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ประเด็นว่ าด้ วยเรื่องรักร่ วมเพศในแอฟริกา
พาฝั น นิลสวัสดิ์
อาจารย์ ประจาสาขาวิชา ความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
จากข่าวเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่กลุม่ ประเทศแอฟริ การ่วมกันเสนอร่างข้ อมติตอ่ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เรี ยกร้ องให้ มกี ารหารื อเรื่ องความชอบด้ วยกฎหมายของคาสัง่ แต่งตัง้ นายวิทติ มันตาภรณ์
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เป็ นผู้เชี่ยวชาญอิสระสอบสวนการละเมิดต่อกลุม่ ผู้มคี วามหลากหลายทางเพศคนแรกของยูเอ็น (An Independent
Expert on Protection from Violence and Discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender
(LGBT) people) รวมถึงการบังคับใช้ มติดงั กล่าว

กลุม่ ผู้นาชาติแอฟริ กาที่นาโดยประเทศบอสวานาได้ กล่าวอ้ างว่า เรื่ อง

ของรสนิยมทางเพศ (sexual orientation) และอัตตลักษณ์ทางเพศ (gender identity) ไม่ได้ ถกู กาหนด หรื อถูกนิยามไว้ ใน
กฎหมายระหว่างประเทศทีว่ า่ ด้ วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อีกทังอ
้ านาจของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวก็ยงั ขาดหลัก
เฉพาะที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานให้ สาเร็ จลุลว่ งได้ อย่างยุติธรรม2
รายงานขององค์การสหประชาชาติระบุวา่ สมาชิกยูเอ็น 193 ประเทศ มี 73 ประเทศ (คิดเป็ นเกือบ 40%) มีกฎหมายที่
กาหนดว่าพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเป็ นอาชญากรรม ในทวีปแอฟริ กามี 33 ประเทศ จากทังหมด
้
55 ประเทศ อาทิเช่น
ซูดาน อูกนั ดา มอริ ทวั เนีย ไนจีเรี ย ต่างมีกฎหมายต่อต้ านการรักเพศเดียวกัน3 ประเด็นเรื่ องความสัมพันธ์ของเพศเดียวกัน
กลายเป็ นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและล่อแหลมในสังคมของประเทศแอฟริ กา เหล่าชาติแอฟริ กนั ทีอ่ อกมาต่อต้ านครัง้ นี ้
กล่าวอ้ างว่า พฤติกรรมการรักร่วมเพศ ไม่วา่ จะเป็ นในลักษณะของเกย์หรื อเลสเบี ้ยน ล้ วนแต่เป็ นสิง่ แปลกปลอมที่ตะวันตก
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ดร.วิทิต มันตราภรณ์ อาจารย์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศชาวไทย ได้ รับการแต่งตังจากคณะมนตรี
้
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เมื่อ
เดือน ก.ย. 2016 ให้ เป็ นผู้เชี่ยวชาญพิเศษทาหน้ าที่สอบสวนการล่วงละเมิดต่อเลสเบี ้ยน เกย์ คนรักสองเพศ และคนข้ ามเพศ (LGTB) ทัว่ โลก
ดารงตาแหน่งเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยจะเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ด้านการละเมิดสิทธิกลุม่ แอลจีบที ีร่วมกับรัฐบาล และทางาน
เพื่อปกป้องคนกลุม่ นี ้
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นาเข้ ามาสูส่ งั คมของชาวแอฟริกนั อีกทังยั
้ งเป็ นสิง่ ขัดแย้ งและทาลายคุณค่าของแอฟริ กนั ดังเดิ
้ มทีย่ ดึ มัน่ กันมาคาถามคือ
ความสัมพันธ์ของเพศเดียวกันรวมถึงเลสเบียนและคนข้ ามเพศ คือสิง่ แปลกปลอมในสังคมแอฟริ กาจริ งหรื อไม่
แอฟริ กาเป็ นทวีปที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธ์ วัฒนธรรมและเรื่ องทางเพศ มีรายงานการบันทึกความสัมพันธ์ของ
เพศเดียวกันทังในแบบของชายกั
้
บชาย และหญิงกับหญิง ทังที
้ เ่ กี่ยวข้ องกับกามอารมณ์และไม่เกี่ยวข้ องกับกามอารมณ์
เกิดขึ ้นในเผ่าต่างๆบนทวีปแอฟริกามากมาย ก่อนการเข้ ามาของตะวันตก ดังเช่น ภาพเขียนในถ ้าแห่งหนึง่ ของชาว San
(ชาวป่ าเผ่าหนึง่ ในแอฟริ กาตะวันออก)ใกล้ กบั เมือง Guruve ของประเทศซิมบักเว เป็ นภาพชายสองคนกาลังร่วมกันทา
พิธีกรรมทางเพศกันอยู่ ในปลายทศวรรษ 1964 มีรายงานการบันทึกของผู้แทนทหารชาวดัชต์วา่

Nzinga ราชินีแห่ง

ราชอาณาจักรโบราณที่ชื่อว่า Ndongo and Matamba ทางตอนเหนือของประเทศอังโกลาในปั จจุบนั แต่งกายแบบ
นักรบผู้ชายได้ รับความนับถือเยี่ยงกษัตริ ย์ มีฮาเร็มที่เต็มไปด้ วยเด็กหนุม่ ที่แต่งตัวเป็ นหญิงมากมาย เด็กหนุม่ เหล่านันถู
้ ก
ขนานนามว่าเป็ นภรรยาขององค์กษัตริ ย์ Nzinga บาทหลวงคนหนึง่ ที่ทางานอยูท่ างตอนใต้ ของแอฟริ กาในปี 1906 ได้
บรรยายการค้ นพบผู้ชายที่แต่งกายเหมือนผู้หญิงที่เรี ยกว่า “Chibadi” มีพฤติกรรมเป็ นผู้หญิง และรู้สกึ อับอายหากถูก
เรี ยกว่าเป็ นผู้ชาย 4
ในหลายสังคมชนเผ่าดังเดิ
้ มของแอฟริ กาเชื่อว่า เพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันเป็ นแหล่งกาเนิดของพลังวิเศษที่จะเป็ น
หลักประกันความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลและการล่าสัตว์ รวมถึงการมีสขุ ภาพที่ดแี ละช่วยขับไล่วญ
ิ ญานอันชัว่ ร้ ายอีกด้ วย
ดังเช่น ในประเทศอังโกลาและนามิเบีย ชนชันที
้ เ่ ป็ นผู้ทานายหรื อเรี ยกกันว่าหมอเวทย์มนต์ ซึง่ รู้จกั กันในนามว่า
“zvibanda” หรื อ “quinmbanda” หรื อ “gangas” เชื่อกันว่าเป็ นผู้ที่ทรงวิญญาณของผู้หญิงเอาไว้ และจะสามารถ

ถ่ายทอดอานาจนี ้ไปยังผู้สบื ทอดที่เป็ นผู้ชายโดยผ่านการร่วมเพศทางทวาร
กลุม่ ชนแอฟริ กาที่ใช้ ภาษาบันตู ( Bantu) ซึง่ อาศัยอยูใ่ นประเทศกาบอง แคมมารูนในปั จจุบนั มีประเพณีการร่วมประเวณี
ระหว่างเพศเดียวกัน (homosexual intercourse) หรื อเป็ นที่ร้ ูจกั กันในนาม “bian nku ma” กล่าวกันว่า เป็ นยา
สาหรับการสร้ างความมัง่ คัง่ ร่ ารวยโดยผ่านกิจกรรมทางเพศระหว่างผู้ชาย
ชนเผ่า Zande ในประเทศซูดาน มีประเพณีให้ นกั รบแต่งงานกับเด็กผู้ชายได้ พร้ อมทังมี
้ การจ่ายค่าสินสอดให้ กบั ครอบควัร
ของเด็กผู้ชายนัน้ และเมื่อเด็กคนนันเติ
้ บโตขึ ้นเขาก็จะกลายเป็ นนักรบและสามารถที่จะแต่งงานกับเด็กผู้ชายได้ ดงั ที่เขา
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เคยถูกกระทามา ในเผ่าเดียวกันนี ้ ยังยอมรับความสัมพันธ์แบบเลสเบี ้ยนหรื อหญิงกับหญิงทีเ่ กิดขึ ้นในครอบควัรที่มีภรรยา
หลายคนด้ วย นอกจากนี ้ยังมีรายงานว่า การแต่งงานระหว่างหญิงกับหญิงรวมถึงการจ่ายค่าสินสอดให้ ด้วย เป็ นประเพณี
ทีป่ รากฏขึ ้นมากกว่า 30 ชนเผ่าในสังคมแอฟริ กา ไล่มาตังแต่
้ ประเทศไนจีเรี ยไปจนถึงประเทศเคนยาและประเทศ
แอฟริ กาใต้ 5
หากจะพิจารณาในแง่ของภาษา ภาษาดังเดิ
้ มท้ องถิ่นของชาวเผ่าในบางพื ้นที่ มีคาศัพท์ที่ใช้ เรี ยกหรื อระบุความสัมพันธ์
ของเพศเดียวกัน หรื อคนที่ทาตัวผิดเพศเอาไว้ ดังเช่นในประเทศอูกนั ดา ชนเผ่า Teso ทางตะวันออกและเผ่า
Karamajong

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอูกนั ดา มีคาศัพท์วา่ “ muduko dako” หมายถึง สถานะเพศทางเลือก คือ

ผู้ชายที่อรชรอ้ อนแอ้ นเฉกเช่นผู้หญิง และได้ รับการปฏิบตั ิเสมือนเป็ นผู้หญิง รวมทังสามามารถที
้
จ่ ะแต่งงานกับผู้ชาย
ด้ วยกันได้ โดยไม่ได้ รับการต่อต้ านหรื อกีดกันใดๆ ทางสังคม ในภาษา Wolof ซึง่ พูดกันแพร่หลายในประเทศเซเนกัล
ผู้ชายรักร่วมเพศในภาษา Wolof รู้จกั กันในนามว่า “gor-dien” (ผู้ชาย-ผู้หญิง) มาช้ านานแล้ ว 6 ทางตะวันตกของ
ประเทศแอฟริ กาใต้ ทเี่ รี ยกว่า Khoikhoi ใช้ คาว่า “koetsire” เพื่อบรรยายถึงผู้ชายที่เปิ ดกว้ างกับผู้ชายคนอื่น และคาว่า
7
“soregus” เป็ นคาที่ใช้ เรี ยกมิตรภาพระหว่างผู้ชายที่มีการสาเร็ จความใคร่ ให้ เพศเดียวกัน ( same sex masturbation)

ภาษาดังเดิ
้ มเหล่านี ้เป็ นเครื่ องยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันและคนข้ ามเพศ ปรากฎขึ ้นมาเป็ นเวลาช้ านาน
แล้ วในแอฟริ กา
ความคิดทีม่ องว่า การรักเพศเดียวกัน หรื อการแสดงอัตลักษณ์ทางเพศทีต่ รงกันข้ ามกับสรี ระของตนเองเป็ นสิง่ ที่ผดิ
ธรรมชาติ จนกระทัง่ กลายมาเป็ นสิง่ ที่ผิดกฎหมายนัน้ เพิ่งจะมีมาหลังจากการเข้ ามาของจักรวรรดินิยมตะวันตก ซึง่ นาเอา
ศาสนาเข้ ามาในทวีป ศาสนาทีเ่ ปลีย่ นความเชื่อดังเดิ
้ มของคนแอฟริ กนั ที่สาคัญสองศาสนาคือ ศาสนาคริ สต์และศาสนา
อิสลาม ต่อมาได้ กลายเป็ นศาสนาประจาชาติที่ประเทศแอฟริ กาส่วนใหญ่นบั ถือ
คัมภีร์ไบเบิ ้ลของศาสนาคริ สต์กล่าวไว้ วา่ ความสัมพันธ์ของเพศเดียวกันเป็ นสิง่ ที่ผิดธรรมชาติ และเป็ นตราบบาป หาก
เกิดขึ ้น บาปอันนี ้มิใช่เป็ นแค่เรื่ องส่วนตัวทีใ่ ครทาแล้ วรับผิดเท่านัน้ แต่หากเกิดขึ ้นแล้ ว สังคมนันบ้
้ านเมืองนันต้
้ อง
รับผิดชอบด้ วย และต้ องถูกลงโทษ อาจถึงขันท
้ าให้ บ้านเมืองพินาศล่มจม หรื อกองทัพต้ องพ่ายแพ้ ศตั รูได้ ดังนันการกระท
้
า
เช่นนี ้ถือเป็ นเรื่ องใหญ่ของบ้ านเมืองเลยทีเดียว8
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คัมภีร์อลั กุรอานของศาสนาอิสลาม มีการกล่าวประฌามความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศ ว่าเป็ นสิง่ ที่ผิดวิสยั ของมนุษย์ใน
การสมสูท่ างเพศที่พระองค์สร้ างเพศหญิงชายขึ ้นมาเพื่อการสืบพันธ์ การสมสูเ่ พศเดียวกันเป็ นการทิ ้งอีกเพศหนึง่ ทาให้
มนุษย์สญ
ู พันธุ์ ซึง่ เป็ นการละเมิดและฝ่ าฝื นกฎบัญญัติของพระเจ้ า9
ความเชื่อของทังสองศาสนาดั
้
งกล่าว เข้ าครอบงา ประเพณี ศีลธรรม กฎหมาย และระบอบการปกครองแบบดังเดิ
้ มของทุก
พื ้นที่บนทวีปแอฟริ กาต่อเนื่องยาวนานจนถึงทุกวันนี ้ ผู้คนแทบจะลืมไปแล้ วว่าในวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของแอฟริ กา
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันและคนข้ ามเพศ ไม่ใช่ของแปลกปลอมหรื อแปลกใหม่ในทวีปนี ้แต่อย่างใด
สรุปคือ สิง่ ที่ตะวันตกนาเข้ ามาสูท่ วีปแอฟริ กานับตังแต่
้ การเข้ ามาในยุคของการล่าอาณานิคม ไม่ใช่วฒ
ั นธรรมรักร่วมเพศ
ตามที่ผ้ นู าของประเทศแอฟริ กาซึง่ ต่อต้ านเกย์เลสเบียนและคนข้ ามเพศกล่าวอ้ าง แต่ทว่าเป็ นวัฒนธรรมของการไม่ยอมรับ
ความแตกต่างของความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันและการแสดงอัตลักษณ์ทางเพศต่างหาก รวมถึงการสร้ างมาตรการ
และกฎข้ อบังคับเพื่อตรวจสอบปราบปราม และที่ยิ่งแย่ ไปกว่านันคื
้ อ การทาให้ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นเรื่ องผิด
กฎหมายหรื ออาชญากรรมร้ ายแรงดังปรากฎอยูใ่ นกฎหมายของหลายๆประเทศในแอฟริ กา
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