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พหุวัฒนธรรม
กับความหลากหลาย
ทางเพศในสังคมไทย

ค

วามหมายของ “พหุวัฒนธรรม” ในทางวิชาการอาจมองได้จากหลายแนวคิด
ทฤษฎี แต่เป้าหมายส�ำคัญของพหุวัฒนธรรม ก็คือ การท�ำให้คนที่มีวัฒนธรรม
และแบบแผนชีวิตต่างกันอยู่ร่วมกันได้ในสังคม และมีความเคารพในวัฒนธรรมของ
คนอืน่ ขณะเดียวกันก็พยายามส่งเสริมให้เจ้าของวัฒนธรรมมีความภาคภูมใิ จในวัฒนธรรม
ของตัวเอง และมีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะรักษาหรือธ�ำรงวัฒนธรรมของตนเองต่อไปได้
ภายใต้สังคมขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้ระบบทุนนิยม และบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พยายามน�ำเรื่อง “พหุวัฒนธรรม”
(Cultural Pluralism) มาเป็น เครือ่ งมือส�ำหรับการท�ำความเข้าใจถึงความหลากหลาย
ของวิถีชีวิตของผู้คน เพื่อที่จะท�ำให้เกิดการตระหนักว่า ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ไม่ใช่อุปสรรคในการอยู่ร่วมกัน ในทางตรงข้ามหากท�ำความเข้าใจ และ “มองเห็น” ว่า
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนอื่นมีคุณค่าในแนวทางของตัวเองจะช่วยให้เราลดอคติ
ลดการดูหมิน่ เหยียดหยาม และสามารถใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกันอย่างสมานฉันท์ โดยปราศจาก
การแบ่งแยก กีดกัน หรือเลือกปฏิบัติ
ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ซึ่งให้ความสนใจและเชี่ยวชาญในประเด็นเพศวิถี (Sexuality) บอกว่า “ในเรื่องความ
หลากหลายเพศก็เป็นส่วนหนึง่ ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะเรือ่ งเพศไม่ใช่
เป็นเพียงสรีระร่างกายหรืออวัยวะเพศ หากแต่เกี่ยวข้องกับแบบแผนการด�ำเนินชีวิต
ค่านิยม วิธคี ดิ ทัศนคติ การให้ความหมาย และการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม จะเห็น
ได้วา่ การแสดงออกในเรือ่ งเพศของมนุษย์จะถูกก�ำกับและจัดระเบียบด้วยบรรทัดฐาน
หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม ซึง่ ท�ำให้การแสดงพฤติกรรมหรืออัตลักษณ์ทางเพศบางแบบ
ได้รับการยอมรับมากกว่าแบบอื่นๆ”

มัสยิดดารุลอามาน เชียงราย สถาปัตยกรรมอิสลามผสมผสานศิลปะจีน

หนึ่งในกลุ่มชาติพนั ธุ์ท่ มี ีความส�ำคัญกับประวัตศิ าสตร์ ชาติไทยอย่ างมากคือกลุ่ม “ชาวไทยมุสลิม”
ที่แม้ จะมีเชือ้ สายหรื อภาษาแตกต่ างกันไปตามแต่ ละท้ องถิ่น ทว่ าสิ่งหนึ่งที่ทกุ ชุมชนมุสลิม
ยังคงอัตลักษณ์ ร่วมกันไว้ ก็คือการมี “สุเหร่ า” หรื อ “มัสยิด” เป็ นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ศูนย์ กลางแห่ งความศรั ทธาและความเชื่อ และยังเป็ นสัญลักษณ์ ท่ สี ะท้ อนวิถชี ีวติ ในแบบมุสลิม

มองมุสลิผ่ามนบ้านของพระเจ้า
แม้วา่ ปัจจุบนั อาจมีความเชือ่ ทีว่ า่ สังคมยอมรับได้กบั พฤติกรรมทางเพศทีม่ หี ลากหลาย
รูปแบบ แต่ในการศึกษาของแวดวงวิชาการด้านนี้ ก็ยงั พบว่า การยอมรับหรือการปฏิเสธ
“ปฏิบัติการทางเพศ” (Sexual practice) ยังเป็นเรื่องที่ยากต่อการตัดสินว่าอะไรถูก
หรือผิด เพราะมนุษย์จะให้คุณค่าต่อพฤติกรรมทางเพศภายใต้ระบบคิดที่ไม่เหมือน
กัน ดร.นฤพนธ์ บอกอีกว่า “การศึกษาอคติต่อพฤติกรรมทางเพศบางแบบ เช่น การ
รักเพศเดียวกัน (Homosexuality) หรือ การแต่งตัวข้ามเพศ (ชายแต่งเป็นหญิง)
(Transgenderism) มักจะมาจากความเชื่อทางศาสนาที่ไม่ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์
นอกระบบครอบครัวหญิงชาย รวมทั้งความรู้วิทยาศาสตร์ที่จัดประเภทความสัมพันธ์
ทางเพศในแบบหญิงชายว่าเป็นสิ่งที่ ถูกต้องตามธรรมชาติ ความรู้และความเชื่อนี้คือ
ตัวอย่างของการสร้างอคติและความล�ำเอียงในสังคมตะวันตก ที่น�ำไปสู่การลงโทษ
กดทับ กีดกัน และดูหมิ่นเหยียดหยามมนุษย์ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่สอดคล้อง
กับความเชื่อทางศาสนาและวิทยาศาสตร์
ในสังคมไทยสมัยใหม่ เรายอมรับการแสดงบทบาทหญิงชายทีเ่ ป็นไปตามเพศสรีระ
หรือเพศตามก�ำเนิด หากบุคคลแสดงบทบาททางเพศไม่สอดคล้องกับเพศธรรมชาติ
ก็อาจถูกกล่าวหาว่าเป็น “คนผิดปกติ” นอกจากนัน้ กฎเกณฑ์ทางสังคมยังมีสว่ นก�ำหนด
ให้ชายหญิงต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐาน เช่น ผู้ชายต้องบวช ผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้าน
และรักษาพรมจารี การแสดงความรักต่อเพศตรงข้ามเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ ในขณะที่
การแสดงความรักต่อเพศเดียวกันเป็นสิง่ ทีส่ งั คมปฏิเสธ ผูช้ ายต้องเข้มแข็ง ต้องไม่แสดง
กิริยาอาการแบบผู้หญิง หากผู้ชายแต่งตัวเป็นหญิงก็จะถูกมองว่า “เบี่ยงเบนทางเพศ”
ดังนั้น ทัศนคติทางสังคมในเรื่องเพศ จึงเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้และท�ำความ
เข้าใจ จึงเป็นทีม่ าของ “โครงการวิจยั พหุวฒ
ั นธรรมและความหลากหลายทางเพศ” เพือ่ ที่
จะมองว่ากฎระเบียบและความเชื่อที่เรามีต่อการแสดงพฤติกรรมและอัตลักษณ์
ทางเพศนัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามเวลา ทัศนคติทางเพศของคนไทยปัจจุบนั อาจ
เป็นสิง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ ภายใต้ความรูส้ มัยใหม่ ไม่วา่ จะเป็นวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ชีววิทยา
และจิตวิทยา ซึ่งมีตรรกะและวิธีคิดที่ต่างไปจากความรู้ท้องถิ่นและปฏิบัติการในชีวิต
ประจ�ำวัน หากพิจารณาถึงการอนุญาตให้บคุ คลสามารถแสดงออกทางเพศได้หลากหลาย
จะพบว่าสังคมไทยมีพื้นที่ให้กับสิ่งเหล่านี้มานานแล้ว เช่น พื้นที่ในพิธีกรรมของการ
เป็นร่างทรง การแสดงละคร การแสดงพืน้ บ้าน งานเทศกาลประจ�ำปี งานวัด งานบุญต่างๆ
พื้นที่เหล่านี้ยอมให้บุคคลสามารถแสดงบทบาทความเป็นหญิงชายได้อย่างอิสระ
พืน้ ทีท่ างวัฒนธรรมในสังคมไทย อาจจะสร้างความเป็นมิตรให้กบั ความหลากหลาย
ทางเพศได้ดีกว่าพื้นที่สังคมสมัยใหม่ที่ใช้วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ดังนั้น หากเราเริ่ม
หันมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงความหลากหลายทางเพศในปริมณฑลท้องถิ่นหรือ
พืน้ ทีท่ างวัฒนธรรม เราอาจเห็นทัศนคติเกีย่ วกับเรือ่ งเพศต่างไปจากความรูก้ ระแสหลัก
นอกจากนั้น ยังท�ำให้เข้าใจว่าการแสดงพฤติกรรม บทบาท และอัตลักษณ์ทางเพศ
ในสังคมท้องถิ่นมีลักษณะยืดหยุ่น หรือไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว ซึ่งท�ำให้บุคคล
สามารถแสดงออกทางเพศได้หลากหลาย
ดร.นฤพนธ์ ได้กล่าวถึง โครงการวิจัยเรื่องดังกล่าวว่า “ประเด็นหลักคือต้องการ
ท�ำความเข้าใจวิธีคิดและปฏิบัติการทางเพศในระดับท้องถิ่น เพื่อที่จะน�ำข้อมูลเหล่านี้
มา ทบทวนตรวจสอบความรู้เรื่องเพศกระแสหลักซึ่งถูกครอบง�ำด้วยความรู้ตะวันตก
ไม่ว่าจะเป็นระบบรักต่างเพศ (Heterosexual Norm) และเพศศาสตร์ (Sexology)
ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อการนิยามความหมายต่างๆในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม โครงการ
วิจยั นีพ้ ยายามใช้แนวทางมานุษยวิทยา เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจประสบการณ์ของคนท้องถิน่ ซึง่ มี
พื้นที่ทางวัฒนธรรมในการแสดงความหลากหลายทางเพศ ความเข้าใจเหล่านี้จะช่วย
ให้เห็นถึงลักษณะ “ยืดหยุ่น” (Flexibility) และการเปิดกว้างในการแสดงอัตลักษณ์
หรือตัวตนทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพหุวัฒนธรรม”
โครงการวิจัยนี้ น�ำเสนอชุดบรรยายวิชาการ โดยเริ่มจากประเด็น มานุษยวิทยา
กับการศึกษา “พฤติกรรมข้ามเพศ” และ “รักเพศเดียวกัน” ใน วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม
2554 และจะมีการจัดบรรยายรวมทั้งหมด 6 ครั้ง ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีและ
กรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นเพศวิถี ได้แก่ เรื่องของหญิงรักหญิง ชีวิตเซ็กส์
ของวัยรุ่นชาย ตัวละครชายข้ามเพศในเวทีการแสดง กะเทยอีสาน พฤติกรรมข้ามเพศ
ในพิธีกรรม แรงงานหญิงกับพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้
น่าจะตอบโจทย์วิจัยและสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมที่หลากหลาย
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังและติดตามข่าวสารการบรรยายแต่ละครั้งได้ที่
www.sac.or.th หรือสอบถามโทร. 0 2880 9429

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

ผศ.ดร.อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี

ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

• ชาธิป สุวรรณทอง

ก

ารเสวนาวิชาการ เรื่อง “สุเหร่า
มุสลิม : ภาพสะท้อนบ้านแห่ง
หัวใจไทย” โดยโครงการพิทักษ์
มรดกสยาม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ น�ำเสนอมุมมองว่าด้วยความ
ส�ำคัญของมัสยิดกับวัฒนธรรมมุสลิม
ในสังคมไทย
ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์
ประจ�ำภาควิชาประวัตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอว่า ค�ำ “สุเหร่า” เป็นค�ำหนึง่
ทีเ่ รียกสถานทีส่ กั การะพระเจ้า เป็นค�ำทีไ่ ด้
มาจากโลกมลายูผ่านมาทางพวกเติร์ก แต่
ค�ำอาหรับจริงๆ คือ “มัสยิด” ทีแ่ ปลว่า “บ้าน
ของพระเจ้า” หรือ “ที่สักการะพระเจ้า”
นอกจากนีย้ งั มีการใช้คำ� ว่า “กุฎ”ี เช่น “กุฎ-ี
กลาง” “กุฎเี จริญพาสน์” ซึง่ มาจากค�ำในภาษา
อาหรับแปลว่า “แท่น” หรือ “ที่ประทับ”
หมายถึง “แท่นทีป่ ระทับของพระเจ้า” เป็น
ที่มาของค�ำว่า “กุฎี” ที่เราใช้เรียกอาคาร
ทรงตึกทุกวันนี้ ส่วนในอิหร่านมีคำ� ว่า “ตะเกีย่ ”
หมายถึงสถานทีส่ กั การะพระเจ้า ดังปรากฎ
ว่ามี “มัสยิดตะเกีย่ ” อยูใ่ นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
“ประโยชน์ใช้สอยของมัสยิดคือที่
ส�ำหรับพระเจ้า สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือค�ำว่า
“สะอาด” ซึ่งเป็นเรื่องทางกายภาพ มุสลิม
ต้องช�ำระร่างกายก่อนเข้าสูบ่ า้ นของพระเจ้า
และค�ำว่า “บริสุทธิ์” ซึ่งกินความหมายลึก
กว่าเรือ่ งของกายภาพ เป็นเรือ่ งของความดี
และจิตใจทีบ่ ริสทุ ธิ์ ในมัสยิดต้องรักษาทัง้
ความสะอาดและบริสทุ ธิเ์ ป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก
อีกอย่างที่มุสลิมเน้นคือเรื่องของความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเป็นหนึ่ง
เดียวของมัสยิดไม่ได้มีแค่ในชุมชนแต่
เชื่อมกับมุสลิมทั่วโลก การเข้ามาละหมาด
ในมัสยิดเท่ากับคุณเชื่อมกับเมกกะ เชื่อม
กับของชุมชนมุสลิมทัว่ โลก ร่วมเป็นส่วนหนึง่
ของสังคมอันใหญ่มากคือสังคมมุสลิม
ทัว่ โลก เพราะฉะนัน้ มันมีพลังมากกว่าจะเป็น
แค่ตัวอาคารหรือแค่ชุมชนเดียว...”
“...ระเบียบแบบแผนของอิสลาม
มาจาก 2 ประการ อย่างแรกคือ อัลกุรอาน
เคยมีผู้น�ำประเทศพูดออกทีวีบอกว่ามี
ปัญหาภาคใต้ต้องสังคายนาพระคัมภีร์
อัลกุรอาน ผมฟังแล้วแทบตกเก้าอี้ นั่น
แสดงว่าคนระดับผู้น�ำประเทศแต่ความรู้

พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา

เรือ่ งอิสลามเป็นศูนย์ พระคัมภร์อลั กุรอาน
นัน้ สังคายนาไม่ได้นะครับเพราะเป็นวัจนะ
ของพระเจ้า อีกอย่างคือ “ฮะดีส” หรือ
วัตรปฏิบัติ เพราะอัลกุรอานเป็นเรื่องสูง
ต้องตีความ แต่ในการปฏิบัติ เช่น การ
ละหมาด การถือศีลอด ต้องดูจากฮะดีส
หรือสิ่งที่พระศาสดามูฮัมหมัดได้ปฏิบัติ
และมีบันทึกไว้”
ขณะที่ พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 15 (จังหวัด
ชายแดนภาคใต้) เสนอว่า นอกจากค�ำว่า
สุเหร่าหรือมัสยิด คนในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ยงั มีอกี ค�ำคือ “บาระเซาะห์” เป็นค�ำ
ภาษามลายู หมายถึงสถานทีล่ ะหมาดแต่มี
ขนาดไม่ใหญ่
“ย้อนไปสมัยจอมพลป. พิบลู ย์สงคราม
มี ก ารประกาศรั ฐ นิ ย ม บั ง คั บ ให้ ค นมี
วัฒนธรรมเดียว นั่นคือปัญหา จากจุดนั้น
จนถึงทุกวันนีม้ กี ารประสานวัฒนธรรมไทย
กับมุสลิมมากขึ้น ทั้งเรื่องของภาษาหรือ
วัฒนธรรมการไหว้ ส�ำหรับมุสลิมแล้ว
อะไรทีไ่ ม่ขดั กับหลักศาสนาก็สามารถท�ำได้
หมด ถ้าไม่มีอคติก็อยู่ร่วมกันได้”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดิศร์
อิดรีส รักษมณี อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เสนอมุมมองว่าด้วยมัสยิดในฐานะศิลปะ
สถาปัตยกรรมกับวัฒนธรรม โดยเสนอว่า
มุสลิมทั่วโลกมองเหมือนกันว่ามัสยิดคือ
บ้านของพระเจ้า ดังนัน้ ก่อนทีม่ สุ ลิมจะเข้า
มัสยิดจึงต้องเปลีย่ นพฤติกรรมและความคิด
ต้องท�ำความสะอาดร่ายกาย หรือทีเ่ รียกว่า
“อาบน�ำ้ ละหมาด” ต้องแต่งกายสุภาพ รักษา
กิริยามารยาทให้เรียบร้อย
“มัสยิดเป็นทีๆ่ เราสือ่ สารกับพระเจ้า
ได้โดยตรง เข้าไปขอพร สรรเสริญ ขอ
อภัยโทษกับพระเจ้าได้โดยตรง มัสยิดทัว่ โลก
จะหันไปทิศทางเดียวกันคือหันไปทาง
ศูนย์กลางทีม่ สั ยิดอัล ฮารอม ทีเ่ มืองเมกกะ
ซาอุดิอารเบีย จึงเรียกได้ว่ามุสลิมทั่วโลก
มีศูนย์กลางเดียวกันผ่านทางมัสยิด และ
มัสยิดมิได้รองรับกิจกรรมการละหมาดเท่านัน้

แต่มสุ ลิมจะไปมัสยิดเพือ่ ท�ำกิจกรรมต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการสอนศาสนา อบรมวิชาชีพ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย พิธแี ต่งงาน พิธศี พ
เด็กเกิดใหม่ ก็จะมารวมกันทีม่ สั ยิด จึงถือว่า
มัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชน”
ในส่วนของสถาปัตยกรรมการออกแบบ
มัสยิด มีขอ้ ก�ำหนดทีส่ �ำคัญคือในมัสยิดจะ
ไม่มรี ปู เคารพหรือภาพของสิง่ มีชวี ติ ศิลปะ
การออกแบบมัสยิดจึงออกมาในรูปของ
ลวดลายเรขาคณิต ลวดลายพืชพรรณ อักษร
ประดิษฐ์ พระนามพระเจ้า ศาสดา คัมภีร์
บทละหมาด และยังสามารถผสมผสานกับ
รูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นได้อีกด้วย
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์
สถาอานันท์ อาจารย์ประจ�ำคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอว่า มัสยิด
มีหน้าที่ในทางศาสนาและหน้าที่ในทาง
สังคมการเมือง เป็นทีข่ องสัมพันธ์ภาพของ
มนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นทีส่ อน
คัมภีร์ ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่ น ไม่ใช่เรือ่ ง
ธรรมะเท่านัน้ แต่เป็นทีส่ ำ� หรับแลกเปลีย่ น
เรื่องปัญหาของโลกถึงการเมืองท้องถิ่น
“หลังเหตุการณ์ 9/11 ประเทศต่างๆ ก็
จับจ้องมัสยิด ซึ่งผมมองว่าน่าเศร้า เพราะ
ต�ำรวจทหารมาเฝ้าดูแล้วเป็นกังวลเวลา
เด็กหนุ่มมุสลิมเดินออกมาจากมัสยิด แต่
ไม่เป็นกังวลเวลาเด็กหนุ่มมุสลิมเดินออก
มาจากบาร์ แสดงว่าบางอย่างในสังคมมัน
ผิดเพี้ยนนะ”
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ ยังระบุวา่ ส�ำหรับมุสลิม
คัมภีรอ์ ลั กุรอานไม่ใช่เป็นเพียงหนังสือ แต่เป็น
บางสิง่ ทีถ่ อื ว่าอยูใ่ กล้พระเป็นเจ้าทีส่ ดุ เพราะ
ถือว่าทีอ่ ยูใ่ นนัน้ เป็นถ้อยค�ำของพระเป็นเจ้า
“อิสลามไม่มรี ปู เคารพหรือการเข้าใกล้
พระเจ้าอย่างอืน่ นอกจากการละหมาดและ
อัลกุรอานคือค�ำของพระเจ้า เพราะฉะนั้น
เมือ่ ปาสเตอร์โจนส์ในสหรัฐฯ ประกาศจะเผา
อัลกุรอาน ถามว่าท�ำไมมุสลิมถึงโกรธ เพราะ
ทีแ่ กท�ำไม่ใช่เผาหนังสือ แต่เผาถ้อยค�ำของ
พระเป็นเจ้าซึง่ มุสลิมเขาใช้อยูท่ กุ วัน แสดงว่า
เขาไม่เข้าใจศาสนาอิสลามเลย เราไม่ได้ถกู
สอนให้ศรัทธาในกุรอานเพียงอย่างเดียว แต่
คัมภีร์ของพระเป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์
ของศาสนายิวอย่าง โทราห์ หรือทีเ่ ราเรียก
ว่า เตารอด หรือไบเบิล พวกนีเ้ ราก็ศกึ ษา...”
“...ส�ำหรับเราไม่สามารถจะไปเผา
หนังสือศักดิส์ ทิ ธิข์ องคนอืน่ นีไ่ ม่ใช่วถิ ขี อง
อิสลามที่จะไปท�ำเช่นนั้น”

