อุทยานแหงชาติลอเรนซ (Lorentz National Park)

อุทยานแหงชาติลอเรนซ อยูในประเทศอินโดนีเซีย มีพื้นที่ 2.5 ลานเฮคเตอร เปนเขตอนุรักษที่
ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนพื้นที่เพียงแหงเดียวในโลก ที่เชื่อมพื้นที่ยอด
เขามีหิมะปกคลุมกับสิง่ แวดลอมทางทะเลเขตรอนรวมถึงพื้นที่ชุมน้ํา โดยที่บริเวณนี้ตั้งอยูบน
จุดบรรจบของสองแผนทวีปที่เคลื่อนเขาหากัน พื้นที่จึงมีความซับซอนทางธรณีวิทยา มีการกอ
ตัวของภูเขาและธารน้ําแข็ง บริเวณนี้ยังมีแหลงฟอสซิลซึ่งเปนหลักฐานของวิวัฒนาการของ
ชีวิตบนเกาะนิวกินี และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดในภูมิภาค

กลุมวัดพรัมบานัน (Prambanan Temple Compound)
กลุมวัดพรัมบานัน อยูในประเทศอินโดนีเซีย พื้น ที่บริเวณนี้
สรางขึ้นใคริสนศตวรรษที่ ๑๐ (พุทธศตวรรษที่ ๑๕) เปนวัด
ในศาสนาฮิ น ดูที่ ใ หญ ที่ สุด เพื่ อ บู ช าพระศิ ว ะในอิน โดนิ เ ซี ย
เหนือขึ้นไปจากศูนยกลางของพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส คือ โบสถ ๓ หลังมีภาพแกะสลักเลาเรื่อง
รามเกียรติ์ เพื่ออุทิศถวายแดเทพเจาที่ยิ่งใหญทั้ง ๓ องคของฮินดู (พระศิวะ พระวิษณุ และ
พระพรหม) และสัตวเทพพาหนะ

อุทยานแหงชาติโคโมโด (Komodo National Park)
อุทยานแหงชาติโคโมโด อยูในประเทสอิน โดนีเ ซีย เปนเกาะ
ภูเ ขาไฟ ซึ่ง เป น ที่ อ ยู อ าศั ย ของสั ต ว เ ลื้ อ ยคลานขนาดใหญ
๕,๗๐๐ ตัว ดวยลักษณะและนิสัยใจคอที่กาวราว ทําใหพวก
มัน ถูก เรียกวา “มังกรโคโมโด” สัต วเ หลานี้ไมมีที่อื่นในโลก
ดังนั้นจึงเปนที่นาสนใจของบรรดานักวิทยาศาสตรที่จะมาศึกษาทฤษฎีของวิวัฒนาการ เนินเขา
ที่ขรุขระของทองทุงที่ปราศจากตนไมและบริเวณที่มีพืชหนาม ตรงขามกันอยางสิ้นเชิงกับหาด
ทรายขาวกระจาง และน้ําสีฟามวนตัวไปเหนือปะการัง
อุทยานแหงชาติอูจุงกูลอน (Ujung Kulon National Park)
อุทยานแหงชาติตั้ง ในประเทศอินโดนีเซีย อยูทิศ ตะวัน ตก
เฉียงใตข องชวาแถบไหลทวี ป ซุน ดา รวมคาบสมุทรอูจุง กู
ลอน เกาะนอกฝง และรวมถึงเขตอนุรักษธรรมชาติกรากะตั้ว
(Krakatoa)ดวย นอกเหนือจากธรรมชาติสวยงามพรอมกับลักษณะธรณีวิทยาที่นาสนใจเพื่อ

การศึกษาภูเขาไฟบนแผนดินตอนใน อุทยานแหงชาตินี้ยังมีปาฝนพื้นที่ต่ําในที่ราบชวา สัตว
และพืชใกลสูญพันธุ รวมถึงแรดชวา
แหลงมนุษยยุคเริ่มแรกซังงีรัน (Sangiran Early Man Site)
แหลงมนุษยยุคเริ่มแรกซังงีรัน อยูในประเทศอินโดนีเซีย ทีต่ งั้
แหล งโบราณคดี ขุด คน พบตั้ง แต ป คริ สต ศัก ราช ๑๙๓๖๑๙๔๑ (พุทธศักราช ๒๔๗๙-๒๔๘๖) พบฟอสซิลมนุษย และ
ตอมาก็พบฟอสซิลของ Meganthropus erectus/Homo
erectus จํานวน ๕๐ ซาก โดยครึ่งหนึ่งเปนฟอสซิลมนุษย เปนที่อยูอาศัยมาในอดีตราว ๑
ลานปครึ่ง ซังงีรันเปนสถานที่สําคัญที่ทําใหเราเขาใจวิวัฒนาการของมนุษยมากขึ้น
โบสถบาโรคแหงฟลิปปนส (Baroque Churches of the Philippines)
โบสถ บ าโรคแห ง ฟ ลิ ป ป น ส ...โบสถ ทั้ ง ๔ หลั ง ซึ่ ง หลั ง แรกสร า งโดยชาวสเปนในปลาย
คริสตศตวรรษที่ ๑๖ (พุทธศตวรรษที่ ๒๑) นั้นตั้งอยูในกรุงมะนิลา ซานตามาเรีย ปาโออาย
และมิอากาโอ รูปแบบทางสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณคือการแสดงความเป นบาโรคของ
ยุโรปโดยชางฝมือชาวจีนและฟลิปปนส

อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ (Tubbataha Reefs Natural Park)
อุท ยานปะการั งทางทะเลทุ บ บาตาฮะ อยู ใ น
ประเทศฟลิป ปน ส ครอบคลุมพื้นที่ ๓๓,๒๐๐
เฮคเตอร รวมถึงเกาะปะการังทางเหนือและใต
เปนตัวอยางของเกาะปะการังที่มีพันธุสัตวทะเล
หนาแนน มาก เกาะเล็ก ๆ ทางเหนือ เปนที่อ ยู
ของนกและเตาทะเล บริเวณนี้เปนตัวอยางที่ดี
ที่สุดของแนวปะการังเกาแก ที่กอตัวเปนกําแพงสูงถึง ๑๐๐ เมตร ทะเลสาบกวางใหญและ
เกาะปะการัง ๒ เกาะ

อุทยานแหงชาติแมน้ําใตดินปวยรโต-ปรินเซซา
(Puerto-Princesa Subterranean RiverNational Park)

อุทยานแหงชาติแมน้ําใตดินปวยรโต-ปรินเซซา อยูใ น
ประเทศฟลิปปนส แสดงใหเห็นภูมิทศั นทแี่ ปลกตาของ
ภูเขาหินปูนที่มีแมน้ําอยูใตดนิ ลักษณะเดนของแมนา้ํ ก็
คือไหลตรงไปสูทะเล และสวนที่อยูต่ําลงไปนัน้ อยูใต
อิทธิพลของกระแสน้ําขึ้นน้ําลง บริเวณนี้ยังแสดงให
เห็นถิ่นฐานสําคัญ สําหรับการอนุรกั ษความแตกตางทางชีวภาพ บริเวณนี้มีระบบนิเวศนแบบ
"ภูเขาถึงทะเล" และมีผนื ปาที่สําคัญที่สดุ ในเอเซียอยูหลายแหง

มะละกา และจอรจทาวน
(Melaka and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca)
มะละกาและจอรจทาวน อยูในประเทศทาเลเซีย เมือ ง
แหงนี้ไดพัฒนามานานกวา ๕๐๐ ป ดานการคาขายและ
การแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรมระหว า งตะวั น ออกกั บ
ตะวันตกบนชองแคบมะละกา อิทธิพลของเอเชียและยุโรป
ไดผสมผสานทางวัฒนธรรม ตึกที่ทําการของรัฐบาล โบสถ
จตุรัส และปอมปราการตาง ๆ ทําใหเห็นภาพมะละกาใน
ยุคตนของประวัติศาสตร ซึ่งมีตนกําเนิดมาจากรัฐสุลตานมาเลย ในคริสตศตวรรษที่ ๑๕ (พุทธ
ศตวรรษที่ ๒๐)
อุทยานแหงชาติฟง งา-เค บัง (Phong Nha-Ke Bang National Park)
อุท ยานแห งชาติฟ ง งา-เค บั ง (Phong Nha-Ke
Bang National Park) อยูในประเทศเวียดนาม
อุ ท ยานแห ง ชาติ แ ห ง นี้ มี วิ วั ฒ นาการมาตั้ ง แต ยุ ค
น้ําแข็ง (ราว ๔๐๐ ล านป) ดั งนั้น บริ เ วณนี้ จึง เป น
พื้น ที่ภู มิป ระเทศแบบหิน ปู น ที่เ กาแก ที่สุด ในเอเซี ย
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกอยางมาก ภูมิทัศนของอุทยานมีความซับซอนดวย
รูปแบบทางธรณีวิทยาหลากหลาย บริเวณที่กวางขวางทอดยาวไปถึงชายแดนของสาธารณรัฐ
ประชาชนลาวนั้ น เต็ มไปด วยหิ น รู ป ร างตา ง ๆ รวมถึ งถ้ํ าและแมน้ํ าใตดิ น ความยาว ๖๕
กิโลเมตร

