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สิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้
และความยัง่ ยืน

Warisan Kebudayaan Tidak Ketara dan Pembangunan Mampan

อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตระหนักถึง
“ความสำ�คัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันเป็นกลไกลหลักที่สำ�คัญของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการรับประกันการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ได้กำ�หนดแผนแนวทางการปฏิบัติมุ่งเน้นการพัฒนา
อย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้ออันเป็นขอบเขต
แห่งแนวทางการปฏิบัติที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีแห่ง
การพัฒนาในทุกระดับ และว่าด้วยหลักการพื้นฐานสามข้อด้านสิทธิมนุษยชน
ความเท่าเทียมกันและความยั่งยืน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนำ�ไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนในทั้งสามมิติดังกล่าวและยังนำ�ไปสู่ความต้องการสันติภาพและ
ความมั่นคงอันเป็นข้อกำ�หนดพื้นฐานเบื้องต้นสำ�หรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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เราจะสามารถเข้าใจถึงประโยชน์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสำ�หรับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดการรับรู้และ การตระหนักถึงความสำ�คัญได้อย่างไร
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การพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรม
ผู้แปล : ร้อยตำ�รวจตรีพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล
ผู้พิสูจน์อักษร : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
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มิ

ติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมของการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนตลอดจนความสงบและความปลอดภัย
นับเป็นขอบเขตแห่งแนวทางการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่สามารถแยกกัน
ได้และต้องอาศัยซึง่ กันและกัน การบรรลุวตั ถุประสงค์
ดังกล่าวต้องใช้นโยบายแบบองค์รวมเพือ่ ให้เกิดการทำ�งาน
ร่วมกันในทุกมิติ มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมนีส้ ามารถ
นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในแต่ละมิติ ดังนัน้ การสงวนรักษามรดกภูมปิ ญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรมจึงเป็นสิง่ จำ�เป็นทีท่ �ำ ให้ชมุ ชนทัว่ โลกได้ตระหนัก
ถึงอนาคตอันเป็นทีต่ อ้ งการสำ�หรับทุกคน

การพัฒนาสังคมแบบครอบคลุม
การพัฒนาสังคมแบบครอบคลุมไม่สามารถบรรลุผลได้โดย
ปราศจากความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน การดูแลสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ การเข้าถึงนำ�้และสุขอนามัยที่ปลอดภัย
การศึกษาที่มีคุณภาพสำ�หรับทุกคน ระบบคุ้มครอง
ทางสังคมที่ครอบคลุมและความเท่าเทียมทางเพศ
วัตถุประสงค์เหล่านี้ต้องได้รับการสนับสนุนด้วย
ธรรมาภิบาลแบบครอบคลุมและอิสรภาพของผู้คน
ในการเลือกระบบที่มีคุณค่าต่อตนเอง
สังคมมนุษย์มกี ารพัฒนาและรับเอามรดกภูมปิ ญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรมอย่างต่อเนือ่ ง อันได้แก่ ความรูแ้ ละการปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับธรรมชาติและแนวปฏิบตั ทิ างสังคมเพือ่ ให้สามารถ
จัดการกับความต้องการพืน้ ฐานและปัญหาทางสังคม
ตลอดเวลา ในทุกสถานที่ แนวปฏิบตั ทิ างสุขภาพแบบดัง้ เดิม
การได้มาซึง่ อาหาร แนวปฏิบตั ใิ นการบริหารจัดการนำ�้
การพบปะพูดคุย การเฉลิมฉลองและระบบการถ่ายทอด
ความรูท้ �ำ หน้าทีส่ �ำ คัญในชุมชนซึง่ ทำ�ให้การพัฒนาสังคม
แบบครอบคลุมสามารถบรรลุผลได้
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งจำ�เป็นต่อการบรรลุ
ผลสำ�เร็จในด้านความมั่นคงทางอาหาร การได้มาซึ่งอาหาร
แบบดั้งเดิมและการทำ�เกษตรกรรมในท้องถิ่น การเลี้ยง
สัตว์ในทุ่งหญ้า การตกปลา การล่าสัตว์ การหาอาหารและ

ระบบการถนอมอาหารเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ชุมชนต่าง ๆ
ได้สร้างความรู้ดั้งเดิมจำ�นวนมหาศาลผ่านวิธีการ
ที่ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทางการดำ�เนินชีวิตในชนบท
และสิ่งแวดล้อม เทคนิคต่าง ๆ ได้มาจากการใช้ประโยชน์
จากพืช พืชผลและสัตว์หลากหลายชนิด ตลอดจนความรู้
ที่ผ่านการกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีจากพื้นที่ประกอบอาชีพ
และสภาพแวดล้อมที่ชื้นและการได้มาซึ่งอาหารและ
การผลิตอาหารและระบบการอนุรักษ์ซึ่งหลากหลายและ
แตกต่างกันไปตามสถานที่และการเปลี่ยนแปลงทาง
สิ่งแวดล้อม มีครอบครัวจำ�นวนมากทั่วโลกขึ้นอยู่กับระบบ
เกษตรกรรมซึ่งระบบดังกล่าวทำ�ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ของดิน การมีมื้ออาหารที่หลากหลายและการได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น การเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งและการคงอยู่ของระบบดังกล่าวนี้ถือเป็น
สิ่งสำ�คัญในการสร้างความมั่นใจด้านความเพียงพอและ
ความมั่นคงของอาหารตลอดจนโภชนาการที่มีคุณภาพ
สำ�หรับหลาย ๆ ชุมชนทั่วโลก
แนวปฏิบตั ทิ างสุขภาพแบบดัง้ เดิมก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อความเป็นอยูแ่ ละการดูแลสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพสำ�หรับ
ทุกคน ชุมชน ทัว่ โลกได้พฒ
ั นาความหลากหลายด้าน
ความรูแ้ ละแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับสุขภาพเพือ่ ให้เกิด
การรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและราคาไม่แพงโดยใช้ทรัพยากร
ทางธรรมชาติทม่ี อี ยูใ่ นท้องถิน่ เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางสมุนไพรเป็นผูใ้ ห้บริการหลักในการดูแล
สุขภาพพื้นฐานของผู้คนมาอย่างยาวนาน ความรู้และ
แนวปฏิบัติแบบดั้งเดิมของผู้เชี่ยวชาญทางสมุนไพร
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานพืชสมุนไพรมาจากประสบการณ์
เชิงประจักษ์ที่ได้จากการรักษาผู้ป่วย ดังเช่นในเมือง
ทางกาในประเทศแทนซาเนียนั้น ผู้ที่ทำ�การรักษารวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญทางสมุนไพร หมอตำ�แยและผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพจิตแบบดั้งเดิมมีความรู้เฉพาะทางในการรักษาโรค
ทางร่างกายและจิตใจ โดยการรักษาดังกล่าวนี้ราคา
ไม่แพงและเข้าถึงได้แม้กระทั่งในพื้นที่ห่างไกลซึ่งแพทย์
แผนปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงได้

อาหารเป็นองค์ประกอบหลัก
ในการเฉลิมฉลองซึง่ ก่อให้
เกิดความเป็นอัตลักษณ์และ
สมบัตขิ องชุมชน
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นับเป็นสิง่ จำ�เป็นในการสร้างความมัน่ ใจ การให้
ความสำ�คัญต่อการเพิม่ พูนความรูใ้ นด้านการรักษาดังกล่าว
และการสืบทอดความรูจ้ ากรุน่ ไปยังสูร่ นุ่ ต่อไปโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในสถานทีท่ ซ่ี ง่ึ การดูแลสุขภาพเป็นสิง่ จำ�เป็น
ในชุมชน สำ�หรับในพืน้ ทีซ่ ง่ึ สามารถเข้าถึงการบริการด้าน
สุขภาพได้นน้ั ความรูแ้ ละแนวทางการปฏิบตั แิ บบดัง้ เดิม
ทีฝ่ งั รากลึกในโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมซึง่ มี
คุณค่าทางจิตใจนัน้ จะถือเป็นตัวเลือกเพิม่ เติมให้แก่ผคู้ น
ในชุมชนนัน้ ๆ

© UNESCO / Isaack Omoro 2011

© UNESCO / Isaack Omoro 2011

ครอบครัวจำ�นวนมากทัว่ โลก
ทีข่ น้ึ อยูก่ บั ระบบเกษตรกรรม
ซึง่ ระบบดังกล่าวทำ�ให้
เกิดความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน การให้มอ้ื อาหารที่
หลากหลายและการได้รบั
สารอาหารทีเ่ พียงพอเพือ่
สุขภาพทีด่ ยี ง่ิ ขึน้

แนวทางการปฏิบตั แิ บบดัง้ เดิมทีเ่ กีย่ วกับการบริหาร
จัดการนำ�น้ �ำ ไปสูก่ ารเข้าถึงนำ�ส้ ะอาดทีเ่ พียงพอและ
การใช้น�ำ อ้ ย่างยัง่ ยืน สำ�หรับเกษตรกรรมและการดำ�รงชีวติ
จากอดีตทีผ่ า่ นมาชุมชนท้องถิน่ พิสจู น์ให้เห็นถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการนำ�ไ้ ด้อย่างยัง่ ยืนซึง่ มี
แนวทางมาจากความเชือ่ และวัฒนธรรมทีย่ ดึ ถือปฏิบตั ิ
กันมาอย่างยาวนาน และยังแสดงให้เห็นว่าทุกคนยัง
สามารถเข้าถึงนำ�ส้ ะอาดได้อย่างทัว่ ถึง ตัวอย่างเช่น ระบบ
กาบริหารจัดการนำ�ใ้ น ซาน คริสโตบาล เดอ ลาส คาซาส
เมืองเชียปาส ในประเทศเม็กซิโกนัน้ เกิดจากความเชือ่
อันซับซ้อนต่ออาณาจักรศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละประเพณีทาง
วัฒนธรรมของชาวมายา ชาวมายาเชือ่ ว่ามนุษย์สร้าง
ส่วนประกอบสำ�คัญของวงจรนำ�แ้ ละทำ�ให้เกิดการฟืน้ ฟูของ
ทรัพยากรผ่านของเหลวในร่างกายจากธรรมชาติ
ดังนัน้ นำ�จ้ งึ ถือเป็นทรัพยากรของชุมชนมากกว่าการเป็น
สินค้าโภคภัณฑ์ และการบริหารจัดการชลประทานเป็น
ความรับผิดชอบของชุมชมโดยส่วนรวม ซึง่ ในหลายชุมชน
พบว่าระบบดังกล่าวนำ�ไปสูก่ ารเข้าถึงนำ�ส้ ะอาดและกลาย
เป็นสิง่ จำ�เป็นเพือ่ ส่งต่อระบบดังกล่าวจากรุน่ ไปสูร่ นุ่ ใน
อนาคต ในสถานทีอ่ น่ื ๆ นัน้ ระบบดัง้ เดิมยังเป็นสิง่ สำ�คัญ
เนือ่ งจากสามารถลดการพึง่ พาอาศัยผูจ้ ดั หานำ�จ้ ากภายนอก
ของชุมชนและยังคงราคาไม่แพงสำ�หรับครอบครัวทีไ่ ม่มน่ั คง
การให้ความสำ�คัญต่อความหลากหลายของระบบและ
ค่านิยมในการบริหารจัดการแหล่งนำ�้ การเพิม่ ประสิทธิภาพ
และการถ่ายทอดระบบดังกล่าวนีเ้ ป็นปัจจัยหลักเพือ่ การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนอันนำ�ไปสูก่ ารแก้ไขปัญหา ความท้าทาย
ด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับนำ�แ้ ละการพัฒนา

มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมนำ�ไปสูค่ วามรูแ้ ละ
วิธกี ารศึกษา ชุมชนได้คน้ พบวิธกี ารจัดระบบและส่งต่อ
ความรู้ ทักษะชีวติ และความสามารถจากรุน่ ไปสูร่ นุ่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติและสังคม ถึงแม้วา่ จะมีระบบการศึกษาอย่าง
เป็นทางการอยูแ่ ล้วก็ตามแต่ยงั พบว่ามีการถ่ายทอดความรู้
และวิธกี ารดัง้ เดิมอยูใ่ นปัจจุบนั โดยสืบทอดความรูใ้ น
หลากหลายสาขาวิชาอันได้แก่ จักรวาลวิทยา และฟิสกิ ส์สู่
สุขภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
จากวงจรชีวติ มนุษย์สกู่ ารแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและ
ความตึงเครียด จากการเข้าใจตนเองและสถานะใน
สังคมของตนเองสูก่ ารสร้างความทรงจำ�ร่วมกันและจาก
สถาปัตยกรรมสูว่ สั ดุศาสตร์ การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพต้องไม่
ทำ�ให้คนรุน่ ใหม่หลีกหายออกจากทรัพยากรทีอ่ ดุ มสมบูรณ์
ทีเ่ ชือ่ มโยงเข้ากับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็ง
ดังนัน้ การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพต้องให้ความสำ�คัญกับ
ความมัง่ คัง่ ทีม่ าจากมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมและ
ควบคุมสมรรถนะทางการศึกษาผ่านการบูรณาการ
การศึกษาเข้ากับวัฒนธรรมดังกล่าวให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะ
เป็นไปได้เพือ่ ให้เป็นเนือ้ หาในโปรแกรมด้านการศึกษา
ในทุกสาขาวิชาและเพือ่ ควบคุมสมรรถนะของวิธกี ารแบบ
ดัง้ เดิมและวิธกี ารถ่ายทอดมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ทีเ่ กิดขึน้ ในระบบการศึกษา
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มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำ�คัญในการสร้าง
และสืบทอดบทบาททางเพศและอัตลักษณ์ซง่ึ เป็นสิง่ สำ�คัญ
ต่อความเท่าเทียมทางเพศ มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ทำ�ให้สงั คมสามารถสืบทอดค่านิยม บรรทัดฐานและ
สร้างความคาดหวังทีเ่ กีย่ วข้องกับทางเพศและอัตลักษณ์
ทางเพศของสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ การเข้าถึง
การมีสว่ นร่วมในการแสดงออกเฉพาะของมรดกมักจะถูก
กำ�หนดโดยบรรทัดฐานทางเพศดังกล่าว ตัวอย่างเช่น
การผลิตงานช่างฝีมอื ดัง้ เดิมมักจะขึน้ อยูก่ บั การแบ่งแยก
ระหว่างเพศของแรงงาน ในขณะทีศ่ ลิ ปะการแสดงนับเป็น
สิทธิพเิ ศษในการแสดงออกถึงความคาดหวังและบทบาท
ของเพศได้อย่างสาธารณะ เนือ่ งจากมรดกภูมปิ ญ
ั ญา
ทางวัฒนธรรมมีการปรับเปลีย่ นเข้าหาการเปลีย่ นแปลง
เชิงสังคมและสิง่ แวดล้อม จึงเกิดการเปลีย่ นแปลงกับ
บทบาททางเพศด้วยเช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
ในชุมชนยังอยูร่ ะหว่างการต่อรองอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เปิด
โอกาสให้เอาชนะการเลือกปฏิบตั ทิ างเพศและเพือ่ ก้าวไปสู่

ชุมชนได้คน้ พบวิธี
การจัดระบบและส่ง
ต่อความรู้ ทักษะชีวติ
และความสามารถ
จากรุน่ ไปสูร่ นุ่
โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสังคม
© Vice Ministerio de Cultura

มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมทำ�ให้เกิดความยึดเหนีย่ ว
ทางสังคมและการหลอมรวมทางสังคม
แนวปฏิบตั ทิ างสังคม พิธกี รรมและงานเทศกาลทำ�ให้เกิด
โครงสร้างทางชีวติ ของชุมชนและกลุม่ คน อีกทัง้ ยังทำ�หน้าที่
สำ�คัญเพือ่ ส่งเสริมโครงสร้างทางสังคมด้วยการหลอมรวมกัน
เข้าไว้ดว้ ยกัน ตัวอย่างเช่น เฟรโว ซึง่ เป็นการแสดงออกทาง
ศิลปะแบบบราซิลเลียน อันได้แก่ เพลง การเต้นรำ�และ
งานฝีมอื ซึง่ นำ�ผูค้ นจากทุกชนชัน้ มารวมตัวกันเพือ่ ทำ�กิจกรรม
นันทนาการในช่วงเทศกาลคาร์นวิ ลั ก่อนเทศกาลมหาพรต
ของคาทอลิก โดยเฟรโวนีเ้ ป็นมรดกร่วมกันของผูอ้ าศัยในเขต
เรซีเฟ ซึง่ ก่อให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์และการสืบทอดจาก
อดีตและการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนซึง่ อยูเ่ หนือ
ความแตกต่าง ทางเพศ สี ชนชัน้ และพืน้ ถิน่ ผูค้ นทีม่ พี น้ื เพ
แตกต่างกันสามารถเต้นรำ�ในทำ�นองเพลงเฟรโวร่วมกัน
แนวปฏิบตั ทิ างสังคมมากมาย เช่น การรวมตัวของผูค้ น
จำ�นวนไม่มากไปจนถึงการเฉลิมฉลองและการรำ�ลึก
ขนาดใหญ่ท�ำ ให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและทางชุมชน
การยึดเหนีย่ วทางสังคมแข็งแกร่งขึน้ ด้วยการสร้างอัตลักษณ์
ร่วมกันของกลุม่ คนทีย่ ดึ ถือแนวทางการปฏิบตั ดิ งั ทีก่ ล่าวมา
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ความเท่าเทียมทางเพศทีด่ กี ว่าผ่านแนวปฏิบตั ทิ างมรดก
ภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
มีบทบาททีส่ �ำ คัญอย่างยิง่ ในการสร้างความมัน่ ใจและ
ความอดกลัน้ ในชุมชนทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม
ซึง่ สมาชิกของชุมชนดังกล่าวอาจจะไม่ได้มคี วามเข้าใจเรือ่ ง
เพศไปในทิศทางเดียวกัน และภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ดังกล่าวยังก่อให้เกิดพืน้ ทีใ่ นการเสวนาเพือ่ ให้บรรลุถงึ
ความเท่าเทียมทางเพศ
© 2010 by Acervo PCR

ความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดล้อม
ความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดล้อมจำ�เป็นต้องมีสภาพภูมอิ ากาศ
ทีม่ น่ั คง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทย่ี ง่ั ยืนและ
การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพโดยขึน้ อยูก่ บั
ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และการแบ่งปันความรู้
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ อันตราย
จากธรรมชาติ สภาพแวดล้อมของพืน้ ทีแ่ ละขีดจำ�กัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติทไ่ี ด้รบั การพัฒนาขึน้ การสร้าง
ความยืดหยุน่ ให้กบั ประชากรทีอ่ อ่ นแอเมือ่ เผชิญกับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ทางธรรมชาติ
เป็นสิง่ สำ�คัญในการจำ�กัดต้นทุนทางมนุษย์ สังคมและ
เศรษฐกิจ ความรู้ ค่านิยมและแนวปฏิบตั แิ บบดัง้ เดิม
ทีผ่ า่ นการสะสมและฟืน้ ฟูจากรุน่ สูร่ นุ่ ในฐานะทีเ่ ป็น
ส่วนหนึง่ ของมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมได้ชแ้ี นวทาง
สังคมมนุษย์ดา้ นการมีปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติโดยรอบมาอย่างยาวนาน ในปัจจุบนั มีการให้
ความสำ�คัญต่อประโยชน์ของมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ทีม่ ตี อ่ ความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดล้อมในหลายด้าน เช่น
การอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน การเตรียมพร้อมและ
การตอบสนองภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ เนือ่ งจากมรดกทาง
วัฒนธรรมทีม่ ชี วี ติ องค์ความรู้ ค่านิยมและแนวทาง
การปฏิบตั ทิ างมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมอันเกีย่ วข้อง
กับสิง่ แวดล้อมนัน้ มีสมรรถนะในการขับเคลือ่ นและปรับเข้า
กับการใช้งานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน เมือ่ จำ�เป็น
จึงทำ�ให้ชมุ ชนสามารถเผชิญหน้ากับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
และความท้าทายด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศได้
ดียง่ิ ขึน้

แนวปฏิบตั ทิ างสังคม
พิธกี รรมและงาน
เทศกาลทำ�ให้เกิด
โครงสร้างทางชีวติ
ของชุมชนและ
กลุม่ คน อีกทัง้
ยังทำ�หน้าทีส่ �ำ คัญ
ในการส่งเสริม
โครงสร้างทางสังคม
ด้วยการหลอม
รวมกันเข้าไว้ดว้ ยกัน
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มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมสามารถอนุรกั ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนท้องถิน่ ทำ�หน้าที่
สำ�คัญในการอนุรกั ษ์และการใช้งานความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน ตัวอย่างเช่น ในประเทศเคนยานัน้
หญิงชาวคิคยู ทู �ำ หน้าทีป่ ลูกขยายพันธุพ์ ชื ทีใ่ ช้เป็นอาหารและ
เก็บรักษาเมล็ดพืชเหล่านัน้ ไว้ หากกล่าวตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ผูห้ ญิงจะปลูกถัว่ หลากหลายชนิดบนพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
และเก็บรักษาเมล็ดพันธุห์ ลากหลายชนิดนัน้ ไว้เพือ่ ป้องกัน
โรคและไว้ใช้ในยามทีเ่ กิดความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ
ในปัจจุบนั เมล็ดพันธุเ์ หล่านัน้ ก่อให้เกิดพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลทาง
พฤกษศาสตร์ทม่ี คี า่ มหาศาลอันได้มาจากความรูพ้ น้ื ถิน่
ทัง้ หมดนีม้ คี ณ
ุ ค่ามากขึน้ เมือ่ ผ่านกาลเวลาหลายทศวรรษ
จากความแร้นแค้นของทรัพยากรทางพันธุกรรมทาง
การเกษตรในระดับชาติทเ่ี กิดจากการปลูกพืชชนิดเดียว
โดยในบรรดาผูม้ คี วามรูใ้ นศาสตร์อน่ื ๆ นัน้ อาจกล่าวได้วา่
เกษตรกร ผูเ้ ลีย้ งปศุสตั ว์ ชาวประมงและแพทย์แผนโบราณ
เป็นผูอ้ ารักษ์ขาความหลากหลายทางชีวภาพ

มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมก่อประโยชน์แก่ความยัง่ ยืน
ทางสิง่ แวดล้อม ในขณะทีก่ จิ กรรมของมนุษย์ในระดับสากล
ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิม่ ขึน้ และไม่ยง่ั ยืน ชุมชม
ท้องถิน่ จำ�นวนมากได้พฒ
ั นาวิถชี วี ติ และแนวปฏิบตั ทิ างมรดก
ภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมให้เกิดความเชือ่ มโยงต่อธรรมชาติ
และเพือ่ ให้เกิดความเคารพต่อสิง่ แวดล้อม ตัวอย่างเช่น
เสือ่ ทอชัน้ ดีของชาวซามัวถูกใช้เป็นรูปแบบของสกุลเงินเพือ่
ตอบสนองความผูกพันทางวัฒนธรรมหรือถูกใช้เพือ่ เดินขบวน
ในพิธกี ารต่าง ๆ เมือ่ เวลาผ่านไป องค์ความรูท้ างนิเวศวิทยา
แบบดัง้ เดิมกลายเป็นความรูท้ เ่ี กีย่ วกับการทอ การเพาะปลูก
พืชตระกูลใบเตย ต้นไม้คล้ายต้นปาล์มซึง่ ให้วสั ดุส�ำ หรับ
การทอ โดยความรูด้ งั กล่าวช่วยให้ชาวซามัวอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม โดยตระหนักว่าพวกเขายังต้องพึง่ พาอาศัย
ธรรมชาติเป็นอย่างมาก สินค้าทีท่ อขึน้ จากพืชสามารถย่อย
สลายได้เป็นธรรมชาติจงึ ทำ�ให้เกิดกระบวนการทีร่ วดเร็วโดย
เริม่ ตัง้ แต่การเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกีย่ ว การใช้งาน การทิง้
ซึง่ ไม่เหมือนกับการใช้งานพลาสติก สินค้าทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
สิง่ แวดล้อมประเภทอืน่ ทีใ่ ช้งานแพร่หลายในระดับสากล

© Josep Lluis Òdena

มีการใช้ความรูแ้ ละแนวปฏิบตั ิ
ทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลาในการสัง่ สมเพือ่
ให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืนและลดผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ด้วยเหตุนม้ี รดกภูมปิ ญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรมอาจช่วยอนุรกั ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ความยัง่ ยืน
ทางสิง่ แวดล้อม

© Dirk Van Hove, Gemeente Koksijde Paardenvissers_02 2007

© Steven Percival

© Steven Percival
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ชุมชนท้องถิน่ จำ�นวน
มากได้พฒ
ั นาวิถชี วี ติ
และแนวปฏิบตั ทิ างมรดก
ภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ให้เกิดความเชือ่ มโยงต่อ
ธรรมชาติและเพือ่
ให้เกิดความเคารพต่อ
สิง่ แวดล้อม

ความรูท้ อ้ งถิน่ และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับธรรมชาติ
ก่อประโยชน์แก่การวิจยั ด้านความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดล้อม
ชาวประมงดัง้ เดิมมีขอ้ มูลเชิงกลยุทธ์ทส่ี ามารถช่วยแก้ปญ
ั หา
ด้านความท้าทายทางความหลากหลายทางชีวภาพของ
ท้องทะเล ตัวอย่างเช่น ชาวประมงได้พฒ
ั นาความรู้
อย่างละเอียดเกีย่ วกับนิเวศวิทยาและพฤติกรรมของปลา
การอพยพและแหล่งอาศัย การประมงและการทำ�การประมง
ในแต่ละฤดูกาล ความรูด้ งั กล่าวซึง่ มีรายละเอียดหลากหลาย
และมีพลวัตนีส้ ามารถเสริมการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์และการฟืน้ ฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพของท้องทะเลได้ การร่วมมืออย่างเป็นสากล
ระหว่างชุมชนท้องถิน่ และนักวิจยั พร้อมด้วยการแบ่งปัน
แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี สี ามารถก่อประโยชน์ตอ่ การบรรลุ
ความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดล้อมในหลายด้าน เช่น การอนุรกั ษ์ปา่
การอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเกษตร
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ความรูแ้ ละกลวิธกี ารเผชิญปัญหานำ�ไปสูพ่ น้ื ฐานสำ�คัญ
ของการจัดการภัยพิบตั แิ ละการเปลีย่ นแปลงทาง
สภาพภูมอิ ากาศโดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน
ชุมชนท้องถิน่ ซึง่ อาศัยอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีอ่ อ่ นแอและ
โหดร้ายมักจะเป็นกลุม่ แรกทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจาก
การเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศและอันตรายจาก
ธรรมชาติ ความรูแ้ ละแนวทางปฏิบตั ขิ องชุมชนดังกล่าว
ทีเ่ กีย่ วกับธรรมชาติและสภาพภูมอิ ากาศ อันได้แก่
ความเข้าใจด้านนิเวศวิทยา ทักษะและกฎเกณฑ์การอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการทำ�นาย
ภัยธรรมชาติและอากาศนีท้ �ำ ให้เกิดคลังข้อมูลด้านกลวิธกี าร
เผชิญปัญหาเพือ่ จัดการกับอันตรายจากสิง่ แวดล้อม
ทางธรรมชาติ จากการปรับแต่งและปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลานัน้ ทำ�ให้กลยุทธ์
ดังกล่าวเป็นเครือ่ งมือเพือ่ ทดสอบการให้ความช่วยเหลือแก่
ชุมชนท้องถิน่ เพือ่ ลดความเสีย่ งทางภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ดำ�เนินการสร้างชุมชนขึน้ ใหม่หากจำ�เป็น และปรับตัวเข้ากับ
การเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ
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การพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบความครอบคลุม
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มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมเป็นสิง่ จำ�เป็นต่อ
ความสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวติ ของกลุม่ คนและชุมชน
ความรูท้ อ้ งถิน่ ทักษะและแนวทางการปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้รบั
การคงไว้และเพิม่ พูนจากรุน่ สูร่ นุ่ ทำ�ให้เกิดวิถชี วี ติ
การดำ�รงชีพในกลุม่ คนจำ�นวนมาก ตัวอย่างเช่น ครอบครัว
เกษตรกรในประเทศเอสโตเนียทำ�การเลีย้ งแกะและผลิตขน
แกะด้วยวิธที ส่ี อดคล้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิน่
วิถชี วี ติ ดังกล่าวทำ�ให้เกษตรกรมีแหล่งการดำ�รงชีพและ
อัตลักษณ์ของตนเอง เกษตรกรดังกล่าว ปัน่ เส้นด้ายให้แก่
ช่างถัก ผลิตสิง่ ของทีท่ อจากขนสัตว์ผลิตเทียนไขและสบูจ่ าก
ไขมันแกะ โดยแนวทางการปฏิบตั เิ พือ่ ดำ�รงชีพดังกล่าวนี้
เป็นสิง่ สำ�คัญต่อความเป็นอยูท่ ด่ี ใี นชุมชนและก่อให้เกิด
สิง่ ป้องกันความยากจนทีส่ �ำ คัญในระดับท้องถิน่ ซึง่ นับเป็น
ความจริงในทุก ๆ ที่ สำ�หรับแนวทางการปฏิบตั อิ น่ื ๆ เช่น
แนวทางการปฏิบตั ทิ างเกษตรกรรมท้องถิน่ และระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขึน้ อยูก่ บั การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทีม่ น่ั คง เทีย่ งตรงและครอบคลุมโดยขึน้ อยูก่ บั รูปแบบ
การผลิตและ การบริโภคอย่างยัง่ ยืน การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ
แบบครอบคลุมไม่เพียงแต่มงุ่ เน้นไปทีก่ ลุม่ คนยากจนแต่ยงั มุง่
เน้นไปยังกลุม่ คนทีอ่ อ่ นแอทีม่ คี วามไม่ปลอดภัยในชีวติ และ
กลุม่ คนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ
โดยจำ�เป็นต้องมีการจ้างงาน ทีด่ แี ละมีประสิทธิผล การลด
ความยากจนและความไม่เท่าเทียม สังคมคาร์บอนต่�ำ และ
การเติบโตทางเศรษฐกิจทีม่ ที รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และการคุม้ ครองสวัสดิการ มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ยังก่อให้เกิดสินทรัพย์ทส่ี �ำ คัญสำ�หรับการเปลีย่ นแปลง และ
ยังก่อให้เกิดแรงขับเคลือ่ นในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจซึง่
หมายรวมถึงความหลากหลายในกิจกรรม การทำ�งาน
ทัง้ ทีม่ คี า่ เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และยังก่อให้เกิด
ความแข็งแกร่งเชิงเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย ซึง่ มรดกทาง
วัฒนธรรมทีม่ ชี วี ติ นัน้ ยังเป็นแหล่งนวัตกรรมทีส่ �ำ คัญ
ในการเผชิญการเปลีย่ นแปลงและช่วยให้บรรลุการพัฒนา
เชิงเศรษฐกิจแบบครอบคลุมทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับ
สากล

มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมสามารถสร้างรายได้และ
งานทีเ่ หมาะสมให้แก่ผคู้ นในวงกว้างรวมถึงกลุม่ คน
ทีย่ ากจนและอ่อนแอ ตัวอย่างเช่น งานช่างฝีมอื ดัง้ เดิม
นับเป็นแหล่งรายได้หรือแหล่งแลกเปลีย่ นหลักของกลุม่ คน
ชุมชนและบุคคลซึง่ นับเป็นช่องว่างในระบบเศรษฐกิจ
โดยไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้แก่ชา่ งฝีมอื และครอบครัว
แต่ยงั สร้างรายได้ให้แก่กลุม่ คนทีม่ สี ว่ นร่วมในการขนส่ง
และการขายผลิตภัณฑ์งานช่างฝีมอื ดังกล่าวหรือผูท้ ร่ี วบรวม
จัดหาหรือผลิตวัตถุดบิ กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดงาน
ทีเ่ หมาะสมเนือ่ งจากเป็นกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้กรอบ
ของครอบครัวและชุมชน ซึง่ มีความปลอดภัยในสถานที่
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ปฏิบตั งิ านและมีส�ำ นึกความเป็นเจ้าของ กิจกรรมดังกล่าว
มักเป็นงานทีไ่ ด้รบั เกียรติเนือ่ งจากเป็นสิง่ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับ
อัตลักษณ์ของชุมชน ศิลปะการแสดง งานเทศกาลและ
การแสดงออกอืน่ ๆ ของมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ยังหมายรวมถึงสมาชิกชุมชนในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ
อันได้แก่สตรีและคนหนุม่ สาว
มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมในฐานะทีเ่ ป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมทีม่ ชี วี ติ สามารถเป็นแหล่งนวัตกรรมทีส่ �ำ คัญ
สำ�หรับการพัฒนา ชุมชนและกลุม่ คนได้คดิ ค้นนวัตกรรม
เพือ่ ใช้เผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างต่อเนือ่ ง มรดก
ภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมนับเป็นแหล่งกลวิธที ท่ี �ำ ให้เกิด
การพัฒนาเชิงการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในระดับชุมชนและ
ระดับสากล ตัวอย่างเช่น มีการประยุกต์ใช้วสั ดุใหม่ ๆ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการแบบเดิมเมือ่ วัตถุดบิ นัน้ หายาก
หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ ในขณะทีท่ กั ษะแบบเก่ายังสามารถ
ให้ค�ำ ตอบแก่ความท้าทายใหม่ ๆ ได้ เช่น เมือ่ ระบบ
การสืบทอดเชิงวัฒนธรรมทีผ่ า่ นการทดสอบตามกาลเวลา
ได้รบั การประยุกต์ใช้กบั ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีดา้ น
การสือ่ สาร
ชุมชนสามารถได้ประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ทีเ่ กีย่ วข้องกับมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
การค้นพบความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม งานเทศกาล
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ความรูท้ อ้ งถิน่ ทักษะและแนวทาง
การปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้รบั การคงไว้และเพิม่ พูน
จากรุน่ สูร่ นุ่ ทำ�ให้เกิดวิถชี วี ติ การดำ�รงชีพ
ในกลุม่ คนจำ�นวนมาก มรดกภูมปิ ญ
ั ญา
ทางวัฒนธรรมสามารถสร้างรายได้และ
งานทีเ่ หมาะสมแก่ผคู้ นในวงกว้างรวมถึง
กลุม่ คนทีย่ ากจนและอ่อนแอ

ศิลปะการแสดง ทักษะทีส่ อดคล้องกับงานช่างฝีมอื ดัง้ เดิม
และด้านอืน่ ๆ ของมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมนัน้
นับเป็นกลไกอันทรงพลังในการดึงดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ ใน
ระดับชาติ ระดับภูมภิ าคและระดับนานาชาติ กิจกรรม
การท่องเทีย่ วดังกล่าวนีส้ ามารถสร้างรายได้และกระตุน้
การสร้างงานไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริม ความภาคภูมใิ จ
ในชุมชนอันเกิดจากกิจกรรมการท่องเทีย่ วดังกล่าว
ให้ความเคารพศีลธรรมและมีความรับผิดชอบต่อมรดก
ทางวัฒนธรรมทีม่ ชี วี ติ และผูค้ นทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง แท้จริงนัน้
หากปราศจากความเคารพต่อมรดกแล้วนัน้ อาจเป็นเหตุ
ให้มรดกดังกล่าวตกอยูใ่ นความเสีย่ ง ตัวอย่างเช่น กิจกรรม
เชิงพาณิชย์ทม่ี ากเกินไปได้แปรเปลีย่ นความหมายและ
วัตถุประสงค์ของชุมชนไป ด้วยเหตุนจ้ี งึ นับเป็นสิง่ จำ�เป็น
ทีก่ จิ กรรมท่องเทีย่ วไม่วา่ จะดำ�เนินการโดยภาครัฐหรือ
องค์กรเอกชนต้องแสดงถึงความเคารพต่อการสงวนรักษา
มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมและสิทธิ์ แรงบันดาลใจและ
ความปรารถนาของผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง โดยประการหลัง
ทีก่ ล่าวมานัน้ ยังคงเป็นผูร้ บั ประโยชน์หลักของการท่องเทีย่ ว
ทีเ่ กีย่ วข้องกับมรดกของตนเองและยังมีบทบาทสำ�คัญ
ในการบริหารจัดการมรดกดังกล่าวอีกด้วย การท่องเทีย่ ว
เชิงจริยธรรมทีล่ ะเอียดอ่อนจำ�เป็นต้องหลีกเลีย่ งผลกระทบ
เชิงลบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับมรดกดังกล่าวนีโ้ ดยชีน้ �ำ พฤติกรรม
ของบุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับกิจกรรมการท่องเทีย่ วและ
พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว
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สันติภาพและความมัน่ คงอันหมายรวมถึงอิสรภาพจาก
ข้อขัดแย้ง การเลือกปฏิบตั แิ ละความรุนแรงทุกรูปแบบ
นับเป็นสิง่ จำ�เป็นเบือ้ งต้นสำ�หรับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การได้มาซึง่ สิง่ จำ�เป็นนีจ้ �ำ เป็นต้องมีความเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน ระบบความยุตธิ รรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ กระบวนการ
ทางการเมืองทีค่ รอบคลุมและระบบการป้องกันและแก้ไข
ความขัดแย้งทีเ่ หมาะสม สันติภาพและความมัน่ คงยังขึน้
อยูก่ บั การเข้าถึงและการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเป็นธรรมโดยผูค้ นท้องถิน่ รวมถึงการรักษา
ความครอบครองและสิทธิในทีด่ นิ โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบตั หิ รือการยกเว้นใด ๆ แนวทางปฏิบตั ทิ ห่ี ลากหลาย
การนำ�เสนอและการแสดงออกของมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรมมีการสร้างสันติภาพเป็นแก่นสาร และส่งเสริม
การเสวนาและความเข้าใจร่วมกัน กิจกรรมการสงวน
รักษาสามารถก่อประโยชน์แก่การสร้างสันติภาพได้ มรดก
ภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมและกิจกรรมการสงวนรักษา
ดังกล่าวนีท้ �ำ ให้ชมุ ชน รัฐและผูด้ �ำ เนินการพัฒนาสามารถก้าว
ไปสูห่ นทางแห่งการมีสว่ นร่วมแบบครอบคลุม การมีสว่ นร่วม
อย่างสันติ การป้องกันหรือการระงับข้อพิพาทและ
ความมัน่ คงทีย่ งั ยืนและการสร้างสันติภาพ

แนวทางการปฏิบตั ขิ องมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
มีการส่งเสริมสันติภาพเป็นแก่นสาร กฎบัตรแมนเดน
แห่งมาลี (รัฐธรรมนูญของจักรวรรดิมาลี) ทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ โดย
ซาวเดียตา เคตา ในปี ค.ศ. 1236 นัน้ เป็นอีกหนึง่ ตัวอย่าง
ของกฎบัตรมนุษยชนโลกซึง่ ให้ความสำ�คัญต่อค่านิยม เช่น
สันติภาพทางสังคมทีม่ คี วามหลากหลาย ความละเมิดมิได้
ของความเป็นมนุษย์ การเลิกทาสโดยราซเซีย และอิสรภาพ
ในการแสดงออกและการค้า จากการส่งต่อด้วยวาจา
นับตัง้ แต่วนั ทีม่ กี ารก่อตัง้ ทำ�ให้ค�ำ พูดในกฎบัตรและพิธที าง
ศาสนาทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั การส่งเสริมโดยชาวมาลินเค
พิธฉี ลองสิรริ าชสมบัตปิ ระจำ�ปีของการชุมนุมทาง
ประวัตศิ าสตร์ทม่ี ขี น้ึ ในหมูบ่ า้ นมาเลียน ของ คานกาบา
ซึง่ จัดขึน้ โดยหน่วยงานระดับท้องถิน่ และหน่วยงานระดับ
ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงานดัง้ เดิมเห็นว่ากฎบัตร
ดังกล่าวเป็นแหล่งทีม่ าของกฎหมายและเป็นข้อความ
แห่งความรัก สันติภาพและความเป็นพีน่ อ้ ง การแสดงออก
ทางมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมจำ�นวนมากทัว่ โลก
ทำ�งานเพือ่ ส่งเสริมและรักษาคุณค่าแห่งสันติสขุ
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สันติภาพและความมัน่ คง
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มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมสามารถป้องกันหรือแก้ไข
ข้อพิพาทได้ แนวปฏิบตั ทิ างสังคมท้องถิน่ ด้านการเสวนา
การระงับข้อพิพาทและความสมานฉันท์มบี ทบาทสำ�คัญใน
สังคมโลก ระบบดังกล่าวถูกสร้างขึน้ มาเป็นเวลานานเพือ่
ตอบสนองต่อบริบททางสังคมและสิง่ แวดล้อมและเพือ่ ช่วย
ควบคุมการเข้าถึงพืน้ ทีส่ ว่ นรวมและทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงเพือ่ ให้ผคู้ นสามารถอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุขซึง่
อาจจะอยูใ่ นรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการหรือมีความละเอียด
อ่อนเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น เป็นทีท่ ราบกันดีวา่
เกษตรกรในภูมภิ าคกึง่ แห้งแล้งของเมอร์เซีย และวาเลนเซีย
ในประเทศสเปนคาดหวังให้ศาลชัน้ ต้นแก้ไขข้อพิพาทด้าน
การแบ่งปันนำ�แ้ ละการบริหารจัดการระบบชลประทาน
ซึง่ จำ�เป็นต่อการเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ ดอกไม้ในภูมภิ าค
ดังกล่าว สภาผูป้ รีชาญาณแห่งทีร่ าบเมอร์เซียและศาลนำ�้
ของทีร่ าบวาเลนเซียจะพบปะกันทุก ๆ วันพฤหัสบดีเพือ่
แสดงคำ�ตัดสินทีเ่ ป็นธรรมและหลักแหลมโดยมีศาลพลเรือน
อืน่ รองรับความถูกต้อง ตามกฎหมาย สมาชิกของศาล
ประกอบด้วยเกษตรกรทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ หรือเลือกโดยบุคคล
ผูซ้ ง่ึ ใช้ความรูท้ างเกษตรกรรม การชลประทานและประเพณี
ท้องถิน่ เพือ่ ตัดสินการอ้างกรรมสิทธิด์ งั กล่าว การคงอยูข่ อง
แนวปฏิบตั ทิ างสังคมและมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
นับเป็นหัวใจของความสามารถของชุมชนในการรักษา

สันติภาพและความมัน่ คงโดยการป้องกันและแก้ไขข้อพิพาท
โดยใช้กลวิธแี บบครอบคลุมอันเป็นทีย่ อมรับโดยบุคคล
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมสามารถทำ�ให้เกิด
การฟืน้ ฟูเสริมสร้างสันติภาพและความมัน่ คง
ตัวอย่างเช่น พิธที างศาสนาแห่งสันติภาพและ
ความสมานฉันท์มพี ลังเชิงสังคมทีจ่ ะฟืน้ ฟูสนั ติภาพระหว่าง
สองฝ่าย ระหว่างสองบุคคล ระหว่างสองครอบครัวหรือ
ระหว่างสองสังคม พิธที างศาสนาแห่งสันติภาพสามารถ
ใช้เพือ่ สือ่ สารความมุง่ มัน่ ในการไม่ใช้ความรุนแรงและ
เพือ่ เปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ในเชิงสัญลักษณ์ได้
นอกจากนีย้ งั ช่วยให้ผคู้ นมีความสัมพันธ์ตอ่ กันและทำ�ให้
ผูค้ นเหล่านัน้ ก้าวข้ามความไม่เข้าใจกัน การแข่งขัน
ความเกลียดชังและความรุนแรงได้
การสงวนรักษามรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมเป็น
วิธที ส่ี ามารถนำ�ไปสูส่ นั ติภาพและความมัน่ คงทีย่ ง่ั ยืน
กิจกรรมการสงวนรักษาทีเ่ กีย่ วข้องกับมรดกภูมปิ ญ
ั ญา
ทางวัฒนธรรม ผูอ้ พยพ ผูล้ ภ้ี ยั ผูค้ นทีม่ คี วามแตกต่าง
ด้านอายุ และเพศ ผูค้ นทีม่ คี วามพิการและสมาชิกของ
ชนชายขอบมีความใกล้ชดิ กันมากยิง่ ขึน้ จากการมีสว่ นร่วม

แนวปฏิบตั ทิ างสังคมท้องถิน่ ด้านการเสวนา
การระงับข้อพิพาทและความสมานฉันท์
มีบทบาทสำ�คัญในสังคมโลก ระบบดังกล่าว
ถูกสร้างขึน้ มาเป็นเวลานานเพือ่ ตอบสนองต่อ
บริบททางสังคมและสิง่ แวดล้อมและเพือ่ ช่วย
ควบคุมการเข้าถึงพืน้ ทีส่ ว่ นรวมและ
ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงเพือ่ ให้ผคู้ น
สามารถอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุขซึง่ อาจจะ
อยูใ่ นรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการหรือ
มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก
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การใช้ความรูแ้ ละ
แนวทางการปฏิบตั ิ
ทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลา
ในการสัง่ สมเพือ่ ให้เกิด
การใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
และลดผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ ด้วยเหตุน้ี
มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรมจึงสามารถ
อนุรกั ษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ความยัง่ ยืน
ทางสิง่ แวดล้อม

กิจกรรมดังกล่าวยังส่งเสริมความสมานฉันท์ผา่ นการเสวนา
ข้ามวัฒนธรรมและการให้ความเคารพต่อความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมทีพ่ บในแนวปฏิบตั ขิ องมรดกทางวัฒนธรรม
ทีม่ ชี วี ติ ซึง่ ก่อให้เกิดกลวิธใี นการฟืน้ ฟูสนั ติภาพและ
ความมัน่ คงในสังคมทีม่ ปี ระสิทธิภาพและยัง่ ยืน
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ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิ
มนุษยชนนัน้ กิจกรรมการสงวนรักษามรดกภูมปิ ญ
ั ญา
ทางวัฒนธรรมได้สง่ เสริมการเกิดปัจจัยในด้านสันติภาพ
และความมัน่ คง อันได้แก่ การแบ่งปันและการสืบทอด
ค่านิยมทีฝ่ งั รากลึกในชุมชน ส่งเสริมให้เกิด การมีอตั ลักษณ์
ร่วมกันและความเคารพตนเอง ตลอดจนการสร้างโอกาส
ใหม่เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนา
เชิงเศรษฐกิจ กิจกรรมการสงวนรักษาในสถานการณ์หลัง
เกิดข้อพิพาทนัน้ ยังทำ�ให้สองฝ่ายทีแ่ ตกต่างกันสามารถ
เข้าหากันเพือ่ สร้างและแบ่งปันความทรงจำ�ร่วมกันมากขึน้
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