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การสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ 

ค่�นิยม บรรทัดฐ�น และระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับ  
เพศ หล�กหล�ย และแตกต่�งกันไปในแต่ละสังคม 
ชุมชน และกลุ่มชนต่�งๆ มรดกภูมิปัญญ�ท�ง
วัฒนธรรมทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงก�รจัดก�รและ
ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้และบรรทัดฐ�นเกี่ยวกับบทบ�ท
หน้�ที่และคว�มสัมพันธ์ระหว่�งและภ�ยในกลุ่มเพศ
ต่�ง ๆ ในชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่ง ในลักษณะดังกล่�ว 
มรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมมีระดับสิทธิต�มบริบท
เพื่อกำ�หนดบทบ�ทและอัตลักษณ์ท�งเพศ ตลอดจน
วิธีก�รถ่�ยทอดสิ่งดังกล่�วเหล่�นั้น ด้วยเหตุนี้มรดก
ภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมและโครงสร้�งอัตลักษณ์
ท�งเพศของบุคคลจึงไม่ส�ม�รถแยกออกจ�กกันได้ 

วิถีอาหารแบบด้ังเดิมท่ีดำารงอยู่ในหลายชุมชม 
พบว่า ผู้หญิงมีบทบาทโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์ 
หลักสำาคัญในแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว คือ 
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมารดาและ 
บุตรสาว โดยบุตรสาวจะสังเกตการณ์ เรียนรู้ 
และเข้าไปมีส่วนร่วมกับมารดาเพ่ือปฏิบัติ 
หน้าท่ี ซ่ึงทำาให้บทบาทหน้าท่ีดังกล่าวค่อยๆ 
กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของอัตลักษณ์ของสตรี 
ผ่านการทำาซำา้
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อูฐอยู่ในกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานเทศกาลและงานเฉลิมฉลองตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชุมชนเบดูอิน ในประเทศ
โอมาน การผลิตงานช่างฝีมือเพื่อเพาะและขยายพันธุ์อูฐนั้น ผู้ชายและผู้หญิงต่างมีบทบาทหน้าที่ของตนเองเมื่อดำาเนินการผลิต
อุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือที่จำาเป็น ผู้หญิงมีหน้าที่ผลิตสิ่งของประเภทงานถักทอเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ผู้ชายรับหน้าที่เป็นช่าง
แกะสลักไม้และช่างเงิน การแบ่งงานในลักษณะนี้ยังพบเห็นได้ในการผลิตของเล่นไม้แบบพื้นเมืองสำาหรับเด็กของชาวบ้านใน 
เฮอร์เวสโก ซากอรี่ ประเทศโครเอเชีย พวกเขาใช้เทคนิคที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัว โดยผู้ชายมีหน้าที่เก็บ
รวบรวมไม้วิลโล่ว์เนื้ออ่อน ไม้ไลม์ ไม้บีช และไม้เมเปิ้ล ต่อจากนั้นจะนำาไม้เหล่านั้นมาอบแห้ง ผ่า ตัด และแกะสลักเป็นของเล่น
ด้วยการใช้เครื่องมือพื้นเมืองแบบโบราณ ส่วนผู้หญิงมีหน้าที่ตกแต่งของเล่นด้วยการวาดลวดลายดอกไม้และรูปทรงเลขาคณิต 
“จากจินตนาการ”

นอกจ�กน้ี ก�รเข้�ถึงและก�รเข้�ร่วมเพ่ือแสดงออก 
ท�งมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมยังกำ�หนดต�มเพศ
ด้วยเช่นกัน ตัวอย่�งเช่น ง�นช่�งฝีมือด้ังเดิมซ่ึงมักจะ 
พ่ึงพ�เฉพ�ะหน่วยง�นด้�นแรงง�นต�มบทบ�ทท�งเพศ

อย่�งไรก็ต�ม แนวปฏิบัติท�งสังคม เทศก�ล และ 
ศิลปะก�รแสดง ส�ม�รถเป็นเวทีท่ีสะท้อนถึงปัญห�และ 
คว�มไม่ชอบธรรมท�งสังคมในชุมชนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
ปัญห�เก่ียวกับบทบ�ทและ หรือคว�มไม่เสมอภ�ค 
ท�งเพศ ตัวอย่�งเช่น ในง�นเทศก�ลประเพณีและ 
ก�รแสดงศิลปวัฒนธรรมมักพบคนสับเปล่ียนบทบ�ท
ท�งเพศกันและอ�จทำ�ได้ดีกว่�บทบ�ทเดิมของตน  
ในลักษณะดังกล่�วน้ี ชุมชนจะสร้�งพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมสร้�ง
คว�มตระหนักรู้เก่ียวกับบทบ�ทท�งเพศซ่ึงสะท้อน 
ให้เห็นถึงก�รอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ และบ�งคร้ัง 
มีลักษณะท้�ท�ยต่อบรรทัดฐ�นท�งเพศ  

พัฒนาการด้านบทบาทและความสัมพันธ์
ทางเพศ

มนุษย์มักซึมซับก�รเรียนรู้บทบ�ทท�งเพศจ�กวัยเด็ก 
อย่�งไรก็ต�มบทบ�ทท�งเพศไม่ได้มีคว�มคงท่ีแน่นอน 
เช่นเดียวกับมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม เน่ืองจ�ก
บทบ�ทท�งเพศมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ืองต�ม
สถ�นก�รณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปต�มบริบท และเม่ือเวล�
ล่วงเลยไป ชุมชนจะ “ต่อรอง” เก่ียวกับบทบ�ทและ
บรรทัดฐ�นท�งเพศของพวกเข� และหล�ยวัฒนธรรม 
ท่ีกำ�หนดเฉพ�ะแต่เพศใดเพศหน่ึงให้เป็นกลุ่มพิเศษ 
ในอดีตจะถูกเปิดออกม�โดยชุมชนท่ีมีกลุ่มเพศสภ�พ 
อีกเพศหน่ึง

มรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมมีบทบ�ทสำ�คัญ 
ในก�รสร้�งและเผยแพร่ค่�นิยมตลอดจนบรรทัดฐ�น
ท่ีเก่ียวกับเพศสภ�พรวมถึงก�รถ่�ยทอดค่�นิยมและ
บรรทัดฐ�นเหล่�น้ัน ก�รสร้�งแรงจูงใจเพ่ือให้เกิด 
ก�รเปล่ียนแปลงของแนวท�งปฏิบัติส�ม�รถทำ�ได้ใน 
ท�งปฏิบัติ เช่น ก�รห�วิธีแก้ปัญห�สำ�หรับภัยคุกค�ม
โดยเฉพ�ะ อีกท้ังยังส�ม�รถต้ังอยู่บนหลักก�รพ้ืนฐ�น
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดคว�มเสมอภ�คเท่�เทียมด้�นโอก�ส 
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ในประเทศเวียดนาม การบรรเลงเพลงประกอบใน 
พิธีชาแวน เชแมนส์ สงวนไว้ให้แก่ผู้หญิงเพ่ือเป็น 
ส่ือกลาง โดยผู้หญิงจะแสดงเป็น “ผู้ชาย” แต่งกาย 
และแสดงพฤติกรรมต่างๆ เป็นผู้ชาย ส่วนผู้ชายจะ 
แสดงบทผู้หญิง คล้ายคลึงกับการแสดงคาบุกิ ละครเวที
แบบญ่ีปุ่นด้ังเดิม ซ่ึงนักแสดงชายจะแสดงบทผู้หญิง  
เรียกว่า ‘อนนะกาตะ’ โดยแบ่งบทบาทการแสดงออก
เป็น 2 ประเภทหลัก คือ ‘อาราโกโตะ’ (แบบเข้มแข็ง
ดุดัน) และ “วาโกโตะ’ (แบบอ่อนช้อยงดงาม) ลักษณะ
บทบาทของนักแสดง คือ ความกำากวมคลุมเครือทาง  
เพศสภาพและความเป็นไปได้ด้านบทบาททางเพศ 
ซ่ึงจะนำาไปสู่คำาถามเก่ียวกับระบบเพศสภาพคู่ระหว่าง
เพศชายและเพศหญิง โดยละครเวทีคาบุกิเป็นการแสดง 
ท่ีบอกเล่าเก่ียวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และ 
ความขัดแย้งทางศีลธรรมในแนวคิดเร่ืองความสัมพันธ์
ของหัวใจ ปัจจุบันคาบุกิเป็นการแสดงละครแบบญ่ีปุ่น
ด้ังเดิมท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก
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ซีอัสทิสตา คือ รูปแบบของ “การแข่ง 
กลอนสด” ในประเทศไซปรัส ซ่ึงกวีผู้ขับกลอน
จะพยายามใช้ปฏิภาณไหวพริบและ 
ความหลักแหลมของตนในวรรณกรรม 
มุขปาฐะ (วรรณกรรมชนิดท่ีถ่ายทอด 
บอกเล่าด้วยปากเปล่า) เพ่ือเอาชนะอีกฝ่าย 
โดยซีอัสทิสตากลายเป็นส่วนประกอบท่ีได้รับ
ความนิยมมายาวนานในงานเล้ียงฉลอง 
มงคลสมรส งานแสดง และงานเฉลิมฉลอง
เทศกาลอ่ืน ๆ ซ่ึงฝูงชนกระตือรือร้นปลุกเร้า 
ให้นักกวีแข่งขัน การแข่งขันรูปแบบด้ังเดิม 
จะมีเฉพาะนักกวีชายเท่าน้ันท่ีถ่ายทอด
วรรณกรรมมุขปาฐะ แต่เม่ือไม่นานมาน้ีมี 
นักกวีหญิงจำานวนหน่ึงได้เข้าร่วมการแข่งขันน้ี
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และขณะเดียวกันบรรทัดฐ�นท�งเพศยังคงมีอิทธิพล 
ต่อก�รถ่�ยทอดมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม
มรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อบรรทัดฐ�น
ท�งเพศ เพร�ะฉะน้ันจึงมีคว�มสัมพันธ์แบบสองทิศท�ง
ระหว่�งบรรทัดฐ�นท�งเพศและมรดกภูมิปัญญ�ท�ง
วัฒนธรรม

ปัจจัยอ่ืนท่ีมีผลต่อก�รเปล่ียนแปลงท�งเพศสภ�พ
เก่ียวข้องกับประสิทธิภ�พก�รเข้�ร่วมในกระบวนก�ร
เจรจ�ต่อรองและประเด็นปัญห�ว่�ใครคือผู้มีอิทธิพล 
ก�รตัดสินใจเก่ียวกับก�รถ่�ยทอดและก�รสงวน
รักษ�มรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมไม่ได้เกิดข้ึนจ�ก
เหตุก�รณ์หรืออิทธิพลภ�ยนอกแต่ถูกฝังอยู่ภ�ยใน 
ระบบขน�ดใหญ่ของเพศสภ�พและคว�มสัมพันธ์
เชิงอำ�น�จ โดยบรรทัดฐ�นและคว�มสัมพันธ์เหล่�น้ีจะ
ควบคุมพฤติกรรม คว�มสัมพันธ์ และกระบวนก�รเจรจ�
ต่อรอง บ่อยคร้ังอ�จมีก�รสอบถ�มผู้อยู่อ�ศัยในชุมชน
เพ่ือให้เกิดก�รมีส่วนร่วมม�กย่ิงข้ึนและสร้�งดุลภ�พ 
ท�งคว�มสัมพันธ์เชิงอำ�น�จ
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บทบาททางเพศเปล่ียนการถ่ายทอดนักกาลี  
ซ่ึงเป็นการแสดงละครท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศ
อิหร่านท่ีมีบทบาทสำาคัญกับคนทุกชนช้ันในสังคม 
ปัจจุบันผู้แสดงละครหรือนักโกลซ่ึงเป็นผู้หญิง 
จะแสดงต่อหน้าผู้ชมการแสดงท่ีผสมผสานคน 
ทุกชนช้ันเข้าด้วยกันซ่ึงตามปกติแล้วจะไม่สามารถ
พบเห็นการแสดงดังกล่าวน้ีได้ท่ัวไปในประเทศ
อิหร่าน เน่ืองจากผู้หญิงจะเป็นผู้แสดง (แสดง
เด่ียว) ให้เฉพาะผู้ชมท่ีเป็นผู้หญิงเท่าน้ัน กระท่ัง
เม่ือไม่นานมาน้ีผู้แสดงละครถูกยกให้เป็นบุคคล
สำาคัญท่ีปกป้องรักษานิทานพ้ืนบ้านซ่ึงเป็นละคร
เก่ียวกับเช้ือชาติเผ่าพันธ์ุและประเพณีวัฒนธรรม
ของชาวอิหร่าน ทำาให้ได้รับสถานะพิเศษทางสังคม 
และตอนน้ีผู้หญิงสามารถเข้าถึงได้

แนวคิดเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศ

เน่ืองจ�กมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมแตกต่�งกันไป
ในแต่ละชุมชน ทำ�ให้แนวคว�มคิดเก่ียวกับเพศ 
มีคว�มหล�กหล�ยเช่นเดียวกัน ดังน้ันคว�มเข้�ใจ 
เก่ียวกับเพศท่ัวโลกจึงไม่ตรงกัน นอกจ�กน้ียังต้อง
วิเคร�ะห์บทบ�ทท�งเพศและค่�นิยมจ�กมุมมองของ
ชุมชน ตัวอย่�งเช่น กลุ่มชนเผ่�พ้ืนเมืองในอเมริก�เหนือ 
บ�งกลุ่มรับรู้เพศสภ�พท่ีแตกต่�งกันถึง 7 แบบ ได้แก่ 
คนแปลงเพศหรือคนข้�มเพศและคนท่ีมีสองบุคลิกภ�พ

ปัจจุบันสังคมช�วยุโรปและช�วเอเชียหล�ยแห่ง 
รับรู้ว่�มีกลุ่มท�งเพศม�กกว่� 3 กลุ่มข้ึนไป  
ต�มปกติอ�ยุและเพศมักเช่ือมโยงกันอย่�งใกล้ชิด 
ตัวอย่�งเช่น บรรทัดฐ�นท�งเพศและคว�มค�ดหวัง 
เก่ียวกับพฤติกรรมของเด็กจะแตกต่�งจ�กวัยหนุ่มส�ว
และผู้ใหญ่ เน่ืองจ�กวิวัฒน�ก�รด้�นบทบ�ทท�งเพศ
และค่�นิยมในสังคมส่งผลให้ก�รเปล่ียนแปลงเหล่�น้ี 
อ�จนำ�ไปสู่ก�รปรับเปล่ียนแนวท�งก�รปฏิบัติและ 
ก�รแสดงออกท�งมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม
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ความเสมอภาคทางเพศ

เน่ืองจ�กคว�มสัมพันธ์ท�งเพศภ�ยในชุมชนมี
วิวัฒน�ก�รอย่�งต่อเน่ือง จึงทำ�ให้ชุมชนสร้�งโอก�ส 
สู่คว�มเสมอภ�คและคว�มเท่�เทียมท�งเพศรวมถึง 
เพ่ือเอ�ชนะก�รกีดกันท�งเพศหรือก�รเลือกปฏิบัติ 
ท�งเพศผ่�นก�รปฏิบัติท�งมรดกภูมิปัญญ�ท�ง
วัฒนธรรม คว�มเสมอภ�คและก�รไม่เลือกปฏิบัติ 
เป็นหัวใจของหลักสิทธิมนุษยชน เม่ือพิจ�รณ�ด้�น 
คว�มเสมอภ�ค ท�งเพศและมรดกภูมิปัญญ�ท�ง
วัฒนธรรมจะพบว่� มุมมองด้�นสิทธิมนุษยชนไม่ได้ 
มุ่งเน้นด้�นคว�มแตกต่�งระหว่�งบทบ�ทท�งเพศแต่ให้
คว�มสนใจว่� พวกเข�จะปฏิเสธศักด์ิศรีคว�มเป็นมนุษย์
ของผู้ท่ีเก่ียวข้องเหล่�น้ันหรือไม่ โดยอนุสัญญ� 
ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
หรือ CEDAW ไม่ได้มองเก่ียวกับทัศนคติและแนวท�ง
ปฏิบัติท�งวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ด้ังเดิมหรือแม้แต่บทบ�ท
หน้�ท่ี ซ่ึงมอบหม�ยให้กับผู้ช�ยหรือผู้หญิงว่�เป็น
ประเด็นปัญห� ห�กแต่มองถึงผลกระทบเชิงลบท่ีเกิด
จ�กส่ิงเหล่�น้ัน เช่น ก�รเหม�รวมบทบ�ทหน้�ท่ีแบบ
ต�ยตัวให้กับผู้หญิงเป็นก�รปลดอำ�น�จของเพศหญิง
หรือเป็นอันตร�ยต่อผลประโยชน์ของผู้หญิง

จ�กมุมมองของก�รกีดกันท�งเพศหรือก�รเลือกปฏิบัติ
ท�งเพศจึงถือว่�เหม�ะสมในก�รต้ังคำ�ถ�มเพ่ือเรียก
ร้องให้ ‘รักษ�ไว้’ ซ่ึงมุมมองเก่ียวกับก�รปฏิบัติท�ง
วัฒนธรรมท่ีมีอยู่ด้ังเดิมท่ีรวมถึงและอ�จส่งเสริมให้เกิด
ก�รเลือกปฏิบัติและก�รด้อยสิทธ์ิ เพร�ะฉะน้ันก�รเรียก
ร้องดังกล่�วจึงต้องมีก�รวัดสิทธิของบุคคลซ่ึงอ�จ 
เป็นกลุ่มคนท่ีมีพลังอำ�น�จน้อยหรือถูกปลด อำ�น�จ 
อันเน่ืองม�จ�กก�รปฏิบัติดังกล่�ว นอกจ�กน้ีก�รปฏิบัติ
บ�งอย่�งส�ม�รถมองเห็นได้อย่�งชัดเจนว่� ไม่เคยได้รับ
ก�รยอมรับจ�กมุมมองด้�นสิทธิมนุษยชน แต่ก�รปฏิบัติ
จำ�นวนม�กกลับอยู่ในพ้ืนท่ีสีเท�ท่ีเป็นอันตร�ยต่อบุคคล
ซ่ึงอ�จมีคว�มซับซ้อนม�ก

ส่ิงน้ีก่อให้เกิดคำ�ถ�มท่ีตอบได้ย�กว่�ใครจะเป็นผู้กำ�หนด
และจะกำ�หนดข้ึนเม่ือไหร่ ซ่ึงเม่ือยึดต�มหลักของ 
ก�รไม่เลือกปฏิบัติและประโยชน์ของผู้มีบทบ�ทสำ�คัญ
พบว่� ทุกคนในชุมชนต้องเข้�ม�มีส่วนร่วมซ่ึงรวมถึง 
กลุ่มคนท่ีมีพลังอำ�น�จน้อยหรือถูกปลดอำ�น�จ 
อันเน่ืองม�จ�กเพศสภ�พ กล่�วคือกลุ่มคนท�งสังคม
เหล่�น้ีอ�จส่งเสริมหรือแม้แต่สนับสนุนหรือกระตุ้น 
ให้เกิดก�รเลือกปฏิบัติแบบด้ังเดิมก็เป็นได้ เหตุผลของ
ก�รกระทำ�ดังกล่�วน้ีมักสัมพันธ์กับหน้�ท่ีท�งสังคม 
ด้�นก�รปฏิบัติและก�รมุ่งเน้นคว�มสำ�คัญเพ่ือสร้�ง
คว�มเข้�ใจด้�นเพศท่ีตรงกันท่ีมีพลวัตรเม่ือรับบทบ�ท
หน้�ท่ี แม้ว่�มุมมองเชิงปฏิบัติละเมิด สิทธิมนุษยชน  
แต่มุมมองดังกล่�วอ�จเป็นหน้�ท่ีท�งสังคมท่ีสำ�คัญ
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มาเอ็นเดเลโอ ยา วันนาเวค หรือ MYWO องค์กรสตรีแห่งประเทศเคนย่าดำาเนินงานร่วมกับชุมชนที่มีพิธีขลิบอวัยวะเพศของ 
ผู้หญิง หรือ FGM ซึ่งเป็นประเพณีโบราณ และร่วมมือกับชุมชนดังกล่าวเพื่อสร้างพิธีทางเลือกขณะที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งมุมมอง 
ด้านสังคมและวัฒนธรรมเชิงบวกต่อพิธีทางศาสนา องค์กรสตรี ได้เข้าพบปะกับมารดา บุตรสาว บิดา และผู้นำาชุมชน เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลว่าควรเปลี่ยนแปลงขนบประเพณีหรือไม่และจะเปลี่ยนแปลงขนบประเพณีดังกล่าวอย่างไร พวกเขาออกแบบ 
พิธีทางศาสนาทางเลือกมาให้ในลักษณะของพิธีฉลอง วันบรรลุนิติภาวะ การแยกตัวออกจากสังคมไปสู่ความสันโดษ การแบ่งปัน
ข้อมูล และการเฉลิมฉลอง แต่ไม่มีการขลิบอวัยวะเพศของผู้หญิงของ ซึ่งกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ เตินนิลา นา มูแกมโบ – “การขลิบ
ด้วยคำาพูด” เมื่อพิธีทางศาสนาทางเลือกถูกนำามาทดลองใช้งานในเมืองเมรุ ประเทศเคนย่า มีครอบครัวเพียง 12 ครัวเรือน  
รวมทั้งสิ้น 30 คน เท่านั้นที่มาเข้าร่วมพิธีการแยกตัวออกจากสังคมไปสู่ความสันโดษ ต่อจากนั้นความเคลือบแคลงสงสัยและ 
ความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนจำานวนมากในชุมชนจะเลือนหายไปทันที อย่างไรก็ตามพิธีเฉลิมฉลอง
สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างมากและหลังจากนั้น MYWO เริ่มรับคำาถามจากบุคคลและกลุ่มคนที่ให้ความสนใจและภายใน
เวลา 1 ปี มีครอบครัวจำานวน 200 ครัวเรือน จาก 11 แห่ง ในเมืองเมรุ เข้าร่วมพิธีเปลี่ยนสภาวะทางเลือก1 

เม่ือกล่�วถึงก�รเลือกปฏิบัติท�งเพศในมรดกภูมิปัญญ�
ท�งวัฒนธรรมจะต้องใช้คว�มระมัดระวังอย่�งย่ิงเพ่ือ
หลีกเล่ียงมุมมองท่ีเรียบง่�ยจนเกินไปบนพ้ืนฐ�นท่ีว่�
มีก�รเลือกปฏิบัติกับกลุ่มเพศสภ�พกลุ่มหน่ึงเท่�น้ัน 
อย่�งไรก็ต�มนับว่�เป็นคว�มจริงในหล�ยกรณีแต่ 
ไม่นับว่�เป็นกรณีส่วนใหญ่ในสังคมท่ัวโลกท่ีว่� 
แนวปฏิบัติท�งสังคมและวัฒนธรรมถูกแยกออก 
จ�กกัน (ต�ม อ�ยุ เพศสภ�พ และเง่ือนไขอ่ืนๆ) และ
ไม่ควรนำ�เพียงส่ิงน้ีเท่�น้ันเพ่ือม�เป็นเคร่ืองหม�ยว่�มี
ก�รเลือกปฏิบัติเกิดข้ึน เม่ือผ่�นก�รวิเคร�ะห์ท�งเพศ
สภ�พแล้วเท่�น้ันจึงจะทำ�ให้ชุมชนตระหนักรู้ว่�มรดก
ภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมของพวกเข� คือ แนวปฏิบัติ
ท�งสังคม พิธีกรรม คว�มรู้คว�มชำ�น�ญ ธรรมเนียม
มุขป�ฐะ เป็นต้น หรือไม่ ซ่ึงแท้จริงแล้วเป็นการพินิจ

พิเคร�ะห์เพ่ือจำ�แนกคว�มแตกต่�ง นอกจ�กน้ี  
ไม่มีคว�มจำ�เป็นใดๆ ท่ีจะต้องนำ�ก�รแบ่งเพศสภ�พ 
เข้�ม�พิจ�รณ�ในมุมมองด้�นก�รเลือกปฏิบัติ

พันธกิจท่ีมีต่อสิทธิมนุษยชนถูกระบุอย่�งชัดเจนใน
อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รสงวนรักษ�มรดกภูมิปัญญ�ท�ง
วัฒนธรรม (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่�อนุสัญญ�ฯ) ซ่ึงให้ 
ก�รยืนยันว่�มรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมท่ีมี 
คว�มสอดคล้องกับม�ตรฐ�นสิทธิมนุษยชนระหว่�ง
ประเทศเท่�น้ันท่ีจะส�ม�รถนำ�ม�พิจ�รณ�ภ�ยใน
ขอบเขตของอนุสัญญ�ฯ (ม�ตร� 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

ระหว่�งคว�มสัมพันธ์ท�งเพศและมรดกภูมิปัญญ� 
ท�งวัฒนธรรมอ�จเปิดเส้นท�งส�ยใหม่ในก�รสงวน
รักษ�อย่�งมีประสิทธิภ�พ ก�รมุ่งเน้นให้เห็นถึงบทบ�ท
สำ�คัญของชุมชนด้�นก�รสงวนรักษ�เป็นโอก�สสำ�คัญ
เพ่ือก�รณ์น้ี เน่ืองจ�กชุมชนและกลุ่มต่�งๆ ไม่ได้ผสม
กลมกลืนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันจึงเป็นส่ิงสำ�คัญท่ีจะต้อง
จำ�แนกคว�มแตกต่�งของผู้รับบทบ�ทหลักและบทบ�ท
หน้�ท่ีของพวกเข�เพ่ือตรวจสอบมรดกภูมิปัญญ�ท�ง
วัฒนธรรมโดยให้คว�มสำ�คัญในก�รพิจ�รณ�เพศสภ�พ 
มิฉะน้ันคว�มเป็นไปได้ด้�นคว�มเส่ียงใหม่ๆ ของ 
ก�รสงวนรักษ�อย่�งมีประสิทธิภ�พอ�จยังคงไม่มี 
ผู้ใดมองเห็นและไม่มีใครเข้�ถึง 

เพศสภ�พและมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมมี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่�งซับซ้อนในระดับหน่ึง ซ่ึงเป็น 
คว�มสัมพันธ์ในทิศท�งเดียวกันผ่�นก�รตร�กฎหม�ย 
ก�รปฏิบัติ ก�รถ่�ยทอด เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีแนวท�งใน
ก�รสงวนรักษ�อ�จมีผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ท�งเพศ
สภ�พ โดยอ�จเป็นท้ังก�รเสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งและ
สร้�งคว�มอ่อนแอให้กับสถ�นะและก�รรับรู้ของชุมชน
และสม�ชิกร�ยบุคคลและกลุ่มย่อยของชุมชน

อนุสัญญ�ฯ เล็งเห็นถึง ม�ตรก�รสงวนรักษ�ท้ังใน 
ระดับประเทศ และระดับส�กล ระดับประเทศ 
ประกอบด้วย ก�รระบุจำ�แนกอัตลักษณ์ และก�รข้ึน
บัญชีมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม ก�รจัดต้ังสถ�บัน  
ก�รกำ�หนดนโยบ�ยและกรอบ ก�รดำ�เนินง�นท�ง
กฎหม�ย และจัดทำ�แผนก�รสงวนรักษ� ก�รวิจัยและ
ก�รสร้�งคว�มตระหนักรู้ และก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ 
ก�รศึกษ�ระดับส�กล  รัฐภ�คีอ�จขอรับก�รสนับสนุน
ระดับน�น�ช�ติด้�นก�รสงวนรักษ� และเสนอช่ือ 

มรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมเพ่ือขอข้ึนบัญชีจ�รึกใน
ร�ยก�รต่�ง ๆ ของอนุสัญญ�ฯ หรือ ข้อเสนอก�รปฏิบัติ
เก่ียวกับก�รสงวนรักษ�ท่ีดีเลิศ

เพศสภาพในด้านการตรวจสอบ

ปัญห�หลักท่ีสำ�คัญในก�รดำ�เนินก�รอนุสัญญ�ฯ คือ  
ไม่ปร�กฏก�รมีส่วนร่วมจ�กผู้หญิงในก�รสร้�งสรรค์  
(ก�รสร้�งข้ึนใหม่) และก�รสงวนรักษ�มรดกภูมิปัญญ�
ท�งวัฒนธรรม ลักษณะดังกล่�วเกิดข้ึนกับสม�ชิกในสังคม
ช�ยขอบ ซ่ึงก�รมีส่วนร่วมของพวกเข�ไม่ค่อยเป็นท่ีรับรู้
ในระดับประเทศหรือระดับส�กล2 ในบ�งคร้ังพ้ืนท่ีมรดก
ภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมของกลุ่มเพศสภ�พช�ยขอบ 
ถูกออกเป็นกฎหม�ยให้เป็นเพียงพ้ืนท่ีท�งสังคมท่ีอนุญ�ต
ให้พวกเข�ส�ม�รถดำ�รงอยู่ได้เท่�น้ัน เพร�ะฉะน้ัน  
คว�มลำ�เอียงท�งเพศด้�นก�รตรวจสอบมรดกภูมิปัญญ�
ท�งวัฒนธรรมในระดับประเทศจึงต้องแบกรับคว�มเส่ียง
ท่ีว่� มรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมของบ�งกลุ่มเพศ
สภ�พอ�จถูกมองข้�มหรือละเลย

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ของผู้หญิงชาววานยี ซ่ึงเป็นโครงการ
ศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่าและ ผู้หญิงชาวอะบอริจิน ในประเทศ
ออสเตรเลียเป็นผู้นำาโครงการได้มุ่งเน้นเร่ืองการรับรู้ถึงมรดกเก่ียวข้อง
กับผู้หญิงชาววานยี และแสดงให้เห็นถึงความลำาเอียงทางเพศและ 
ความลำาเอียงด้านอ่ืน ๆ ในการตรวจสอบและบริหารจัดการมรดก  
ผู้หญิงชาววานยีมองว่า พวกเธอมีความวิตกกังวลว่า มรดกของพวก
เธอจะไม่ได้รับความสนใจหรือความชอบธรรมในแผนการดำาเนินงาน
จากภาครัฐ พวกเธอจึงสร้างกลยุทธ์เพ่ือให้เสียงของพวกเธอเป็นท่ีรู้จัก
ในการเจรจาต่อรองเก่ียวกับอนาคตของมรดกของพวกเธอและประสบ
ความสำาเร็จในการได้มาซ่ึงการรับรู้3 

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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เพศสภาพในด้านการข้ึนบัญชี

เช่นเดียวกัน ก�รข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม 
ง�นวิจัยและเอกส�รท่ีเก่ียวข้องเส่ียงท่ีจะถูกห้�ม 
ไม่ให้พูดถึงหรือ มีก�รบิดเบือนคว�มจริงเก่ียวกับ 
ก�รมีส่วนร่วมในมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมของ 
ผู้หญิงหรือกลุ่มคนช�ยขอบ อ้�งต�มอนุสัญญ�ฯ  
ก�รข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมควรจะ
ดำ�เนินก�รโดยก�รมีส่วนร่วมอย่�งเต็มท่ีจ�กชุมชน
ท่ีเก่ียวข้อง ด้วยเหตุน้ีก�รฝึกอบรมและก�รสนับสนุน
เพ่ือก�รข้ึนบัญชีโดยชุมชนจำ�เป็นต้องนำ�ม�พิจ�รณ�
ว่�ขอบเขตเน้ือห� มีส่วนเก่ียวข้องและเป็นตัวแทนของ
ชุมชนในแง่ของเพศสภ�พอย่�งสมบูรณ์ กระบวนก�รน้ี
ทำ�ให้มรดกภูมิปัญญ� ท�งวัฒนธรรมท่ีหล�กหล�ย 
ถูกตรวจสอบและต้ังข้อสมมติฐ�นท�งเพศเบ้ืองต้น 
เพ่ือทำ�ให้ส�ม�รถมองเห็นถึงก�รถ่�ยทอดและ  
ก�รสงวนรักษ�

เพศสภาพในแผนการสงวนรักษา
ก�รอธิบ�ยร�ยละเอียดเกี่ยวกับแผนก�รสงวนรักษ�
มรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมมีคว�มสำ�คัญต่อ
ก�รแสดงออกในอน�คตของมรดกภูมิปัญญ�ท�ง
วัฒนธรรมโดยเฉพ�ะ ก�รที่ชุมชนสะท้อนให้เห็นถึง
คว�มสำ�คัญและคว�มหม�ยของก�รปฏิบัติ  
คว�มเสี่ยงและภัยคุกค�มที่พวกเข�ต้องรับกลยุทธ์
และก�รดำ�เนินก�รเพื่อระบุคว�มสำ�คัญและ 
คว�มหม�ย และคว�มสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องระหว่�ง
มนุษย์และทรัพย�กรท�งก�รเงิน ซึ่งเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ต่อสม�ชิกทุกคนในชุมชน เสียงจ�ก 
กลุ่มคน ต่�งเพศต่�งวัยจะถูกนำ�ม�พิจ�รณ�  
โดยเบื้องต้นชุมชนเองต้องแสดงให้เห็นถึง 
คว�มเข้�ใจของตนเองอย่�งชัดเจน
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เพศสภาพในด้านการพัฒนานโยบาย

ห�กนโยบ�ยต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญ�ท�ง
วัฒนธรรม คือ ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ระหว่�งเพศสภ�พและมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม 
ผู้กำ�หนดนโยบ�ยสงวนรักษ�จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจ
ว่�มีเสียงของผู้เข้�ร่วมที่หล�กหล�ยซึ่งรวมถึงกลุ่ม 
เพศสภ�พที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ก�รมอบหม�ยหน้�ที่ 
ดังกล่�วนี้ให้กับสม�ชิกชุมชนเพียงไม่กี่คน ผู้เชี่ยวช�ญ
จ�กภ�ยนอก หรือหน่วยง�นภ�ครัฐเพียงไม่กี่หน่วยง�น
นั้นอ�จมีคว�มเสี่ยง นอกจ�กนี้ก�รกำ�หนดนโยบ�ย 
ยังเป็นวิธีก�รส่งเสริมสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน  
(รวมถึงคว�มเสมอภ�คและคว�มเท่�เทียมท�งเพศ) 
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน และก�รเค�รพศักดิ์ศรีและ
คุณค่�ของคว�มเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันเพื่อสงวน
รักษ�มรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมต�มอนุสัญญ�ฯ  
(ม�ตร� 2.1) และเพื่อให้มั่นใจว่�ก�รสร้�งก�รตระหนัก
รับรู้จะไม่มีส่วนทำ�ให้เกิด “ก�รตัดสินในรูปแบบ
ท�งก�รเมือง สังคม เชื้อช�ติ ศ�สน� ภ�ษ� หรือ 
ก�รเลือกปฏิบัติท�งเพศ” (แนวท�งปฏิบัติ 102) 
ตร�ส�รระหว่�งประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 

คว�มเสมอภ�คท�งเพศ เช่น CEDAW และ พิธีส�ร
เลือกรับ4 อ�จเป็นข้อมูลอ้�งอิงที่มีประโยชน์ นอกจ�กนี้
สำ�หรับง�นนโยบ�ยต้องครอบคลุมและมีประสิทธิภ�พ
ห�กจำ�เป็นต้องนำ�ม�พิจ�รณ�ในด้�นที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รปฏิบัติจ�กคว�มหล�กหล�ย ท�งเพศที่มีอยู่ใน
อ�ณ�เขตของรัฐ

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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ต่อเพศสภ�พและบทบ�ทท�งเพศ และสิ่งเหล่�นี้ 
มีคว�มเกี่ยวข้องกับมรดกท�งวัฒนธรรมอย่�งไร  
หน่วยง�นภ�ครัฐ องค์กรภ�คประช�สังคม หน่วย
ง�นก�รศึกษ� และประช�คมวิจัย ส�ม�รถเข้�ม�มี 
ส่วนร่วมในด้�นก�รสนับสนุนมุมมองและคว�มรู้ 
เกี่ยวกับระเบียบวิธีแบบบูรณ�ก�รของมุมมองต่อ 
เพศสภ�พด้�นก�รสงวนรักษ� ผู้มีบทบ�ทที่สำ�คัญ
ในชุมชนและที่ไม่ใช่ชุมชนและม�ตรก�รต่�งๆ ได้แก่ 
ม�ตรก�รพิเศษด้�นบทบ�ทท�งเพศและเพศสภ�พ 
ที่ไปสู่คว�มสำ�เร็จของแผนก�รสงวนรักษ�
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เพศสภาพในด้านการข้ึนบัญชีระดับสากล

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่�นม� ก�รอ้�งอิงถึงเพศสภ�พถูก 
นำ�เสนอในก�รอภิปร�ยและก�รตัดสินใจในท่ีประชุม
ของคณะกรรมก�รระหว่�งรัฐบ�ลเพ่ือสงวนรักษ�มรดก
ภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมเพ่ือข้ึนบัญชีจ�รึกเพ่ิมม�กข้ึน 
โดยคำ�อธิบ�ยเก่ียวกับบทบ�ทท�งเพศปร�กฏอยู่ในแฟ้ม
เอกส�รท่ีเสนอช่ือ อย่�งไรก็ต�มคณะท่ีปรึกษ�ยังคงวิตก
กังวลว่�มีก�รกล่�วถึงเพศสภ�พในก�รเสนอช่ือไม่เพียงพอ 
นอกจ�กน้ีพวกเข�ยังสนับสนุนให้รัฐภ�คีอธิบ�ยถึง 
คว�มหล�กหล�ยของผู้มีบทบ�ทหลักท่ีสำ�คัญเก่ียวกับ
มรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมโดยเน้นคว�มสนใจในเร่ือง
เพศสภ�พ5  

การบูรณาการเร่ืองเพศสภาพ

แม้ว่�ข้อคว�มในอนุสัญญ�ฯ ไม่ได้กล่�วถึงเพศสภ�พไว้
อย่�งชัดเจน แต่หน่วยง�นภ�ครัฐกลับเพ่ิม 
คว�มสนใจในประเด็นปัญห�ท�งเพศสภ�พและเรียกร้อง
ให้รัฐ “ให้คว�มใส่ใจเป็นพิเศษต่อบทบ�ทท�งเพศ”  
ดังจะเห็นได้จ�กก�รร�ยง�นเก่ียวกับสถ�นะภ�พของ
มรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมท่ีข้ึนบัญชีจ�รึก6  
ก�รเรียกร้องน้ีส่งผลให้แบบฟอร์มและคำ�แนะนำ�ท้ังหมด
ท่ีเก่ียวข้องกับกลไกคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศและ
ร�ยง�นเก่ียวกับก�รดำ�เนินง�นต�มอนุสัญญ�ฯ ของรัฐ
ภ�คีมีก�รอ้�งอิงถึงเพศสภ�พ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ลงในแนวปฏิบัติก�รดำ�เนินง�นของอนุสัญญ�ฯ อีกท้ังมี
โครงก�รเพ่ือเสริมสร้�งศักยภ�พระดับโลกของยูเนสโก 
(UNESCO) เพ่ือดำ�เนินก�รต�มอนุสัญญ�ฯ ซ่ึงรวมถึง
ก�รฝึกอบรมและก�รให้คำ�แนะนำ�เก่ียวกับแนวท�ง
ก�รสร้�งคว�มเท่�เทียมและคว�มเป็นธรรมท�งเพศ 
เพ่ือก�รสงวนรักษ�

สภาสตรีแห่งชาติมอบหมายให้สมาคมคติชน 
พ้ืนบ้านอียิปต์ หรือ ESFT ซ่ึงเป็นองค์กรพัฒนา
เอกชน ให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดทำาเอกสาร
บันทึก และฝึกอบรมผู้หญิงในประเทศอียิปต์ 
ตอนบนเพ่ือสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม  
โดยมีผู้หญิงจำานวนมากกว่า 300 คน เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมคร้ังท่ี 1 และตามมาด้วยโครงการ
ฝึกอบรมคร้ังท่ี 2 การให้ความสนใจอย่างมากจาก 
ผู้หญิงต่อการดำาเนินงานดังกล่าวนำาพาพวกเธอ 
สู่การฟ้ืนฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีมี 
ความสำาคัญต่อพวกเธอโดยเฉพาะแต่ได้รับ 
การคุกคามอย่างรุนแรง 

คว�มเข้�ใจตรงกันเก่ียวกับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเพศ
สภ�พและมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมมีประสิทธิภ�พ
อย่�งม�กต่อก�รสงวนรักษ�ใน 2 ลักษณะ คือ  
คว�มเข้�ใจส�ม�รถเปิดประตูสู่เส้นท�งใหม่ในก�รสงวน
รักษ�และเสริมสร้�ง คว�มแข็งแกร่งให้กับทุกย่�งก้�ว 
สู่คว�มเสมอภ�คและคว�มเท่�เทียมท�งเพศ ดังน้ัน 
ก�รบูรณ�ก�รเร่ืองเพศสภ�พในด้�นก�รสงวนรักษ�จึง
ไม่ได้เป็นเพียงโอก�สแต่เป็นคว�มจำ�เป็นท�งจริยธรรม

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


