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Göreme National Park and the Rock Sites
of Cappadocia (1985)
Great Mosque and Hospital of Divriği
(1985)
Historic Areas of Istanbul (1985)
Hattusha: the Hittite Capital (1986)
Nemrut Dağ (1987)
Hierapolis-Pamukkale (1988)
Xanthos-Letoon (1988)
City of Safranbolu (1994)
Archaeological Site of Troy (1998)

Turkmenistan
.
.
.

.
.
.

State Historical and Cultural Park "
Ancient Merv" (1999)
Kunya-Urgench (2005)
Parthian Fortresses of Nisa (2007)

Bwindi Impenetrable National Park
(1994)
Rwenzori Mountains National Park
(1994)
Tombs of Buganda Kings at Kasubi
(2001)

Ukraine
.

Thailand
.
.

Uganda

.
.
.

Kiev: Saint-Sophia Cathedral and Related
Monastic Buildings, Kiev-Pechersk Lavra
(1990, 2005)
L'viv – the Ensemble of the Historic Centre
(1998)
Struve Geodetic Arc (2005) *
Primeval Beech Forests of the Carpathians
(2007) *

United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Castles and Town Walls of King Edward
in Gwynedd (1986)
Durham Castle and Cathedral (1986)
Giant's Causeway and Causeway Coast
(1986)
Ironbridge Gorge (1986)
St Kilda (1986, 2004, 2005)
Stonehenge, Avebury and Associated Sites
(1986)
Studley Royal Park including the Ruins
of Fountains Abbey (1986)
Blenheim Palace (1987)
City of Bath (1987)
F ro n t i e r s o f t h e R o m a n E m p i re
(1987, 2005) * 27
Westminster Palace, Westminster Abbey
and Saint Margaret's Church (1987)
Canterbury Cathedral, St Augustine's
Abbey, and St Martin's Church (1988)
Henderson Island (1988)
Tower of London (1988)
Gough and Inaccessible Islands
(1995, 2004) 28
Old and New Towns of Edinburgh
(1995)
Maritime Greenwich (1997)
Heart of Neolithic Orkney (1999)
Blaenavon Industrial Landscape (2000)
Historic Town of St George and Related
Fortifications, Bermuda (2000)
Derwent Valley Mills (2001)
Dorset and East Devon Coast (2001)
New Lanark (2001)
Saltaire (2001)
Royal Botanic Gardens, Kew (2003)
Liverpool – Maritime Mercantile City
(2004)
Cornwall and West Devon Mining
Landscape (2006)
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United Republic of Tanzania
.
.
.
.
.
.
.

Ngorongoro Conservation Area (1979) #
Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins of
Songo Mnara (1981)
Serengeti National Park (1981)
Selous Game Reserve (1982)
Kilimanjaro National Park (1987)
Stone Town of Zanzibar (2000)
Kondoa Rock-Art Sites (2006)

United States of America
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mesa Verde National Park (1978)
Yellowstone National Park (1978)
Everglades National Park (1979)
Grand Canyon National Park (1979)
Independence Hall (1979)
Kluane / Wrangell-St Elias / Glacier Bay
/ Tatshenshini-Alsek (1979, 1992, 1994) #
* 29
Redwood National and State Parks
(1980)
Mammoth Cave National Park (1981)
Olympic National Park (1981)
Cahokia Mounds State Historic Site
(1982)
La Fortaleza and San Juan National
Historic Site in Puerto Rico (1983)
Great Smoky Mountains National Park
(1983)
Statue of Liberty (1984)
Yosemite National Park (1984) #
Chaco Culture (1987)
H a w a i i Vol can oe s N a t i on a l Pa r k
(1987) #
Monticello and the University of Virginia
in Charlottesville (1987)
Pueblo de Taos (1992)
Carlsbad Caverns National Park (1995)
Waterton Glacier International Peace Park
(1995) *

Uruguay
.

Historic Quarter of the City of Colonia del
Sacramento (1995)

Uzbekistan
.
.
.
.
.
.
.
.

Itchan Kala (1990)
Historic Centre of Bukhara (1993)
Historic Centre of Shakhrisyabz (2000)
Samarkand – Crossroads of Cultures
(2001)
Venezuela (Bolivarian Republic of)
Coro and its Port (1993)
Canaima National Park (1994)
Ciudad Universitaria de Caracas (2000)

Viet Nam
.
.
.

Complex of Hué Monuments (1993)
Ha Long Bay (1994, 2000)
Hoi An Ancient Town (1999)
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.
.

My Son Sanctuary (1999)
Phong Nha-Ke Bang National Park
(2003)

Yemen
.
.
.

Old Walled City of Shibam (1982)
Old City of Sana'a (1986)
Historic Town of Zabid (1993)

Zambia
.

M o s i - o a - Tu n y a / Vi c t o r i a F a l l s
(1989) # *

Zimbabwe
.
.
.
.
.

Mana Pools National Park, Sapi and
Chewore Safari Areas (1984)
Great Zimbabwe National Monument
(1986)
Khami Ruins National Monument
(1986)
M o s i - o a - Tu n y a / Vi c t o r i a F a l l s
(1989) # *
Matobo Hills (2003)

Notes
1.

Extension of the "Australian East Coast Temperate
and Subtropical Rainforest Park".
Name changed 2007 from 'Central Eastern
Rainforest Reserves (Australia)'

2.

Renomination of "Uluru-Kata Tjuta National
Park" under cultural criteria.

3.

The “Belfries of Flanders and Wallonia”
which were previously inscribed on the World
Heritage List, are part of the transnational property
“The Belfries of Belgium and France”.

4.

Extension of "Jaú National Park".

5.

Extension of the "Glacier Bay/Wrangell/St Elias/
Kluane" property.

6.

The "Burgess Shale" property, which was
previously inscribed on the World Heritage List, is
part of the "Canadian Rocky Mountain Parks".

7.

Extension of "The Potala Palace and the Jokhang
Temple Monastery, Lhasa" to include the
Norbulingka area.

8.

The “Belfries of Flanders and Wallonia” which
were previously inscribed on the World Heritage
List, are part of the transnational property “The
Belfries of Belgium and France”.

9.

The "Chateau and Estate of Chambord",
which was previously inscribed on the World
Heritage List, is part of the "Loire Valley between
Sully-sur-Loire and Chalonnes".

10.

The “Hadrian’s Wall” which was previously
inscribed on the World Heritage List, is part
of the transnational property “Frontiers of the
Roman Empire”.

11.

At the time the property was extended, cultural
criterion (iv) was also found applicable.

12.

The "Brihadisvara Temple, Tanjavur", which was
previously inscribed on the World Heritage List,
is part of the "Great Living Chola Temples".

13.

The “Darjeeling Himalayan Railway” which was
previously inscribed on the World Heritage List,
is part of the “Mountain Railways of India”.

14.

At the time the property was extended, cultural
criterion (iv) was also found applicable.

15.

At the time the property was extended, criteria
(iii) and (v) were also found applicable.

16.

The Committee decided to extend the existing
cultural property, the "Temple of Ggantija", to
include the five prehistoric temples situated on
the islands of Malta and Gozo and to rename the
property as "The Megalithic Temples of Malta".

17.

The Westland and Mount Cook National Park
and the Fiordland National Park, which were
previously inscribed on the World Heritage List,
are part of the "Te Wahipounamu - South West
New Zealand".

18.

The "Convent Ensemble of San Francisco de
Lima", which was previously inscribed on the
World Heritage List, is part of the "Historic Centre
of Lima".

19.

Extension of "Biertan and its Fortified Church".

20.

At the time the property was extended, natural
criterion (iv) was also found applicable.

21.

Extension of the "Alhambra and the Generalife,
Granada", to include the Albayzin quarter.

22.

Extension of the "Mosque of Cordoba".

23.

The property “Parque Güell, Palacio Güell and
Casa Mila in Barcelona”, previously inscribed on
the World Heritage List, is part of the “Works of
Antoni Gaudí”.

24.

Extension of the "Churches of the Kingdom of
the Asturias", to include monuments in the city
of Oviedo.

25.

Extension of the "Mudejar Architecture of
Teruel".

26.

In 1979, the Committee decided to inscribe the
Ohrid Lake on the World Heritage List under
natural criteria (iii). In 1980, this property was
extended to include the cultural and historical
area, and cultural criteria (i)(iii)(iv) were added.

27.

The “Hadrian’s Wall” which was previously
inscribed on the World Heritage List, is part
of the transnational property “Frontiers of the
Roman Empire”.

28.

Extension of "Gough Island Wildlife Reserve".

29.

Extension of the "Glacier Bay/Wrangell/St Elias/
Kluane" property.

*:

transboundary property

#:

As for 19 Natural and Mixed Properties
inscribed for geological values before 1994, criteria
numbering of this property has changed. See
Decision 30.COM 8D.1
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