
สังคมวิทยาการทองเท่ียวยุคกอน
ประวัติศาสตร  

รองศาสตราจารยบุญเดมิ พันรอบ 
 มนุษยเดนิทางทองเท่ียวไปในดนิแดนตาง 
ๆ ยุคแรก 
คือยุคกอนประวัตศิาสตรเริ่มจากยุคไพลโอ
ซีน (The Pliocene) ตอนแรกถึงยุคไพลสโต
ซีน(The Pleistocene) ตอนปลาย ยุคไพล
โอซนีเริ่มเมือ่ราวประมาณ 5 ลานปและ 1.8 
ลานปท่ีผานมา ขณะท่ียุคไพลสโตซีนมีอายุ
ราว 1.8 ลานปและ 10,000 ปที่ผานมา ยุค
ไพลสโตซีนเปนยคุท่ีเกดิการเปลี่ยนแปลงทาง
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ภูมิศาสตร เชนมีปรากฏการณเกี่ยวกับภูเขา
ไฟ แรงผลักแนวเขา ระดับอุณหภูมิ การ
กระจายตัวแทงน้าํแข็งข้ัวโลกเหนอื การศกึษา
ของเรยมอนด ดารท (Raymond Dart) ทําให
ทราบการเดนิทางของมนุษยตามเสนทางการ
กําเนดิมนษุยยุคแรกจากการศึกษาซากโครง
กระดกูท่ีแอฟริกาใต (Taung,South Africa) 
เปนซากโครงกระดูกเดก็อายุประมาณ 5-6 ปมี
ฟนน้ํานมครบ  มีฟนกรามแทปรากฏเหน็ดวย  
ถึงแมจะมีลักษณะคลายวานร แตกระโหลก
ศรีษะใหญกวาลิงชิมแฟนซี (An adult 
chimpanzee) ดารทใหชื่อกระโหลกศรีษะวา 
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Australopithecus africanus หรอืวานรแอฟ
ริกนัใต (South African ape) วัฒนธรรมการ
ทองเท่ียวของมนษุยยุคโบราณ ในทวีปตาง ๆ 
มีดังนีค้ือ 
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แผนท่ีแสดงเสนทางการเดินทางมนุษยยุค
โบราณ

 
ทวีปแอฟริกา 
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ทะเลทรายซาฮารา 

ทวีปแอฟริกามีทะเลทรายซาฮาราเปนทะเลทรายใหญท่ีสุด
ในโลก Sahara เปนคําท่ีมาจากภาษาอาราบิคหมายถึงทะเลทราย
มีพ้ืนท่ีมากกวา 3,000 ไมลจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก 
ความยาวถึงแอฟริกาเหนือ ความยาวจากทิศเหนือถึงทิศใต 800-
1,200 ไมล มีพ้ืนท่ีเกือบ 3.5 ลานตารางไมล มีอากาศรอนท่ีสุด
ในป ค.ศ. 1992 คอื 136 องศาฟาเรนไฮน  มีความสูง 11,000 ฟุต
เหนือระดับนํ้าทะเล พ้ืนท่ีประกอบดวยทรายและสันทราย
เหมาะสําหรับการจัดแขงว่ิงมาราธอนและแขงรถ 
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ทะเลทรายกาลาฮารี  

ทวีปแอฟริกามีทวีปทะเลทรายกาลาฮารีเปนทะเลทรายใหญอับ
ดับท่ีสองของโลกตั้งอยูเหนือระดับน้ําทะเล 3,000 ฟุต
ครอบคลุมบอตสวานา สวนหน่ึงของนามิเบียและแอฟริกาใต กา
ลาฮารีมีพื้นท่ีประมาณ 360,000 ตารางไมล พื้นผิวทะเลทราย
เปนทรายสีแดงลึก 200 ฟุต ปจจุบันเปนแหลงศึกษาวิจัยและ
การ
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ทองเท่ียว
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ภาพจําลองวิธีการเลี้ยงสัตว ในแอฟริกาใตเม่ือ 2.000 ป แสดง
คล่ืนการอพยพของมนุษยท่ีมาถึงแอฟริกา 
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ภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรในซีเรีย 

 
Lower Valley of the Awash 
หุบเขาประกอบดวยกลุมหลักฐานโบราณคดี
ในคาบสมุทรแอฟริกัน มีอายอุยางนอย 4 ลาน
ป แสดงวิวัฒนาการมนุษยในประวัติศาสตร
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มนุษยชาต ิ คนพบครัง้แรกในป ค.ศ.1974 
ประกอบดวยโครงกระดกูมนษุย 52 โครง
กระดกูตั้งอยูในเอธิโอเปย 
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Tiya 
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บริเวณที่ขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่
สําคัญทางใตของ Addis Ababa วัฒนธรรม
เอธิโอเปยนโบราณที่ยังกําหนดอายุไมได 
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Tassili n'Ajjer 

ตั้งอยูในภูมิทัศนท่ีนาสนใจเปนสถานท่ีสําคัญ 
รวมกบักลุมถ้ําศิลปะยุคกอนประวัตศิาสตรใน
โลก มีจิตรกรรมมากกวา 15,000 ช้ิน มีการ
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บันทกึการเปลี่ยนแปลงอากาศ การอพยพของ
สัตวและวิวัฒนาการชีวิตมนษุยในดินแดน
ชายขอบทะเลทรายซาฮาราตั้งแต 6000      ป
กอนคริสตศตวรรษถึงคริสตศตวรรษที่ 1 การ
กอตัวของภูมิศาสตรทําใหเขาใจจินตภาพ
ปจจุบัน รวมทั้งการพังทลายของหินทราย
กลายเปนปาหนิตั้งอยูในแอลจีเรีย 

Tsodilo  
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จิตรกรรมหนิท่ีนาสนใจที่สุดในโลก มี
จิตรกรรมมากกวา 4,000 ภาพอนรุักษไวใน
พ้ืนที่เพียง 10 ตารางกิโลเมตรในทะเลทรายกา
ลาฮาร ี หลักฐานทางโบราณคดีในพ้ืนที่เปน
ขอมูลการบนัทึกกิจกรรมของมนุษย และการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมอยางนอยก็เมื่อ 
100,000 ปมาแลว ชุมชนทองถ่ินเคารพเปน
สถานท่ีของวิญญาณบรรพบุรษุต้ังอยูใน
บอสสวานา 
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Lower Valley of the Omo 
ท่ีตั้งหลักฐานยคุกอนประวัติศาสตรใกล
ทะเลสาบ Turkana บริเวณหุบเขามีการ
คนพบซากพืชซากสัตวโดยเฉพาะ Homo 
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gracilis พ้ืนฐานสําคญัสําหรับศกึษา
วิวัฒนาการมนุษยตั้งอยูในเอธิโอเปย 

Fossil Hominid Sites of Sterkfontein, 
Swartkrans, Kromdraai, and Environs  
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บริเวณที่มีขอมูลสามารถศึกษาวิวัฒนาการ
มนุษยเมื่อ 3.5 ลานป ศึกษาวิถีชีวิตและสัตวที่
อาศัยอยูรวมกับมนุษย ภมิูทัศนรักษาขอมูล
ยุคกอนประวัติศาสตรไดอยางดีตั้งอยูใน
ประเทศแอฟริกาใต 
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UKhahlamba / Drakensberg Park 
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อุทยานประกอบดวยธรรมชาติสวยงาม มีหนิ
ทราย ทุงหญา แมน้าํในหุบเขา โขดหนิ พรอม
กับเปนที่อยูอาศัยของพืชและสัตวประจําถ่ิน 
เชน นก นอกจากนี้ยังมีถํ้า เพิงหิน จิตรกรรม
ในแอฟริกาใตแหงซาฮาราท่ีมีอายุเมื่อ 4,000 ป 
จิตรกรรมบนหนิแสดงคุณภาพและความ
หลากหลายของส่ิงตาง ๆ เชน สัตว มนุษย
แสดงถึงจิตวิญญาณของมนุษย San ท่ีไมได
อาศัยในภูมภิาคนีแ้ลวตัง้อยูในแอฟริกาใต 

ทวีปเอเชีย 
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Peking Man Site at Zhoukoudian 

แหลงท่ีตั้งผลงานวิทยาศาสตร ตัง้อยูทางทิศ
ตะวันตกเฉยีงใตประมาณ 42 กิโลเมตรจาก
ปกกิ่ง แหลงโบราณคดีใตดนิ   การคนพบซาก
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มนุษยปกกิ่ง Sinanthropus pekinensis ที่มี
ชีวิตในชวงยุคไพลสโตซีนตอนกลาง พรอม
กับส่ิงของมากมายและโครงกระดกูมนษุย 
Homo sapiens sapiens ท่ีมีอายุระหวาง 
18,000-11,000 ป    นอกจากจะมีหลักฐาน
มนุษยยุคกอนประวัติศาสตรในสังคมมนษุย
คาบสมุทรเอเชียแลว ยังแสดงใหเหน็
กระบวนการวิวัฒนาการดวยตั้งอยูท่ีประเทศ
จีน 
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มนุษยปกกิ่ง 
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Sangiran Early Man Site 
ท่ีตั้งแหลงโบราณคดีขุดคนพบตั้งแต ค.ศ.
1936-1941 ซากโครงกระดูกมนุษย 
Meganthropus palaeo and 
Pithecanthropus erectus/Homo erectus 50 
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โครงคนพบท่ีนี่เปนมนุษยที่อาศยัอยูเม่ือ 
500,000 ปมาแลว แหลงท่ีทําใหสามารถเขา
วิวัฒนาการมนุษยตั้งอยูท่ีประเทศอินโดนเีซีย 

 
มนุษยชวา 
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Petra 

ท่ีอยูอาศัยยคุกอนประวัติศาสตร นคร
คาราวานต้ังอยูระหวางทะเลแดงและ The 
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Dead Sea มีความสําคัญเปนชุมทางระหวาง
อารเบยี อียปิตและซีเรยี-โฟนเีซีย ส่ิงกอสราง
เจาะหนิเขาไปลอมรอบดวยภูเขา ท่ีตั้งทาง
โบราณคดทีี่สําคญัซ่ึงวัฒนธรรมตะวันออกยุค
แรกหลอมเขากับสถาปตยกรรม Hellenistic
ตั้งอยูที่จอรแดน 
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Petroglyphs within the Archaeological 
Landscape of Tamgaly 

ภาพสลักหนิอายุ 2,000 ปกอนคริสตศักราช
จนครสิตศักราชที ่ 20 ตอนตน แสดงการ
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จัดระบบสังคมและพิธีกรรมในสังคมเล้ียง
สัตว สุสานทําดวยหนิอายุประมาณกลายและ
ปลายยุคสําริด ส่ิงกอสรางแสดงวาเปน
สถานท่ีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตั้งอยูในคาซัก
สถาน 

 
 Ban Chiang Archaeological Site 



 35

แหลงโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตรบาน
เชียงท่ีมีการขุดคนพบในเอเชียอาคเนย แสดง
ความสําคัญวิวัฒนาการประวัติศาสตร
เทคโนโลย ี วัฒนธรรมและสงัคมรวมทั้ง
หลักฐานการทํานาผลงานหัตถกรรมและการ
ใชโลหะภูมภิาคนี ้ บานเชียงตั้งอยูในประเทศ
ไทย
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Archaeological Sites of Bat, Al-Khutm 
and Al-Ayn 

ท่ีตั้งถิ่นฐานมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรของ
โอมานและบริเวณใกลเคียง ที่ตั้งถ่ินฐานมี
ความสมบูรณมากที่สุดรวมทั้ง Necropolises 
อายุตัง้แต 3,000 ปกอนคริสตศตวรรษในโลก
ตั้งอยูที่โอมาน 

 

 Choirokoitia 
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ท่ีตั้งถิ่นฐานยุคหนิใหม มีการต้ังถ่ินฐานถึง 
7000 -4000 ปกอนคริสตศตวรรษ สถานที่
สําคัญยุคกอนประวัติศาสตรในเมดเิตอรเร
เนียนตะวันออก มีหลมุฝงศพแสดง
วิวัฒนาการสังคมมนษุยในพ้ืนที่นี ้ แหลง
อนรุักษโบราณคดใีนพ้ืนที่นี้ตั้งอยูในไซปรสั 
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 Paphos 
ท่ีอยูอาศัยตัง้แตยุคหนิใหมศนูยกลาง
วัฒนธรรมAphrodite และ เฮลเลนิก  ตํานาน 
Aphrodite มีการสรางโบสถโดย Myceneans 
เมื่อ 1200 ปกอนคริสตศตวรรษ ประกอบดวย
หมูบาน พระราชวัง โรงละคร ปอม สุสานมี
คุณคาดานสถาปตยกรรมและประวัติศาสตร 
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มีรูปโมเสส Nea Paphos สวยงามที่สุดในโลก
ไซปรสั 
 
 

Walled City of Baku with the 
Shirvanshah's Palace and Maiden Tower 
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ภูมิภาคที่มีการต้ังถิ่นฐานต้ังแตยุคหนิเกา 
แสดงใหเหน็หลักฐานของโซโรแอสเตอร ซา
ซาเนยีน อราบิค เปอรเซียน Shirvani  ออต
โตมานและรัสเซียนมีวัฒนธรรมทีเ่กี่ยว
เนื่องกัน นครชัน้ในแสดงใหเหน็กําแพง
สําหรบัการปองกันในคริสตศตวรรษท่ี 12  
รวมทั้งหอคอยสรางแบบโครงสรางยุคแรก
ตั้งแต 700-600 ปกอนครสิตศตวรรษ และราช
วังสมัยคริสตศตวรรษที ่ 15 ไขมุกแหง
สถาปตยกรรมตั้งอยูท่ีอารเซอรไบจัน  

 
ทวีปยุโรป 
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แผนท่ีแสดงเสนทางของมนุษยนีแอนเดอร
ธาล

 
มนุษยนีแอนเดอรธาล 
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มนษุยโครแมนยอง –Cro-Magon –ยุคหินเกาในยุโรป
เหนอืเม่ือ 40,000-10,000 ปมาแลว 
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ท่ีอยูมนุษยยคุหนิใหมในอังกฤษ 

 
หลุมฝงศพในไอรแลนด 
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ภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรในฝรั่งเศส 
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Bronze Age Burial Site of 
Sammallahdenmäki 
ท่ีตั้งกองหนิยุคสําริดประกอบดวยหนิแกรนิต 
30 กอง แสดงการปฏิบัติพิธีฝงศพรวมท้ัง
โครงสรางทางสังคมและศาสนาในยุโรปเหนอื
ในฟนแลนด 
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Decorated Grottoes of the Vézère Valley 
หุบเขาที่ตั้งแหลงโบราณคดียุคกอน
ประวัติศาสตรตั้งแตยุคหนิเกา ประกอบดวย
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ถํ้า 25 แหง สถานท่ีนาสนใจทางชาติพันธุ
วิทยาและมานุษยวิทยา รวมทั้ง
สุนทรยีศาสตร เนื่องจากมีจิตรกรรมในถ้ําที่
คนพบในป ค.ศ.1940 ทําใหสามารถศึกษา
ประวัติศาสตรศิลปะยุคกอนประวัตศิาสตร 
ภาพการลาสัตวแสดงสัตวประมาณ 100 ตัวมี
รายละเอียด สีมีคณุภาพสูงในฝรั่งเศส 



 51

 
Rock Drawings in Valcamonica 

ตั้งอยูบนที่ราบลอมบารดี แหลงที่ตั้งหลักฐาน
ยุคกอนประวัติศาสตรมรีูปสลักหนิมากกวา 
140,000 สัญลักษณบนหนิอายุประมาณ 8,000
ป เกี่ยวของกับเกษตรกรรม การเดนิเรอื 
สงครามและมายาการในอิตาลี 
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I Sassi di Matera 

ตั้งอยูในภูมิภาคเมดิเตอรเรเนียนปรับภูมิทัศน
และระบบนเิวศใหมีความสัมพันธกัน เขตที่
อยูอาศัยตั้งแตยุคหนิเกา หลังจากนัน้ก็มี
หลักฐานการต้ังถ่ินฐานของมนุษยในอิตาลี 
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Su Nuraxi di Barumini 

กําหนดอายุราว 2,000 ปกอนคริสตศักราชใน
ยุคสําริด โครงสรางส่ิงกอสรางสําหรับปองกัน
พัฒนาข้ึนในเกาซารดิเนีย ประกอบดวย
หอคอยและสิ่งกอสรางหนิ มีหองภายใน มี
การพัฒนาเมื่อ 1,000 ปกอนครสิตศตวรรษ 
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สถาปตยกรรมยุคกอนประวัตศิาสตรที่
สมบูรณสวยงามมีรูปแบบเฉพาะในอิตาล ี

Rock Drawings of Alta 

ภาพสลักหนิอาย ุ 4,200 -500 ปกอน
คริสตศตวรรษ จิตรกรรมและภาพสลักหนิทํา
ใหเขาใจกิจกรรมมนุษยกับสิ่งแวดลอมเขต
เหนอืไกลโพนในยุคกอนประวัติศาสตรใน
นอรเวย 
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Prehistoric Rock-Art Sites in the Côa 
Valley 

การสลักหนิที่โดดเดนตั้งแตยุคหนิเกาตอน
ปลายอาย ุ 22,000-10,000 ปกอน
คริสตศตวรรษสามารถศึกษากิจกรรมศิลปะ
มนุษยยุคแรกซ่ึงเปนรูปแบบเฉพาะในโลกใน
ปอรตเุกส 



 56

Stonehenge, Avebury and Associated Sites 

กลุมหนิใหญที่มีช่ือเสียงในโลก สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์จัดเรียงรปูแบบแสดงความรูดาน
ดาราศาสตร ประกอบดวยสถานท่ีศักดิสิ์ทธิ์
และท่ีตั้งยุคหนิใหมเปรยีบเทียบกับยุคกอน
ประวัติศาสตรตั้งอยูที่ประเทศอังกฤษ 
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Heart of Neolithic Orkney 

กลุมสุสานยุคหนิใหมประกอบดวยหลุมผัง
ศพ ท่ีตั้งทําพิธีกรรม รวมท้ังภูมิทัศน
วัฒนธรรมยุคกอนประวัติศาสตรมกีาร
ออกแบบรูปทรงเรขาคณติ แสดงการ
ดํารงชีวิตในหมูเกาะทางทิศเหนือไกลของ 
สก็อตแลนดเมื่อ 5,000 ปที่ผานมา 
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ทวีปอเมริกา 
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Dinosaur Provincial Park  
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มีภูมิทัศนที่สวยงามที่อยูอาศัยของไดโนเสาร
ตั้งอยูใจกลางจังหวัด Alberta ประกอบดวย
ซากพืชสัตวในยุคสัตวเล้ือยคลานโดยเฉพาะ
ไดโนเสารประมาณ 30 ชนิด อายุระหวาง 75 
ลานปตั้งอยูที่แคนาดา 

Head-Smashed-In Buffalo Jump 
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ท่ีตั้งถิ่นฐานของชุมชนด้ังเดมิในเขตตะวันตก
เฉียงใตของ Alberta มีโครงกระดูกฝูงวัวไบ
ซันและหลักฐานวัฒนธรรมชนพ้ืนเมืองในท่ี
ราบสูงอเมรกิาเหนือเมือ่ประมาณ 6,000 ป 
ชาวพ้ืนเมืองใชความรูและภมูิปญญาดาน
รูปรางภูมิศาสตรและพฤติกรรมวัวไบซัน 
ชาวทองถิ่นฆาวัวไบซันเพ่ือบูชายัญดวยการ
ไลลาใหตกหนาผาต้ังอยูที่แคนาดา 
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Miguasha National Park 

เขตทีต่ั้งอุทยานแหงชาติโบราณชีววิทยาทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตของ Quebec แถบ
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ชายฝงทะเลทิศใต เขตยุคปลาที่อายตุั้งแต 370 
ลานป แหลงซากปลาในยุคนัน้ สามารถศึกษา
ตัวอยางซากสัตวประเภทปลา ท่ีพัฒนาเปน
สัตวส่ีเทาและสัตวที่มีกระดูกสนัหลังตั้งอยูที่
แคนาดา 

Ischigualasto / Talampaya Natural Parks 
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อุทยานแหงชาติท้ังสองแหงครอบคลุมพ้ืนท่ี
ในทะเลทรายชายแดนตะวันตกของ
อารเจนตินาตอนกลาง ประกอบดวยซากพืช
สัตวตั้งแตยุค Triassic อายุประมาณ 245-208 
ลานป การกอตัวทางธรณีวิทยาในอุทยาน
ประกอบดวยซากพืชสัตวซ่ึงเปนบรรพบุรุษ
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ไดโนเสารและพืชโบราณ 
ท่ีแสดงใหเหน็วิวัฒนาการของสัตวที่มีกระดูก
สันหลังและธรรมชาตส่ิิงแวดลอมยุคดังกลาว
ตั้งอยูในอารเจนตินา 
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Cueva de las Manos, Río Pinturas 
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สถานท่ีซ่ึงมีศิลปะถ้ําท่ีสวยงามอายรุะหวาง 
13,000-9,500 ป มีภาพมือแดงคือมือมนุษยใน
ถํ้ามีฝูงสัตว เชน ลามา  ภาพการลาสัตว    
มนุษยผูเปนบรรพบุรุษของชุมชนลาสัตวและ
เก็บพืชปาคลายกับมนษุยที่ตั้งถิ่นฐานในยุโรป 
ตั้งอยูในอารเจนตินา 
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Serra da Capivara National Park 
เพิงหนิในอุทยานแหงชาติประดับตกแตงดวย
จิตรกรรมถํ้าอายุมากกวา 25,000 ปเปนแหลง
ท่ีอยูอาศัยมนุษยท่ีเกาแกที่สุดในอเมริกาใต
ตั้งอยูในบราซิล 
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Quebrada de Humahuaca  

บริเวณเสนทางวัฒนธรรมของอินคาตามเขต
หุบเขา Rio Grande จากใจกลางทะเลทรายที่
ราบสูงในเขตท่ีมีอิทธิพลบริเวณพ้ืนที่ยาว 150 
กิโลเมตรไปทางทิศใต หุบเขาแสดงหลักฐาน
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เสนทางการคาสําคัญในอดีตเมื่อ 10,000 ป
มาแลว  เสนทางแสดงชุมชนลาสัตวและเก็บ
ของปายุคกอนประวัติศาสตรในอาณาจักรอิน
คาเม่ือคริสตศตวรรษที่ 15-16 และรองรอย
การตอสูเพ่ืออิสรภาพในคริสตศตวรรษที ่ 19 
และ 20 ตั้งอยูในอารเจนตินา 
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Fuerte de Samaipata 
แหลงโบราณคดีประกอบดวย 2 สวนคือ ภูเขา
ท่ีมีจิตรกรรมเชื่อวาเปนศนูยกลางพิธีกรรม
ของเมืองเการาวคริสตศตวรรษท่ี 14-16 และ
พ้ืนที่ทางภาคใตของภูเขาตั้งเปนศนูยกลาง
การบริหารและที่อยูอาศัย หนิแกะสลักขนาด
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ใหญที่มีความสําคญัตอเมือง สถานที่ประกอบ
พิธีกรรมและความเชื่อยุคกอนประวัติศาสตร 
ตั้งอยูที่โบลิเวีย 

 

ทวีปออสเตรเลีย 
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Kakadu National Park 
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อุทยานแหงชาติท่ีแสดงเอกภาพการอนรุักษ
ดานโบราณคดีและชาติพันธุวิทยา ตั้งอยูใน
เขตเหนือของออสเตรเลีย เขตที่อยูอาศัยของ
ส่ิงมีชีวิตมากกวา 40,000 ชนิด มีจิตรกรรม
ผนังถํ้า การสลักหนิและแหลงโบราณคดีทีม่ี
การบนัทึกทักษะ และวิถีชีวิตของสรรพสิ่งใน
เขตดงักลาว ตั้งแตยุคการลาสตัวยุคกอน
ประวัติศาสตรของประชากรชนพืน้เมืองที่ยัง
มีชีวิตอยู ตวัอยางเอกลักษณความซับซอน
ของระบบนเิวศในเขตท่ีราบ ที่ต่ํา และแหลงที่
อยูอาศัยพืชและสตัวประจําถ่ินท่ีหายาก 
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Willandra Lakes Region 

ซากพืชสัตวที่อยูในทะเลสาบ และการกอตัว
ของทรายทีม่ีอายตุั้งแตยุคไพลสโตซีนพบได
ในแหลงนี ้ พรอมกับหลักฐานโบราณคดีการ
ตั้งถ่ินฐานของมนษุยตั้งแต 45-60,000 ป 
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เอกลกัษณของบริเวณนี ้ คือสามารถศึกษา
วิวัฒนาการของมนุษยในคาบสมุทร
ออสเตรเลีย ซากพืชสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มี
ถุงหนาทองยังมีความสมบูรณมากพบไดใน
เขตนี ้

Tasmanian Wilderness 
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บริเวณเขตอุทยานและการอนรุักษ ครอบคลุม
พ้ืนที่มีเปนเขตปาฝน เขตท่ีมีถ้ําหนิปูนแสดง
วามีการต้ังถ่ินฐานของมนุษยในเขตนี้มากกวา 
20,000 ปมาแลว 

Uluru-Kata Tjuta National Park 
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อุทยานแหงชาติท่ีมีการกอตัวทางธรณีวิทยา 
มีลักษณะเดนคือทรายสแีดงในเขตภาคกลาง
ของออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมแีทงหนิและ
หนิรปูโดมตั้งอยู หนิที่เกิดจากการกอตัวตาม
ความเชื่อระบบประเพณีดั้งเดมิ แสดงการต้ัง
ถ่ินฐานสังคมมนษุยยุคแรกในโลกของชน
พ้ืนเมอืงในออสเตรเลีย 
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