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อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตระหนักถึง  
“ความสำาคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันเป็นกลไกลหลักที่สำาคัญของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการรับประกันการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ได้กำาหนดแผนแนวทางการปฏิบัติมุ่งเน้นการพัฒนา
อย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้าน 
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้ออันเป็นขอบเขต
แห่งแนวทางการปฏิบัติที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีแห่ง 
การพัฒนาในทุกระดับ และว่าด้วยหลักการพื้นฐานสามข้อด้านสิทธิมนุษยชน  
ความเท่าเทียมกันและความยั่งยืน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนำาไปสู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืนในทั้งสามมิติดังกล่าวและยังนำาไปสู่ความต้องการสันติภาพและ 
ความมั่นคงอันเป็นข้อกำาหนดพื้นฐานเบื้องต้นสำาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เราจะสามารถเข้าใจถึงประโยชน์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสำาหรับ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดการรับรู้และ การตระหนักถึงความสำาคัญได้อย่างไร

การพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรม

ผู้แปล : ร้อยตำารวจตรีพูลศักดิ์  เอกโรจนกุล

ผู้พิสูจน์อักษร : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม



3 ᠊ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อาหารเป็นองค์ประกอบหลัก
ในการเฉลิมฉลองซ่ึงก่อให้
เกิดความเป็นอัตลักษณ์และ
สมบัติของชุมชน 

มิติทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมของการพัฒนา
อย่างย่ังยืนตลอดจนความสงบและความปลอดภัย 

นับเป็นขอบเขตแห่งแนวทางการปฏิบัติท่ีไม่สามารถแยกกัน
ได้และต้องอาศัยซ่ึงกันและกัน การบรรลุวัตถุประสงค์ 
ดังกล่าวต้องใช้นโยบายแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิดการทำางาน
ร่วมกันในทุกมิติ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมน้ีสามารถ 
นำาไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในแต่ละมิติ ดังน้ันการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมจึงเป็นส่ิงจำาเป็นท่ีทำาให้ชุมชนท่ัวโลกได้ตระหนัก
ถึงอนาคตอันเป็นท่ีต้องการสำาหรับทุกคน

การพัฒนาสังคมแบบครอบคลุม

การพัฒนาสังคมแบบครอบคลุมไม่สามารถบรรลุผลได้โดย
ปราศจากความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน การดูแลสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ การเข้าถึงนำา้และสุขอนามัยที่ปลอดภัย  
การศึกษาที่มีคุณภาพสำาหรับทุกคน ระบบคุ้มครอง 
ทางสังคมที่ครอบคลุมและความเท่าเทียมทางเพศ 
วัตถุประสงค์เหล่านี้ต้องได้รับการสนับสนุนด้วย 
ธรรมาภิบาลแบบครอบคลุมและอิสรภาพของผู้คน 
ในการเลือกระบบที่มีคุณค่าต่อตนเอง

สังคมมนุษย์มีการพัฒนาและรับเอามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง อันได้แก่ ความรู้และการปฏิบัติ
เก่ียวกับธรรมชาติและแนวปฏิบัติทางสังคมเพ่ือให้สามารถ
จัดการกับความต้องการพ้ืนฐานและปัญหาทางสังคม 
ตลอดเวลา ในทุกสถานท่ี แนวปฏิบัติทางสุขภาพแบบด้ังเดิม 
การได้มาซ่ึงอาหาร แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการนำา้  
การพบปะพูดคุย การเฉลิมฉลองและระบบการถ่ายทอด
ความรู้ทำาหน้าท่ีสำาคัญในชุมชนซ่ึงทำาให้การพัฒนาสังคม
แบบครอบคลุมสามารถบรรลุผลได้

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งจำาเป็นต่อการบรรลุ
ผลสำาเร็จในด้านความมั่นคงทางอาหาร การได้มาซึ่งอาหาร
แบบดั้งเดิมและการทำาเกษตรกรรมในท้องถิ่น การเลี้ยง
สัตว์ในทุ่งหญ้า การตกปลา การล่าสัตว์ การหาอาหารและ

ระบบการถนอมอาหารเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ 
ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ชุมชนต่าง ๆ  
ได้สร้างความรู้ดั้งเดิมจำานวนมหาศาลผ่านวิธีการ 
ที่ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทางการดำาเนินชีวิตในชนบท 
และสิ่งแวดล้อม เทคนิคต่าง ๆ ได้มาจากการใช้ประโยชน์
จากพืช พืชผลและสัตว์หลากหลายชนิด ตลอดจนความรู้ 
ที่ผ่านการกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีจากพื้นที่ประกอบอาชีพ
และสภาพแวดล้อมที่ชื้นและการได้มาซึ่งอาหารและ 
การผลิตอาหารและระบบการอนุรักษ์ซึ่งหลากหลายและ
แตกต่างกันไปตามสถานที่และการเปลี่ยนแปลงทาง 
สิ่งแวดล้อม มีครอบครัวจำานวนมากทั่วโลกขึ้นอยู่กับระบบ
เกษตรกรรมซึ่งระบบดังกล่าวทำาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ของดิน การมีมื้ออาหารที่หลากหลายและการได้รับ 
สารอาหารที่เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น การเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งและการคงอยู่ของระบบดังกล่าวนี้ถือเป็น
สิ่งสำาคัญในการสร้างความมั่นใจด้านความเพียงพอและ
ความมั่นคงของอาหารตลอดจนโภชนาการที่มีคุณภาพ
สำาหรับหลาย ๆ ชุมชนทั่วโลก 

แนวปฏิบัติทางสุขภาพแบบด้ังเดิมก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อความเป็นอยู่และการดูแลสุขภาพท่ีมีคุณภาพสำาหรับ 
ทุกคน ชุมชน ท่ัวโลกได้พัฒนาความหลากหลายด้าน 
ความรู้และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับสุขภาพเพ่ือให้เกิด 
การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพและราคาไม่แพงโดยใช้ทรัพยากร
ทางธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น  
ผู้เช่ียวชาญทางสมุนไพรเป็นผู้ให้บริการหลักในการดูแล
สุขภาพพื้นฐานของผู้คนมาอย่างยาวนาน ความรู้และ 
แนวปฏิบัติแบบดั้งเดิมของผู้เชี่ยวชาญทางสมุนไพร 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานพืชสมุนไพรมาจากประสบการณ์
เชิงประจักษ์ที่ได้จากการรักษาผู้ป่วย ดังเช่นในเมือง 
ทางกาในประเทศแทนซาเนียนั้น ผู้ที่ทำาการรักษารวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญทางสมุนไพร หมอตำาแยและผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพจิตแบบดั้งเดิมมีความรู้เฉพาะทางในการรักษาโรค
ทางร่างกายและจิตใจ โดยการรักษาดังกล่าวนี้ราคา 
ไม่แพงและเข้าถึงได้แม้กระทั่งในพื้นที่ห่างไกลซึ่งแพทย์ 
แผนปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงได้
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นับเป็นส่ิงจำาเป็นในการสร้างความม่ันใจ การให้ 
ความสำาคัญต่อการเพ่ิมพูนความรู้ในด้านการรักษาดังกล่าว
และการสืบทอดความรู้จากรุ่นไปยังสู่รุ่นต่อไปโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในสถานท่ีท่ีซ่ึงการดูแลสุขภาพเป็นส่ิงจำาเป็น 
ในชุมชน สำาหรับในพ้ืนท่ีซ่ึงสามารถเข้าถึงการบริการด้าน
สุขภาพได้น้ันความรู้และแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิม 
ท่ีฝังรากลึกในโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงมี
คุณค่าทางจิตใจน้ันจะถือเป็นตัวเลือกเพ่ิมเติมให้แก่ผู้คน 
ในชุมชนน้ัน ๆ

แนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมท่ีเก่ียวกับการบริหาร 
จัดการนำา้นำาไปสู่การเข้าถึงนำา้สะอาดท่ีเพียงพอและ 
การใช้นำา้อย่างย่ังยืน สำาหรับเกษตรกรรมและการดำารงชีวิต
จากอดีตท่ีผ่านมาชุมชนท้องถ่ินพิสูจน์ให้เห็นถึง 
ความสามารถในการบริหารจัดการนำา้ได้อย่างย่ังยืนซ่ึงมี
แนวทางมาจากความเช่ือและวัฒนธรรมท่ียึดถือปฏิบัติ 
กันมาอย่างยาวนาน และยังแสดงให้เห็นว่าทุกคนยัง 
สามารถเข้าถึงนำา้สะอาดได้อย่างท่ัวถึง ตัวอย่างเช่น ระบบ
กาบริหารจัดการนำา้ใน ซาน คริสโตบาล เดอ ลาส คาซาส 
เมืองเชียปาส ในประเทศเม็กซิโกน้ันเกิดจากความเช่ือ 
อันซับซ้อนต่ออาณาจักรศักด์ิสิทธ์ิและประเพณีทาง
วัฒนธรรมของชาวมายา ชาวมายาเช่ือว่ามนุษย์สร้าง 
ส่วนประกอบสำาคัญของวงจรนำา้และทำาให้เกิดการฟ้ืนฟูของ
ทรัพยากรผ่านของเหลวในร่างกายจากธรรมชาติ  
ดังน้ันนำา้จึงถือเป็นทรัพยากรของชุมชนมากกว่าการเป็น
สินค้าโภคภัณฑ์ และการบริหารจัดการชลประทานเป็น
ความรับผิดชอบของชุมชมโดยส่วนรวม ซ่ึงในหลายชุมชน
พบว่าระบบดังกล่าวนำาไปสู่การเข้าถึงนำา้สะอาดและกลาย
เป็นส่ิงจำาเป็นเพ่ือส่งต่อระบบดังกล่าวจากรุ่นไปสู่รุ่นใน
อนาคต ในสถานท่ีอ่ืน ๆ น้ันระบบด้ังเดิมยังเป็นส่ิงสำาคัญ
เน่ืองจากสามารถลดการพ่ึงพาอาศัยผู้จัดหานำา้จากภายนอก
ของชุมชนและยังคงราคาไม่แพงสำาหรับครอบครัวท่ีไม่ม่ันคง 
การให้ความสำาคัญต่อความหลากหลายของระบบและ 
ค่านิยมในการบริหารจัดการแหล่งนำา้ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
และการถ่ายทอดระบบดังกล่าวน้ีเป็นปัจจัยหลักเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนอันนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา ความท้าทาย
ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับนำา้และการพัฒนา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนำาไปสู่ความรู้และ 
วิธีการศึกษา ชุมชนได้ค้นพบวิธีการจัดระบบและส่งต่อ
ความรู้ ทักษะชีวิตและความสามารถจากรุ่นไปสู่รุ่น  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อม 
ทางธรรมชาติและสังคม ถึงแม้ว่าจะมีระบบการศึกษาอย่าง
เป็นทางการอยู่แล้วก็ตามแต่ยังพบว่ามีการถ่ายทอดความรู้
และวิธีการด้ังเดิมอยู่ในปัจจุบัน โดยสืบทอดความรู้ใน 
หลากหลายสาขาวิชาอันได้แก่ จักรวาลวิทยา และฟิสิกส์สู่
สุขภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน  
จากวงจรชีวิตมนุษย์สู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและ
ความตึงเครียด จากการเข้าใจตนเองและสถานะใน
สังคมของตนเองสู่การสร้างความทรงจำาร่วมกันและจาก
สถาปัตยกรรมสู่วัสดุศาสตร์ การศึกษาท่ีมีคุณภาพต้องไม่
ทำาให้คนรุ่นใหม่หลีกหายออกจากทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ 
ท่ีเช่ือมโยงเข้ากับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็ง  
ดังน้ันการศึกษาท่ีมีคุณภาพต้องให้ความสำาคัญกับ 
ความม่ังค่ังท่ีมาจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ
ควบคุมสมรรถนะทางการศึกษาผ่านการบูรณาการ 
การศึกษาเข้ากับวัฒนธรรมดังกล่าวให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ 
เป็นไปได้เพ่ือให้เป็นเน้ือหาในโปรแกรมด้านการศึกษา 
ในทุกสาขาวิชาและเพ่ือควบคุมสมรรถนะของวิธีการแบบ
ด้ังเดิมและวิธีการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ท่ีเกิดข้ึนในระบบการศึกษา

© uneSCO / isaack Omoro 2011

© uneSCO / isaack Omoro 2011

ครอบครัวจำานวนมากท่ัวโลก
ท่ีข้ึนอยู่กับระบบเกษตรกรรม
ซ่ึงระบบดังกล่าวทำาให้ 
เกิดความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน การให้ม้ืออาหารท่ี 
หลากหลายและการได้รับ 
สารอาหารท่ีเพียงพอเพ่ือ
สุขภาพท่ีดีย่ิงข้ึน
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มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทำาให้เกิดความยึดเหน่ียว
ทางสังคมและการหลอมรวมทางสังคม
แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาลทำาให้เกิด
โครงสร้างทางชีวิตของชุมชนและกลุ่มคน อีกท้ังยังทำาหน้าท่ี
สำาคัญเพ่ือส่งเสริมโครงสร้างทางสังคมด้วยการหลอมรวมกัน
เข้าไว้ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น เฟรโว ซ่ึงเป็นการแสดงออกทาง
ศิลปะแบบบราซิลเลียน อันได้แก่ เพลง การเต้นรำาและ 
งานฝีมือซ่ึงนำาผู้คนจากทุกชนช้ันมารวมตัวกันเพ่ือทำากิจกรรม
นันทนาการในช่วงเทศกาลคาร์นิวัลก่อนเทศกาลมหาพรต
ของคาทอลิก โดยเฟรโวน้ีเป็นมรดกร่วมกันของผู้อาศัยในเขต
เรซีเฟ ซ่ึงก่อให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์และการสืบทอดจาก
อดีตและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซ่ึงอยู่เหนือ 
ความแตกต่าง ทางเพศ สี ชนช้ัน และพ้ืนถ่ิน ผู้คนท่ีมีพ้ืนเพ
แตกต่างกันสามารถเต้นรำาในทำานองเพลงเฟรโวร่วมกัน  
แนวปฏิบัติทางสังคมมากมาย เช่น การรวมตัวของผู้คน
จำานวนไม่มากไปจนถึงการเฉลิมฉลองและการรำาลึก 
ขนาดใหญ่ทำาให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและทางชุมชน  
การยึดเหน่ียวทางสังคมแข็งแกร่งข้ึนด้วยการสร้างอัตลักษณ์
ร่วมกันของกลุ่มคนท่ียึดถือแนวทางการปฏิบัติดังท่ีกล่าวมา 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้าง
และสืบทอดบทบาททางเพศและอัตลักษณ์ซ่ึงเป็นส่ิงสำาคัญ 
ต่อความเท่าเทียมทางเพศ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ทำาให้สังคมสามารถสืบทอดค่านิยม บรรทัดฐานและ 
สร้างความคาดหวังท่ีเก่ียวข้องกับทางเพศและอัตลักษณ์ 
ทางเพศของสมาชิกในชุมชน นอกจากน้ี การเข้าถึง 
การมีส่วนร่วมในการแสดงออกเฉพาะของมรดกมักจะถูก
กำาหนดโดยบรรทัดฐานทางเพศดังกล่าว ตัวอย่างเช่น  
การผลิตงานช่างฝีมือด้ังเดิมมักจะข้ึนอยู่กับการแบ่งแยก
ระหว่างเพศของแรงงาน ในขณะท่ีศิลปะการแสดงนับเป็น
สิทธิพิเศษในการแสดงออกถึงความคาดหวังและบทบาท 
ของเพศได้อย่างสาธารณะ เน่ืองจากมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมมีการปรับเปล่ียนเข้าหาการเปล่ียนแปลง 
เชิงสังคมและส่ิงแวดล้อม จึงเกิดการเปล่ียนแปลงกับ 
บทบาททางเพศด้วยเช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ 
ในชุมชนยังอยู่ระหว่างการต่อรองอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเปิด
โอกาสให้เอาชนะการเลือกปฏิบัติทางเพศและเพ่ือก้าวไปสู่

ชุมชนได้ค้นพบวิธี
การจัดระบบและส่ง
ต่อความรู้ ทักษะชีวิต
และความสามารถ
จากรุ่นไปสู่รุ่น  
โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสังคม
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ความเท่าเทียมทางเพศท่ีดีกว่าผ่านแนวปฏิบัติทางมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
มีบทบาทท่ีสำาคัญอย่างย่ิงในการสร้างความม่ันใจและ 
ความอดกล้ันในชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ซ่ึงสมาชิกของชุมชนดังกล่าวอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจเร่ือง
เพศไปในทิศทางเดียวกัน และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ดังกล่าวยังก่อให้เกิดพ้ืนท่ีในการเสวนาเพ่ือให้บรรลุถึง 
ความเท่าเทียมทางเพศ

ความย่ังยืนทางส่ิงแวดล้อม

ความย่ังยืนทางส่ิงแวดล้อมจำาเป็นต้องมีสภาพภูมิอากาศ 
ท่ีม่ันคง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีย่ังยืนและ 
การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพโดยข้ึนอยู่กับ 
ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และการแบ่งปันความรู้ 
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ อันตราย
จากธรรมชาติ สภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีและขีดจำากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีได้รับ การพัฒนาข้ึน การสร้าง 
ความยืดหยุ่นให้กับประชากรท่ีอ่อนแอเม่ือเผชิญกับ  
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัตทางธรรมชาติ
เป็นส่ิงสำาคัญในการจำากัดต้นทุนทางมนุษย์ สังคมและ
เศรษฐกิจ ความรู้ ค่านิยมและแนวปฏิบัติแบบด้ังเดิม 
ท่ีผ่านการสะสมและฟ้ืนฟูจากรุ่นสู่รุ่นในฐานะท่ีเป็น 
ส่วนหน่ึงของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้ช้ีแนวทาง
สังคมมนุษย์ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติโดยรอบมาอย่างยาวนาน ในปัจจุบันมีการให้
ความสำาคัญต่อประโยชน์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ท่ีมีต่อความย่ังยืนทางส่ิงแวดล้อมในหลายด้าน เช่น  
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน การเตรียมพร้อมและ 
การตอบสนองภัยพิบัติทางธรรมชาติ เน่ืองจากมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีมีชีวิต องค์ความรู้ ค่านิยมและแนวทาง 
การปฏิบัติทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันเก่ียวข้อง
กับส่ิงแวดล้อมน้ันมีสมรรถนะในการขับเคล่ือนและปรับเข้า
กับการใช้งานทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน เม่ือจำาเป็น 
จึงทำาให้ชุมชนสามารถเผชิญหน้ากับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และความท้าทายด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
ดีย่ิงข้ึน

แนวปฏิบัติทางสังคม 
พิธีกรรมและงาน
เทศกาลทำาให้เกิด
โครงสร้างทางชีวิต
ของชุมชนและ 
กลุ่มคน อีกท้ัง 
ยังทำาหน้าท่ีสำาคัญ 
ในการส่งเสริม
โครงสร้างทางสังคม
ด้วยการหลอม 
รวมกันเข้าไว้ด้วยกัน
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มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสามารถอนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนท้องถ่ินทำาหน้าท่ี 
สำาคัญในการอนุรักษ์และการใช้งานความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างย่ังยืน ตัวอย่างเช่น ในประเทศเคนยาน้ัน 
หญิงชาวคิคูยูทำาหน้าท่ีปลูกขยายพันธ์ุพืชท่ีใช้เป็นอาหารและ
เก็บรักษาเมล็ดพืชเหล่าน้ันไว้ หากกล่าวตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ผู้หญิงจะปลูกถ่ัวหลากหลายชนิดบนพ้ืนท่ีเดียวกัน
และเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุหลากหลายชนิดน้ันไว้เพ่ือป้องกัน
โรคและไว้ใช้ในยามท่ีเกิดความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ
ในปัจจุบันเมล็ดพันธ์ุเหล่าน้ันก่อให้เกิดพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลทาง
พฤกษศาสตร์ท่ีมีค่ามหาศาลอันได้มาจากความรู้พ้ืนถ่ิน 
ท้ังหมดน้ีมีคุณค่ามากข้ึนเม่ือผ่านกาลเวลาหลายทศวรรษ 
จากความแร้นแค้นของทรัพยากรทางพันธุกรรมทาง 
การเกษตรในระดับชาติท่ีเกิดจากการปลูกพืชชนิดเดียว 
โดยในบรรดาผู้มีความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ น้ันอาจกล่าวได้ว่า
เกษตรกร ผู้เล้ียงปศุสัตว์ ชาวประมงและแพทย์แผนโบราณ
เป็นผู้อารักษ์ขาความหลากหลายทางชีวภาพ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก่อประโยชน์แก่ความย่ังยืน
ทางส่ิงแวดล้อม ในขณะท่ีกิจกรรมของมนุษย์ในระดับสากล
ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึนและไม่ย่ังยืน ชุมชม 
ท้องถ่ินจำานวนมากได้พัฒนาวิถีชีวิตและแนวปฏิบัติทางมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เกิดความเช่ือมโยงต่อธรรมชาติ
และเพ่ือให้เกิดความเคารพต่อส่ิงแวดล้อม ตัวอย่างเช่น  
เส่ือทอช้ันดีของชาวซามัวถูกใช้เป็นรูปแบบของสกุลเงินเพ่ือ
ตอบสนองความผูกพันทางวัฒนธรรมหรือถูกใช้เพ่ือเดินขบวน
ในพิธีการต่าง ๆ เม่ือเวลาผ่านไป องค์ความรู้ทางนิเวศวิทยา
แบบด้ังเดิมกลายเป็นความรู้ท่ีเก่ียวกับการทอ การเพาะปลูก
พืชตระกูลใบเตย ต้นไม้คล้ายต้นปาล์มซ่ึงให้วัสดุสำาหรับ 
การทอ โดยความรู้ดังกล่าวช่วยให้ชาวซามัวอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อม โดยตระหนักว่าพวกเขายังต้องพ่ึงพาอาศัย
ธรรมชาติเป็นอย่างมาก สินค้าท่ีทอข้ึนจากพืชสามารถย่อย
สลายได้เป็นธรรมชาติจึงทำาให้เกิดกระบวนการท่ีรวดเร็วโดย
เร่ิมต้ังแต่การเพาะปลูกจนถึงการเก็บเก่ียว การใช้งาน การท้ิง
ซ่ึงไม่เหมือนกับการใช้งานพลาสติก สินค้าท่ีเป็นอันตรายต่อ 
ส่ิงแวดล้อมประเภทอ่ืนท่ีใช้งานแพร่หลายในระดับสากล

มีการใช้ความรู้และแนวปฏิบัติ 
ท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการส่ังสมเพ่ือ

ให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างย่ังยืนและลดผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ด้วยเหตุน้ีมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมอาจช่วยอนุรักษ์  

ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความย่ังยืน

ทางส่ิงแวดล้อม
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ความรู้ท้องถ่ินและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติ 
ก่อประโยชน์แก่การวิจัยด้านความย่ังยืนทางส่ิงแวดล้อม 
ชาวประมงด้ังเดิมมีข้อมูลเชิงกลยุทธ์ท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหา
ด้านความท้าทายทางความหลากหลายทางชีวภาพของ 
ท้องทะเล ตัวอย่างเช่น ชาวประมงได้พัฒนาความรู้ 
อย่างละเอียดเก่ียวกับนิเวศวิทยาและพฤติกรรมของปลา  
การอพยพและแหล่งอาศัย การประมงและการทำาการประมง
ในแต่ละฤดูกาล  ความรู้ดังกล่าวซ่ึงมีรายละเอียดหลากหลาย
และมีพลวัตน้ีสามารถเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของท้องทะเลได้ การร่วมมืออย่างเป็นสากล
ระหว่างชุมชนท้องถ่ินและนักวิจัยพร้อมด้วยการแบ่งปัน
แนวทางปฏิบัติท่ีดีสามารถก่อประโยชน์ต่อการบรรลุ 
ความย่ังยืนทางส่ิงแวดล้อมในหลายด้าน เช่น การอนุรักษ์ป่า 
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเกษตร  
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ความรู้และกลวิธีการเผชิญปัญหานำาไปสู่พ้ืนฐานสำาคัญ 
ของการจัดการภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงทาง 
สภาพภูมิอากาศโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ชุมชนท้องถ่ินซ่ึงอาศัยอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีอ่อนแอและ 
โหดร้ายมักจะเป็นกลุ่มแรกท่ีได้รับความเดือดร้อนจาก 
การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและอันตรายจาก 
ธรรมชาติ ความรู้และแนวทางปฏิบัติของชุมชนดังกล่าว 
ท่ีเก่ียวกับธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ อันได้แก่  
ความเข้าใจด้านนิเวศวิทยา ทักษะและกฎเกณฑ์การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการทำานาย 
ภัยธรรมชาติและอากาศน้ีทำาให้เกิดคลังข้อมูลด้านกลวิธีการ
เผชิญปัญหาเพ่ือจัดการกับอันตรายจากส่ิงแวดล้อม 
ทางธรรมชาติ จากการปรับแต่งและปรับตัวให้เข้ากับ 
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาน้ันทำาให้กลยุทธ์
ดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือเพ่ือทดสอบการให้ความช่วยเหลือแก่
ชุมชนท้องถ่ินเพ่ือลดความเส่ียงทางภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ดำาเนินการสร้างชุมชนข้ึนใหม่หากจำาเป็น และปรับตัวเข้ากับ
การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

ชุมชนท้องถ่ินจำานวน
มากได้พัฒนาวิถีชีวิต
และแนวปฏิบัติทางมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ให้เกิดความเช่ือมโยงต่อ
ธรรมชาติและเพ่ือ 
ให้เกิดความเคารพต่อ 
ส่ิงแวดล้อม 
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การพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบความครอบคลุม

การพัฒนาอย่างย่ังยืนข้ึนอยู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ท่ีม่ันคง เท่ียงตรงและครอบคลุมโดยข้ึนอยู่กับรูปแบบ 
การผลิตและ การบริโภคอย่างย่ังยืน การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ
แบบครอบคลุมไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มคนยากจนแต่ยังมุ่ง
เน้นไปยังกลุ่มคนท่ีอ่อนแอท่ีมีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
กลุ่มคนอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ  
โดยจำาเป็นต้องมีการจ้างงาน ท่ีดีและมีประสิทธิผล การลด
ความยากจนและความไม่เท่าเทียม สังคมคาร์บอนต่ำาและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และการคุ้มครองสวัสดิการ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ยังก่อให้เกิดสินทรัพย์ท่ีสำาคัญสำาหรับการเปล่ียนแปลง และ
ยังก่อให้เกิดแรงขับเคล่ือนในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจซ่ึง
หมายรวมถึงความหลากหลายในกิจกรรม การทำางาน 
ท้ังท่ีมีค่าเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และยังก่อให้เกิด
ความแข็งแกร่งเชิงเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย ซ่ึงมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีมีชีวิตน้ันยังเป็นแหล่งนวัตกรรมท่ีสำาคัญ 
ในการเผชิญการเปล่ียนแปลงและช่วยให้บรรลุการพัฒนา 
เชิงเศรษฐกิจแบบครอบคลุมท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับ
สากล

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นส่ิงจำาเป็นต่อ 
ความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของกลุ่มคนและชุมชน
ความรู้ท้องถ่ิน ทักษะและแนวทางการปฏิบัติท่ีได้รับ 
การคงไว้และเพ่ิมพูนจากรุ่นสู่รุ่นทำาให้เกิดวิถีชีวิต 
การดำารงชีพในกลุ่มคนจำานวนมาก ตัวอย่างเช่น ครอบครัว
เกษตรกรในประเทศเอสโตเนียทำาการเล้ียงแกะและผลิตขน
แกะด้วยวิธีท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
วิถีชีวิตดังกล่าวทำาให้เกษตรกรมีแหล่งการดำารงชีพและ 
อัตลักษณ์ของตนเอง เกษตรกรดังกล่าว ป่ันเส้นด้ายให้แก่
ช่างถัก ผลิตส่ิงของท่ีทอจากขนสัตว์ผลิตเทียนไขและสบู่จาก
ไขมันแกะ โดยแนวทางการปฏิบัติเพ่ือดำารงชีพดังกล่าวน้ี 
เป็นส่ิงสำาคัญต่อความเป็นอยู่ท่ีดีในชุมชนและก่อให้เกิด 
ส่ิงป้องกันความยากจนท่ีสำาคัญในระดับท้องถ่ิน ซ่ึงนับเป็น
ความจริงในทุก ๆ ท่ี สำาหรับแนวทางการปฏิบัติอ่ืน ๆ เช่น 
แนวทางการปฏิบัติทางเกษตรกรรมท้องถ่ินและระบบ  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสามารถสร้างรายได้และ
งานท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้คนในวงกว้างรวมถึงกลุ่มคน 
ท่ียากจนและอ่อนแอ ตัวอย่างเช่น งานช่างฝีมือด้ังเดิม 
นับเป็นแหล่งรายได้หรือแหล่งแลกเปล่ียนหลักของกลุ่มคน 
ชุมชนและบุคคลซ่ึงนับเป็นช่องว่างในระบบเศรษฐกิจ  
โดยไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและครอบครัว  
แต่ยังสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มคนท่ีมีส่วนร่วมในการขนส่ง 
และการขายผลิตภัณฑ์งานช่างฝีมือดังกล่าวหรือผู้ท่ีรวบรวม
จัดหาหรือผลิตวัตถุดิบ กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดงาน 
ท่ีเหมาะสมเน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใต้กรอบ 
ของครอบครัวและชุมชน ซ่ึงมีความปลอดภัยในสถานท่ี
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ความรู้ท้องถ่ิน ทักษะและแนวทาง 
การปฏิบัติท่ีได้รับการคงไว้และเพ่ิมพูน 

จากรุ่นสู่รุ่นทำาให้เกิดวิถีชีวิตการดำารงชีพ
ในกลุ่มคนจำานวนมาก มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมสามารถสร้างรายได้และ 

งานท่ีเหมาะสมแก่ผู้คนในวงกว้างรวมถึง
กลุ่มคนท่ียากจนและอ่อนแอ 

ปฏิบัติงานและมีสำานึกความเป็นเจ้าของ กิจกรรมดังกล่าว 
มักเป็นงานท่ีได้รับเกียรติเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงกับ  
อัตลักษณ์ของชุมชน ศิลปะการแสดง งานเทศกาลและ 
การแสดงออกอ่ืน ๆ ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
ยังหมายรวมถึงสมาชิกชุมชนในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ 
อันได้แก่สตรีและคนหนุ่มสาว

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีมีชีวิตสามารถเป็นแหล่งนวัตกรรมท่ีสำาคัญ
สำาหรับการพัฒนา ชุมชนและกลุ่มคนได้คิดค้นนวัตกรรม
เพ่ือใช้เผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างต่อเน่ือง มรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนับเป็นแหล่งกลวิธีท่ีทำาให้เกิด 
การพัฒนาเชิงการเปล่ียนแปลงท้ังในระดับชุมชนและ 
ระดับสากล ตัวอย่างเช่น มีการประยุกต์ใช้วัสดุใหม่ ๆ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการแบบเดิมเม่ือวัตถุดิบน้ันหายาก
หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ ในขณะท่ีทักษะแบบเก่ายังสามารถ
ให้คำาตอบแก่ความท้าทายใหม่ ๆ ได้ เช่น เม่ือระบบ 
การสืบทอดเชิงวัฒนธรรมท่ีผ่านการทดสอบตามกาลเวลา 
ได้รับการประยุกต์ใช้กับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีด้าน
การส่ือสาร

ชุมชนสามารถได้ประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ท่ีเก่ียวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
การค้นพบความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม งานเทศกาล 

ศิลปะการแสดง ทักษะท่ีสอดคล้องกับงานช่างฝีมือด้ังเดิม
และด้านอ่ืน ๆ ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมน้ัน 
นับเป็นกลไกอันทรงพลังในการดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ กิจกรรม 
การท่องเท่ียวดังกล่าวน้ีสามารถสร้างรายได้และกระตุ้น 
การสร้างงานไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริม ความภาคภูมิใจ 
ในชุมชนอันเกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียวดังกล่าว 
ให้ความเคารพศีลธรรมและมีความรับผิดชอบต่อมรดก 
ทางวัฒนธรรมท่ีมีชีวิตและผู้คนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง แท้จริงน้ัน
หากปราศจากความเคารพต่อมรดกแล้วน้ัน อาจเป็นเหตุ
ให้มรดกดังกล่าวตกอยู่ในความเส่ียง ตัวอย่างเช่น กิจกรรม
เชิงพาณิชย์ท่ีมากเกินไปได้แปรเปล่ียนความหมายและ
วัตถุประสงค์ของชุมชนไป ด้วยเหตุน้ีจึงนับเป็นส่ิงจำาเป็น 
ท่ีกิจกรรมท่องเท่ียวไม่ว่าจะดำาเนินการโดยภาครัฐหรือ
องค์กรเอกชนต้องแสดงถึงความเคารพต่อการสงวนรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและสิทธ์ิ แรงบันดาลใจและ
ความปรารถนาของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง โดยประการหลัง 
ท่ีกล่าวมาน้ันยังคงเป็นผู้รับประโยชน์หลักของการท่องเท่ียว
ท่ีเก่ียวข้องกับมรดกของตนเองและยังมีบทบาทสำาคัญ 
ในการบริหารจัดการมรดกดังกล่าวอีกด้วย การท่องเท่ียว
เชิงจริยธรรมท่ีละเอียดอ่อนจำาเป็นต้องหลีกเล่ียงผลกระทบ
เชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนกับมรดกดังกล่าวน้ีโดยช้ีนำาพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียวและ
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว
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สันติภาพและความม่ันคง

สันติภาพและความม่ันคงอันหมายรวมถึงอิสรภาพจาก 
ข้อขัดแย้ง การเลือกปฏิบัติและความรุนแรงทุกรูปแบบ 
นับเป็นส่ิงจำาเป็นเบ้ืองต้นสำาหรับการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
การได้มาซ่ึงส่ิงจำาเป็นน้ีจำาเป็นต้องมีความเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน ระบบความยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ กระบวนการ
ทางการเมืองท่ีครอบคลุมและระบบการป้องกันและแก้ไข
ความขัดแย้งท่ีเหมาะสม สันติภาพและความม่ันคงยังข้ึน 
อยู่กับการเข้าถึงและการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างเป็นธรรมโดยผู้คนท้องถ่ิน รวมถึงการรักษา  
ความครอบครองและสิทธิในท่ีดินโดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติหรือการยกเว้นใด ๆ แนวทางปฏิบัติท่ีหลากหลาย 
การนำาเสนอและการแสดงออกของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมมีการสร้างสันติภาพเป็นแก่นสาร และส่งเสริม
การเสวนาและความเข้าใจร่วมกัน กิจกรรมการสงวน
รักษาสามารถก่อประโยชน์แก่การสร้างสันติภาพได้ มรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและกิจกรรมการสงวนรักษา 
ดังกล่าวน้ีทำาให้ชุมชน รัฐและผู้ดำาเนินการพัฒนาสามารถก้าว
ไปสู่หนทางแห่งการมีส่วนร่วมแบบครอบคลุม การมีส่วนร่วม
อย่างสันติ การป้องกันหรือการระงับข้อพิพาทและ 
ความม่ันคงท่ียังยืนและการสร้างสันติภาพ

แนวทางการปฏิบัติของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
มีการส่งเสริมสันติภาพเป็นแก่นสาร  กฎบัตรแมนเดน
แห่งมาลี (รัฐธรรมนูญของจักรวรรดิมาลี) ท่ีก่อต้ังข้ึนโดย
ซาวเดียตา เคตา ในปี ค.ศ. 1236 น้ันเป็นอีกหน่ึงตัวอย่าง
ของกฎบัตรมนุษยชนโลกซ่ึงให้ความสำาคัญต่อค่านิยม เช่น 
สันติภาพทางสังคมท่ีมีความหลากหลาย ความละเมิดมิได้
ของความเป็นมนุษย์ การเลิกทาสโดยราซเซีย และอิสรภาพ
ในการแสดงออกและการค้า จากการส่งต่อด้วยวาจา 
นับต้ังแต่วันท่ีมีการก่อต้ังทำาให้คำาพูดในกฎบัตรและพิธีทาง
ศาสนาท่ีเก่ียวข้องได้รับการส่งเสริมโดยชาวมาลินเค  
พิธีฉลองสิริราชสมบัติประจำาปีของการชุมนุมทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีข้ึนในหมู่บ้านมาเลียน ของ คานกาบา 
ซ่ึงจัดข้ึนโดยหน่วยงานระดับท้องถ่ินและหน่วยงานระดับ
ประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานด้ังเดิมเห็นว่ากฎบัตร 
ดังกล่าวเป็นแหล่งท่ีมาของกฎหมายและเป็นข้อความ 
แห่งความรัก สันติภาพและความเป็นพ่ีน้อง การแสดงออก
ทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจำานวนมากท่ัวโลก 
ทำางานเพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณค่าแห่งสันติสุข
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มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสามารถป้องกันหรือแก้ไข
ข้อพิพาทได้ แนวปฏิบัติทางสังคมท้องถ่ินด้านการเสวนา 
การระงับข้อพิพาทและความสมานฉันท์มีบทบาทสำาคัญใน
สังคมโลก ระบบดังกล่าวถูกสร้างข้ึนมาเป็นเวลานานเพ่ือ
ตอบสนองต่อบริบททางสังคมและส่ิงแวดล้อมและเพ่ือช่วย
ควบคุมการเข้าถึงพ้ืนท่ีส่วนรวมและทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงเพ่ือให้ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซ่ึง 
อาจจะอยู่ในรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการหรือมีความละเอียด
อ่อนเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น เป็นท่ีทราบกันดีว่า 
เกษตรกรในภูมิภาคก่ึงแห้งแล้งของเมอร์เซีย และวาเลนเซีย 
ในประเทศสเปนคาดหวังให้ศาลช้ันต้นแก้ไขข้อพิพาทด้าน
การแบ่งปันนำา้และการบริหารจัดการระบบชลประทาน 
ซ่ึงจำาเป็นต่อการเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ ดอกไม้ในภูมิภาค 
ดังกล่าว สภาผู้ปรีชาญาณแห่งท่ีราบเมอร์เซียและศาลนำา้ 
ของท่ีราบวาเลนเซียจะพบปะกันทุก ๆ วันพฤหัสบดีเพ่ือ
แสดงคำาตัดสินท่ีเป็นธรรมและหลักแหลมโดยมีศาลพลเรือน
อ่ืนรองรับความถูกต้อง ตามกฎหมาย สมาชิกของศาล
ประกอบด้วยเกษตรกรท่ีได้รับเลือกต้ังหรือเลือกโดยบุคคล 
ผู้ซ่ึงใช้ความรู้ทางเกษตรกรรม การชลประทานและประเพณี
ท้องถ่ินเพ่ือตัดสินการอ้างกรรมสิทธ์ิดังกล่าว การคงอยู่ของ
แนวปฏิบัติทางสังคมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
นับเป็นหัวใจของความสามารถของชุมชนในการรักษา

สันติภาพและความม่ันคงโดยการป้องกันและแก้ไขข้อพิพาท
โดยใช้กลวิธีแบบครอบคลุมอันเป็นท่ียอมรับโดยบุคคล 
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสามารถทำาให้เกิด 
การฟ้ืนฟูเสริมสร้างสันติภาพและความม่ันคง
ตัวอย่างเช่น พิธีทางศาสนาแห่งสันติภาพและ 
ความสมานฉันท์มีพลังเชิงสังคมท่ีจะฟ้ืนฟูสันติภาพระหว่าง
สองฝ่าย ระหว่างสองบุคคล ระหว่างสองครอบครัวหรือ
ระหว่างสองสังคม พิธีทางศาสนาแห่งสันติภาพสามารถ 
ใช้เพ่ือส่ือสารความมุ่งม่ันในการไม่ใช้ความรุนแรงและ 
เพ่ือเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ในเชิงสัญลักษณ์ได้  
นอกจากน้ียังช่วยให้ผู้คนมีความสัมพันธ์ต่อกันและทำาให้ 
ผู้คนเหล่าน้ัน ก้าวข้ามความไม่เข้าใจกัน การแข่งขัน  
ความเกลียดชังและความรุนแรงได้

การสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็น 
วิธีท่ีสามารถนำาไปสู่สันติภาพและความม่ันคงท่ีย่ังยืน
กิจกรรมการสงวนรักษาท่ีเก่ียวข้องกับมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม ผู้อพยพ ผู้ล้ีภัย ผู้คนท่ีมีความแตกต่าง 
ด้านอายุ และเพศ ผู้คนท่ีมีความพิการและสมาชิกของ 
ชนชายขอบมีความใกล้ชิดกันมากย่ิงข้ึนจากการมีส่วนร่วม

แนวปฏิบัติทางสังคมท้องถ่ินด้านการเสวนา 
การระงับข้อพิพาทและความสมานฉันท์ 
มีบทบาทสำาคัญในสังคมโลก ระบบดังกล่าว 
ถูกสร้างข้ึนมาเป็นเวลานานเพ่ือตอบสนองต่อ
บริบททางสังคมและส่ิงแวดล้อมและเพ่ือช่วย
ควบคุมการเข้าถึงพ้ืนท่ีส่วนรวมและ
ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงเพ่ือให้ผู้คน
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซ่ึงอาจจะ
อยู่ในรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการหรือ 
มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก 
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การใช้ความรู้และ
แนวทางการปฏิบัติ 
ท่ีต้องใช้ระยะเวลา 

ในการส่ังสมเพ่ือให้เกิด
การใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
และลดผลกระทบจาก 

การเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ ด้วยเหตุน้ี
มรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมจึงสามารถ
อนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อความย่ังยืน

ทางส่ิงแวดล้อม

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT • 14

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิ
มนุษยชนน้ัน กิจกรรมการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมได้ส่งเสริมการเกิดปัจจัยในด้านสันติภาพ 
และความม่ันคง อันได้แก่ การแบ่งปันและการสืบทอด 
ค่านิยมท่ีฝังรากลึกในชุมชน ส่งเสริมให้เกิด การมีอัตลักษณ์
ร่วมกันและความเคารพตนเอง ตลอดจนการสร้างโอกาส
ใหม่เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนา 
เชิงเศรษฐกิจ กิจกรรมการสงวนรักษาในสถานการณ์หลัง
เกิดข้อพิพาทน้ันยังทำาให้สองฝ่ายท่ีแตกต่างกันสามารถ
เข้าหากันเพ่ือสร้างและแบ่งปันความทรงจำาร่วมกันมากข้ึน 

กิจกรรมดังกล่าวยังส่งเสริมความสมานฉันท์ผ่านการเสวนา
ข้ามวัฒนธรรมและการให้ความเคารพต่อความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมท่ีพบในแนวปฏิบัติของมรดกทางวัฒนธรรม 
ท่ีมีชีวิต ซ่ึงก่อให้เกิดกลวิธีในการฟ้ืนฟูสันติภาพและ 
ความม่ันคงในสังคมท่ีมีประสิทธิภาพและย่ังยืน
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มรดก
ภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม

©
 V

ic
em

in
ist

er
io

 d
e 

Cu
ltu

ra
The designations employed and the presentation of material 
throughout this publication do not imply the expression of any 
opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal 
status of any country, territory, city or area or of its authorities, or 
the delimitation of its frontiers or boundaries.

The authors are responsible for the choice and the presentation 
of the facts contained in this book and for the opinions expressed 
therein, which are not necessarily those of UNESCO and do not 
commit the Organization. The present translation has been 
prepared under the responsibility of the International Information 
and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the 
Asia-Pacific Region under the auspices of UNESCO (ICHCAP) and 
Department of cultural Promotion, Ministry of Culture of Thailand.


