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บทความนี้ผู้เขียนได้บรรยายในเสวนาภายใต้ชื่อหัวข้อ “Queerness under the
Pondok”: Bromance and Homosociality in Thai Islamic School” ณ ศูนย์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ผูเ้ ขียนขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ สองท่านทีก่ รุณาช่วยอ่านและเสนอให้ปรับแก้ไขบทความ
ที่ดีขึ้น ขอบคุณ Yoko Hayami และ Mario Lopez ส�ำหรับโอกาสในการแลกเปลี่ยนใน
ประเด็นนี้ให้แก่ผู้เขียนเป็นครั้งแรกที่เกียวโต และขอบคุณอาจารย์ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
Arnika Fuhrmann และ Andrew Johnson ส�ำหรับข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อบทความ
และขอขอบคุณน้องโป่ง ปาณัสม์ ที่คอยช่วยอ่านตรวจร่างบทความอย่างละเอียด

บทคัดย่อ
งานศึกษานี้ต้องการเริ่มต้นบทสนทนาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องรักร่วมเพศใน
ศาสนาอิสลามผ่านเส้นแบ่งทางเพศที่ปรากฏชัดในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
ผ่านความคิดว่าด้วย “ความเป็นพีน่ อ้ ง” กันในอิสลามซึง่ น�ำไปสูค่ วามสัมพันธ์แบบ
รักเพศเดียวกัน โดยยังคงนิยามตัวเองในหลากหลายลักษณะ เช่น ชายแท้ เกย์ และ
กะเทยของวัยรุ่นชายมุสลิมเพราะการสัมผัสกายของผู้ชายด้วยกันเองท�ำให้เกิด
ความรูส้ กึ สบายใจระหว่างกัน เพราะศาสนาบัญญัตหิ า้ มไม่ให้แตะเนือ้ ต้องตัวเพศ
ตรงข้ามและช่วยหันเหความรูส้ กึ ผิดบาปของตนต่อความคิดทางศาสนาพวกเขาจึง
ตีความหลักการทางศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายและเพศวิถีใหม่เพื่อรองรับแรง
ปราถนาทางเพศของตัวเอง บทความนี้จึงสะท้อนความพร่าเลือนการนิยามความ
สัมพันธ์แบบชายกับชายในโรงเรียนทีศ่ าสนามีบทบาทและอิทธิพลต่อการก�ำหนด
ความสัมพันธ์ทางสังคมและทางเพศ วัฒนธรรมรุน่ พีร่ นุ่ น้องทีเ่ อือ้ ให้เพศวิถลี นื่ ไหล
และนิยามไปหลายรูปแบบ งานศึกษานีใ้ ช้วธิ วี ทิ ยาแบบชาติพนั ธุว์ รรณาเชิงสะท้อน
ย้อนคิดจากประวัติชีวิตของตัวผู้ศึกษาเอง งานชิ้นนี้จึงมีส่วนส�ำคัญต่อการรื้อฟื้น
เอาความทรงจ�ำทางเพศขึน้ มาเพือ่ ตอบค�ำถามประเด็นเรือ่ ง “รักร่วมเพศในศาสนา
อิสลาม” การตีตราบาปการส�ำนึกผิดการกดทับอารมณ์ความใคร่และการสูญเสีย
ตัวตนจากการถูกนิยามทางศาสนาโดยเฉพาะเรื่องร่างกายและเพศสภาพ โดย
เฉพาะวิธกี ารทีศ่ าสนาเข้ามาจัดการกับร่างกายและเพศสภาพจากการตีความจาก
ตัวบทหลักการทัง้ จากในคัมภีรแ์ ละค�ำสอนอิสลามร่างกายกับเพศสภาพทีถ่ กู สร้าง
บรรทัดฐานท้ายที่สุดกลายเป็นเพียง “พวกผิดเพศที่ถูกสาปแช่ง” และการถูกผลิต
ซ�้ำด้วยความคิดขั้วตรงข้ามจากวาทกรรมทางศาสนาว่าด้วยร่างกายบทความใช้
แนวคิดหลักเรื่อง “homosociality” พยายามสะท้อนการท�ำงานเชิงโครงสร้างของ
ศาสนาทีม่ ตี อ่ เพศวิถแี ละร่างกายการใช้ค�ำอธิบายทีต่ คี วามเรือ่ งความสัมพันธ์ทาง
เพศของผูป้ ฏิบัตกิ ารการเปิดเสียงให้เล่าเรือ่ งทีส่ งั คมมุสลิมมักไม่ยอมรับว่าเกิดขึ้น
มีตวั ตนและถูกท�ำให้เป็นความพร่าเลือนเมือ่ เอ่ยถึงเพศทีส่ ามในบริบทของศาสนา
อิสลามและต้องการเสนอถึงความลักลัน่ ยอกย้อนของความคิดรากฐานนิยมอิสลาม
ต่อเรื่องเพศสภาพในปัจจุบัน
ค�ำส�ำคัญ: เควียร์ โบรมานซ์ เกย์มสุ ลิม ความทรงจ�ำ ชาติพนั ธุว์ รรณาแนวมองย้อน
ดูตัวเอง
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Abstract
This study creates a reflexive dialogue on homosexuality and Islamic culture through an exploration of gender boundaries in an Islamic
school in Nonthaburi province. I focus on the practice by many Muslim
male students of “len pheuan,” a term signifying same-sex sexual activities
among their peers. Via same-sex skinship and bodily touch, they create a
sense of “brotherhood” without violating religious piety. I propose an ideology amongst young Muslim men that interprets religious practices on
bodily principles in order to make them feel less guilty and sinful towards
their sexual desire. This paper reflects this ambiguous definition of (male)
same-sex relationships under the paradigm of Islamic schooling (pondok).
This constructed “bromance” highlights the fluidity of sexuality and its diverse dynamics. This study employs a reflexive ethnographic approach,
drawing upon my own experience and life history from when I was twelve
years old to answer critical and sensitive questions of Muslim homosexuality through the experiences of rebellion, atonement, hidden desire and
loosing of the self under a religious discourse and textual interpretation
focused upon concepts of the body and sexuality in the Qur-an and Islamic morality. This paper, therefore, utilizes the main concepts of homosociality to explain the context of socio-cultural and sexual relations by opening
the space for gay Muslim voices which have heretofore been hidden and
regarded as absent in Islamic fundamentalism in Thai society.
Keywords: Queer, Bromance, Gay Muslim, Memory, Reflexive Ethnography
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1. บทน�ำ
กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2539 ช่วงเเรกของการเข้าเรียน
ของอิสมัยเขาอายุ 12 ปีเป็นนักเรียนชัน้ มัธยมปีที่ 1 ในโรงเรียนทีแ่ ต่เดิม
เปิดสอนแบบปอเนาะ1 ที่สอนศาสนาอิสลามเพียงอย่างเดียว ในปีนั้น
เป็นปีแรกที่โรงเรียนเปิดสอบแบบหลักสูตรบูรณาการที่เรียนทั้งศาสนา
และสามัญควบคู่กัน นักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแห่งนี้จึงมี
สัดส่วนนักเรียนสายปอเนาะมากกว่าและเป็นปีแรกทีม่ นี กั เรียนหญิงเข้า
มาเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาแห่งนี้ แต่มีการแบ่งแยกพื้นที่ชัดเจน
ระหว่ า งหญิ ง -ชายโดยนั ก เรี ย นหญิ ง อยู ่ ห อพั ก ด้ า นนอกโรงเรี ย น
วัฒนธรรมการใช้ชวี ติ ของนักเรียนจึงมีเฉพาะนักเรียนชายทีอ่ าศัยอยูด่ ว้ ย
กันในโรงเรียนคล้ายกับโรงเรียนกินนอนทั่วไป นักเรียนอาศัยอยู่ใน
ปอเนาะด้วยกันห้องละ 2 คนโดยมีบริเวณห้องนำ�้ และทีอ่ าบน�ำ้ ทีใ่ ช้รว่ ม
กันในเขตที่พัก ในตอนแรกที่อิสมัยเข้ามาเรียนที่นี่เขาพักร่วมกับเพื่อน
ในวัยเดียวกันแต่ต่อมาเขามีรุ่นพี่ในระบบปอเนาะมาชวนให้ไปพักด้วย
กันจนในปลายปีนนั้ ทีเ่ ขาเข้ามาเรียนเป็นปีแรกอิสมัยมีข่าวอื้อฉาวที่ถกู
จับได้ว่าเขามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันในปอเนาะ

“ปอเนาะ” เป็นภาษามลายูหมายถึงที่พักอาศัยของนักเรียนศาสนา
ลักษณะทีพ่ กั เป็นบ้านไม้ยกพืน้ หลังเล็กๆ บางแห่งกัน้ เป็นสองห้องติดกัน และอาศัย
ด้วยกันห้องละไม่เกิน 2 คน ในสังคมไทยเอาค�ำเรียกที่พักเป็นชื่อเรียกระบบการ
เรียนศาสนาที่นักเรียนกินนอนอยู่ในโรงเรียน เช่น ในภาคใต้ตอนล่างของสังคม
มุสลิมเชือ้ สายมลายู จนเรียกกันเป็นทีร่ จู้ กั ว่า “โรงเรียนปอเนาะ” หมายถึง โรงเรียน
สอนศาสนาอิสลามเป็นหลัก
1
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อิสมัยได้หายตัวไปในช่วงสองเดือนแรกนับตัง้ แต่เขาย้ายมาเรียน
ที่โรงเรียนนี้ ช่วงวันหยุดยาววันแม่เดือนสิงหาคมปี 2539 อิสมัยหายไป
โดยไม่มีใครรู้ มีเพียงรุ่นพี่คนหนึ่งที่รู้เพราะเขาเป็นคนพาอิสมัยไปนอน
ที่บ้านในกรุงเทพฯ ที่อิสมัยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนและจะกลับอย่างไร อิสมัยมี
เพศสัมพันธ์กบั รุน่ พีค่ นนัน้ โดยทีไ่ ม่ยนิ ดีนกั เพราะดูเหมือนรุน่ พีค่ นนี้ (เขา
ชื่ออาบีดีนซึ่งแปลว่าดาบของศาสนา) ให้อิสมัยอยู่แต่ในห้องตลอด 3
วันและเป็นฝ่ายเริ่มกระท�ำก่อนรุ่นพี่คนนี้เรียนปอเนาะในระดับชั้น
ซานาวีย์ (ระดับขั้นสูง) ที่นักเรียนและครูในโรงเรียนให้ความเชื่อถือ จน
กระทัง่ วันหยุดช่วงวันแม่สนิ้ สุดอิสมัยกลับมาโรงเรียนและโดนท�ำโทษที่
ไม่ได้แจ้งใครว่าไปไหน เขาพยายามหลบหน้ารุ่นพี่คนนี้อยู่ตลอด หลัง
จากนั้น 5 เดือนรุ่นพี่คนนี้พยายามติดตามอิสมัยในโรงเรียนจนกระทั่ง
เขาได้เห็นกับตาว่าอิสมัยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งในโรงเรียน รุ่น
พี่จึงน�ำเรื่องไปแจ้งครูใหญ่ในคืนนั้นและในเช้าวันต่อมาอิสมัยถูกเรียก
ตัวให้ไปพบและสอบถามเอาความจากเรื่องที่เกิดขึ้น
ในครอบครัวพีน่ อ้ ง 9 คนอิสมัยเป็นลูกคนกลางและเป็นคนเดียว
ที่ออกจากบ้านที่จังหวัดระยองตั้งแต่เด็ก ตอนอายุ 12 ปีอิสมัยถูกส่งมา
อยู่กับเพื่อนของพ่อแม่ที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อเรียนศาสนาในโรงเรียน
ปอเนาะแห่งหนึง่ อิสมัยโตมากับครอบครัวทีไ่ ม่ได้เคร่งศาสนามากนักมี
เพียงพ่อที่เคร่งครัดปฏิบัติศาสนา ส่วนคนอื่นๆ ในบ้านต่างมีชีวิตและ
ดูแลจัดการชีวติ ตัวเองเพราะไม่มใี ครว่างและสามารถดูแลกันได้ทงั้ หมด
อิสมัยรูว้ า่ ตัวเองชอบเพศเดียวกันและมีความต้องการทางเพศตัง้ แต่ชนั้
ประถมศึกษา เขามักแอบซื้อนิตยสารเกย์ในร้านหนังสือมือสองเพื่อ
ส�ำเร็จความใคร่และทุกคนในบ้านรู้ว่าเขาเป็น “กะเทย” หรือที่โรงเรียน
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ปอเนาะเรียกว่า “ปอแน2” (ค�ำภาษามลายูคอื pondan) ด้วยเพราะนิสยั
และบุคลิกที่เหมือนผู้หญิงอิสมัยจึงเป็นลูกคนกลางในบ้านที่ดูแปลก
ประหลาดที่สุดในบรรดาสมาชิกครอบครัว
อิสมัย (เสมือนกับ) ถูกยกให้กบั ครอบครัวของเพือ่ นพ่อแม่ทไี่ ม่มี
ลูกเขาจึงย้ายไปอาศัยกับครอบครัวพี่น้องวัยกลางคนที่ภายหลังปฏิบัติ
กับอิสมัยเป็นคนท�ำงานภายในบ้าน เขาจึงไม่อยากกลับไปอยู่บ้านป้า
ครอบครัวนี้ และพยายามหาวิธีการอยู่ในปอเนาะให้นานที่สุดถึงแม้
โรงเรียนและบ้านป้าอยู่ในชุมชนเดียวกันก็ตาม จนกระทั่งอิสมัยมีข่าว
อื้อฉาวที่รู้กันในโรงเรียนและชุมชนเล็กๆ นี้เขาจึงไม่มีทางเลือกอื่น
นอกจากกลับไปอยู่กับป้าที่ปฏิบัติต่อเขาแย่ลงเรื่อยๆ ครอบครัวป้า
ต้อนรับอิสมัยกลับมาอาศัยที่บ้านด้วยการเทศนาถึงการลงโทษของ
พระเจ้ า ในสมั ย ที่ ค นชอบมี เ พศสั ม พั น ธ์ กั บ คนเพศเดี ย วกั น ใน
ประวัติศาสตร์อิสลามช่วงสมัยนบีลู๊ฏ3 ( ) َن ِب ِي ُل ْو ُطสิ่งที่ป้าเน้นย�้ำคือการ
ลงโทษที่ทรมานของพระเจ้ากับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันดังที่
“ปอแน” เป็นค�ำภาษามลายู ทีม่ คี วามหมายในเชิงลบเพือ่ เจาะจงถึงผูช้ าย
ที่มีพฤติกรรมเป็นผู้หญิง ซึ่งขัดกับค�ำสอนของศาสนาอิสลาม ค�ำนี้เทียบกับค�ำใน
ภาษาไทยคือค�ำว่า กะเทย
3
นบีลู๊ฏ Prophet Lot (โลฏ) เป็นหลานชายของนบีอิมรอฮิม (ศาสนฑูต
อับราฮัม) ถือเป็นประกาศกหรือศาสนฑูตของพระเจ้าอันปรากฏตัวตนในคัมภีรท์ าง
ศาสนากลุม่ จูดโิ อ คริสเตียน อิสลาม เป็นภาพเเทนของผูท้ พี่ ระเจ้าตักเตือนการกระ
ท�ำผิดทางเพศระหว่างเพศเดียวกันของมนุษย์อันเกิดที่เมือง โสโดม และในสมัย
ท่านนบีลู๊ฏ ถูกกล่าวในค�ำภีร์อัลกุรอ่านถึงการเบี่ยงเบนทางเพศและรสนิยมทาง
เพศของผูช้ ายด้วยกันเอง จนเกิดเหตุการณ์การลงโทษของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ครัง้ ใหญ่
ดังว่า “ดังนั้น เมื่อพระบัญชาของเราได้มาถึง เราได้ท�ำให้ข้างบนของมันเป็นข้าง
ล่าง (เราได้พลิกหมูบ่ า้ น) และเราได้ท�ำให้กอ้ นหินแกร่งหล่นพรูลงมา (เราได้ให้กอ้ น
หินแกร่งลุกเป็นไฟตกลงมาดั่งฝน)” - อัลกุรอาน 11/82
2
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อิสมัยโดนเพื่อนๆ ในโรงเรียนล้อเลียนว่า “เป็นกะเทยต้องตกนรก”
เรื่องราวของอิสมัยที่เกิดขึ้นใน 1 ปีแรกของการเข้ามาเรียน
ปอเนาะที่ ดู แ สนยาวนานส�ำหรับเขาจนกระทั่งอิสมัยจบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวของอิสมัยยังมีค�ำถามมากมายที่ยังค้าง
คาว่าอะไรท�ำให้อิสมัยได้รับประสบการณ์ทางเพศกับผู้ชายด้วยกันใน
โรงเรียนศาสนาอิสลามแห่งนี้ ด้วยเพราะการขีดส้นแบ่งทางเพศทีช่ ดั เจน
จนท�ำให้นักเรียนชายหันมาเล่นกันเองหรือว่าโรงเรียนศาสนาไม่มี
ทางออกให้กับการปลดปล่อยความปรารถนาทางเพศตลอดจนอะไรที่
ท�ำให้ผู้ชายในพื้นที่นี้เลือกนิยามและตีความหลักการศาสนาที่ช่วยให้
ตัวเองรูส้ กึ ว่าการมีกจิ กรรมทางเพศกับเพศเดียวกันเป็นสิง่ ทีพ่ อกระท�ำได้
มากกว่าคนต่างเพศ หรือแม้แต่วัฒนธรรมการอยู่ด้วยกันแบบพี่น้อง
มุสลิม (ผู้ชายด้วยกัน) อาจไปเอื้อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ได้
ค�ำถามและการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในบทความต่อไปนี้ล้วนแต่เป็น
ประสบการณ์ของผูเ้ ขียนในฐานะนักมานุษยวิทยาคนหนึง่ ทีก่ ลับมาหวน
คิดกลับไปในความทรงจ�ำในวัยเด็กของตัวเองที่ยังคงโลดแล่นและส่ง
ผลต่อตัวตนและความรู้สึกนึกคิดในชีวิตของตัวเองอยู่ตลอดมา

2. ว่าด้วยวิธีวิทยาของการสะท้อนย้อนคิด
Ruth Behar พูดถึงงานเขียนชาติพนั ธุ์ (ethnography) ว่าเป็นทัง้
รู ป แบบและวิ ธี ใ นการแสดงออกการสะท้ อ นคิ ด ย้ อ นคิ ด ทาง
มานุษยวิทยา การใช้ผสั สะของการสะท้อนมองตัวเองนีช้ ว่ ยค้นพบถึงสิง่
ที่ผูกติดกับธรรมชาติของประสบการณ์ของบุคคลและเพื่อน�ำเสนอข้อ
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ค้ น พบในวิ ธี ก ารทางภาษาและศิ ล ป์ ที่ ห ลากหลายขึ้ น4 โดย Kirin
Narayan5 พูดหัวข้อ “Ethnographic Writing and the Problems of
Representation in Anthropology” (แปลและเรียบเรียงโดยปริตตา
เฉลิมเผ่า กออนันตกูล) ว่าการเขียนงานชาติพันธุ์ในแนวทดลองใช้มิติ
และวิธีใหม่ๆ ในการถ่ายทอดประสบการณ์ของงานภาคสนาม หนึ่งใน
นัน้ คืองานชาติพนั ธุแ์ นวมองย้อนดูตวั เอง (reflexive ethnography) ด้วย
การเล่าตัวผู้เขียนอยู่ในงานนั้นเพื่อบอกต�ำแหน่งแห่งที่ (positioning)
ของตนเองอย่างเปิดเผยรวมถึงความสัมพันธ์ที่ผู้เขียนมีต่อสิ่งที่ก�ำลัง
ศึกษา การต้องทบทวนพิจารณาตัวเองจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากไม่ใช่แค่
การหาโอกาสเล่าเรื่องตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่การเล่าเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษา6
Paul Rabinow ได้พูดเรื่องแนวคิดการท�ำงานสนามของเขาใน
โมรอคโคว่านักมานุษยวิทยาต้องมีความพยายามในการสะท้อนมองดู
ตัวเองในการท�ำงานภาคสนามเหมือนเป็นการมองย้อนกลับพร้อมกับ
วิพากษ์ตนเอง7เช่นเดียวกับงานของ Jay Ruby (1982) นักมานุษยวิทยา
Ruth Behar, “Ethnography and the Book that was Lost,” Ethnography 4, no.1 (2003): 15-39.
5
อ่านเพิ่มเติมเรื่องการเขียนงานชาติพันธุ์และการสร้างภาพแทนในงาน
มานุษยวิทยาจาก Kirin Narayan, “How Native is a ‘Native’ Anthropologist?,”
American Anthropologist 95, (1993): 671- 686.
6
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, “พรมแดนความรู้ทางมานุษยวิทยา”, http://
v1.midnightuniv.org/midculture44/newpage6.html (สืบค้นเมือ่ วันที่ 12 มีนาคม
2560).
7
Paul Rabinow. Reflections on Fieldwork in Morocco (California:
University of California Press, 2007), 131.
4
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ต่างต้องสะท้อนมุมมองวิพากษ์ตนเองในสนามออกมาด้วย Ruby มอง
ว่าเป็นการเมืองและศิลปะของการสร้างภาพตัวแทนทีส่ ะท้อนความเป็น
มนุษยนิยมในรูปแบบของการมองคนอื่น8 การสะท้อนย้อนคิดจึงเป็น
กระบวนการท�ำให้ตวั เองเป็น “object” ในทางหนึง่ เพือ่ ให้ตวั เองมาสอด
ส่องการท�ำงานสนามของตัวเองและเข้าใจสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแรงจูงใจ
และความกล้าต่อการเปิดเผยความกลัวที่อยู่ในส่วนลึกของตัวนัก
มานุษยวิทยาเองเพือ่ น�ำไปสูก่ ารวิพากษ์เชิงสะท้อนย้อนคิดและน�ำเสนอ
เสียงที่ตระหนักต่อตัวตนของเราเอง9 เช่นสิ่งที่ Fardon เรียกว่าเป็น
วรรณกรรมเชิงการสารภาพ (confessional literature)10
ผู้เขียนใช้กระบวนการสะท้อนคิดมองตัวเองนี้ในฐานะเป็น “วิธี
วิทยา” ในการศึกษาหลักของบทความนี้เพื่อต้องการเข้าใจการตีความ
หลักการศาสนาเกี่ยวกับร่างกายและเพศวิถีแบบใหม่ของวัยรุ่นมุสลิม
ชาย ความพร่าเลือนของการนิยามความสัมพันธ์แบบชายกับชายว่ามี
บทบาทต่ อ การก�ำหนดความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมและทางเพศใน
วัฒนธรรมรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม การสะท้อนคิด
และวิพากษ์ตัวเองในฐานะผู้ที่อยู่ในเรื่องราวและในฐานะผู้เขียนเพื่อ
รื้อฟื้นความทรงจ�ำทางเพศในวัยเด็กขึ้นมาตอบค�ำถามต่อ “รักร่วมเพศ
ในศาสนาอิสลาม” ที่น�ำไปสู่เรื่องการตีตราบาปการส�ำนึกผิดการกดทับ
Jay Ruby, A Crack in the Mirror Reflexive Perspectives in Anthropology (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1982), 34-35.
9
Tabitha Ross, Restudy and Reflexivity in Anthropology and
Development (ADST MA Programme 2004-05, University of Sussex, 2004),
2-5.
10
Richard Fardon, Localizing Strategies (Edinburgh: Scottish
Academic Press, 1990), 16.
8
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อารมณ์ความใคร่และการสูญเสียตัวตนจากการถูกนิยามทางศาสนาทัง้
ทางร่างกายและเพศสภาพผ่านชีวิตของ “อิสมัย” เด็กมุสลิมนับตั้งแต่
วัย 12 ปีและช่วงชีวิตต่างๆ เพื่อน�ำไปสู่การเข้าใจการก่อร่างตัวตน
(self-formation) ของผู้เขียนในเวลาต่อมาเพื่อเข้าใจความปรารถนา
แบบเควียร์ (queer) และความคิดทางศาสนาของตัวเอง

3. ประวัติศาสตร์เพศวิถีในอิสลาม
ค�ำว่า “รักร่วมเพศ” ในความเป็นจริงไม่มอี ยูใ่ นศาสนาอิสลามแต่
แสดงออกในหลายความหมายและการปฏิบตั ิ ผูเ้ ขียนไม่ได้เปิดประเด็น
งานศึกษาเรื่อง “เควียร์อิสลาม” ที่เน้นการถกเถียงเชิงหลักการศาสนา
ว่าหลักฐานการอ้างอิงไหนถูกต้องทีส่ ดุ หรือว่าได้รบั การยืนยันว่าเชือ่ ถือ
ได้เพราะเรื่องราวในศาสนาอิสลามยังถูกตีความที่ไม่เหมือนกัน การ
ทบทวนงานวิจัยและข้อเขียนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศ
ในบทความนี้จึงเพียงน�ำเสนอมุมมองของอิสลามที่หลากหลายการ
ตีความมาชวนถกเถียงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมกับเควียร์ที่ไม่ค่อย
มีใครอยากกล่าวถึง เพราะอาจตกเป็นเป้าในการถูกโจมตีจากนัก
วิชาการสายศาสนาอิสลาม
หากเปิดประเด็นเรื่อง “เควียร์กับอิสลาม” งานศึกษาแทบทุกชิ้น
มุง่ กล่าวถึงประวัตศิ าสตร์อสิ ลามในช่วงท่านนบีลฏู๊ (อ.ซ.) ทีท่ า่ นศาสดา
ได้รบั บัญชาจากพระเจ้าให้มาตักเตือนและหยุดยัง้ พฤติกรรมผิดเพศให้
หมดไปจากเมืองโสโดม (หรือโซดอม) แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จหรือไม่
สามารถเปลีย่ นแปลงคนกลุม่ นีไ้ ด้ จึงท�ำให้พระเจ้าสาปแช่งและลงโทษ
ด้วยการก�ำจัดชนชาติกลุม่ นีใ้ ห้หมดไปและห้ามประชาชาติของท่านนบี
อืน่ ๆ ปฏิบตั เิ ป็นเยีย่ งอย่างเพราะนัน่ เป็นการเข้าข่ายลักษณะของชนชาติ
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ในสมัยของนบีลูฏจนเป็นที่มาของการเรียกกลุ่มรักร่วมเพศที่ปรากฏใน
ประวัติศาสตร์อิสลามว่า “โซโดมี” (Sodomy) ที่ศาสนากล่าวถึงความ
ชั่วของคนในเมืองนี้ เพราะผู้ชายมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายด้วย
กันเองถือเป็นการกระท�ำอันเลวทรามผิดธรรมชาติและไม่มคี วามละอาย
งานของ Faris Malik (2008) เรื่อง Queer Sexuality and Identity in
the Qur’an and Hadith ได้รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นของความเป็นเควียร์ที่
ด�ำรงอยู่ในศาสนาอิสลามที่ปรากฏในคัมภีร์อัล-กุรอานและอัลฮาดิสที่
ตีความในหลายทัศนะนอกเหนือจากการอ้างในอัล-กุรอ่านในสมัย
นบีลู๊ฏแล้วหนึ่งในหลักฐานจากอัลฮาดิสรายงานโดยบุคอรีย์ที่พูดถึง
ความสัมพันธ์แบบชายรักชายว่า “As for whom(ever) plays with a
boy: if he caused him to enter him, then he shall not marry his
mother” ที่พยายามอธิบายถึงการพยายามหยุดยั้งความปรารถนาของ
ผู้ชายที่มีต่อเด็กผู้ชาย
ในความคิดเห็นของ Malik ได้แยกความแตกต่างของการมีเพศ
สัมพันธ์กับเด็กผู้ชาย (pederasty) และเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักของ
ผู้ชาย (sodomy) ว่าถูกมองไม่เหมือนกันในสังคมอาหรับมองความ
สัมพันธ์เด็กผู้ชายด้วยการใช้ค�ำว่าเป็นการ “เล่น” (play) หมายถึงสิ่งรับ
ได้และไม่ได้ท�ำผิดแต่อย่างใด เพราะมองว่าเด็กผูช้ ายยังขาดทักษะของ
ความเป็นชาย11ซึ่งยังถกเถียงถึงวัฒนธรรมมุสลิมต่อความสัมพันธ์ของ
ผู้ชายกับเด็กผู้ชายอยู่เสมอมาเช่นในวรรณกรรมเรื่อง “The Kite RunFaris Malik, “Queer Sexuality and Identity in the Qur’an and Hadith,” Journal of Life and Science, (2008) http://journaloflifeandscience.
blogspot.com/2008/08/homosexuality-in-quran-and-hadith.html (accessed
February 3, 2017).
11
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ner” เขียนโดย Khaled Hosseini (2003) ซึ่งภายหนังดัดแปลงมาเป็น
ภาพยนตร์ในปี 2007 พูดถึงความสัมพันธ์ทางเพศของเด็กผู้ชายและ
วัฒนธรรมการเอาเด็กผู้ชายไปเป็นเด็กเต้นระบ�ำในกลุ่มตาลีบันที่
ปกครองสังคมมุสลิมในอัฟกานิสถานด้วยกฎหมายอิสลามแบบรากฐาน
นิยม (Islamic fundamentalism) วรรณกรรมน�ำเสนอชีวติ ของเด็กมุสลิม
ที่ต้องเผชิญกับการทารุณกรรมทางเพศโดยผู้ชายมุสลิมที่เคร่งครัดกับ
ศาสนาแต่กลับพยายามหาช่องทางให้ตวั เองสามารถล่วงละเมิดทางเพศ
กับเด็กผู้ชายได้
หนังสือเรื่อง Before Homosexuality in the Arab-Islamic
World, 1500–180012 โดย Khaled El-Rouayheb (2005) มีทัศนะว่า
ในวัฒนธรรมอาหรับยุคก่อนสมัยใหม่ไม่มีมโนทัศน์เรื่อง “รักร่วมเพศ”
หรือ Homosexuality มาก่อนซึ่งท�ำให้เขาสนใจว่ามโนทัศน์นี้พัฒนาขึ้น
มาในต�ำแหน่งทีแ่ ละแสดงออกมาในลักษณะใด สมัยออตโตมัน (Ottoman) ช่วงคริสต์ศักราชที่ 1516-1798 ปรากฏมีความสัมพันธ์รักแบบ
เพศเดียวกันอย่างแพร่หลายในวรรณกรรมอาหรับและบทกวีทปี่ ระพันธ์
โดยหนุม่ ใหญ่บรรยายความรักใคร่ทมี่ ตี อ่ หนุม่ วัยรุน่ อันเป็นทีถ่ วิลหาของ
พวกเขาซึง่ ต่างออกไปจากสังคมชาวเบดูอนิ (Bedouin) นักวิชาการชาว
อียิปต์ชื่อ Rifaah al-Tahtawı บันทึกในช่วงปี 1826-1831 กล่าวถึงบท
กวี (poetry) เกี่ยวกับความรักของชาวเบดูอินไม่อนุญาตให้สามารถ
ถ่ายทอดความรักในเพศเดียวกันได้ ทว่าความรักที่มีต่อชายหนุ่มกลับ
ไม่เคยลดลงไปในสังคมผู้ชายในตรงนี้ El-Rouayheb ย�้ำว่าการเสพสุข
และการแสดงความโรแมนติคของผู้ชายที่มีต่อเด็กหนุ่มเป็นเรื่องที่คุ้น
Khaled El-Rouayheb, Before Homosexuality in the Arab-Islamic
World, 1500-1800 (London: University of Cambridge, 2005), 12-13.
12
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ภาพการต่อแถวมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหนุ่มในวัฒนธรรมอาหรับ
จาก Sawaqub al-Manaqib
(ฉบับถ่ายเอกสารจากห้องสมุด Morgan พิพิธภัณฑ์ Topkapi Palace
อ้างใน Murray and Roscoe 1997: 19)
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ชินมากในวัฒนธรรมอาหรับ โดยเฉพาะในบทกวีของเปอร์เชียและตุรกี
ช่วงศตวรรษที่ 17 ที่แสดงความสัมพันธ์แบบชายรักชายอย่างเปิดเผย
ขนาดที่ว่าบทกวีแบ่งส่วนชัดเจนหากเป็นกวีรักที่กล่าวถึงเพศชายโดย
เฉพาะแยกออกมาจากส่วนของเพศหญิง แม้ในขณะนั้นกฎหมาย
อิสลาม (ชารีฮะห์) ไม่ได้ถูกยอมรับและก�ำหนดห้ามความสัมพันธ์
ลักษณะนี้แต่ความสัมพันธ์ทางเพศของผู้ชายกับเด็กหนุ่มกลับเป็นที่
ยอมรับได้ในแวดวงของชนชั้นสูงที่ต้องการเสพสุขกับบรรดาเด็กหนุ่ม
ชื่อบทของ Stephen O. Murray เรื่อง “The Will Not to Know:
Islamic Accommodations of Male Homosexuality”13อธิบายประเด็น
ที่น่าสนใจในสังคมมุสลิมกับเรื่องความสัมพันธ์รักร่วมเพศอย่างตรงไป
ตรงมา อย่างแรกคือการไม่อยากรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ในสังคมมุสลิม
โดยเฉพาะสั ง คมวั ฒ นธรรมอาหรั บ รวมถึ ง สั ง คมมุ ส ลิ ม อื่ น ๆ เช่ น
อุษาคเนย์และไทย Murray ชวนพิจารณาให้หลุดไปจากกรอบแบบขั้ว
ตรงกันข้ามของ “ตะวันตกกับอิสลาม” เมืองกับชนบท/อดีตกับปัจจุบัน
ของสังคมอิสลาม การศึกษาสังคมวัฒนธรรมอาหรับ-อิสลามไม่สมควร
เพิกเฉยเรื่อง “รักร่วมเพศ” ด้วยการไม่พูดถึงอีกเลยประเด็นนี้เป็นสิ่ง
ส�ำคัญและการหยิบเอาอัล-กุรอานมาร่วมอภิปรายตีความปรับใช้เพราะ
ว่าเกีย่ วข้องกับแง่มมุ ทุกเรือ่ งในชีวติ ทางสังคมซึง่ Lloyd Fallers (1974)
นักมานุษยวิทยามองว่าศาสนาอิสลามในแต่ละแห่งต่างยึดความหมาย
ที่ต่างออกไปทั้งในโลกมุสลิมอาหรับ โลกมุสลิมมาเลย์ โลกมุสลิม
แอฟริกาหรือโลกมุสลิมเอเชียส่วนต่างๆ ของแต่ละสังคมมุสลิมต่างมี
ดู Stephen O Murray, and Will Roscoe, Islamic Homosexualities:
Culture, History and Literature (New York: New York University Press. 1997),
14-16.
13
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ความหมายที่ไม่เหมือนกันตามแต่ละบริบทและแง่มุมที่หลากหลายใน
ประวัติศาสตร์ของพวกเขาเอง14

4. อัตลักษณ์ของเกย์มุสลิมในอุษาคเนย์
“cultural differences make the definition and
the shading of homosexuality different among
peoples. . . . But I see the real question as one of
sexual freedom; and sexual freedom transcends
cultures.” - Robert Bray, National Gay and Lesbian
Task Force (Massad, 2002: 363).
ช่วงเรียนมหาวิทยาลัยผูเ้ ขียนเคยได้มคี วามสัมพันธ์ทางไกลโดย
ใช้สอื่ ออนไลน์เพือ่ พูดคุยกับเกย์มสุ ลิมคนหนึง่ ในอินโดนีเซียจึงไม่แปลก
ใจที่มีคนเล่าถึงสังคมเกย์ในกลุ่มประเทศมุสลิมและภูมิภาคอุษาคเนย์
ต่างมีจ�ำนวนของเกย์มสุ ลิมอยูจ่ �ำนวนมากถึงแม้วา่ ประเทศเหล่านีจ้ ดั ตัว
เองเป็นประเทศมุสลิมที่น�ำเอากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ในสังคมดัง
เช่น งานวิจัยของ Farid Muttaqin15 และ Collin Jerome16 ที่ช่วยสร้าง
ความเข้าใจเควียร์มุสลิมในมาเลเซียและอินโดนีเซีย
Lloyd A. Fallers, Foreword to The Sacred Meadow by Abdul
Hamid el-Zein (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1974), 8-11.
15
Farid Muttaqin, “Changes needed to Islamic view on homosexuality,” The Jakarta Post. http://www.thejakartapost.com/detaileditorial.
asp?fileid=20060902.F04&irec=3 (accessed February 1, 2017).
16
Collin Jerome, “Queer Melayu: Queer Sexualities and Politics of
Malay Identity and Nationalism in Contemporary Malaysian Literature and
Culture,” (PhD Dissertation, University of Sussex, 2011), 29-30.
14
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Collin Jerome เปิดประเด็นที่น่าสนใจถึง “อัตลักษณ์เควียร์
มุ ส ลิ ม มาเลย์ ” ที่ ก ่ อ รู ป ขึ้ น ในสั ง คมมาเลเซี ย ร่ ว มสมั ย วิ ท ยานิ พ นธ์
ปริญญาเอกของเขา “Queer Melayu: Queer Sexualities and Politics
of Malay Identity and Nationalism in Contemporary Malaysian
Literature and Culture” ตัง้ ค�ำถามต่อการแสดงออกทางอัตลักษณ์ของ
เควียร์มุสลิมมาเลย์ทั้งในกลุ่มเกย์ เลสเบี้ยนและข้ามเพศ (transgendered) ทีเ่ รียกว่ากลุม่ LGBT แต่วา่ ถูกจัดให้เป็นสิง่ ที่ “ไม่ใช่มาเลย์” ผ่าน
การสร้างและแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศและ “ไม่ใช่อิสลาม” ใน
ฐานะทีเ่ พศวิถแี บบเควียร์ไม่ถกู ยอมรับและขัดแย้งกับวัฒนธรรมมาเลย์
และอิสลาม Jerome จึงเสนอถึงยุทธศาสตร์ในการต่อรองเชิงพื้นที่ใน
สังคมของเควียร์มสุ ลิม (มาเลย์) ทัง้ ทางชาติพนั ธุเ์ พศวิถโี ดยเฉพาะ “การ
เลือกหยิบยืม” (selective reappropriations) ของรูปแบบของความเป็น
เควียร์จากทัง้ ในท้องถิน่ และตะวันตกออกมาใช้แสดงออกทางอัตลักษณ์
ของตัวเอง17
ประเด็นของเควียร์มุสลิมในอินโดนีเซีย Farid Muttaqin นัก
วิชาการด้านอิสลามและเพศวิถีได้เขียนลงใน The Jakarta Post เพื่อ
เปิดประเด็นว่าอินโดนีเซียจ�ำเป็นต้องเปิดพื้นที่ให้มีการถกเถียงเพื่อ
เปลีย่ นมุมมองทางอิสลามทีม่ ตี อ่ ความสัมพันธ์รกั ร่วมเพศการพิจารณา
ถึงวัฒนธรรมและประเพณีทกี่ ดขีค่ รอบง�ำในสังคมอิสลามยุคอาหรับเป็น
ศูนย์กลางโดยเฉพาะที่ปรากฏในหลักการค�ำสอนและกฎหมายอิสลาม
ที่เกี่ยวกับรักร่วมเพศ18 Muttaqin ตั้งค�ำถามในการวิพากษ์นี้จนกลาย
Ibid.
Farid Muttaqin, “Changes Needed to Islamic View on Homosexuality,” The Jakarta Post. http://www.thejakartapost.com/detaileditorial.
17
18
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เป็นเป้าในการโจมตีของกลุ่มอิสลามที่ถึงแม้เปิดรับฟังเรื่องเควียร์ใน
อิสลามแต่ทจี่ ริงเป็นกลุม่ จับตามองทีช่ อื่ ว่า “Eye on Gay Muslim”19 เพือ่
หากลุม่ เควียร์ให้หนั เปลีย่ นกลับไปเป็นมุสลิมทีถ่ กู ต้องมากกว่าการสร้าง
การเข้าใจและยอมรับในเพศวิถีที่แตกต่างอีกทั้งยังโจมตี Muttaqin ว่า
ตีความอิสลามแบบผิดๆ เพื่อให้รักร่วมเพศเป็นเรื่องชอบธรรมในสังคม
มุสลิม

5. “เควียร์” ในสังคมมุสลิมไทย
หากพิจารณาเควียร์มุสลิมในประเทศมุสลิมในภูมิภาคนี้แล้ว
สังคมไทยเข้าใจหรือตัง้ ค�ำถามต่อเรือ่ งเควียร์มสุ ลิมนีอ้ ย่างไร Fuhrmann
(2016) ตั้งประเด็นมุมมองเรื่อง“เควียร์” ในหนังสือ Ghostly Desires:
Queer Sexuality and Vernacular Buddhism in Contemporary Thai
Cinema ในฐานะการเมืองเพศวิถี (sexual politics) ผ่านภาพยนตร์ไทย
เนื้อหาหลักของศึกษาเน้นการหยิบความคิดทางพุทธศาสนากับความ
ปรารถนาแบบเควี ย ร์ ม าพิ จ ารณาคู ่ กั น เพื่ อ เข้ า ใจถึ ง นโยบายทาง
วัฒนธรรมของรัฐทีเ่ ข้ามาจัดการเพศวิถใี ห้อยูใ่ นกรอบของศีลธรรมอันดี
งามและถูกก�ำกับด้วยแนวคิดชาตินิยมซึ่ง Fuhrmann พิจารณาค�ำว่า
“เควียร์” ด้วยความหมายเกี่ยวกับเพศวิถีที่ไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐาน
หรือ counternormative ทั้งเกย์ กะเทย ทอม ผู้หญิงที่ถูกว่าผิดแผกไป
จากบรรทัดฐานของสังคมและศีลธรรม20
asp?fileid=20060902.F04&irec=3 (accessed February 1, 2017).
19
อ่านเพิ่มเติมใน https://gaymuslims.wordpress.com
20
ชัยรัตน์ พลมุข, “บทวิจารณ์หนังสือ “Ghostly Desires: Queer Sexuality and Vernacular Buddhism in Contemporary Thai Cinema,” วารสาร
แม่น�้ำโขง, 12 ฉ.3 (กันยายน-ธันวาคม 2559): 187-198.
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บทสุดท้ายในหนังสือของ Furhmann คือประเด็นที่ผู้เขียนอยาก
น�ำมาถกเถี ย งในประเด็ น เรื่ อ งของเควี ย ร์ แ ละอิ ส ลามในสั ง คมไทย
ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “บริเวณนี้อยู่ภายใต้การกักกัน”21 (This Area Is
Under Quarantine) ของธัญสก พันสิทธิวรกุล ที่หยิบเอาสิ่งที่ดูเป็นคู่
ตรงข้ า มในหลายๆ เรื่ อ งในสั ง คมไทยมากระเทาะหรื อ เปลื อ ยจาก
พันธนาการทีย่ งั คงผลิตซำ�้ ในสังคมและวัฒนธรรมนอกเหนือไปจากการ
ได้เห็นฉากที่ตัวละครเควียร์สองคนมีความสัมพันธ์ทางเพศกันคนหนึ่ง
เป็นชายชาวพุทธจากอีสานและอีกคนหนึ่งเป็นชายมุสลิมจากสาม
จังหวัดชายแดนใต้ Furhmann พิจารณาถึงอารมณ์ปรารถนาของเควียร์
ที่ด�ำเนินอยู่ท่ามกลางบริบทความขัดแย้งสิ่งที่อยู่ในบริเวณที่ถูกกักกัน
ทั้งเรื่องเพศศาสนาและการเมืองสะท้อนความล้มเหลวในสังคมที่คนมี
ความต่างสามารถอยู่ด้วยกันได้ ชัยรัตน์ใช้ค�ำว่าเป็นเสมือน “การ
ครำ�่ ครวญ” ให้แก่ความล้มเหลวในความสัมพันธ์ของคนต่างศาสนาและ
ทัศนคติการเมืองซึ่งกลับมาสะท้อนถึงการใช้ความรุนแรงของรัฐ22
สื่งที่น่าสนใจในภาพยนตร์ของธัญสกและภาพที่น�ำมาใช้ใน
ประกอบบทนี้ของ Furhmann คือฉากที่ปรากฏค�ำกล่าวจากฮาดิสหรือ
วจนะของศาสดาของท่านศาสนานบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ในตอนหนึ่งว่า
“ท่านรอซู้ลฯ ได้สาปแช่งบรรดาผู้ชายที่ท�ำตัวเป็นกะเทยและบรรดาผู้
ประเด็นที่ท้าทายในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “บริเวณนี้อยู่ภายใต้การ
กักกัน” ท�ำให้ถูกห้ามฉาย แม้แต่ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่กรุงเทพฯ โดย
ตัวอย่างของภาพยนตร์สามารถรับชมได้ที่ https://youtu.be/2cEoL3GR0s8
22
ชัยรัตน์ พลมุข, “บทวิจารณ์หนังสือ “Ghostly Desires: Queer Sexuality and Vernacular Buddhism in Contemporary Thai Cinema,”, 187-198.
21
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หญิงที่ท�ำตัวเป็นผู้ชาย”
ُ
ِ
ُ َّ
بالنسا ِء َواملُ َت َش ِّبه
ِّ ِالر َجال
ِّ لَ َع َن َر ُسوللل ِهصلىالل ُهعلي ِه َوسل َمامل َت َش ِّب ِهي َنم َن
ِ النسا ِءبالر
جال
ِّ ِاتِ َن
ِّ
ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นความท้าทายของภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะ
เป็นค�ำกล่าวถูกน�ำมากล่าวอ้างอยู่แทบทุกครั้งเวลาที่สังคมมุสลิม
ต้องการ “กดปราบความปรารถนาแบบเควียร์” นอกเหนือไปจากเรื่อง
เล่าในสมัยท่านนบี (ศาสดา) ลู๊ฏ (อ.ซ.) ที่รักร่วมเพศเป็นปรากฏการณ์
ครั้งส�ำคัญที่พระเจ้าลงโทษคนกลุ่มนี้และกล่าวถึงไว้อย่างชัดเจนใน
ประวัติศาสตร์อิสลามที่ปรากฏในค�ำภีร์อัลกุรอ่านดังที่กล่าวไว้ในตอน
แรกของบทความ
นอกเหนือไปจากงานศึกษาของ Furhmann งานวิทยานิพนธ์ทาง
สังคมวิทยาโดยสมฤดี สงวนแก้ว เรื่อง“กระบวนการพัฒนาและธ�ำรง
อั ต ลั ก ษณ์ “กะเทย” ในสั ง คมมุ ส ลิ ม ” ที่ อ ธิ บ ายถึ ง เงื่ อ นไขและ
ประสบการณ์ชีวิตแต่ละคนของกะเทยมุสลิมในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการการเปิดเผยตัวตนอัตลักษณ์การใช้ชวี ติ ของพวกเขา สมฤดี
ใช้แนวคิดเรื่องความเบี่ยงเบนทางสังคมอธิบายด้วยการสัมภาษณ์
กะเทยมุสลิม สมฤดีพบว่าการพัฒนาในการยอมรับอัตลักษณ์กะเทย
ปรากฏเป็นกระบวนการต่างๆ ได้แก่กระบวนการรับรู้ตัวตนการเริ่มถูก
ประทับตราในฐานะเป็น “ปอแน” ทีแ่ สดงบทบาทข้ามเพศของตัวเองการ
เริ่มเข้าสู่กระบวนการของวัฒนธรรมย่อย การเปิดเผยตัวที่พวกเขาเริ่ม
รับรู้ว่าพื้นที่ไหนที่สามารถแสดงตัวตนได้หรือไม่และน�ำมาสู่กระบวน
สุดท้ายในเรื่องการใช้ชีวิตและปรับตัวเข้ากับสังคมมุสลิมเพื่อเลี่ยงการ
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ถูกประทับตรา23 ในกรณีงานศึกษาของสมฤดีชนิ้ นีผ้ เู้ ขียนมองว่าเป็นการ
เน้นอธิบายในเชิงกระบวนการของอัตลักษณ์ของปอแนที่ไม่ได้มีความ
แตกต่างไปจากอัตลักษณ์ของเพศทางเลือกโดยทั่วไปด้วยการอธิบาย
สิง่ ทีก่ ะเทยมุสลิมต้องเผชิญหน้าในบริบทเฉพาะของสังคมนัน้ และความ
ท้าทายกับสิ่งที่วาทกรรมทางศาสนาพยายามแปะป้ายพวกเขา
ในบทความนีผ้ เู้ ขียนน�ำมโนทัศน์เรือ่ งสังคมกลุม่ เฉพาะผูช้ ายหรือ
homosociality มาใช้อธิบายสิ่งที่สังคมมุสลิมในบางบริบทเช่นใน
โรงเรียนสอนศาสนาหรือชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
พยายามไม่ให้มีการปะปนกันระหว่างเพศตรงข้ามเพราะคิดว่าน�ำไปสู่
การปฏิ บั ติ ใ นทางที่ผิด ศาสนา ขณะเดียวกันการสร้างพื้นที่ให้เ พศ
เดียวกันโดยเฉพาะนั้นสามารถเอื้อให้พื้นที่ของกลุ่มเกย์มุสลิมด�ำรงอยู่
และผลิตซ�้ำความสัมพันธ์ทางเพศในหมู่ผู้ชายได้เช่นเดียวกันผู้เขียนไม่
สามารถบอกได้ในกรณีของบทความนีว้ า่ พืน้ ทีข่ องเกย์หรือเควียร์มสุ ลิม
นัน้ มีหรือยอมรับได้อย่างไร เสียงของพวกเขายังคงถูกซ่อนอยูใ่ นหลืบตัว
ตนและร่างกายของเขาถูกจัดอยูใ่ นพืน้ ทีส่ เี ทาในสังคมทีย่ งั คงคลุมเครือ
อันเป็นเพราะสังคมมุสลิมไทยยังมีความซับซ้อนจากหลากทัศนะของ
ผู้คนและสังคมที่ตีความศาสนาต่างกันออกไป
ยกตัวอย่างข้อถกเถียงของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทีก่ �ำลังเกิดขึน้ ในปัจจุบนั สังคมมุสลิมทีย่ ดึ ถือรากฐานนิยมอิสลามอย่าง
เคร่งครัดต่างมีกลุม่ ทีม่ องและจัดการเรือ่ งกลุม่ รักร่วมเพศในสังคมมุสลิม
ของเขาเองที่แตกต่างออกไปในการถกเถียงเชิงทัศนะของสายเก่าและ
สมฤดี สงวนแก้ว, “กระบวนการพัฒนาและธ�ำรงอัตลักษณ์ “กะเทย” ใน
สั ง คมมุ ส ลิ ม ,” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต , สาขาสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), I-II.
23

180

ปอแนใต้ปอเนาะ

.

สมัคร์ กอเซ็ม

สายใหม่ที่ยึดเอาหลักการอิสลามมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันในแบบที่ปรับ
ให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิน่ และแบบทีย่ ดึ มัน่ จากการตีความจากศาสนา
อย่างเคร่งครัด จึงเห็นว่ากลุ่มมุสลิมบางสายได้ถกเถียงการมีอยู่ของเค
วียร์มสุ ลิมเพือ่ ให้เขาอยูใ่ นสังคมต่อไปและปล่อยให้เป็นเรือ่ งของปัจเจก
และครอบครัวในการจัดการไม่ให้สร้างปัญหาในเรื่องอื่นๆ ขณะที่อีก
กลุม่ กลับไม่ยอมรับและไม่เชือ่ ว่ากลุม่ รักร่วมเพศยังต้องด�ำรงอัตลักษณ์
ของตนเองในสังคม จึงพยายามท�ำหน้าที่ในการตัดสินและจัดการคน
กลุ่มนี้ด้วยการอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในทางใดทางหนึ่งเข้าไป
จัดการให้กลุม่ รักร่วมเพศอยูใ่ นครรลองของศาสนาและสังคมมุสลิมอัน
ดีงามของพวกเขา

6. “ลิว๊าด” กับการตีความศาสนาตรงหว่างขา
หลังเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2539 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1)
หรือ 4 เดือนแรกทีอ่ สิ มัยย้ายมาโรงเรียนปอเนาะนีเ้ ขามีรนุ่ พีค่ นหนึง่ ชวน
ไป “นอน” ที่ปอเนาะ รุ่นพี่คนหนึ่งชื่อบังหมัดหรือมูฮัมหมัด (ชื่อของ
ศาสดาในศาสนาอิสลาม) เขาเป็นคนทีอ่ าวุโสในรุน่ เพราะเขาเรียนพร้อม
กับท�ำงานสอนอ่านอัลกุรอ่านให้เด็กๆ ในชุมชนใกล้กบั โรงเรียน บังหมัด
ชวนอิสมัยไปนอนทีป่ อเนาะบ่อยๆ ไม่วา่ ตอนกลางวันหรือกลางคืน ตอน
นัน้ อิสมัยไม่มใี ครส่งเงินมาให้ใช้กนิ อยูใ่ นโรงเรียนและเขาไม่อยากกลับ
ไปบ้านป้าเพือ่ ขอเงิน เขาจึงมีบงั หมัดทีช่ วนเขาไปกินข้าวทีป่ อเนาะและ
นอนด้วยบ่อยๆ บังหมัดบอกกับอิสมัยครัง้ หนึง่ ว่าเขาใช้ปากส�ำเร็จความ
ใคร่ให้ได้ “ไม่เป็นไร” จนผ่านไปหลายอาทิตย์ที่บังหมัดยังดูแลท�ำข้าว
ให้อิสมัยกินทุกมื้อ บังหมัดจึงบอกให้อิสมัยเริ่มกลืนน�้ำอสุจิของเขาไป
ด้วย เมื่อตอนเขาถึงจุดนั้นเขาบอกว่า “น�้ำอสุจิมีประโยชน์ต่อร่างกาย”
อิสมัยจ�ำไม่ได้ว่ารู้สึกอย่างไรแต่จ�ำได้เพียงแค่ว่าเขาอมและกลืนให้
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บังหมัดไปจนเกือบสิ้นสุดภาคเรียน
ในช่วงปิดภาคเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ก่อนเข้าเดือนรอม
ฎอน) อิสมัยยังมีรุ่นพี่ปอเนาะในโรงเรียนชื่อรอมฎอน (ชื่อเดือนอัน
ศักดิ์สิทธิ์ในอิสลาม) ชวนอิสมัยไปนอนที่ห้อง เขาไม่รู้ว่ารุ่นพี่คนนี้
ต้องการให้อสิ มัยมีอะไรด้วยซึง่ ตอนนัน้ เขายังไม่เคยมีประสบการณ์ทาง
เพศสัมพันธ์อย่างอื่นนอกจากการอมให้รุ่นพี่ บังรอมฎอนสอนให้อิสมัย
นอนหงายแล้วให้เขาเอาอวัยวะเพศสอดใส่ตรงช่วงน่องระหว่างขาเพื่อ
ให้ความรู้สึกเหมือนมีเพศสัมพันธ์จริงๆ เขามาสอนอิสมัยในตอนหลัง
(พร้อมกับเปิดหนังสือวิชาฟิกฮ์ / หลักปฏิบตั ทิ างศาสนาอิสลามว่าสิง่ ใด
ท�ำได้หรือท�ำไม่ได้คล้ายๆ กับวิชากฎหมายอิสลาม) ว่าอวัยวะเพศที่
สอดใส่ขณะร่วมเพศแค่ไหนถึงเรียกว่าเป็น “ซินา” หรือการผิดประเวณี
แต่การผิดประเวณีของผู้ชายด้วยกันทางทวารหนักเรียกว่า “ลิว๊าด”
(liwat - sodomy) ถึงแม้ความสัมพันธ์ (ทางเพศ) ระหว่างบังรอมฎอนกับ
อิสมัยไม่ได้สอดใส่ใกล้เคียงตามหลักการสั่งห้าม เขาต่างสอดใส่กันที่
ระหว่างน่องขาหรือเป็นที่รู้จักกันว่าร่วมเพศแบบขาหนีบ (ค�ำนี้ผู้เขียน
หยิบยืมมาใช้จากพาดหัวข่าวกรณีพระสงฆ์รว่ มเพศแบบขาหนีบกับเณร
ซึง่ เป็นข่าวดังในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมาจนปัจจุบนั ) หรือในภาษามลายูเรียก
ว่า “จือเลาะแกเกง” (แปลว่าช่องว่างระหว่างขา) บังรอมฎอนกับอิสมัย
เลิกเล่นขาหนีบไปตั้งแต่เข้าเดือนถือศีลอดช่วงรอมฎอนเพราะต่างคิด
ว่าการท�ำกิจกรรมทางเพศในเดือนนี้เขายิ่งบาปมากกว่า
เพศสัมพันธ์ที่อิสมัยมีกับรุ่นพี่สองคนนี้จึงผ่านตีความหลักการ
ศาสนาของผู้ที่เรียนศาสนามาอย่างเคร่งครัด จากการตีความถึงพื้นที่ที่
ศาสนาไม่ได้เจาะจงกล่าวถึงโดยละเอียด จึงสร้างมาตรฐานของตัวเอง
ขึน้ มาเอง บังหมัดตีความว่าการอมอวัยวะเพศให้กนั ไม่ถอื เป็นการลิวา๊ ด
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ของผู้ชายด้วยกัน เช่นกันกับกรณีของบังรอมฎอนที่เลือกร่วมเพศแบบ
ขาหนีบเพราะไม่ได้มีการสอดใส่ในอวัยวะเพศหรือร่างกายของอีกฝ่าย
เป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบภายนอกเท่านั้นและเขาต่างรู้หลักการอย่าง
ละเอียดเพราะทุกคนต่างเรียนวิชาที่ว่าด้วยข้อห้ามต่างๆ นี้มาแล้ว เพศ
สัมพันธ์กบั การตัดสินทางศาสนาจึงขึน้ อยูแ่ ต่ละคนตีความและยืดหยุน่
มากน้อยแค่ไหนเพื่อไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในขอบเขตที่เรียกว่า “ฮารอม”
หรือต้องห้าม
ในกรณีนกี้ ารพิจารณาถึง “บาป” เกีย่ วกับความสัมพันธ์ทางเพศ
จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกปฏิบัติของมุสลิม หากการมีเพศสัมพันธ์
กับเพศเดียวกันบาปมากกว่าการจูบการลูบคล�ำกับคนเพศเดียวกัน แต่
การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน (ลิว๊าด) อาจพิจารณาว่าบาปน้อย
กว่าการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง (ซินา) ดังที่ El-Rouayheb ทิ้งท้าย
ประเด็นเอาไว้วา่ 24 ในโลกของวัฒนธรรมอาหรับ-อิสลามอาจมองว่าการ
ตกหลุมรักและแสดงความรักต่อเด็กหนุ่มไม่มีการให้ตัดสินโทษและมี
นักวิชาการอิสลามบางส่วนมองว่าการกระท�ำแบบนี้ว่าไม่นับเป็น “การ
ถูกกระท�ำ”25

ดู Khaled El-Rouayheb, Before Homosexuality in the Arab-Islamic World, 1500-1800 (Chicago and London: University of Cambridge, 2005).
25
El-Rouayheb, Khaled, Before Homosexuality in the Arab-Islamic
World, 1500–1800, 160.
24
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7. วันที่เขากลายเป็นแบบเดียวกับ “คนในสมัยนบีลู๊ฏ”
บางครัง้ การมีอะไรกันของเด็กผูช้ ายในโรงเรียนปอเนาะไม่ได้เกิด
ขึ้นด้วยความตั้งใจแต่เพราะผู้ชายในห้องพักนอนร่วมเตียงกันและบาง
ครัง้ มีเพือ่ นผูช้ ายมานอนด้วยกันหลายคนจึงท�ำให้เผลอไปนอนกอดกัน
และเลยเถิดไปจนส�ำเร็จความใคร่ให้กัน กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นกับอิสมัยกับ
เพื่อนๆ ที่เรียนปอเนาะอยู่หลายครั้งซึ่งไม่ถือว่าเป็นการลักหลับ (การใช้
ปากกับอีกฝ่ายโดยที่อีกฝ่ายหลับหรือไม่มีสติ) เหตุการณ์ที่ส�ำคัญและ
ไม่คาดคิดว่าเกิดขึ้นกับอิสมัยปรากฏว่าครูสอนพละของโรงเรียนที่เพิ่ง
จบปริญญาตรีจากภาคใต้ที่เริ่มมาสอนใหม่อายุ 25 ปี ครูอับดุลเลาะห์
(แปลว่าบ่าวของพระเจ้า) เขามานอนค้างห้องรุน่ พีป่ อเนาะรุน่ อาวุโสคืน
หนึ่ง ตอนนั้นอิสมัยมาอาศัยกินข้าวเย็นด้วยทุกวัน ในคืนนั้นทั้งครู
อับดุลเลาะห์และอิสมัยเผลอไปโดนตรงจุดส่วนตัวของแต่ละคนทีท่ �ำให้
รับรู้ว่าต่างคนต่างมีอารมณ์ทางเพศ
ในวันต่อมาครูอับดุลเลาะห์กระซิบถามอิสมัยตอนหลังเลิกเรียน
ว่าเกิดอะไรขึ้นและอยากให้ลืมสิ่งที่เกิดเมื่อคืน ถึงแม้ไม่ได้มีอะไรเกิน
เลยไปกว่าการเผลอไปโดนตัวกันเท่านั้น แต่จากวันนั้นเป็นต้นไปอิสมัย
และครูพละสนิทกันมากขึ้นและเปิดใจคุยกันเรื่องเพศจนกระทั่งทั้งสอง
คนมีอะไรกันครั้งแรกและครั้งต่อๆ มาโดยอิสมัยเป็นรุกและครูอับดุล
เลาะห์เป็นรับและถือเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งแรกของอิสมัยที่มีเพศ
สัมพันธ์กนั แบบจริงจัง ความสัมพันธ์ระหว่างอิสมัยกับครูด�ำเนินไปอย่าง
ไม่มีใครรู้และคนในโรงเรียนอาจคิดว่าอิสมัยเป็นลูกศิษย์คนโปรดของ
ครูคนนี้ (ทั้งๆ ที่เขาไม่เคยเล่นกีฬา) ตอนนั้นอิสมัยหลงในตัวครูอับดุล
เลาะห์มาก เขานอนด้วยกันกับครูทุกคืน บางครั้งออกไปนอนค้างข้าง
นอก บางครั้งอิสมัยไปหาครูถึงบ้านที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ความสัมพันธ์
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ระหว่างเขาและครูเริ่มเป็นที่สงสัยในกลุ่มคนรอบตัวจนวันหนึ่งรุ่นพี่ชื่อ
อาบีดีน (คนที่เคยพาตัวอิสมัยไปนอนบ้านในกรุงเทพฯ โดยที่เขาไม่
เต็มใจนัก) เขาพยายามตามดูอสิ มัยและครู คืนหนึง่ เขาเเอบดูระหว่างที่
อิสมัยและครูมเี พศสัมพันธ์ในห้องปอเนาะเก่าๆ ห้องหนึง่ จนเป็นเรือ่ งขึน้
มาในคราวนัน้ ทีอ่ สิ มัยมีขา่ วอือ้ ฉาวออกมาว่าเด็ก ม.1 “มีอะไร” กับผูช้ าย
ในโรงเรียนปอเนาะ ผู้ชายคนนั้นคือ ครูในโรงเรียน
สิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้น คือครูอับดุลเลาะห์โดนไล่ออกจากโรงเรียน
และอิสมัยโดนท�ำโทษด้วยค�ำสั่งให้รุ่นพี่ในปอเนาะโกนผมทุกๆ อาทิตย์
การโกนผมเป็นการลงโทษทางสัญญะของโรงเรียนเพือ่ ให้ทกุ คนรูว้ า่ คน
นั้นท�ำความผิดร้ายแรง อิสมัยโดนโกนผมจนกระทั่งจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ในช่วงที่โดนจับได้จนกระทั่งหมดภาคเรียนอิสมัยจ�ำความรู้สึกใน
ช่วงนัน้ ไม่ได้มากนักนอกจากความอับอายการถูกล้อเลียนจากเพือ่ นใน
ห้องการถูกซุบซิบนินทาเวลาเดินไปละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดของชุมชน
ข่าวอื้อฉาวของอิสมัยเป็นที่รู้จักทั้งในโรงเรียนและชุมชน อิสมัยจ�ำแทบ
ไม่ได้ว่าเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นมากแค่ไหนแต่รู้เพียงตัวเองเปลี่ยนไป
คนละคนจากคนที่เคยยิ้มแย้มเป็นไม่พูดไม่จากับใครมากนักและไม่มี
ใครมาคบหาด้วยมากนักเช่นกัน อิสมัยจ�ำได้เพียงอย่างเดียวว่าเวลาหนึง่
ปีในช่วงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของเขายาวนานเหมือนทั้งชีวิตและเขา
ไม่มที างเลือกอืน่ นอกจากเรียนทีโ่ รงเรียนนีไ้ ปเรือ่ ยๆ จนจบมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
อิสมัยย้ายกลับไปอยูก่ บั ครอบครัวของป้าและไม่ได้นอนปอเนาะ
อีกสิ่งที่ครูคนอื่นๆ และป้าท�ำกับอิสมัย คือการใช้วาทกรรมของศาสนา
เกี่ยวกับบาปของรักร่วมเพศเพื่ออธิบายถึงว่าพระเจ้าลงโทษและสาป
แช่งกลุ่มรักร่วมเพศในอดีตอย่างไร ทั้งหมดปรากฏในค�ำภีร์อัล-กุรอาน
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ครูสอนศาสนาคนหนึง่ ยกอายะห์ (ท่อนประโยค) ในคัมภีรใ์ ห้อสิ มัยอ่าน
(แปลเป็นภาษาไทย) คือ
“และจงร� ำ ลึ ก ถึ ง ลู ฏ ขณะที่ เ ขาได้ ก ล่ า วแก่
ประชาชาติของเขาว่าท่านทั้งหลายจะประกอบสิ่งชั่วช้า
น่ารังเกียจซึ่งไม่มีคนใดในหมู่ประชาชาติทั้งหลายได้
ประกอบมันมาก่อนพวกท่านกระนัน้ ? แท้จริงพวกท่านจะ
สมสู่เพศชายด้วยตัณหาราคะอื่นจากเพศหญิงยิ่งกว่า
พวกท่านยังเป็นพวกที่ละเมิดขอบเขตด้วย” (อัลอะอฺรอฟ
: 80-81)
อิสมัยจ�ำได้ว่าป้าของเขามักเอาเรื่องการลงโทษกลุ่มรักร่วมเพศ
ในสมัยนบีลู๊ฏว่าพระเจ้าลงโทษผู้คนในเมืองนี้ด้วยการยกแผ่นดินทั้ง
เมืองนีข้ นึ้ แล้วควำ�่ ลงและมีพายุไฟทีเ่ ป็นก้อนหินกระหน�ำ่ ลงมาในเมือง
นี้เพื่อก�ำจัดพลเมืองที่ผิดเพศผิดประเวณีนี้จนหมดให้สิ้นซาก ป้าของ
อิสมัยพยายามเล่าเรื่องการลงโทษนี้ให้เขากลัวและไม่กล้ามีอะไรกับ
ผู้ชายอีกและบอกว่าพฤติกรรมของอิสมัยเป็นสิ่งที่น่าอับอายและบาป
ใหญ่เหมือนทีพ่ ระเจ้าสาปแช่งไว้เหมือนกับมุสลิมทีเ่ ป็นรักร่วมเพศจึงถูก
เปรียบว่าเป็นกลุ่มคนในสมัยของนบีลู๊ฏ

8. วัฒนธรรมการเล่นเพื่อน
และการครอบครองของสังคมผู้ชาย (มุสลิม) เป็นใหญ่
ช่วงทีอ่ สิ มัยคบหากับครูพละของโรงเรียน เขาเคยสงสัยว่าครูพละ
รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเกย์หรือมีความรู้สึกชอบผู้ชายด้วยกันตั้งแต่เมื่อไหร่
เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนที่ชอบเพศเดียวกัน
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เหมือนตอนนี้ แต่ตอนที่เขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในปัตตานีเขาเคยมี
ประสบการณ์ทางเพศกับเพื่อนผู้ชายที่เรียนด้วยกันแต่ไม่มีใครพูดถึง
และปล่อยให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดมา แม้ว่าหลังอิสมัยจบชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 พร้อมกับเรื่องอื้อฉาวในโรงเรียนแต่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนผู้ชายในโรงเรียนยังคงเกิดขึ้นเหมือนปกติ บ่อยครั้งที่เพื่อน
อิสมัยยังขอให้เขาช่วยใช้ปากเพื่อส�ำเร็จความใคร่อยู่ตลอดทั้งในห้อง
นอน ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ หรือห้องน�้ำในโรงเรียน ด้วยความที่
โรงเรียนปอเนาะแบ่งแยกหญิงชายอย่างค่อนข้างชัดเจนดังทีก่ ล่าวไว้ใน
ตอนต้นของบทความ จึงท�ำให้โรงเรียนไม่จับตามองความสัมพันธ์ของ
นักเรียนชายด้วยกันเองและเมือ่ ความใกล้ชดิ ของนักเรียนต่างเพศสร้าง
ความไม่พอใจให้กับครูที่ดูแลความประพฤติของนักเรียน ในความเห็น
ของอิสมัยจึงยิ่งท�ำให้นักเรียนผู้ชายรู้สึกสบายใจและไม่ผิดบาปหาก
เพื่อนเพศเดียวกันจับเนื้อต้องตัวที่ส่วนปกติไปจนถึงพื้นที่ส่วนตัวของ
ร่างกาย นอกจากอิสมัยแล้วยังมีเพื่อนกะเทยในโรงเรียนปอเนาะอีก
จ�ำนวนมากในโรงเรียนทั้งสายศาสนาและสามัญ กะเทยสายศาสนา
แสดงอัตลักษณ์ความเป็นปอแนได้ชัดเจนเพราะนักเรียนสายนี้ใส่ชุด
เครื่องแบบเป็นเสื้อแขนยาวสีขาวกับผ้าโสร่ง การใส่ผ้าโสร่งของกะเทย
ปอเนาะจึงใส่รัดแบบแน่นและสามารถปรับการพับให้เหมือนใส่ผ้าถุง
ของผู้หญิงยิ่งรวมถึงการแต่งหน้าทาปากของกะเทยทุกคนในโรงเรียน
ยิง่ ท�ำให้กะเทยชอบไปแวะเวียนอยูต่ ามใต้ปอเนาะของนักเรียนชายเพือ่
ช่วยส�ำเร็จความใคร่
วั ฒ นธรรมการเล่ น เพื่ อ นหรื อ การเล่ น เด็ ก ผู ้ ช ายที่ ป รากฏใน
ประวัติศาสตร์ที่บันทึกโดยมุสลิมในวัฒนธรรมอาหรับปรากฏอย่าง
คล้ายคลึงกัน ในสังคมมุสลิมที่หญิงชายแบ่งแยกพื้นที่กันอย่างชัดเจน
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ท�ำให้สังคมผู้ชายหา“ตัวแทน” ของเพศหญิงขึ้นมา เหมือนกะเทยใน
โรงเรียนปอเนาะที่แต่งหน้าแต่งตาใส่โสร่งรัดรูปเพื่อแสดงให้เกิดความ
ใคร่ ในโรงเรียนปอเนาะและเด็กปอเนาะที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายรู้สึกชอบ
ธรรมด้วยการมอง รู้สึก และแสดงออกต่อผู้ชายที่เป็นตัวแทนของเพศ
หญิงในสังคมเล็กๆ ของผู้ชายเหล่านั้นเช่นเดียวกับวัฒนธรรมการดูเด็ก
ชายเต้นระบ�ำในสังคมมุสลิม (ผู้ชาย) ที่หลายครั้งถูกมองได้ว่าเป็นการ
สร้างพื้นที่ทางเพศที่คลุมเครือของอัตลักษณ์ทางเพศและความใคร่ที่มี
ต่อตัวแทนเหล่านั้นดังกรณีของ “บาชาบาซี” ในอัฟกานิสถาน
ภาพยนตร์สารคดี Dancing Boys of Afghanistan26 (2010)
ก�ำกับโดย Najibullah Quraishi เป็นเรื่องราวในประเทศอัฟกานิสถาน
หนึ่งในประเทศมุสลิมที่เคร่งครัดในกฎหมายอิสลามที่นิยมการให้เด็ก
ผู้ชายมาเต้นระบ�ำที่แสดงความอ่อนช้อยเยี่ยงการแสดงของผู้หญิงซึ่ง
เป็นที่รู้จักในชื่อว่า “บาชาบาซี” (Bacha bazi) หรือเรียกสั้นๆ ว่า
“bacchá” ภาษาเปอร์เชียทีแ่ ปลว่า “การเล่นกับเด็กผูช้ าย” ในภาพยนตร์
แสดงถึ ง กระบวนการสรรหาเด็ ก ผู ้ ช ายในชุ ม ชนคนยากจนใน
อัฟกานิสถานที่ครอบครัวขายให้ผู้ชายสูงวัยเพื่อท�ำงานเป็นบาชาบาซี
หนึ่งในธุรกิจที่เป็นที่นิยมและมีเด็กผู้ชายอายุตั้งแต่ 7-15 ปีอยู่ในวงจร
ธุรกิจนี้ ผู้เขียนมีความสนใจและสงสัยต่อความปรารถนาของผู้ชาย
มุสลิมที่นั่งอยู่ในห้องแสดงการเต้นร�ำของบาชาบาซีที่จับจ้องเด็กหนุ่ม
ไปด้วยสายตาเต็มไปด้วยความปรารถนา (ทางเพศ) ในร่างกายของเด็ก
หนุม่ มากกว่าเพือ่ ความบันเทิงทัว่ ไป นายหน้าทีจ่ ดั แสดงการเต้นยอมรับ
ว่ามีอย่างอื่นนอกจากการเต้นร�ำเพราะในแต่ละครั้งที่การแสดงจบชาย
สามารถชมภาพยนตร์ The Dancing Boys of Afghanistan ได้ที่ https://
vimeo.com/11352212
26
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มุสลิมรุน่ ใหญ่ทมี่ าชมการแสดงเข้ามาติดต่อเพือ่ ซือ้ ขายบริการทางเพศ
กับเด็กหนุ่มเหล่านี้
ลักษณะของสังคมผูช้ ายเป็นใหญ่หรือ Patriarchy ในภาพยนตร์
สารคดีเรื่องนี้ปรากฏชัดเมื่อการครอบครองเด็กชายเป็นสัญลักษณ์ของ
(การใช้) อ�ำนาจของผูช้ ายในระบบปอเนาะทีอ่ สิ มัยได้มปี ระสบการณ์ มี
ประเพณีอย่างหนึง่ ระหว่างรุน่ พี-่ รุน่ น้องมุสลิมรุน่ พีห่ ลายคนสัง่ ให้รนุ่ น้อง
ที่มาอยู่ใหม่ต้มถั่วเขียวเลี้ยงรุ่นพี่ทุกคนในปอเนาะ ในตอนเด็กช่วงนั้น
อิสมัยไม่เข้าใจว่าการต้มถั่วเขียวสื่อหมายถึงอะไรนอกจากสิ่งที่รุ่นพี่สั่ง
เพื่อแสดงอ�ำนาจของตัวเองต่อรุ่นน้องและการขู่ว่า “ญิน” (สิ่งสร้างของ
พระเจ้าในอีกภพหนึ่งที่คล้ายกับความเชื่อเรื่องผีในวัฒนธรรมอื่น) มา
หลอกกับเด็กใหม่ทไี่ ม่ท�ำประเพณีนเี้ ด็กปอเนาะรุน่ น้องทุกคนจึงต้องต้ม
ถั่วเขียวเลี้ยงรุ่นพี่ในคืนแรกที่ย้ายเข้ามา ในตอนนี้ผู้เขียนมองการต้ม
ถั่วเขียวแสดงถึงความสัมพันธ์แบบพี่น้องกับการอยู่ร่วมกันของผู้ชาย
มุสลิมในโรงเรียนปอเนาะ อาจเป็นเพียงสัญญะถึงการอยู่ในการดูแล
ของรุ่นพี่หรือแม้แต่การครอบครองว่าใครอยู่ในกลุ่มหรือสังกัดใคร ใน
บางกรณีของเด็กผู้ชายที่มีลักษณะนุ่มนิ่มแบบอิสมัยอาจเป็นสัญญะ
ของการเชือ้ เชิญการมีกจิ กรรมทางเพศ เพราะเป็นกิจกรรมทีร่ นุ่ พีไ่ ด้รจู้ กั
รุ่นน้องทุกคนและเชื่อว่ารุ่นพี่หลายคนที่อยู่แต่ในสังคมเฉพาะผู้ชายใน
ปอเนาะต่างมีความปรารถนาทางเพศความใคร่ที่พวกเขาต้องการ
ระบายอารมณ์เนื่องจากเด็กปอเนาะชายบางคนเคยผ่านประสบการณ์
ทางเพศกับรุน่ พีห่ รือรุน่ น้องทีม่ คี วามปรารถนาทางเพศเช่นเดียวกัน บาง
คนมองว่าเป็นการหาประสบการณ์กอ่ นเรียนจบออกไปและแต่งงานกับ
ผู้หญิงเพื่อมีครอบครัวต่อไปในอนาคต
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ภาพกิจกรรมในโรงเรียนปอเนาะ
เกี่ยวกับอบรมศาสนาของผู้เขียน (ปี พ.ศ. 2546)
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รุ่นพี่ของอิสมัยคนหนึ่งที่มีกลุ่มเพื่อนกินข้าวเย็นในปอเนาะด้วย
กัน เคยบอกว่ารุน่ พีอ่ กี คนหนึง่ สนใจ ถ้าหากเขาไปนอนกับรุน่ พีค่ นนีบ้ า้ ง
เป็นบางครัง้ แต่อสิ มัยไม่เคยถูกรุน่ พีค่ นนีส้ ง่ ไปนอนตามค�ำสัง่ แต่อสิ มัย
มักถูกเพื่อนร่วมห้องที่รวมตัวกันห้องของคนใดคนหนึ่งตอนกลางคืน
บังคับให้เขาส�ำเร็จความใคร่ดว้ ยปากกับเพือ่ นหนึง่ คนในห้อง ในเวลาที่
มีการรวมตัวกันสูบบุหรีต่ อนกลางคืนในปอเนาะ กิจกรรมทางเพศในหมู่
เด็กปอเนาะจึงไม่ต่างจากวัฒนธรรมมุสลิมอาหรับที่เล่นกับเด็กผู้ชาย
(play with boys) แต่ยงั สืบเนือ่ งมาเป็นเล่นกับเพือ่ น (play with friends)
และเล่นกับรุ่นน้อง (play with brothers) นอกจากนี้ความรักที่มีต่อเด็ก
ผู้ชายในวัฒนธรรมมุสลิมอาหรับถูกพิจารณาว่าท�ำได้ เขามองว่าเด็ก
หนุ่มเหล่านี้ขาดสิ่งที่เรียกว่าทักษะแบบผู้ชาย (defining skill of males)
เด็กผู้ชายจึงถูกส่งต่อไปยังผู้ชายมุสลิมอาวุโสประหนึ่งเป็น hidden
pearls หรือไข่มุกที่ซ่อนอยู27่
การอยูก่ นิ แบบรุน่ พีร่ นุ่ น้อง วัฒนธรรมการอยูด่ ว้ ยกันแบบพีน่ อ้ ง
มุสลิมไม่ใช่เป็นเรือ่ งของการดูแลเอาใจใส่แบบพีน่ อ้ งหรือการใช้อ�ำนาจ
จากระบบอาวุโสในการบังคับใช้รุ่นน้องในความหมายกว้างๆ เช่นนั้น
อย่างเดียวผู้เขียนวิเคราะห์ว่าวัฒนธรรมการอยู่กินแบบรุ่นพี่รุ่นน้องคือ
เรื่องการครอบครอง (possessor) ของผู้ชายที่มีต่อเด็กหนุ่มหรือผู้ชาย
ด้วยกันเอง เช่นดังกรณีของภาพยนตร์สารคดี Dancing Boys of
Afghanistan ในตอนหนึ่งผู้ชายวัยกลางคนให้สัมภาษณ์ในสารคดีว่า
Faris Malik, “Queer Sexuality and Identity in the Qur’an and
Hadith,” Journal of Life and Science, (2008) http://journaloflifeandscience.
blogspot.com/2008/08/homosexuality-in-quran-and-hadith.html (accessed
February 3, 2017).
27
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เด็ ก หนุ ่ ม หลายคนที่ เ ขาดู แ ลให้ เ ต้ น ตามที่ ต ่ า งๆ พวกเขาต้ อ งการ
ปรารถนามีเพศสัมพันธ์กับเขา ถ้าเด็กเหล่านี้ต้องการเขาจึงไม่มีปัญหา
ภรรยาของเขาไม่เคยว่าอะไร เพราะในสังคมอาหรับผูห้ ญิงไม่มปี ากเสียง
อะไรอยู่แล้วเขาย�้ำว่าเด็กหนุ่มหลายคนอยากมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันทั้ง
นั้น นอกจากนี้การครอบครองเด็กหนุ่มนักเต้นหรือ “บาชาบาซี” ในกลุ่ม
ผู้มีอิทธิพลในสังคมอัฟกานิสถานหรือกลุ่มนายทุนธุรกิจบาชาบาซี
เป็นการบอกถึงอ�ำนาจของคนนั้น ยิ่งมีเด็กหนุ่มไว้ครอบครองมากยิ่ง
แสดงถึงบารมีที่มีมาก ดังที่ Malik อ้างจากในอัล-กุรอ่านกล่าวถึงว่า
ผู้ชายไม่ใช่สิ่งครอบครองทางปรารถนา (possessors of the desire)
ِ غَ يْ ِراُولىِ ا ِالرْ َب ِة ِم َنالر َجและไม่อนุญาตให้ใช้ค�ำว่า passive
ให้แก่ผชู้ าย : ال
ِّ
sex partner ด้วยเช่นกัน

10. โบรมานส์: ความรักและความใคร่
ในนัยความหมายสัมพันธ์แบบพี่น้องมุสลิม
ความปรารถนาทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะ
นับถือศาสนาหรือเพศอะไร เด็กปอเนาะวัยรุ่นในหอพักมักมีความใคร่
ทางเพศเช่นเดียวกับวัยรุ่นโดยทั่วไป ทั้งที่เป็นมุสลิมหรือศาสนิกอื่นๆ
เพียงแต่เมื่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งอยู่ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา เช่น เณรในวัดอาจมีอะไรกับเณรด้วยกัน เด็กในหอพักคริสต์อาจ
ช่วยกันส�ำเร็จความใคร่ ตรงนี้ควรพิจารณากันในลักษณะใดผู้เขียน
ยืนยันถึงความไม่ถกู ต้องในกรณีของการล่วงละเมิดทางเพศทีเ่ กิดขึน้ ใน
นามและพืน้ ทีศ่ าสนาทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ ในประสบการณ์ของผูเ้ ขียนเองหรือจาก
ข่าวและสื่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นในศาสนาอื่นๆ แต่ว่าความสัมพันธ์ทั้งความ
ใคร่หรือความรักของมุสลิมที่มองว่าตัวเองเป็นเควียร์นั้นสามารถเข้าใจ
หรือยอมรับได้หรือไม่ในทัศนะของแต่ละคนในสังคม
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ช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายของอิสมัยในโรงเรียนปอเนาะนี้รุ่นพี่
ชื่อชารีฟอายุ 20 ต้นๆ เขาเรียนปอเนาะชั้นเอี๊ยะดาดีย์และเป็นนักกีฬา
ของโรงเรียนเขาชวนอิสมัยไปอยูเ่ ป็นเพือ่ นร่วมห้อง พีช่ ารีฟเป็นผูช้ ายแท้
ทีน่ กั เรียนหญิงหลายคนชืน่ ชอบเพราะอัธยาศัยดีและหน้าตาดี ตอนแรก
อิสมัยไม่กล้าบอกรุ่นพี่คนนี้ เพราะกลัวว่าเขาไม่ชอบผู้ชายที่ดูนิ่มๆ
ตุง้ ติง้ ๆ เขาจึงอยูด่ ว้ ยกันกับพีช่ ารีฟแบบไม่ได้ยงุ่ เรือ่ งส่วนตัวกันมากนัก
คืนหนึ่งรุ่นพี่ชารีฟบอกให้อิสมัยช่วยเขาส�ำเร็จความใคร่ให้และกลาย
เป็นกิจกรรมที่ท�ำด้วยกันเกือบทุกคืนแต่ไม่เคยเอาเรื่องกิจกรรมตอน
กลางคืนมาพูดคุยจริงจังและท�ำเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ความรู้สึกของ
อิสมัยในตอนนั้นไม่แน่ใจว่าคืออะไร อาจเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้อง
(Brotherhood) ทีศ่ าสนาอิสลามใช้เรียกความสัมพันธ์แบบพีน่ อ้ งมุสลิม
และถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องในลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นคงไม่อาจ
พัฒนาเป็นอย่างอืน่ ความรัก (love) แบบหญิง-ชายทีอ่ สิ ลามยอมรับได้
ความสัมพันธ์แบบพีน่ อ้ งในแบบนีจ้ งึ เป็นเพียงการแสดงออกถึง “ความ
ใคร่” (lust) เท่านั้น
20 ปี ต ่ อ มาเมื่ อ อิ ส มั ย กลายมาเป็ น อาจารย์ พิ เ ศษสอนด้ า น
มานุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดปัตตานี เขาได้เรียนรู้ชีวิตของ
นักศึกษาทีน่ ซี่ งึ่ มีชวี ติ ทางสังคมในกลุม่ เฉพาะเพศเดียวกัน กลุม่ ผูช้ ายที่
เป็นลูกศิษย์ของอิสมัยมักรวมกลุ่มที่ร้านน�้ำชาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรื่องกิจกรรมและมีการปรึกษาเรื่องความรักของหมู่เพื่อน อิสมัยมักนั่ง
เป็นผูส้ งั เกตการณ์ในวงคุยสนทนาของนักศึกษาชายในตอนคำ�่ อยูบ่ อ่ ยๆ
เพราะนักศึกษาบางกลุม่ ทีส่ นิทใจด้วยมักชวนเขาไปร่วมวงน�ำ้ ชา ซึง่ เป็น
วัฒนธรรมและกิจกรรมสังคมของวัยรุน่ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนใต้ ในครัง้
หนึ่งมีรุ่นพี่ของนักศึกษาในคณะเดียวกันถามเรื่องการฝึกงานช่วงปิด

193

วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปีท่ี 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถนุ ายน 2560)

เทอมกับเพือ่ นรุน่ น้องจากนัน้ จึงไปสูค่ �ำถามเรือ่ งความรักของอีกฝ่าย รุน่
พีม่ บี คุ ลิกทีอ่ อกนุม่ นวลกว่าถามรุน่ น้องทีห่ น้าตาคนหนึง่ ด้วยความอยาก
รู้ว่าเขามีแฟนแล้วหรือยัง? พร้อมๆ กับยิงค�ำถามว่า “ตกลงชอบผู้หญิง
หรือผูช้ าย?” รุน่ น้องหน้าตาดีคนนัน้ รีบตอบทันทีวา่ “ผมเอา(เลือก)ผูห้ ญิง
นะ” เขาเสริมต่อด้วยน�้ำเสียงทีเล่นทีจริงว่า “แต่กับผู้ชายก็...เป็นบาง
ครั้ง”
ผูเ้ ขียนสนใจเรือ่ งสังคมของกลุม่ ผูช้ ายด้วยกัน ในกรณีของสังคม
มุสลิมที่คาดหวังให้มุสลิมโดยเฉพาะวัยรุ่นควรต้องไม่ปะปน ในสังคม
ชีวติ ประจ�ำวัน วัยรุน่ มุสลิมชายในสังคมจึงมักอยูด่ ว้ ยกันตลอดเวลาและ
สร้างความผูกพันแบบพี่น้องมุสลิมขึ้นมาสนับสนุนความสัมพันธ์ของ
พวกเขา ที่ใน “บางครั้ง” เกี่ยวโยงกับเรื่องกิจกรรมทางเพศของพวกเขา
อยู่ด้วยเช่นกัน หากพิจารณาประเด็น “ความปรารถนาในสังคมเฉพาะ
กลุ่มผู้ชาย” หรือ homosocial desire แนวคิดของ Eve Kosofsky
Sedgwick (1985) ในหนังสือ Between Men: English Literature and
Male Homosocial Desire ที่เน้นอธิบายกิจกรรมทางเพศของผู้ชายที่มี
ความก�่ำกึ่งของเส้นแบ่งระหว่างสังคมแบบปิตาธิปไตยและความ
สัมพันธ์รักร่วมเพศที่เป็นไปได้ทั้งในเชิงสนับสนุนกันหรือขัดแย้งกันกับ
สังคมชายเป็นใหญ่28
เพื่อนอาจารย์ของอิสมัยเล่าถึงเรื่องที่มีลูกศิษย์มุสลิมชายมา
ปรึกษาเรือ่ งความรักกับเขา เพือ่ นคนนีเ้ ป็นเกย์ทเี่ ปิดเผย เขาจึงคิดว่าคง
เป็นเหตุผลทีน่ กั ศึกษาคนนีม้ าเปิดเผยตัวตนทางเพศให้อาจารย์ฟงั อย่าง
Ming Panha, “In-between Men: Diasporas’ Experience and the
Homoeroticism of Gibreel Farishta and Saladin Chamcha in The Satanic
Verses,” Thoughts (2013): 72-90.
28
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เปิดอก ลูกศิษย์ของเขามาปรึกษาด้วยน�้ำเสียงที่เรียบนิ่งแต่แฝงความ
กังวลต่อความรักของตัวเอง เขาเล่าว่าตัวเองได้ไปสารภาพรักกับเพื่อน
ร่วมห้องทีห่ อพักนอกมหาวิทยาลัยแต่ถกู ปฏิเสธความสัมพันธ์แบบแฟน
คูร่ กั เพราะอีกฝ่ายยืนยันว่าเขาชอบผูห้ ญิงไม่ได้เป็นเกย์ทชี่ อบผูช้ าย ลูก
ศิษย์คนนีจ้ งึ เสียใจมากเพราะทีผ่ า่ นมาเขาและเพือ่ นร่วมห้องเคยมีอะไร
กันอยูบ่ อ่ ยครัง้ ลูกศิษย์คนนีบ้ อกกับอาจารย์ของเขาอย่างชัดเจนว่า “เรา
สองคนมีความสัมพันธ์กันแบบ brotherhood” ที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน
และสนิทกันแบบพี่น้องมุสลิมกันแต่ก็ “มีอะไรกัน” ด้วย
หากพิจารณาในมุมมองของ Sedgwick (1985) ผูเ้ ขียนวิเคราะห์
ว่าจึงมีความเป็นไปได้ทใี่ นกรณีของความสัมพันธ์แบบพีน่ อ้ งมุสลิมหรือ
Muslim Brotherhood ที่ก่อตัวในความสัมพันธ์ทางเพศและสังคมของ
กลุม่ วัยรุน่ ชาย ทัง้ ทีฝ่ า่ ยนิยามตนเองเป็นชายแท้หรือชอบผูช้ ายด้วยกัน
จะมองว่าในช่วงสังคมทีพ่ วกเขาอยู่ดว้ ยกันในลักษณะแบบเฉพาะกลุ่ม
ผู้ชายทั้งในโรงเรียนปอเนาะหอพักในมหาวิทยาลัยก่อนที่พวกเขาต้อง
ออกไปสู่โลกของสังคมผู้ใหญ่ท่ีถูกคาดหวังให้ต้องแต่งงานมีครอบครัว
ทัว่ ไปการอยูด่ ว้ ยกันแบบ “Brotherhood” ทีพ่ วกเขานิยาม (หรือเข้าข่าย
ในลักษณะนี้) จึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสัมพันธ์รักต่าง
เพศ (heterosexuality) ในที่สุด29 เช่นกรณีที่รุ่นพี่ในโรงเรียนปอเนาะที่
อิสมัยเคยเรียนตอนระดับมัธยมหลังจากเรียนจบจากโรงเรียนไปแล้ว
เกือบจะทุกคนที่เริ่มทยอยแต่งงานกับแฟนสาวที่เคยจีบกันช่วงเรียนที่
หลายคนต่างเคยมีประสบการณ์ทางเพศกับผู้ชายด้วยกัน (อย่างน้อย
สักครั้งหนึ่ง) ในช่วงเรียนที่ปอเนาะ
Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men: English Literature and
Male Homosocial Desire (New York: Columbia University Press, 1985), 23.
29
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ภาพที่ อิ ส มั ย เผลอไปมองเห็ น ในช่ ว งสุ ด ท้ า ยก่ อ นเรี ย นจบ
มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนปอเนาะนี้ ผู้เขียนเคยมองเห็นห้อง
หนึ่งที่เปิดประตูแล้วมีรุ่นพี่กะเทยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับเด็ก
ผู้ชายหน้าตาดีชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสนิทสนมกันที่เห็นผ่านในห้องที่
เปิดไว้ในความคิดของเขานั้นยังเชื่อว่าความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้อง
และวัฒนธรรมการอยู่ด้วยกันแบบ brotherhood ยังคงมีอยู่และมีต่อ
ไปในโรงเรียนและที่อื่นๆ ในสังคมมุสลิมบางคนอาจสังเกตเห็นเรื่องที่
เกิดขึน้ และบางคนคิดว่าเป็นเรือ่ งทีอ่ ยากเอามาพูดถึงความสัมพันธ์ของ
เควียร์มุสลิมกับผู้ชายที่ไม่แสดงออกชัดเจนถึงความปรารถนาทางเพศ
เดียวกันจึงถูกขีดเส้นด้วยค�ำนิยามของค�ำว่า “brotherhood” ทีอ่ นุญาต
ให้พวกเขาแสดงออกถึงความใคร่หรือ “lust” ของตัวเองแต่ไม่สามารถ
พัฒนาไปสู่ความรักหรือ “love” ของผู้ชายด้วยกัน
เรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านความสัมพันธ์แบบ brotherhood ข้างต้น
ในกรณีของมุสลิมวัยรุน่ ชายในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจุด
เริม่ เรือ่ งของบทความชิน้ ต่อไปทีผ่ เู้ ขียนก�ำลังศึกษา หลังจากในบทนีเ้ ปิด
ประเด็นเรือ่ งความสัมพันธ์รกั ร่วมเพศในปอเนาะในภาคกลางผ่านความ
ทรงจ�ำของผู้เขียน ประเด็นที่ผู้เขียนสนใจต่อไปคือการเข้าไปศึกษาใน
บริบทของสังคมมุสลิมทีเ่ คร่งครัดทางศาสนา เช่น ในพืน้ ทีช่ ายแดนภาค
ใต้เช่นปัตตานี ยะลา นราธิวาส ในกลุม่ ผูช้ าย (แบบ brotherhood) และ
กะเทยมุสลิม (ปอแน) ที่เรียนอยู่ทั้งในโรงเรียนสอนศาสนา (ปอเนาะ)
และมหาวิทยาลัยรวมถึงกรณีของเกย์/กะเทยมุสลิมในพืน้ ทีน่ ที้ พี่ ยายาม
กดทับอัตลักษณ์ทางเพศ/ความปรารถนาของตนเองและการแต่งงาน
กับผูห้ ญิงมุสลิมเพือ่ เริม่ ต้นชีวติ ครอบครัวในสังคมมุสลิม สิง่ เหล่านีช้ ว่ ย
ให้อธิบายถึงความสลับซับซ้อนและความลึกลับของเพศวิถีในสังคม
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มุสลิมไทยต่อไปเพื่อน�ำไปสู่ข้อสนับสนุนของสมมุติฐานที่ผู้เขียนได้น�ำ
เสนอและวิเคราะห์ในบทนี้

11. ค�ำสาปใต้ผิวหนัง
เรื่องราวของอิสมัย คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของผู้เขียนเมื่อวัย 12 ปี
บทความนี้จึงไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าการที่นักมานุษยวิทยาเดินทาง
กลับไปสู่หมู่บ้านในความทรงจ�ำ (memory site) ช่วงวัยเด็กของตัวเอง
และเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นผู้เขียนไม่ได้มองสิ่งที่อิสมัยถูกกระท�ำ
เป็นการถูกล่วงละเมิดไปทั้งหมด แม้อาจมีเป็นบางเหตุการณ์แต่ทั้ง
หลายทัง้ ปวงผูเ้ ขียนเรียกว่าเป็นการถูกล่วงละเมิดทางจิตวิญญาณหรือ
Spiritual abuse30ในนามของศาสนาเสียมากกว่าทีไ่ ด้ท�ำลายความเชือ่
ศรัทธาที่มีต่อศาสนาอิสลามของผู้เขียนไปจนเกือบหมดสิ้นและส่งผล
โดยตรงต่อศาสนทัศน์ (religiosity) ของผูเ้ ขียนตลอดมา แม้วา่ ด้านหนึง่
เหตุการณ์ในอดีตท�ำให้ผู้เขียนสนใจต่อประเด็นด้านมานุษยวิทยา
อิสลามแต่ด้านลึกข้างในคือการตั้งค�ำถามต่อสังคมมุสลิมที่ไม่ได้เป็น
เพียงอุดมคติ ถ้าหากได้เผยให้เห็นสังคมมุสลิมในวัฒนธรรมและบริบท
ต่างๆ ความขัดแย้งและความย้อนแย้งที่ยังคงปรากฏอยู่เสมอดังที่ผู้
เขียนกล่าวไว้ในตอนต้น กรณีของเด็กชายเต้นระบ�ำในอัฟกานิสถานและ
เรื่องรักร่วมเพศในโรงเรียนปอเนาะของผู้เขียนที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใน
โรงเรียนนี้แห่งเดียว เพราะบทความนี้เป็นเพียงปฐมฤกษ์ของเรื่องราว
ของ “เควียร์มสุ ลิม” ทีผ่ เู้ ขียนมีเจตนาเพือ่ ชวนเปิดค�ำถามและเปิดหัวใจ
ค�ำนี้ถูกใช้ในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ให้สัมภาษณ์ของผู้ที่เคยถูก
บาทหลวงล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็ก ว่าไม่ได้เป็นเพียงของเพศ แต่เป็นการล่วง
ละเมิดทางจิตวิญญาณของพวกเขาไปด้วย จากภาพยนตร์เรือ่ ง “Spotlight” (2014).
30
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ให้นักวิชาการมุสลิมหันมาท�ำความเข้าใจอย่างจริงจังนอกจากเพียง
“การปาหิน” ในนามของศาสนาใส่หน้ากลุ่มเควียร์มุสลิมด้วยค�ำตัดสิน
ที่เอาหลักการศาสนาอย่างแข็งทื่อ
ในขณะเดียวกันผู้เขียนในฐานะเป็นนักวิจัยทางมานุษยวิทยา
การเลือกสะท้อนย้อนคิดต่อความทรงจ�ำทีห่ ลายเรือ่ งราวทีอ่ ยากลืมหรือ
ลืมไปแล้ว ความพยายามนึกถึงเหตุการณ์บางตอนที่ตนเองถูกล่วง
ละเมิดทางเพศจากรุ่นพี่มุสลิมทั้งในตอนโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยและเรื่อง “ความใคร่” ที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ในช่วงเข้าสู่
วัยรุ่นของตนเองน�ำมาสู่ความกลัวที่ซ่อนอยู่ข้างในจิตใจ หนึ่งในนั้นคือ
ความกลัวจากที่เคยเป็น “ผู้ถูกกระท�ำ” (abused) จนมาเป็น “ผู้กระท�ำ”
(abuser) ผูเ้ ขียนวิพากษ์กบั ตัวเองในเรือ่ งทีม่ คี วามเป็นไปได้อนั น่าเศร้า
ของตัวเองในกรณีนี้อยู่เสมอและปรากฏในหลายๆ เหตุการณ์ที่ตนเอง
พลั้งพลาดให้เกิดขึ้นในช่วงเรียนมหาวิทยาลัย ความกังวลที่เกิดขึ้นอยู่
เสมอเมือ่ ผูเ้ ขียนต้องไปลงพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นส�ำหรับงานภาคสนาม นอกจาก
แค่การกดทับความเป็นเควียร์ไม่ให้ออกมาเป็นเป้าของความเป็นอืน่ แล้ว
ตัวเองต้องควบคุมความใคร่ไม่ให้แสดงความปรารถนากับผู้ชายใน
สนามวิจัย แม้กระทั่งวัยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้เขียนยอมรับในงานชิ้น
นี้ว่าตัวเองเคยเล่าเบื้องหลังความปรารถนาทางเพศของเพื่อนนักวิจัย
มานุษยวิทยาทีม่ คี วามปรารถนาทางเพศกับพระภิกษุวยั รุน่ โดยทีไ่ ม่เคย
พูดเล่าเบือ้ งลึกเบือ้ งในของตัวเอง อาจเพราะต้องการบ่ายเบีย่ งประเด็น
ที่ตัวเองไม่ต้องการพูดออกมาตรงๆ หรือยังไม่กล้าออกมายอมรับและ
ทลายความกลัวที่ค่อยๆ ผุดขึ้นมาตามช่วงวัยของผู้เขียน
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ความใคร่ความปรารถนาในเพศเดียวกันคือสิ่งที่ผู้เขียนถาม
พระเจ้าอยู่บ่อยครั้งบทสนทนาภายใน (inner dialogue) ที่มีต่อพระเจ้า
ของผู้เขียนโดยเฉพาะ “ความปรารถนา” หรือ desire ที่ผู้เขียนหยิบเอา
มาตัง้ ประเด็นในช่วงต้นของบทความ เพราะไม่รวู้ า่ วิธกี ารเก็บและกดให้
ตัวเองอยูห่ นทางของพระเจ้าต้องการได้นนั้ เป็นอย่างไรและในหลายครัง้
เมื่อตนเองเคยถูกล่วงละเมิดทางจิตวิญญาณและศาสนาไปแล้วในวัย
เด็ก สิ่งที่ท�ำคือการประชดพระเจ้าที่ท�ำให้เกิดเรื่องขึ้นแบบนี้จนกลาย
เป็นค�ำตอบทีฟ่ งั ดูหมดหนทางนอกจากการรอให้ถงึ วันทีต่ นเอง “ขออภัย
โทษ” (atonement) กับพระเจ้าเพราะเหนื่อยล้าเกินไปส�ำหรับควบคุม
ความปรารถนาและความใคร่ตอ่ ไปได้ สุดท้ายนัน้ ความอัดอัน้ ในตัวตน
ของเควียร์มุสลิมที่ไม่ได้อยู่ความปรารถนาของพระเจ้าคือความรู้สึกที่
ไม่สามารถถอดออก (unveiled sentiment) ให้สังคมยอมรับความจริง
ทีพ่ วกเขามีตวั ตนและด�ำรงอยูอ่ ย่างเท่าเทียมได้ นอกเสียจากต้องไปหา
ค�ำอธิบายใหม่มาอธิบายความสัมพันธ์ของตัวเองทีส่ งั คมพอรับได้วา่ เป็น
“brotherhood” ทีส่ อดรับกับความคิดเรือ่ ง “พีน่ อ้ งมุสลิมกัน” ในอิสลาม
ซึ่งเป็นการเลือกนิยามขอบเขตการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันใน
สังคมมุสลิมที่มีเส้นแบ่งทางเพศอย่างชัดเจนจนน�ำมาสู่สังคมที่เป็น
ผูช้ ายด้วยกัน ทางออกในการสนองอารมณ์ความใคร่ความปรารถนาจึง
ถูกปลดเปลื้องออกมาในหลายระดับและรูปแบบขึ้นอยู่กับการตีความ
ศาสนากับเพศวิถีของตัวเองอย่างประนีประนอม

12. จุดเปลี่ยนผ่านสู่ “เควียร์อิสลาม”
“เควียร์อิสลาม” เป็นประเด็นใหม่และก�ำลังได้รับความสนใจ
อย่างมากในยุโรปซึง่ University of Leicester หยิบเอามาพูดถึงในฐานะ
หัวข้อสัมมนาทางวิชาการอย่างจริงจังเป็นกลุ่มแรกในปลายปี พ.ศ.
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2558 ในเรือ่ ง Queering Islam31 น�ำโดย Alberto Fernández Carbajal
(2015) ที่เน้นการน�ำเสนอภาพของเควียร์มุสลิมพลัดถิ่น (queer diasporic Muslims) ในวรรณกรรมและภาพยนตร์ในระดับนานาชาติเพื่อ
ขุดค้นและคลีค่ ลายมุมมองเรือ่ งเควียร์ในอิสลามต่อการมองว่าเป็นสิง่ ที่
ไม่มีบรรทัดฐานทางเพศวิถี เพื่อให้คนในวงวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป
สามารถเข้าถึงและแลกเปลี่ยนในวงกว้าง เช่น งานของ Samar Habib
จาก SOAS มหาวิทยาลัยลอนดอนเรื่อง ‘States of Being: Narratives
of Queer Diaspora in Contemporary Scholarship’ ทีต่ งั้ ค�ำถามความ
สัมพันธ์ระหว่าง “อิสลาม” กับ “ตะวันตก” และปัญหาต่อความสัมพันธ์
แบบรักร่วมเพศ (homosexuality) ทีเ่ ควียร์มสุ ลิมต้องเผชิญกับอคติตา่ งๆ
บทความของ J. Marie น�ำเสนอความเคลือ่ นไหวของกลุม่ เควียร์
มุสลิมในปัจจุบนั ว่ามีจ�ำนวนของมุสลิม LGBTQ ออกมาเปิดเผยเพศวิถี
หรือ come out ที่นิยามตัวเองว่าเป็น “เควียร์” มากขึ้นโดยเฉพาะใน
สังคมมุสลิมในสหรัฐอเมริกาต่างออกมาเปิดรับตัวตนและความเป็น
ศาสนิก รวมถึงการยอมรับให้ตีความอัลกุรอ่านใหม่เพื่อหาพื้นที่ให้แก่
กลุ่มเควียร์มุสลิมอยู่ด้วยกันได้32 ดังที่มีอิหม่ามผู้น�ำศาสนาในชุมชนที่
เป็นเกย์แบบเปิดเผยชื่อว่า El-Farouk Khaki เขาเป็นนักกฎหมายเพื่อ
สิทธิมนุษยชนและท�ำหน้าทีผ่ นู้ �ำชุมชนทีม่ กี ลุม่ เควียร์มสุ ลิมเข้ามามีสว่ น
ร่ ว มและใช้ พื้ น ที่ ท างศาสนามากขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาที่ เ กิ ด จาก
อ่านรายละเอียดเพิ่มของโครงการศึกษาเรื่อง Queering Islam ได้ที่
http://staffblogs.le.ac.uk/queeringislam/
32
J. Marie, “The Queer Muslim Movement Is Growing,” (2017) http://
kitschmix.com/queer-muslim-movement-growing/ (accessed March 12,
2017).
31
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อัตลักษณ์ทางเพศสภาพและเพศวิถีเนื่องจากหลายคนที่ยังดิ้นรนกับ
ปัญหาภายในครอบครัวและสังคม เขาจึงเน้นการพูดคุยเรื่องการดูแล
ตัวเองและการเยียวยาทางร่างกายจิตวิญญาณและอารมณ์ของเควียร์
มุสลิมที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ไม่ใช่แค่เพียงบอกพวกเขาว่า “อะไร
ท�ำได้อะไรท�ำไม่ได้”
สถาบันทางวิชาการด้านมุสลิม/อิสลามศึกษาบางแห่งไม่ได้ปิด
ตัวเองหรือหยุดตัง้ ถามต่อสถานการณ์ในสังคมโลกและมุสลิม เช่น ศูนย์
อิสลามศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยดุ๊ก (Duke Islamic Studies Center)
น�ำโดยผู้อ�ำนวยการสถาบัน Omid Safi ออกมาชวนตั้งข้อถกเถียงอย่าง
ชัดเจนต่อเหตุการณ์การกราดยิงในไนท์คลับเกย์ 33ในรัฐออแลนโด้
สหรัฐอเมริกา โดยมุสลิมทีเ่ ป็นผูก้ อ่ เหตุได้ถกู วิเคราะห์วา่ เขาเป็นเกย์แอบ
ที่ยังไม่เปิดเผยตัวเองว่าเป็นรักร่วมเพศแต่กลับแสดงการตอบโต้ต่อ
ชุมชนชาวเกย์ด้วยความรุนแรง ในตอนนั้นจึงเริ่มตั้งค�ำถามต่างๆ ต่อ
มุมมองของอิสลามทีม่ ตี อ่ กลุม่ รักร่วมเพศและน�ำไปสูก่ ารเปิดพืน้ ทีใ่ ห้แก่
เควียร์มสุ ลิมในสหรัฐอเมริกาทัง้ เกย์และเลสเบีย้ นได้ออกมาแสดงความ
เห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจุดยืนทัศนคติของพวกเขา34 ในฐานะ
มุสลิม LGBT เหตุการณ์นี้จึงเป็นกระแสที่ถกเถียงและพร้อมกับเปิดให้
พวกเขาได้ปรากฏตัว (visibility) จากทีเ่ มือ่ ก่อนเควียร์มสุ ลิมมักถูก “ลบ”
ออกไปในสื่อกระแสหลัก35
อ่านเพิ่มเติมใน https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Orlando_nightclub_shooting
34
อ่านเพิม่ เติมใน http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/
ct-muslim-lgbt-orlando-shooting-20160616-story.html
35
Chicago Tribune, (2016).
33
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13. บทสรุป: เหนือพ้นไปจากค�ำถามแบบมุสลิม
ในงานเสวนาเรื่อง “มานุษยวิทยาอิสลามกับโจทย์ปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคมมุสลิม” ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ผู้เขียนได้ตั้งประเด็นถกเถียงต่อมุสลิม/อิสลามศึกษา
โดยเฉพาะในสังคมไทย ว่าละเลยการตั้งค�ำถามต่อเรื่องเพศวิถีของ
มุสลิม ในสังคมทีถ่ กู มองว่า “เบีย่ งเบน” ไปจากบรรทัดฐานศีลธรรมและ
หลักค�ำสอนของอิสลามเช่นการแปะป้ายคนกลุม่ นีว้ า่ “ต้องตกนรกอย่าง
เดียว” หรือ “ศาสนาไม่ยอมรับเพศที่สาม” จนแม้กระทั่งมองว่า “ไม่มี
กะเทยในอิสลาม” ค�ำต่างๆ เหล่านี้สะท้อนอะไรนอกไปจากที่กีดกัน
(excluded) มุสลิมกลุม่ นีใ้ นสังคมกลายเป็นคนอืน่ และถูกลดทอนความ
เป็นมนุษย์ (dehumanised) ไม่มีทางได้รับการยอมรับหรือการมี
ต�ำแหน่งทีใ่ นสังคมและไม่มพี นื้ ทีใ่ นสังคมมุสลิมด้วยอัตลักษณ์ทางเพศ
ของตัวเองนอกเสียจากว่าพวกเขาต้องกดทับเพศวิถขี องตนเองเพือ่ เพียง
ความสบายใจของมุสลิมในสังคมเท่านั้น
การเหนือพ้น (beyond) ไปจากค�ำถามแบบมุสลิมๆ เพื่อหลุด
กรอบการตั้งค�ำตอบแบบสูตรส�ำเร็จและตายตัวด้วยการอ้างอิงถ้อยค�ำ
ทางศาสนาเพียงอย่างเดียวมุสลิม/อิสลามศึกษามักเลือกตัง้ ค�ำถามและ
ให้ความสนใจต่อประเด็นที่มองแล้วว่ามีค�ำตอบทีส่ �ำเร็จรูปและตายตัว
แต่ว่าไม่น�ำไปสู่ข้อถกเถียงอื่นๆ ที่ละเอียดอ่อนฉะนั้นการหยิบประเด็น
เรื่ อ ง“เพศ” มาพู ด จึ ง สร้ า งความอึ ด อั ด ใจและกระอั ก กระอ่ ว นดั ง
เหตุการณ์เรื่องการโจมตีทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 ทีผ่ า่ นมาไม่นานมานีโ้ ดยนักวิชาการมุสลิมด้านสันติวธิ กี ล่าว
ถึงการไม่ยอมรับเพศทีส่ ามในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนใต้ดนิ แดนแห่ง
มุสลิมเชื้อสายมลายูที่ไม่อาจรับความเป็นจริงถึงการมีอยู่ของ “มุสลิม
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เกย์/กะเทย/ทอม/ดี้” ในสังคมมุสลิมต่อกลุ่มเคลื่อนไหวด้านเพศวิถีใน
พื้นที่ว่าก�ำลัง “สอน” ให้พวกเขาเป็นรักร่วมเพศ
เมื่อแม้กระทั่งนักวิชาการมุสลิมเองยังติดกรอบอยู่ในค�ำถามที่
ตัวเองไม่เคยท�ำความเข้าใจหรือตัง้ ค�ำถาม ค�ำตอบส�ำเร็จรูปของพวกเขา
จึงหลีกไม่พ้นการแปะป้ายและตัดสินว่ามุสลิมกลุ่มนี้ก�ำลังหลงผิดและ
ท�ำบาปใหญ่ การที่นักวิชาการมุสลิมไม่เคยอยากไปตั้งค�ำถามเรื่องเพศ
จึงท�ำให้มุสลิมแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการหรือคนภายนอกสังคมด้วย
เพียงบอกว่า “เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่ควรเอามาพูดถึง” ดังเช่น
ในกรณีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจริงข้างต้น สิ่งเหล่านี้จึงท�ำให้ประเด็นความรู้
และค�ำถามที่สายวิชาการมุสลิมมักน�ำมาพูดคุยจึงเป็นเรื่องที่เลือกมา
เพือ่ พูดคุยในวงเดียวกันเอง ผูเ้ ขียนมองว่าค�ำถามต่างๆ นีไ้ ม่เคยหลุดไป
จากชุดค�ำถามเดิมๆ การอธิบายแบบเดิมๆ เปรียบคล้ายกับเวทีบรรยาย
ศาสนาใน “งานสุเหร่า” ที่มุสลิมเลือกและฟังอยู่ซ�้ำๆ โดยไม่มีทีท่าว่า
อยากไปถกเถียงกับเรื่องละเอียดอ่อนที่สร้างความขุ่นเคืองใจกับตัวเอง
หรือแลกเปลี่ยนในทางวิชาการกับโลกภายนอกหรือข้ามสาขาวิชาใน
สังคมเดียวกันด้วยซ�้ำ
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