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วิถอี าหารแบบดัง้ เดิมทีด่ �ำ รงอยูใ่ นหลายชุมชม
พบว่า ผูห้ ญิงมีบทบาทโดดเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์
หลักสำ�คัญในแนวทางการปฏิบตั ดิ งั กล่าว คือ
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมารดาและ
บุตรสาว โดยบุตรสาวจะสังเกตการณ์ เรียนรู้
และเข้าไปมีสว่ นร่วมกับมารดาเพือ่ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ ซึง่ ทำ�ให้บทบาทหน้าทีด่ งั กล่าวค่อยๆ
กลายมาเป็นส่วนหนึง่ ของอัตลักษณ์ของสตรี
ผ่านการทำ�ซำ�้
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ค่านิยม บรรทัดฐาน และระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับ
เพศ หลากหลาย และแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม
ชุมชน และกลุ่มชนต่างๆ มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการจัดการและ
การถ่ายทอดความรู้และบรรทัดฐานเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างและภายในกลุ่มเพศ
ต่าง ๆ ในชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่ง ในลักษณะดังกล่าว
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีระดับสิทธิตามบริบท
เพื่อกำ�หนดบทบาทและอัตลักษณ์ทางเพศ ตลอดจน
วิธีการถ่ายทอดสิ่งดังกล่าวเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้มรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและโครงสร้างอัตลักษณ์
ทางเพศของบุคคลจึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้
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การสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ
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อูฐอยู่ในกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานเทศกาลและงานเฉลิมฉลองตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชุมชนเบดูอิน ในประเทศ
โอมาน การผลิตงานช่างฝีมือเพื่อเพาะและขยายพันธุ์อูฐนั้น ผู้ชายและผู้หญิงต่างมีบทบาทหน้าที่ของตนเองเมื่อดำ�เนินการผลิต
อุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือที่จำ�เป็น ผู้หญิงมีหน้าที่ผลิตสิ่งของประเภทงานถักทอเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ผู้ชายรับหน้าที่เป็นช่าง
แกะสลักไม้และช่างเงิน การแบ่งงานในลักษณะนี้ยังพบเห็นได้ในการผลิตของเล่นไม้แบบพื้นเมืองสำ�หรับเด็กของชาวบ้านใน
เฮอร์เวสโก ซากอรี่ ประเทศโครเอเชีย พวกเขาใช้เทคนิคที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัว โดยผู้ชายมีหน้าที่เก็บ
รวบรวมไม้วิลโล่ว์เนื้ออ่อน ไม้ไลม์ ไม้บีช และไม้เมเปิ้ล ต่อจากนั้นจะนำ�ไม้เหล่านั้นมาอบแห้ง ผ่า ตัด และแกะสลักเป็นของเล่น
ด้วยการใช้เครื่องมือพื้นเมืองแบบโบราณ ส่วนผู้หญิงมีหน้าที่ตกแต่งของเล่นด้วยการวาดลวดลายดอกไม้และรูปทรงเลขาคณิต
“จากจินตนาการ”

นอกจากนี้ การเข้าถึงและการเข้าร่วมเพือ่ แสดงออก
ทางมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมยังกำ�หนดตามเพศ
ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น งานช่างฝีมอื ดัง้ เดิมซึง่ มักจะ
พึง่ พาเฉพาะหน่วยงานด้านแรงงานตามบทบาททางเพศ
อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ทิ างสังคม เทศกาล และ
ศิลปะการแสดง สามารถเป็นเวทีทส่ี ะท้อนถึงปัญหาและ
ความไม่ชอบธรรมทางสังคมในชุมชนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง
ปัญหาเกีย่ วกับบทบาทและ หรือความไม่เสมอภาค
ทางเพศ ตัวอย่างเช่น ในงานเทศกาลประเพณีและ
การแสดงศิลปวัฒนธรรมมักพบคนสับเปลีย่ นบทบาท
ทางเพศกันและอาจทำ�ได้ดกี ว่าบทบาทเดิมของตน
ในลักษณะดังกล่าวนี้ ชุมชนจะสร้างพืน้ ทีเ่ พือ่ เสริมสร้าง
ความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับบทบาททางเพศซึง่ สะท้อน
ให้เห็นถึงการอำ�นวยความสะดวกต่างๆ และบางครัง้
มีลกั ษณะท้าทายต่อบรรทัดฐานทางเพศ

พัฒนาการด้านบทบาทและความสัมพันธ์
ทางเพศ
มนุษย์มกั ซึมซับการเรียนรูบ้ ทบาททางเพศจากวัยเด็ก
อย่างไรก็ตามบทบาททางเพศไม่ได้มคี วามคงทีแ่ น่นอน
เช่นเดียวกับมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม เนือ่ งจาก
บทบาททางเพศมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งตาม
สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปตามบริบท และเมือ่ เวลา
ล่วงเลยไป ชุมชนจะ “ต่อรอง” เกีย่ วกับบทบาทและ
บรรทัดฐานทางเพศของพวกเขา และหลายวัฒนธรรม
ทีก่ �ำ หนดเฉพาะแต่เพศใดเพศหนึง่ ให้เป็นกลุม่ พิเศษ
ในอดีตจะถูกเปิดออกมาโดยชุมชนทีม่ กี ลุม่ เพศสภาพ
อีกเพศหนึง่
มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมมีบทบาทสำ�คัญ
ในการสร้างและเผยแพร่คา่ นิยมตลอดจนบรรทัดฐาน
ทีเ่ กีย่ วกับเพศสภาพรวมถึงการถ่ายทอดค่านิยมและ
บรรทัดฐานเหล่านัน้ การสร้างแรงจูงใจเพือ่ ให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงของแนวทางปฏิบตั สิ ามารถทำ�ได้ใน
ทางปฏิบตั ิ เช่น การหาวิธแี ก้ปญ
ั หาสำ�หรับภัยคุกคาม
โดยเฉพาะ อีกทัง้ ยังสามารถตัง้ อยูบ่ นหลักการพืน้ ฐาน
เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมด้านโอกาส
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ในประเทศเวียดนาม การบรรเลงเพลงประกอบใน
พิธชี าแวน เชแมนส์ สงวนไว้ให้แก่ผหู้ ญิงเพือ่ เป็น
สือ่ กลาง โดยผูห้ ญิงจะแสดงเป็น “ผูช้ าย” แต่งกาย
และแสดงพฤติกรรมต่างๆ เป็นผูช้ าย ส่วนผูช้ ายจะ
แสดงบทผูห้ ญิง คล้ายคลึงกับการแสดงคาบุกิ ละครเวที
แบบญีป่ นุ่ ดัง้ เดิม ซึง่ นักแสดงชายจะแสดงบทผูห้ ญิง
เรียกว่า ‘อนนะกาตะ’ โดยแบ่งบทบาทการแสดงออก
เป็น 2 ประเภทหลัก คือ ‘อาราโกโตะ’ (แบบเข้มแข็ง
ดุดนั ) และ “วาโกโตะ’ (แบบอ่อนช้อยงดงาม) ลักษณะ
บทบาทของนักแสดง คือ ความกำ�กวมคลุมเครือทาง
เพศสภาพและความเป็นไปได้ดา้ นบทบาททางเพศ
ซึง่ จะนำ�ไปสูค่ �ำ ถามเกีย่ วกับระบบเพศสภาพคูร่ ะหว่าง
เพศชายและเพศหญิง โดยละครเวทีคาบุกเิ ป็นการแสดง
ทีบ่ อกเล่าเกีย่ วกับเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์และ
ความขัดแย้งทางศีลธรรมในแนวคิดเรือ่ งความสัมพันธ์
ของหัวใจ ปัจจุบนั คาบุกเิ ป็นการแสดงละครแบบญีป่ นุ่
ดัง้ เดิมทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมาก
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ซีอสั ทิสตา คือ รูปแบบของ “การแข่ง
กลอนสด” ในประเทศไซปรัส ซึง่ กวีผขู้ บั กลอน
จะพยายามใช้ปฏิภาณไหวพริบและ
ความหลักแหลมของตนในวรรณกรรม
มุขปาฐะ (วรรณกรรมชนิดทีถ่ า่ ยทอด
บอกเล่าด้วยปากเปล่า) เพือ่ เอาชนะอีกฝ่าย
โดยซีอสั ทิสตากลายเป็นส่วนประกอบทีไ่ ด้รบั
ความนิยมมายาวนานในงานเลีย้ งฉลอง
มงคลสมรส งานแสดง และงานเฉลิมฉลอง
เทศกาลอืน่ ๆ ซึง่ ฝูงชนกระตือรือร้นปลุกเร้า
ให้นกั กวีแข่งขัน การแข่งขันรูปแบบดัง้ เดิม
จะมีเฉพาะนักกวีชายเท่านัน้ ทีถ่ า่ ยทอด
วรรณกรรมมุขปาฐะ แต่เมือ่ ไม่นานมานีม้ ี
นักกวีหญิงจำ�นวนหนึง่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้
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ปัจจัยอืน่ ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงทางเพศสภาพ
เกีย่ วข้องกับประสิทธิภาพการเข้าร่วมในกระบวนการ
เจรจาต่อรองและประเด็นปัญหาว่าใครคือผูม้ อี ทิ ธิพล
การตัดสินใจเกีย่ วกับการถ่ายทอดและการสงวน
รักษามรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมไม่ได้เกิดขึน้ จาก
เหตุการณ์หรืออิทธิพลภายนอกแต่ถกู ฝังอยูภ่ ายใน
ระบบขนาดใหญ่ของเพศสภาพและความสัมพันธ์
เชิงอำ�นาจ โดยบรรทัดฐานและความสัมพันธ์เหล่านีจ้ ะ
ควบคุมพฤติกรรม ความสัมพันธ์ และกระบวนการเจรจา
ต่อรอง บ่อยครัง้ อาจมีการสอบถามผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชน
เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมมากยิง่ ขึน้ และสร้างดุลภาพ
ทางความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจ
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และขณะเดียวกันบรรทัดฐานทางเพศยังคงมีอทิ ธิพล
ต่อการถ่ายทอดมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมมีอทิ ธิพลต่อบรรทัดฐาน
ทางเพศ เพราะฉะนัน้ จึงมีความสัมพันธ์แบบสองทิศทาง
ระหว่างบรรทัดฐานทางเพศและมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรม
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บทบาททางเพศเปลีย่ นการถ่ายทอดนักกาลี
ซึง่ เป็นการแสดงละครทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในประเทศ
อิหร่านทีม่ บี ทบาทสำ�คัญกับคนทุกชนชัน้ ในสังคม
ปัจจุบนั ผูแ้ สดงละครหรือนักโกลซึง่ เป็นผูห้ ญิง
จะแสดงต่อหน้าผูช้ มการแสดงทีผ่ สมผสานคน
ทุกชนชัน้ เข้าด้วยกันซึง่ ตามปกติแล้วจะไม่สามารถ
พบเห็นการแสดงดังกล่าวนีไ้ ด้ทว่ั ไปในประเทศ
อิหร่าน เนือ่ งจากผูห้ ญิงจะเป็นผูแ้ สดง (แสดง
เดีย่ ว) ให้เฉพาะผูช้ มทีเ่ ป็นผูห้ ญิงเท่านัน้ กระทัง่
เมือ่ ไม่นานมานีผ้ แู้ สดงละครถูกยกให้เป็นบุคคล
สำ�คัญทีป่ กป้องรักษานิทานพืน้ บ้านซึง่ เป็นละคร
เกีย่ วกับเชือ้ ชาติเผ่าพันธุแ์ ละประเพณีวฒ
ั นธรรม
ของชาวอิหร่าน ทำ�ให้ได้รบั สถานะพิเศษทางสังคม
และตอนนีผ้ หู้ ญิงสามารถเข้าถึงได้

แนวคิดเกีย่ วกับความหลากหลายทางเพศ
เนือ่ งจากมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมแตกต่างกันไป
ในแต่ละชุมชน ทำ�ให้แนวความคิดเกีย่ วกับเพศ
มีความหลากหลายเช่นเดียวกัน ดังนัน้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับเพศทัว่ โลกจึงไม่ตรงกัน นอกจากนีย้ งั ต้อง
วิเคราะห์บทบาททางเพศและค่านิยมจากมุมมองของ
ชุมชน ตัวอย่างเช่น กลุม่ ชนเผ่าพืน้ เมืองในอเมริกาเหนือ
บางกลุม่ รับรูเ้ พศสภาพทีแ่ ตกต่างกันถึง 7 แบบ ได้แก่
คนแปลงเพศหรือคนข้ามเพศและคนทีม่ สี องบุคลิกภาพ

ปัจจุบนั สังคมชาวยุโรปและชาวเอเชียหลายแห่ง
รับรูว้ า่ มีกลุม่ ทางเพศมากกว่า 3 กลุม่ ขึน้ ไป
ตามปกติอายุและเพศมักเชือ่ มโยงกันอย่างใกล้ชดิ
ตัวอย่างเช่น บรรทัดฐานทางเพศและความคาดหวัง
เกีย่ วกับพฤติกรรมของเด็กจะแตกต่างจากวัยหนุม่ สาว
และผูใ้ หญ่ เนือ่ งจากวิวฒ
ั นาการด้านบทบาททางเพศ
และค่านิยมในสังคมส่งผลให้การเปลีย่ นแปลงเหล่านี้
อาจนำ�ไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นแนวทางการปฏิบตั แิ ละ
การแสดงออกทางมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
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เนือ่ งจากความสัมพันธ์ทางเพศภายในชุมชนมี
วิวฒ
ั นาการอย่างต่อเนือ่ ง จึงทำ�ให้ชมุ ชนสร้างโอกาส
สูค่ วามเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศรวมถึง
เพือ่ เอาชนะการกีดกันทางเพศหรือการเลือกปฏิบตั ิ
ทางเพศผ่านการปฏิบตั ทิ างมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรม ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
เป็นหัวใจของหลักสิทธิมนุษยชน เมือ่ พิจารณาด้าน
ความเสมอภาค ทางเพศและมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรมจะพบว่า มุมมองด้านสิทธิมนุษยชนไม่ได้
มุง่ เน้นด้านความแตกต่างระหว่างบทบาททางเพศแต่ให้
ความสนใจว่า พวกเขาจะปฏิเสธศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเหล่านัน้ หรือไม่ โดยอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ
หรือ CEDAW ไม่ได้มองเกีย่ วกับทัศนคติและแนวทาง
ปฏิบตั ทิ างวัฒนธรรมทีม่ อี ยูด่ ง้ั เดิมหรือแม้แต่บทบาท
หน้าที่ ซึง่ มอบหมายให้กบั ผูช้ ายหรือผูห้ ญิงว่าเป็น
ประเด็นปัญหา หากแต่มองถึงผลกระทบเชิงลบทีเ่ กิด
จากสิง่ เหล่านัน้ เช่น การเหมารวมบทบาทหน้าทีแ่ บบ
ตายตัวให้กบั ผูห้ ญิงเป็นการปลดอำ�นาจของเพศหญิง
หรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของผูห้ ญิง
จากมุมมองของการกีดกันทางเพศหรือการเลือกปฏิบตั ิ
ทางเพศจึงถือว่าเหมาะสมในการตัง้ คำ�ถามเพือ่ เรียก
ร้องให้ ‘รักษาไว้’ ซึง่ มุมมองเกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ าง
วัฒนธรรมทีม่ อี ยูด่ ง้ั เดิมทีร่ วมถึงและอาจส่งเสริมให้เกิด
การเลือกปฏิบตั แิ ละการด้อยสิทธิ์ เพราะฉะนัน้ การเรียก
ร้องดังกล่าวจึงต้องมีการวัดสิทธิของบุคคลซึง่ อาจ
เป็นกลุม่ คนทีม่ พี ลังอำ�นาจน้อยหรือถูกปลด อำ�นาจ
อันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั ดิ งั กล่าว นอกจากนีก้ ารปฏิบตั ิ
บางอย่างสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ไม่เคยได้รบั
การยอมรับจากมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน แต่การปฏิบตั ิ
จำ�นวนมากกลับอยูใ่ นพืน้ ทีส่ เี ทาทีเ่ ป็นอันตรายต่อบุคคล
ซึง่ อาจมีความซับซ้อนมาก

สิง่ นีก้ อ่ ให้เกิดคำ�ถามทีต่ อบได้ยากว่าใครจะเป็นผูก้ �ำ หนด
และจะกำ�หนดขึน้ เมือ่ ไหร่ ซึง่ เมือ่ ยึดตามหลักของ
การไม่เลือกปฏิบตั แิ ละประโยชน์ของผูม้ บี ทบาทสำ�คัญ
พบว่า ทุกคนในชุมชนต้องเข้ามามีสว่ นร่วมซึง่ รวมถึง
กลุม่ คนทีม่ พี ลังอำ�นาจน้อยหรือถูกปลดอำ�นาจ
อันเนือ่ งมาจากเพศสภาพ กล่าวคือกลุม่ คนทางสังคม
เหล่านีอ้ าจส่งเสริมหรือแม้แต่สนับสนุนหรือกระตุน้
ให้เกิดการเลือกปฏิบตั แิ บบดัง้ เดิมก็เป็นได้ เหตุผลของ
การกระทำ�ดังกล่าวนีม้ กั สัมพันธ์กบั หน้าทีท่ างสังคม
ด้านการปฏิบตั แิ ละการมุง่ เน้นความสำ�คัญเพือ่ สร้าง
ความเข้าใจด้านเพศทีต่ รงกันทีม่ พี ลวัตรเมือ่ รับบทบาท
หน้าที่ แม้วา่ มุมมองเชิงปฏิบตั ลิ ะเมิด สิทธิมนุษยชน
แต่มมุ มองดังกล่าวอาจเป็นหน้าทีท่ างสังคมทีส่ �ำ คัญ
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มาเอ็นเดเลโอ ยา วันนาเวค หรือ MYWO องค์กรสตรีแห่งประเทศเคนย่าดำ�เนินงานร่วมกับชุมชนที่มีพิธีขลิบอวัยวะเพศของ
ผู้หญิง หรือ FGM ซึ่งเป็นประเพณีโบราณ และร่วมมือกับชุมชนดังกล่าวเพื่อสร้างพิธีทางเลือกขณะที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งมุมมอง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมเชิงบวกต่อพิธีทางศาสนา องค์กรสตรี ได้เข้าพบปะกับมารดา บุตรสาว บิดา และผู้นำ�ชุมชน เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลว่าควรเปลี่ยนแปลงขนบประเพณีหรือไม่และจะเปลี่ยนแปลงขนบประเพณีดังกล่าวอย่างไร พวกเขาออกแบบ
พิธีทางศาสนาทางเลือกมาให้ในลักษณะของพิธีฉลอง วันบรรลุนิติภาวะ การแยกตัวออกจากสังคมไปสู่ความสันโดษ การแบ่งปัน
ข้อมูล และการเฉลิมฉลอง แต่ไม่มีการขลิบอวัยวะเพศของผู้หญิงของ ซึ่งกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ เตินนิลา นา มูแกมโบ – “การขลิบ
ด้วยคำ�พูด” เมื่อพิธีทางศาสนาทางเลือกถูกนำ�มาทดลองใช้งานในเมืองเมรุ ประเทศเคนย่า มีครอบครัวเพียง 12 ครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น 30 คน เท่านั้นที่มาเข้าร่วมพิธีการแยกตัวออกจากสังคมไปสู่ความสันโดษ ต่อจากนั้นความเคลือบแคลงสงสัยและ
ความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนจำ�นวนมากในชุมชนจะเลือนหายไปทันที อย่างไรก็ตามพิธีเฉลิมฉลอง
สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างมากและหลังจากนั้น MYWO เริ่มรับคำ�ถามจากบุคคลและกลุ่มคนที่ให้ความสนใจและภายใน
เวลา 1 ปี มีครอบครัวจำ�นวน 200 ครัวเรือน จาก 11 แห่ง ในเมืองเมรุ เข้าร่วมพิธีเปลี่ยนสภาวะทางเลือก1

เมือ่ กล่าวถึงการเลือกปฏิบตั ทิ างเพศในมรดกภูมปิ ญ
ั ญา
ทางวัฒนธรรมจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิง่ เพือ่
หลีกเลีย่ งมุมมองทีเ่ รียบง่ายจนเกินไปบนพืน้ ฐานทีว่ า่
มีการเลือกปฏิบตั กิ บั กลุม่ เพศสภาพกลุม่ หนึง่ เท่านัน้
อย่างไรก็ตามนับว่าเป็นความจริงในหลายกรณีแต่
ไม่นบั ว่าเป็นกรณีสว่ นใหญ่ในสังคมทัว่ โลกทีว่ า่
แนวปฏิบตั ทิ างสังคมและวัฒนธรรมถูกแยกออก
จากกัน (ตาม อายุ เพศสภาพ และเงือ่ นไขอืน่ ๆ) และ
ไม่ควรนำ�เพียงสิง่ นีเ้ ท่านัน้ เพือ่ มาเป็นเครือ่ งหมายว่ามี
การเลือกปฏิบตั เิ กิดขึน้ เมือ่ ผ่านการวิเคราะห์ทางเพศ
สภาพแล้วเท่านัน้ จึงจะทำ�ให้ชมุ ชนตระหนักรูว้ า่ มรดก
ภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมของพวกเขา คือ แนวปฏิบตั ิ
ทางสังคม พิธกี รรม ความรูค้ วามชำ�นาญ ธรรมเนียม
มุขปาฐะ เป็นต้น หรือไม่ ซึง่ แท้จริงแล้วเป็นการพินจิ

พิเคราะห์เพือ่ จำ�แนกความแตกต่าง นอกจากนี้
ไม่มคี วามจำ�เป็นใดๆ ทีจ่ ะต้องนำ�การแบ่งเพศสภาพ
เข้ามาพิจารณาในมุมมองด้านการเลือกปฏิบตั ิ
พันธกิจทีม่ ตี อ่ สิทธิมนุษยชนถูกระบุอย่างชัดเจนใน
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมปิ ญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรม (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่าอนุสญ
ั ญาฯ) ซึง่ ให้
การยืนยันว่ามรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมทีม่ ี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถนำ�มาพิจารณาภายใน
ขอบเขตของอนุสญ
ั ญาฯ (มาตรา 2.1)

1. Maendeleo Ya Wanawake Organization. 2002. Evaluating Efforts to Eliminate the Practice of Female Genital Mutilation. Raising Awareness and Changing
Harmful Norms in Kenya, Washington DC: PATH.
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เพศสภาพในด้านการสงวนรักษา
ระหว่างความสัมพันธ์ทางเพศและมรดกภูมปิ ญ
ั ญา
ทางวัฒนธรรมอาจเปิดเส้นทางสายใหม่ในการสงวน
รักษาอย่างมีประสิทธิภาพ การมุง่ เน้นให้เห็นถึงบทบาท
สำ�คัญของชุมชนด้านการสงวนรักษาเป็นโอกาสสำ�คัญ
เพือ่ การณ์น้ี เนือ่ งจากชุมชนและกลุม่ ต่างๆ ไม่ได้ผสม
กลมกลืนเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันจึงเป็นสิง่ สำ�คัญทีจ่ ะต้อง
จำ�แนกความแตกต่างของผูร้ บั บทบาทหลักและบทบาท
หน้าทีข่ องพวกเขาเพือ่ ตรวจสอบมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรมโดยให้ความสำ�คัญในการพิจารณาเพศสภาพ
มิฉะนัน้ ความเป็นไปได้ดา้ นความเสีย่ งใหม่ๆ ของ
การสงวนรักษาอย่างมีประสิทธิภาพอาจยังคงไม่มี
ผูใ้ ดมองเห็นและไม่มใี ครเข้าถึง
เพศสภาพและมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมมี
ปฏิสมั พันธ์กนั อย่างซับซ้อนในระดับหนึง่ ซึง่ เป็น
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันผ่านการตรากฎหมาย
การปฏิบตั ิ การถ่ายทอด เป็นต้น ด้วยเหตุนแ้ี นวทางใน
การสงวนรักษาอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางเพศ
สภาพ โดยอาจเป็นทัง้ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งและ
สร้างความอ่อนแอให้กบั สถานะและการรับรูข้ องชุมชน
และสมาชิกรายบุคคลและกลุม่ ย่อยของชุมชน
อนุสญ
ั ญาฯ เล็งเห็นถึง มาตรการสงวนรักษาทัง้ ใน
ระดับประเทศ และระดับสากล ระดับประเทศ
ประกอบด้วย การระบุจ�ำ แนกอัตลักษณ์ และการขึน้
บัญชีมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม การจัดตัง้ สถาบัน
การกำ�หนดนโยบายและกรอบ การดำ�เนินงานทาง
กฎหมาย และจัดทำ�แผนการสงวนรักษา การวิจยั และ
การสร้างความตระหนักรู้ และการจัดทำ�ยุทธศาสตร์
การศึกษาระดับสากล รัฐภาคีอาจขอรับการสนับสนุน
ระดับนานาชาติดา้ นการสงวนรักษา และเสนอชือ่

มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมเพือ่ ขอขึน้ บัญชีจารึกใน
รายการต่าง ๆ ของอนุสญ
ั ญาฯ หรือ ข้อเสนอการปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการสงวนรักษาทีด่ เี ลิศ

เพศสภาพในด้านการตรวจสอบ
ปัญหาหลักทีส่ �ำ คัญในการดำ�เนินการอนุสญ
ั ญาฯ คือ
ไม่ปรากฏการมีสว่ นร่วมจากผูห้ ญิงในการสร้างสรรค์
(การสร้างขึน้ ใหม่) และการสงวนรักษามรดกภูมปิ ญ
ั ญา
ทางวัฒนธรรม ลักษณะดังกล่าวเกิดขึน้ กับสมาชิกในสังคม
ชายขอบ ซึง่ การมีสว่ นร่วมของพวกเขาไม่คอ่ ยเป็นทีร่ บั รู้
ในระดับประเทศหรือระดับสากล2 ในบางครัง้ พืน้ ทีม่ รดก
ภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมของกลุม่ เพศสภาพชายขอบ
ถูกออกเป็นกฎหมายให้เป็นเพียงพืน้ ทีท่ างสังคมทีอ่ นุญาต
ให้พวกเขาสามารถดำ�รงอยูไ่ ด้เท่านัน้ เพราะฉะนัน้
ความลำ�เอียงทางเพศด้านการตรวจสอบมรดกภูมปิ ญ
ั ญา
ทางวัฒนธรรมในระดับประเทศจึงต้องแบกรับความเสีย่ ง
ทีว่ า่ มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมของบางกลุม่ เพศ
สภาพอาจถูกมองข้ามหรือละเลย

โครงการศึกษาประวัตศิ าสตร์ของผูห้ ญิงชาววานยี ซึง่ เป็นโครงการ
ศึกษาประวัตศิ าสตร์บอกเล่าและ ผูห้ ญิงชาวอะบอริจนิ ในประเทศ
ออสเตรเลียเป็นผูน้ �ำ โครงการได้มงุ่ เน้นเรือ่ งการรับรูถ้ งึ มรดกเกีย่ วข้อง
กับผูห้ ญิงชาววานยี และแสดงให้เห็นถึงความลำ�เอียงทางเพศและ
ความลำ�เอียงด้านอืน่ ๆ ในการตรวจสอบและบริหารจัดการมรดก
ผูห้ ญิงชาววานยีมองว่า พวกเธอมีความวิตกกังวลว่า มรดกของพวก
เธอจะไม่ได้รบั ความสนใจหรือความชอบธรรมในแผนการดำ�เนินงาน
จากภาครัฐ พวกเธอจึงสร้างกลยุทธ์เพือ่ ให้เสียงของพวกเธอเป็นทีร่ จู้ กั
ในการเจรจาต่อรองเกีย่ วกับอนาคตของมรดกของพวกเธอและประสบ
ความสำ�เร็จในการได้มาซึง่ การรับรู3้

2. Document ITH/13/8COM/INF.5.c.
3. 	Smith, L., Morgan, A. and van der Meer, A. 2003. Community-driven Research in Cultural Heritage Management: The Waanyi Women’s History Project.
International Journal of Heritage Studies, Vol. 9, No. 1.
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เพศสภาพในด้านการขึน้ บัญชี
เช่นเดียวกัน การขึน้ บัญชีมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
งานวิจยั และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องเสีย่ งทีจ่ ะถูกห้าม
ไม่ให้พดู ถึงหรือ มีการบิดเบือนความจริงเกีย่ วกับ
การมีสว่ นร่วมในมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมของ
ผูห้ ญิงหรือกลุม่ คนชายขอบ อ้างตามอนุสญ
ั ญาฯ
การขึน้ บัญชีมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมควรจะ
ดำ�เนินการโดยการมีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีจ่ ากชุมชน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยเหตุนก้ี ารฝึกอบรมและการสนับสนุน
เพือ่ การขึน้ บัญชีโดยชุมชนจำ�เป็นต้องนำ�มาพิจารณา
ว่าขอบเขตเนือ้ หา มีสว่ นเกีย่ วข้องและเป็นตัวแทนของ
ชุมชนในแง่ของเพศสภาพอย่างสมบูรณ์ กระบวนการนี้
ทำ�ให้มรดกภูมปิ ญ
ั ญา ทางวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย
ถูกตรวจสอบและตัง้ ข้อสมมติฐานทางเพศเบือ้ งต้น
เพือ่ ทำ�ให้สามารถมองเห็นถึงการถ่ายทอดและ
การสงวนรักษา

เพศสภาพในแผนการสงวนรักษา

การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการสงวนรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความสำ�คัญต่อ
การแสดงออกในอนาคตของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมโดยเฉพาะ การที่ชุมชนสะท้อนให้เห็นถึง
ความสำ�คัญและความหมายของการปฏิบัติ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่พวกเขาต้องรับกลยุทธ์
และการดำ�เนินการเพื่อระบุความสำ�คัญและ
ความหมาย และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องระหว่าง
มนุษย์และทรัพยากรทางการเงิน ซึ่งเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคนในชุมชน เสียงจาก
กลุ่มคน ต่างเพศต่างวัยจะถูกนำ�มาพิจารณา
โดยเบื้องต้นชุมชนเองต้องแสดงให้เห็นถึง
ความเข้าใจของตนเองอย่างชัดเจน
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ต่อเพศสภาพและบทบาททางเพศ และสิ่งเหล่านี้
มีความเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมอย่างไร
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม หน่วย
งานการศึกษา และประชาคมวิจัย สามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในด้านการสนับสนุนมุมมองและความรู้
เกี่ยวกับระเบียบวิธีแบบบูรณาการของมุมมองต่อ
เพศสภาพด้านการสงวนรักษา ผู้มีบทบาทที่สำ�คัญ
ในชุมชนและที่ไม่ใช่ชุมชนและมาตรการต่างๆ ได้แก่
มาตรการพิเศษด้านบทบาททางเพศและเพศสภาพ
ที่ไปสู่ความสำ�เร็จของแผนการสงวนรักษา

หากนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม คือ การสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างเพศสภาพและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ผู้กำ�หนดนโยบายสงวนรักษาจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจ
ว่ามีเสียงของผู้เข้าร่วมที่หลากหลายซึ่งรวมถึงกลุ่ม
เพศสภาพที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม การมอบหมายหน้าที่
ดังกล่าวนี้ให้กับสมาชิกชุมชนเพียงไม่กี่คน ผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก หรือหน่วยงานภาครัฐเพียงไม่กี่หน่วยงาน
นั้นอาจมีความเสี่ยง นอกจากนี้การกำ�หนดนโยบาย
ยังเป็นวิธีการส่งเสริมสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน
(รวมถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศ)
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเคารพศักดิ์ศรีและ
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันเพื่อสงวน
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามอนุสัญญาฯ
(มาตรา 2.1) และเพื่อให้มั่นใจว่าการสร้างการตระหนัก
รับรู้จะไม่มีส่วนทำ�ให้เกิด “การตัดสินในรูปแบบ
ทางการเมือง สังคม เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา หรือ
การเลือกปฏิบัติทางเพศ” (แนวทางปฏิบัติ 102)
ตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

© 2012 by Firoz Mahmud – Photograph: Murshid Anwar

เพศสภาพในด้านการพัฒนานโยบาย

ความเสมอภาคทางเพศ เช่น CEDAW และ พิธีสาร
เลือกรับ4 อาจเป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีประโยชน์ นอกจากนี้
สำ�หรับงานนโยบายต้องครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
หากจำ�เป็นต้องนำ�มาพิจารณาในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติจากความหลากหลาย ทางเพศที่มีอยู่ใน
อาณาเขตของรัฐ

4.	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and its Optional Protocol, see: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx.
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เพศสภาพในด้านการขึน้ บัญชีระดับสากล
ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา การอ้างอิงถึงเพศสภาพถูก
นำ�เสนอในการอภิปรายและการตัดสินใจในทีป่ ระชุม
ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพือ่ สงวนรักษามรดก
ภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมเพือ่ ขึน้ บัญชีจารึกเพิม่ มากขึน้
โดยคำ�อธิบายเกีย่ วกับบทบาททางเพศปรากฏอยูใ่ นแฟ้ม
เอกสารทีเ่ สนอชือ่ อย่างไรก็ตามคณะทีป่ รึกษายังคงวิตก
กังวลว่ามีการกล่าวถึงเพศสภาพในการเสนอชือ่ ไม่เพียงพอ
นอกจากนีพ้ วกเขายังสนับสนุนให้รฐั ภาคีอธิบายถึง
ความหลากหลายของผูม้ บี ทบาทหลักทีส่ �ำ คัญเกีย่ วกับ
มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมโดยเน้นความสนใจในเรือ่ ง
เพศสภาพ5

ความเข้าใจตรงกันเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
สภาพและมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ
อย่างมากต่อการสงวนรักษาใน 2 ลักษณะ คือ
ความเข้าใจสามารถเปิดประตูสเู่ ส้นทางใหม่ในการสงวน
รักษาและเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งให้กบั ทุกย่างก้าว
สูค่ วามเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศ ดังนัน้
การบูรณาการเรือ่ งเพศสภาพในด้านการสงวนรักษาจึง
ไม่ได้เป็นเพียงโอกาสแต่เป็นความจำ�เป็นทางจริยธรรม

การบูรณาการเรือ่ งเพศสภาพ
แม้วา่ ข้อความในอนุสญ
ั ญาฯ ไม่ได้กล่าวถึงเพศสภาพไว้
อย่างชัดเจน แต่หน่วยงานภาครัฐกลับเพิม่
ความสนใจในประเด็นปัญหาทางเพศสภาพและเรียกร้อง
ให้รฐั “ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อบทบาททางเพศ”
ดังจะเห็นได้จากการรายงานเกีย่ วกับสถานะภาพของ
มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมทีข่ น้ึ บัญชีจารึก6
การเรียกร้องนีส้ ง่ ผลให้แบบฟอร์มและคำ�แนะนำ�ทัง้ หมด
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศและ
รายงานเกีย่ วกับการดำ�เนินงานตามอนุสญ
ั ญาฯ ของรัฐ
ภาคีมกี ารอ้างอิงถึงเพศสภาพ และแก้ไขเพิม่ เติม
ลงในแนวปฏิบตั กิ ารดำ�เนินงานของอนุสญ
ั ญาฯ อีกทัง้ มี
โครงการเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพระดับโลกของยูเนสโก
(UNESCO) เพือ่ ดำ�เนินการตามอนุสญ
ั ญาฯ ซึง่ รวมถึง
การฝึกอบรมและการให้ค�ำ แนะนำ�เกีย่ วกับแนวทาง
การสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมทางเพศ
เพือ่ การสงวนรักษา

5. Document ITH/13/8COM/7.
6. Decision 9.COM 13.a in Document ITH/14/9COM/Decisions.

สภาสตรีแห่งชาติมอบหมายให้สมาคมคติชน
พืน้ บ้านอียปิ ต์ หรือ ESFT ซึง่ เป็นองค์กรพัฒนา
เอกชน ให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดทำ�เอกสาร
บันทึก และฝึกอบรมผูห้ ญิงในประเทศอียปิ ต์
ตอนบนเพือ่ สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม
โดยมีผหู้ ญิงจำ�นวนมากกว่า 300 คน เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมครัง้ ที่ 1 และตามมาด้วยโครงการ
ฝึกอบรมครัง้ ที่ 2 การให้ความสนใจอย่างมากจาก
ผูห้ ญิงต่อการดำ�เนินงานดังกล่าวนำ�พาพวกเธอ
สูก่ ารฟืน้ ฟูมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมทีม่ ี
ความสำ�คัญต่อพวกเธอโดยเฉพาะแต่ได้รบั
การคุกคามอย่างรุนแรง
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