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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง ฮิญาบ: ชีวิตระหว่างพื้นที่ศรัทธาและพื้นที่สมัยใหม่ของผู้หญิงมุสลิม  กรณีศึกษา ผู้หญิง

มุสลิมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นผู้กระท าการของผู้หญิงมุสลิมที่สวมใส่ฮิญาบ

ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อท าความเข้าใจกระบวนการสร้างตัวตน ต่อรอง และปรับตัว ผ่านการสังเกตการณ์และ

สัมภาษณ์ ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของผู้หญิงมุสลิมในสังคมเมืองจากภูมิล าเนาที่แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่ม

ผู้หญิงที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่ชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และกลุ่มผู้หญิงที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่

กรุงเทพฯ และปริมณฑลเอง โดยใช้แนวคิด Structuration ของ Anthony Giddens เพื่อแสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงมุสลิมในฐานะผู้กระท าการ (agency) กับโครงสร้างทางสังคม (structure) ภายใต้

สภาวะสมัยใหม่และศาสนาอิสลาม  

 ผลการศึกษาพบว่า แม้โครงสร้าง (structure)  จากสงัคมวัฒนธรรมหนึ่งๆ ได้ควบคุมชีวิตพวกเธอไว้ทั้งใน

พื้นที่ศรัทธาและพื้นที่สมัยใหม่ ซึ่งพวกเธอต้องสร้างการยอมรับระหว่างสองพื้นที่ดังกล่าว การ “เลือก” แต่งกาย

ภายใต้การก ากับของโครงสร้างทางสังคมจึงสะท้อนการต่อรองของพวกเธอในฐานะผู้กระท าการ (agency) ซึ่งการ

สร้างทางเลือกของพวกเธอไม่ใช่การถอดฮิญาบออกแต่ก็ไม่ได้หมายถึงการยอมจ านนอย่างสิ้นเชิงเช่นกัน ในฐานะ

ผู้กระท าการ (agency) พวกเธอสามารถเลือกปฏิบัติการในพ้ืนท่ี สถานการณ์ต่างๆ โดยในพื้นที่สมัยใหม่นั้นพวกเธอ

เลือกใส่ฮิญาบในรูปแบบและขนาดที่แตกต่างไปจากพื้นที่ศาสนา อย่างการคลุมฮิญาบให้สอดคล้องกับชุดท างาน 

คลุมฮิญาบให้สั้น และไม่สวมนิกอบ พวกเธอแต่ละคน “เลือก” ในการนิยามความเป็นมุสลิมในแบบของตัวเองซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงการต่อรองบางอย่างเสมอ ส าหรับพวกเธอบางคนฮิญาบเป็นการแต่งกายที่ท าให้มีบทบาทเผยแพร่

ศาสนาผ่านตัวเธอ ในขณะที่บางคนนั้นได้ให้ความหมายว่าฮิญาบเป็นทางเลือกหนึ่งในการแสดงความศรัทธา  

(choice) สะท้อนถึงความปรารถนาที่พวกเธอมีแตกต่างกัน 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   

 การปรากฏกายโดยการใส่ผ้าคลุมศีรษะ หรือ “ฮิญาบ” ของผู้หญิงมุสลิม ถือเป็นหลักปฏิบัติ

อย่างหนึ่งของผู้หญิงภายใต้กรอบของศาสนาอิสลาม เพ่ือระบุตัวตนความเป็นศาสนิก ท่ามกลางสังคม

ที่ประกอบด้วยกลุ่มคนอันหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรม  โดยการแต่งกายถือเป็น

สัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่สามารถรับรู้สังเกตได้โดยง่าย ฮิญาบจึงเป็นอัตลักษ์ของผู้หญิงมุสลิมที่สังคมต่าง

รับรู้ 

 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันที่ขับเคลื่อนโดยทุนนิยม  

โลกวิสัย ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม รัฐประชาชาติ โลกทรรศน์เชิงวิทยาศาสตร์ (นิธิ เอียวศรีวงศ์ , 

2557: 21-30) ศาสนาถูกจัดวางในพ้ืนที่ส่วนตัว ไม่อนุญาตให้ออกมาอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะทั้งในทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความท้าทายของความ

เป็นสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามปฏิกิริยากับความบีบคั้นอันเกิดจากภาวะความทันสมัยของบางสังคมใน

โลกมุสลิม ส่งผลให้ความรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับสังคมมุสลิมในสายตาของสังคมอ่ืนๆ จ ากัดเพียงบทสรุป

ที่ว่าชาวมุสลิมล้วนไม่ตอบสนองต่อการท้าทายของความทันสมัยมากไปกว่าการหวนกลับไปยึดมั่นกับ

พ้ืนฐานค าสอนเดิมอย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นและแสดงปฏิกิริยาตอบกลับอย่างรุนแรง จากสายตา

ภายนอกจึงมักมองเห็นว่าความเป็นมุสลิมเป็นเส้นขนานกับความเป็นสมัยใหม่ ด้วยกรอบความเข้าใจ

ในลักษณะคู่ตรงข้าม (binary of opposition) ความเป็นมุสลิมที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ยึดโยง

กับความเชื่อศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นสมัยใหม่ โดยเฉพาะภาพลักษณ์ที่มักปรากฏตาม

สื่อต่างๆ ของผู้หญิงมุสลิมที่คลุมฮิญาบ การปิดหน้าปิดตา ท าให้คนทั่วไปมักเข้าใจว่าผู้หญิงมุสลิมมี

สิทธิและความเสมอภาคที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ชาย ไม่มีอิสระ ไม่ทันสมัย แปลกแยก น่ากลัวสุดโต่ง โดย
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ยังคงเคร่งครัดในศาสนาอย่างไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวให้เข้ากับบริบททางสังคมสมัยใหม่  

(สุชาติ เศรษฐมาลินี, บรรณาธิการ, 2557: 12-16, 664) 

 ความเป็นสมัยใหม่และความเป็นอิสลามนั้นมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะมุมมองแนวคิดต่อ

เพศหญิง  นักวิชาการมุสลิมโดยส่วนใหญ่ในอดีต อย่างครูศาสนาในระบบโรงเรียนปอเนาะ (pondok) 

และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (sekolah) ซึ่งเป็นผู้รู้ทางศาสนาและมีบทบาทส่วนใหญ่ในการ

อธิบายและตีความอัลกุรอ่านได้อธิบายเป็นไปในแนวทางที่มีลักษณะตั้งแต่คลุมเครือไปจนถึงแนวทาง

ที่ไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงมีบทบาทน าในสังคม โดยเห็นว่า “อัลกุรอานส่งเสริมให้ผู้ชายมีบทบาทในการ

เป็นผู้น าและเรียกร้องให้ผู้หญิงอยู่ในบทบาทของผู้ตาม” (Liow, 2552 :110 อ้างถึงใน มูฮัมหมัด 

อิลยาส หญ้าปรัง, 2554: 141) ในสังคมมุสลิมจึงได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ สิทธิ และก าหนดพ้ืนที่

ระหว่างชายหญิงชัดเจนตั้งแต่เกิดกระทั่งตาย หน้าที่ท าครัวเลี้ยงลูกและท างานบ้าน ทุกอย่างเป็นของ

ฝ่ายหญิง ผู้หญิงต้องเป็นแม่ ภรรยา และลูกสาวที่ดี พิธีกรรมทางศาสนาหรือการเรียนการสอนผู้หญิง

ต้องอยู่หลังผู้ชาย ในบางพ้ืนที่ผู้หญิงห้ามเข้ากุโบร์ (สุสาน) (อุมมีสาลาม อุมาร , 2558: 6) ด้วยเหตุผล

ว่างานเบื้องต้นของสตรี เป็นการดูแลครอบครัวและบ้าน (ยศวดี บุณยเกียรติ  และวัลลภา  

นีละไพจิตร, ออนไลน์, 2563)  

 ตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวในสังคมอิสลามพ้ืนที่บ้านและงานบ้าน (domestic) จึงเป็นพ้ืนที่

ของผู้หญิง พื้นที่สาธารณะ งานนอกบ้าน (public) เป็นพื้นที่ของผู้ชาย ซึ่งคล้ายคลึงกับสังคมตะวันตก

หรือสังคมจีน ในลักษณะที่ว่างานในบ้านและงานนอกบ้านถูกแยกออกไว้อย่างชัดเจน (Rosaldo อ้าง

ถึงใน Micaeda di Leonardo, 1991 อ้างถึงใน ปรานี วงษ์เทศ, 2549: 13) โดยในสังคมอิสลามได้

ก าหนดพ้ืนที่ทางสังคม ภายใต้แนวคิดผู้ชายเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่ยุคกระแสฟื้นฟูอิสลามโดยปัญญาชนมุสลิมรุ่นใหม่ (อัมพร หมาดเด็น, 2557: 687) 

 ในขณะที่ในสังคมสมัยใหม่ บทบาทและหน้าที่ของชายหญิงไม่ได้ถูกแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจน

ตามเพศ ผู้หญิงสามารถมีบทบาทในพ้ืนที่สาธารณะนอกพ้ืนที่บ้าน จะเห็นได้ว่าในสังคมมุสลิมเองได้รับ

อิทธิพลจากกระแสดังกล่าวเช่นกัน โดยมีการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ โดยเฉพาะ

การมีบทบาททางสังคมทางด้านต่างๆ เพ่ือเพศหญิง เช่น การเคลื่อนไหวของขบวนการผู้หญิงใน

อินโดนี เซี ยช่ วงปลายคริสต์ศตวรรษที่  19 เป็นต้นมา ภายใต้แนวคิดการท า ให้ทันสมัย 

(modernization) แนวคิดชาตินิยม และสังคมนิยม ซึ่งมีการส่งเสริมสถานภาพของผู้หญิงในพ้ืนที่
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สาธารณะ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สิทธิด้าน

การศึกษาแก่ผู้หญิง สิทธิของผู้หญิงชนชั้นกรรมาชีพ ฝึกทักษะอาชีพระดับสูงและส่งเสริมการท างาน

ของผู้หญิง (ปรานี วงษ์เทศ, 2549: 311-333) หรือประเทศซาอุดิอาระเบีย ในปี 2558 ที่ผ่านมา ได้

อนุญาตให้ผู้หญิงลงคะแนนเสียงและลงสมัครรับเลือกตั้ง และในปี 2560 อนุญาตให้ผู้หญิงสามารถท า

ใบขับข่ีได้ นโยบายนี้นอกจากท าให้หลุดพ้นจากสถานะประเทศสุดท้ายในโลกที่ไม่ยอมให้ผู้หญิงขับรถ 

ยังท าให้ผู้หญิงสามารถออกมาท างานนอกบ้านได้มากขึ้น เพ่ิมบทบาททางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ

แผนเศรษฐกิจระยะยาว Vision 2030 ที่ตั้งเป้าว่าจะเพ่ิมจ านวนผู้หญิงในตลาดแรงงานจาก 22% เป็น 

30% (กันต์กนิษฐ์ มิตรภักดี, ออนไลน์, 2562) ปรากฏการณ์ต่างๆ ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงการ

เคลื่อนไหวทางสังคมที่มีต่อเพศหญิง จากกรอบคิดและการพัฒนาด้านต่างๆ ในสังคมสมัยใหม่ซึ่งได้

สลายเส้นแบ่งบทบาทของผู้หญิงที่จ ากัดอยู่เพียงในพ้ืนที่บ้าน เปิดพ้ืนที่ให้ผู้หญิงมีบทบาทในพ้ืนที่

สาธารณะจากที่เม่ือก่อนถูกสงวนไว้เพียงเพศชายเท่านั้น  

 อย่างไรก็ตามบทบาทของผู้หญิงในพ้ืนที่สาธารณะ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

ที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบันนี้ กลายเป็นพ้ืนที่ปะทะต่อรองระหว่างความเป็นสมัยใหม่และความเป็น

อิสลาม การปรากฏตัวของผู้หญิงมุสลิมในพ้ืนที่สาธารณะนอกพ้ืนที่บ้าน โดยยังคงด ารงอยู่ภายใต้

ฮิญาบ กลายเป็นปัญหาทางศีลธรรมในสังคมมุสลิมที่ส่งผลให้เป็นประเด็นถกเถียงและเกิดการ

วิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอโดยเฉพาะภายใต้อิทธิพลวัฒนธรรมสมัยนิยม (pop culture) และกระแส

บริโภคนิยม เช่น การใส่ผ้าคลุมเมื่อเต้น ร้องเพลง cover ใน TikTok, การลงรูปใน Facebook และ 

Instagram, แต่งกายด้วยฮิญาบในพ้ืนที่คอนเสิร์ต ลักษณะดังกล่าวกลายเป็นปัญหาที่สังคมมุสลิม

ก าลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะแนวคิดของการท าให้ตะวันตกไม่สามารถเข้ากันได้กับการเป็นสังคมอิสลาม 

เช่น ในประเทศมาเลเซีย ผู้หญิงมุสลิมชนชั้นกลางแม้จะมีส่วนส าคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ แต่ผลผลิตทางวัฒนธรรมของผู้หญิงถูกมองเสมือนเป็นตัวแทนความขัดแย้งของความเป็น

สมัยใหม่กับศาสนา ความเป็นสมัยใหม่ของผู้หญิงกลายเป็นเรื่องผิดศีลธรรมที่คลุมเครือต่อการละเมิด

จารีตประเพณีแบบอิสลาม อย่างการแต่งกายตามสมัยนิยมในโฆษณา นิตยสารและสื่อบันเทิงต่างๆ 

น าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับเพศสภาพอยู่เสมอ โดยเฉพาะในประเด็นการแต่ง

กายของผู้หญิง (ปรานี วงษ์เทศ, 2549: 272-273) การปรากฏกายในพ้ืนที่สาธารณะของผู้หญิงมุสลิม

ในปัจจุบันจึงมีความลักลั่น ไม่เป็นไปตามกฎตามระเบียบ แปลกแยกแตกต่าง ทั้งยังเป็นสิ่งตรงข้ามใน

พ้ืนที่อิสลามและความเป็นสมัยใหม่ในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเสมอ  
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 ผู้หญิงมุสลิมในปัจจุบันจึงมีสถานะไม่ต่างจาก “ผู้ไร้เสียง” ตามที่ Gayatri Chakravorty 

Spivak ได้เคยเสนอไว้ในงานเขียน Can the Subaltern speak? (สันติ เล็กสกุล, 2561)  การสวมใส่

ฮิญาบ ในด้านหนึ่งการแต่งกายเช่นนี้ของพวกเธอ ตกอยู่ภายใต้กฎทางวัฒนธรรมมุสลิม เป็นข้อบังคับ

จากจารีตประเพณีท่ีพวกเธอต้องปฏิบัติตาม ในขณะที่เมื่อพวกเธอเลือกจะสวมใส่ฮิญาบด้วยเจตจ านง

ของตนเองที่พวกเธอยึดถือ ต้องการที่จะแต่งกายตามหลักศาสนา ซึ่งการมีบทบาท (agency) ในสังคม

ของพวกเธอจากความเคร่งปฏิบัติตามหลักการศาสนาในลักษณะดังกล่าว หมายถึงศั กยภาพในการ

ด าเนินการใดๆ โดยที่ไม่จ าเป็นต้องมองว่าการมีบทบาท (agency) มีความหมายเดียวคือการต่อต้าน

การกดขี่เท่านั้น บทบาทของผู้หญิงมุสลิมที่อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอย่างอย่าง

เคร่งครัดนี้ สามารถช่วยยกระดับผู้หญิงมุสลิมภายใต้บริบทสังคม ท าให้พวกเธอมีบทบาทในทาง

การเมืองและในพ้ืนที่สาธารณะภายใต้สภาวะการเป็นรอง ตามที่ Saba Mahmood ได้น าเสนอใน

การศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของผู้หญิงในขบวนการฟ้ืนฟูอิสลาม ในหนังสือชื่อ Politics of Piety: The 

Islamic Revival and the Feminist Subject (การเมืองของการเคร่งศาสนา: การฟ้ืนฟูอิสลามและ

ผู้หญิง) (โศภนิศ อังศุสิงห์, ออนไลน์, 2562) นอกจากนี้ในทุกชุมชนมุสลิม ภูมิปัญญาจากฮิญาบนั้น

เป็นวิถีชีวิตที่สามารถสร้างรายได้ให้พวกเธอ ส่งเสียเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว แต่ภาพเหล่านี้ในด้าน

หนึ่งกลับถูกลืมเลือน ฮิญาบกลายเป็นสัญลักษณ์ของความไม่เท่าเทียมทางเพศที่คนอ่ืนต่างมาพูดแทน

เธอ  

 ภายใต้กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงระหว่างความเป็นสมัยใหม่และความเป็นอิสลามในสังคม

ปัจจุบันนี้ ผู้หญิงมุสลิมจึงสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ทั้งสองดังกล่าว ต าแหน่งแห่งที่ของฮิญาบตามการ

รับรู้ของคนในสังคมจึงแตกต่างและไม่หยุดนิ่ง อีกท้ังข้องเก่ียวกับบริบทสังคมแวดล้อมอยู่เสมอ    

  ในมุมมองที่ถูกกดทับนั้นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือ การที่ฮิญาบต้องเผชิญและ

รับมือท้าทายกับ  “Islamophobia” หรือภาวะหวาดกลัวอิสลามที่เกิดขึ้นและแพร่ขยายในปัจจุบัน 

โดยยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสังคมมุสลิมในวงกว้าง ถือเป็นกระบวนการสร้างความกลัว เกลียด

ชัง ต่อศาสนาอิสลามและมุสลิมขึ้นและแพร่ขยายออกไป กระบวนการเช่นนี้ได้สร้างภาพเหมารวมใน

แง่ร้ายอย่างยาวนาน ประกอบด้วยอคติ การเลือกปฏิบัติ การท าให้เป็นชายขอบ รวมทั้งการกีดกัน

มุสลิมจากกิจกรรมทางสังคมต่างๆ (ดอน ปาทาน, เอกรินทร์ ต่วนศิริ และอันวาร์ กอมะ, 2561: 8) 

โดยภาวะหวาดกลัวอิสลาม ยังสัมพันธ์กับมิติทางเพศสภาพ จากการที่ผู้หญิงมุสลิมที่ตกเป็นเหยื่อของ
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ความกลัวนี้เพียงเพราะถูกมองเห็นได้ง่ายในพ้ืนที่สาธารณะ โดยมีสาเหตุมาจากการสวมฮิญาบตาม

หลักศาสนา ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวแทนอิสลาม ส่งผลในอัตราการตกเป็นเหยื่อค่อนข้างสูง และมีผลต่อ

ผู้หญิงค่อนข้างมาก (Allen, 2015; Chakraborti & Zempi, 2012 อ้างถึงใน มรกต ไมยเออร์: 2559: 

46) 

 กล่าวได้ว่า “ฮิญาบ” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นมุสลิมจึงย่อมได้รับผลกระทบจาก

ปรากฏการณ์ดังกล่าว เกิดสภาวะการเกลียดกลัวอิสลามผ่านอัตลักษณ์ฮิญาบ อย่างการกล่าวค า 

หยาบคาย ค าต าหนิ การกีดกันในการรับเข้าท างาน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคม จนถึง  

การปทุษร้ายท าร้ายทางร่างกาย เป็นปัญหาและอุปสรรค์ในการเรียนหรือการท างานของผู้หญิงมุสลิม

ที่คลุมฮิญาบ โดยในสังคมตะวันตก อัตลักษณ์ฮิญาบกลายเป็นปราการด่านแรกที่ได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากการเกลียดกลัวอิสลามในสังคมในช่วงเวลาที่ผ่านมา (ทิพย์สุดา รังสิมันตุชาตม , 2561: 

183)  

 ในรายงานการวิจัยที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรรัฐบาลอังกฤษที่เรียกว่า Tell MaMa 

(Measuring Anti-Muslim Attacks) เป็นองค์กรดูแลเกี่ยวกับปรากฏการณ์การต่อต้านมุสลิมด้วยการ

ใช้ความรุนแรง  ในรายงานดังกล่าวได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ผู้หญิงมุสลิมตกเป็นเหยื่อของความกลัว

อิสลามในสังคมยุโรป เช่น ประสบการณ์ของ Yala (หญิงชาวโซมาเลีย, อายุ 40 ปี) ที่เกิดขึ้นขณะเธอ

เดินไปส่งลูกที่โรงเรียน เธอเล่าว่าแม้คนที่ข่มขู่เธอจะเข็นรถเด็กเล็กไว้ด้วย  แต่ได้กล่าวกับเธอซ้ าๆ ว่า 

“fuck off” โดยได้เดินติดตามเธอ แล้วถ่มน าลายใส่หน้าเธอพร้อมกล่าวร้ายด้วยวาจา โดยมีใจความ

ตอนหนึ่งว่า “ท ำไมเธอดูน่ำเกลียด (…..) ท ำไมเธอคลุมหน้ำตัวเองไว้” เธอได้แจ้งความและเก็บ

ตัวอย่าง DNA จากน้ าลาย หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว บ้านของเธอถูกปาใส่ด้วยก้อนหินในยามค่ าคืน 

ซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้เธอเป็นอย่างมาก หรือในกรณีของ Shagufta (หญิงชาวปากีสถาน, อายุ 

19) ที่เคยพบเจอประสบการณ์ถูกคุกคามขณะนั่งรถไฟฟ้าไปมหาวิทยาลัย โดยเธอถูกชายหนุ่มสองคน

พูดจาดูถูกและท าท่าล้อเลียนฮิญาบ กล่าวหาเธอว่า “เป็นผู้ก่อกำรร้ำยและในกระเป๋ำเธอมีระเบิด

อยู่” ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นท าให้เธอรู้สึกวิตกกังวลเมื่อต้องเดินทางด้วยรถไฟอีกครั้ง “เม่ือฉันต้อง

นั่งรถไฟอีกครั้ง ฉันรู้สึกต้องระมัดระวังผู้คนรอบตัวมำกๆ วิตกกังวลตลอดว่ำฉันก ำลังนั่งอยู่

ตรงไหน และใครนั่งอยู่รอบๆ ตัวฉัน กลำยเป็นควำมหวำดกลัว” หรือในกรณีของ Rachel (หญิง

ชาวอังกฤษ, อายุ 28) ที่ขณะนั้นก าลังตั้งครรภ์อยู่ด้วย เธอถูกชายคนหนึ่ง โจมตีขวางรถเธอขณะเข้า
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จอดรถที่บ้านและพูดจาข่มขู่เธอ ซึ่งเธอเล่าว่า “มันไม่ส ำคัญเลยว่ำคุณจะเป็นคนขำวเพียงใด (…) 

เขำก็มองฉันอย่ำงเหยียดหยำมและต่อว่ำฉันว่ำ fucking Paki bastards” (Allen, Isakjee และ 

Young, 2559: 15-17, 20)  

 นอกจากนี้ในพ้ืนที่ที่ตัวตนฮิญาบถูกเบียดขับนั้น การคลุมฮิญาบกลายเป็นการขัดกับรัฐ 

โลกวิสัย (secularism) ระบบการปกครองที่แยกรัฐกับศาสนาออกจากกัน ซึ่งไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติทาง

ศาสนาของพลเมืองในลักษณะที่เป็นข้อกฎหมาย ในหลายประเทศมีกฎเกณฑ์ทางสังคมเกี่ยวข้องกับ

การคลุมฮิญาบหรือเพ่ือจัดระเบียบการแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมโดยเฉพาะ เช่นในประเทศฝรั่งเศส  

ประเทศเบลเยียม และประเทศเนเธอแลนด์ เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการต่อต้านมุสลิม 

และผู้อพยพในกลุ่มประเทศยุโรป โดย ในปี 2554 ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ ออก

พระราชบัญญัติการห้ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะที่ปิดบังใบหน้าของมุสลิมในที่สาธารณะ ( le voile 

integral) ซึ่งประกอบไปด้วยผ้าคลุมที่มีลักษณะปิดบังใบหน้าทั้งหมด (บุรกา) ตลอดจนผ้าคลุมศีรษะที่

เปิดเพียงดวงตา (นิกอบ) ให้อยู่ในสถานะที่ละเมิดหลักการของสาธารณะรัฐฝรั่งเศส หากหญิงคนใดฝ่า

ฝืนจะมีโทษถูกปรับ (ทิพย์สุดา รังสิมันตุชาติ, 2561: 1, 178)  

 ส าหรับสังคมไทยภาวะหวาดกลัวอิสลาม ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่หรือเพ่ิงปะทุเปิดเผยให้

เป็นที่รับรู้เด่นชัดขึ้นในช่วงเวลาระหว่างปี 2557-2560 เช่น มีการต่อต้านการสร้างมัสยิดแม่ขะจาน 

อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในปี 2555, การคัดค้านการสร้างมัสยิดในจังหวัดน่าน ในปี 2558, 

การต่อต้านโครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในทุกอ าเภอของเชียงใหม่ ในปี 2559, การคัดค้าน

การสร้างมัสยิดกลาง จังหวัดมุกดาหาร ในปี 2559, การต่อต้านมัสยิดบ้านเลิงเปือย อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น ในปี 2560, หรือการถูกโจมตีด้วยประทุษวาจาเนื่องจากแต่งชุดแสดงอัตลักษณ์

มุสลิม ในจังหวัดเชียงใหม่ การดึงผ้าคลุมผมในกรุงเทพฯ ไม่เว้นแม้กระทั่งในภาคใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มี

ประชากรมุสลิมอยู่อาศัยมากที่สุดและดูเหมือนว่าในพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีความเป็นไปได้น้อยมากที่ภาวะ

ความหวาดกลัวอิสลามจะเกิดขึ้นได้ โดยเหตุการณ์ล่าสุดคือการประท้วงการสวมฮิญาบของนักเรียน

มัธยมศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ในปี 2561 (ดอน ปาทาน, 2561: 10-15; เอกรินทร์ ต่วนศิริ และ

อันวาร์ กอมะ, 2562: 14-20) จากเหตุการณ์นี้จึงยังคงสะท้อนให้เห็นถึงการที่ฮิญาบเชื่อมโยงกับ 

ภาวะหวาดกลัวอิสลามในพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่เพียงในสังคมตะวันตก 
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 นอกจากนี้ “ฮิญาบ” ภายใต้ความเป็นรัฐไทยไม่เพียงเป็นภาพทับซ้อนของภาวะหวาดกลัว

อิสลาม  แต่ยังเป็นภาพแทนของปัญหาความขัดแย้งทางทางการเมือง ศาสนา และชาติพันธุ์ในสังคม 

ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าภาวะหวาดกลัวอิสลามจากเหตุการณ์ 9/11 ในปี พ.ศ.2544 (2001)  โดยฮิญาบถือ

เป็นอาภรณ์อย่างหนึ่งที่เก่ียวข้องกับการเมืองอย่างยิ่ง นับตั้งแต่การประท้วงเพ่ือเรียกร้องกายแต่งกาย

ด้วยฮิญาบในวิทยาลัยครูยะลาในปี พ.ศ.2531 (รอมฎอน ปันจอร์, 2552) ถือเป็นเหตุการณ์ที่ส าคัญ

เหตุการณ์หนึ่งที่ก่อให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับฮิญาบไปในวงกว้าง ในด้านหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ

ศรัทธาของมุสลิมต่อหลักการทางศาสนา โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงถึงความพยายามในการแสดง  

อัตลักษณ์ทางศาสนาผ่านการแต่งกาย และการมีบทบาทส าคัญในกระแสการฟ้ืนฟูศาสนาอิสลาม แต่

ในอีกด้านหนึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น “ฮิญาบ” ยังถูกเชื่อมโยงกับประเด็นอ่อนไหวทางการเมือง 

ศาสนา ชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ชายแดนใต้ และความเป็นอ่ืนที่แปลกแยกจากสังคมโดยส่วนรวม ทั้งนี้เกิด

จากความไม่คุ้นเคยและเข้าใจถึงการแต่งกายในลักษณะดังกล่าว (กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์, 2534: 73-77)   

 การด ารงอยู่ของผู้หญิงมุสลิมในปัจจุบัน จึงเชื่อมโยงสัมพันธ์กับปรากฏการณ์อ่ืนๆ โดยมีภาพ

ใหญ่ที่ยังคงเป็นความขัดแย้งและเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดทั่วโลก โดยเฉพาะในสังคมที่มีมุสลิมเป็นกลุ่ม

คนส่วนน้อย อย่างเช่นกรณีความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ในชนกลุ่มน้อยอุยกูร์ในเขตปกครองซินเจียง 

ประเทศจีน (เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, 2562) จึงกล่าวได้ว่าฮิญาบในพ้ืนที่สาธารณะกลายเป็นภาพ

แทนของปรากฏการณ์ภาวะหวาดกลัวอิสลามหรือการที่ความเป็นมุสลิมเป็นภัยคุกคามต่อสังคมอย่าง

มีนัยยะส าคัญ อย่างที่อดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส นายมานูเอล วอลส์ กล่าวว่า “ผ้ำคลุมศีรษะไม่ได้

แสดงถึงแฟชั่นควำมทันสมัย มันหมำยถึงกำรตกเป็นทำสของสตรี นอกจำกนี้จงระวังกำรส่งสำส์น

แห่งอุดมกำรณ์ที่แพร่กระจำยอยู่เบื้องหลังสัญลักษณ์ทำงศำสนำ” (Agence France-Presse, 

2016 อ้างถึงใน ทิพย์สุดา รังสิมันตุชาติ, 2561: 3) หรือตามความเห็นที่ชาวพุทธในจังหวัดสงขลากลุ่ม

หนึ่งแสดงทัศนะว่าเขารู้สึกอัดอัดใจเมื่อต้องปฏิสัมพันธ์กับมุสลิม เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามุสลิมมี

วิถีชีวิต แบบปฏิบัติและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชาวพุทธ  ส่วนหนึ่งจากลักษณะการแต่งกายด้วย

ฮิญาบของผู้หญิง (ดอน ปาทาน, 2561: 65)  

 ฮิญาบเป็นการผลิตซ้ าการถูกกดขี่? หรือ ฮิญาบเป็นสิ่งที่ตอบโต้การกดขี่? ภายใต้แรงกดดัน

ต่างๆ จากสังคม ฮิญาบจึงสะท้อนเรื่องราวการต่อรองของชีวิตระหว่างพ้ืนที่ศรัทธาและพ้ืนที่สมัยใหม่

ของผู้หญิงมุสลิม ในอีกแง่มุมหนึ่งที่ฮิญาบมีความหมายแตกต่างออกไป  
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 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงภายใต้โลกสมัยใหม่ที่ต าแหน่งแห่งที่ของฮิญาบในสังคม

ยังคงถูกรับรู้ให้ความหมายอย่างหลากหลายและไม่หยุดนิ่ง จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าผู้หญิงมุสลิมสัมพันธ์

และตอบสนองอย่างไรต่อสิ่งดังกล่าวผ่านอัตลักษณ์ทางศานาอย่างฮิญาบ โดยเฉพาะผลกระทบจาก

แรงกดดันต่างๆ ที่ผู้หญิงมุสลิมต้องเผชิญในปัจจุบันนี้  ทั้งในฐานะผู้ธ ารงอัตลักษณ์ทางศาสนาที่ก าลัง

ถูกท้าทายจากกระแสภาวะหวาดกลัวอิสลาม ชีวิตในโลกสมัยใหม่ที่บางครั้งขัดกับความเป็นมุสลิม 

ตลอดจนความคาดหวังจากสังคมมุสลิมเองภายใต้อุดมคติผู้หญิงอิสลามผ่านภาพลักษณ์ของฮิญาบ 

เบื้องหลังผืนผ้าฮิญาบชีวิตของพวกเธอเองเป็นเช่นไร จึงเป็นการศึกษาเพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิง

มุสลิมด ารงอยู่อย่างไรภายในพ้ืนที่สาธารณะ เมื่อออกมาจากพ้ืนที่บ้านซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวมาสู่พ้ืนที่

แห่งสมัยใหม่ การด ารงอยู่ท่ามกลางภาวะเช่นนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตผู้หญิงมุสลิม รวมไปถึง

ความพยายามในการรับมือกับกระแสความกดดันต่างๆ ดังกล่าว โดยยังคงด ารงไว้ซึ่งจุดยืนทางศาสนา

อิสลามในการแต่งกาย “ฮิญาบ” อย่างไร 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 ศึกษาความเป็นผู้กระท าการของผู้หญิงมุสลิมที่สวมใส่ฮิญาบ เพ่ือท าความเข้าใจกระบวนการ

สร้างตัวตน ต่อรอง และปรับตัวของผู้หญิงมุสลิมในพ้ืนที่สาธารณะ 

 

ค าถามของการศึกษา 

1. ผู้หญิงมุสลิมในฐานะผู้กระท าการภายใต้โครงสร้างสังคมสัมพันธ์และตอบสนองอย่างไร

ภายใต้โครงสร้างทางสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางศาสนาอย่างฮิญาบ 

2. ปัจจัยเชิงพ้ืนที่มีผลต่อการสวมฮิญาบของพวกเธอหรือไม่ อย่างไร 
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สมมติฐานของการศึกษา 

  ผู้หญิงมุสลิมสร้างกลวิธีและความสามารถในกระท าสิ่งต่างๆ ภายใต้โครงสร้างความสมัยใหม่

และความเป็นอิสลาม โดยต่อรองรับมือกับความท้าทายต่างๆ และสร้างทางเลือกให้กับชีวิตตัวเอง 

โดยการน าวัฒนธรรมทั้งสองมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ขอบเขตของการศึกษา  

 -ขอบเขตประชากร 

 ศึกษาการใช้ชีวิตของผู้หญิงมุสลิมในสังคมเมืองที่สวมใส่ฮิญาบ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้หญิง

มุสลิมในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 10 คน แบ่งกลุ่มศึกษาเป็นสองกลุ่มดังนี้  

1. ผู้หญิงมุสลิมที่มีภูมิล าเนาจากพ้ืนที่ชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  ซึ่งเป็น

พ้ืนที่ที่มีมุสลิมเป็นส่วนมาก   

2. ผู้หญิงมุสลิมที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีมุสลิมเป็นส่วน

น้อย1  

 การแบ่งกลุ่มศึกษาเป็นสองกลุ่มเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน-ต่าง ของบริบทสังคม

วัฒนธรรมที่มีส่วนในการหล่อหลอมผู้หญิงมุสลิมทั้งสองกลุ่ม สัมพันธ์อย่างไรต่อการใช้ชีวิตในสังคม

เมืองในปัจจุบันนี้ ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่าผู้หญิงมุสลิมที่เติบโตมาจากพ้ืนที่ทั้งสองย่อมเติบโตมากับ

สภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมที่ต่างกัน โดยกลุ่มศึกษาทั้งสองกลุ่มมีอายุ 18-30 ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่

ในวัยเรียนและวัยท างาน ในบริบทสังคมเมืองปัจจุบันที่ต่างมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ชีวิตภายนอกบ้าน

ผ่านการใช้ชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะพ้ืนที่ที่มีการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่หลากหลาย 

  

                                                           
1 อ้างอิงจ านวนประชากรผู้นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดต่างๆ จากส ามะโนประชากรและเคหะส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ออนไลน์, 2553) 
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ระเบียบวิธีการศึกษา 

 ในการศึกษาใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งแบบทุติยภูมิและปฐมภูมิ โดยมี

ขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลจากเอกสาร อันเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง

มุสลิมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างฮีญาบและการด าเนินชีวิตในบริบทสังคมปัจจุบัน 

2. ศึกษาภาคสนามทางมานุษยวิทยา ซึ่งเป็นข้อมูลแบบปฐมภูมิ โดยแบ่งออกเป็นการสัมภาษณ์ 

-การสัมภาษณ์ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับผู้หญิงมุสลิมที่เลือกมาเป็น

กลุ่มตัวอย่าง 

-เข้าสังเกตการณ์ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับกลุ่มผู้หญิงมุสลิมที่เป็น

กลุ่มตัวอย่าง 

3. จ าแนกและวิเคราะห์ ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจากการเก็บรวมรวมข้อมูลข้างต้นแล้ว น ามาจ าแนก

ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และน าไปวิเคราะห์ในล าดับถัดไป 

 

สถานที่ในการศึกษา  

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากมีลักษณะเป็นสังคมเมืองในด้านความเป็นสมัยใหม่ 

ถือเป็นเมืองที่เป็นเป้าหมายในการเรียนและการท างานเพ่ือสร้างโอกาสในชีวิต พ้ืนที่เปิดที่มีการ

ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มที่หลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ พ้ืนที่กรุงเทพฯ ถือเป็น

หนึ่งในพ้ืนที่ตรึงเครียด ซึ่งเคยมีเหตุการณ์การเผชิญหน้ากันระหว่างชาวพุทธและมุสลิม อัน

เนื่องมาจากความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันในเรื่องค่านิยม ความอคติ และความหวาดกลัวต่อกัน เป็น

พ้ืนที่ที่มีมุสลิมเป็นกลุ่มคนส่วนน้อย โดยการแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลาม ถือเป็นปัญหาส าคัญ

อย่างหนึ่งในพื้นทีต่รึงเครียด เช่น  มีรายงานว่าผู้หญิงมุสลิมคนหนึ่งถูกคนแปลก หน้าดึงผ้าคลุมผมใน

กรุงเทพฯ (เอกรินทร์ ต่วนศิริ และอันวาร์ กอมะ, 2562: 14-20) และเมื่อกลางปี 2553 โรงเรียนวัด

หนองจอกได้มีค าสั่งห้ามนักเรียนมุสลิมสวมฮิญาบ (อนุสรณ์ อุณโณ, ออนไลน์, 2554) สอดคล้องตาม

งานศึกษาที่ต้องการศึกษารูปแบบผลกระทบจากแรงกดดันต่างๆ ที่มีต่อการด ารงอยู่ของผู้หญิงมุสลิม
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ในพ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที่มุสลิมเป็นส่วนน้อย เพ่ือท าความเข้าใจบริบททางสังคม ปัจจัยแวดล้อมที่

ไม่ใช่เพียงจากสังคมมุสลิมเท่านั้น 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เข้าใจการต่อรอง ปรับตัวท่ามกลางสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันผ่านการเล่าประสบการณ์จาก

ผู้หญิงมุสลิมเอง เพ่ือท าความเข้าใจวิถีชีวิตของกลุ่มคนมุสลิม อย่างการที่ผู้หญิงมุสลิมคลุม

ฮิญาบปกปิดเส้นผมไว้ในพ้ืนที่สาธารณะ การเข้าใจความแตกต่างดังกล่าวท าให้เกิดความ

เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม   

2. เข้าใจผลกระทบจากแรงกดดัน-ปัญหาของผู้หญิงมุสลิมจากการสวมใส่ฮิญาบ เพ่ือสะท้อน

เสียงของผู้หญิงเหล่านี้ จากกรอบความเป็นหญิงที่เกิดขึ้นในสังคมที่มุ่งลงโทษและตัดสินพวก

เธอ กลายเป็นผู้แบบกรับการกดทับจากโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมจนไม่ว่าพวกเธอจะท า

อะไรก็กลายเป็นความผิด ทั้งที่พวกเธอเหล่านี้เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ควรมีสิทธิเหนือเรือน

ร่างตัวเอง สิทธิในการด าเนินชีวิตด้วยความภาคภูมิใจกับอัตลักษณ์ที่ตนเองเลือก  
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ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน  

 ใช้เวลาในการศึกษาท้ังหมด 10 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 จนถึงเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2564 โดยสามารถแบ่งระยะเวลาการด าเนินงาน ดังตารางต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา การด าเนินงาน 

กรกฎาคม 2563-สิงหาคม 2563 ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล จ า ก เ อ ก ส า ร  ห นั ง สื อ 
บ ท ค ว า ม ท า ง วิ ช า ก า ร  ว า ร ส า ร 
วิทยานิพนธ์ งานวิจัยและสื่อออนไลน์ที่
เกี่ยวข้อง 

สิงหาคม 2563-ตุลาคม 2563 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า
ผ่านทางเอกสาร จัดแบ่งประเภทตาม
หมวดหมู่ที่ก าหนดไว้ 

กันยายน 2563-มีนาคม 2564 เข้าพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม สัมภาษณ์
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ตลอดจนการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
ทบทวนงานเอกสารเพ่ิมเติมหลังจากที่ได้
ข้อมูลจากภาคสนาม 

มีนาคม 2564-เมษายน 2564 รวบรวมข้อมูลที่ ได้ทั้งหมดทั้งจากการ
ค้นคว้าผ่านทางเอกสารและการลงพ้ืนที่
ภาคสนาม น ามาประมวลผล วิเคราะห์
และสรุปผล 
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ค าชี้แจงเพิ่มเติม   

1. มุสลิม ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม 

2. เอาเราะห์ อวัยวะพึงสงวนที่ต้องปกป้องตามหลักการอิสลาม 

3. ฮิญาบ ในการศึกษาครั้งนี้สื่อถึงผ้าคลุมศีรษะเพ่ือปกปิดเส้นผมของผู้หญิงมุสลิม และ

เนื่องจากในสังคมไทยมักเรียกฮิญาบเป็นภาษาไทยว่า “ผ้าคลุมหรือผ้าคลุมผม” ในการศึกษา

ครั้งนี้จึงสื่อถึงฮิญาบเช่นเดียวกัน 

4. นิกอบ ในการศึกษาครั้งนี้สื่อถึงผ้าปิดหน้าที่เผยให้เห็นเพียงดวงตาของผู้หญิงมุสลิม 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ผู้ศึกษาได้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมโดยแยกเป็นประเด็นศึกษาต่างๆ ซึ่งเริ่มจากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับฮิญาบในสังคมไทย แนวคิดเรื่องพ้ืนที่สาธารณะ แนวคิด 

Structuration โดย Anthony Giddens และแนวคิด Choice เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาผู้หญิง

มุสลิมในฐานะผู้กระท าการภายใต้โครงสร้างสังคม สัมพันธ์และตอบสนองอย่างไรภายใต้โครงสร้างทาง

สังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งผู้กระท าการไม่ได้อยู่นิ่งเฉยแต่มีปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้

เช่นกัน 

1. ฮิญาบในสังคมไทย 

 ฮิญาบของผู้หญิงมุสลิมนั้นมิเพียงผ้าคลุมศีรษะส่วนหนึ่งของเสื้อผ้าอาภรณ์ แต่ยังสัมพันธ์กับ

ปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งในระดับสังคมโลกและสังคมไทย ไม่เพียงเชื่อมโยงสัมพันธ์มิติทางศาสนาจาก

บทบัญญัติการแต่งกายตามหลักการอิสลามเท่านั้น แต่สัมพันธ์กับมิติทางประวัติศาสตร์  การเมือง 

วัฒนธรรมและสังคมอย่างรอบด้าน เช่น ปรากฏการณ์การฟ้ืนฟูอิสลามในโลกมุสลิมที่ครั้งหนึ่งสร้าง

ภาพจ าฮิญาบของผู้หญิงมุสลิมในฐานะผู้ฟ้ืนฟูหลักการศาสนาอิสลาม หรืออย่างกรณีในสังคมไทยที่มี

การประท้วงเพ่ือเรียกร้องกายแต่งกายด้วยฮิญาบในวิทยาลัยครูยะลาในปี ในปี พ.ศ.2531 ในขณะที่

ปัจจุบันสังคมไทยแม้มีกฎหมายรองรับการแต่งกายตามหลักการศาสนาการ แต่ประเด็นความขัดแย้ง

ด้านการแต่งกายด้วยฮิญาบของผู้หญิงมุสลิมยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวในหลายๆ ด้าน เชื่อมโยงกับ

ประเด็นความขัดแย้งทางเชื้อชาติและศาสนาในสังคมไทย อย่างไรก็ตามการมีบทบาทที่หลากหลาย

ของของผู้หญิงมุสลิมในยุคสมัยใหม่ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งฮิญาบ สะท้อนภาพลักษณ์ของผู้หญิงมุสลิมใน

โลกสมัยใหม่โดยยังคงยึดโยงอัตลักษณ์ทางศาสนาไว้ 
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 เสาวนีย์ จิตต์หมวด ได้กล่าวถึงการแต่งกายของมุสลิม ใน วัฒนธรรมอิสลาม ไว้ว่า ศาสนา

อิสลามได้วางหลักการด้านการแต่งกายให้มุสลิมทั้งชายหญิงด้วยบทบัญญัติทั้งจากคัมภีร์อัลกุรอาน

และแนวทางปฏิบัติตามท่านศาสดา ซึ่งหลักในการแต่งกายของมุสลิมนอกจากจะเพ่ือปกปิดร่างกายให้

มิดชิด เรียบร้อย ไม่เป็นที่ยั่วยุอารมณ์แล้ว ยังต้องการให้รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์แตกต่างไปจากศาสนา

อ่ืน ทั้งนี้โดยให้เหมาะสมกับเพศและเกิดความสง่างามบนพ้ืนฐานของความไม่ฟุ่มเฟือย ผู้หญิงมุสลิมที่

ต้องแต่งกายให้มิดชิดพร้อมด้วยการคลุมศีรษะหรือฮิญาบ ถือเป็นความจ าเป็นเหนือผู้หญิงมุสลิมทุก

คนคือ ต้องแต่งกายให้มิดชิด เหลือไว้แค่ใบหน้าและฝ่ามือ ทั้งนี้โดยต้องไม่รัดรูปทรงและผ้าที่โปร่งบาง 

(เสาวนีย์ จิตต์หมวด, 2535: 177, 191)  

 ในแง่เหตุผลที่ผู้หญิงต้องแต่งกายให้มิดชิดนั้น เสาวนีย์ จิตต์หมวด ใน วัฒนธรรมอิสลาม 

และแพร ศิริศักดิ์ด าเกิง ใน ทักษะวัฒนธรรม ได้อธิบายว่า การแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมอ้างอิงตาม

บทบัญญัติอิสลามที่ชัดเจนว่า ผู้หญิงมุสลิมต้องแต่งกายให้มิดชิด ปกปิดเอาเราะห์ (อวัยวะพึงสงวนที่

ต้องปกปิดตามหลักศาสนาอิสลาม) ซึ่งในส่วนผู้หญิงต้องปกปิดทั่วร่างกายคือตั้งแต่ศีรษะ เหลือไว้เพียง

ใบหน้าและฝามือ  แต่งกายเรียบร้อยสะอาดไม่แต่งกายเลียนแบบเพศตรงข้าม ไม่รัดรูปทรงและใช้ผ้า

ที่โปร่งบางแสดงสัดสวนของร่างกาย ไม่ควรใส่น้ าหอมเมื่อออกจากบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะแต่

อนุญาตให้ใช้ได้เพ่ือระงับกลิ่นกาย โดยเหตุผลที่ผู้หญิงต้องแต่งกายให้มิดชิดนั้นมาจากการพิจารณาว่า

ผู้หญิงนั้นเป็นสื่อหนึ่งของอารมณ์ทางเพศ การแต่งกายมิดชิดเพ่ือไม่ยวนตาเพศตรงข้ามและปกป้อง

ผู้หญิงจากอันตรายเหล่านั้น ผู้หญิงมุสลิมจึงต้องสวมผ้าคลุมศีรษะที่เรียกว่าฮิญาบ ทุกครั้งที่ออกจาก

บ้านหรือเมื่อมีผู้ที่ไม่ใช่ญาติใกล้ชิดเข้ามาในบ้าน โดยมีผู้หญิงมุสลิมบางกลุ่มที่ปิดหน้าเพ่ือแสดงความ

เคร่งครัดในหลักการศาสนา (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, 2535: 26-28; แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง, 2559: 60) 

 สถาบันนโยบายศึกษาโดยยศวดี บุณยเกียรติ และวัลลภา นีละไพจิตร (ยศวดี บุณยเกียรติ 

และวัลลภา นีละไพจิตร, ออนไลน์, 2563) ในบทความ บทบาทสตรีในสังคมมุสลิม ได้ให้เหตุผลที่

ศาสนาอิสลามให้ผู้หญิงมุสลิมต้องแต่งกายให้มิดชิด ปกปิดส่วนต่างๆ ของร่างกาย การที่ห้ามพูดกับ

บุรุษอ่ืนเว้นแต่สมาชิกในครอบครัว หรือแม้เม่ือเข้าละหมาดในมัสยิดยังต้องถูกแยกไว้ต่างหากไม่มีสิทธิ

ปะปนกับชายมุสลิมนั้น  บทความดังกล่าวได้อธิบายไว้ว่า การแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมนั้นเป็นการ

แสดงออกถึงความนอบน้อมถ่อมตนและปกป้องเพศหญิง ตามพระด ารัสในคัมภีร์อัลกุรอาน 
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   “และจงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แก่บรรดามุอมินะฮฺ ให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอ

ลงต่ าและให้พวกเธอรักษาทวารของพวกเธอ และอย่าเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอเว้ น

แต่สิ่งที่เปิดเผยได้ และให้เธอปิดด้วยผ้าคลุมศีรษะของเธอลงมาถึงหน้าอกของเธอ และอย่าให้

เธอเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอ เว้นแต่แก่สามีของพวกเธอ หรือบิดาของพวกเธอหรือ

บิดาของสามีของพวกเธอ หรือลูกชายของพวกเธอ หรือลูกชายของสามีของพวกเธอ หรือ

พี่ชาย น้องชายของพวกเธอ หรือลูกชายของพี่ชายน้องชายของพวกเธอ หรือ ลูกชายของ

พี่สาวน้องสาวของพวกเธอ หรือพวกผู้หญิงของพวกเธอ หรือที่มือของพวกเธอครอบครอง 

(ทาสและทาสี) หรือคนใช้ผู้ชายที่ไม่มีความรู้สึกทางเพศ หรือเด็กที่ยังไม่รู้เรื่องเพศสงวนของ

ผู้หญิง และอย่าให้เธอกระทืบเท้าของพวกเธอ เพื่อให้ผู้อื่นรู้สิ่งที่พวกเธอควรปกปิดใน

เครื่องประดับของพวกเธอ และพวกเจ้าทั้งหลายจงขอลุแก่โทษต่ออัลลอฮฺ โอ้บรรดาผู้ศรัทธา

เอ๋ย เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ” (อัลกรุอาน 24 : 31) 

 ผู้หญิงมุสลิมจึงต้องสวมเสื้อผ้าที่ปกคลุมร่างกายมิดชิดเป็นเบื้องต้น และใช้ผ้าคลุมศีรษะที่

เรียกว่า “ฮิญาบ” คลุมศีรษะลงมาถึงทรวงอกหรือยาวกว่านั้น ซึ่งมีมุสลิมบางเผ่าเช่นกันที่มีกฎเข้มงวด

ในการแต่งกายของผู้หญิง จึงสวมผ้าคลุมใบหน้าที่เปิดแต่ดวงตา “ชาดอ” หรือ “บุรคา” เมื่อต้องออก

นอกบ้าน โดยจุดมุ่งหมายส าคัญของการแต่งกายของผู้หญิงในอิสลามนั้นก็เพ่ือให้รักษาเกียรติยศ 

ความภูมิใจและความบริสุทธิ์ไว้ได้ ไม่เปิดเผยร่างกายต่อบุคคลอ่ืนเว้นแต่ผู้เป็นสามี เพ่ือไม่ต้องการให้

น าความงามและความเป็นเพศหญิงให้ปรากฏแก่คนแปลกหน้า ซึ่งเชื่อว่าจะน ามาซึ่งความสนใจของ

คนต่างเพศท่ีไม่เป็นผลดีแก่ผู้หญิงเอง (เพ่ิงอ้าง, ออนไลน์, 2564) 

 ฮิญาบนั้นเป็นเครื่องแต่งกายของผู้หญิงมุสลิม ซึ่งบางครั้งตามความรับรู้ความเข้าใจในทั่วไป

มักเข้าใจว่าฮิญาบคือส่วนผ้าคลุมบริเวณศีรษะเพ่ือปกปิดเส้นผมของผู้หญิงมุสลิมเท่านั้น อันเป็น

ความหมายทั่วไปทางกายภาพที่เป็นผ้าคลุมศีรษะของผู้หญิงมุสลิม แต่ส าหรับอิสลามนั้นฮิญาบนั้นได้

เชื่อมโยงผู้หญิงมุสลิมกับแนวคิดแห่งอิสลามที่ครอบคลุมวิถีการด าเนินชีวิต ฮิญาบจึงไม่เพียงเป็น

เครื่องแต่งกายทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังมีความหมายในเชิงจิตใจต่อผู้สวมใส่ เพ่ือการรับรู้ปฏิบัติต่อ

ตนเองและผู้อ่ืน 

  ธัญญธร สายปัญญา ให้แง่มุมความหมายของฮิญาบไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง สวยอย่างไรให้

เหมาะสม: ความคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมภาคประชาสังคมใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไว้ว่า การคลุมฮิญาบส าหรับผู้หญิงมุสลิมนั้นมิได้มีความหมายเพียงแค่การ
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คลุมผมอย่างที่คนต่างศาสนิกเข้าใจเท่านั้น แต่หมายถึงการปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด รวมทั้งต้อง

ระมัดระวังกริยาท่าทางให้ปกปิดส่วนที่เป็นเอาเราะห์ (ยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ) ตามข้อบัญญัติของ

ศาสนาอิสลามที่ไม่ให้ชายอ่ืนยกเว้น สามี บิดา ลูกชาย หรือคนที่ไม่สามารถแต่งงานกันได้เห็น การ

คลุมผมจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปกปิดร่างกายเท่านั้น ยังมีรายละเอียดที่ต้องค านึงถึงการปกปิด

ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ธัญญธร สายปัญญา, 2556: 55) 

 ในแง่นี้ฮิญาบจึงไม่ใช่เพียงการน าผ้ามาคลุมปกปิดเส้นผม แต่รวมไปถึงการแต่งกายทั้งหมด 

การวางตัวกิริยามารยาทให้สอดคล้องกับหลักการทางศาสนาต่างๆ ของผู้หญิงมุสลิม ที่เชื่อมโยงไปถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและผู้หญิงมุสลิม ซึ่งในงานศึกษาชิ้นนี้ผู้ศึกษาให้ความหมายของฮิญาบตาม

การให้นิยามและกระบวนการคิด จากการรับรู้เข้าใจของกลุ่มศึกษาเอง เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง

ความหมายและความสัมพันธ์ของฮิญาบต่อผู้หญิงมุสลิมผู้สวมใส่ รวมถึงแง่มุมที่หลากหลายของฮิญาบ

ในสังคม  โดยมิได้จ ากัดเพียงการให้ความหมายในแง่ศาสนา ซึ่งในแง่มุมศาสนาเองก็มีความ

หลากหลายในแง่ทัศนะ จึงมักสังเกตเห็นได้ว่ารูปแบบการแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมในสังคมมีความ

แตกต่างหลากหลาย บางคลุมเพียงศีรษะโดยได้ปกปิดทุกส่วนยกเว้นเพียงใบหน้าและฝ่ามือ บ้าง

ปกปิดทุกส่วนเผยให้เห็นเพียงดวงตา (นิกอบ) หรือได้ปกปิดทุกส่วนของร่างกาย (บุรกา) สะท้อนให้

เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องนี้ 

 สังคมไทยมีผู้นับถือศาสนาอิสลามมานับตั้งแต่อดีต โดยกลุ่มคนมุสลิมมีลักษณะการแต่งกายที่

พัฒนามาตามยุคสมัย อย่างไรก็ตามสันนิษฐานว่าผู้หญิงมุสลิมน่าจะมีการใช้ผ้าคลุมผมเรื่อยมา แต่ใช้

ในหลายลักษณะได้แก่ พาดไหล่ คลุมไหล่ คลุมศีรษะ ปิดผมบางส่วนและปิดผมทั้งหมด  จนกระทั่งถึง

สมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2481 (ค.ศ.1938) ได้แถลง

นโยบายส าคัญคือการน าประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นอารยะ ซึ่งรัฐบาลได้วางแนวทางในการปฏิบัติที่

ส าคัญ 3 ประการคือ การสร้างความสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจ การสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติ และ

การสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ผลปรากฏว่านโยบายการสร้างชาติทางวัฒนธรรมนี้ สร้างความเดือดร้อน

ให้กับผู้หญิงมุสลิมอย่างมาก เพราะต้องหันมาปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หญิงมุสลิมที่เป็นสามัญ

ชนไม่มีเงินตัดเสื้อ กระโปรงตัวใหม่ รองเท้า หมวกและกระเป๋า ก็ไม่สามารถออกไปท าธุระนอกบ้าน 

ต้องใช้วิธีการหยิบยืมเสื้อผ้าจากญาติพ่ีน้อง ดังนั้น ผู้ที่มีเสื้อผ้าตามที่รัฐบาลโฆษณามักเป็นผู้ที่มีฐานะดี 
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เช่น ครอบครัวคหบดี ข้าราชการ เป็นต้น (จุรีรัตน์และคณะ , ม.ป.ป. อ้างถึงใน ธัญญธร สายปัญญา, 

2556: 32-33)  

 การแต่งกายในช่วงยุคสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นอกจากเป็นข้อจ ากัดทางด้านฐานะ

การเงินต่อประชาชนทั่วไปแล้ว จึงยังขัดกับวิถีดั้งเดิมที่ผู้หญิงนุ่งผ้าโสร่งและคลุมผมตามประเพณีนิยม

ของผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นนโยบายจากภาครัฐที่เข้ามาจัดการ

การแต่งกายของมุสลิมในสังคมไทย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดนใต้ ณ ช่วงเวลานั้น ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีกลุ่ม

คนมลายูมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากและเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว  การแต่งกาย

ตามนโยบายรัฐนิยมส่งผลต่อคนมลายูตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ห้ามชายมลายูสวมกะปิเยาะห์ (หมวก

สีขาว) นุ่งโสร่ง ห้ามผู้หญิงคลุมฮิญาบและให้มุสลิมแต่งกายแบบตะวันตกแทน เล่ากันว่าในสมัยนี้คน

มลายูจะนุ่งโสร่งขึ้นอ าเภอติดต่อราชการไม่ได้ หน้าอ าเภอจึงจะมีร้านให้เช่ากางเกงไว้ (ปิยะ กิจถาวร , 

2550: 127) 

 เสาวนีย์ จิตต์หมวด ใน กลุ่มชาติพันธุ์: ชาวไทยมุสลิม ได้กล่าวถึงนโยบายการผสมกลมกลืน

ชาวไทยมุสลิมในประเทศไทยไว้ว่า หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 นโยบายการ

ผสมผสานจากภาครัฐมีความครอบคลุมชัดเจนมากกว่าในอดีต โดยเฉพาะนโยบายสร้างชาติของจอม

พลป.พิบูลสงคราม ที่ประกาศใช้มีหลากลักษณะ เช่น การละทิ้งวัฒนธรรมเดิมที่ไม่เหมาะสม การ

ยอมรับความเป็นไทยและเกิดความนิยมไทย การสร้างค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีแบบตะวันตก 

(westernization) เป็นต้น โดยหากพิจารณานโยบายการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่รัฐมีต่อชาว

ไทยมุสลิมในกรอบของสถานที่ การผสมผสานชาวไทยมุสลิมในภาคและภาคอ่ืนๆ จะแตกต่างจากชาว

ไทยมุสลิมในภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสตูล โดยนโยบายการ

ผสมผสานทางวัฒนธรรมดังกล่าว เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากในกลุ่มมุสลิมในภาคใต้โดยเฉพาะใน 4 จังหวัด

ดังกล่าว กล่าวคือถึงแม้จะเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศเหมือนกับมุสลิมในภูมิภาคอ่ืนๆ แต่หาก

พิจารณาเฉพาะภูมิภาค พวกเขากลับเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่มีเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมเดียวกัน มิใช่เพียง

ศาสนาและวัฒนธรรมอิสลามที่มีร่วมกัน โดยยังเป็นกลุ่มชนที่ครอบครองพ้ืนแผ่นดินนั้นมาตั้งแต่อดีต

ด้วยความเป็นเอกราช แต่เมื่อต้องเสียเอกราชไปโดยแผ่นดินถูกรวมเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยซึ่ง

มักเน้นความเป็นไทยคือความเป็นพุทธ จากนโยบายรัฐนิยม วัฒนธรรม หรือนโยบายผสมกลมกลืน 

กลับยิ่งส่งผลให้เกิดความแปลกแยก ท้ายสุดนโยบายต่างๆ เหล่านี้ดูจะเป็นสิ่งที่กลับไปตอกย้ า
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ความรู้สึกสูญเสียเอกราชในดินแดน หรือความรู้สึกที่จะต้องสูญเสียไปซึ่งเอกราชทางศาสนาหรือความ

เป็นมุสลิมไปในที่สุด (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, 2531: 263-301)  

 ในขณะที่เมื่อเวลาผ่านมาประเด็นความขัดแย้งต่างๆ โดยเฉพาะด้านการแต่งกายของมุสลิมใน

สังคมไทยยังคงมีสืบต่อมา ทั้งมีการต่อรองและเคลื่อนไหวให้สามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ ซึ่งไม่

เพียงเป็นประเด็นด้านอัตลักษณ์การแต่งกายที่เกี่ยวโยงกับการเมืองประวัติศาสตร์ในประเทศเช่นใน

อดีต แต่ประกอบไปด้วยปัจจัยจากการเมืองประวัติศาสตร์ภายนอกมากยิ่งขึ้น อย่างกระแสการฟ้ืนฟู

อิสลามในโลกมุสลิมที่เชื่อมโยงกับสังคมไทยผ่านปรากฏการณ์ฮิญาบ  

 กระแสฟื้นฟูอิสลาม เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดการฟ้ืนฟูความเป็นอิสลามขึ้นในหลายๆ ประเทศ

มุสลิม รวมไปถึงหลายๆ ประเทศท่ีมีมุสลิมอาศัยอยู่ ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายๆ ประการ อันเป็นผลจาก

จากสถานะวิกฤติทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศมุสลิม อย่างความพ่าย

แพ้ต่ออิสราเอลของกลุ่มประเทศมุสลิมอย่างอียิปต์ และจอร์แดน ในปี 1967 ปัญหาสังคมภายใต้

กระแสสังคมหลักอย่างระบบทุนนิยมและสังคมนิยม  การขัดผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มชนชั้นกลาง

และกลุ่มชนชั้นปกครองที่มักไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง รวมไปถึงความอ่อนแอผู้น าในสังคมมุสลิม จึง

น าไปสู่การเรียกร้องหันกลับสู่อิสลาม กลับไปสู่วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม คุณค่าทางหลักการศาสนา 

ที่ตรงข้ามกับวัฒนธรรมตะวันตกที่ให้คุณค่าในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่อันเป็นคุณค่าในเชิงวัตถุ 

มีความตื่นตัวไปสู่การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมอิสลาม โดยเฉพาะในกลุ่มคนมุสลิมรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาสูง 

ซึ่งกลายเป็นผู้น าทางความคิดในเวลาต่อมา ในขณะเดียวกันกับความรู้สึกเชื่อมั่นจากความเข้มแข็ง

ด้านเศรษฐกิจ จากทรัพยากรน้ ามันในกลุ่มมุสลิมบางประเทศและความส าเร็จจากการปฏิวัติอิหร่านใน

ปี 1979 (Muzaffar อ้างถึงใน Chaiwat Satha-Anand, 2558: 80-11)  

 Chaiwat Satha-Anand ได้อธิบายปรากฏการณ์กระแสฟ้ืนฟูอิสลาม ใน The Life of this 

World: Negotiated Muslim Lives in Thai Society ไว้ว่าการฟ้ืนฟูอิสลามไม่ใช่เพียงการ

ปฏิเสธวัฒนธรรมตะวันตกเท่านั้นหรือกลับไปยังวัฒนธรรมอิสลามเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้ ซึ่งเป็น

หนทางเดียวเพ่ือถอยห่างจากความเป็นตะวันตกและธ ารงรักษาวัฒนธรรม ความรู้ และสถาบันทาง

ศาสนา ในอีกแง่มุมหนึ่งการฟื้นฟูอิสลามถือเป็นการรับมือกับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างสร้างสรรค์ เกิด

ความพยายามในการท าความเข้าใจและสร้างทางเลือกให้กับมุสลิม (Satha-Anand, 2558: 81) 
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 Chaiwat Satha-Anand ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การสวมใส่ฮิญาบถูกท าให้เป็นสัญลักษณ์ที่

ชัดเจนที่สุดของปรากฏการณ์ฟ้ืนฟูศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยมากกว่าสังคมอ่ืนๆ 

เช่น มาเลเซียที่เป็นสังคมมุสลิมอยู่แล้ว การลุกขึ้นสวมใส่ฮิญาบของกลุ่มนักศึกษาในวิทยาลัยครูยะลา 

จึงสะท้อนให้เห็นถึงการพยายามปฏิบัติตามหลักการศาสนา ในพ้ืนที่อย่างมหาวิทยาลัยที่มีกฎเกณฑ์

ด้านการแต่งกายที่ก าหนดไว้ ทั้งยังท้าทายกับนโยบายอย่างเป็นทางการของสังคมที่มุสลิมไม่ใช่กลุ่มคน

ส่วนใหญ่ ผ่านปรากฏการณ์ดังกล่าวการรับรู้เกี่ยวกับฮิญาบในสังคมไทยจึงเกิดขึ้นในวงกว้างมากขึ้น 

อันเป็นผลจากปรากฏการณ์ฟ้ืนฟูอิสลามที่เกิดขึ้นทั่วโลก (เพ่ิงอ้าง , 2558: 83) การกลับไปแต่งกาย

ตามหลักการศาสนาจากที่แต่งกายตามสมัยนิยมที่คุ้นชินในสังคม การแต่งกายตามหลักการศาสนา

ดังกล่าวโดยเฉพาะฮิญาบจึงย่อมเป็นสิ่งแปลกใหม่และเกิดความไม่เข้าใจในสังคมภายนอก โดยเฉพาะ

ในสังคมที่มุสลิมเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยอย่างในสังคมไทย  อย่างกรณีการเรียกร้องกายแต่งกายด้วย

ฮิญาบในวิทยาลัยครูยะลาในปี ในปี พ.ศ. 2531 ที่เกิดการตั้งค าถามจากสังคมภายนอกว่าท าไมผู้หญิง

มุสลิมจึงเพ่ิงจะแต่งกายเช่นนี้  

 เสาวนีย์ จิตหมวด ใน วัฒนธรรมอิสลาม และ รอมฎอน บันจอร์  ได้ตั้งข้อสังเกตการพ่ึงคลุม

ฮิญาบของผู้หญิงมุสลิมว่า ส าหรับผู้หญิงชาวไทยมุสลิมที่เพ่ิงหันมาแต่งกายตามวัฒนธรรมอิสลามด้วย

รูปแบบดังกล่าวนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่รู้ว่ารูปแบบการแต่งกายที่ถูกต้องเป็นเช่นไร อีกทั้งใน

อดีตคัมภีร์อัลกุรอานยังไม่ได้ถอดความเป็นภาษาไทยพิมพ์ออกเผยแผ่ ผู้มีความรู้ทางศาสนาก็ยังไม่ได้

ให้ความรู้ชี้น าตักเตือนในเรื่องดังกล่าว (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, 2535: 191)  ซึ่งภายในบทสัมภาษณ์ของ

แกนน าการประท้วงฮิญาบยะลา โดยรอมฎอน บันจอร์  ในบทความ ประท้วงฮิญาบที่ยะลาความ

ทรงจ าของการต่อรอง ท าให้ทราบว่าในอดีตการคลุมฮิญาบในสังคมมุสลิมเองก็ยังไม่ได้แพร่หลาย แต่

ผู้หญิงมุสลิมเริ่มแต่งกายในลักษณะดังกล่าวมากขึ้นทั้งนี้เกิดจากเป็นส่วนหนึ่งจากกระแสการฟ้ืนฟู

อิสลามท่ีเพ่ิมสูงขึ้นในพ้ืนที่ 

 “ก่อนหน้านั้นเหมือนกับรู้สึกกันว่าการคลุมฮิญาบไม่ได้เป็นสิ่งที่วาญิบ (ข้อบังคับทางศาสนา) 

เหมือนกับหลักปฏิบัติแบบละหมาดหรือถือศีลอด...เราเข้าใจว่าก่อนหน้านั้นมีหลายคนที่อยากจะคลุม 

แต่คงกลัวครู คิดว่าค าสั่งของครูหัวหน้า หรือใครก็ตามที่ใหญ่กว่าตัวเองนั้นส าคัญโดยไม่คิดว่าค าสั่ง

ของอัลลอฮ์นั้นใหญ่กว่า แต่ส าหรับเราอันแรกคือความอาย” (พนิดา บทสัมภาษณ์ใน ประท้วงฮิญาบ

ที่ยะลา ความทรงจ าของการต่อรอง รอมฎอน ปันจอร์, 2552: 20) 
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 อัมพร หมาดเด็น ได้น าเสนอชีวิตของผู้หญิงมุสลิมในช่วงกระแสฟ้ืนฟูอิสลาม ในบทความ 

พลวัตสังคมสังเวียน: การฟื้นฟูอิสลามของผู้หญิงมุสลิมในสังคมไทย ไว้ว่า ในช่วงกระแสฟ้ืนฟู

อิสลาม กลุ่มนักกิจกรรมผู้หญิงมุสลิมในสังคมไทยมีความพยายามจะแต่งกายตามหลักศาสนา ด้วย

เหตุผลว่า “การท างานศาสนาของผู้หญิงจะไม่สมบูรณ์ หากยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการส าคัญ

ของผู้หญิงได้ นั้นคือการสวมผ้าคลุม” (อัมพร หมาดเด็น, 2557: 706) โดยในช่วงแรกจะมีรูปแบบการ

คลุมผมอย่างหลากหลาย เช่น การปิดศีรษะโดยผูกชายผ้าไว้ด้านหลังหรือผูกที่คาง โดยผู้หญิงที่คลุม

ศีรษะจะได้รับยอมรับในฐานะผู้หญิงที่ดีเหมาะสมกับนักเคลื่อนไหวทางศาสนา เป็นการแต่งกายอย่าง

เป็นทางการของผู้หญิงเมื่อออกไปยังพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นต่อไป อย่างไรก็ตาม

ผลจากการแสดงออกในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ผู้หญิงมุสลิมที่ไม่ได้คลุมเริ่มออกห่างจากการเข้าร่วม

กิจกรรม นอกจากนี้ในรูปแบบการสวมฮิญาบเองก็ได้มีการแบ่งแยกระหว่าง “ฮิญาบแบบประเพณี

ท้องถิ่น” ที่โพกศีรษะด้วยผ้าฝ้ายบางๆ ไม่ได้เน้นในแง่การปกปิดอย่างมิดชิด เปิดให้เห็นล าคอและ

หน้าอก กับ “ฮิญาบแบบปฏิวัติอิสลาม” ที่ได้แบบอย่างจากการปฏิวัติอิหร่าน อันเป็นการคลุมศีรษะที่

ปกปิดเรือนผม ใบหู คอ และหน้าอก พร้อมกับการสวมชุดยาว เสื้อแขนยาว หรือกระโปรงยาว 

กางเกงขายาว ทั้งนี้ในหมู่ผู้หญิงนักเคลื่อนไหวเองก็มีการแบ่งระหว่าง “ฮิญาบผืนเล็ก” กับ “ฮิญาบผืน

ใหญ่ โดยถือกันว่าขนาดฮิญาบที่ใหญ่ขึ้นที่ปิดถึงระดับเอวและครึ่งตัว และสีที่ใช้ในโทนสีด า น้ าตาล 

เทา เป็นการแต่งกายที่ดีกว่า เคร่งครัดกว่าในหลักการศาสนา (เพ่ิงอ้าง , 2557: 706-707, 712) จาก

งานศึกษานี้จึงสะท้อนให้เห็นได้เช่นกันว่า การรับรู้เกี่ยวกับฮิญาบในสังคมมุสลิมไทยเองก่อนหน้านั้น

ไม่ได้เป็นการรับรู้โดยแพร่หลาย และเริ่มใส่กันอย่างแพร่หลายช่วงกระแสการฟ้ืนฟูอิสลามเพ่ือหาแนว

ทางการวางตัวของผู้หญิงมุสลิมในสังคมไทย ซึ่งพบเช่นกันว่าพวกเธอเหล่านี้ตอบสนองต่อ

ปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างหลากหลาย มีทั้งผู้หญิงมุสลิมไทยที่ไม่ปรารถนาจะสวมฮิญาบ และคนที่

ปรารถนาจะสวมฮิญาบ โดยในหมู่คนที่แต่งกายด้วยฮิญาบก็หลากหลายเช่นกัน  

 ในขณะการรับรู้เกี่ยวกับฮิญาบนอกบริบทสังคมมุสลิมนั้น กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์ ได้อธิบาย

ปรากฏการณ์ฮิญาบดังกล่าว ในวิทยานิพนธ์ กระบวนการพัฒนาและธ ารงเอกลักษณ์การแต่งกาย

แบบฮีญาบ ของนักศึกษาสตรีมุสลิมในมหาวิทยาลัยส่วนกลาง ไว้ว่า เหตุการณ์การประท้วงฮิญาบ

ยะลาผ่านกระแสฟื้นฟูอิสลาม ส่งผลให้การรับรู้เกี่ยวกับฮิญาบในสังคมไทยชัดเจนมากขึ้น ในด้านหนึ่ง

สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาของมุสลิมต่อหลักการทางศาสนา โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงถึงความ

พยายามในการแสดงอัตลักษณ์ทางศาสนาผ่านการแต่งกาย และการมีบทบาทส าคัญในกระแสการ
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ฟ้ืนฟูศาสนาดังกล่าว แต่ในอีกด้านหนึ่งจากเหตุการณ์ด้านกล่าว “ฮิญาบ” ยังถูกเชื่อมโยงกับประเด็น

อ่อนไหวทางการเมืองและศาสนาซึ่งไม่เพียงในพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้ง ปัญหาที่เกิดจากฮิญาบจึงไม่ใช่

เพียงปัญหาที่เกิดข้ึนในชายแดนใต้ จึงส่งผลให้การปรากฏกายของผู้หญิงมุสลิมด้วยฮิญาบในสังคมไทย

ยังคงแปลกแยกจากสังคมโดยส่วนรวมและถูกมองในแง่ลบต่างๆ ทั้งนี้เกิดจากความไม่คุ้นเคยและ

เข้าใจถึงการแต่งกายในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากฮิญาบเป็นสิ่งใหม่ไม่ได้มีมาแต่เดิมในสังคมไทย 

ประกอบกับมุสลิมเป็นกลุ่มคนส่วนน้อย ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากความเป็นไทยกระแสหลักหรือ

ค่านิยมแบบสังคมสมัยใหม่ ภายใต้กระแสเสรีนิยมบริโภคนิยมตามกระแสสังคม ฮิญาบจึงถูกมองว่าไม่

เข้ากับยุคสมัยทั้งยังถูกเชื่อมโยงกับภาพจ าในแง่ลบจากสื่อสังคมต่างๆ กลายเป็นสิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิด

ความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้แต่งกายฮิญาบ ดังนั้นผู้หญิงมุสลิมที่แต่งกายโดยฮิญาบจึงต้องพบกับ

ประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นการถูกกดดันและต่อต้านจากสังคม (กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์, 2534: 73-77) 
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 จากปรากฏการณ์ฮิญาบในสังคมไทยข้างต้น แม้มีภาพในแง่มุมแห่งความขัดแย้ง แต่ได้

ชี้ให้เห็นเช่นกันว่าในปัจจุบันสังคมไทยรับรู้การแต่งกายทางศาสนา “ฮิญาบ” อย่างแพร่หลายมากขึ้น

ส่วนหนึ่งจากกระแสโลกาภิวัตน์ การปรากฏตัวของผู้หญิงมุสลิมด้วยฮิญาบจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ 

โดยเฉพาะการถูกรับรองผ่านข้อก าหนดทางกฎหมายในสังคมไทย ส่งผลให้การแต่งกายตามหลักการ

ศาสนาของมุสลิมไทยได้รับการยอมรับมากข้ึน  

 ข้อกฎหมายด้านการแต่งกายดังกล่าว จึงเป็นการรับรองการแต่งกายมุสลิมที่ได้รับการ

คุ้มครองโดยไม่ถือเป็นการกระท าที่ผิดในแง่กฎหมาย เช่น กฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 

2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ทั้ง

กรณีใส่เครื่องแบบสีกากี หรือกรณีเครื่องแบบพิธีการ (ชุดสีขาว) ต่อข้าราชการหญิงมุสลิม ซึ่ง

ก าหนดให้สามารถแต่งกายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนา โดยก าหนดให้ผ้าคลุมศีรษะส าหรับ

เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะประเภทสีกากีหรือสีกลมกลืนกับเสื้อ กระโปรง หรือ

กางเกง โดยให้คลุมทั้งหมด ยกเว้น ใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะด้านข้างยาวถึงบ่า ด้านหน้ายาวถึงระดับ

หน้าอก ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบ ในกรณีที่มีการสวมหมวก ให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ ส าหรับ

เครื่องแบบพิธีการ ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีด า โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมด เว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะ

สอดไว้ในปกเสื้อคอพับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ในกรณีที่สวมหมวก ให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ 

และกระโปรงหรือ กระโปรงกางเกงทั้งสองแบบสามารถคลุมข้อเท้าได้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2553: 14-

21)2 

 ส าหรับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 ได้แบ่ง

เครื่องแบบนักเรียนส าหรับสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา และเครื่องแบบนักเรียนซึ่งนับถือศาสนา

อิสลามในสถานศึกษาอ่ืนนอกจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา ซึ่งสามารถแต่งกายได้สอดคล้องกับ

หลักการศาสนา สามารถสวมใส่ผ้าคลุม เสื้อแขนยาว กระโปรงยาวคลุมเท้าได้ (ราชกิจจานุเบกษา , 

2551: 6-8)3  โดยในปี 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางส่วนของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า

ด้วยเครื่องแบบนักเรียน จากประเด็นความขัดแย้งเรื่องฮิญาบในโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ปรากฏการณ์

                                                           
2 อ่านระเบียบกฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เคร่ืองแบบข้าราชการฝ่าย 
พลเรือน พุทธศักราช 2478 ในภาคผนวก 
3 อ่านระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเคร่ืองแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 ในภาคผนวก 
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ดังกล่าวกลายเป็นข้อวิพากษ์ถกเถียงในสังคมอย่างกว้างขวางและถือเป็นประเด็นส าคัญประเด็นหนึ่งที่

สะท้อนการรับรู้เกี่ยวกับฮิญาบในสังคมไทยในช่วงเวลานี้ 

 กรณีความขัดแย้งในลักษณะดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมไทย ปรากฏการณ์ต่อต้าน

การสวมฮิญาบในโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ธรณีสงฆ์ในจังหวัดปัตตานีนั้น คล้ายคลึงกับกรณีต่อต้านฮิญาบ

ในโรงเรียนวัดหนองจอกในปี 2554 โดยโรงเรียนวัดหนองจอกได้อ้างว่าการแต่งกายตามหลักศาสนา

อิสลามขัดกับระเบียบกระทวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 กฎระเบียบของวัด

หนองจอก และมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมติมหาเถรสมาคมที่ว่า “ให้โรงเรียนวัดทั่ว

ประเทศที่อยู่ภายในพ้ืนที่ของธรณีสงฆ์ต้องยึดวิถีพุทธ ท าตามจารีตประเพณีไทย โดยการห้ามแสดง

สัญลักษณ์ทางศาสนาที่ชัดเจน หากครูหรือนักเรียนไม่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิด” (อนุสรณ์ อุณโณ, 

ออนไลน์, 2554)    

 โดยกรณีความขัดแย้งในโรงเรียนวัดหนองจอกในปี 2553 ได้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากทั้ง

สองฝ่ายลามไปถึงในพ้ืนที่ออนไลน์ด้วยการใช้ถ้อยค าที่รุนแรง ซึ่งในภายหลังทางวัดและโรงเรียนยอม

ผ่อนปรนภายใต้การเจรจาของรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง (เพ่ิงอ้าง, ออนไลน์, 2554) ในขณะที่

ความขัดแย้งฮิญาบในโรงเรียนอนุบาลปัตตานีในปี 2561 น าไปสู่การแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

เครื่องแบบนักเรียนของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม กระทรวงศึกษาธิการได้มีการแก้ไขระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบ

นักเรียน พ.ศ. 2551 เป็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2561 โดยให้ยกเลิกความในวรรคท้ายของข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบ

นักเรียน พ.ศ. 2551 มีใจความว่า การแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้สถานศึกษาที่ขอใช้พ้ืนที่วัดหรือที่

ธรณีสงฆ์เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างวัดกับสถานศึกษา  

(ราชกิจจานุเบกษา, 2561: 1)4  (ราชกิจจานุเบกษา, 2551: 6-8)    

 อัมพร หมาดเด็น จากบทความ พลวัตสังคมสังเวียน: การฟื้นฟูอิสลามของผู้หญิงมุสลิมใน

สังคมไทย และอนุสรณ์ อุณโณ จากบทความ ท าไมโรงเรียนวัดไทยไม่ชอบฮิญาบ ได้ชี้ให้เห็น

ประเด็นความขัดแย้งฮิญาบในสังคมไทย ซึ่งแม้เวลาผ่านไปจนฮิญาบเป็นที่รับรู้ในสังคมไทยมากขึ้นเมื่อ

เทียบกับครั้งการประท้วงเรียกร้องฮิญาบที่ยะลาที่ผ่านมา และโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ย่อมมีความคุ้นเคย
                                                           
4 อ่านระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเคร่ืองแบบนักเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ในภาคผนวก 
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ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เริ่มเห็นคนใส่ฮิญาบในที่ต่างๆ 

รวมทั้งสถานที่ราชการ โรงเรียน รูปถ่ายในบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง อย่างไรก็ตามฮิญาบยังคง

ถูกเชื่อมโยงเป็นประเด็นอัตลักษณ์ร่วมของมุสลิมที่ต่อรองกับรัฐไทย เป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้าน

อ านาจรัฐและการเมืองในการแสวงหาพื้นท่ีและอ านาจทางสังคม (อ าพร หมาดเด็น, 2557: 708-709) 

การแต่งกายด้วยฮิญาบในด้านหนึ่งจึงย่อมถูกเชื่อมโยงสัมพันธ์กับความขัดแย้งในพ้ืนที่ชายแดนใต้ที่

เกิดขึ้นมา และในด้านหนึ่งฮิญาบได้ละเมิดหรือว่าท้าทายการจัดระเบียบชีวิตทางศาสนาในพ้ืนที่

สาธารณะที่รัฐไทยอาศัยสถาบันพุทธศาสนาเป็นกลไกในการควบคุมตรวจตรา (อนุสรณ์ อุณโณ ,

ออนไลน์, 2554) 

 พัทธธีรา นาคอุไรรัตน์ ได้อธิบายถึงมุมมองฮิญาบในการรับรู้ต่อกลุ่มคนอ่ืนในสังคมไทย ใน

บทความ สวมบทคนในสนามสะท้อนเสียงสนทนาเห็นต่างต่อกรณี “ฮิญาบ” ปัตตานี เผยแพร่ใน

วารสารรูสะมิแล ในกรณีความขัดแย้งที่ปัตตานีดังกล่าวพัทธธีรา นาคอุไรรัตน์ ได้อธิบายไว้ว่า พ้ืนที่วัด

ไม่เพียงเปรียบดังพ้ืนที่แห่งอ านาจควบคุมดูแลพ้ืนที่สุดท้าย  แต่เป็นเขตพ้ืนที่ซึ่งมีโรงเรียนชื่อดังของ

จังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ ก าลังถูกคุกคามและลดทอนอ านาจควบคุมด้วยฮิญาบ จากการเป็นคนส่วนน้อย

ในโครงสร้างทางสังคมการเมืองวัฒนธรรมในชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วยคนส่วนใหญ่ที่เป็นมลายู

มุสลิม  “วัด” หรือ “เขตพุทธาวาส” อันเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธที่หดแคบลงจน

บางพ้ืนที่ไม่มีเหลืออยู่ กลายเป็นเป็นความอึดอัดคับข้องใจและเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่สนับสนุนอารมณ์

ความรู้สึกของชาวพุทธอย่างยิ่งให้ต้องหวงแหน “พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม” แห่งสุดท้าย (พัทธธีรา นาคอุไร

รัตน, 2561: 22-23) ดังที่นายรักชาติ สุวรรณ เครือข่ายชาวพุทธเพ่ือสันติภาพอธิบายว่า การต่อต้าน

การสวมฮิญาบในโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ธรณีสงฆ์เป็นไปเพ่ือ  "รักษาพ้ืนที่เล็กๆ " ของชาวพุทธให้คงอยู่ 

เพราะปัจจุบันส่วนราชการเกือบทั้งหมดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล้วนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์ของ

ชาวมุสลิม พื้นท่ีโรงเรียนวัดจึงเป็นสิ่งที่พวกเขาหวงแหน” (บีบีซีไทย, ออนไลน์, 2563) 

 การรับรู้เกี่ยวกับฮิญาบในสังคมไทย จึงยังคงให้ภาพที่ถูกเชื่อมโยงกับความขัดแย้งเป็นส่วน

ใหญ่ อย่างไรก็ตามข้ึนอยู่กับมุมมองและการเข้าใจในด้านต่างๆ จึงไม่อาจปฏิเสธได้เช่นกันว่าฮิญาบได้

สะท้อนบทบาทของผู้หญิงในสังคม จากการเรียกร้องเคลื่อนไหว  การปะทะ ต่อรองผู้หญิงมุสลิมใน

พ้ืนที่สาธารณะ ผู้หญิงมุสลิมมีส่วนส าคัญต่อขบวนการฟ้ืนฟูอิสลามในรูปแบบที่แสดงออกสู่ภายนอก

ผ่านตัวตนของความเป็นผู้หญิง ทั้งเผชิญกับรูปแบบสัมพันธ์ในฐานะผู้หญิงแห่งโลกสมัยใหม่ (อัมพร 
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หมาดเด็น, 2557: 677) อย่างการปฏิบัติแต่งกายที่ก าหนดตามกฎหมาย ประยุกต์การแต่งกายให้

สอดคล้องตามจารีตอิสลามและตามกฎหมายยุคสมัย เช่นชุดนักเรียน ข้าราชการ การปรากฏตัวของ

ผู้หญิงในพ้ืนที่สาธารณะโดยการคลุมฮิญาบจึงสะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์ท่ีทับซ้อนของผู้หญิงมุสลิม  

 ในบทความ ณ ระหว่างพื้นที่ : ประสบการณ์ อัตลักษณ์ มุสลิมมะฮฺปาตานี บนเส้นทาง

การศึกษาสมัยใหม่ โดยทวีลักษณ์ พลราชม และในวิทยานิพนธ์เรื่อง วัยรุ่นมุสลิมกับโลกสมัยใหม่ 

โดย นิษฐา ศรีหาใต้ งานศึกษาทั้งสองได้น าเสนออัตลักษณ์ที่ทับซ้อนของหญิงมุสลิมในสังคมไทยใน

ช่วงเวลาที่ต่างกัน แต่เล่าผ่านชีวิตในพ้ืนที่ศูนย์กลางการปกครองและการพัฒนาอย่างในกรุงเทพฯ ซึ่ง

พวกเธอต้องต่อรองการด าเนินชีวิตประจ าวันภายใต้กระแสความเป็นสมัยใหม่ โดยในบทความ ณ 

ระหว่างพื้นที่ : ประสบการณ์ อัตลักษณ์ มุสลิมมะฮฺปาตานี บนเส้นทางการศึกษาสมัยใหม่ ได้น าเสนอ

แง่มุมชีวิตของผู้หญิงมุสลิมปาตานีรุ่นแรกๆ โดยเฉพาะในกลุ่มลูกคนมีฐานะ ที่ได้เข้ามาศึกษาแบบ

สมัยใหม่ในเมืองหลวง จากนโยบายการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2501 พวกเธอได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวง

ผ่านเครือข่ายเครือญาติมุสลิมที่อยู่กรุงเทพฯ โดยประสบการณ์การศึกษาต่างที่ท าให้พวกเธอมี 

อัตลักษณ์แบบผสมปนเป (hybrid) ภายในพ้ืนที่สาธารณะพวกเธอพวกเธอพยายามกลืนกลายตัวเอง

ให้มีตัวตนที่ทันสมัยตามมาตรฐานที่รัฐไทยคาดหวัง อย่างการพูดไทย แต่งตัวแบบไทย แต่ภายในพ้ืนที่

ส่วนตัวพวกเธอยังคงส านึกในความเป็นมลยูมุสลิมและสืบทอดอัตลักษณ์ความเป็นมลายูผ่านภาษา

และเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ (ทวีลักษณ์ พลราชม , 2554: 149,153) ส่วน

ในงานศึกษาวัยรุ่นมุสลิมกับโลกสมัยใหม่ ได้น าเสนอตัวตนของวัยรุ่นหญิงมุสลิมในช่วงปัจจุบันนี้ (พ.ศ. 

2561) ซึ่งการด าเนินชีวิตประจ าวันของวัยรุ่นเหล่านี้ยังเป็นผลมาจากเจตจ านงของตัวปัจเจกเองด้วย 

มีความซับซ้อนและมีพลวัตในตัว รวมไปถึงยังเป็นผลจากบริบททางสังคมที่มีผลต่อการการกระท าของ

ปัจเจก อย่างการใส่เสื้อผ้าตามสมัยนิยมโดยที่ยังคงคลุมศีรษะและน ามาปรับสวมใส่ให้ทันสมัย หรือ

การไม่ได้คลุมศีรษะเมื่อมามหาวิทยาลัย แต่เมื่อไปมัสยิดหรือในวันส าคัญทางศาสนาก็คลุมศีรษะ ซึ่ง

การต่อรองดังกล่าวปัจเจกสามารถเลือกกระท าได้ตามความต้องการของตนภายใต้บริบทสังคม

สมัยใหม่ แต่ก็แสดงให้เห็นความขัดแย้งที่พวกเธอต้องเผชิญในการด าเนินชีวิตเช่นกัน อย่างการที่พวก

เธอไม่ใส่ผ้าคลุมไม่ใช่ว่าเธอนั้นไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนา แต่เนื่องจากหน้าที่การงานที่ไม่เอ้ือต่อการ

แสดงออกถึงความเป็นมุสลิม (นิษฐา ศรีหาใต้, 2561: 60-63)  
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 การด ารงอยู่ของผู้หญิงมุสลิมท่ามกลางกระแสสังคมที่ท้าทายนี้  ชีวิตของผู้หญิงมุสลิมจึงมัก

ต้องเผชิญกับความขัดกันระหว่างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน รวมไปถึงแรงกดดันที่เกิดขึ้นจาก

เงื่อนไขทางสังคม โดยเฉพาะมิติความขัดแย้งทางการเมืองและการต่อสู้เชิงอัตลักษณ์ในสังคมไทยที่มี

มาอย่างยาวนานจากอดีต ในขณะที่บริบทสังคมในปัจจุบันคนรุ่นใหม่อาจมีมุมมองและตีความสิ่ง

เหล่านี้ไม่เหมือนกัน ผู้หญิงมุสลิมรุ่นใหม่ที่คลุมฮิญาบในปัจจุบันแม้เป็นผลจากการกระแสฟ้ืนฟูอิสลาม

จากกลุ่มคนรุ่นพ่อแม่  แต่กระบวนการในการสร้างอัตลักษณ์ผ่านฮิญาบย่อมแตกต่างจากอดีต 

กล่าวคือผู้หญิงมุสลิมรุ่นใหม่ที่เติบโตมาย่อมมีความคุ้นชินภาพฮิญาบมากกว่า ผู้หญิงมุสลิมหลายๆ คน

สวมใส่ฮิญาบมาตั้งแต่เด็ก ด้านหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสังคมมุสลิมที่ยังคงให้ความส าคัญกับหลักการ

ทางศาสนา รวมไปถึงความสนใจและความพยายามในการด ารงตนตามหลักการทางศาสนาของกลุ่ม

คนรุ่นใหม่เองด้วย มิติดังกล่าวจึงต้องร่วมพิจารณาลักษณะสังคมมุสลิมที่มีแนวโน้มเคร่งครัดขึ้นนี้ ได้

ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างฮิญาบและกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างไร โดยเฉพาะแรงกดดัน ความคาดหวัง 

จากสังคมมุสลิมเองภายใต้อุดมคติผู้หญิงอิสลามผ่านภาพลักษณ์ของฮิญาบ ซึ่งรวมไปถึงความขัดแย้งที่

ไม่อาจละเลยได้จากกระแสความท้าทายจากภายนอกต่อกลุ่มคนมุสลิมในปัจจุบันนี้  ทั้งจากกระแส 

Islamophobia และภาวะสมัยใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาท าความเข้าใจกระบวนการการ

สร้างตัวตน ต่อรอง ปรับตัว ตลอดจนมุมมองความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงมุสลิมในปัจจุบันนี้  

 

2. แนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะ 

 พ้ืนที่สาธารณะ ถือเป็นพ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม โดยทั่วไปมักเข้าใจในลักษณะ

ตรงกันข้ามกับพื้นท่ีส่วนตัวอย่างพ้ืนที่ในบ้าน พื้นที่สาธารณะจึงถูกเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายนอกบ้านหรือ

การท ากิจกรรมต่างๆ นอกพ้ืนที่ส่วนตัว เช่น การก้าวย่างออกจากบ้านโดยสารด้วยขนส่ งสาธารณะ

พร้อมๆ กับสมาชิกในสังคมท่ีต่างก็มีสิทธิในการเข้าถึงรถโดยสารคันนี้ที่แล่นอยู่บนพ้ืนที่ถนน  

 ค าว่า “สาธารณะ” (Public) ตามความหมายในพจนานุกรม Oxford English Dictionary  

และ Longman English Dictionary ให้ค าอธิบายถึงการเกี่ยวข้องกับผู้คนทุกๆ คน กลุ่มคนทั่วๆ ไป

ที่รวมถึงชุมชน และมีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “ส่วนตัว” (Private)  (ศุภชัย ชัยจันทร์  
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และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, 2559: 72) เช่นเดียวกับราชบัณฑิตยสถาน 2554 ได้ให้ความหมายไว้

ว่า  

 “สาธารณะ [สาทาระนะ] หมายถึง เพ่ือประชาชนทั่วไป เช่น สวนสาธารณะ โทรศัพท์

สาธารณะ บ่อน้ าสาธารณะ, ทั่วไป เช่น ถนนนี้ไม่ใช่ถนนสาธารณะ อย่าแต่งตัวประเจิดประเจ้อในที่

สาธารณะ” (ราชบัณฑิตยสถาน, ออนไลน์, 2554) 

 สาธารณะ (ในภาษาอังกฤษใช้ public, public space, public place, public sphere, 

public realm, public activities, publicness) เป็นอีกค าหนึ่งที่หากจะตีความให้เห็นความหมาย

อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จะพบว่ามีความสัมพันธ์กับแนวคิดและทฤษฎีในหลายสาขาวิชา เช่น ในเชิง

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีการน าค าว่า “นโยบาย” มารวมกับ “สาธารณะ” ซึ่งแปลโดยตรง

มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Public Policy อันมีหลายความหมายที่เป็นที่ยอมรับกันมากที่สุดก็เป็น

ความหมายที่ Dye (1992) กล่าวไว้ว่าหมายถึง กิจของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ที่เลือกที่จะท าหรือไม่ท า เป็น

ทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจ าวัน หรือเฉพาะโอกาส กิจกรรมนั้นๆ เกี่ยวข้องกับประชาชนคนหมู่มาก

ซึ่งเป็นสมาชิกของสังคม มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ส่วนในศาสตร์ของทางสื่อสารมวลชนและนิเทศ

ศาสตร์ก็กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับมวลชนและสาธารณะ (public relation) ในทาง

สังคมศาสตร์มีการกล่าวถึง สาธารณะ ในแง่สังคมไว้โดยมีพัฒนาการมานาน และเป็นส่วนหนึ่งของ

รูปแบบสังคมและการปกครองแบบประชาธิปไตยในปัจจุบัน (จุฬาวิทยานุกรม, ออนไลน์, 2563) 

 พ้ืนที่สาธารณะ (Public Sphere) ค านี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในผลงานของอิมมานูเอล 

คานท์ (Immanuel Kant , 1724-1804) นักปรัชญาสมัยใหม่ชาวเยอรมัน และถูกน ามาศึกษากัน

อย่างกว้างขวางในทางสังคมศาสตร์เมื่อ Habermas นักวิชาการชาวเยอรมันในผลงานชื่อ “การแปลง

รูปเชิงโครงสร้างของพ้ืนที่สาธารณะ” (The Structural Transformation of the Public Sphere : 

an Inquiry into a Category of Bourgeois Society) ใน ค.ศ. 1962 Habermas ได้กล่าวว่า พ้ืนที่

สาธารณะ เป็นพ้ืนที่ของชีวิตสังคมที่เปิดกว้างให้แก่ทุกคน เพ่ือเข้ามาร่วมกันสร้างความคิดเห็น

สาธารณะ โดยเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงสังคมกับรัฐ ซึ่งผู้คนในสังคมมาร่วมกันท าหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์และ

ควบคุมการท างานของอ านาจรัฐ (ชวิตรา ตันติมาลา, 2560: 72) 
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 จะเห็นได้ว่า Habermas ให้ความส าคัญกับพ้ืนที่สาธารณะในมิติทางการเมืองและรัฐ เพ่ือ

ส่งเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตย จากการร่วมพบปะถกเถียงทางด้านการเมืองและร่วมกัน

หาทางออกปัญหาต่างๆ ในสังคมอย่างอิสรเสรี เป็นเหตุเป็นผล เพ่ือส่วนรวมและให้อ านาจตรวจสอบ

แก่ประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครองต่อผู้ปกครอง 

 Stanley I. Benn, Gerald F. Gaus เสนอต้นแบบ (Model) แนวคิดเพ่ือค้นหาความ

แตกต่างระหว่างสาธารณะและส่วนตัว ด้วยหลักเกณฑ์ 3 ส่วน การเข้าถึง (Access) ตัวแทน 

(Agency) ผลประโยชน์ (Interrest) บนพ้ืนที่สาธารณะทางกายภาพ (อ้างถึงใน ศุภชัย ชัยจันทร์ 

และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, 2559, 77-78) 

 โดยหลักเกณฑ์แรก การเข้าถึง (Access)  Benn และ Gaus อธิบายว่าประกอบด้วยเงื่อนไข

ในการเข้าถึงเชิงกายภาพ, การเข้าถึงทรัพยากร (Access to Resources),  การเข้าถึงกิจกรรมและ

การมีปฏิสัมพันธ์ (Access to Activities and Intercourse) และการเข้าถึงข้อมูล (Access to 

Information) ซึ่งหมายความว่า การเข้าถึงสู่สภาพแวดล้อมทางกายภาพอยู่บนหลักเกณฑ์ที่ว่าพ้ืนที่

สาธารณะเปิดส าหรับทุกคน สาธารณชนสามารถใช้ได้ในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรสาธารณะที่เป็นสถานที่

ที่ทุกคนมีสิทธิในการใช้พ้ืนที่ ทั้งนี้ต้องอยู่บนเงื่อนไขของการปฏิเสธหรือได้รับอนุญาตให้มีสิทธิในการ

เข้าถึงพ้ืนที่ รวมไปถึงพ้ืนที่สาธารณะยังเป็นพ้ืนที่ที่มีการแลกเปลี่ยนเชิงกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น

กระบวนการท าให้เกิดความสามารถในการเข้าถึงพ้ืนที่ได้จากทุกๆ คน และเลี่ยงไม่ให้เกิดสิทธิพิเศษที่

ท าให้เป็นพ้ืนที่ส่วนตัว ภายใต้กฎเกณฑ์การควบคุมข้อมูลที่ว่า ข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลส่วนตัวถ้าอยู่

ภายใต้การควบคุม ในทางกลับกันข้อมูลจะเป็นสาธารณะได้ถ้าข้อมูลนั้นถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ (เพ่ิง

อ้าง, 2559, 77-78)  

 หลักเกณฑ์ที่สอง ตัวแทน (Agency) ตามแนวคิดของ Benn และ Gaus ความเป็นสาธารณะ

หรือความเป็นส่วนตัวนั้น ขึ้นอยู่กับตัวแทนแสดงบทบาท หากเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือ

คนในชุมชน เมือง รัฐ นั้นเรียกว่า ตัวแทนสาธารณะ ในทางตรงข้ามการกระท าดังกล่าวเพ่ือประโยชน์

ส่วนตัวย่อมกลายเป็นตัวแทนเอกชน หลักเกณฑ์สุดท้าย คือ ผลประโยชน์ ( Interrest) เป็นการได้รับ

ผลประโยชน์จากพ้ืนที่ในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพยากร ความแตกต่างของสาธารณะและส่วนตัวเป็น

ความเกี่ยวเนื่องกับสถานภาพของคนและหรือกลุ่มคนที่ได้รับผลประโยชน์บางอย่างในพ้ืนที่นั้น (เพ่ิง

อ้าง, 2559, 77-78) 
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 การนิยามในลักษณะดังกล่าวของ Benn และ Gaus ถือเป็นการนิยามความเป็นสาธารณะที่

สัมพันธ์กับความเป็นคู่ตรงข้ามอย่าง “สาธารณะ” และ “ส่วนตัว”  เป็นเกณฑ์ส าคัญในการพิจารณา

โดยได้แยกพ้ืนที่สาธารณะออกจากพ้ืนที่ส่วนตัวทางกายภาพ  ผ่านการพิจารณาจากฐานคิดที่เน้น

ลักษณะหรือคุณสมบัติของพ้ืนที่เชื่อมโยงไปยังตัวบุคคล โดยให้ความส าคัญกับพ้ืนที่สาธารณะในฐานะ

พ้ืนที่แห่งการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ของกลุ่มคนที่ต่างมีสิทธิต่างๆ และมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ดังกล่าว   

 ความเป็นคู่ตรงข้ามของพ้ืนที่สาธารณะกับส่วนตัวในการจัดพ้ืนที่ข้างต้น แตกต่างจากแนวคิด

การจัดการพ้ืนที่ในอิสลาม โดยเฉพาะต่อเพศหญิง การด ารงอยู่ของผู้หญิงมุสลิมในพ้ืนที่สาธารณะ

สะท้อนให้เห็นการจัดระบบเรื่องพ้ืนที่ภายใต้โครงสร้างศาสนาอิสลาม อย่างการคลุมฮิญาบของผู้หญิง

มุสลิมนั้น แม้จะอยู่ในพื้นท่ีบ้านซึ่งตามแนวคิดตะวันตกถือเป็นพื้นที่ส่วนตัว แต่ส าหรับผู้หญิงมุสลิมนั้น 

พ้ืนที่ดงักล่าวกลายเป็นพื้นที่สาธารณะได้เช่นกัน หากเป็นเพศชายที่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันเข้ามา เธอ

จึงต้องใช้ผ้าคลุมและเสื้อผ้าปกปิดส่วนที่เป็นเอาเราะห์ (ทุกส่วนของร่างกาย ยกเว้นใบหน้าและฝามือ) 

คลุมฮิญาบเพ่ือปกปิดร่างกายส่วน “เส้นผม” ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเอาเราะห์ในพ้ืนที่ร่างกายของ

เพศหญิง การคลุมไม่คลุมฮิญาบจึงไม่ใช่แค่ปัจจัยเชิงพ้ืนที่ระหว่างส่วนตัวกับสาธารณะเท่านั้น แต่ยังมี

ปัจจัยอื่นเก่ียวข้อง 

 ฮิญาบ จึงสะท้อนการจัดเรื่องพ้ืนที่ในโลกทัศน์มุสลิม ที่มีการจัดแบ่งพ้ืนที่ตามมิติทางเพศ

สภาพ สายเลือด ความใกล้ชิดทางสายเลือด ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้แนวคิดพ้ืนที่สาธารณะซึ่ง

เสนอไว้โดยการแยกพ้ืนที่สาธารณะออกจากพ้ืนที่ส่วนตัวบนพ้ืนที่ทางกายภาพหรือผ่านคุณสมบัติเชิง

พ้ืนที่ ศึกษาการด ารงอยู่ของผู้หญิงมุสลิมที่คลุมฮิญาบในพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือเปรียบเทียบกับมุมมอง

ของผู้หญิงมุสลิมที่คลุมฮิญาบ สามารถสร้างค าอธิบายที่แตกต่างจากเงื่อนไขที่แยกพ้ืนที่สาธารณะออก

จากพ้ืนที่ส่วนตัวที่เสนอไว้ดังกล่าวอย่างไร 

 

3. แนวคิด Structuration  

 แนวคิด Structuration เป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาโดย Anthony Giddens  

นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ โดยได้น าเสนอแนวคิดดังกล่าวนี้ในงานเขียน New Rules of 

Sociological Method ในปี 1976   เพ่ือประสานและสังเคราะห์แนวคิดทางสังคมศาสตร์หลาย



32 
 

 

สายในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะมโนทัศน์เกี่ยวกับทวิลักษณ์นิยม (dualism) เนื่องจากช่วงเวลา

ดังกล่าวแนวคิด Structural-Functionalism ที่เน้นระบบและโครงสร้างนั้นท าให้การศึกษาทาง

สังคมศาสตร์เน้นพิจารณาจากแง่มุมเพียงด้านเดียว (เชษฐา พวงหัตถ์, 2547ข: 72-73)  

 ปัญหาทวิลักษณ์นิยม (dualism) ในทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีคิดในลักษณะแบบคู่ตรงข้าม 

(binary of opposition) ระหว่างกลุ่มแนวคิดที่เน้นโครงสร้างกับกลุ่มแนวคิดที่ให้ความส าคัญปัจเจก

บุคคล อันน าไปสู่การพิจารณาโดยแยกขั้วออกจากกัน เช่น Individual-Society, Agency-

Structure, Micro-Macro (เชษฐา พวงหัตถ์, 2547ก: 66-67)  การแยกพิจารณาระหว่างผู้กระท า

และโครงสร้าง (action/agency) การศึกษาด้วยลักษณะดังกล่าวนี้มีผลท าให้การสร้างแนวคิดทฤษฎี

เพ่ืออธิบายทางสังคมนั้นมีแนวโน้มที่ท าให้ความส าคัญเพียงด้านใดด้านหนึ่ง จึงเกิดค าถามว่าควรให้

ความส าคัญกับสิ่งใดมากกว่ากันระหว่างโครงสร้างกับตัวมนุษย์ผู้ปฏิบัติการ การติดอยู่ในกับดักเหล่านี้

ท าให้ละเลยที่จะศึกษาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้น กลายเป็นการติดกับดัก

ความคิดของคู่ตรงข้าม (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2548:13)  

 ในหนังสือชื่อ New Rules of Sociological Method (1976)  Giddens โดยชี้ให้เห็น

ปัญหาทวิลักษณ์นิยม ระหว่างแนวคิดการมองสังคมระดับมหภาค (macro level) โดยมองที่ภาพใหญ่

ของสังคม และนักทฤษฎีที่เน้นความส าคัญของการศึกษาในระดับจุลภาค (micro level) ที่ดูว่า

ชีวิตประจ าวันให้ความหมายอะไรแก่ปัจเจกบุคคล โดยกฎเกณฑ์ใหม่ New Rules ของ Giddens 

น าเสนอมุมมองให้กับสังคมวิทยาโดยเน้นว่า มนุษย์และผลผลิตที่เกิดจากกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์

ไม่สามารถถูกมองว่าเป็นชุดของข้อเท็จจริงที่ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้าที่มีความเป็นอิสระและเป็นภาวะ

วิสัย มนุษย์โดยเนื้อแท้แล้วต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมและเข้าไปเป็นส่วนประกอบหลักของสังคม 

สามารถสร้าง สนับสนุนและเปลี่ยนแปลงสังคม Giddens ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์แตกต่างจากโมเลกุล 

อะตอมและสนามพลังของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (เชษฐา พวงหัตถ์, 2547ข: 74-75)  

 แทนที่จะใช้วิธีคิดแบบทวิลักษณ์นิยม (dualism) Giddens เสนอว่า เราควรคิดในรูปของ 

"ทวิภาวะ” (duality) หรือ “ทวิภาวะของโครงสร้าง” (duality of structure) กล่าวคือแทนที่จะมอง

มโนทัศน์ทั้งสอง (structure-agency/ action) แยกออกจากกันและขัดแย้งกัน เราควรจะต้องคิดใน

ลักษณะมโนทัศน์เพียงอันเดียวที่มีสองลักษณะอยู่ภายใน ในมโนทัศน์อันใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมานี้  

structure มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับ action และในทางกลับกัน ทั้งสองมโนทัศน์นี้คือสอง
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ด้านของเหรียญอันเดียวกัน มโนทัศน์ทั้งสองนี้ได้ถูกเชื่อมประสานกันโดยผ่านปฏิบัติการทางสังคม ซึ่ง

หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์กระท าอย่างสม่ าเสมอและท าให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสายใยทางสังคม

ในการด าเนินชีวิต ซึ่ง Giddens มองว่าเป็นจุดเน้นที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์สังคม โดย

ปฏิบัติการ (practices) เป็นส่วนหนึ่งของ “ทวิภาวะของโครงสร้าง (duality of structure) ใน

ลักษณะที่มันประกอบด้วยทั้งผู้กระท าและโครงสร้าง ในแง่นี้ Giddens ให้เหตุผลว่าโครงสร้างไม่ได้อยู่

ภายนอกการกระท าหรือตัวผู้กระท า แต่อยู่ภายในตัวของผู้กระท าที่เป็นส่วนประกอบหลักของการ

กระท าท่ีเราศึกษาอยู่ (เพ่ิงอ้าง, 2547ข: 81) 

 ตัวอย่างในงานศึกษาเรื่อง อิสรภาพจากมโนทัศน์ทายาทความรุนแรง ได้อธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างโครงสร้างความรุนแรงและเหยื่อของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ผ่านแนวคิดเรื่อง 

Structuration โดยได้ชี้ให้เห็นถึงทวิภาวะของโครงสร้าง (duality of structure) เมื่อโครงสร้างความ

รุนแรงและปัจเจกบุคคลในฐานะผู้กระท าการผ่านกระบวนการก่อตัวโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม 

(structuration) หลอมรวมจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน ประกอบสร้างเป็น “มโนทัศน์ทายาทความ

รุนแรง” ฝังอยู่ในระดับความคิดความเชื่อของบุคคล จากการที่โครงสร้างความรุนแรงดังกล่าวถูก

ประกอบสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงวัยแรกเริ่มในสถาบันครอบครัว จึงมีผลต่อการก าหนดทัศนคติและ

พฤติกรรม อย่างการมีสภาพแวดล้อมที่รายล้อมไว้ด้วยการใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะการมีพ่อแม่เป็น

ต้นแบบความรุนแรง  จนเชื่อว่าความรุนแรงอยู่ในระดับพันธุกรรมหรือสืบทอดทางสายเลือด

เพราะฉะนั้นไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หรือการยอมจ านวนเพราะเชื่อในโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือ

บุญบาป ผู้กระท าจึงผลิตซ้ าโครงสร้างความรุนแรงและมีส่วนท าให้ความรุนแรงสามารถด ารงอยู่ต่อไป

ในสังคม (นญา พราหมหันต์ และ ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์, 2562: 92-101) 

 Giddens อธิบายว่า Structuration หมายถึง “การก าหนดโครงสร้างของความสัมพันธ์ทาง

สังคมในกาลเวลาและสถานที่ต่างๆ โดยค านึงถึงทวิลักษณ์ของโครงสร้างนั้น ในส่วนของโครงสร้าง 

Giddens ระบุว่าสถาบันครอบครัว ชุมชน ชีวิตการงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเกิดขึ้นได้

เพราะปัจเจก ได้แก่การกระท าของมนุษย์ (human action) หรือผู้กระท า (agency) ในขณะเดียวกัน

โครงสร้าง (structure) ก็เป็นตัวก าหนดชีวิตทางสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ ดังนั้นสองสิ่งนี้จึงต้อง

พ่ึงพาและเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน Giddens เรียกสิ่งนี้ว่า ทวิลักษณ์ของโครงสร้าง (duality of 
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structure) นั่นคือโครงสร้างเป็นทั้งวิถีทางและผลลัพธ์ของการกระท า (Giddens, 1984: 376 อ้างถึง

ใน สุภางค์ จันทวานิช, 2559: 258)  

 โครงสร้างสังคมส าหรับ Giddens นั้นหมายถึง กฏเกณฑ์และทรัพยากรที่ผู้กระท าใช้ในการ

ผลิตและการผลิตซ้ าทางสังคมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ (สุภางค์ จันทวานิช, 2559: 258) เมื่อ

มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กันพวกเขาจะน าเอาทรัพยากร (resources) ซึ่งพวกเขา "รวบรวมสะสม” ไว้ใน

การด าเนินชีวิตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ที่เป็นทางการ เช่น การศึกษาหรือโดยผ่านวิถีทาง

ที่ไม่เป็นทางการ เช่น เพ่ือนฝูง และครอบครัว สถานการณ์เหล่านี้ครอบคลุมความรู้และทักษะที่

กว้างขวาง ซึ่งเมื่อได้เรียนรู้แล้ว ก็มีแนวโน้มที่จะถูกน ามาใช้โดยอัตโนมัติ (เพ่ิงอ้าง, 2547ข: 83) 

 โครงสร้างจึงประกอบไปด้วยกฎและทรัพยากร (rules and resources) กฎอาจเป็นกฎที่

เป็นหรือไม่เป็นทางการที่ก าหนดหรือคาดหวังพฤติกรรมของมนุษย์ อาจเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ

ไม่ได้เขียนไว้ ส่วนทรัพยากร หมายถึง วัตถุและวิธีการที่มนุษย์ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ทักษะที่ใช้

ในวิธีการดังกล่าว ตลอดจนอ านาจในกระบวนการผลิต ทรัพยากรแบ่ งได้เป็นทรัพยากรที่ใช้ในการ

จัดสรร (allocative resources) ได้แก่วัตถุทั้งหลาย และทรัพยากรที่เกี่ยวกับสิทธิอ านาจ 

(authoritative resources) ได้แก่ ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่วัตถุและท าให้เกิดอ านาจที่น าไปสู่การสร้าง

ผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (สุภางค์ จันทวานิช, 2559: 259) โดยทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

อ านาจ (authoritative resources) จะใช้ควบคู่กับทรัพยากรอันแรก ทรัพยากรท าให้เกิดอ านาจ 

(power) ท าให้บุคคลมีความสามารถในการสร้างผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นใน

สภาวการณ์ทางสังคม (เชษฐา พวงหัตถ์, 2547ข: 92)   

 ในทฤษฎี Structuration ของ Giddens โครงสร้าง (structure) ไม่ได้มีความหมาย

เช่นเดียวกับที่ปรากฏในแนววิเคราะห์แบบเก่า เช่น ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ ซึ่งตามความหมายแบบ

ดั้งเดิมนั้น โครงสร้าง มีแนวโน้มหมายถึงลักษณะทางสถาบันของสังคม (เพ่ิงอ้าง , 2547ข: 91,96)  

กล่าวคือ Giddens ให้ความหมายของโครงสร้างว่าประกอบด้วยกฎเกณฑ์ (rules) และทรัพยากร 

(resources) ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของมนุษย์ กฎเกณฑ์เป็นตัวตีกรอบจ ากัดการกระท า ส่วน

ทรัพยากรช่วยให้การกระท ามีความเป็นไปได้ นอกจากนั้น Giddens ยังได้ชี้ให้เห็นความแตกต่าง

ระหว่างระบบ (system) และโครงสร้าง (structure) ว่า ระบบแสดงให้เห็นลักษณะของโครงสร้างแต่
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ตัวมันเองไม่ใช่โครงสร้าง Giddens ตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการที่ระบบผลิต (ซ้ า) โครงสร้างนี้ก็คือ 

Structuration นั่นเอง (เชษฐา พวงหัตถ์, 2552: 10) 

 ระบบในทรรศนะของ Giddens ก็คือ “กิจกรรมของมนุษย์ผู้กระท าการที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง

และการก าหนดแบบแผนของความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพ้ืนที่-เวลา” โครงสร้างจึงเป็น “ชุดของ

กฎเกณฑ์และทรัพยากรซึ่งตัวแสดงทั้งหลายที่เป็นปัจเจกบุคคลน ามาใช้ในการกระท าซึ่งเป็นการผลิต

ซ้ าระบบสังคม” ดังนั้น Structuration (การก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม) จึงหมายถึง

ความสัมพันธ์ซึ่งเกิดขึ้นในโครงสร้าง สามารถด ารงอยู่นอกเหนือเวลาและพ้ืนที่ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 

เป็นอิสระจากบริบทที่มันถูกสร้างข้ึนมา (เพ่ิงอ้าง, 2552: 10) 

 เมื่อน ามาพิจารณาร่วมกันจะเห็นได้ว่า กฎเกณฑ์และรูปแบบต่างๆ ของทรัพยากรช่วยท าให้

มนุษย์มีความสามารถในการกระท าสิ่งต่างๆ และมีการสร้างความรู้ขึ้นมาในโลกทางสังคม โดย 

Giddens ชี้ให้เห็นว่าแง่มุมอันนี้ของโครงสร้างว่า ได้ถูกลดทอนความส าคัญหรือถูกละเลยไปโดย

แนวคิดเชิงภาวะวิสัยแบบเก่า Giddens เชื่อว่ามนุษย์มักจะมีทางเลือกบางอย่างเสมอ และไม่เคยถูก

บีบบังคับโดยสภาวการณ์ทางสังคมอย่างสมบูรณ์โดยสิ้นเชิง ซึ่ง Giddens ได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าว

นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับวิภาษวิธีของการควบคุม (the dialectic of control)  โดยเสนอว่ามนุษย์มี

ทรัพยากรบางอย่างใช้ในการตอบโต้กับแรงกดดันทางสังคมอยู่เสมอ โดย วิภาษวิธี (dialectic) ในที่นี่

หมายถึง การพลิกผันดุลอ านาจที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์อันเป็นผลมาจาก

ความพยายามของกลุ่มคนที่ถูกกดบังคับที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในมือ (เชษฐา พวงหัตถ์, 2547ข: 91-

94) 

 ในด้านผู้กระท า สิ่งส าคัญในการกระท าส าหรับผู้กระท าคือ “ความสามารถที่จะรู้ว่าควร

กระท าอย่างไร” (capacity to know how to act) มากกว่าเรื่องของแรงจูงใจหรือผลประโยชน์ ใน

การกระท ามีขั้นตอนเกี่ยวกับส านึก (consciousness) ตามล าดับในความคิดของผู้กระท า โดย

ประการแรกคือ “ส านึกครุ่นคิด” (discursive/reflexive consciousness) เป็นการคิดหาวิธี

แก้ปัญหาหรือสถานการณ์หนึ่งๆ และค านึงถึงการกระท าในอดีตและอนาคต ประการที่สองคือ 

“ส านึกทั่วๆ ไป” เป็นความรู้เกี่ยวกับการกระท าในสถานการณ์ทั่วไปและประการสุดท้ายคือ “ส านึก

ของจิตไร้ส านึก” เป็นตัวก าหนดแรงจูงใจและความต้องการของผู้กระท าที่แสวงหาความมั่นคงและ
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การอยู่รอดเหมือนๆ กันทุกคน จิตไร้ส านึกจะก าหนดการกระท าในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อโครงสร้าง

สังคมตามปกติล่มสลายหรือขัดข้อง เช่น เมื่อเกิดภัยพิบัติ (สุภางค์ จันทวานิช, 2559: 259)  

 โครงสร้างสังคมกับผู้กระท าในทัศนะของ Giddens ถูกผูกเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นผ่าน

กระบวนการที่เรียกว่า Structuration หรือ “การกระท าที่มีโครงสร้างก าหนด” (structured action) 

มนุษย์เป็นผู้สร้างโครงสร้าง แล้วโครงสร้างก็กลับมาควบคุมมนุษย์ หลังจากนั้นมนุษย์ก็จะประเมิน

โครงสร้างเพ่ือปรับเปลี่ยนมันต่อไป (Giddens, 1991 : 204 อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช, 2559: 

260)  

 จะเห็นได้ว่าทฤษฎี Structuration เป็นทฤษฎีที่มุ่งที่จะน าความคิดทางสังคมวิทยาหลาย ๆ 

แนวมารวมเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคมและมุ่งปรับปรุงให้

สังคมดีข้ึน ในสังคมสมัยใหม่ท่ีมนุษย์ดูจะสูญเสียความสามารถในการควบคุมสังคม Giddens เสนอว่า

มนุษย์มีขีดความ สามารถที่จะกระท าร่วมกันเพ่ือควบคุมและเปลี่ยนทิศทางสังคมได้หากมนุษย์

ปรารถนาจะกระท า (Slattery, 2003: 271-273 อ้างถึงในสุภางค์ จันทวานิช, 2559: 260) เมื่อเราน า

แนวคิดผู้กระท า-โครงสร้าง (agency-structure) มาใช้อธิบายการกระท าของมนุษย์ ได้ให้ความส าคัญ

กับวิธีการที่มนุษย์เป็นผู้ก าหนดชีวิตทางสังคมพร้อมๆ กับที่ได้รับอิทธิพลและถูกก าหนดโดยการจัด

ระเบียบทางสังคมที่มีอยู่ในโครงสร้างนั่นเอง (เชษฐา พวงหัตถ์ , 2548: 16 อ้างถึงใน สุภางค์  

จันทวานิช, 2559: 260) 

 จากแนวคิดเรื่อง Structuration ที่ผู้ศึกษาได้กล่าวไป ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะท าความเข้าใจการ

ด ารงอยู่ของผู้หญิงมุสลิมในสังคมเมือง ผู้หญิงมุสลิมในฐานะผู้กระท าการภายใต้โครงสร้างสังคม

สัมพันธ์และตอบสนองอย่างไรภายใต้โครงสร้างทางสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะผลกระทบ

จากแรงกดดันต่างๆ ที่ผู้หญิงมุสลิมต้องเผชิญ  ทั้งในฐานะผู้ธ ารงอัตลักษณ์ทางศาสนาอย่างฮิญาบที่

ก าลังถูกท้าทายจากกระแส Islamophobia และชีวิตประจ าวันที่สัมพันธ์แนบแน่นกับความเป็น

สมัยใหม่ที่บางครั้งขัดกับความเป็นมุสลิม ซึ่งดูเหมือนว่าผู้หญิงมุสลิมเป็นเพียงผู้แบกรับสัญลักษณ์ทาง

ศาสนา ถูกตีกรอบจ ากัดให้อยู่ภายในพ้ืนที่บ้าน หรือไม่ก็ถูกก ากับด้วยโครงสร้างทางโลกสมัยใหม่ ใช้

ชีวิตท่ามกลางแรงกดดันต่างๆ จากสังคมประหนึ่งเป็นผู้ที่ถูกควบคุมและก าหนดโดยสังคมและ

วัฒนธรรมจนไม่มีเจตจ านงเสรีและทางเลือก แต่อย่างไรก็ตามจากแนวคิดเรื่อง Structuration ได้ให้

แง่มุมว่าแม้สภาพแวดล้อมเชิงโครงสร้างจะเป็นข้อจ ากัดของปัจเจกบุคคล แต่ย่อมเปิดโอกาสให้ปัจเจก
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บุคคลสามารถกระท าสิ่งต่างๆ ด้วย ภายใต้โครงสร้างสังคมดังกล่าวผู้กระท าการจึงไม่ได้อยู่นิ่งเฉยแต่มี

ปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้เช่นกัน ทั้งโครงสร้างความเป็นมุสลิมและความเป็นสมัยใหม่ต่าง

อยู่ภายในผู้กระท า เป็นทั้งเงื่อนไขและผลลัพธ์ของการกระท าที่ต่างด ารงอยู่รวมกัน ในแง่หนึ่งจึ งเป็น

ทั้งกฎและทรัพยากรที่ช่วยท าให้ผู้หญิงมุสลิมมีความสามารถในการกระท าสิ่งต่างๆ โดยไม่จ าเป็นที่

โครงสร้างเป็นคู่ตรงข้ามกับผู้กระท าการเสมอไป ดังนั้นนอกจากศึกษาเพ่ือสะท้อนผลกระทบที่ผู้หญิง

ได้รับภายใต้โครงสร้างดังกล่าวแล้ว ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาเพ่ือเข้าใจว่าผู้หญิงมุสลิมมีกลวิธีและการ

ใช้ทรัพยากรอย่างไร ในการตอบโต้กับแรงกดดันทางสังคมต่างๆ ดังกล่าวและสร้างทางเลือกใหม่ให้

ตัวเอง 

 

4. แนวคิด Choice 

 ปัจจุบันมักพบเห็น ข้อความเกี่ยวกับ  Choice ในการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิสตรีในด้านต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นข้อความ My body my choice หรือแคมเปญ My Body My Rights  ขององค์กร 

Amnesty International  ซึ่งเป็นการรณรงค์เพ่ือสิทธิเหนือเรือนร่างและเสรีภาพในการเลือกของ

ผู้หญิง อย่างปราศจากความกลัว ความรุนแรง และการถูกเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะจากการถูกควบคุม

หรือจากอาชญากรรมทางเพศและการเจริญพันธุ์ (Amnesty International, ออนไลน์, 2564) 

 แนวคิดเกี่ยวกับ Choice นั้นสามารถประยุกต์ใช้ในการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิสตรีอย่าง

หลากหลาย เช่น สิทธิในการยุติการตั้งครรภ์ โดยรณรงค์ให้ถูกกฎหมาย  การยินยอม หรือ consent  

ในการสื่อสารเพ่ือยินยอมและพร้อมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ และสิทธิเสรีภาพในการแต่งกาย  อย่าง

กระแส #DontTellMeHowToDress #TellMenToRespect  ในโลกออนไลน์ และนิทรรศการ 

What were you wearing? จัดที่ University of Kansas สหรัฐอเมริกา โดยน าเสื้อผ้าของผู้หญิงที่

โดนลวนลามมาจัดแสดง จากการที่สังคมมักผูกคุณค่าของผู้หญิงผ่านการแต่งกายหรือมุ่งตีตราลงโทษ

กับผู้หญิงอยู่เสมอจากมายาคติที่เกี่ยวกับกรณีลวนลามหรือคดีข่มขืนเพ่ือแสดงให้เห็นว่าการแต่งตัว

ของผู้หญิงไม่ใช่ทางแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทาง (พัชชา พูนพิริยะ, ออนไลน์, 2562) 

 แนวคิด Choice ถือเป็นแนวคิดหนึ่งของการเคลื่อนไหวของด้านสตรีนิยมสตรีนิยมสมัยใหม่

หรือสตรีนิยมร่วมสมัย (contemporary feminism)  โดยให้ความส าคัญกับ การ “เลือก” ตัดสินใจ
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กระท าการใดๆ ของผู้หญิงในฐานะปัจเจกบุคคลมากขึ้น โดยเฉพาะการมีเสรีภาพในการเลือก

แสดงออกอย่างปราศจากความกลัวและการถูกตัดสินจากสังคม เชื่อมั่นว่าพลังในฐานะผู้กระท าการ

ของผู้หญิงพบได้ในการตัดสินใจเลือกกระท าต่างๆ โดยตนเอง โดยเปิดรับประสบการณ์และพ้ืนหลัง

ทางสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้หญิง (Pant, ออนไลน์, 2562; Thwaites , ออนไลน์, 2559) 

 แนวคิด Choice ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวคิดคลื่นลูกที่สาม (Third Wave) ของ

กลุ่มสตรีนิยม โดยได้โอบรับความแตกต่างหลากหลาย (pluralism)  ของผู้หญิง เคารพในความต่าง

นั้นและไม่ตัดสินตีตราในสิ่งที่พวกเธอเลือก มองผู้หญิงในฐานะปัจเจกบุคคลที่มีอ านาจในก าหนดชีวิต

ตนเอง   เช่น การเลือกทาลิปสติก การสวมร้องเท้าส้นสูง การประกอบอาชีพ Sex worker  หรือการ

สวมผ้าคลุมหน้าตามหลักการศาสนา ซึ่งมักถูกวิพากษ์จากแนวคิดสตรีนิยมรุ่นก่อนว่าเป็นการสยบยอม

ต่อระบบชายเป็นใหญ่  (Snyder-Hall, 2553: 255-256) อย่างเลือกการแต่หน้าที่กลุ่มสตรีนิยมรุ่น

ก่อนมองว่าเป็นการสยบยอมอุดมคติความงามตามเพศชาย  เพราะความสวยดังกล่าวท าให้ผู้หญิงรู้สึก

ดีต่อตัวเองนั้นมักเป็นไปตามมาตรฐานความสวยที่สายตาของเพศชายได้ก าหนดไว้  โดยฝืนความงาม

ตามธรรมชาติและถูกมองว่าความเป็นหญิงนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ผู้หญิงจึงต้องย้อมสีผม ก าจัดขน ทา

ลิปสติก เพื่อไล่ตามมาตรฐานความงามสังคม (Pant, ออนไลน์, 2019) 

 การเคลื่อนไหวคลื่นลูกที่สามของกลุ่มสตรีนิยมในอเมริกาเกิดขึ้นในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 

โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองว่าแนวคิดก่อนหน้านั้นตายตัวไม่สอดคล้องกับความหลากหลากของ

ผู้คนในสังคม โดยมุ่งตัดสิน และท าให้เกิดการแตกแยก (Snyder-Hall, 2553: 248) โดยคลื่นลูกที่ 1 

(first wave)  อยู่ในช่วง ศตวรรษที่ 17 - 19 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่สองคือ คลื่นลูกที่สอง 

(second wave) อยู่ในช่วงทศวรรษ 1960 ถึงทศวรรษ 1980 โดยการเคลื่อนไหวของทั้งสองครั้งนั้นมี

จุดสอดคล้องร่วมกันคือ การเรียกร้องในเรื่องความเท่าเทียมกันที่เหมือนกันระหว่างหญิงและชาย ซึ่ง

เชื่อในความเป็นสากลของปัญหา โดยมองว่าผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลกมี ปัญหา

เช่นเดียวกันคือ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ชายด้วยกันทั้งสิ้น โดยท าความเข้าใจต่อปัญหาผู้หญิ งตาม

แนววิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามแนวคิดความเป็นผู้หญิงสากลได้รับการวิจารณ์อย่างมาก ถูกกล่าวหา

ว่าเป็นความคิดเฉพาะของผู้หญิงผิวขาว ที่มองไม่เห็นความแตกต่างที่มีอยู่ในผู้หญิงที่ไม่ใช่ผิวขาวทั้ง

ทางวัฒนธรรมและความเป็นอยู่  ในขณะที่แนวคิดคลื่นลูกที่สามให้ความสนใจใน เรื่องความ

เฉพาะเจาะจง (particularity) ความหลากหลาย (multiplicity) ความแตกต่าง และอัตลักษณ์ 
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(identity) ของผู้หญิง พิจารณาถึงเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งให้ความส าคัญกับ

สถานะความเป็นผู้อ่ืนหรือคนนอกที่ผู้หญิงถูกมองให้เป็นเช่นนั้น โดยยุคคลื่นลูกที่สามได้รวมงานของ

สตรีนิยมผิวด าและงานของสตรีรักร่วมเพศ (lesbian) ไว้ด้วย (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 29-31, 173) 

 การเกิดขึ้นของคลื่นลูกที่สามเคลื่อนไหวเพ่ือเคารพในความหลากหลายอัตลักษณ์ของผู้หญิง 

ไม่ว่าจะเป็นสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยม และแนวคิดที่หลากหลาย เช่น ในขณะที่ผู้หญิงผิวขาว

อเมริกาเรียกร้องสิทธิในการท างานนอกบ้าน และแก้ไขปัญหาโดยการจ้างผู้อ่ืนมาดูแลลูก ผู้หญิงผิวด า

อเมริกาต้องการเพ่ิมวันหยุดงานเพ่ือมีเวลาดูแลลูกตนเองมากกว่าการต้องดูแลลูกของคนผิวขาว การ

เรียกร้องด้านการท างานของผู้หญิงแต่ละกลุ่มจึงแตกต่างกัน  การเคลื่อนไหวคลื่นลูกที่สามของ 

สตรีนิยมจึงหลีกเลี่ยงการตัดสินผู้อ่ืน ไม่มีค านิยามที่ตายตัวในการเป็นเฟมินิสต์ เนื่องจากผู้หญิงแต่ละ

คนนั้นมีความแตกต่างหลากหลาย (Snyder-Hall, 2553: 259) 

    

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การประท้วงต่อต้านการแบนฮิญาบใน Bosnia ในปี 2016 

 (Bosnians Protest against Hijab Ban) 

ที่มา:  https://iqna.ir/en/news/3459029/bosnians-protest-against-hijab-ban 

 แนวคิดเรื่อง choice มักปรากฏในการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิผู้หญิงในการสวมฮิญาบเช่นกัน ถือ

เป็นแนวคิดสมัยใหม่อย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้หญิงมุสลิม เช่นข้อความ  Hijab is my choice, Hijab 

my right my choice my life, My Hijab My choice  เพ่ือสื่อถึงการที่ฮิญาบเป็นการเลือกของ
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ผู้หญิงเอง ไม่ใช่ถูกกดขี่หรือบังคับแต่เป็นความต้องการของเธอเพ่ือแสดงความศรัทธาในศาสนา 

อย่างเช่น ในงานศึกษา Politics of Piety, The Islamic Revival and the Feminist Subject 

(2005) ผลงานของ Saba Mahmood เธอศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาของผู้หญิงในกรุง

ไคโร ประเทศอียิปต์กลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันเพ่ือเรียนและปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดในมัสยิด 

Mahmood เสนอผ่านแนวคิดเสรีภาพในการเลือก อันเป็นแนวคิดหลักของสตรีนิยมที่อธิบายถึงตัวตน

ของผู้หญิง (อัมพร หมาดเด็น, 2560: 96) การสร้างตัวตนเชิงศาสนา อย่างการคลุมผมของผู้หญิง การ

บริจาคทาน การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาโดยครูสตรีด้วยกัน เป็นการสร้างตัวตนโดยผ่านการ

กระท าเชิงศีลธรรม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะต่อต้านหรือสยบยอมต่ออ านาจผู้ชายหรือโลกตะวันตก 

(สุชาติ เศรษฐมาลินี, บรรณาธิการ, 2557: 666-667) 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 2 การประท้วงต่อต้านความกลัวฮิญาบ  Quiry ฝรั่งเศส 

ที่มา: https://metro.co.uk/2018/08/11/muslim-women-wear-burkas-different-

 niqab-7824598/ 

  ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง Female Agency and Islamic Activism: Thai 

Case Studies in Localizing the Global ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-ร าไพ

พรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ Eva Nisa จากหลักสูตร Religious Studies ของ 

มหาวิทยาลัย School of Social and Cultural Studies, Victoria University of Wellington 

กล่าวในการบรรยายเรื่อง “From Muslim Studies to Muslimah Studies” ได้เสนอว่าจาก

แนวคิดของ Mahmood นั้นสามารถน ามาใช้ศึกษาบทบาทของผู้หญิงที่นับถือลัทธิซาลาฟี ซึ่งเป็น

https://metro.co.uk/2018/08/11/muslim-women-wear-burkas-different-
https://metro.co.uk/2018/08/11/muslim-women-wear-burkas-different-
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ขบวนการเผยแพร่ศาสนาอิสลามท่ีมุ่งหมายที่จะเจริญรอยตามวัตรปฏิบัติทางศาสนาและศีลธรรมของ

อิสลามสามรุ่นแรก (al-salaf al-salih—บรรพบุรุษผู้ทรงธรรม) ตัวอย่างเช่น กิจกรรมความ

เคลื่อนไหวของกลุ่มผู้หญิงเหล่านี้ในโลกออนไลน์ เช่น ผู้หญิงซาลาฟีในประเทศอินโดนีเซียใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านสื่อสังคม (social media) ในการตีความหลักค าสอนของศาสนาอิสลามและการ

เผยแพร่ศาสนาอิสลาม ผ่านบัญชีอินสตาแกรมชื่อ muslimahorid เพ่ือเผยแพร่หลักค าสอนตามลัทธิ

ซาลาฟีและเพ่ือให้หลักค าสอนของลัทธิซาลาฟีเป็นอิสระจากการตีความตามแนวคิดของผู้ชายมุสลิม 

(โศภนิศ อังศุสิงห์, ออนไลน์, 2562)  

 แนวคิดเรื่อง Choice จึงเป็นกรอบคิดหนึ่งในปัจจุบันนี้ที่น ามาประกอบการศึกษาเกี่ยวกับ

ผู้หญิงผู้มุสลิม ผ่านความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงมุสลิมกับศาสนา ภายใต้เงื่อนไขบริบทสังคมวัฒนธรรม

เฉพาะที่แตกต่างจากสังคมตะวันตก นอกจากนี้แนวคิดเรื่อง Choice ยังเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่

ผู้หญิงมุสลิมหยิบยืมน ามาใช้เพื่อต่อรองในพ้ืนที่สมัยใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพในการแสดงออกถึง

ตัวตนที่เธอต้องการยึดถือและปฏิบัติ 
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บทที่ 3 

ฮิญาบ: ชีวิตในพื้นที่ศรัทธา  

 การศึกษาเรื่อง ฮิญาบ: ชีวิตระหว่างพ้ืนที่ศรัทธาและพ้ืนที่สมัยใหม่ของผู้หญิงมุสลิม  ได้

ท าการศึกษาวิถีชีวิตของผู้หญิงมุสลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมฮิญาบในพ้ืนที่สาธารณะ 10 คน จากเครือข่าย

ชมรมมุสลิมในมหาวิทยาลัยและชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยแบ่งกลุ่มศึกษาเป็น

สองกลุ่ม เป็นมุสลิมกลุ่มที่มีภูมิล าเนาจากพ้ืนที่ชายแดนใต้ จากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ

กลุ่มมุสลิมที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเอง การแบ่งกลุ่มศึกษาเป็นสองกลุ่มดังกล่าว

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบริบทสังคมวัฒนธรรมที่มีส่วนในการหล่อหลอมผู้หญิงมุสลิมทั้งสองกลุ่ม จาก

ภูมิล าเนาที่เกิด เติบโตมา ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา สัมพันธ์อย่างไรต่อการใช้ชีวิตในสังคม

เมืองในปัจจุบันนี้ของพวกเธอ ผู้ศึกษาได้ใช้นามสมมติในการอภิปรายในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือความ

ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล  

 

ผู้หญิงมุสลิมที่มีภูมิล าเนาจากพื้นที่ชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส) 
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 “วา” หญิงสาวจากปัตตานี อายุ 19 ปี ปัจจุบันเธอก าลังศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ปัจจุบันวาเช่าห้องพักอยู่ร่วมกับเพ่ือนในย่านสะพานพระปิ่นเกล้า 

วาสูงประมาณ 160 เซนติเมตร รูปร่างผอมสูง ผิวขาวเหลือง เธอมีใบหน้าที่เรียวยาวรูปไข่ วาสวมใส่ 

“ฮิญาบแบบพัน” เสมอ ยาวมาถึงระดับไหลหรือหน้าอก เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ผู้ศึกษารู้จักวา

ผ่านเครือข่ายชมรมมุสลิมทางออนไลน์อย่าง Facebook ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง

นักศึกษามุสลิม 

 

  

 

 

 

 

 

  

 “ยู” เป็นเพ่ือนร่วมรุ่นมัธยมของผู้ศึกษาจากจังหวัดนราธิวาส อายุ 22 ปี ยูเล่าว่าเธอเป็นคน

มลายู ทีมี่หน้าตาคล้ายคนจีนจากเชื้อสายทางฝั่งคุณพ่อเธอ “ตาตี่ ริมฝีปากเล็ก” ส่วนสีผิวเข้มของเธอ

ที่ทุกคนมักจะเดากันออกว่ามาจากทางใต้นั้นเธอได้รับมาจากฝั่งแม่ ยูมีรูปร่างสมส่วนและสูง โดยมี

ส่วนสูงประมาณ 165 เซนติเมตร ปัจจุบันยูก าลังศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน

จังหวัดนครปฐม โดยอาศัยอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ศึกษาเองมักจะไปพักที่หอพักดังกล่าวเสมอ

ในช่วงปี 1 เมื่อครั้งท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างชมรมมุสลิมต่างๆ ในพ้ืนที่ภาคกลาง ยูมักจะดูแล

เพ่ือนๆ ต่างมหาวิทยาลัยเสมอ ในฐานะรองประธานชมรมฝ่ายหญิง เธอเป็นคนอารมณ์ดี พูดเก่ง มี

ความเป็นผู้น า  คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างนักศึกษามุสลิมเสมอๆ ยูแต่งกายด้วย “ฮิญาบทรง

สามเหลี่ยมหรือแบบพัน” ทีย่าวถึงระดับหน้าอก โทนสีเข้ม ยูมักใส่ชุดนักศึกษาแขนยาว กระโปรงยาว    
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 “กัส” เป็นคนอ าเภอตากใบ อายุ 22 ปี เป็นเพ่ือนร่วมรุ่นมัธยมปลายเมื่อครั้งผู้ศึกษาเรียน

ระดับมัธยมที่จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันกัสก าลังศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะนักศึกษาทุน 

“โครงการครู” ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ โดยพักอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งกัสเล่าว่า

เป็นข้อบังคับส าหรับนักศึกษาในโครงการดังกล่าว เนื่องจากสถานศึกษาของกัสและหอพักผู้ศึกษาอยู่

ใกล้กัน ผู้ศึกษาจึงยังพบเจอกัสเสมอถึงแม้จะไม่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกัน โดยเธอมักจะมากับ

กลุ่มเพ่ือนในโครงการเดียวกัน ถือเป็นกลุ่มเพ่ือนกลุ่มใหญ่ประมาณ 10-15 คน ที่มักจะมาร่วมทาน

อาหารที่ศูนย์รวมอาหารฮาลาลในย่านชุมชนมุสลิม เธอมีรูปร่างผอมบาง ผิวขาว สูงประมาณ 155 

เซนติเมตร ตั้งแต่ครั้งศึกษาอยู่ที่นราธิวาส กัสถือเป็นคนหนึ่งในกลุ่มเพ่ือนร่วมชั้นที่เคร่งครัดในเรื่อง

การแต่งกาย เธอท างานในกลุ่มเยาวชนมุสลิมในจังหวัดด้วยที่ให้ความส าคัญกับเรื่องการแต่งกาย “เธอ

มักจะใส่ปลอกแขนยาวสีด าหรือสีชมพูไว้เสมอ” ถึงแม้เสื้อนักเรียนจะเป็นเสื้อแขนยาว แต่เพ่ือปกปิด

ส่วนแขนและข้อมือเมื่อยกแขนขึ้น ผ้าคลุมนักเรียนเธอจะยาวถึงระดับข้อมือ กัสมักสวมใส่กระโปรง ผู้

ศึกษาไม่เคยเห็นเธอสวมใสกางเกงเลย จนเมื่อมาอยู่กรุงเทพฯ เธอจึงเล่าว่าเธอได้ใส่กางเกงมากขึ้นใน

ชีวิตประจ าวัน แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งการสวมฮิญาบที่ยาวเลยมาถึงหน้าอก ถึงแม้คนภายนอกมักบอกเธอเป็น

คนที่ดูสุขุมและเรียบร้อย แต่เธอมักเล่าว่าตัวเองเป็นคน “ขี้อาย โก๊ะๆ” 
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 “นีม” เป็นแฟนสาวของเพ่ือนผู้ศึกษาตอนมัธยมปลาย ซึ่งปัจจุบันทั้งคู่ก าลังศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลัยแห่งเดียวกันในพ้ืนที่กรุงเทพฯ เพ่ือนผู้ศึกษาแนะน าให้รู้จักนีม โดยเล่าว่า นีมเป็นผู้หญิง

สมัยใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการท างานนอกบ้าน “เราถามแฟนเรา แฟนเราก็อยากจะท างานถ้า

แต่งงานกันแล้ว เขาบอกว่ามันเป็นชีวิตเขาเลย” นีมก าลังศึกษาอยู่ในคณะรัฐศาสตร์ เธออายุ 22 ปี มี

ภูมิล าเนามาจากจังหวัดยะลา มีรูปร่างสมส่วน ผิวค่อนข้างขาว สูงประมาณ 160 เซนติเมตร โดยเธอ

แต่งกายด้วย “ผ้าคลุมแบบพัน” ที่ยาวถึงระดับหน้าอก เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1, 2 การคลุมฮิญาบแบบพันและแบบสามเหลี่ยม 

https://www.pinterest.com/pin/442619469612071964/ 

https://www.facebook.com/ThidaratChantachua 
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 “ฟา” เป็นเพ่ือนผู้ศึกษาที่รู้จักผ่านชมรมมุสลิม เมื่อครั้งเข้าค่ายของทางชมรมร่วมกัน ฟามี

ภูมิล าเนาจากจังหวัดปัตตานี อายุ 22 ปี มีรูปร่างผอม ผิวขาวซีด สวมใส่แว่นตากลมโต สูงประมาณ 

155 เซนติเมตร ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ในคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งเดียวกับยู เมื่อครั้งเข้า

ค่ายชมรมร่วมกัน ผู้ศึกษามักเห็นฟาสวมใส่ “ผ้าคลุมแบบล าลอง” ที่สามารถสวมใส่ได้ที่เดียวโดยไม่ใช้

เข็มกลัด และผ้าคลุมแบบสามเหลี่ยมและแบบพันบ้างในบางครั้งยาวเลยระดับไหล่เล็กน้อย พร้อมกับ

สวมใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว  

  

 

 

 

 

 

 

 “เฟีย” พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง อายุ 24 ปี สมรสแล้ว เฟียเติบโตมาจากชุมชน

ชาวประมงบางปู จังหวัดปัตตานี ผู้ศึกษารู้จักเธอผ่านเพ่ือนที่นราธิวาสเมื่อครั้งพบเจอรวมกลุ่มกันใน
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กรุงเทพฯ ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง เธอมีรูปร่างผอมสูง โดยสูงประมาณ 165 เซนติเมตร ผิวขาวเหลือง 

เธอเป็นคนยิ้มง่ายและสวมใส่เหล็กดัดฟันไว้ เฟียมักสวมใส “ผ้าคลุมแบบสามเหลี่ยม” ที่เธอเล่าว่าผ้า

คลุมลักษณะนี้เข้ากับบุคลิกของเธอ ผ้าคลุมแบบสามเหลี่ยมจะยาวเลยระดับหน้าอก โดยเธอมักใส่

พร้อมกับเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว 

  

 

 

 

 

 

 

  

 “ซุล” หญิงสาวจากจังหวัดยะลา อายุ 25 รูปร่างเล็กสมส่วน สูงประมาณ 150 เซนติเมตร 

เธอได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ พร้อมกับสามีที่ได้งานในเมืองกรุงทันทีหลังจากสมรส ปัจจุบันเธอได้เช่า

บ้านอาศัยอยู่ในย่านชุมชนมุสลิมเก่าแก่ในกรุงเทพฯ เมื่อครั้งผู้ศึกษาเจอซุล เธอแต่งกายด้วย “ผ้าคลุม

ทรงสามเหลี่ยมสีอ่อนผืนใหญ่ยาวถึงข้อมือ” ชุดอาบาย่า ซึ่งเป็นชุดเครื่องแต่งกายยาวที่ปกปิดเกือบ

ทุกส่วนของร่างกาย เธอสวมผ้าคลุมสีอ่อน โดยปัจจุบันซุลท างานเป็นพนักงานด้านธุรกรรมที่บริษัท

แห่งหนึ่ง ซุลเคยสวมใส่นิกอบ เธอให้ผู้ศึกษาดูรูปงานแต่งงานของเธอที่จัดในบ้านเกิด ในชุดเจ้าสาวสี

ขาวยาวประดับดอกไม้ ลายลูกไม้ต่างๆ พร้อมผ้าปิดหน้าสีขาวสะอาดงามตาเคียงข้างสามี  แต่ได้ถอด 

นิกอบออกเม่ือตัดสินใจท างานในกรุงเทพฯ 
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ผู้หญิงมุสลิมที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 “ซาร่า” เด็กสาวที่เติบโตมาในย่านชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ อายุ 22 ปี โดยพ้ืนฐาน

ครอบครัวของซาร่าแม้จะไม่ได้สวมใส่ฮิญาบ แต่ก็ปลูกฝังเธอเรื่องศาสนาจากการเรียนศาสนาในช่วง

วันเสาร์-อาทิตย์ ที่เรียกว่าการเรียน “ฟัรดูอีน”  หลังวันหยุดเรียนทางสามัญศึกษาตามเด็กทั่วไป เธอ

มองว่าคนรุ่นพ่อแม่ไม่ได้เคร่งครัดเรื่องการแต่งกายเลือกใส่เฉพาะวันส าคัญทางศาสนา แต่คนรุ่นเธอ

อย่างน้องสาวเธอเองสนใจศึกษาทางศาสนามากขึ้นและสวมใส่ฮิญาบเสมอ เธอมีรูปร่างสมส่วน 

ส่วนสูงประมาณ 155 เซนติเมตร ผิวสีเนื้อ ปัจจุบันซาร่าก าลังศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ใน

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ผู้ศึกษามักเห็นเธอสวมใส่ “ผ้าคลุมแบบพันเสมอยาวระดับ

หน้าอก” ซึ่งถึงแม้เธอจะใส่เสื้อผ้าแขนยาว กางเกงขายาว แต่เธอมักแต่งกายได้อย่างโดดเด่นและมี

เอกลักษณ์ ครั้งหนึ่งผู้ศึกษาเห็นเธอสวมใสผ้าคลุมแบบระยิบระยับซึ่งช่วยขับใบหน้าเธอให้ เปล่งปรัง

และสวยหวาน เธอแต่งหน้าเล็กน้อย สวมใสเสื้อสูทและกางเกงขาจีบแบบทางการ ยิ่งส่งเสริม

บุคลิกภาพของเธอที่ดูเป็นผู้หญิงที่ม่ันใจและสดใส  
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 “ตา” พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง อายุ 24 ปี เธอเติบโตมาในครอบครัวที่ห้ามคลุมฮิญาบ

ในย่านชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ ด้วยเหตุผลทางครอบครัวที่มองว่าการแต่งกายด้วยฮิญาบเป็นสิ่งที่

ไม่ได้ส าคัญเท่าหลักศรัทธาในจิตใจ และเกรงว่าการใส่ฮิญาบในสังคมอาจจะเป็นเรื่องยากต่อชีวิตการ

ท างานในอนาคต แต่เธอกลับเลือกคลุมฮิญาบและสวมนิกอบแบบปิดหน้า ผู้ศึกษารู้จักตาผ่านชมรม

มุสลิมในฐานะที่เธอเป็นรุ่นพี่ในชมรม เมื่อครั้งท ากิจกรรมในชมรมมุสลิม ตามักจะเป็นผู้บรรยายธรรม

ศาสนาในกลุ่มผู้หญิง เธอเป็นคนพูดจาสุภาพเป็นอย่างมาก โดยเมื่อครั้งอยู่ในชมรมเธอสวมใส  “ผ้า

คลุมผืนยาวถึงระดับข้อมือ” และปิดหน้าด้วยนิกอบสีอ่อน สวมใสกระโปรง ปัจจุบันเธอไม่ได้สวมใส่ 

นิกอบแล้วโดยเหตุผลในการท างาน แต่ยังคงการแต่งกายอ่ืนๆเช่นเดิม 

  

 

 

 

 

 

 “มีนา” Marketing Researcher บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง อายุ 23 ปี เธอเติบโตมาในย่าน

ชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ เธอตัดสินใจคลุมฮิญาบด้วยตัวเองและเคยสวมนิกอบแบบปิดหน้าเมื่อครั้ง
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เรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งถึงแม้คนในครอบครัวจะไม่ได้ให้ความส าคัญกับการใส่ฮิญาบ แต่ให้

ความส าคัญกับการละหมาด 5 เวลา การถือศิลอด รวมไปถึงปลูกฝังเธอเรื่องศาสนาจากการเรียน 

“ฟัรดูอีน”  วัยเด็กของเธอจึงเติบโตมาโดยเข้าใจหลักการศาสนาต่างๆ เพียงแต่ไม่ได้คลุมฮิญาบไว้ ผู้

ศึกษารู้จักเธอผ่านกัส ซึ่งกัสกับมีนาเคยท างานร่วมกันระหว่างชมรมมุสลิมในพ้ืนที่กรุงเทพฯ เธอเล่าว่า

ปัจจุบันไม่ได้สวมนิกอบแล้ว แต่ยังคง “สวมใส่ฮิญาบที่ยาวเลยระดับหน้าอก” และสวมใส่กระโปรง

หรือชุดอาบาย่าชุดเครื่องแต่งกายยาวที่ปกปิดเกือบทุกส่วนของร่างกาย  

ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มศึกษา: ผู้หญิงมุสลิมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจ านวน 10 คน 

ชื่อ 
(นามสมมิต) 

อายุ สถานะ ภูมิล าเนา ที่อยู่
ปัจจุบัน 

อาชีพ 

วา 19 โสด ปัตตานี กรุงเทพฯ นักศึกษา 

กัส 22 โสด นราธิวาส กรุงเทพฯ นักศึกษา 

ยู 22 โสด นราธิวาส นครปฐม นักศึกษา 

นีม 22 โสด ยะลา กรุงเทพฯ นักศึกษา 

ฟา 22 โสด ปัตตานี นครปฐม นักศึกษา 

เฟีย 24 สมรส ปัตตานี กรุงเทพฯ พนักงาน 
บริษัทเอกชน 
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ซุล 25 สมรส ยะลา กรุงเทพฯ พนักงานบริษัทด้าน
ธุรกรรม 

ซาร่า 22 โสด กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ นักศึกษา 

ตา 24 โสด กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ พนักงานบริษัทด้าน
ไอที 

มีนา 23 โสด กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ Marketing 
Researcher 

 

 

ฮิญาบกับความเคร่ง 

   

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ฮิญาบรูปแบบต่างๆ 

ที่มา https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/types-hijab-islamic-women-

clothes-vector-25323217 
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 จากกลุ่มศึกษาผู้หญิงมุสลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมฮิญาบในพ้ืนที่สาธารณะ 10 คน จะเห็นได้ว่า

ลักษณะของฮิญาบนั้นมีหลากหลายรูปแบบ โดยไม่ถือเป็นเรื่องตายตัวเช่นกันที่ปัจเจกบุคคลแต่ละคน

จะต้องแต่งกายด้วยฮิญาบลักษณะเดียวไปตลอด ซึ่งหากพิจารณาจากระดับความเคร่งครัดของฮิญาบ

แต่ละรูปแบบ แม้การรับรู้จากบริบทสังคมโดยทั่วไปในปัจจุบันมักมีภาพจ าความเคร่งครัดทางศาสนา

ของผู้หญิงมุสลิมจากการสวมใส่ฮิญาบแบบปกปิดใบหน้า ไปยังผ้าผืนใหญ่ที่ยาวถึงข้อมือปกปิดรูปร่าง 

ไล่ตามระดับการไม่รัดรูปหรือแสดงสัดส่วนของร่างกาย ไปจนถึงผืนผ้าคลุมศีรษะที่เน้นปกปิดเพียงเส้น

ผมเท่านั้น ซึ่งระดับการแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมดังกล่าวอาจเพียงมาตรวัดจากสายตาภายนอก ตาม

ความเข้าใจรับรู้ผ่านบริบทสังคมวัฒนธรรมหนึ่งๆ เท่านั้น การรับรู้เกี่ยวกับฮิญาบในแต่ละพ้ืนที่จึง

แตกต่างกัน ฮิญาบแบบปกปิดใบหน้าในประเทศทางตะวันออกกลางอาจเป็นรูปแบบการแต่งกายของ

ผู้หญิงโดยทั่วไปในสังคม ในขณะที่ในสังคมตะวันตกหรือในสังคมไทยที่มีมุสลิมเป็นกลุ่มคนส่วนน้อย

การแต่งกายในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นเรื่องที่แสดงถึงความเคร่งครัดทางศาสนาหรืออาจเป็นเรื่องผิด

กฎหมายได้เช่นกัน  

 “สังคมไทยศาสนาอื่นมันจะมีนักบวช แต่ของเรามันไม่มี ฉะนั้นมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติตัวเป็น

นักบวช โต๊ะครูก็ต้องเคร่ง ทุกคนได้เข้าสวรรค์ด้วยเงื่อนไขเดี่ยวกัน ต้องคลุมฮิญาบ ต้องละหมาด”  

(ซุล, สัมภาษณ์: 30 กันยายน 2563)    

 การแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมอ้างอิงตามบทบัญญัติอิสลามที่ชัดเจนว่า ผู้หญิงมุสลิมต้องแต่ง

กายให้มิดชิด ปกปิดเอาเราะห์ (อวัยวะพึงสงวนที่ต้องปกปิดตามหลักศาสนาอิสลาม) ซึ่งในส่วนผู้หญิง

ต้องปกปิดท่ัวร่างกายคือตั้งแต่ศีรษะ เหลือไว้เพียงใบหน้าและฝามือ  แต่งกายเรียบร้อยสะอาดไม่แต่ง

กายเลียนแบบเพศตรงข้าม ไม่รัดรูปทรงและใช้ผ้าที่โปร่งบางแสดงสัดสวนของร่างกาย ไม่ควรใส่

น้ าหอมเมื่อออกจากบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะแต่อนุญาตให้ใช้ได้เพ่ือระงับกลิ่นกาย โดยเหตุผลที่

ผู้หญิงต้องแต่งกายให้มิดชิดนั้นมาจากการพิจารณาว่าผู้หญิงนั้นเป็นสื่อหนึ่งของอารมณ์ทางเพศ การ

แต่งกายมิดชิดเพื่อไม่ยวนตาเพศตรงข้ามและปกป้องผู้หญิงจากอันตรายเหล่านั้น ผู้หญิงมุสลิมจึงต้อง

สวมผ้าคลุมศีรษะที่เรียกว่าฮิญาบ ทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือเมื่อมีผู้ที่ไม่ใช่ญาติใกล้ชิดเข้ามาในบ้าน 

โดยมีผู้หญิงมุสลิมบางกลุ่มที่ปิดหน้าเพื่อแสดงความเคร่งครัดในหลักการศาสนา (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, 

2535: 26-28; แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง, 2559: 60)  
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 ในงานศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา อ้างอิงฮิญาบจากการนิยามจากกลุ่มศึกษาแต่ละคนเอง ระดับ

ความเคร่งครัดเป็นไปตามการรับรู้เข้าใจของกลุ่มศึกษา เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ฮิญาบและผู้หญิงมุสลิมผู้สวมใส่ ซึ่งพบว่ามีแง่มุมที่หลากหลายและแตกต่างในเรื่องนี้ โดยผู้ศึกษาไม่ได้

มีเจตนาหรือสามารถที่จะตีกรอบกล่าวแทนพวกเธอเหล่านี้ได้ว่าการแต่งกายแบบไหนแสดงถึงความ

เคร่งครัดกว่าหรือถูกต้องกว่า ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งสะท้อนแง่มุมความคิดของ

ผู้หญิงมุสลิมที่คลุมฮิญาบในปัจจุบันนี้  

 โดยจากการสัมภาษณ์ผู้หญิงที่คลุมฮิญาบทั้ง 10 คน พบว่า แม้พวกเธอต่างมองว่าการแต่ง

กายโดยการปกปิดใบหน้า ไปจนถึงการคลุมผ้าผืนใหญ่แสดงถึงความเคร่งครัดในหลักการศาสนา 

อย่างไรก็ตามพวกเธอต่างเล่าว่าการแต่งกายเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการ

ศาสนาที่สามารถสังเกตได้ทางกายภาพ เพียงจากภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น อีกทั้งยังมีหลักการทาง

ศาสนาในด้านอ่ืนๆ อย่างการละหมาดหรือการถือศิลอดที่สะท้อนถึงการเป็นมุสลิมที่ปฏิบัติตาม

หลักการศาสนาได้เช่นกัน  

 “การใส่ผ้าคลุมมันไม่ได้บ่งบอกว่าเป็น ผู้หญิงที่ดี เพ่ือนเราบางคนไม่ใส่ แต่ก็ใส่ใจเรื่อง

ละหมาด บางคนใส่แต่ไม่ใส่ใจเรื่องละหมาด คนที่ใส่เราก็ไม่ได้ตัดสินคนที่ไม่ใส่ก็เหมือนกัน” (ยู, 

สัมภาษณ์: 15 สิงหาคม 2563)   

 “ผู้หญิงมุสลิมที่ไม่ได้ใส่ผ้าคลุมผม ไม่ได้ฆ่าใครตาย ไม่ได้หมายความไม่รักศาสนาตัวเอง ไม่ได้

หมายความว่าเขาเป็นคนไม่เคร่ง หรือ ผู้หญิงไม่ดี ทุกคนมีเหตุผลของเขา” (ซาร่า, สัมภาษณ์: 14 

สิงหาคม 2563) 

 นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่พวกเธอให้ความส าคัญเป็นอย่างมากอย่างหลักศรัทธาทางจิตวิญญาณ 

“เหนียต” (เจตนา) ที่คงจะไม่มีใครสามารถมองเห็นหรือมาวัดคุณค่าทางจิตใจนี้ ในเชิงประจักษ์ได้ 

โดยเฉพาะในบริบทสังคมในปัจจุบันท่ามกลางความขัดกันระหว่างวิถีชีวิตทางศาสนาและทางโลก  

 ใจพ่ีพ่ีคิดว่าการปิดหน้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เราท าไม่ได้แล้ว ถ้าถามว่าพ่ียึดทัศนะไหน พี่ยึด

ทัศนะว่ำปิดหน้ำคือทัศนะท่ีถูกต้อง ซึ่งกับบริบทตรงนี้มันมีปัจจัยหลายๆ อย่าง หนึ่งฐานะการเงินของ

ตัวเอง พ่ี เหนียต อยากจะปิดหน้าอีกครั้งหนึ่งในแบบที่พ่ีไม่ต้องท างานแล้ว (มีนา, สัมภาษณ์: 20 

สิงหาคม 2563) 



54 
 

 

 การนิยามความเคร่งจากปัจเจกบุคลเองแต่ละคนนั้นจึงแตกต่างกัน โดยพบว่าการปฏิบัติตาม

หลักการศาสนาอย่างการคุมฮิญาบเป็นไปตามการตีความของแต่ละคน ส าหรับพวกเธอการแต่งกาย

เพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถมีไม้บรรทัดที่สามารถวัดจากภายนอกหรือเหมารวมถึงระดับความ

เคร่งครัดทางศาสนาหรือผู้หญิงมุสลิมที่ดีตามอุดมคติได้   

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 2 การสวมฮิญาบรูปแบบต่างๆ ของผู้หญิงมุสลิมในปัจจุบัน  

ที่มา https://www.freepik.com/premium-vector/set-woman-wear-hijab-trendy-style-

various-woman-character-avatar_9065062.htm 

 การแต่งกายได้เชื่อมโยงผู้หญิงกับความเป็นผู้หญิงในอุดมคติตามค่านิยมทางสังคม ฮิญาบจึง

เป็นกลไกหนึ่งทางสังคมท่ีควบคุมร่างกายของผู้หญิงผ่านโครงสร้างทางศาสนา จากกฎเกณฑ์ข้อบังคับ

ต่างๆ ตามจารีต อย่างบทบาทของผู้หญิงในการเป็นผู้ธ ารงหรือแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มตนนับตั้งแต่

อดีต ในปัจจุบันเองแต่ละชาติต่างมีค่านิยมต่างๆ ที่วางกรอบไว้ให้ผู้หญิง  ซึ่งบทบาทหน้าที่ดังกล่าวที่

ควบคู่มากับผู้หญิง กลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เชื่อมโยงกับความเป็นผู้หญิงตามอุดมคติ “ผู้หญิงที่

ดี” โดยผู้หญิงเองเป็นผู้ผลิตซ้ าชุดวาทกรรมดังกล่าวเช่นกัน ในแง่หนึ่งบทบาทนี้จึงได้กลับมาควบคุม

ผู้หญิงเองให้เป็นไปตามค่านิยมทางสังคม “การแต่งกายของเพศหญิง” สะท้อนให้เห็นถึงชุดความคิดที่

ควบคุมผู้หญิงผ่านเครื่องแต่งกายเหล่านั้น ความคาดหวังต่อผู้หญิงให้ด ารงตามจารีตที่เข้มงวดมากกว่า
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เพศชาย กลายเป็นประเด็นอ่อนไหวหากไม่ได้แต่งกายตามค่านิยมสังคมนั้นๆ ก็มักถูกท าให้เป็นอ่ืน 

กลายเป็นสิ่งแปลก ไม่ปกติ แตกต่าง แกะด า ชายขอบ โดยมุ่งลงโทษและตัดสินพวกเธอเพียงแค่ชุด

แต่งกายภายนอกเท่านั้น   

  “ถ้าใครไม่ใส่กระโปรงเขาจะมองว่า แปลก” 

 “ถ้าไม่ใส่ฮิญาบจะกลายเป็น แกะด ำ” 

 “ในสามจังหวัดคนที่ไม่ใส่ผ้าคลุมก็คือเป็น คนชำยขอบ ในพ้ืนที่ตรงนั้น”   

 “พอเรามาอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ คนที่ใส่ฮิญาจะกลายเป็น คนชำยขอบ ณ กรุงเทพฯ” 

 อย่างไรก็ตามแม้การแต่งกายเป็นกลไกหนึ่งที่ควบคุมร่างกายของผู้หญิงผ่านโครงสร้างทาง

ศาสนา แต่ในอีกด้านหนึ่งผู้หญิงสามารถสร้างทางเลือกกระท าการภายใต้โครงสร้างที่ควบคุมร่างกาย

ของเธอนี้ไว้ ซึ่งจากกลุ่มศึกษาความหลากหลายของรูปแบบในการคลุมฮิญาบที่ไม่ได้มีรูปแบบ

เบ็ดเสร็จตายตัว แต่งกายตามความชอบส่วนตัวหรือแต่งกายให้เข้ากับบุคลิกตัวเองโดยยังคงไว้ซึ่งหลัก

บัญญัติทางศาสนาที่ต้องปกปิดร่างกายในส่วนที่เป็นเอาเราะห์ การปฏิบัติตามหลักการทางศาสนาที่

ปัจเจกบุคคลให้การนิยามที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจของผู้หญิงเหนือเรือนร่าง

ของตัวเองและการต่อรองจากการถูกควบคุมภายใต้โครงสร้างได้เช่นกัน  

  

ฮิญาบในพื้นที่สาธารณะ 

 พ้ืนที่สาธารณะ  ถือเป็นพ้ืนที่แห่งการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ของกลุ่มคนต่างๆ ที่ต่างมีสิทธิและ

ส่วนร่วมในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพยากรในพ้ืนที่ดังกล่าว พ้ืนที่สาธารณะมักนิยามโดยสัมพันธ์กับ

ความเป็นคู่ตรงข้ามอย่าง “สาธารณะ” และ “ส่วนตัว”  และมักนึกถึงพ้ืนที่ดังกล่าวในเชิงรูปธรรม

หรือพ้ืนที่กายภาพที่ก าหนดขอบเขตไว้แน่นอน เช่น สวนสาธารณะ ลานประชาชน จัตุรัสกลางเมือง 

ตลาดนัด ร้านกาแฟ เป็นต้น (ศุภชัย ชัยจันทร์ และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, 2559: 77-78, ชวิตรา 

ตันติมาลา, 2560: 95) 
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 ส าหรับผู้หญิงมุสลิม การให้นิยามพ้ืนที่สาธารณะมีลักษณะที่แตกต่างจากลักษณะข้างต้น โดย

ฮิญาบเป็นสิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นถึงการจัดระเบียบเรื่องพ้ืนที่สาธารณะของผู้หญิง (Nilufer Gole, 1997:52 

อ้างถึงใน ทวีลักษณ์ พลราชม, 2554: 180) การจัดการพ้ืนที่ในศาสนาอิสลามที่สัมพันธ์กับกลุ่มคนที่

ปฏิสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับความเป็นชาย-หญิง โดยเฉพาะต าแหน่งแห่งที่ของเพศหญิงที่ก าหนดไว้ใน

ศาสนาอิสลาม ซึ่งสร้างค าอธิบายที่แตกต่างจากเงื่อนไขที่แยกพ้ืนที่สาธารณะออกจากพ้ืนที่ ส่วนตัว

ดังทีเ่สนอไว้ดังกล่าว  

 

ภาพที่ 3 การจัดสรรพื้นที่ในเรือนพ้ืนถิ่นมลายู  “Rumah dapur” จะเป็นพ้ืนทีข่องเพศหญิง 

ที่มา

https://www.facebook.com/archsu/photos/pcb.3376204622390183/337618469239217

6/ 

 ความเป็นเพศในศาสนาอิสลามนั้นสัมพันธ์กับพ้ืนที่เสมอ มีการแบ่งพ้ืนที่ระหว่างชายหญิง 

แบ่งแยกสังคมผู้ชายและผู้หญิงออกจากกัน ไม่ว่าในศาสนสถาน มัสยิดจะแบ่งพ้ืนที่ละหมาดชาย-หญิง 

พ้ืนที่เรียนศาสนา (ปอเนาะ) แบ่งพ้ืนที่เรียนระหว่างชาย-หญิง หรือในพ้ืนที่บ้าน โดยพบว่าสถาน

ก่อสร้างในวัฒนธรรมอิสลาม ลักษณะของความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏผ่านผังของเรือน มีความแตกต่าง
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จากแนวคิดเรื่องความเป็นส่วนตัวและพ้ืนที่ส่วนตัวที่ในมิติสากลที่ไม่ได้มีการก าหนดพ้ืนที่ชายหญิง 

เรือน เช่น เรือนมลายูในประเทศไทยและมาเลเซีย อิทธิพลจากศาสนาอิสลามที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับ

วิถีชีวิตของชาวมลายูได้ส่งอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายในเรือน ความเป็นส่วนตัวถือ

เป็นปัจจัยหลักของการวางผังพ้ืนเรือนมลายู การแยกพ้ืนที่ส่วนตัวออกไปในส่ วนด้านหลังของเรือน 

“Rumah dapur” จะเป็นพ้ืนที่เฉพาะที่สงวนเฉพาะผู้หญิง ในขณะที่ส่วนด้านหน้าของเรือนเป็นพ้ืนที่

สาธารณะและกึ่งสาธารณะจะเป็นพ้ืนที่ของผู้ชายและแขก ซึ่งผู้หญิงจะถูกจ ากัดพ้ืนที่ในส่วนพ้ืนที่

ส่วนตัวบริเวณด้านข้างของเรือน ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามข้อก าหนดจารีต และประเพณีของศาสนา

อิสลาม (กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, 2562: 14)  

 ในวัฒนธรรมอิสลามการจัดการพ้ืนที่ทางกายภาพจะเน้นเอ้ือต่อการแยกพ้ืนที่ระหว่างชาย

และหญิง โดยที่หัวใจส าคัญในการจัดการพ้ืนที่คือกลุ่มคนที่ปฏิสัมพันธ์ซึ่งสัมพันธ์กับเพศสภาพ ไม่ใช่

คุณสมบัติของพ้ืนที่โดยตรง ความเป็นสาธารณะส่วนตัวนั้นเชื่อมโยงกับความเป็นชาย-หญิง ความเป็น

เพศแบ่งแบ่งแยกชัดเจนจนไปถึงพ้ืนที่ในบ้าน โดยเฉพาะส าหรับผู้หญิงความเป็นเพศนั้นสัมพันธ์กับ

พ้ืนที่เสมอ สังคมวัฒนธรรมอิสลามได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ สิทธิ และก าหนดพ้ืนที่ระหว่างชายหญิง

ชัดเจนตั้งแต่เกิดกระทั่งตาย หน้าที่ท าครัวเลี้ยงลูกและท างานบ้าน ทุกอย่างเป็นของฝ่ายหญิง ผู้หญิง

ต้องเป็นแม่ ภรรยา และลูกสาวที่ดี พิธีกรรมทางศาสนาหรือการเรียนการสอนผู้หญิงต้องอยู่หลังผู้ชาย 

ในบางพ้ืนที่ผู้หญิงห้ามเข้ากุโบร์ (สุสาน) (อุมมีสาลาม อุมาร, 2558: 6) ตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าว

พ้ืนที่บ้านจึงเป็นพ้ืนที่ของผู้หญิง พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ของผู้ชาย ในชุมชนมุสลิมบางพ้ืนที่การกล่าว

สลาม (ค าทักทาย) เป็นสิ่งที่จ าเป็นเป็นอย่างยิ่งก่อนเข้าบ้านผู้อ่ืน เพ่ือเป็นการแจ้งเจ้าของบ้านหรือนัย

หนึ่งเพ่ือให้ผู้หญิงภายในบ้านแต่งกายให้เรียบร้อยก่อน เมื่อครั้งผู้ศึกษาเรียนที่จังหวัดนราธิวาส หาก

อาจารย์ชายผู้คุมหอพักจะเข้ามาบริเวณหอพักหญิง อาจารย์จะเน้นกล่าวสลามด้วยเสียงที่ดังกว่าปกติ

เพ่ือแจ้งให้นักเรียนแต่งกายให้เรียบร้อยก่อน การแต่งกายเรียบร้อยในที่นี่คือการมีผ้าคลุมศีรษะไว้ 

เนื่องจากโดยทั่วไปเมื่อผู้หญิงอยู่ในพ้ืนที่ส่วนตัวหรือภายในบ้านมักจะไม่สวมฮิญาบไว้ ฮิญาบจึงเป็นสิ่ง

ที่ชี้ชัดให้เห็นถึงการจัดระเบียบเรื่องพ้ืนที่ของผู้หญิงมุสลิม  

 ในขณะที่บริบทสังคมสมัยใหม่ การแบ่งพ้ืนที่ส่วนตัวสาธารณะไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนจากมิติ

ทางเพศ รวมไปถึงบทบาทและหน้าที่ของชายหญิงไม่ได้ถูกแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจนตามเพศ ผู้หญิง

สามารถมีบทบาทในพ้ืนที่สาธารณะ การปรากฏตัวของผู้หญิงมุสลิมในพ้ืนที่สาธารณะนอกพ้ืนที่บ้าน 
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โดยยังคงด ารงอยู่ภายใต้ฮิญาบ จึงเป็นพ้ืนที่ปะทะต่อรองระหว่างความเป็นสมัยใหม่และความเป็น

อิสลาม 

 ในบริบทสังคมสมัยใหม่ผู้หญิงมุสลิมสวมใส่ฮิญาบทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน นั้นเป็นเพราะ

นับตั้งแต่ออกมาจากพ้ืนที่บ้านซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวมาอยู่นอกบ้านเป็นพ้ืนที่ที่พบเจอกับกับบุคคลอ่ืน 

ซึ่งในแง่หนึ่งย่อมไม่ใช่เครือญาติใกล้ชิด และจากบทหลักการทางศาสนาอิสลามที่ไม่อนุญาตให้บุคคลที่

สามารถแต่งงานได้ เห็นส่วนที่เป็นเอาเราะห์ของผู้หญิง (ยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ) การใส่ผ้าคลุม

ส าหรับผู้หญิงมุสลิมจึงเป็นเรื่องสาธารณะ จ าเป็นต้องสวมใส่เมื่อต้องอยู่ในพ้ืนที่ชุมชน มีเพศชายที่

ไม่ใช่สายเลือดเดียวกัน  

 “ก็เหมือนปกติทั่วไปพ่ีใส่ผ้าคลุม5 ทุกครั้งเวลาออกจากบ้าน และถ้ามีใครเข้ามาในบ้าน 

หมายถึงตามหลักการที่ศาสนาวางไว้คนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว พ่ีเขย ลูกพ่ีลูกน้อง พ่ีก็จะใส่ผ้าคลุม

ถึงแม้จะอยู่ในบ้าน” (มีนา, สัมภาษณ์: 19 สิงหาคม 2563) 

 การเห็นผู้หญิงมุสลิมใส่ฮิญาบในพ้ืนที่สาธารณะจึงเป็นเรื่องปกติส าหรับมุสลิม ในหลายๆ 

สังคม คลุมฮิญาบเมื่อออกไปสู่พ้ืนที่ชุมชนเพ่ือปกปิดร่างกายในส่วนของศีรษะและเส้นผมซึ่งถือเป็น 

เอาเราะห ์เป็นส่วนที่ควรสงวนส าหรับผู้หญิง โดยพื้นที่สาธารณะในความหมายนี้ไม่เพียงสถานที่แต่คือ

กลุ่มคนที่ปฏิสัมพันธ์ด้วย พ้ืนที่ในบ้านสามารถเป็นพ้ืนที่สาธารณะได้เช่นกัน จึงพิจารณาได้ว่าผู้หญิง

มุสลิมสวมใส่ฮิญาบเมื่อต้องปฏิสัมพันธ์กับเพศชายที่ไม่ใช่ญาติใกล้ชิด แม้จะอยู่ในพ้ืนที่ส่วนตัว อย่าง

ภายในบ้านก็ต้องคงไว้ซึ่งฮิญาบ จากเงื่อนไขดังกล่าวการใส่ฮิญาบเมื่อไปในที่พ้ืนที่สาธารณะจึงย่อม

เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามโดยปริยาย  

 จึงเห็นได้ว่าพ้ืนที่สาธารณะส าหรับผู้หญิงมุสลิมไม่ใช่เพียงพ้ืนที่กายภาพหรือมีรูปธรรมของ

พ้ืนทีท่ีก่ าหนดขอบเขตไว้แน่นอนตายตัว เช่น สวนสาธารณะ โรงเรียน สถานที่ท างาน ร้านกาแฟ ที่ทุก

คนมีสิทธิสามารถเข้าถึงเชิงกายภาพ แต่คือเงื่อนไขของกลุ่มคนที่ปฏิสัมพันธ์ด้วย บ้านที่เป็นพ้ืนที่

ส่วนตัว สามารถเป็นพ้ืนที่สาธารณะของผู้หญิงมุสลิมเช่นกันหากเธอน าฮิญาบขึ้นมาปกปิดเส้นผม ทุก

ครั้งที่สวมฮิญาบจึงมีการก าหนดความเป็นสาธารณะมาด้วยเสมอ โดยในวัฒนธรรมอิสลามแม้จะเอ้ือ

ในการแบ่งพ้ืนที่ในทางกายภาพ ในการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมที่แยกระหว่างพ้ืนที่ชายและหญิง แม้
                                                           
5   ผ้าคลุม, ผ้าคลุมผม ในที่นี้สื่อถึง ฮิญาบเช่นเดียวกัน เนื่องจากในสังคมไทยมักเรียกฮิญาบเป็นภาษาไทยว่า “ผ้าคลุมหรือผ้าคลุม
ผม” 
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กระทั้งในพ้ืนที่บ้านซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว แต่ปฏิบัติการในเรื่องพ้ืนที่ของอิสลามนั้นแบ่งด้วยเพศ ระบบ

คิดท่ีสามารถพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ทางสายเลือด  

 

การเติบโตหลังผืนผ้าฮิญาบ 

 นอกจากประเด็นสถานที่ไหนหรือสถานการณ์ใดบ้างที่ผู้หญิงมุสลิมต้องสวมใส่ฮิญาบได้

สะท้อนให้เห็นวิถีปฏิบัติในชีวิตของผู้หญิงมุสลิมแล้ว ประสบการณ์การใส่ผ้าคลุมครั้งแรกของพวกเธอ

ถือเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างฮิญาบและผู้หญิงมุสลิม โดยทั่วไปผู้หญิง

มุสลิมจ าเป็นต้องคลุมฮิญาบเมื่อเติบโตเป็นสาวคือเมื่อประจ าเดือนมา ถือเป็นวัยที่บรรลุนิติภาวะ ใน

ชุมชนมุสลิมผู้ปกครองจะให้เด็กผู้หญิงสวมฮิญาบมาตั้งแต่ยังเด็กเพ่ือให้เกิดความคุ้นชินก่อน โดยไม่ได้

เคร่งครัดต้องสวมใส่ การสวมใส่ฮิญาบของผู้หญิงมุสลิมบางครั้งจึงเกิดจากการได้รับการอบรมปลูกฝัง

ผ่านสถาบันครอบครัวหรือหรือสถาบันการเรียนศาสนาตั้งแต่ยังเด็ก อย่างเรื่องราวของ “เฟีย” “กัส” 

และ “ซุล” 

 “เฟีย” พนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ รูปร่างสูงโปร่ง ดวงตาแฝงรอยยิ้ม 

สวมใส่ฮิญาบผ้าแบบสามเหลี่ยม สวมใส่กางเกงขายาวเสมอ เธอเล่าว่าเติบโตที่บางปู อ าเภอยะหริ่ง 

จังหวัดปัตตานี ซึ่งบางปูถือเป็นชุมชนมุสลิมที่มีกลุ่มคนมุสลิมเกือบทั้งชุมชน ท าให้เธอใส่ฮิญาบตั้งแต่

เด็กเพราะการปลูกฝังจากพ่อแม่ เธอคุ้นชินกับภาพผู้หญิงในครอบครัวกับฮิญาบ  

 ตัวยะหริ่ ง เองจะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างมีชนชั้น  แต่ละโซนจะแบ่งตาม

ยศถาบรรดาศักดิ์จากเชื้อสายกษัตริย์ในอดีต โซนคนท าสวน คนชนชั้นกลาง คนในวัง 

ส่วนบางปูจะเป็นชุมชนชาวประมง ค่อนข้างแออัด ประชากรหนาแน่นอารมณ์เหมือน

สลัมคนทั่วไป จุดเด่นที่นี่จะอยู่ที่กิจกรรมทางด้านศาสนา จะมีกิจกรรมศาสนาตลอดที่คน

ในพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ โดยจะเป็นสายใหม่ค่อนข้างเยอะ ในขณะที่ยะหริ่งเป็นสายเก่า 

อารมณ์แบบยะหร่ิงมันอีลีตเก่า สายเก่าสายใหม่จะแยกชัดเจนในพื้นที่แต่ไม่ถึงขั้นรุนแรง 

เฟียเองเคยเป็นผู้น าเยาวชน (ชะบาบ)6 ฝ่ายผู้หญิง (อามีเราะห์) คนในพื้นที่บางปูสามารถ

                                                           
6
 ส่วนขยายความในวงเล็บและการเน้นความด้วยตัวหนาต่างๆ ในบทนี้เป็นการเน้นโดยผู้ศึกษา 
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เข้าถึงได้ง่ายเร่ืองศาสนา ช่วงนั้นเฟียคลุมผ้าคลุมผืนใหญ่ ใส่กระโปรง (เฟีย, สัมภาษณ์:19 

สิงหาคม 2563) 

 แม้เธอจะไม่ค่อยชอบใส่กระโปรงผืนใหญ่แต่เธอก็เลือกที่จะใส่ด้วยเหตุผลว่า  “ถ้าใครไม่ใส่

กระโปรงเขาจะมองว่าแปลก” การแต่งตัวด้วยความสุภาพเรียบร้อยไม่รัดรูปเห็นสัดส่วนโดยการใส่

กระโปรงเป็นสิ่งที่เธอได้รับการปลูกฝังจากการท ากิจกรรมทางศาสนาในฐานะเยาชนในพ้ืนที่ ในขณะที่

การใส่กางเกงมีความเสี่ยงที่จะเห็นสัดส่วนร่างกายผู้หญิงและเลียนแบบเพศชาย เธอเล่าว่าในพ้ืนที่บาง

ปูสามารถท างานร่วมกันได้ระหว่างชายหญิง ผู้หญิงสามารถท างานด้านศาสนาได้เช่นเดียวกับผู้ชาย 

แต่จะแบง่พ้ืนที่โซนไว้ชัดเจน พ้ืนที่ชาย-พ้ืนที่ผู้หญิง อย่างในมัสยิด 

 “กัส” นักศึกษาโครงการครูจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เธอเป็นคนอ าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส กัสเล่าว่าครอบครัวเธอไม่ได้เคร่งครัดมากเรื่องศาสนา แต่คนในครอบครัวส่วนใหญ่

ใส่ฮิญาบ แม่เธอนั้นแม้จะใส่กางเกงขาเดฟ (กางเกงที่กระชับพอดีตั้งแต่ต้นขาจนถึงปลายขา) แต่ก็ใส่

ฮิญาบไว้เสมอ แต่มีเธอคนเดียวที่ดูเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งครัดเรื่องการแต่งตัวมากกว่าทุกคนใน

ครอบครัว โดยให้เหตุผลว่าเพราะกลุ่มเพ่ือนตอนมัธยมต้นที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา “เป็นสังคม

แบบนั้น” ซึ่งค่อนข้างเคร่งครัด โดยเธอมักท ากิจกรรมค่ายเยาชนมุสลิมต่างๆ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้

เธอปฏิบัติตามหลักค าสอน เช่น ค่ายนวัตกรรมผู้น าเธอเล่าว่า “รุ่นพ่ีเขาดีเป็นตัวอย่างให้เราท าตาม” 

เธอใส่ฮิญาบมาตั้งแต่เด็กและจริงจังเมื่อประจ าเดือนมา โดยเธอใส่ผ้าคลุมผืนยาว กระโปรงยาวและ

ถึงแม้จะใส่เสื้อแขนยาวก็จะใส่ปลอกแขนไว้ 

 “ซุล” พนักงานด้านธุรกรรมในบริษัทแห่งหนึ่ง เธอเกิดที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย และกลับมา

อยู่จังหวัดยะลา เธอเติบโตมาพร้อมกับการใส่ฮิญาบในครอบครัวผู้น าศาสนาในพ้ืนที่ ที่ฝึกให้เธอสวม

ใส่ฮิญาบตั้งแต่ยังเด็ก สวมใส่ในบางวันเพ่ือความเคยชิน เพราะครอบครัวเธอมองว่าเด็กเป็นผ้าขาวที่

สามารถเติมแต้มสีสันเพื่อเรียนรู้วิถีแบบอิสลาม  

 พื้นฐานครอบครัวค่อนข้างเคร่ง เรามีความรู้สึกแบบนั้นตลอด คือปู่ เป็นโต๊ะ 

อีหม่าม ที่บ้านดูแลเรื่องโรงเรียนสอนศาสนาในหมู่บ้าน ปู่ก็คือแบบจัดการเรื่องบรรยาย

วันศุกร์ เป็นอีหม่าม พอเราเป็นหลาน “ขึ้นชื่อว่าเป็นหลาน” (เธอเน้นหนักในจุดนี้) เรา

เลยต้องวางตัวแบบนี้ ปู่เราเป็นคนแบบนี้ ถ้าเราเป็นคนแบบไม่ใส่ผ้า ก็จะส่งผลต่อ

ครอบครัวเราอะไรแบบนี้ มันก็จะถูกปลูกฝังแบบนี้ตลอด ก๊ะคลุมฮิญาบตั้งแต่ขึ้นป. 1 ก็
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คือจะคลุมแต่แบบว่าไม่ใช่ทุกวันนะ ก็คือแบบคลุมวันจันทร์อังคารแบบนี้ วันพุธลูกเสือก็

ไม่คลุม ชุดพละอะไรแบบนี้ก็ไม่คลุม  วันศุกร์เป็นชุดท้องถิ่นก็คลุม เหมือนฝึกพลางๆ 

เสาร์อาทิตย์ เหมือนเรียนฟัรดูอีน อะไรแบบนี้  ก็คลุมมาตั้งแต่เด็กรวมไปถึงละหมาดและ

การถือศีลอด  ตั้งแต่เด็กก็คือจะอยู่แบบนั้นตลอด เรารู้สึกมันเป็น safe zone (ซุล, 

สัมภาษณ์: 30 กันยายน 2563)   

 เรื่องราวของการใส่ฮิญาบของ เฟีย กัส และซุล จึงเป็นเรื่องปกติในสังคมมุสลิมโดยเฉพาะ

พ้ืนที่ที่พวกเธอเติบโตมาอย่างพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีมุสลิมอาศัยอยู่มาก เช่นเดียวกับเรื่องราว

ของ “วา” และ “นีม” ที่ปัจจุบันพวกเธอก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่

กรุงเทพฯ โดยเล่าเรื่องการรับรู้ของฮิญาบในสังคมสามจังหวัดชายแดนใต้ว่าถือเป็นบรรยากาศปกติใน

สังคมมุสลิม 

  “วา” ใส่ฮิญาบตอนมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากคลุมฮิญาบตามพ่ีสาว ขณะที่ทางบ้านพ่อกับ

แม่ก็เคร่งครัดบ้างเรื่องการแต่งตัว โดยต้องแต่งกายด้วยเสื้อกางเกงยาวเสมอ เธอใส่เสื้อแขนยาว

กางเกงขายาวมาตลอดและชื่นชอบการสวมฮิญาบแบบพัน การเติบโตที่ปัตตานีแม้จะไม่ได้เรียนที่

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ แต่การใส่ ฮิญาบในโรงเรียนของรัฐสายสามัญอย่างเดียวก็

ไม่ใช่เรื่องแปลกในพ้ืนที่เนื่องจากเป็นสังคมที่มีทั้งกลุ่มคนมุสลิมและกลุ่มคนไทยพุทธ เธอเล่าว่า “การ

แต่งตัวแบบนี้ที่ปัตตานีไม่แปลกอะไรเลย เพราะครึ่งๆ อยู่แล้ว”  

 เช่นเดียวกับ “นีม” หญิงสาวจากจังหวัดยะลา ที่เล่าว่าบรรยากาศฮิญาบในพ้ืนที่ชายแดนใต้

นั้น “เป็นเรื่องปกติในพ้ืนที่” โดยนีมใส่ฮิญาบตั้งแต่ช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนหน้านั้นใส่เพียงช่วง

เทศกาล เมื่อช่วงมัธยมปลายได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดปัตตานีเพ่ือมาเรียนที่โรงเรียนรัฐชื่อดังในจังหวัด

ปัตตานี ในฐานะที่เรียนด้านรัฐศาสตร์และมีความฝันท างานราชการ เธอให้ความเห็นว่าสามารถใส่ชุด

ข้าราชการโดยคลุมฮิญาบได้หากในพ้ืนที่ชายแดนใต้  “ข้าราชการในพ้ืนที่สามารถใส่ฮิญาบได้ปกติเลย 

อาจเพราะนีมอยู่แต่ในพ้ืนที่ไม่ใช่เรื่องแปลก” โดยทุกวันนี้นีมเล่าว่าใส่ฮิญาบที่ไม่สั้นมาก (ระดับ

หน้าอก) เหมือนวัยรุ่นมุสลิมทั่วไป และใส่กางเกง   

 บรรยากาศการใส่ผ้าคลุมที่ไม่ใช่เรื่องแปลกในพ้ืนที่ที่มุสลิมอยู่ สังคมที่นั้นจึงได้หล่อหลอมให้

พวกเธอใส่ฮิญาบมานับตั้งแต่นั้น แม้ปัจจุบันนี้พวกเธอมาอยู่ในพ้ืนที่ที่กลุ่มคนมุสลิมเป็นกลุ่มคนส่วน

น้อยก็ยังคงไว้ซึ่งฮิญาบเช่นเดียวกันกับพ้ืนที่บ้านเกิดที่พวกเธอเติบโตมา อย่างไรก็ตามบรรยากาศ
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ฮิญาบที่เป็นเรื่องปกติในพ้ืนที่สาธารณะในสังคมมุสลิมบางครั้งก็มีลักษณะเป็นข้อบังคับโดยเฉพาะใน

แง่ความรู้สึก อย่างกรณีของ “ฟา”  

 “ฟา” เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพ้ืนที่นครปฐม ฟาเติบโตที่จังหวัดปัตตานีเรียน

ชั้นอนุบาลที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ไม่ว่าครูหรือว่านักเรียนต่างไม่ใส่ฮีญาบ เนื่องจากทาง

โรงเรียนไม่อนุญาตให้ใส่ ฟาเล่าว่าที่นั้น “เป็นโรงเรียนพหุวัฒนธรรมทั่วไป ที่มีเด็กหลายหลาย” แต่

เมื่อมัธยมต้นได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ จึงเริ่มใส่ฮิญาบตอนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยให้เหตุผลว่า

เพราะเป็น “a must คนที่ไม่ใส่จะโดนว่าได้” โดยมีเหตุการณ์ที่เพ่ือนของเธอที่ไม่คลุมฮิญาบแล้ว 

“เพ่ือนไม่คบ”  

  คือเราเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยไม่ใส่ เขาไปแลกเปลี่ยน แล้วเพื่อนร่วมห้องอีกคน

ไม่นับเป็นเพื่อนเพราะเขาไม่ใส่ แต่พอเขากลับมาแล้วใส่ ทุกคนต้อนรับเขาอย่างดี เพราะ

คนส่วนใหญ่ในโรงเรียนนั้นใส่ผ้าคลุมและในห้องมีแค่คนนี้คนเดียวที่ไม่ใส่ ตอนนั้นเราอยู่

ม.1 ก็รู้สึกว่าต้องใส่แล้วอะ แบบเราท าผิดมาก” (ฟา, สัมภาษณ์: 25 สิงหาคม 2563)   

 ฟาได้เล่าปฏิกิริยาคนรอบข้างตอนที่เธอไม่ใส่ฮิญาบซึ่งเป็นเพื่อนในรุ่นเดียวกันว่า “แบบตีห่าง

จากเราอะ เคยมีบอกให้เราใส่ ว่าต้องใส่นะอะไรงี้ สิ่งที่ฟาท าผิดศีลอยู่” (ฟา, สัมภาษณ์: 25 สิงหาคม 

2563)  สุดท้ายเหตุผลในการใส่ผ้าคลุมของเธอจึงเกิดจากเพ่ือนในโรงเรียนแต่ก็ เป็นไปในลักษณะที่

ครอบครัวเธอเองก็ยอมรับในสิ่งดังกล่าวและให้การสนับสนุนเธอในเรื่องฮิญาบด้วย โดยพ้ืนฐาน

ครอบครัวฟาเธอเล่าว่าไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องศาสนาแต่พ่ึงมาเคร่งครัดเมื่อไม่นานมานี้   

 “พ่ึงจะมาเคร่งตอนนี้ แม่ฟาเองพ่ึงมาเริ่มใส่ผ้าคลุมตอนเรียนปี 1 แล้ว แต่เราที่ใส่เพราะ

เพ่ือนๆ จ้ะ เพราะตอนแรกพ่อแม่เราไม่บังคับ แต่พอเราใส่ไปนานๆ พ่อแม่ก็เห็นดีด้วย สุดท้ายก็ทั้ง

ครอบครัวและเพ่ือนแหละที่อยากให้เราใส่” (เพ่ิงอ้าง, สัมภาษณ์: 29 สิงหาคม 2563)   

 เช่นเดียวกับซุล ที่ เธอเล่าในแง่มุมที่คล้ายกันว่าการไม่ใส่ฮิญาบ บางครั้งก็กลายเป็น  

“แกะด า”และ “ชายขอบ” ในสังคมมุสลิม  

 พอข้ึนระดับมัธยมมันก็ basic ก็คือเอกชนสอนศาสนา เร่ืองฮิญาบมันเหมือนเชิง

บังคับว่าต้องใส่ฮิญาบ แต่ตอนนั้นก็เฉยๆ กับค าว่าฮิญาบ ก็คือพอเราอยู่จุดนั้นเราไม่ได้

รู้สึกว่ามันแตกต่าง ไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษ ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นคุณค่าอะไรมันก็คือการแต่ง
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กายอย่างหนึ่ง แล้วก็มันก็คือบัญญัติใส่แล้วแบบต้องไม่เห็นผม  แต่ก็ไม่ถึงว่าต้องใส่ใหญ่ 

ต้องห้ามเล็ก  คือมันเฉยๆ รู้สึกว่ามันคือความปกติ ครอบครัวก็ใส่ ในทางกลับกันถ้าไม่ใส่

จะกลายเป็นแกะด า พอเราเริ่มโตขึ้นสังคมมันกลายเป็นแบบนั้น อันนั้นเราพูดในสังคม

สามจังหวัดนะ  พอไม่ใส่เราก็จะกลายเป็นแกะด า  มันมีอยู่แล้วคนที่ไม่ใส่อย่างเช่น เวลา

ไปเที่ยว เวลาไปท าผม โมเมนต์ไปเที่ยวกับเพื่อน มันก็มีแบบในสายตาคน คนที่ไม่ใส่ผ้า

คลุม มันไม่ใช่เหมือนเด็กกรุงเทพฯ ที่ไม่ใส่ผ้าคลุมที่ไม่ได้แบบดูแรง แต่ว่าเด็กสามจังหวัด

ที่ไม่ใส่ผ้าคลุมดูแรงอะ ภาพมันออกมาแบบ ถ้าสมัยก่อนยุคเพลง 90  เขียนขอบตา เขียน

แบบพังก์ พอไม่ใส่ผ้าคลุมมันดูแบบแรง แบบเด็กพังก์ ในสามจังหวัดคนที่ไม่ใส่ผ้าคลุมก็

คือเป็นคนชายขอบในพื้นที่ตรงนั้น  คนที่ปฏิบัติตัวไม่ถูกตามหลักการก็คือจะกลายเป็นคน

ชายขอบ ณ พื้นที่ตรงนั้น (ซุล, สัมภาษณ์: 30 กันยายน 2563)   

 ความแปลกแยกจากการไม่ใส่ผ้าฮิญาบอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมอย่างในพ้ืนที่

ชายแดนใต้ แต่อย่างไรก็ตามในพ้ืนที่เดียวกันนี้ “การเลือกใส่ฮิญาบก็มีความแปลกแยกเช่นกัน” 

โดยเฉพาะเมื่อเป็นพื้นที่ความขัดแย้งจากปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้   

 ตอนนั้นมันยังไม่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ feel มันก็แบบว่ามุสลิมไทยพุทธจะ

อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ ก็จะแบบว่าไม่มีความขัดแย้งต่อกัน มันก็จะมีช่วงหลังๆ ตอนก๊ะ 

(พี่) อยู่ ป.3 พอก๊ะขึ้น ป.3 ปุ๊บ เห็นท่าทีที่ครูไทยพุทธมีปฏิกิริยาต่อเราเปลี่ยนไป เหมือน

แบบเหตุการณ์นี้เกิดกับพี่ชาย  มีเรื่องชกต่อยตามประสาเด็ก เขาก็จะแบบตีความไปว่า

พี่ชายมีความคิดแบบหัวรุนแรงอะไรอย่างนี้ แบบว่าพูดถึงมุสลิมในด้านลบ เพราะว่า

เหตุการณ์อะไรแบบนี้  แล้วก็ตอนก๊ะใส่ฮิญาบไปเรียน บางทีเรายังเป็นเด็กไม่มีใครคลุม

ฮิญาบในห้อง มีแต่เราคนเดียว เราก็เคยอยากที่จะใส่เหมือนเด็กทั่วไปอะไรแบบนี้  เรำ

รู้สึกต่ำงนะ” เหมือนที่แบบอยากจะให้แต่งตัวแบบเพื่อน แต่ที่บ้านปลูกฝังอะ และก็แบบ

พอเราแต่งตัวแบบนี้เขาก็จะชมว่าเราแต่งตัวเรียบร้อย เราก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดี

ที่เราท า แต่ว่าพอไปโรงเรียนก็มีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลย เคยโดนดึงผ้าคลุมออกจากครู

ประจ าชั้น  พอเด็กๆ เราก็ใส่ผ้าคลุมแหละแต่ใส่ไม่ค่อยเป็น ผ้าคลุมธรรมดา บางทีมันก็

แบบจะปิด ปิดหน้าปิดตาอะไรแบบนี้  ไม่มีลูกหมวก (การใส่หมวกผ้าด้านในฮิญาบช่วย

ท าให้ฮิญาบเป็นทรงสวย ไม่มีผมออกมา) เราเด็ก มันจะชอบแบบมองรกหูรกตา แล้วแบบ

มาดึงว่าท าไมต้องใส่  ทั้งวันๆ นั้นเราก็นิ่ง อารมณ์มัน feel แบบมันไปแล้วอะส าหรับเด็ก 

หลังจากนั้นเราก็ยังใส่เหมือนเดิมจนครูคงรู้สึกแบบปล่อยมัน (หัวเราะ) อันนี้ ออกนอก
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ประเด็นนะ พอเห็นข่าวเดี๋ยวนี้เด็กโดนกระท า ที่จริงสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับคนไทยมานาน

แล้วนะ มันก็ไม่มีสื่อโซเชียลเหมือนสมัยนี้ แต่กระท าเด็กเหล่านี้มันเป็นตั้งนานแล้ว 

เหมือนตอนเด็กๆ ไม่ชอบ แต่พอตัวเองโตไปกระท าต่อเด็กต่อ อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะ 

เพราะตอนเด็กๆ เราถูกกระท าแบบนั้นในโรงเรียน (ซุล, สัมภาษณ์: 30 กันยายน 2563)   

 จากเรื่องราวการเติบโตภายใต้ฮิญาบของผู้หญิงเหล่านี้ในพ้ืนที่สังคมมุสลิม “การคลุมฮิญาบ” 

จึงต้องพิจารณาบริบทที่ซับซ้อนของสังคม แม้ในพื้นที่เดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างของเรื่องราวปัจเจก

ในแง่มุมที่หลากหลาย ชีวิตในครอบครัว โรงเรียน ในสังคมภายนอก แต่ละช่วงวัยที่เปลี่ยนผ่านเติบโต

มา เรื่องราวของซุลสะท้อนจุดนี้ได้เป็นอย่างดี เธอพูดปนข าตอนพบกับผู้ศึกษาว่าจะสัมภาษณ์ประเด็น

ฮิญาบว่า “เราเกี่ยวกับฮิญาบ ประสบการณ์มันเยอะจริงๆ พอเราโดนตรงนั้นมาประสบการณ์ที่

กรุงเทพฯ มัน soft ส าหรับเรา”  

 ซุลเติบโตมาในครอบครัวผู้น าศาสนา แต่เมื่อเธอเลือกใส่ผ้าคลุมแบบปิดใบหน้า (นิกอบ) จาก

การที่เธอรู้สึกว่าการใส่ฮิญาบของเธอเป็นเพียงการปฏิบัติตามสังคม เธอจึงมีความรู้สึกที่อยากจะ

เปลี่ยนตัวเองอย่างจริงจังด้วยตัวเธอเอง โดยเริ่มจากเมื่อเธอไปเป็นครูสอนหนังสือเด็กๆ และต้องการ

เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเด็กมุสลิมเหล่านั้น ถึงแม้คนอื่นจะมองว่าเธอสุดโต่ง แต่เธอกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นสิ่ง

ที่เธอเลือกเอง   

 “ก๊ะจะเป็นคนที่สุดโต่งอันนี้ยอมรับตัวเอง แต่อันนี้มันไม่เกี่ยวกับแค่สุดโต่ง แต่

เรำเลือกสิ่งที่มันถูกต้องที่สุด ดีที่สุด  พอเราคิดจะเปลี่ยนนะ เราตั้งค าถามกับตัวเองตอน

แรกเลยว่า ว่าเราเกิดมาท าไม มันเร่ิมมาว่าแบบฉันเกิดมาท าไม ฉันเกิดมาเพื่ออะไร ต่อให้

ฉันนับถือศาสนาอิสลามมาตลอด แต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเลย เหมือนเรานับ

ถือศาสนาเพราะพ่อแม่เรานับถือศาสนา เราตั้งค าถามตัวเอง เรานับถือศาสนาระดับไหน 

รู้ลึกแค่ไหน ศึกษาขนาดไหน ก็เลยตัดสินใจปิดหน้า ตอน ม.6 ใกล้จะจบจะขึ้นปีหนึ่ง 

ตอนนั้นเริ่มศึกษาเราเกิดมาท าไมอะไรยังไง ก็เข้าใจระดับหนึ่ง ตอนนั้นเราคิดว่าเราถาม

ตัวเองระดับหนึ่ง เราขึ้นสวรรค์ เราต้องท าแบบนี้เราถึงจะได้สวรรค์ขึ้นมา ตอนนั้นคิดกับ

ตัวเองว่า ถ้าเราจะท าอะไรสักอย่างเราต้องตัดสินใจท าเลย ไม่ใช่รออะไรสักอย่าง คือเป็น

คนแบบนั้น ก็เลยตัดสินใจไปร้าน แล้วซื้อผ้ำคลุมใหญ่” (เพิ่งอ้าง, สัมภาษณ์: 30 

กันยายน 2563)  
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 การต้องการคลุมฮิญาบแบบปิดหน้าของซุลสะท้อนแง่มุมที่ว่าฮิญาบไม่ใช่การถูกบังคับหรือ

การถูกกดขี่ให้แต่งกายเช่นนั้น แต่เป็นสิ่งที่เธอเลือกด้วยเจตจ านงความต้องการของเธอเพ่ือแสดงให้

เห็นถึงความศรัทธาที่เธอมีต่อศาสนาโดยตรงผ่านตัวเธอเอง จากฮิญาบที่ยาวเลยระดับหน้าอก เธอ

เปลี่ยนมาใส่ฮิญาบแบบยาวถึงข้อมือและปกปิดใบหน้า และแม้เธอจะเติบโตมาในครอบครัวผู้น า

ศาสนา แต่ครอบครัวเธอก็ไม่ยอมรับการแต่งกายของลูกสาวในลักษณะนี้  ทั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็น

ความเห็นต่างระหว่างทัศนะต่อการคลุมฮิญาบในสังคมมุสลิม ที่เรียกกันว่า สายเก่า -สายใหม่-วะฮา

บีย์7 ซุลเล่าให้ฟังว่า  

 ที่บ้านต่อให้เคร่งแต่เป็นแบบสายเก่าที่ไม่ได้เป็นแบบปิดหน้า มีความเชื่อว่าปิด

แค่ร่างกาย เว้นหน้าฝามือ แต่ถ้าปิดหน้าเป็นพวกแบบดะวะห์ (กลุ่มคนที่ออกเผยแพร่

ศาสนา) พวกแบบออกไป 40 วัน ภรรยาพวกดะวะห์อะไรแบบนี้  แต่ที่บ้านก็จะจ ากัดไว้ 

ไม่มีใครปิดหน้า พอวันหนึ่งเราตัดสินใจปิดหน้า ทุกคนในบ้านไม่มีใครรับได้ แล้วแม่ไล่เรา

ออกจากบ้าน อาจไม่เชิงไล่ แต่การแต่งตัวแบบนี้ ไปอยู่ไปเป็นลูกคนดาวะไปประมาณนี้ 

ตอนนั้นคือดราม่ามากเลยมันกลายว่า ตอนเด็กมันก็แบบหนึ่ง พอตอนประถมมันก็

กลำยเป็นแกะด ำในส่วนเรำที่แต่งตัวไม่ถูกหลักกำรโรงเรียน พอมำปิดหน้ำก็กลำยเป็น

ว่ำโดนแอนตี้ ใช้เวลานานมากกว่าที่บ้านจะเข้าใจ จะแบบช่างมัน นานมากจริงๆ ต้อง

ร้องไห้แบบทุกคืน เราต้องอดทน ไม่เป็นไร มันต้องมีรางวัล มันอาจจะไม่ได้โลกนี้ แต่โลก

หน้ามีแน่นอน ประมาณนี้ อดทนมาตลอด เคยโดนดึงผ้าปิดหน้า ตอนนั้นพ่อเสียอยู่ห้อง

ไอซียู เราเดินออกมาแบบคนที่วิญญาณล่องลอย บอกกับอากับแม่ว่า พ่อเราไม่อยู่กับเรา

แล้วนะ แต่พอเราปิดหน้าเขาฟังไม่รู้เรื่อง เขาก็ดึง (เงียบ) เราตกใจเพราะพ่อเราเสีย ก็ยิ่ง

เสียใจอีกที่เขามาท าแบบนี้กับเรา เขาก็จะแบบว่าเวลาอยู่กับครอบครัวศาสนาไม่ได้ให้ปิด

อะไรขนาดนี้  ก็แค่ปิดเอาเราะห์อะไรแค่นั้นเอง คนที่ปิดขนาดนี้คือพวกวะฮาบีอะไรแบบ

นี้ (เพิ่งอ้าง, สัมภาษณ์: 30 กันยายน 2563) 

                                                           
7 เรียกกลุ่มที่ปฏิบัติวัฒนธรรมอิสลามบางประการแตกต่างกันในสังคมมุสลิมไทย  
สายเก่า คือมุสลิมที่มีวิถีชีวิตซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
สายใหม่  คือมุสลิมที่ยึดแต่ค าสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะห์ (บัญญัติจากท่านศาสดา) เป็นส าคัญ โดยตัดสิ่งที่เป็นประเพณีที่
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษออไป (เสาวนีย์ จิตต์หมวด , 2531: 247-248) โดยถูกจัดว่า สายใหม่ หรือ วะฮาบีย์ คือกลุ่มอิสลาม
รากฐานนิยมซึ่งเรียกร้องไปสู่ความบริสุทธิ์ของศาสนา ทั้งนี้ ค าว่า วะฮาบีย์ เป็นชื่อที่ถูกตั้งโดยผู้ต่อต้านและมักน ามาใช้ในเชิงลบ 
(ฮาฟิส สาและ, 2557: 344)  
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 การเติบโตของซุลหลังผืนผ้าฮิญาบ สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านในแต่ละช่วยวัยที่เธอเติบโตมา ในช่วง

วัยรุ่นที่เธอตัดสินใจคลุมฮิญาบ ในแง่หนึ่งถือเป็นการเติบโตไปสู่มุมมองต่อศาสนาในแบบที่เธอเลือกที่อาจ

แตกต่างจากครอบครัว แม้เธอต้องเผชิญกับแรงกดดันจากรอบตัว ทั้งครอบครัว รวมไปถึงเพื่อนเมื่อเข้าสู่ชีวิต

มหาวิทยาลัย แต่เธอกย็ืนหยัดในสิ่งที่เธอเลือกเสมอมา   

 พอเราขึ้นมหาลัย เราตัดสินใจว่าจะไปเรียนศาสนาโดยตรง ไปซูดาน ไปอียิปต์ 

จริงจังมากเลย  พอกลับไปคุยที่บ้าน ก็แบบมันไม่ได้หรอกเราอ่อนแอ พอเข้ามหาวิทยาลัย 

กว่าจะผ่านปีหนึ่งมาได้ชีวิตมีแต่ดราม่ามากกับเร่ืองฮิญาบแต่เรายืนยันแบบนี้มาตลอด เรา

มีปัญหากับการไม่อยากเข้าประชุมเชียร์ ตอนนั้นขาแพลง เราก็ดีใจอยู่นะที่ไม่ต้องเข้า ใน

เอกไม่มีเพื่อน ปิดหน้าอยู่คนเดียว แล้วเรียนภาษาไทยเคยเกือบโดนเขาตบเพราะเรื่องรับ

น้อง เพราะว่าเอกภาษาไทยมันเหมือนอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นไทยพุทธเขาก็เข้าข้าง เราอยู่

ในจุดที่ว่ารุ่นพี่ก็เข้ากับเราไม่ได้ เพราะเราไปค้านบางอย่างว่าท าไม่ได้ ตอนท าดอกไม้วัน

ไหว้ครูแล้วเขาก็บังคับ ถ้ามุสลิมไม่ช่วยใครจะท า แล้วรุ่นพี่เขาก็มาลงโทษ แต่เราพยาม

ตั้งใจเรียน พอเขามองเราแบบไม่ชอบเราแล้ว ถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเขาก็จะไม่โอเคกับเรา 

อยู่ในห้องเราโต้ตอบ พยักหน้า มีเพื่อนแอบถ่ายวิดีโอ ไปลงในกลุ่มเอก นี้มาดูสิพยักหน้า

เหมือนเต่า เคยมีประสบการณ์ bully เคยโดนเอาผ้าปิดหน้าไปซ่อน (เพิ่งอ้าง, สัมภาษณ์: 

30 กันยายน 2563) 

 การคลุมฮิญาบของผู้หญิงมุสลิม พวกเธอพบเจอประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่นเดียวกัน

ส าหรับผู้หญิงที่อาจกล่าวได้ว่าเติบโตมาในสังคมเมืองอย่างในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีกลุ่มคนมุสลิมเป็น

ส่วนน้อย ซึ่งเรื่องราวการใส่ฮิญาบครั้งแรกของพวกเธอจึงอาจแตกต่างพ้ืนที่สังคมที่มีมุสลิม เป็น

ส่วนมาก การใส่ฮิญาบอาจไม่ได้มาจากการปลูกฝังเรื่องศาสนาจากสถาบันครอบครัวหรือโรงเรียนสอน

ศาสนาทั้งหมด รวมไปถึงสภาพแวดล้อมความเป็นสังคมมุสลิมที่อาจไม่เข้มข้นเท่าพ้ืนที่ชายแดนใต้ 

เหตุผลในการสวมใส่ผ้าคลุมของพวกเธอจึงมีที่มาแตกต่างกัน อย่างเรื่องราวของ ซาร่า มีนา และตา  

 “ซาร่า” เป็นมุสลิมที่เติบโตในชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ ฝ่ายพ่อเป็นมุสลิมกรุงเทพฯ ส่วนฝ่าย

แม่นั้นเป็นมุสลิมฉะเชิงเทรา เธอเล่าว่าทั้งฝ่ายพ่อและแม่ไม่ได้เคร่งครัดมากในเรื่องศาสนา ญาติบาง

คนเองก็มีดื่มสุราซึ่งเป็นข้อห้ามทางศาสนา เธอมีความเห็นว่าบรรยากาศฮิญาบในกรุงเทพฯ จะเห็น

เฉพาะช่วงมีกิจกรรมทางศาสนา โดยแม่เธอเองจะใส่ผ้าคลุมเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ส าคัญ เนื่องจาก

ช่วงเวลาปกติแม่เธอท างานราชการ ซึ่งไม่ได้อนุญาตให้ใส่ แต่ครอบครัวเธอจะเคร่งครัดเรื่องอาหาร 
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ตั้งแต่เด็กเติบโตมากับชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ ตอนนี้ซาร่าก าลังเรียนอยู่ระดับปริญญาตรีที่

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซาร่าเล่าว่าทางบ้านปลูกฝังเรื่องฮิญาบแต่ไม่ได้บังคับ โดยได้อบรมเธอว่าฮิญาบ

เป็นสิ่งที่ดีงามส าหรับผู้หญิงมุสลิม ตัวเธอเองก็ใส่มาตั้งแต่เด็กเวลาไปโรงเรียนแต่กลับบ้านก็ถอด และ

ไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากเพ่ือน “ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าเป็นแค่เสื้อผ้า” เธอเล่า โดยเหตุการณ์ที่ท าให้เธอ

ตัดสินใจคลุมฮิญาบอย่างจริงจังเกิดขึ้นในช่วงขึ้นมัธยมปลาย 

  มีคนแถวบ้านที่เขาเคร่งหน่อย เป็นคณะใหม่เขาเข้ามาเตือนเรา เขาให้ทุนเรา ใน

ฐานะเด็กก าพร้าพ่อเสีย แต่ก็ไม่ได้ชอบการเตือนของเขา เพราะเขาเตือนเราต่อหน้าคน

หลายๆ คน ในวันที่ให้ทุนว่าโตแล้วต้องใส่ผ้าคลุมตลอด เราไม่ชอบมุมมองการเตือนของเขา 

เตือนต่อหน้าคนอื่น ลูกหลานเขาก็ยังมีที่ไม่ใส่ผ้าคลุม กลายเป็นว่าใส่เพราะมีคนบอกให้ใส่   

(ซาร่า, สัมภาษณ์:14 สิงหาคม 2563) 

 เหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นช่วงตอนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ซาร่าคิดจะไม่ใส่ฮิญาบแล้วเมื่อขึ้นปี

การศึกษาใหม่ โดยเธอได้ซื้อเครื่องแบบทั่วไปที่ไม่ใช่เครื่องแบบ “แขนยาวกระโปรงยาว” ตาม

เครื่องแบบนักเรียนที่กระทรวงศึกษาท่ีการก าหนดไว้ส าหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม   

 เพราะขึ้นช่วงชั้นใหม่ จะได้ไม่ต้องปรับตัวมาก แต่ต้องกลับไปซื้อพวกเสื้อแขน

ยาว แล้วใส่ผ้าคลุม ก็รู้สึกแย่นะ เหมือนเราไม่ได้ตั้งใจที่จะใส่แล้วอะ เราอยากใส่ชุด

นักเรียนเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ บ้าง ไม่อยากรู้สึกว่าต้องไปหาซื้อเสื้อหรือผ้าคลุมมาใส่เพิ่ม

แล้ว ก็โดนบังคับแหละ เลยต้องใส่ ถ้าไม่โดน ก็คงไม่ใส่ ท าตามความรู้สึกเรา แต่พอโดน

บังคับ แล้วเราไม่อยากพูดอะไร ก็ต้องท าตาม เพราะด้วยนิสัยเราด้วยแหละ ที่ไม่ใช่คนสู้

คน ใครสั่งให้เราท าไรก็ท า แล้วเราก็มองว่าเขาก็หวังดีแหละ ในหนทางศาสนา ก็เลยรู้สึก

ว่า ใส่ก็ได้ แต่ก็รู้สึกแย่ที่เราไม่ได้อยากท าในสิ่งที่เราต้องการจริงๆ (เพิ่งอ้าง, สัมภาษณ์:14 

สิงหาคม 2563) 

 เช่นเดียวกับ “ฟา” หญิงสาวจากปัตตานีที่มาการใส่ฮิญาบของ “ซาร่า” ไม่ได้มาจากการ

ปลูกฝังให้คลุมฮิญาบจากครอบครัว แต่เกิดจากลักษณะในแง่ถูกกดดันให้สวมใส่ในความรู้สึกของพวก

เธอ  ในขณะที่ “มีนา”และ “ตา” ที่ปัจจุบันนี้ท างานแล้ว เรื่องราวฮิญาบของพวกเธอแตกต่างจากฟา

และซาร่า พวกเธอเล่าย้อนความถึงท่ีมาการใส่ฮิญาบของตัวเองว่า  
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   พี่เริ่มใส่ตอนมัธยมจ้ะ แต่ตอนเรียนไม่ได้ใส่ มาเริ่มใส่ตลอดเวลาก็ตอนเรียน 

มหาลัย พี่ไม่ได้ปิดหน้าจ้า แต่ปิดบ้างเป็นบางครั้ง เช่น ไปออกค่ายกับชมรม หรือเดินทาง

ค้างคืนต่างจังหวัด พี่จะปิดหน้าไปจ้ะ ส าหรับพี่ฮิญาบคือการปกปิด คือเกียรติของพี่ พี่รู้สึก

ปลอดภัย รู้สึกมีเกียรติทุกครั้งที่ได้ใส่ ไม่ว่าจะคนรอบข้างหรือใครก็ตามจะให้เกียรติพี่มากๆ 

ไม่ว่าจะค าพูดค าจา หรือการกระท า มันจึงความหมายส าหรับพี่มากๆ อีกอย่าง การที่พี่คลุม

ฮิญาบ พี่รู้สึกได้ว่าพี่ก าลังเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่ให้ต่างศาสนิกที่อยู่รอบข้างพี่ได้รู้จักกับ

อิสลามมากข้ึน ดังนั้นพี่จึงต้องพยายามปฏิบัติตัวให้ดี ให้เขาเข้าใจอิสลามผ่านตัวพี่ให้ได้ (ตา, 

สัมภาษณ์:24 สิงหาคม 2563) 

 “ตา” เป็นพนักงานออฟฟิศด้านไอที เธอไม่ได้สวมใส่ฮิญาบเนื่องจากครอบครัวปลูกฝังและ

เป็นที่น่าสนใจว่าครอบครัวเธอได้ห้ามเรื่องการใส่ฮิญาบด้วย  

  พี่มาจากครอบครัวที่สั่งห้ามคลุมผมน่ะ พี่เลยมักจะบอกทุกคนเสมอว่า ถ้าเรียก

การคลุมผมว่าการกดข่ี พี่คงเป็นคนหนึ่งที่พยายามกดข่ีตัวเองอยู่ บ้านพี่ถ้าพูดแบบเข้าใจง่าย 

จะแนวสมัยใหม่ ที่มองว่ามันไม่จ าเป็นอ่า และเขามองว่า เราเป็นคนดีได้ โดยไม่ต้องใส่ผ้า

คลุม หรือบ่งบอกใคร (เพิ่งอ้าง, สัมภาษณ์: 25 สิงหาคม 2563) 

 กรณีของ “ตา” คล้ายคลึงกับ “มีนา” Marketing Researcher ในบริษัทแห่งหนึ่งในพ้ืนที่

กรุงเทพฯ ซึ่งพวกเธอเลือกคลุมฮิญาบเพราะความศรัทธา โดยมีเริ่มคลุมฮิญาบตอนปี 1 เมื่อเข้าเรียน

ทีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แต่การใส่ฮิญาบส าหรับเธอไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากเธอได้คลุมฮิญาบมาบ้าง 

โดยเหตุผลที่ใส่ฮิญาบแบบทางการมีท่ีมาจากการได้รู้จักชมรมมุสลิมในมหาวิทยาลัยแบบอย่างจากรุ่น

พ่ีในชมรม ซึ่งเธอเล่าจุดเปลี่ยนให้เธอคลุมฮิญาบว่า   

  มีเหตุการณ์หนึ่ง เป็นงานแรกพบในชมรม มีกิจกรรมที่ร่วมพูดคุยกัน ปิดไฟ มี

ค าถามว่า ถ้าวันหนึ่งเราไปอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์ เราจะพูดกับอัลเลาะห์อย่างไรต่อสิ่งที่เราได้

ปฏิบัติมา ในแง่ความรู้สึกฉันรู้สึกว่าอีหม่ามเราเพิ่ม ศรัทธาเราเพิ่มข้ึน เราจะปฏิบัติตามหลัก

ศาสนาเพิ่มข้ึน ทั้งเร่ืองการการกิน การแต่งกาย (มีนา, สัมภาษณ์: 20 สิงหาคม 2563)   

 โดยเรื่องราวของมีนา สะท้อนมุมมองแนวคิดเรื่องฮิญาบในแง่มุมศาสนาที่เกิดจากตัวปัจเจก

เองในการเลือกที่จะสวมใส่ฮิญาบโดยไม่ได้เกิดจากการปลูกฝังจากครอบครัว หลังจากคลุมฮิญาบเธอ

ได้ตัดสินใจได้คลุมฮิญาบแบบปิดใบหน้าเผยให้เห็นเพียงดวงตา (นิกอบ) โดยเธอเล่าช่วงเวลาตอนนั้น
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ไว้ว่า มีระดับการปฏิบัติการตามหลักศาสนา โดยเริ่มจากการหาความรู้ศึกษาในศาสนา  แล้วจึงใส่

ฮิญาบและเมื่อตัดสินใจสวมนิกอบ ก็ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนิกอบเพ่ิมเติมจึงแต่งกายในลักษณะ

ดังกล่าว  

 ในตอน ปี 2 เทอม 2 เราศึกษามากขึ้นตอนนั้นไปท าค่ายของชมรมด้วย เราใช้

เวลา 2 อาทิตย์ในการตัดสินใจว่าจะปิดหน้าไหม เรารู้สึกเบื่อที่จะเจอคน ไม่อยากให้ใคร

เห็นหน้า เพื่อนมุสลิมก็มีตกใจ แต่ไปในเชิงบวก เพื่อนศาสนาอื่นเพื่อนที่เราคบไม่มีในเชิง

ต่อต้านศาสนาอิสลามอยู่แล้ว ในแง่ปฏิบัติเราส ารวมมากขึ้น ถ้าการคลุมผมจากลดเสียง 

จาก level 10  จะเป็น 3 ปิดหน้าจะเป็น 8 มันเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตอนนั้นอ่านหนังสือ

ศาสนามากขึ้น ไม่สุงสิง ไม่คุยกับผู้ชายเลย การเที่ยวห้างก็จะยิ่งลดลงไปอีก แต่ปกติก็ไม่

ไปอยู่แล้ว ไม่ใช่เพราะตอนเราปิดหน้านะ แต่มันเป็นเพราะว่าหลังจากที่เราปิดหน้า เราไม่

รู้ว่าเราจะไปท าไมมากกว่าเพราะว่าเราศึกษาศาสนามากขึ้น ก่อนที่จะปิดหน้าเราไปนั่งดู

วิถีชีวิตคนสวมนิกอบที่อังกฤษ หรือที่อเมริกาอะไรอย่างนี้ เรารู้สึกว่า อย่างที่บอก take 

my time to Nikob เราจะมีวิถีชีวิตอย่างไร เราก็รู้สึก เรา proud ในตัวเองมากๆ ในการ

ที่จะเดินไปไหนเราสวมนิกอบอะ ฉะนั้นการไม่ไปห้างไม่ใช่เหตุผลของตั้งแต่เราสวมนิกอบ

นะ แต่ว่ามันเป็นหนึ่งใน practice ของเราที่เราปฏิบัติน้อยลงหลังจากเราสวมใส่นิกอบ 

หลังสวมนิกอบส่วนใหญ่จะใช้เวลากับการอ่านหนังสือเยอะมากขึ้นมากๆ เพื่อจะท าให้

หัวใจของเรามันมั่นคงในการสวมนิกอบมากขึ้น ถ้าเราไม่ proud ในการสวมนิกอบ แล้ว

เราไม่มีชุดข้อมูลมา มา support ความคิดของเรา เราก็จะถอดมันออกได้ง่ายมากๆ   

(มีนา, สัมภาษณ์: 20 สิงหาคม 2563)  

 จากเรื่องราวของ “ตา” และ “มีนา” การสวมใส่ฮิญาบของผู้หญิงมุสลิมที่มีภูมิล าเนาอยู่ที่

สังคมเมืองอย่างกรุงเทพฯ แม้พวกเธอแม้มีความคุ้นเคยกับฮิญาบอยู่บ้าง แต่เธอเริ่มคลุมฮิญาบในแง่

ปฏิบัติเป็นกิจวัตรเมื่อเข้าศึกษาในช่วงมหาวิทยาลัย ซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงมุสลิมในพื้นท่ีชายแดนใต้ที่มี

ช่วงอายุที่น้อยกว่า ซึ่งบรรยากาศฮิญาบในพ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ย่อมแน่นอนว่าอาจไม่ใช่

ภาพที่คุ้นเคยในสังคม แต่ก็สะท้อนให้เห็นความศรัทธาของผู้หญิงมุสลิมเองในการเลือกใส่ฮิญาบ  

ความสนใจในการศึกษาและปฏิบัติตามหลักการศาสนา   

 จากเรื่องราวของผู้หญิงมุสลิมที่คลุมฮิญาบข้างต้น แสดงให้เห็นว่ากระบวนการทางสังคมที่มี

ผลต่อการคลุมฮิญาบ รวมไปถึงมุมมองความรู้สึกของผู้หญิงมุสลิมเองมีความแตกต่างหลากหลาย การ
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สวมใส่ให้เป็นไปในแง่ปฏิบัตินั้นบางครั้งไม่ได้เกิดจากการปลูกฝังศาสนาจากสถาบันครอบครัวเท่านั้น

แต่รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศการคลุมฮิญาบเป็นเรื่องปกติในพ้ืนที่สาธารณะ อย่างใน

พ้ืนที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่มีบรรยากาศการสวมใส่ ฮิญาบ เช่น ในสังคมอย่างพ้ืนที่ชายแดนใต้ที่

ผู้หญิงมุสลิมหลายๆ คนเติบโตมา ในขณะที่พ้ืนที่กรุงเทพฯ อย่างภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย การมี

ชมรมมุสลิมได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมุสลิมกรุงเทพฯ ที่มีกลุ่มคนมุสลิมเป็นส่วนน้อย เรียนรู้หลักการทาง

ศาสนามากขึ้นจากการมีแบบอย่างจากรุ่นพ่ี เป็นปัจจัยที่มีผลในการเลือกคลุมฮิญาบ ส่วนในแง่

ความรู้สึกนั้น มุมมองของผู้หญิงต่อฮิญาบก็มีความแตกต่างเช่นกันไม่ว่าในพ้ืนที่ชายแดนใต้หรือพ้ืนที่

กรุงเทพฯ จะเห็นได้ว่าบางครั้งการเริ่มสวมใสฮิญาบของผู้หญิงมุสลิมมาจากความกดดันรอบข้าง

เช่นกัน  

 ปัจจัยที่มีผลต่อการสวมใส่ฮิญาบของผู้หญิงมุสลิม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดนใต้ได้สะท้อน

ภาพฮิญาบเป็นเรื่องปกติในพื้นที่สาธารณะได้อย่างชัดเจน ดังนั้นส าหรับสังคมมุสลิมหรือตามหลักการ

ศาสนาอิสลาม ฮิญาบส าหรับผู้หญิงมุสลิมจึงเป็นเรื่องสาธารณะ ผู้หญิงมุสลิมต้องสวมใส่ฮิญาบเมื่ออยู่

นอกพ้ืนที่บ้าน เมื่อมาโรงเรียน มัสยิด เมื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชน ในด้านหนึ่งจึงอาจกล่าวได้

เหมือนดังที่ “ฟา” ให้ความเห็นว่า  “ฮิญาบ เป็น a must”  เป็นความปกติที่ผู้หญิงมุสลิมต้องปฏิบัติ  

อย่างไรก็ตามจากเรื่องราวของผู้หญิงมุสลิมทั้ง 10 คน พวกเธอเลือกสวมใส่ฮิญาบเมื่อต้องออกมาใน

พ้ืนที่สาธารณะโดยไม่ว่าพวกเธอจะมีภูมิล าเนามาจากที่ไหนหรือไม่ว่าพวกเธอจะไปอยู่ที่ใดก็ตาม 

ความเชื่อทางศาสนาที่ได้ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตไม่เพียงในพ้ืนที่ส่วนตัวแต่รวมไปถึงในพ้ืนที่สาธารณะ

สะท้อนให้เห็นถึงศาสนาอิสลามในบริบทสังคมสมัยใหม่ 
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บทที่ 4 

ฮิญาบ: ชีวิตในพื้นที่สมัยใหม่  

 ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ตัวตนฮิญาบข้องเกี่ยวบริบทสังคมแวดล้อมอยู่เสมอ ฮิญาบในสังคม

วัฒนธรรมหนึ่งๆ นั้นเชื่อมโยงสัมพันธ์ผ่านปัจจัยเชิงพ้ืนที่ บริบททางสังคมวัฒนธรรมและกลุ่มคนที่

ปฏิสัมพันธ์ ซึ่งอาจพิจารณารูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้ดังดังนี้ 

 1. ในพ้ืนที่สาธารณะที่เป็นสังคมมุสลิม ปฏิสัมพันธ์กับคนกลุ่มเดียวกัน เช่น ชุมชนมุสลิม 

พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาอิสลาม 

 2. ในพ้ืนที่สาธารณะที่ไม่ใช่สังคมมุสลิม มีการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่หลากหลาย เช่น ใน

พ้ืนที่ออนไลน์ ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย พ้ืนที่ที่มุสลิมเป็นคนส่วนน้อย  

 รูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคมดังกล่าวในการรับรู้ปฏิบัติต่อผู้หญิงมุสลิมของสังคม และผู้หญิง

มุสลิมเองในการรับรู้ปฏิบัติต่อตัวเองและปฏิสัมพันธ์ใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนจึงหลากหลายและทับ

ซ้อน เช่น การคลุมฮิญาบในพ้ืนที่สังคมมุสลิมที่มีความเคร่งครัดหรือในพ้ืนที่ทางศาสนา อย่างมัสยิด 

โรงเรียนสอนศาสนา รูปแบบผ้าคลุมจะเน้นความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักการ  ถือปฏิบัติตามกฎ

หรือค่านิยมสังคมมุสลิมนั้นๆ ฮิญาบในพ้ืนที่สังคมมุสลิมจึงเป็นการต่อรองเมื่อออกมาจากพ้ืนที่บ้านมา

สู่พื้นที่สาธารณะ โดยใช้ฮิญาบเป็นเครื่องมือต่อรองกับอ านาจเพศชายหรือพ้ืนที่ของเพศชาย ฮิญาบให้

ความชอบธรรมและปกป้องผู้หญิงเมื่อปรากฏกายในพ้ืนที่สาธารณะ ผ่านภาพลักษณ์ผู้หญิงที่ดี

เคร่งครัดตามหลักการศาสนา ท าให้มีบทบาทในพ้ืนที่สาธารณะ สามารถท างาน เรียนหนังสือนอก

พ้ืนที่บ้าน ซึ่งตามบริบทสังคมปัจจุบันสิ่งดังกล่าวช่วยยกระดับผู้หญิงมุสลิมภายใต้สภาวะที่เป็นรองได้ 

(ธัญญธร สายปัญญา, 2556: 112-129) 
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 ในขณะที่ตัวตนผู้หญิงมุสลิมในพ้ืนที่สาธารณะที่ไม่ใช่สังคมมุสลิม พวกเธอต้องต่อรองต่อกลุ่ม

คนอ่ืน อัตลักษณ์ของพวกเธอมีความลื่นไหลและหลากหลาย เช่น มุสลิมในหนองข่าย ซึ่งเป็นชุมชน

ข้ามถิ่นของกลุ่มคนมุสลิมที่ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ภาคอีสาน ผู้หญิงมุสลิมที่นี่ เลือกคลุมฮิญาบ

เฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรมศาสนา โดยไม่ได้แต่งกายเช่นนั้นในชีวิตประจ าวัน ทั้งจากชีวิตการท างานที่ไม่

สะดวกให้คลุมฮิญาบ แม้บางคนเคยใส่ฮิญาบมาจากบ้านเกิด แต่เมื่อย้ายมาอยู่ที่นี้พวกเธอได้เลือกจะ

ถอดฮิญาบ โดยพวกเธอได้เล่าว่า “การสวมฮิญาบท าให้รู้สึกแปลกแยกเนื่องจากเป็นกลุ่มคนส่วนน้อย” 

แต่พวกเธอยังคงแต่งกายมิดชิด เลือกใส่เสื้อแขนยาว ขายาวไว้ รวมไปถึงผู้หญิงมุสลิมที่เป็นมุอัลลัฟ 

(เข้ารับศาสนา) ซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่เอง พวกเธอเลือกที่จะไม่คลุมฮิญาบ เนื่องจากไม่สะดวกในการ

ท างานและไม่คุ้นชิ้นการคลุมฮิญาบ แต่เลือกปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้สอดคล้องกับศาสนแทน โดย

การใส่เสื้อผ้าให้ปกปิดร่างกายให้มิดชิด (ลักษิณา เงาะเศษ, 2562: 122-123)   

 นอกจากนี้ในพ้ืนที่สาธารณะที่ไม่ใช่สังคมมุสลิม ฮิญาบได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับบริบท

สังคมด้วย อย่างฮิญาบในสังคมยุโรปนั้นถูกน ามาท าให้เป็นแฟชั่นเพ่ือเชื่อมร้อยความแตกต่างระหว่าง

วัฒนธรรม อย่างเรื่องราวของ อิมาม อัลเดบ ดีไซเนอร์หญิงมุสลิมชาวสวีเดน และ ฮาลิม่า เอเดน 

(Halima Aden) นางแบบสาวชาวมุสลิมอเมริกันเชื้อสายโซมาเลีย 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 1, 2 อิหม่าม อัลเดบ ดีไซเนอร์หญิงมุสลิมชาวสวีเดน พันผ้าแบบ Turban สไตล์แอฟริกันที่เธอ

ออกแบบ และ Halima Aden นางแบบสาวมุสลิมอเมริกันเชื้อสายโซมาเลีย 

ที่มา https://prachatai.com/journal/2015/12/63168 

https://www.facebook.com/KingLimaa/ 

https://prachatai.com/journal/2015/12/63168
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 อิมาม อัลเดบ ดีไซเนอร์หญิงมุสลิมชาวสวีเดนกล่าวถึงชีวิตภายใต้ฮิญาบของเธอไว้ว่า เธอเคย

ถูกกีดกันการท างานจากการคลุมฮิญาบ และอคติเหมารวมต่อคนมุสลิมจากกระแสหลังเหตุการณ์ 

9/11 เธอเริ่มคลุมฮิญาบตั้งแต่อายุหกขวบ การถูกกีดกันในการรับเข้าท างาน ท าให้อิมามตัดสินใจ

ดีไซน์ฮิญาบ รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย จากที่เคยพันรอบใบหน้า เปลี่ยนเป็นการมัดไว้ด้านหลังคล้ายๆ กับ

การพันศีรษะสไตล์แอฟริกัน และกลายเป็นที่นิยมทั้งในกลุ่มสตรีมุสลิมและสตรีทั่วๆ ไป (นริศรา  

สื่อไพศาล, ออนไลน์, 2558) กระแสแฟชั่นมุสลิม การดีไซน์ฮิญาบให้ทันสมัย ซึ่งในที่นี่คือการประยุกต์

เข้ากับแฟชั่นเครื่องแต่งกายสมัยใหม่ มีหลากหลายรูปแบบไม่ตายตัว เน้นความสวยงาม มีสีสันและ

การตกแต่ง  อย่างการพันผ้าแบบ Turban สไตล์แอฟริกันของ อิมาม อัลเดบ จะมีการตกแต่งด้วย

เครื่องประดับ คลุมผ้าพันไว้เฉพาะส่วนศีรษะปกปิดส่วนเส้นผม แต่ไม่ได้ปกปิดใบหู คอ หรือหน้าอก 

ซึ่ง “แตกต่างจากการสวมฮิญาบตามหลักการหลังกระแสฟ้ืนฟูอิสลามที่เน้นการปกปิดทุกส่วนของ

ร่างกายผู้หญิง มีขนาดฮิญาบที่ใหญ่และเลือกใช้โทนสีด า น้ าตาล และเทา แสดงถึงความเคร่งขรึมและ

เคร่งครัด”(อัมพร หมาดเด็น, 2557: 707,712) การดีไซน์ฮิญาบให้ทันสมัยจึงเป็นความพยายามอย่าง

หนึ่งของผู้หญิงมุสลิมในการต่อรองกับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมทั้งสอง ท าให้การสวมใส่ฮิญาบ

ของผู้หญิงมุสลิมแม้เป็นการปฏิบัติตามหลักการศาสานาก็ยังสามารถแสดงออกถึงความชอบส่วนตัว 

หรือการสะท้อนตัวตนผู้สวมใส่ในโลกแฟชั่นด้วย การรับรู้ต่อฮิญาบในลักษณะดังกล่าว ท าให้ตัวตน

ฮิญาบในสังคมภายนอกโดยเฉพาะในพ้ืนที่รัฐฆราวาสได้รับการยอมรับมากขึ้น (ณิชชา เสริฐปัญญารุ่ง, 

ออนไลน์, 2560)  

 เช่นเดียวกับเรื่องราวของนางแบบสาวชาวมุสลิมอเมริกันเชื้อสายโซมาเลีย ฮาลิม่า เอเดน 

(Halima Aden) การยืนหยัดที่จะคลุมฮิญาบไว้ของเธอ ท าให้ชุดแต่งกายด้วยความเชื่อทางศาสนา

เป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นชั้นน าระดับโลก และถือเป็นการสลายเส้นแบ่งครั้งส าคัญที่สะท้อนถึงให้

เห็นถึงการเปิดรับความหลากหลายของผู้คน (diversity) ต่อตัวตนฮิญาบในพ้ืนที่สมัยใหม่ โดยฮาลิม่า

ได้กล่าวถึงจุดยืนในการแสดงตัวตนด้วยการใส่ฮิญาบของเธอว่า การที่เธอใส่ฮิญาบในทุกวันนั้น เพราะ

ต้องการคงความเป็นตัวตนในทุกผลงานที่สร้างสรรค์ การสวมฮิญาบถือเป็นการแสดงความรักต่อ

ศาสนาที่เธอได้เลือกแล้ว เธอเชื่อว่าทุกคนควรมีอิสรภาพในแสดงตัวตน รวมถึงสิทธิด้านการแต่งกาย 

(Thaibunterng ThaiPBS, ออนไลน์, 2560) 
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 พ้ืนที่ทางสังคมวัฒนธรรมจึงเชื่อมโยงกับตัวตนฮิญาบเสมอ สะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมที่

หลากหลายของชีวิตผู้หญิงมุสลิม โดยในสังคมไทยนั้นแม้ผู้หญิงมุสลิมจะมี สถานะและบทบาท

ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมมุสลิมอ่ืนๆ แต่ความเปลี่ยนแปลงทางศาสนาที่มีแนวโน้ม

เคร่งครัดขึ้น (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2557: 35) และกระบวนการการท าให้เป็นอิสลาม ( Islamization) 

ผ่านภาพที่ชัดเจนที่สุดของกระบวนการดังกล่าวที่ปรากฏแก่สังคมภายนอกคือการแต่งกายของผู้หญิง

มุสลิมในสังคมไทยด้วยฮิญาบ (เสาวนีย์ จิตหมวด, 2531: 245) การด ารงอยู่ของผู้หญิงมุสลิมไทยใน

พ้ืนที่สาธารณะเมื่อออกมานอกบ้าน มาท างาน มาเรียน ฯลฯ จึงต้องเผชิญรูปแบบการด ารงอยู่ ใน

ฐานะผู้หญิงมุสลิมผ่านการแสดงออกด้วยฮิญาบพร้อมๆ กับในฐานะผู้หญิงแห่งยุคสมัยใหม่ (อัมพร 

หมาดเด็น, 2557: 677) ในขณะเดียวกันนั้นพวกเธอก าลังต้องเผชิญจากการเหยื่อของความหวาดกลัว

และความขัดแย้ง ซึ่งเริ่มมีสัญญาณความรุนแรงมากข้ึนในสังคมไทย (ดอน ปาทาน, 2561: 79)  

 

สังคมเมือง: พื้นที่แห่งโอกาสและการสร้างความก้าวหน้าในชีวิตของผู้หญิงมุสลิมสมัยใหม่ 

 พ้ืนที่สังคมเมืองอย่างกรุงเทพฯ และปริมณฑลอันเป็นศูนย์กลางความเจริญและการพัฒนาใน

ด้านต่างๆ ของประเทศไทย ทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ฯลฯ 

การเป็นศูนย์กลางความเจริญและการพัฒนาดังกล่าว ถือเป็นเหตุผลส าคัญอย่างหนึ่งที่ได้ดึงดูดทั้ง

ทรัพยากรการลงทุนต่างๆ และผู้คนจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาวัฒนธรรม

เข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้คนย้ายถิ่นเข้ามาในกรุงเทพมหานครจึงมีจ านวนมากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ของ

ประเทศอย่างเด่นชัด จนถูกขนานนามว่า  “เมืองโตเดี่ยว” ที่มีความเป็นเมืองเอกนคร (Primate City) 

ตามลักษณะความเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อย่างมาก มากจนมีขนาดใหญ่ห่างจากเมืองที่ใหญ่รองลงมา 

เป็นการเติบโตแต่เพียงเมืองเดียวล้ าหน้าเมืองอ่ืนๆ โดยกรุงเทพมหานครยังคงเป็นเมืองโตเดี่ยวของ

ประเทศไทยต่อไป โดยเฉพาะเมื่อพ้ืนที่ความเป็นเมืองของกรุงเทพมหานครไม่ได้มีขอบเขตเพียงตัว

กรุงเทพฯ โดดๆ เท่านั้น สังเกตได้ว่าลักษณะของสังคมเมืองได้ขยายออกไปในจังหวัดปริมณฑล และมี

แนวโน้มที่จะขยายต่อไปในจังหวัดอ่ืนๆ ที่อยู่ ในวงรัศมีของการพัฒนาเมืองและการเติบโตตาม

ธรรมชาติของเมืองที่ต้องมีการขยายตัวออกไป กรุงเทพมหานครและเมืองบริวารจึงยังคงดึงดูดคนและ

ทรัพยากรจากที่ต่างๆ ไม่ต่างจากที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่นี้ จนในปัจจุบัน
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เองแทบไม่สามารถแยกเขตของกรุงเทพมหานครกับเขตของจังหวัดปริมณฑลได้ เพราะมีพ้ืนที่ของ

ความเป็นเมืองที่ต่อเนื่องกันจนเรียกได้ว่าเป็นเมืองเดียวกัน (กาญจน ตั้งชลทิพย์, 2550: 1-2, 17) 

 “เมือง” ได้รับการนิยามที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัยบนพ้ืนฐานที่แสดงถึงพ้ืนที่ที่มี

ขอบเขตแยกออกจากชนบท และมีแบบแผนของการจัดองค์กรภายในที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม

ความหมายกว้างๆ ของเมือง หมายถึง การตั้งถิ่นฐานถาวรขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างถาวร 

ประกอบด้วยอาคารบ้านเรือน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือรองรับประชากรจ านวนมาก 

และมีความหนาแน่นที่อยู่ในระดับสูง (อาสาฬห์ สุวรรณฤทธ, 2563: 2) โดยสังคมเมือง หรือ Urban 

Society ถือได้ว่าเป็นลักษณะหรือตัวบ่งชี้ประการหนึ่งถึงความเป็นสมัยใหม่ (modernity) หรือสังคม

สมัยใหม่ (modern society) ด้วยเหตุนี้ ลักษณะหรืองค์ประกอบต่างๆ ที่ สะท้อนถึงความเป็นสังคม

เมืองนั้น จึงสามารถบ่งชี้ถึงภาวะทันสมัย (modernity) หรือสังคมสมัยใหม่ (modern society) ได้

ด้วยเช่นกัน ซึ่งลักษณะที่สะท้อนถึงความเป็นสังคมเมืองมีหลายประการ อาทิ สถานที่ตั้งของอาคารสูง

จ านวนมาก ความแออัตของที่พักอาศัย ขนาดและความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ สภาพการ 

จราจรที่คับคั่ง การรวมศูนย์อ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบทางการ

หรือความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ ค่านิยม เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกเทคโนโลยี ตามกระแสนิยม 

ฯลฯ (นิเทศ ตื่นนะกุล, 2546: 35-37; ปรีชา คุวินทร์พันธ์, 2547: 12-14 อ้างถึงใน ศิริพงศ์ ปาลกะ

วงศ์ ณ อยุธยา 2557: 179) 

 กลุ่มคนมุสลิม ถือเป็นกลุ่มคนที่สัมพันธ์กับความเจริญของเมืองและสังคมสมัยใหม่ดังกล่าวนี้ 

ทั้งต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนโอกาสและประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาไปสู่สังคม

เมือง มีกลุ่มคนมุสลิมที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามารวมไปถึงมีชุมชนมุสลิมดั้งเดิมหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่

กรุงเทพฯ และปริมณฑลอยู่แล้ว เช่น ชุมชนมุสลิมย่านรามค าแหง ชุมชนสี่แยกบ้านแขก ชุมชนมัสยิด

บางหลวง ชุมชนมัสยิดต้นสน  ถนนเพชรบุรีซอย 7 เป็นต้น โดยชุมชนเหล่านี้ได้พัฒนาไปสู่สังคมเมือง

ตามการพัฒนาที่เกิดขึ้นเช่นกัน  อย่างในพ้ืนชุมชนมุสลิมย่านรามค าแหงที่ผู้ศึกษาเคยเช่าหอพักอาศัย

อยู่ ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีกลุ่มคนมุสลิมจ านวนมากโดยเฉพาะกลุ่มที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาใหม่ ด้วยเหตุผลเพ่ือ

เข้ามาเรียนศึกษาหรือท างานในเมืองกรุง จากชุมชนมุสลิมริมคลองแสนแสบในอดีตเมื่อความเจริญ

แบบเมืองเข้ามา ตามการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ในเขตชานเมืองบางกะปิสู่ใจกลางกรุงเทพฯ 

จากเขตชานเมืองที่เป็นที่ชุมชนดั้งเดิมกลายเป็นชุมชนเมือง ท าให้พ้ืนที่แห่งนี้ในปัจจุบัน มีการจัดสรร
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ที่ดิน กลายเป็นศูนย์การค้า หมู่บ้านจัดสรร สถานศึกษา รวมถึงการเกิดขึ้นของชุมชนแออัด ซึ่งเกิด

จากการตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่นตามสองฟากถนน ซอยต่างๆ ที่เส้นทางถนนตัดผ่าน โดยส่วนใหญ่มัก

เป็นคนต่างถิ่น ที่เข้ามาประกอบอาชีพในเมืองหลวง โดยเฉพาะอาชีพค้าขาย และลูกจ้าง ซึ่งระดับ

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นปัจจัยที่เลือกสรรให้คนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เหมือนกัน เข้า

มาตั้งถ่ินฐานอยู่ด้วยกัน (สุนันทา สุวรรโณดม และคนอ่ืนๆ, 2537:89) 

 นอกจากฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นปัจจัยที่เลือกสรรให้คนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

มาอยู่รวมกัน “ลักษณะร่วมทางความเชื่อทางศาสนา” ส าหรับมุสลิมแล้วยังถือเป็นปัจจัยส าคัญที่

ดึงดูดกลุ่มคนมุสลิมให้อาศัยอยู่ร่วมกัน การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมืองของชุมชนมุสลิมในลักษณะ

ดังกล่าว จึงส่งผลให้ชุมชนมุสลิมในหลายพ้ืนที่กลายเป็นพ้ืนที่ที่เป็นชุมชนที่หนาแน่นด้วยประชากร

หรืออาจเรียกได้ว่ากลายเป็นชุมชนแออัด โดยการอยู่ร่วมกันนอกจากเพ่ือการประกอบศาสนกิจแล้ว 

ยังเป็นไปเพ่ือความสะดวกทั้งในการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเพ่ือให้ยากต่อการที่จะถูกผสมกลมกลืน 

(เสาวนีย์ จิตต์หมวด, 2531: 256, 2541: 64)  

  

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ย่านชุมชนมุสลิมรามค าแหง 

ที่มาภาพ : Facebook Fanpage มัสยิดยามีอุลอิสลามรามค าแหง 53 

 อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันแม้กลุ่มคนผู้ย้ายถิ่นเข้ามาใหม่ มีลักษณะของการบุกรุก ( Invasion) 

ของชุมชนผู้มาใหม่ (New Settlers) ต่อชุมชนผู้คนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ที่นี่ (สุนันทา สุวรรโณดมและคน

อ่ืนๆ, 2537:90) โดยมีความสัมพันธ์กันในลักษณะผู้เช่าและเจ้าของที่พักอาศัย มีความสัมพันธ์ในเชิง

ธุรกิจ มีผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นลักษณะของสังคมเมืองทั่วไปที่การติดต่อปฏิสัมพันธ์ความ

ผูกพันระหว่างผู้คนในชุมชน ย่อมน้อยกว่าชุมชนแบบดั้งเดิมที่ถือเป็นเครือญาติกัน แต่จากการที่ผู้คน
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ในย่านมีลักษณะร่วมกัน กล่าวคือนับถือศาสนาอิสลาม มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีซึ่งคล้ายคลึงกัน 

ท าให้บุคคลในชุมชนแห่งนี้มีความผูกพันกัน ศาสนสถานอย่างมัสยิด มีบทบาทส าคัญที่ท าให้คนสอง

กลุ่มได้พบเจอ สานความสัมพันธ์กลุ่มชนในละแวกนั้น ทั้งผู้คนดั้งเดิมต่อผู้มาใหม่หรือระหว่างหมู่ผู้ย้าย

ถิ่นฐานมาใหม่เอง จากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน โดยความสัมพันธ์ในลักษณะนี้อาจมี

ความแตกต่างจากอดีตที่การเข้ามาในสังคมเมืองมักมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่

เพียงแค่เครือข่ายทางศาสนาเช่นในปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เหล่าคนรุ่นใหม่มุสลิมแม้จะ

ศึกษาหรือท างานจากต่างที่มาต่างที่อยู่ แต่มักพบปะพบเจอเสมอในพ้ืนที่ชุมชนมุสลิมเพ่ือร่วมปฏิบัติ

ศาสนกิจโดยเฉพาะในโอกาสเทศกาลส าคัญต่างๆ ทางศาสนา เช่น ในเดือนถือศีลอด วันอีดิลฟิตรี เป็น

ต้น 

 ในอดีตความเป็นเครือญาติเป็นเครือข่ายทางสังคมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นเงื่ อนไข

ส าคัญในการเข้ามาในเมืองหลวงโดยเฉพาะส าหรับผู้หญิงจากต่างพ้ืนที่ ส าหรับผู้หญิงมุสลิมจาก

ต่างจังหวัดหากต้องการเข้ามาศึกษาในกรุงเทพฯ จะตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่จะมีญาติพ่ีน้องอยู่ที่กรุงเทพฯ 

เช่น ผู้หญิงมุสลิมจากพ้ืนที่ชายแดนใต้มักเข้ามาอยู่อาศัยบ้านญาติพ่ีน้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิม

จากปาตานีที่ถูกอพยพและกวาดต้อนไปอยู่กรุงเทพฯ ในช่วงรัชกาลที่ 1 ถึง 3  จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้

รุ่นปู่และรุ่นพ่อแม่มีเครือข่ายขึ้นไปศึกษาที่กรุงเทพฯ และต่อมาส่งเสริมให้รุ่นลูกได้รับการศึกษา 

โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา โดยพวกเธอจะขึ้นไปเรียนมหาวิทยาลัยเปิด คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(ทวีลักษณ์ พลราชม. 2554: 153-154) 

 ในปัจจุบันนี้ผู้ศึกษาพบว่าความช่วยเหลือในลักษณะเครือญาติอันเป็นใบเบิกทางให้ผู้หญิง

มุสลิมได้เข้ามาใช้ชีวิตในเมืองหลวงอย่างเช่นในอดีตได้ลดความส าคัญลง พวกเธอเหล่านี้ต่างเข้ามาใน

เมืองหลวงโดยที่ไม่มีญาติพ่ีน้องอยู่ในเมืองหลวง แต่ทางบ้านหรือครอบครัวก็ได้อนุญาตให้เข้ามาใช้

ชีวิตในเมืองหลวง โดยอาศัยอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลัย หรือห้องเช่าในลักษณะต่างๆ ส าหรับผู้หญิง

มุสลิมที่มีภูมิล าเนาจากต่างถิ่นการอนุญาตให้เข้ามาในเมืองในลักษณะนี้จึงถือเป็นปัจจัยส าคัญอย่าง

หนึ่งที่ผู้หญิงเหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึนในพื้นท่ีสาธารณะนอกพ้ืนที่บ้านภูมิล าเนาตนเอง และยิ่ง

ไปกว่านั้นอาจจะไม่ได้พ่ึงพาเครือข่ายชุมชนมุสลิมด้วย แต่กระแสความเป็นสมัยใหม่ ความเจริญและ

การพัฒนาในสังคมเมืองถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้พวกเธอสามารถสร้างโอกาสความก้าวหน้าใน

ชีวิตโดยไม่ต้องพ่ึงพาใครเช่นในอดีต “สังคมเมืองเปิดพ้ืนที่ให้ผู้หญิง” ตามรูปแบบหญิงสาวสมัยใหม่ 
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“Independent Woman” ที่สามารถเลือกเส้นทางของตนเองจากทรัพยากรและต้นทุนในสังคมเมือง 

ไม่ว่าระบบการศึกษาที่ทันสมัยและอาชีพการงานที่พร้อมรองรับในสังคมเมือง รวมไปถึงการพัฒนา

ด้านต่างๆ ที่รองรับวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง โดยเฉพาะย่านที่พักอาศัยต่างๆ ในลักษณะดังกล่าวนี้จึง

กล่าวได้ว่าความเจริญแบบสังคมเมืองได้ดึงดูดกลุ่มคนต่างๆ มองเห็นถึงช่องทางการสร้างโอกาส ใน

หน้าที่การงาน การศึกษาฯลฯ โดยเฉพาะส าหรับกลุ่มคนวัยหนุ่มสาว ในช่วงเวลาที่พร้อมด้วยแรงกาย

แรงใจ เข้ามาสร้างอนาคตและท าตามความฝันตามค่านิยมแบบสังคมสมัยใหม่ ในปัจจุบันนี้ผู้หญิง

มุสลิมจากต่างพ้ืนที่จ านวนมากจึงเลือกเข้ามาเรียนและเข้ามาท างานในเมืองหลวงที่สะท้อนถึงค่านิยม

ของผู้หญิงสมัยใหม่ที่สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาฝ่ายชายเพียงอย่างเดียว ซึ่ง

แม้การออกมาอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะของผู้หญิงมุสลิมในลักษณะดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ขัดกับค่านิยมทาง

สังคมแบบมุสลิมที่เน้นบทบาทผู้หญิงภายในบ้านก็ตาม 

    การท างานนอกบ้าน ออกมำเรียนนอกบ้ำนถึงจะไกล  นีมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปกติ

ในสมัยนี้ และนีมสนับสนุนให้ท า สมมติเรามีสามีเขาหาเงิน ภาระหนัก ถ้าเราช่วยหาเงิน

ได้ ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระ ผู้หญิงส่วนใหญ่ท างานในบ้านแต่ไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน 

เหมือนแม่เราท างานเมื่อไม่นานมานี้ แม่บอกว่าภูมิใจมากกว่า ไม่อยากรู้สึกมานั่งเกรงใจ

พ่อ (นีม, สัมภาษณ์: 16 สิงหาคม 2563) 

 เช่นเดียวกับยูในฐานะนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เธอให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า  

 เราโอเคมากที่ผู้หญิงออกมาท างานออกมาเรียน เรียนที่นี่เป็นต้นทุน ให้เรา

ส าหรับท างานในอนาคตที่เราจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิด เราอยากให้บ้านเรามีโรงเรียนที่

ทันสมัยเหมือนที่นี่ วิชาการดีๆ ที่สามารถสอนคนรุ่นต่อไป และอีกอย่างผู้หญิงก็ต้องเอา

ตัวรอด มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ แต่ถ้าแต่งงานแล้วเขาเลี้ยงดูเราได้ เราก็จะท าตามศาสนา

มากขึ้น แต่ตอนนี้ก็ยังมีมุมมองผู้หญิงจะต้องท างาน ไม่มีแล้วผู้ชายแบบนบี (ศาสดา)

ผู้หญิงต้องออกไปท างาน ถ้าทุกคนในครอบครัวท าหน้าที่ตัวเองดี มีความรับผิดชอบ ก็คง

ไม่มีปัญหาเพราะงานผู้หญิงหลักๆ คือดูแลครอบครัว (ยู, สัมภาษณ์:15 สิงหาคม 2563) 

 ยูเล่าว่า “ต้นทุน” จากสังคมเมืองตรงนี้คือประสบการณ์ที่ท าให้เธอมีมุมมองใหม่ๆ เพราะได้

ร่วมท างานกับเพ่ือนที่มีความคิดทัศนคติ สังคมวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อที่ต่างจากเธอ มีโอกาสไป
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ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ เพราะการเดินทางสะดวกกว่า และได้มีโอกาสการท างานพิเศษ เช่น การ

สอนพิเศษ เพราะสังคมเมืองมีการแข่งขันมากกว่าสังคมที่บ้านเธอ 

 ชีวิตในเมืองหลวงแม้อาจเป็นมายาคติหรือค่านิยมตามโฆษณากับชีวิตที่วาดฝันไว้ในเมือง

หลวง แต่หลายๆ ชีวิตก็ยอมเข้ามาเสี่ยง ณ พ้ืนที่นี้ ซึ่งในความเป็นจริงการอพยพเข้ามาในลักษณะ

ดังกล่าวไม่ใช่เพียงเกิดจากความฝันอันเลือนลอยที่ผู้คนต่างเข้ามากระจุกในสังคมเมือง หลายๆ ครั้ง

เป็นการถูกบีบบังคับ โดยเฉพาะจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้อย่างเพียงพอ

ในภูมิภาคอ่ืน อันเป็นผลจากการพัฒนาแบบเมืองโตเดียวที่ผ่านมา ความเจริญที่กระจุกอยู่กับที่ใน

ลักษณะที่ไม่ได้เกิดการกระจายตัวไปยังพื้นท่ีต่างภูมิภาคย่อมน าไปสู่ความเหลื่อมล้ าในสังคมด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะจากแผนพัฒนาที่เน้นกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางและเร่งการเติบโตให้เพ่ิมมากขึ้น เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีสถาบันการเงินและเป็นตลาดแรงงานที่ส าคัญ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงศูนย์กลาง

ด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ เช่น ด้านการศึกษาที่มีโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีความเข้มแข็งทาง

วิชาการ ที่หากมีโอกาสได้เข้าเรียนแล้วจะช่วยท าให้สามารถเข้ามหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศได้ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ยังตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครอีกเช่นกัน (กาญจนา ตั้งชลทิพย์ , 2550. 

8-9) การอพยพเข้ามาของกลุ่มคนต่างๆ จึงไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายแต่อย่างใด อย่างที่ผู้ให้

สัมภาษณ์ท่านหนึ่งเล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า กรุงเทพฯ ไม่ได้เป็นสังคมที่เธออยากจะอยู่ แต่อาชีพ

นักวิชาการของสามีเธอที่มีรองรับในกรุงเทพฯ ท าให้เธอต้องตัดสินใจมาอยู่กรุ งเทพฯ ด้วย แม้สามี

สามารถดูแลเธอได้โดยที่เธอไม่ต้องท างาน แต่เธอก็มีภาระที่จะต้องดูแลครอบครัวเธอเองและแบ่งเบา

ภาระของครอบครัวเธอที่อยู่ต่างจังหวัด การมาอยู่กรุงเทพฯ ถือเป็นโอกาสในการท างานครั้งแรกของ

เธอเช่นกัน 

 “เรามาอยู่กรุงเทพฯ เพราะบัง (สามี) ได้งานที่นี้ เหมือนเราเรียนจบต้องท างาน คือจริงๆ บัง

เลี้ยงเราได้ แต่เราต้องส่งเงินไปให้ที่บ้านด้วย” (ซุล, สัมภาษณ์: 30 กันยายน 2563) 

 ในงานศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งกลุ่มศึกษาเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นผู้หญิงมุสลิมที่มี

ภูมิล าเนาจากพ้ืนที่ชายแดนใต้ที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และกลุ่มที่สองเป็นผู้หญิง

มุสลิมที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเอง โดยกลุ่มคนที่มาจากต่างภูมิภาคที่เข้ามา

ศึกษาเข้ามาท างานในสังคมเมือง แม้พวกเธอไม่ได้มีเครือญาติอยู่ในพ้ืนที่แห่งนี้ แต่ก็ยังคงมีเครือข่าย

ทางศาสนาและภาษามลายู โดยเฉพาะผู้หญิงที่มาจากพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านพ้ืนที่ชุมชน
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มุสลิมหรือภายในชมรมมุสลิมในมหาวิทยาลัย สะท้อนบทบาทของเครือข่ายดังกล่าวในเมืองหลวง อัน

เป็นพ้ืนที่ทางสังคมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติทางศาสนา ถือเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งเมื่อเลือกมาใช้ชีวิต

ในเมืองหลวง  

 การรวมกลุ่มกันในลักษณะดังกล่าวในด้านหนึ่งถือเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันเพ่ือต่อรองการใช้ชีวิตในสังคมเมืองที่ยังเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยที่มีศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่แตกต่างไปจากชนส่วนใหญ่ของประเทศ (รัชนี สาดเปรม, 2521: 1) โดยเฉพาะในด้าน

ความเชื่อทางศาสนาหรือการเป็นมลายูมุสลิมที่ยังคงมีความเป็นอ่ืนในสังคมไทย และยิ่งปรากฏชัดขึ้น

เมื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่ยังคงมองว่าพวกเธอมีความแตกต่างจากกลุ่ม

คนส่วนใหญ่ (ทวีลักษณ์ พลราชม, 2554: 173)  

 กลุ่มท่ีสองท่ีมักเรียกกันว่ามุสลิมกรุงเทพฯ หรือมุสลิมภาคกลาง มุสลิมกลุ่มนี้มักจะตั้งถิ่นฐาน

ด้วยการรวมตัวเป็นชุมชน โดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชน อันเป็นศูนย์รวมของการประกอบ

ศาสนกิจและภารกิจต่างๆ ทางสังคมและยังคงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์มุสลิมท่ามกลางสังคมสมัยใหม่ 

โดยเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยที่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมแตกต่างจากกลุ่มคนส่วนใหญ่ในสังคมเช่นกัน ผู้หญิง

มุสลิมในกลุ่มนี้พวกเธอยังคงอัตลักษณ์ทางศาสนาตัวเองด้วยการสวมใส่ฮิญาบและวิถีปฏิบัติทาง

ศาสนาต่างๆ 

 โดยกลุ่มศึกษาทั้งสองกลุ่มแม้จะมีความแตกต่างทางภูมิล าเนา แต่ต่างก็คงไว้ซึ่ งการคลุม

ฮิญาบและพวกเธอต่างสัมพันธ์กับพ้ืนที่สังคมเมืองแห่งนี้ โดยเป็นเครื่องมือส าคัญที่สร้างความก้าวหน้า

ในชีวิต เปิดโอกาสด้านการศึกษาและการท างานเพ่ือก้าวไปสู่บทบาทแบบผู้หญิงในสังคมสมัยใหม่ของ

ผู้หญิงมุสลิมในปัจจุบันนี้ ที่ไม่ได้ยึดโยงเพียงบทบาทภายในบ้านตามจารีต ในแง่มุมนี้พ้ืนที่สังคมเมือง 

“กรุงเทพฯ และปริมณฑล” จึงมิเพียงมีมุมที่ผู้หญิงมุสลิมเหล่านี้มีความเป็นอ่ืนหรือเผชิญกับความ

แตกต่างเพียงอย่างเดียว แต่เป็นพ้ืนที่ที่พร้อมเปิดรับพ้ืนที่ทางศาสนา เช่น ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 

สถานที่ท างาน หรือพ้ืนที่ชุมชนมุสลิมดั้งเดิมที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบทสังคมเมือง 

และมีบทบาทส าคัญเชื่อมร้อยสัมพันธ์มุสลิมจากพ้ืนที่ต่างๆ เป็นเครือข่ายทางสังคมของมุสลิมในสังคม

เมืองที่ยึดโยงผ่านศาสนา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันที่พร้อมยอมรับความหลากหลาย

เพ่ือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนและเติบโตพร้อมกับสังคมเมือง    
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ชีวิตภายใต้ฮิญาบในสังคมเมือง  

 ชีวิตในสังคมเมืองของผู้หญิงมุสลิม พวกเธอหลายๆ คนเลือกมาศึกษาต่อหรือเข้ามาท างาน 

จากการที่เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองในฐานะ

มุสลิม โดยเฉพาะส าหรับหลายๆ คนที่มีภูมิล าเนามาจากต่างจังหวัด จึงต้องปรับตัว มีการต่อรอง

ระหว่างชีวิตทางศาสนาและชีวิตในสังคมเมือง อย่างเรื่องราวของ “เฟีย”  “ฟา”  “ยู”  “กัส” พวก

เธอมาจากพ้ืนที่สังคมมุสลิมมาก่อน ชีวิตในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยหรือในพ้ืนที่ท างานจึงต้องปรับตัวเมื่อ

ย้ายมาอยู่ในสังคมใหม่นี้ 

 “เฟีย” เล่าถึงมุมมองชีวิตของเธอเมื่อมาอยู่กรุงเทพฯ ว่า ตอนนี้มุมมองความคิดเธอค่อนข้าง

เปิดมากขึ้น “เฟียไม่เคยไปไกล เป็นจุดเปลี่ยนครั้งแรกท่ีออกมาเจอโลกภายนอก” แต่เธอบอกว่าโชคดี

มากๆ ที่มีสามีคอยอยู่ข้างๆ และคอยให้ค าแนะน าเธอ เธอเล่าว่าสามีเธอคอยแนะน าเธอเสมอว่าอย่า

เอาเรื่องศาสนาท าให้คนอ่ืนล าบากใจ “เรื่องการใส่ผ้าคลุมส าหรับเฟีย ผ้าคลุมจะมาตัดสินคนนี้ดีไม่ดี

ไม่ได้ ทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเอง เฟียก็มีเหตุผลของเฟีย แค่เราต้องรู้ว่าเราท าอะไรอยู่” (เฟีย, 

สัมภาษณ์: 19 สิงหาคม 2563) หลังจากมาอยู่กรุงเทพฯ เฟียเริ่มหางานท าในหลายที่ โดยมีครั้งหนึ่งไป

สมัครงานที่ร้านหนังสือแห่งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้งานนั้น เพราะเขาไม่อนุญาตให้ใส่ฮิญาบ เฟียมองเรื่องนี้ว่า 

“มันอยู่ที่จุดยืนเราและเขาต่างกัน ข้อเสนอเราไม่โอเค เขาไม่โอเค เราอาจเสียโอกาสตรงนั้นในแง่มุม

หนึ่ง” (เพ่ิงอ้าง, สัมภาษณ์: 19 สิงหาคม 2563) ส่วนเรื่องการแต่งตัวเมื่อมาอยู่กรุงเทพฯ เธอไม่อยาก

ให้รู้สึกว่าเธอต่างเกินไปจากสังคมกรุงเทพฯ เธอแต่งตัวตามสมัยและเครื่องแบบของบริษัทแต่ยังคงใส่

ฮิญาบไว้ “เฟียไม่อยากให้รู้สึกว่าเราต่างเกินไป พยายามเป็นกลางมากที่สุด แต่จะท าอะไรต้องมีผ้า

คลุม เรายึดตรงนั้นไว้” (เพ่ิงอ้าง, สัมภาษณ์: 19 สิงหาคม 2563) 

 เช่นเดียวกับ “กัส” “วา” และ “นีม” พวกเธอเล่าว่า เมื่อย้ายมาเรียนกรุงเทพฯ เธอก็ต้อง

ปรับตัว แต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาหารการกินและเรื่องการวางตัว “ปรับตัว เพราะบางคนไม่รู้จักมุสลิม 

เขาจะมองเราแปลกๆ” (กัส, สัมภาษณ์: 12 สิงหาคม 2563) แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคส าหรับเธอ

เนื่องจากมีมุสลิมในโครงการที่เธอเรียน “โครงการนี้มีมุสลิมเยอะเลยไม่ค่อยมีปัญหา การแต่งตัวไม่มี

ปัญหา แต่เขาไม่ให้ผ้าปิดหน้า คนที่รู้จักเราก็ไม่มีปัญหา อย่างเพ่ือนเขาก็เข้าใจ แต่คนไม่รู้จัก เขาจะ

มองว่าเราแปลก” (เพ่ิงอ้าง, สัมภาษณ์:10 สิงหาคม 2563)  
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 กัส เล่าว่าบางคนท าให้เธอรู้สึกว่าเธอแปลกแยกจากคนอ่ืน จากการที่เธอรู้สึกว่าถูกจ้องมอง 

ซึ่งเป็นแค่บางคนที่อาจจะไม่รู้จักมักคุ้นเธอ อย่างเพ่ือนในคณะต่างโครงการที่เธอเรียนอยู่  การแต่งตัว

หรือกิจกรรมบางอย่างที่เธอท าไม่ได้ แม้จะเป็นความแตกต่าง แต่เธอมองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งเล็กน้อย   

   เราก็ไม่ได้สนมาก เราจะแก้ปัญหาด้วยการอธิบายว่าเราท าไม่ได้ เช่นเรื่องการ

ไหว้ครู เราเขา้ไม่ได้ เราก็เลยขอยืนอยู่หลังเวที เพราะไม่เข้าก็ไม่ได้ ให้หยวนๆ กัน เวลาเจอ

แบบนี้เราก็อธิบาย ก็จะมีคนที่ เข้าใจ แล้วปฏิบัติ เรารู้สึกขอบคุณมาก แต่จะมีบางคนที่

เหมือนจะเข้าใจ แต่ไม่ปฏิบัติ ไม่รู้เขาอคติไหม ยิ่งโครงการที่เราเรียนมีกิจกรรมเรื่อยๆ 

กิจกรรมระหว่างชายหญิง เราก็อธิบายอย่างเรื่องการแต่งตัว ว่ามันเป็นสิ่งที่ศาสนาก าหนด

มา ป้องกันผู้หญิงด้วย อันนี้พูดในมุมของเรา เวลาอธิบายต้องไม่เอามาเปรียบเที ยบกับ

ศาสนาอื่น เราก็จะเขินๆ ท าตัวไม่ถูก เกร็งๆ กับเขา (เพิ่งอ้าง, สัมภาษณ์:10 สิงหาคม 

2563) 

 กัส ถือเป็นคนหนึ่งที่เคร่งครัดเรื่องการแต่งกาย เธอใส่ปลอกแขนทับแม้จะใส่เสื้อแขนยาวไว้

แล้ว เพ่ือเวลายกแขนเสื้อแล้วจะได้ไม่เห็นข้อมือเธอซึ่งเป็นอวัยวะพึงสงวน เธอใส่กระโปรงเสมอ แต่

เมื่อตอนปีหนึ่งที่ต้องท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัย ท าให้เธอต้องปรับตัวใส่กางเกงวอร์มตามข้อบังคับ 

เพ่ือใส่ร่วมกิจกรรม เธอเล่าว่าในตอนนี้แม้จะกลับไปท่ีบ้านซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมเธอก็ใส่กางเกงวอร์ม       

 ผู้หญิงมุสลิมต้องต่อรองเรื่องการแต่งกายเสมอ เนื่องจากฮิญาบเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาที่

ย่อมถูกเชื่อมโยงกับหลักการศาสนาอิสลามหรือผู้หญิงมุสลิมตามอุดมคติ อย่างการที่กัสไม่แต่งกาย

เลียนแบบผู้ชาย ด้วยการสวมกางเกง แตใ่นชีวิตประจ าวันที่สัมพันธ์กับโลกภายนอกที่มีบางเรื่องขัดกับ

ความเชื่อทางศาสนา จึงสะท้อนถึงการปรับตัวและต่อรองของผู้หญิงมุสลิมเหล่านี้ อย่างไรก็ตามฮิญาบ

เป็นเส้นแบ่งสู่ชีวิตทางศาสนาจากโลกภายนอก แม้จะปรับตัวปฏิบัติตามสังคมในเรื่องต่างๆ แต่พวก

เธอจะยืนหยัดในเรื่องการแต่งกายด้วยฮิญาบไว้เสมอ เหมือนกับที่  “นีม” เล่าว่าเมื่อเธอถูกชวนให้ไป

ด่ืมแอลกอฮอล์แม้เธอจะไม่ได้ดื่มแต่การไปที่ร้านแอลกอฮอล์ถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมหากคลุมฮิญาบ

ไว้  เธอเลือกที่จะไม่ไปกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งหากเธอถอดฮิญาบก็ไม่มีใครสามารถรับรู้ได้ว่าเธอ

เป็นมุสลิมที่ไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยผู้คนภายนอกก็รับรู้ในจุดนี้อย่างที่รุ่นพ่ีบอกเธอให้ถอด

ฮิญาบ การที่เธอเลือกไม่ถอดฮิญาบ “เธอเล่าว่าเพราะเธอใส่ฮิญาบมานานเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ

ชีวิตเธอ เธอไม่สามารถเอาตัวเองออกจากผ้าคลุมได้” ฮิญาบจึงไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายภายนอกแต่
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ได้เชื่อมโยงแนวทางในการด าเนินชีวิตที่อยู่ในตัวของพวกเธอ ชีวิตทางศาสนาอิสลามที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิตเธอ  

   “เราเป็นคนไม่ชอบอธิบาย แบบที่มุสลิมคนอื่นบอกว่า เพราะศาสนาเรานู่นนี่นั่น 

บางคนเราอธิบายเขาก็ไม่เข้าใจ มีเรื่องอาหารการกินและเรื่องกิจกรรมที่ต้องปรับตัว 

อย่างเช่น แอลกอฮอล์ เพราะคณะที่นีมเรียนมีกิจกรรมเยอะ หลังกิจกรรมก็จะมีไปดื่มเสมอ 

นีมก็จะไม่สามารถเข้าร่วมได้ ก็จะแจ้งกับรุ่นพี่ให้เขาเข้าใจ เราก็ต้องไปอธิบาย ก็รู้สึกไม่ดี

เวลาพี่เขาบอกว่าไปกินกันก่อนได้แค่ถอดฮีญาบ” (นีม, สัมภาษณ์:16 สิงหาคม 2563) 

 ในขณะที่ “ยู” ได้เล่าวิธีการปรับตัวของเธอ ถือเป็นประสบการณ์ที่สามารถช่วยเหลือน้องๆ

รุ่นหลังในฐานะรุ่นพ่ีให้กับน้องมุสลิมโดยเฉพาะรุ่นน้องปี 1 ผ่านการท างานในชมรมมุสลิมและการท า

กิจกรรมของเธอ ซึ่งเธอจะแนะน ารุ่นน้อง ไม่ให้อคติจากความต่างทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการที่

มุสลิมมักถูกถามจากสังคมภายนอกในเรื่องวิถีชีวิตทางศาสนา โดยเธอบอกว่าไม่ควรอคติในการตอบ

ค าถาม โดยควรตอบบนฐานการให้เกียรติและเคารพผู้อ่ืนไม่ใช้สร้างความขัดแย้งจากความต่างนี้  

  อธิบายไปรายบุคคล อย่างเช่น ถ้าเขาเป็นคริสต์ เราก็บอกว่าเป็นค าสั่งของพระ

เจ้า ค าสอนของพระเจ้าเขาก็จะ get ถ้าเป็นพุทธเราจะอธิบายว่า เป็นกฎของอิสลาม 

อิสลามแก้ปัญหาตั้งแต่ต้น เช่นแก้ปัญหาการข่มขืน ท าให้เราห่างไกลจากปัญหาเหล่านี้ เรา

เต็มใจที่จะใส่ผ้าคลุม ใส่มาตั้งแต่เด็กจากการปลูกฝังศาสนาจากที่บ้าน มีครั้งหนึ่งเราเคยไป

สอนเด็กที่ไม่เคยเจอมุสลิม เด็กถามว่า ท าไมครูแต่งตัวน่าเกลียดจัง? แต่หน้าเขาใสๆ โกรธไม่

ลง เราสอนน้องไปว่าเด็กๆ ค าถามแบบนี้ไม่เหมาะสม การแต่งตัวแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของ

มุสลิม เหมือนกับพระที่เป็นเอกลักษณ์ของพุทธ ในสังคมพุทธมุสลิมน้อย อาจแปลก หนูอาจ

มองว่าแปลก โลกเราเป็นพหุ มีคนแตกต่าง ต้องให้เกียรติคนที่แตกต่างจากเรา หรืออย่าง

เรื่องการละหมาด เราจะต้องวางตัวเราตั้งแต่แรก first เราจะเป็นยังไง ครั้งต่อไม่จะได้ไม่มี

ปัญหา เขาจะได้ไม่งง ถ้าเราเกรงใจ ต้องเกรงใจไปตลอด เพื่อนจะงง  เรื่องการใส่ผ้าคลุม ก็

อย่าอคติในการตอบ แต่ถ้าเขาถามแนวลองเชิง ไม่ให้เกียรติ ก็ปล่อยวางไป (ยู, สัมภาษณ์:15 

สิงหาคม 2563) 

 เธอเล่าการปรับตัวตอนเข้ามาเรียนปี 1 ที่มหาวิทยาลัยว่าการแบ่งเวลาเป็นเรื่องส าคัญมาก 

โดยตอนปี 1 ปีแรก  เธอต้องปรับตัวทั้งกับเพ่ือนและสภาพแวดล้อม ซึ่งในเอกเธอมีมุสลิมแค่ 2 คน 
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ท าให้ต้องคอยค าถามจากเพ่ือนถึงความแตกต่างของวิถีชีวิตมุสลิม เธออธิบายให้เพ่ือนเข้าใจว่ามุสลิม

ต้องท าอะไรบ้าง อย่างเช่นเรื่องการละหมาด เธอต้องจัดการแบ่งเวลาหากต้องละหมาดในช่วงเที่ยง 

หลังจากทานข้าวเธอต้องแบ่งเวลาไปละหมาด เธอเล่าว่าสามารถแบ่งเวลาเรื่องการเรียน เรื่อง

ละหมาด และการท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งความชอบท ากิจกรรมของเธอกับการใส่ฮิญาบไม่

ถึงขั้นอุปสรรคแต่พลาดโอกาสบางอย่าง รวมไปถึงการถูกล้อเลียนเพราะการใส่ฮิญาบเธอมองว่าใน

สังคมไทยนั้นไม่ได้น่ากลัวเท่าต่างประเทศ   

  เป็นพวกกิจกรรมมากกว่า การแสดง เราจะอดแสดง ไม่ถึงขั้นอุปสรรคแต่พลาด

โอกาสบางอย่าง อย่างการร า เราจะใส่ผ้าคลุมไปร าไม่ได้ บางที่เราก็คิดว่าเราแปลกแยก บาง

คนเขามีแบบอคติ Islamophobia เราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้ แรกเพื่อนในห้องมองเรา

แปลกๆ รู้จักก็คลี่คลายไป เข้าใจกันมากข้ึน ถ้าไม่ปล่อยว่าง มันก็ไม่มีความสุขที่จะอยู่ มีครั้ง

หนึ่ ง เรา เดินกับ เพื่ อน  4 คน ในมหาวิทยาลัย มี เพื่ อนคนหนึ่ ง เขาใส่นิกอบแล้ ว 

วินมอไซต์ก็ล้อแล้วหัวเราะกันว่า เอำระเบิดมำไหม เอำปืนมำไหม อย่ำไปยุ่งกับพวกมัน 

เราก็ต้องปล่อยวางไม่ค่อยใส่ใจเท่าไร ตอนนี้แต่งตัวตามยุคสมัยแต่ขอบเขตก็ยังใส่ผ้าคลุม 

เมื่อก่อนใส่ผืนใหญ่ ตอนนี้อาจจะไม่ได้เคร่งเหมือนเมื่อก่อน อาจจะห่างไกลจากศาสนาด้วย 

สังคมไม่ได้บีบบังคับเรา ตอนนี้ก็ไม่ได้คิดจะถอด สังคมไม่ได้บีบบังคับให้มุสลิมต้องถอด

เหมือนกัน (เพิ่งอ้าง, สัมภาษณ์:15 สิงหาคม 2563) 

 เรื่องราวการปรับตัวของพวกเธอและการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับรูปแบบสังคมเมือง ซึ่ง

ส าหรับผู้หญิงมุสลิมเรื่องการแต่งกายด้วย “ฮิญาบ” จึงถือเป็นการปรับตัวเชิงอัตลักษณ์   “อย่างการ

พยายามเป็นกลาง”  ตามท่ีเฟียบอก หรือ “ไม่เคร่งเกินไป” อย่างที่ “ฟา” อธิบายเรื่องการแต่งตัวของ

เธอตอนนี้ว่า “เลือกใส่ผ้าคลุมให้มันเข้ากับตัวเอง ไม่ให้ดูตัวเองแบบวอเราะห ์(เคร่ง) เกินไป สั้นเกินไป 

เน้นให้ตัวเองสบายใจที่ใส่ บ่งบอกความเป็นตัวเอง” การไม่ได้เน้นไปทางแฟชั่นผ้าคลุมแบบมุสลิมมาก

เกินไป ฟาอธิบายแง่มุมนี้ว่า “ใส่แบบแฟชั่นเกิน ฝ่าย conservative ก็จะมองว่าเป็นการลดคุณค่า

ของผ้าคลุม อย่างการท าให้สั้นลง มันก็มีหลายประเด็น เรำใส่ชุดนักศึกษำจะใส่แขนยำว กระโปง

ยำว ผ้ำคลุม ใส่แบบกระชับ ผันให้มันสั้นหน่อย” (เพ่ิงอ้าง, สัมภาษณ์: 25 สิงหาคม 2563) ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยเธอจะพันฮิญาบให้สั้นลงจากระดับเลยหน้าอกเป็นระดับเลยช่วงไหลเล็กน้อย โดยเธอเล่า

ว่า จะท าตัวแบบกลางๆ ถือว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นประเด็นส าคัญท่ียึดไว้แสดงออกใน

พ้ืนที่ ส าธารณะ ส่ วน เรื่ อ งการปฏิบั ติ ตั วกับ เ พ่ือน เพศตรงข้ าม  เธอพูดปนข า ว่ า เมื่ อ ใส่ 
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ฮิญาบ เพ่ือนผู้ชายจะมี reaction ที่แตกต่างกับเพ่ือนคนอ่ืนจนสังเกตได้ ก็คือจะรักษาระยะห่าง

ตลอดเวลา  

 เช่นเดียวกับซุล หญิงสาวจากยะลาที่ปรับตัวด้านการแต่งกาย เธอตัดสินใจถอดผ้าปิดหน้า  

(นิกอบ) เมื่อต้องเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ เพราะต้องการแบ่งเบาภาระทางบ้าน โดยเล่าถึงชีวิตทาง

ศาสนาอิสลามที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตในหลายๆ ด้าน และชีวิตการท างานในสังคมเมือง ภายใต้

เงือ่นไขที่เธอตัดสินใจเลือกเอง และเหตุผลในการถอดนิกอบเธออธิบายว่า 

  ตัดสินใจถอดนิกอบเพราะงาน ในส่วนตรงนี้ สงสารบัง (สามี) ภรรยาแต่งกาย

แบบนี้ สามีต้องรับผิดชอบ แต่พี่ต้องดูแลครอบครัวพี่ด้วย พอไปท างานแต่ละงาน เราก็ต้อง

เลือก ว่ามันต้องไม่เกี่ยวกับ แอลกอฮอล์ บริษัทบางบริษัทมันเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ มี 

แอลกอฮอล์มาแฝงอยู่ด้วย เรำก็ต้องเลือก สิ่งแรกที่เราต้องถามเวลาเราท างานเราก็จะถาม

ว่าคลุมฮิญาบได้มัย มีห้องละหมาดไหม ซึ่งตรงนี้หลักๆ ที่ไปสมัครจะไม่ยอมให้คลุมฮิญาบ 

แล้วก็ละหมาดไม่ได้ เขาว่ามุสลิมหลายๆ คนยังไม่คลุมฮิญาบได้เลย ซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจเขานะ 

มันก็คืออยู่ที่แต่ละคนนะ ตอนสมัครก็จะบอกเขาขอใส่ฮิญาบ แล้วก็ขอละหมาด คือเรามี

เงื่อนไขเยอะมาก คนอื่นอาจจะหางานได้ง่ายมาก แต่เรามีเงื่อนไขเยอะมาก คิดทุกอย่าง 

ธนาคารพี่ก็ไม่ท า  เพราะเร่ืองดอกเบี้ย เราไม่โอเคตรงนั้น สมัครงานอันนี้พี่จ าไม่ค่อยได้จริงๆ

ว่ากี่ที่เพราะพี่สมัครงานไว้เยอะพอสมควร เมื่อพี่มีข้อจ ากัดหลายข้อที่ขัดกับที่ท างานเค้า 

เลยถูกปฏิเสธไป แต่พี่มั่นใจว่าไม่ต่ ากว่าห้าที่แน่นอน (ซุล, สัมภาษณ์: 30 กันยายน 2563)   

 ปัจจุบันนี้ชีวิตในที่เธอท างาน เธอเล่าเธอมีพ้ืนที่ละหมาดในห้องพยาบาล ปรับตัวด้วยการ

แต่งตัวด้วยผ้าคลุมสีอ่อน เพ่ือให้ดูสดใส แต่ก็ยังคงเป็นผืนยาว เน้นชุดที่เป็นกระโปรง  

  แต่ก็จะใส่กางเกงไม่ได้ จะใส่ชุดยาวเหมือนอินโด กางเกงบานๆ แค่นั้นบังก็บ่น

แล้ว ที่ท างานเขา request มาให้แต่งหน้านิดๆ นี้ยอมรับว่าเริ่มแต่ง หลักๆ ดูกาลเทศะไป 

แต่ละที่ที่เราจะไป เราเซตไว้นี้ชุดท างาน ผ้าคลุมใหญ่ไม่ค่อยได้ใส่เท่าไร ไม่ค่อยเห็นคนใส่ผ้า

คลุมใหญ่ด้วย เราท างานเราก็ไม่ค่อยเห็นใส่ เราใส่เป็นชุด มีถูกเรียกว่ามาดามแบบคน

อาหรับบ้าง ตอนท างานเราใสสีสันขึ้น แต่ก็เป็นสีขาว สีเขียว เอิร์ธโทน  แต่บังก็ยังไม่โอเคนะ 

(ซุล, สัมภาษณ์: 30 กันยายน 2563)   
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 แม้ชีวิตในสังคมเมืองที่เธอเล่าเป็นสังคมที่เธอไม่อยากจะอยู่ ทั้งมลภาวะ การปรับตัว หรือการ

ต้องแย่งกันในทุกอย่างท าให้เธอรู้สึกเหนื่อยเช่นกัน แต่การมีมุมส่วนตัวอย่างพ้ืนที่ใน Instagram เป็น

มุมผ่อนคลายของเธอ เธอให้ผู้ศึกษาดู Instagram เป็นรูปอาหารที่เธอท าไม่ค่อยมีรูปภาพเธอ โดยรับ

ผู้ติดตามเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น พร้อมเล่าชีวิตในเมืองกรุงว่า   

  “มาอยู่กรุงเทพฯ มีอิทธิพลทางสังคม สังคมมันส าคัญเหมือนกันนะ จะท าให้เรา

ไปด้านไหน โดนบังดุ ฮิญาบหวานแหววไปนะ ตอนเรามาเรียนอิ้ง (ภาษาอังกฤษ) ที่สามย่าน  

เห็นคนแต่งตัวแบบหนึ่ง สวยหล่อกันมาก เราจะชอบมอง เราจะมี Instagram เป็นพื้นที่

ส่วนตัว  ท าอาหาร ก็จะไม่รับฟอลผู้ชาย มีแค่ผู้หญิง สบายใจไปกับเพื่อนมันก็มีนะมุมนั้น  

ถามว่าต้องปรับตัวเยอะมัย เห็นชัดนิกอบต้องถอด คนในสังคมต่างเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ 

แต่ส าหรับมุสลิมเขาก็ไม่เคารพเรา มองเราเป็นชายขอบ นี้ขนาดไม่ปิดหน้า แปลกแยกกับ

เขำ เขาเรียกแบบนั้น แต่เรารู้สึกว่าการรับคนเข้าท างาน ไม่ควรมองว่าเขาจะแต่งตัวยังไง 

ควรจะดูความสามารถ” (เพิ่งอ้าง, สัมภาษณ์: 30 กันยายน 2563)  

 ถึงอย่างไรก็ตามเธอเล่าถึง “ข้อดี” ของชีวิตในสังคมเมืองนอกจากท าให้เธอได้ท างานแบ่งเบา

ภาระในครอบครัวแล้ว ชีวิตแบบคนเมืองที่เป็นอิสระก็ท าให้เธอรู้สึกว่าชีวิตเป็นของเธอเองที่ไม่มีใคร

มาคอยก ากับ “เรื่องฮิญาบเองข้อดีกรุงเทพฯ ไม่มีใครมาบงการจัดการ แต่ถ้าที่บ้านเราเขาก็จะมีชี้นิ้ว

ได้ ถึงแม้จะใส่ผ้าคลุมไว้ก็มีระเบียบตามมา ห้ามเห็นผม ห้ามมีโหนกอูฐ (การมัดผมไว้สูงๆ เมื่อใส่ผ้า

คลุมทับท าให้มีลักษณะคล้ายโหนกอูฐ)” (เพ่ิงอ้าง, สัมภาษณ์: 30 กันยายน 2563) 

 ในขณะที่กลุ่มผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งย่อมมีความคุ้นเคยกับสังคมเมือง ซึ่งแม้พวก

เธออาจไม่ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตจากการย้ายมาเรียนหรือย้ายมาท างาน แต่ชีวิตทางศาสนาอิสลาม

ผ่านอัตลักษณ์ฮิญาบก็ยังมีแง่มุมที่ยังคงท าให้พวกเธอรู้สึกแตกต่างในสังคม ซึ่งพวกเธอมีมุมมองที่

หลากหลายเช่นกันต่อเรื่องดังกล่าว 

   ก็รู้สึกแตกต่างจากเพื่อน โดนล้อบ่อยๆ โดนตั้งค าถามท าไมถึงใส่ เรำก็ตอบใน

มุมมองของเรำ แล้วในมุมมองศำสนำ บางครั้งเราอยากไปกินอาหาร ไปนั่งชิวๆ กับเพื่อน 

แต่ถ้าร้านไหนเป็นบาร์ เราก็เข้าไม่ได้ ไม่มั่นใจ เราใส่ผ้าคลุมไว้คนอื่นจะรู้ได้ว่า เป็นมุสลิม 

บางทีเราก็อยากจะไปนู่นนี่ แต่ด้วยผ้าคลุมที่มันจ ากัดเรา เช่นบางทีเราอยากจะไปบาร์บ้าง

นะ นั่งฟังเพลง คุยกับเพื่อน ไม่ได้ดื่มเหล้านะ จริงๆ แล้วมันไม่จ าเป็นต้องเป็นบาร์หรอก แต่
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บางทีเราอยากจะไปดูบรรยากาศมันเป็นยังไงด้วย แต่ด้วยการใส่ผ้าคลุม มันก็รู้สึกว่าคนจะ

มองไม่ดีนะ ถ้าเจออิสลามด้วยกัน เขาจะมองอย่างไร บางทีคนที่ชอบบอกว่า มีเพื่อนเป็น

อิสลามแม่งกินหมูนู่นนี่ คือไม่อยากให้โทษที่ศาสนานะ อยากให้ดูที่รายบุคคลมากกว่าว่าเขา

มีเหตุผลอะไรหรือเปล่า การใส่ผ้าคลุมตรงนี้เหมือนเพื่อนจะยอมรับได้  ไม่มีปัญหา แต่

บางครั้งในโซเชียลก็มปีระเด็นตลอด ก็มีแชร์ แล้วเม้นต์แบบเหยียดๆ เราก็รู้สึกไม่ดี มีเพื่อนที่

แชร์เรื่องน้ ายาทาเล็บต้องมีฮาลาล แล้วเขาพูดเชิงว่าท าไมต้องมี บางเรื่องเขาก็ไปหาข้อมูล

ในเน็ตได้ แต่พูดเชิงเหยียดไว้ก่อน แต่ก็มีเพื่อนที่เขำคบเรำจริงๆ ไม่มองเรำจำกผ้ำ เวลำ

เรำเจออะไรแบบนี้ก็จะไปคุยกับเขำ (ซาร่า, สัมภาษณ์:14 สิงหาคม 2563) 

 “ตา” เองเล่าว่าในช่วงที่เธออยู่มหาวิทยาลัย สามารถแต่งกายตามหลักการศาสนาได้และเธอ

เลือกปิดหน้าเมื่อไปออกค่ายกับชมรม หรือเดินทางค้างคืนต่างจังหวัด “พ่ีรู้สึกว่าเวลาปิด มันตัดทุก

อย่างออกไปเลยน่ะ  พ่ีรู้สึกสบายใจมากกว่า ด้วยกับตอนนั้นพ่ีเหนียต (เจตนา) อยากปิดหน้าด้วยจ้า 

แต่ทุกวันนี้ไม่ได้ปิดแล้วนะ  เพราะด้วยกับการท างาน อะไรหลายๆ อย่าง ท าให้พ่ีไม่สามารถท าได้

เหมือนเมื่อก่อน” (ตา, สัมภาษณ์:24 สิงหาคม 2563)  ในช่วงที่ปกปิดใบหน้า ซึ่งเป็นช่วงที่เธอใช้ชีวิต

อยู่ในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย เธอเล่าว่า  

  ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากจ้ะ เพราะพี่เรียนโรงเรียนทั่วไปมาตลอด เลยจะเข้าใจ

เพื่อนๆ ไม่ได้รู้สึกแปลกแยก หรือเกร็งอะไร แต่จะเกร็งนิดๆ ตรงที่เอกพี่มีพี่คนเดียวที่คลุม

ผมและเป็นมุสลิมน่ะ ก็จะมักเจอค าถามต่างๆ นานา ว่าท าไมพี่คลุมเพื่อนเขาไม่คลุม ท าไม

เพื่อนกินหมู พี่ไม่กิน ประมาณนี้จ้ะ เรื่องคลุมผมไม่เป็นอุปสรรคเลยนะ ทุกคนรอบตัวให้

ความสนใจ และให้ความส าคัญกับพี่มาก โดยเฉพาะอาจารย์ เขาจะให้เกียรติเรามาก พี่จ าได้

ว่าคร้ังหนึ่งมีสอบตอนช่วงมักริบ อาจารย์ก็มาถามว่า คุณต้องท าละหมาดช่วงสอบไหม ถ้ามี

มาขอผมได้นะ ผมอนุญาตให้ออกไปละหมาด คือเขามาบอกโดยพี่ยังไม่เอ่ยถามอะไรเลย  

(ตา, สัมภาษณ์: 24 สิงหาคม 2563)  

  เมื่อผ่านพ้นชีวิตวัยเรียนเข้าสู่วัยท างานเธอเล่าความแตกต่างระหว่างตอนสวมใสนิกอบและ

เหตุผลในการตัดสินใจไม่สวมใส่นิกอบในตอนนี้ว่า  

 แตกต่างนะ ด้วยกับพี่เป็นคนขี้อาย พี่ไม่ชอบให้ใครมามองพี่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 

พอปิดหน้าพี่เลยรู้สึกสบายใจจ้ะ แต่ตอนปิดหน้า พี่ก็ถูกทดสอบเยอะนะ เพราะคนรอบ

ข้างจะมองว่าเราเคร่งมาก เขาจะชื่นชมเราเป็นพิเศษ แต่เรารู้ตัวดีว่าเราไม่ได้ดีขนาดที่
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ผู้คนเยินยอเรา มันเลยต้องต่อสู้กับตัวเองเยอะมาก การปิดหน้าพี่ว่ามีผลมากนะ ถ้า

ท างานในสังคมทั่วไป น้อยที่หรือแทบจะไม่มีที่ไหนรับนะ ยิ่งถ้าต้องเจอผู้คน เจอลูกค้า 

หรือแม้แต่ในออฟฟิศเองก็ตาม ส าหรับพี่ พี่เข้าใจได้นะ ด้วยกับสังคมอะไรหลายๆ อย่าง

และเป็นเมืองพุทธ พี่ไม่ได้ติดปัญหาที่เขาห้ามปิดหน้าเลยนะ แต่จะไม่โอเคตรงผ้าคลุม

มากกว่าจ้ะ พี่ว่ายากอ่ะ แค่ยอมรับการคลุมผ้านี่พี่ก็ว่าอัลฮัมดุลิลละห์ (ขอบคุณพระเจ้า) 

มากแล้วนะ นอกจากงานบางงานที่สามารถอยู่หลังบ้าน  (ตา , สัมภาษณ์: 24 สิงหาคม 

2563) 

 ในขณะที่ “มีนา” ซึ่งเธอคลุมฮิญาบแบบนิกอบในช่วงมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับ “ตา” และ

ตัดสินใจไม่ปิดบังใบหน้าเมื่อเข้าสู่ชีวิตการท างาน โดยช่วงชีวิตในมหาวิทยาลัยในสังคมเมืองท าให้เธอ

ได้ใกล้ชิดศาสนามากขึ้น เธอได้เล่าชีวิตการใส่นิกอบว่า 

   ในแง่ความรู้สึกเราอยากท าตามหลักศาสนาให้ครบทุกอย่าง แล้วห่างจากสิ่งที่มัน

ผิดหลักการมากยิ่งขึ้น ก็คือถ้าลุกออกมาได้ อันไหนที่มันถูก to do list ออกมาได้เราก็จะ

ท า to do list ในแต่ละวันของเรา นั้นแหละสิ่งที่เราท ามากขึ้น มันมีความคิดก่อนที่เราจะ

ปิดหน้า ก่อนที่จะใส่ผ้าคลุม เราไม่ได้มีความคิดที่จะมุ่งสู่อาคีเราะห์ (โลกหน้า) อย่างจริงจัง 

แต่พอเราปิดหน้าปุบความคิดของเรามันเปลี่ยนไป เราจะท ายังไงให้ชีวิตของดุนยา (โลก

หน้า) เรามันเดินไปแล้วมันไปสู่อาคีเราะห์ แบบที่มันเป็นการลงทุนที่มันคุ้มค่า คือมัน

เปลี่ยนไปแบบที่ว่า ชีวิตมันคือการวางแผนเลย มันไม่ได้เปลี่ยนแค่การปฏิบัติตัวในแต่ละวัน

นะ มันเปลี่ยนในเชิงความคิดเรา เรารู้ว่ามันเป็นการวางแผนชีวิต อันไหนส่งผลให้เราต่อดุน

ยา (โลกนี้) อย่างไง อาคีเราะห์ยังไง คิด 2 step อะ แล้วเราก็รู้สึกแปลกแยกจากคนในสังคม 

แต่มันรู้สึกความแปลกแยกแบบที่เรา ไม่ได้รู้สึกต้องการความกลมกลืนในสังคม เนื่องจากว่า

เรานับถือศาสนาพอสมควร มันเป็นสิ่งที่เราถูกสอนมาอยู่แล้วว่ามุสลิมไม่ได้ต้องการความ

กลมกลืน เราเป็นคนแปลกหน้า มันเป็นความรู้สึกของความแปลกแยกที่เราคุ้นเคยกับมัน 

เป็นความแปลกแยกที่เราสามารถเข้าใจได้ ว่าเราแปลกแยกเพราะอะไร แปลกแยกที่ไม่เกิด

ค าถามในใจว่าท าไมเราถึงแปลกแยก” (มีนา, สัมภาษณ์: 20 สิงหาคม 2563) 

 ในชีวิตประจ าวันของ “มีนา” เนื่องจากเธอปกปิดใบหน้าการอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ อย่างใน

โรงอาหารพื้นที่มหาวิทยาลัย รถเมล์ สถานที่ท่องเที่ยวอาจจะเป็นอุปสรรค์บ้าง เนื่องจากเป้าประสงค์
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ในการปกปิดใบหน้าคือไม่ให้ผู้ชายที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวเห็น แต่เธอเล่าว่าอยู่ที่เจตนาของแต่ละ

คนว่าคิดเห็นมุมนี้อย่างไร   

  พูดว่ามีอุปสรรคในเรื่องของการกินดีกว่า เพราะเราปิดหน้าใช่มัย แต่ว่ามันเป็น

แค่ช่วงแรกช่วงหลังมันจะชินไปเอง เหมือนเราจะท ามาบ่อยๆ จะกินข้าวได้ง่ายขึ้น เอาผ้า

ปิดหน้าขึ้นแล้วเอาเข้าปาก กินที่โรงอาหารได้ไม่ใช่กินคนเดียว ก็มีเพื่อนนั่งกินด้วย จุด

หนึ่งส าหรับการปิดหน้าของพี่คือการที่ไม่อยากให้ใครเห็นใบหน้าของเราแล้วจ้องมอง คือ

การที่เห็นแบบพี่เปิดหน้าเห็นมุมหนึ่งของหน้าพี่ เป็นสิ่งที่ผิดจุดประสงค์ของพี่หรือเปล่า พี่

ไม่ได้มายด์ว่าคนจะเห็นหน้าตอนเราเปิดผ้าขึ้นมา (...) แต่เวลาเราขึ้นรถอะไรแบบนี้ ตรงนี้

เราก็จะไปเบียดกับผู้ชายไม่ได้เวลาเราปิดหน้า รถที่มันสาธารณะเราจะหาเบาะที่มันนั่งได้

คนเดียวไม่ต้องนั่งเบียดอะไรแบบนี้ เวลาไปเที่ยวเราก็จะไม่ไปเที่ยวแบบตั้งแคมป์ คือปกติ

ก็ไม่ใช่คนที่ตั้งแคมป์อะไรอยู่แล้วก่อนปิดหน้าอะนะ ก่อนจะไปเที่ยวเราก็จะดูว่าที่นั้น

ผู้ชายเยอะมัย แล้วห้องอาบน้ าเป็นยังไง เพราะเราจะไม่แบบ อาบน้ ารวม ที่นอนรวม 

โรงแรมรวมอะไรแบบนี้ หาที่มัน private มากขึ้น ให้มันห่างไกลจากผู้ชาย ถ้าจะถามว่า

มันล าบากต่อการใช้ชีวิตไหม ส่วนของชีวิตประจ าวันมันไม่ได้ล าบากต่อการใช้ชีวิต  (เพิ่ง

อ้าง, สัมภาษณ์: 20 สิงหาคม 2563) 

 ส่วนเหตุผลที่เธอเปิดหน้านั้นเธอเล่าให้ฟังว่า หนึ่งในนั้นคือปัญหาเรื่องปากท้อง ความจ าเป็น

ทางเศรษฐกิจที่เธอต้องเลี้ยงดูตัวเอง แม้เธอจะยึดว่าการปิดหน้าเป็นสิ่งที่ดีกว่าตามความเห็นเธอ แต่

เธอไม่สามารถปฏิบัติเช่นนี้ได้แล้วในชีวิตการท างาน 

  ที่พี่เปิดหน้า หนึ่งมันเป็นเรื่องของการวางแผนชีวิตมากกว่า คือครอบครัวเราไม่

ถึงขั้นเศรษฐีแบบหาเงินเลี้ยงเราได้ แต่ก่อนที่จะเปิดหน้า เร่ืองปากท้องของเรา เรามองถึง

เรื่องของการวางแผนชีวิตไปสู่จุดหมายของเรา สมมุตมี goal ที่เราอยากประสบ

ความส าเร็จอะ จุดนี้ๆ ต้องท าอะไรบ้างถึงจะไปถึงจุดๆ นั้น แล้วการปิดหน้าก็จะเป็นอีก

หนึ่งอุปสรรค์ที่จะท าให้เราไปถึงเป้าหมายของเราได้ในบริบทตอนนี้ (...) แต่ใจพี่พี่คิดว่า

การปิดหน้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เราท าไม่ได้แล้ว ถ้าถามว่าพี่ยึดทัศนะไหนพี่ยึดทัศนะว่าปิด

หน้าคือทัศนะที่ถูกต้อง  ในรั้วมหาลัยพี่บอกว่าไม่มีอุปสรรคเพราะว่า you ท าอะไรก็ได้อะ 

มันไม่เป็นปัญหา พอมาท างาน ชีวิตท างาน เราจะไปเจอคนอื่นอย่างไร แล้วเราจะแบบเรา

จะเข้ากับที่ท างานได้ไหม เช่น ถ้าเราเข้ากับเขาไม่ได้ เขาจะไล่เราออกไหม คิดในหัวเสมอ 



90 
 

 

เป็นหนึ่งในอุปสรรค ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่ง เขาจะรับเราไหม เราจะเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

ได้ไหม ก็เลยตัดสินใจที่จะ...........(หยุดพูดไป) เปิดหน้าของเราในการท างาน ในการใช้

ชีวิตมากกว่า หลังจากนี้จะเปิดหน้ามากกว่า อยากจะปิดหน้าอีกครั้งหนึ่งในแบบที่พี่ไม่

ต้องท างานแล้ว  (เพิ่งอ้าง, สัมภาษณ์: 20 สิงหาคม 2563) 

 สังคมเมืองมีอิทธิพลต่อชีวิตพวกเธอ จากการมีบทบาทส าคัญในการสร้างความก้าวหน้าใน

ชีวิต เปิดโอกาสด้านการศึกษาและการท างาน มีเครือข่ายเชื่อมสัมพันธ์ผ่านชมรมมุสลิม รวมทั้งให้

อิสระในการเลือกใช้ชีวิต แต่โลกทัศน์ทางศาสนา ยังคงเป็นแกนแก่นส าคัญในชีวิตจากเรื่องราวของทั้ง 

10 คนข้างต้น สามารถพิจารณาได้ว่าการคลุมฮิญาบของมุสลิมได้เชื่อมโยงหลักการปฏิบัติของผู้หญิง

มุสลิมในเกือบทุกมิติของการด าเนินชีวิต โดยสัญลักษณ์ศาสนาจากการแต่งกายอย่างฮิญาบ ได้วาดวาง

กรอบในการใช้ชีวิต สิ่งในปฏิบัติได้ สิ่งไหนปฏิบัติไม่ได้ เรื่องอาหารการกิน การวางตัวต่อเพศตรงข้าม 

เรื่องละหมาด ให้สอดคล้องกับหลักการทางศาสนาต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและ

ผู้หญิงมุสลิมในการรับรู้ปฏิบัติต่อตัวเองและปฏิสัมพันธ์ใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนยิ่งในพ้ืนที่โลก

ภายนอก จึงมีความซับซ้อน มีการปะทะ และการต่อรองระหว่างชีวิตแบบวัฒนธรรมอิสลามและความ

เป็นสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอทุกครั้งที่ออกมาสู่พ้ืนที่สาธารณะ โดยชีวิตในสังคมเมืองเมื่อพวกเธออยู่

ในพ้ืนที่สาธารณะอย่างพ้ืนที่มหาวิทยาลัยหรือสถานที่ท างานที่ต้องจากแต่งตัวให้เข้ากับกฎระเบียบ

ของสถานที่นั้นๆ พวกเธอพยายามแต่งตัวให้เป็นกลาง ไม่ให้ดู เคร่งครัดศาสนาเกินไป บาง

มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตแต่งกายที่คลุมปิดหน้าได้ ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ปกปิดใบหน้า 

แต่เมื่อชีวิตเข้าสู่การท างาน พ้ืนที่การท างานซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่กันชีวิตส่วนตัวออกไว้ชัดเจนยิ่งขึ้นจึง

สามารถสวมใส่ได้แต่ฮิญาบที่ไม่ปกปิดใบหน้า  

 ชีวิตในสังคมเมืองของพวกเธอจึงท าให้เราเห็นเงื่อนไขที่กดทับเช่นกันว่า  ภายใต้มายาคติที่ว่า

ชีวิตในเมืองนั้นอิสระ ยังมีแง่มุมที่พวกเธอถูกท าให้เป็นอ่ืน ถูกปฏิเสธรับท างาน การถูกเลือกปฏิบัติ 

สังคมเมืองจึงไม่ได้มีแค่แง่มุมอิสระเท่านั้น ปัจจัยที่ผู้หญิงในปัจจุบันออกมาท างานภายนอกบ้านกับ

การปิดหน้าตามค่านิยมวัฒนธรรมอิสลามที่จัดวางพ้ืนที่ผู้หญิงในบ้านและปกปิดร่างกายเมื่อมาอยู่ใน

พ้ืนที่สาธารณะ จึงขัดกับชีวิตประจ าวันของผู้หญิงในสังคมเมืองที่เคลื่อนย้ายศาสนาออกจากพ้ืนที่

สาธารณะ   อย่างไรก็ตามก็ได้สะท้อนถึงการต่อรองที่เกิดขึ้นระหว่างชีวิตทางศาสนาและชีวิตทางโลก 

ซึ่งภายในเรื่องราวเหล่านี้ก็ยังสะท้อนความกดดันที่ผู้หญิงมุสลิมต้องเผชิญในปัจจุบันนี้ 
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เสียงจากหญิงสาวในทวิภพ  

 ฮิญาบเป็นสัญลักษณ์จากโลกศาสนา การด ารงอยู่ของผู้หญิงมุสลิมในพ้ืนที่สาธารณะในสังคม

ปัจจุบันซึ่งเป็นพ้ืนที่ทางโลกและเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยในสังคมที่มีความเชื่อแตกต่างจากกลุ่มคนส่วน

ใหญ่ จึงสะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์ทับซ้อนของผู้หญิงมุสลิม ระหว่างพ้ืนที่ศรัทธาและพ้ืนที่สมัยใหม่ 

ซึ่งทั้งสอง (ทวิ) พ้ืนที่ (ภพ) ต่างสัมพันธ์กับชีวิตผู้หญิงมุสลิมในปัจจุบันนี้ ยิ่งในบริบทสังคมเมืองยิ่งไม่

สามารถตัดขาดชีวิตแบบสมัยใหม่ได้ ทั้งจากความจ าเป็นและประโยชน์ที่ได้รับจากความเป็นสมัยใหม่ 

ซ่ึงด้านหนึง่เปิดพ้ืนท่ีให้กับผูห้ญิงมุสลิมเช่นกัน 

 อย่างไรก็ตามชีวิตของผู้หญิงมุสลิมท่ามกลางกระแสสังคมที่ท้าทายนี้ มักต้องเผชิญกับความ

ขัดกันระหว่างวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แตกต่างกันระหว่างอิสลามและความเป็นสมัยใหม่ ซึ่งทั้งสองต่าง

สร้างเงื่อนไขรวมไปถึงแรงกดดันต่อผู้หญิงมุสลิม ท่ามกลางบริบทสังคมในปัจจุบันมุมมองของผู้หญิง

มุสลิมต่อฮิญาบว่าพวกเธอเหล่านี้รับรู้ รู้สึก คิดเห็นอย่างไร หลายๆ ครั้งไม่มีใครฟังเสียงพวกเธอ หรือ

โดยไม่ด่วนตัดสินพวกเธอจากกรอบทางศาสนาผ่านภาพอุดมคติผู้หญิงมุสลิมหรือจากภาพจ าว่าผู้หญิง

มุสลิมถูกกดขี่จากสื่อต่างๆ  

 ผู้หญิงมุสลิมมีมุมมองอย่างไรต่อการเลือกสวมใส่ฮิญาบ ท่ามกลางการใช้ชีวิตในสังคมเมืองที่

การมีบทบาทของผู้หญิงนอกพ้ืนที่บ้าน เพ่ือออกมาท างาน เรียนหนังสือ เป็นความคาดหวังต่อผู้หญิง

ในสังคมสมัยใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้ โดยยังควบคู่ไปกับการด ารง

ตนตามจารีต ผ่านแนวคิดครอบครัวจารีตจากอดีตตามหลักความเชื่อผู้หญิงมุสลิมในอุดมคติที่ต้องสวม

ใส่ฮิญาบไว้ เบื้องหลังความคาดหวังดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้หญิงมุสลิมในปัจจุบันนี้ พวกเธอ

รับมือกับแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขทางสังคมนี้อย่างไร ระหว่างชีวิตทางโลกศาสนาและโลก

ภายนอก 

 ฟา หญิงสาวมุสลิมที่ เล่าชีวิตที่ต้องแบกรับวิถีทางศาสนาไว้ว่า การใส่ผ้าคลุมตั้งแต่ 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 มาถึงช่วงมัธยมปลาย เธอเล่าให้ความรู้สึกเป็น “ปกติ” แต่ “ความรู้สึกเปลี่ยน” 

ตอนเขามาเรียนมหาวิทยาลัย  

   เพราะรู้สึกว่าต้องแบกรับอะไรไว้ คือมันเปลี่ยน....แบบเราเข้าใจว่า choice มัน

เป็นสิ่งที่เราให้ความสนใจเหมือนกัน รู้สึกว่ามันมีสิ่งที่เราต้องการมากกว่า.... แบบเรำเลือก
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ใส่เพรำะสังคม แต่ถ้าจะถอดเพื่อความต้องการของตัวเองมันจะยาก เราน่ะมีความคิดอยาก

ถอดอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่กล้า ด้วยความที่ผ้าคลุมเป็น safe zone ส าหรับเรา เราเลยคิดว่า

จะแต่งตัวยังไงก็ได้ตราบใดที่มีผา้คลมุ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ safe zone เหมือนกัน เวลาที่ออกมา

อยู่ข้างนอก มันเหมือนต้องแบกรับอะไรซักอย่าง เราไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่ แต่ถ้าเรามองว่า

มันเป็นแค่ผ้าชิ้นนึง ก็ท าได้นะ แบบต้องแบกรับภำพลักษณ์ของศำสนำตลอดเวลำ ต้องท ำ

ตัวเป็นคนที่ดูเป็นกลำง ไม่หัวรุนแรง ไม่แสดงควำมคิดเห็นที่ส่งผลเสียต่อตัวเองและ

ศำสนำ คนอื่นจะรู้เลยว่ำเรำเป็นมุสลิม แต่ผู้ชายมองยังไงก็ไม่รู้หรอกถ้าไม่บอก (ฟา, 

สัมภาษณ์: 25 สิงหาคม 2563) 

 ซึ่งรวมไปถึงในพ้ืนที่โลกออนไลน์ ที่เธอมองเห็นว่ามีความไม่ลงรอยกันในหลายๆ ด้านของ

สังคมมุสลิม เธอจึงไม่ต้องการแสดงตัวตนความเป็นมุสลิมในโลกออนไลน์   

  “พวกรูปในออนไลน์ก็จะมีใน IG แต่ใน Facebook ก็จะไม่ลงเพราะห่วงเรื่อง 

privacy แต่ก็มีเพื่อนมุสลิมหลายคนที่ไม่ลงรูปด้วยเหตุผลว่าอาจจะไม่เหมาะสม แต่ว่าเรื่อง

นี้สองมาตรฐาน คนธรรมดามักจะโดนทัวร์ลง แต่ถ้าเน็ตไอดอลสามจังหวัด หรือคลิปคนอิน

โด cover เพลงอนิเมะ8 ไปตามอ่านคอมเมนต์ ไม่โดน มีแต่คนชม ถ้าเราท าแบบนั้นอาจจะ

โดนทัวร์ลง เราเคยโดนแซะว่า มันไม่ดีนะลงรูป ไม่เหมาะนะ มีครั้งหนึ่งเราใส่ผ้าคลุมแบบ

พันแล้วเห็นผมโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ ก็จะโดนทักไม่ให้ใส่แบบนั้น ในขณะที่เน็ตไอดอลใส่ได้ ถ้า

หน้าตาน่ารัก หน้าตาดี ตาม beauty Standard ทั้งในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็จะไม่โดน

แบบที่เราโดน ถ้าเราอาจจะไม่มีใครใจดีด้วย คนใจดีกับคนหน้าตาดี (เพิ่งอ้าง, สัมภาษณ์: 

25 สิงหาคม 2563)  

 การที่ฟาไม่ได้แสดงตัวตนความเป็นมุสลิมในพ้ืนที่ออนไลน์ ท าให้พ้ืนที่ออนไลน์ถือ

เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่เป็น safe zone ส าหรับเธอ เป็นพ้ืนที่ที่เธอมีอ านาจแสดงตัวตนของเธออีก

แบบหนึ่ง  

  เราแต่งนิยาย ด้วยร่างอวตารในโลกออนไลน์ ใช่ชื่อรูปอื่น ก็ไม่ให้รู้ว่าเป็นมุสลิม

เพราะกลัวเรื่อง homophobia ด้วย  ความฝันของเรา ความจริงแล้วเรามีความฝันมากมาย

                                                           
8 คลิป cover เพลง อนิเมะ โดย Rainych Ran ที่ฟากล่าวถึง 
https://www.youtube.com/c/Rainych%E3%82%8C%E3%81%84%E3%82%93/videos?fbclid=IwAR1H0Gbb5bzpa
gS0fUMkivmpakRfjpcDKeUcLjXpe89pMIEp6IU9wrdue0U 
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เลย เราเป็นคนถนัดด้านพวกศิลป์ภาษา แบบไม่ใช่ศิลปะนะ แต่พวกเขียน พูด หรือไม่ก็ร้อง

เพลง แต่ความฝันจริงๆ เราคืออยากจะเล่นดนตรีอะ แต่มันคงเป็นไปได้ยากถ้าตัวเรายังกลัว

อะไรๆ อยู่ แต่พอเจอผู้หญิงมุสลิมที่กล้าท าเราก็เริ่มมีความหวัง แต่ความฝันด้านอาชีพของ

เรา เราคงไปในทาง safe zone ถ้าตอนนี้ยังไม่มีอะไรดีขึ้น เรำต้องแบกรับในด้ำนกำรเป็น

ภำพลักษณ์ด้วย เรำต้องแบกรับระหว่ำงควำมเห็นของศำสนำกับควำมเห็นของเรำเอง 

แต่ว่ำในเน็ตนี่เรำก็แสดงควำมเห็นด้วยควำมคิดของเรำเองหมดนะ lgbt feminist ท ำ

แท้งอะไรงี้ เรำสนับสนุนหมด (เพิ่งอ้าง, สัมภาษณ์: 25 สิงหาคม 2563) 

  safe zone ถือเป็นค าที่ผู้สัมภาษณ์สองคนในผู้สัมภาษณ์ทั้งหมดเล่าให้ผู้ศึกษาฟัง

เกี่ยวกับฮิญาบโดยใช้ค านี้ค่อนข้างบ่อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการเติบโตพร้อมฮิญาบจึงอาจท าให้พวก

เธอเหล่านั้นรู้สึกปลอดภัยและสบายใจจากการที่ได้ปฏิบัติตามหลักการศาสนา แต่เมื่อมาอยู่ในสังคม

เมือง “ตัวตนฮิญาบ” อาจไม่ได้สร้างความรู้สึกที่ปลอดภัยส าหรับพวกเธอ ฟาอธิบายพ้ืนที่ในแง่นี้ให้ผู้

ศึกษาฟังว่า  “safe zone ที่ว่าเป็น safe zone ในใจเราเอง ถ้าเราใส่แล้วเรารู้สึกว่าไม่บาปแล้วล่ะ 

ไม่ได้ท าผิดในส่วนนี้แล้วนะ”  (เพ่ิงอ้าง, สัมภาษณ์: 25 สิงหาคม 2563) ฟาเล่าว่าเธอรู้สึกปลอดภัยใน

ขณะที่คลุมฮิญาบเวลาใส่เมื่ออยู่ที่บ้านและที่ที่มีมุสลิมที่เธอรู้จักหรือรู้จักเธอ ในขณะที่เวลาใส่ผ้าคลุม

แล้วเธอรู้สึกว่านั้นไม่เป็น safe zone ส าหรับเธอนั้นคือพ้ืนที่มหาวิทยาลัย พ้ืนที่ที่เธอไม่เคยไป ที่ที่ไม่

มีคนมุสลิม อย่างไรก็ตามพ้ืนที่มหาวิทยาลัยก็ให้ความรู้สึกปลอดภัยมากกว่าที่อ่ืน เช่นเดียวกับซุลเธอ

เล่าให้ฟังว่า ชีวิตที่ผ่านมาเธอเติบโตด้วยการใส่ฮิญาบในพ้ืนที่สังคมที่เต็มไปด้วยคนใส่ฮิญาบ จึงรู้สึกว่า

มันคือพ้ืนที่ safe zone และการใส่ฮิญาบท าให้เธอรู้สึกปลอดภัย แต่เมื่อมาอยู่ในสังคมเมืองบางครั้ง

เธอเองกลับรู้สึกในลักษณะตรงข้าม 

   เวลาไปไหนคนก็มอง เราโดนตรวจเยอะมากตอนลงจากเครื่องบินมากรุงเทพฯ 

เข้าใจว่ามันก็จ าเป็นอะไรอย่างนี้ ขึ้นแท็กซีเ่ขาจะถามว่า มาจากไหนมาจากสามจังหวัดหรือ

เปล่า พกระเบิดมามัย อะไรแบบนี้ เรำรู้สึกว่ำพอใส่ฮิญำบมันเป็นเครื่องหมำยสญัลักษณ์ที่

มันชัดเจนเด่น มันเป็นจุดเด่น ภาพลักษณ์มุสลิมมันเลยถูกตั้งค าถามในแง่ลบๆ แต่มันรู้สึก

ว่านั้นคือปัญหาของเขา ที่มีทัศนะคติแบบนี้ ธรรมดาเรารู้สึกโกรธว่าท าไมนะ  แต่ก็คืออ่าน

ข่าว ห้ามล้อเล่นเร่ืองแบบนี้  เราก็ตอบกลับคุณจะเอากี่ลูก แต่เราโฟกัสเหมือนเรียนจบต้อง

ท างาน คือจริงๆ บังเลี้ยงได้ แต่เราต้องส่งเงินไปให้ที่บ้าน ขนาดสามจังหวัดรุ่นพี่เป็นครูยัง

ต้องถอดนิกอบเลย ก็เลยแบบกังวล  ตอนเราไปสมัครงานเราก็ถอด เหมือนรู้สึกผิดตลอด 
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พอเรำมำถึงจุดนี้เรำรู้ว่ำเรำต้องปรับตัว แต่ในใจเรายังรู้สึกผิดตลอดเวลา มีเหนียต 

(เจตนา) ในใจว่าเราจะกลับไปปิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อเรามีลูก คือกะคิดว่า Plan ว่า สามสี่ปีนี้ 

จะท างานเก็บเงินได้แล้วตั้งตัวได้ อาจจะท าธุรกิจเล็กๆ เป็นของตัวเองเพื่อส่งเงินส่วนนี้ไปให้

ที่บ้าน แล้วในขณะเดียวกันก็มีลูก แล้วบั้นปลายชีวิตเราเราจะอยู่ในศาสนาตลอดไป... เรา

เชื่อในค าสั่งใช้ของพระเจ้า เพราะเราอยากได้สวรรค์  แต่ข้างนอกถูกมองว่าเราถูกกดขี่ (ซุล, 

สัมภาษณ์: 30 กันยายน 2563)    

 ในอีกด้านเมื่อมองกลับมายังพ้ืนทีส่ังคมมุสลิม การใส่ฮิญาบบางครั้งถือเป็นการควบคุมผู้หญิง

ให้เป็นไปตามค่านิยมสังคม ซึ่งเฟียเล่าถึงชีวิตของเธอในแง่มุมนี้ไว้ว่า เมื่อก่อนเธอเองเคยมีอคติต่อ

ผู้หญิงที่ไม่ใส่ฮิญาบ เธอมองเหตุการณ์ตรงนั้นว่าเพราะเธอมีความรู้อยู่แค่กระจุกเดียว รวมทั้งสภาพ

สังคมที่ผู้หญิงถูกกดทับไว้ โดยเธอเล่าว่าพอเขาเรียนมหาวิทยาลัยที่ภาคใต้แห่งหนึ่งแม้จะมีกลุ่มคนที่

หลากหลาย แตเ่ธอก็ยังคุ้นชินแค่กับกลุ่มเพ่ือนที่คลุมฮิญาบ  

 ไม่ได้ว่าเราเกลียด แต่ไม่ไปยุ่งดีกว่า คนแถวๆ บ้านก็ไปท างานแถวซาอุหมดจึง

รับวัฒนธรรมหลายๆ อย่างมา  ผู้หญิงที่นั้นบางครั้งเหมือนโดนกดทับจากทั้ง 3 อย่าง คือ

พื้นที่ ศาสนา และวัฒนธรรม แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคนที่บ้านค่อนข้างหนักแน่น อยู่แบบ

กระจุกเดียวกัน แต่ตอนนี้ค่อนข้างเปิดมากข้ึน (เฟีย, สัมภาษณ์:19 สิงหาคม 2563) 

 ผ้าคลุมฮิญาบท่ีเชื่อมโยงกับอุดมคติผู้หญิงมุสลิม ท าให้ต้องรักษาภาพลักษณ์ดังกล่าว หลายๆ

ครั้งได้สร้างความกดดันต่อพวกเธอเหล่านี้จากสังคมมุสลิมเอง โดยเฉพาะความเป็นชนกลุ่มน้อยใน

สังคมท่ีความเป็นครอบครัวหรือชุมชนยึดเหนี่ยวกันอย่างเหนี่ยวแน่นด้วยประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่ม

แ ล ะ ค า ด ห วั ง ใ ห้ บุ ต ร ห ล า น ป ฏิ บั ติ ต า ม  ผู้ ห ญิ ง ที่ เ ติ บ โ ต ม า ใ น สั ง ค ม เ มื อ ง อ ย่ า ง 

ซาร่าให้ความเห็นว่าค่านิยมเหล่านี้ควบคุมผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย  

  เราคิดว่าประเด็นที่เราไม่อยากใส่ผ้าคลุมแต่ว่าท าไม่ได้ เพราะเรากลัวสายตาจาก

คนมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยแหละ เราคิดว่าอยากให้เขาเปิดใจ และ flexible กับสังคมอะ เรา

เป็นสังคมไทย ไม่ใช่มาเลเซียหรือประเทศอิสลาม ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป เราว่าเราปรับให้ให้

สองทางนี้ระหว่างศาสนาอิสลามกับสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติดีกว่า  ผู้หญิงมุสลิมที่

ไม่ได้ใส่ผ้าคลุมผม ไม่ได้ฆ่าใครตาย ไม่ได้หมายความไม่รักศาสนาตัวเอง ไม่ได้หมายความว่า

เขาเป็นคนไม่เคร่ง หรือไม่ดี ทุกคนมีเหตุผลของเขา เราอยากเน้นไปถึงผู้ชายอิสลามมากนะ 
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เพราะเขาก็พูดได้ แต่เขาไม่ได้ใส่ผ้าคลุมผมเหมือนเราด้วยซ้ า เรามีเพื่อนผู้ชายฝรั่งคนหนึ่ง

ถามเราว่า ท าไมต้องใส่ผ้าคลุมผม เราก็บอกว่ามันป้องกันการเกิดอารมณ์ทางเพศจากผู้ชาย

ได้ แล้วเขาก็ข า แล้วบอกว่าแค่นี่อะนะ มันควรจะเป็นพวกผู้ชายมากกว่าไหมที่ระงับอารมณ์

ตัวเอง ไม่ใช่เราต้องมาปกปิด แล้วเขาถามต่อว่า แล้วผู้ชายอะ ปกปิดไรกันบ้าง เราก็บอกว่า

ใส่เกงขายาวนะ บางคนก็ใส่หมวก เขาก็ถามมาว่าแค่นี้อะนะ? เราก็หน้าชาไปเลยอะ เพราะ

ตอบไม่ได้เหมือนกัน เรารู้สึกว่ามันควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่าที่ปลายเหตุ แต่แอบกลัว

นะ เราว่ามันก็จะมีมุสลิมหลายๆ คนแหละที่มองว่า ปัญหาที่เราเจอท าไมไม่ยืนหยัดต่อ

อิสลามมมากพอ ท าไมต้องมองมันเป็นอุปสรรคในการท างาน นี่แค่ดุนยานะ อย่าให้ค่ ากับ

มันมาก เราว่ามันมีอิสลามหลายคนที่คิดงี้ กลัวโดนโจมตี (ซาร่า, สัมภาษณ์:14 สิงหาคม 

2563) 

 ซาร่ามีความฝันอยากเป็นพนักงานตอนรับบนสายการบิน “แอร์” ซึ่งการคลุมฮิญาบก็เป็นสิ่ง

ที่ขัดกับอาชีพที่ใฝ่ฝันเช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อถูกเปรียบเทียบกับผู้หญิงมุสลิมที่คลุมฮิญาบ 

   เราอยากเป็นแอร์มากๆ ถ้าเราสมัครสายการบินที่ใส่ผ้าคลุมได้ไม่ได ้เราคุยกับแม่

แล้วว่าจะขอสมัครสายการบินทั่วไปที่ไม่ได้ใส่ผ้าคลุม   ที่บ้านก็โอเค บางครั้งก็รู้สึกว่าที่ใส่

เพราะคนรอบข้าง แคร์คนรอบตัวทั้งหมดเลย ไม่ใช่เพื่ออัลเลาะห์ เพื่อคนอื่น เหมือนเพื่อน

บ้านเราลูกสาวเขาเรียนจบวิศวะ แล้วไปสมัครงานแต่เขาไม่ท าเพราะไม่ให้ใส่ผ้าคลุม แม่เขา

ก็มาบอกว่าภูมิใจลูกสาวมากที่เลือกอัลเลาะห์มากกว่าเลือกงาน มันก็ท าให้อึดอัดกับสังคม

แบบนี้ ถ้าเราไม่ใส่เพราะงานก็จะโดนเปรียบเทียบ (เพิ่งอ้าง, สัมภาษณ์:10 สิงหาคม 2563) 

 ชีวิตภายใต้ฮิญาบของผู้หญิงมุสลิมในสังคมปัจจุบันนี้ จึงมีแรงกดดันเกิดขึ้นโดยเฉพาะจาก

สังคมมุสลิมเอง ที่ต้องธ ารงไว้ซึ่งภาพลักษณ์มุสลิมที่มาพร้อมกับการสวมใส่ฮิญาบ  

   หนูอยากถอดนะ แต่มันไม่ชินแล้ว ใส่แบบนี้มานาน แต่ถ้าหนูมีลูกหนูจะถามเขา

เลยจะใส่มัย ให้เขาเลือก หนูจะถามเขาด้วยว่าจะนับถือศาสนาอะไร เราควรมีสิทธิเลือก

อยากจะนับถืออะไร เป็นสิทธิของเรา จะเห็นว่าที่ผ่านมามีประเด็นใน Twitter เรื่อง don’t 

tell me how to dress มีประเด็นเรื่องผ้ำคลุมว่ำควรท ำให้มันเป็น choice ของผู้หญิง 

คือมีคนฝั่งเราไปบอกว่าไม่ให้ยั่วยวนผู้ชาย ที่จริงเราก็ควรเลือกได้ว่าจะแต่งตัวยังไง ฝั่งเรา

ควรจะเปิดได้แล้ว เปิดใจได้แล้ว ในขณะที่เราต้องปิด ผู้ชายไม่เห็นต้องปิด ต้องเจอกังวล

แบบที่เราเจอ (วา, สัมภาษณ์:14 สิงหาคม 2563) 
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 ในด้านหนึ่งที่ฮิญาบกลายเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาที่สังคมภายนอกต่างรับรู้ หลายครั้ง

น าไปสู่การเหมารวม (stereotype) โดยเฉพาะจากแง่มุมการน าเสนอด้านลบของมุสลิม “ฮิญาบ” ซึ่ง

เป็นภาพแทนของศาสนาอิสลาม สังคมมุสลิม จึงมักถูกสังคมจับจ้องเสมอจากสังคม    

  กำรใส่ผ้ำคลุมมันเป็นทำงเลือก ถ้าใจของเราไม่ถึง ใจเขาไม่พร้อม ใจมันไม่ได้

อยากใส่ การใส่ผ้าคลุมมันไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ดี เพื่อนเราบางคนไม่ใส่ แต่ก็ใส่ใจ

เรื่องละหมาด บางคนใส่แต่ไม่ใส่ใจเรื่องละหมาด คนที่ใส่เราก็ไม่ได้ตัดสินคนที่ไม่ใส่ก็

เหมือนกัน เรากดดันเหมือนกันบางครั้งมีเราคนเดียวใส่ผ้าคลุม อยู่ตรงไหนเด็กก็เห็นเรา เรา

จะท าอะไร เป็นตัวแทนครู ตัวแทนศาสนาด้วย เขาจะเหมารวมได้ อิสลามไม่ดี เราท าไม่ดี

เขาก็จะเหมารวมศาสนา เหมือนใส่ผ้ำคลุมแบกศำสนำอยู่ สังคมตอนนี้เขาก็รับเร่ืองผ้าคลุม

ได้ ไม่ได้แย่ ไม่ได้แบกหนัก แต่เราจะต้องระวังตัวการจะท าอะไรมากกว่าสังคมมุสลิม อยู่ใน

ที่สาธารณะต้องไม่ปฏิบัติผิดกฎ ใส่ใจกับกฎทุกอย่าง อย่างกฎจราจรในมหาลัย ไม่ค่อยมีใคร

ซีเรียส แต่เราใส่หมวก เขาจะมาว่าเรา ความเชื่อเราได้ เพื่อนเราที่ใส่ผ้าคลุมบางครั้งอาจจะ

โดนซุบซิบบ้าง บางคนจะมาถามเลย มาจาก 3 จังหวัดหรอ ปัญหาสามจังหวัด ปัญหา

ตะวันออกกลาง เขาจะโยงปัญหามุสลิมทั่วโลก (ยู, สัมภาษณ์:15 สิงหาคม 2563) 

 นอกจากความกดดันภายใต้ภาพลักษณ์มุสลิมผ่านตัวตนผู้หญิงที่มีสัญลักษณ์ทางศาสนาอย่าง

ฮิญาบแล้ว อย่างประกอบด้วยแรงกดดันจากสังคมภายนอก การเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยและการใช้ชีวิต

ท่ามกลางความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม การถูกขีดเส้นชัดขึ้นระหว่างพ้ืนที่ศาสนา  อย่างที่ซาร่า

รู้สึกว่าการใส่ฮิญาบอาจท าให้ใช้ชีวิตในสังคมเมืองได้ล าบากขึ้น เนื่องจากการสวมใส่ฮิญาบยังเป็นเรื่อง

ยากในสังคมไทย เธอจึงมองว่าผู้หญิงควรมีสิทธิเลือกที่จะคลุมหรือไม่คลุมฮิญาบ หรือซุลที่เธอมองว่า

มุสลิมยังเป็นกลุ่มคนชายขอบในสังคมไทย 

 อย่าใครมาก าหนดชีวิตเรา การคลุมผ้าในประเทศไทยยังเป็นเรื่องยาก ในขณะที่

ผู้ชายไม่เห็นต้องใส่อะไรแบบนี้ ที่ไทยเราก็ยังเป็นชายขอบ บางทีก็อยากไปอยู่มาเลเซีย 

เราจะได้กินอาหารเกาหลีได้เพราะมีฮาลาล แต่งตัวแบบมุสลิมได้ ไม่มีใครมองว่าแตกต่าง 

ไม่ใช่เรื่องแปลก ง่ายต่อการใช้ชีวิต การยอมรับความแตกต่างที่ยังไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้น 

มันเหมือนว่าประเทศเราสามัคคีกัน ยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน แต่ส าหรับเรานะ

เราว่ามันไม่ใช่เท่าไหร่มันก็เหมือนกับอเมริกาอะ ที่บอกว่าประเทศเขาเสรี ยอมรับทุกชาติ 

แต่ข่าวโครมๆ เช่น Black live matters ที่คนผิวด าออกมาเรียกร้องสิทธิก็ยังมีอยู่วันยัง
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ค่ า เพราะประเทศเรามีศาสนาพุทธเป็นหลัก แล้วอิสลามเป็นส่วนน้อยมากๆ ในประเทศ

ไทย ท าให้คนที่นับถือศาสนาพุทธอะ มองว่ามุสลิมที่ใส่ผ้าคลุมผมเป็นเรื่องแปลก

ประหลาด หรือบางคนก็มองเป็นตัวตลกก็มีเหมือนจะเปิดใจยอมรับ แต่จริงๆ  ก็ไม่ได้

ขนาดนั้นอะ ซึ่งมันก็ห้ามไม่ได้นะ ความคิดคน เรื่องแบบนี้เป็นอะไรที่ปัจเจกมากๆ ต้อง

คนที่คลุกคลีอยู่ดับมุสลิมเยอะมากๆ อะ ถึงจะมองเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยคลุก

คลี เขาจะมีค าถามของเขาในหัวเกี่ยวกับศาสนาเราตลอดเวลา และบางคนก็จะ make 

fun กับความแตกต่างที่ไม่เหมือนพวกเขา (ซาร่า, สัมภาษณ์:14 สิงหาคม 2563) 

  พอเรามาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯคนที่ใส่ฮิญาบคนที่อยู่ในหลักการจะกลายเป็นคน

ชายขอบ ณ กรุงเทพฯ  คนชายขอบนี่มันแล้วแต่คนจะนิยามเลย แต่ถ้าแปลตรงตัวก็จะ

หมายถึง คนส่วนน้อยที่แปลกแยกจากสังคมที่อยู่ห่างไกลจากสังคม มักไม่ได้รับการดูแล 

ไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐ แต่ที่กะนิยามส าหรับกะคือ มุสลิมคือคนชายขอบหมายถึงคน

ส่วนน้อยที่แปลกแยกจากสังคม สังคมไม่ให้ความสนใจ แถมหน าซ้ าบางครั้งอาจถูกปฏิบัติไม่

เท่าเทียมกัน ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม (ซุล, สัมภาษณ์: 30 กันยายน 2563)   

 การใส่ฮิญาบผู้หญิงมุสลิมต้องเผชิญจากแรงกดดันจากสังคมมุสลิมเองและจากสังคมภายนอก 

การปรากฏกายในพ้ืนที่สาธารณะของผู้หญิงมุสลิมในปัจจุบันจึงมีความลักลั่น ไม่เป็นไปตามกฎตาม

ระเบียบ เป็นอ่ืน และแปลกแยกแตกต่าง พวกเธอเป็นสิ่งตรงข้ามทั้งในพ้ืนที่อิสลามและความเป็น

สมัยใหม่ ประหนึ่งเป็นผู้แบกรับโครงสร้างต่างๆ ที่มีความขัดกันเองนี้อย่างไร้ซึ่งอ านาจต่อรอง อย่างไร

ก็ตามจากเรื่องราวของพวกเธอทั้ง 10 คน ก็ได้สะท้อนการต่อรองหรือบางครั้งขัดขืนต่อกระแส

ดังกล่าวอย่างแตกต่างหลากหลาย และโดยความเป็นอิสลามและความเป็นสมัยใหม่เช่นกัน ผู้หญิง

มุสลิมใช้ต่อรองรับมือและคานอ านาจระหว่างสองพ้ืนที่ดังกล่าว 
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บทที่ 5 

บทวิเคราะห์และสรุป 

 งานศึกษาเรื่อง ฮิญาบ: ชีวิตระหว่างพ้ืนที่ศรัทธาและพ้ืนที่สมัยใหม่ของผู้หญิงมุสลิม 

กรณีศึกษา ผู้หญิงมุสลิมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นผู้กระท า

การของผู้หญิงมุสลิมที่สวมใส่ฮิญาบในพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือท าความเข้าใจกระบวนการสร้างตัวตน 

ต่อรอง และปรับตัว เนื่องจากการสวมใส่ฮิญาบในปัจจุบันนี้แม้เป็นภาพที่สามารถเห็นได้อย่าง

แพร่หลายมากขึ้น ผู้หญิงมุสลิมยุคใหม่นิยมสวมใส่ฮิญาบ พร้อมๆ กับการมีบทบาทนอกพ้ืนที่บ้าน 

โดยเฉพาะในสังคมเมือง อันเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านต่างๆ ได้เปิดพ้ืนที่ให้ผู้หญิงมุสลิมมี

บทบาทเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ฮิญาบในลักษณะดังกล่าวนั้นยังคงเชื่อมโยงกับความ

ขัดแย้งในมิติต่างๆ เช่นกัน  

 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามวิถีชีวิตของผู้หญิงมุสลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมฮิญาบในพ้ืนที่สาธารณะ 

10 คน โดยได้แบ่งกลุ่มศึกษาตามภูมิล าเนา เป็นสองกลุ่มประกอบด้วย มุสลิมกลุ่มที่มีภูมิล าเนาจาก

พ้ืนที่ชายแดนใต้ ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และกลุ่มมุสลิมที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 

และปริมณฑลเอง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การคลุมฮิญาบของผู้หญิงมุสลิมที่มีภูมิล าเนาในสามจังหวัด

ชายแดนใต้นั้นเกิดจากปลูกฝังของครอบครัว แต่ก็พบเช่นกันว่าเกิดจากสภาพแวดล้อมรอบตัว อย่าง

เพ่ือน โรงเรียน ชุมชน เนื่องจากบางครอบครัวนั้นไม่ได้สวมฮิญาบ มีผู้ปกครองรุ่นพ่อแม่ที่สวมฮิญาบ

ภายหลังจากรุ่นลูก นอกจากนี้พบว่าแต่ละครอบครัวหรือชุมชนนั้นมีทัศนะต่อการสวมฮิญาบอย่าง

แตกต่างหลากหลาย เช่นบางครอบครัวไม่นิยมให้ใส่นิกอบ โดยหญิงสาวในสามจังหวัดชายแดนใต้นั้น

มักเริ่มใส่ฮิญาบตั้งแต่ช่วงประถมศึกษา เพ่ือฝึกการแต่งกายตามหลักศาสนา หรือเมื่อประจ าเดือนมา

ซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่เข้าสู่ผู้ใหญ่ตามหลักศาสนา ในขณะที่ผู้หญิงมุสลิมที่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลนั้นเริ่มคลุมฮิญาบในช่วงอายุที่เยอะกว่า บางคนเริ่มใส่ฮิญาบเมื่อศึกษาระดับมัธยมศึกษา

หรือเมื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งหลังจากประจ าเดือนมา พวกเธอสวมฮิญาบเนื่องจากการ

ปลูกฝังของครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ในกลุ่มที่คลุมผมเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทายาลัยนั้นเล่าว่า
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พวกเธอสวมฮิญาบจากความต้องการของตนเองไม่ใช่การถูกบังคับ แต่เกิดจากการได้ศึกษาศาสนา

เพ่ิมขึ้นและมีต้นแบบการใช้ชีวิตจากรุ่นพ่ีในชมรมมุสลิม โดยในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้นพบ

เช่นกันว่าแต่ละครอบครัวหรือชุมชนนั้นมีทัศนะต่อการสวมฮิญาบอย่างแตกต่างหลากหลาย ซึ่งพบว่า

บางครอบครัวไม่เห็นด้วยกับการใส่ฮิญาบ เนื่องจากมองว่าการใส่ฮิญาบไม่ได้เป็นข้อบังคับ 

 ในบทนี้เป็นการมุ่งวิเคราะห์ ผ่านการศึกษาวิถีชีวิตของผู้หญิงมุสลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมฮิญาบใน

พ้ืนที่สาธารณะ 10 คน ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านแนวคิดเรื่อง Structuration เพ่ือ

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงมุสลิมในฐานะผู้กระท าการ (agency) และโครงสร้างทางสังคม 

(structure) ภายใต้สภาวะสมัยใหม่และศาสนาอิสลาม โดยวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการประกอบ

สร้างตัวตนและการต่อรองของพวกเธอ ซึ่งแม้จะถูกควบคุมภายใต้โครงสร้างทางสังคม แต่พวกเธอเอง

เป็นผู้ก าหนดชีวิตทางสังคมต่างๆ เช่นกัน โดยผู้ศึกษาได้จ าแนกโครงสร้างที่สัมพันธ์ไว้สองโครงสร้าง 

ประกอบด้วยโครงสร้างทางศาสนา และโครงสร้างความเป็นสมัยใหม่  

 

โครงสร้างทางศาสนา  

 โครงสร้างทางศาสนาถือเป็นกระบวนการทางสังคมอย่างหนึ่งที่หล่อหลอมชีวิตของพวกเธอ

มานับตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งโครงสร้างทางศาสนามีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการก าหนดหรือคาดหวัง

พฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบทางศาสนาได้วางกรอบไว้ ผ่านสถาบันต่างๆ ในสังคม 

สถาบันแรกเริ่มที่ชิดใกล้กับมนุษย์อย่าง “สถาบันครอบครัวและโรงเรียนสอนศาสนา” มีส่วนส าคัญที่

ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทางศาสนา ปลูกฝังการสวมใส่ฮิญาบ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุมชนมุสลิม ซึ่ง

นอกจากสถาบันดังกล่าวแล้ว “สังคมแวดล้อม” โดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือนที่ใกล้ชิดในวัยเดียวกันในช่วง

วัยรุ่น  อันเป็นช่วงเวลาที่จ าเป็นต้องคลุมฮิญาบ ตามข้อก าหนดทางศาสนาที่เริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จากการ

มีประจ าเดือน หลายๆ ครั้งจึงเริ่มคลุมฮิญาบตามกลุ่มเพ่ือน แม้ครอบครัวทางบ้านนั้นไม่ได้คลุมฮิญาบ 

อย่าง ฟา ที่คลุมฮิญาบเพ่ือให้เข้ากับกลุ่มเพ่ือน หรือ กัส  ที่คลุมฮิญาบผืนใหญ่เพราะใกล้ชิดกับกลุ่ม

เพ่ือนที่เคร่งครัดในเรื่องการแต่งกาย 

  จึงชี้ให้เห็นได้ว่าการใส่ฮิญาบของพวกเธอถูกก าหนดภายใต้โครงสร้างทางศาสนา ซึ่งในแง่

หนึ่งเป็นโครงสร้างที่จ ากัดและก าหนดพฤติกรรมของผู้กระท าการ เช่นเรื่องของฟา ที่เธอไม่ต้องการ
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คลุมฮิญาบ แต่กลไกทางสังคมหรือการจัดระเบียบทางสังคมที่ได้กระท าการจากข้อก าหนดของ

โครงสร้างทางศาสนา ควบคุมให้เธอต้องใส่ฮิญาบเพ่ือให้เข้ากับกลุ่มเพ่ือน เนื่องจากการคลุมฮิญาบ

เชื่อมโยงกับกรอบผู้หญิงตามอุดมคติในสังคมและการเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในสังคม เช่นเดียวกับ

ซาร่าที่คลุมฮิญาบตามค าแนะน าของผู้ใหญ่ในชุมชนที่บอกว่าการสวมฮิญาบเป็นสิ่งที่ดี โครงสร้างทาง

ศาสนาได้สร้างแรงบีบและข้อจ ากัดต่อการกระท ารูปแบบต่างๆ ท าให้ผู้กระท าไม่กล้าที่จะแต่งตัว

ตามท่ีตนต้องการ สะท้อนให้เห็นถึงการที่พวกเธอถูกควบคุมจากกลไกการจัดระเบียบทางสังคมที่มีต่อ

เรือนร่างผู้หญิงในโครงสร้างศาสนา 

 อิทธิพลของโครงสร้างทางศาสนาไม่เพียงจ ากัดอยู่ในพ้ืนที่สังคมมุสลิมเท่านั้น การสวมฮิญาบ

ในพ้ืนที่สาธารณะในสังคมเมืองอย่างในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในชีวิตการเรียนและการท างาน

ของพวกเธอทั้ง 10  คน ที่ได้สวมฮิญาบไว้ สะท้อนผ่านความพยายามของพวกเธอเหล่านี้เพ่ือให้

สามารถสวมใส่ฮิญาบได้ โดยเฉพาะชีวิตการท างานในสังคมเมืองที่ได้แยกชีวิตทางศาสนาออกจากชีวิต

การท างาน อย่างที่ซุล มีนา และ ตา ยืนหยัดที่จะใส่ฮิญาบในการท างาน สะท้อนถึงอิทธิพลของ

โครงสร้างศาสนาภายนอกบริบทสังคมมุสลิม เป็นโครงสร้างที่สามารถด ารงอยู่นอกพ้ืนที่และเวลา เป็น

อิสระจากบริบทที่มันสร้างขึ้น  

 การก่อตัวของความรู้สึกที่ต้องสวมใส่ฮิญาบนอกบริบทสังคมมุสลิม ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ได้

สร้างข้อบังคับให้ต้องสวมใส่ฮิญาบ สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างทางศาสนาที่ด ารงอยู่นอกบริบทสังคม

มุสลิมนี้เกิดขึ้นได้เพราะผู้หญิงมุสลิม ในฐานะปัจเจกบุคลที่มีส่วนในการผลิตซ้ าโครงสร้างนั้น ใน

ขณะเดียวกันโครงสร้าง (structure) ทางศาสนาก็ได้ก าหนดชีวิตทางสังคมและการกระท าของพวก

เธอ (structured action) โดยกลับมาควบคุมพวกเธอและสามารถด ารงอยู่นอกเหนือเวลาและพ้ืนที่  

ซึ่งกระบวนนี้เรียกว่า ทวิลักษณ์ของโครงสร้าง (duality of structure) ความสัมพันธ์ซึ่งเกิดขึ้นใน

โครงสร้ างในลักษณะนี้  สะท้อนให้ เห็นการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม 

(structuration) ที่โครงสร้างศาสนากับผู้กระท าต่างสัมพันธ์กันและกัน (Giddens, 1984: 376 อ้างถึง

ใน สุภางค์ จันทวานิช, 2559: 258; Giddens, 1991 : 204 อ้างถึงใน เพ่ิงอ้าง, 2559: 260) 

 ภายใต้อิทธิพลโครงสร้างศาสนา พวกเธอเหล่านี้ท าให้ปรากฏความเป็นมุสลิมจากการคลุม

ฮิญาบในพ้ืนที่สาธารณะ โครงสร้างทางศาสนาจากพ้ืนที่ส่วนตัว จากชุมชนมุสลิมหรือจากชีวิตทาง

ศาสนาในพื้นท่ีบ้านจึงเกิดขึ้นในพ้ืนที่สมัยใหม่  
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พื้นที่สาธารณะกับบทบาททางเพศในอิสลาม  

 ในวัฒนธรรมอิสลามมีการแบ่งพ้ืนที่ชัดเจนระหว่างพ้ืนที่หญิงและชาย ในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่า

ในบ้าน อย่าง “Rumah dapur” จะเป็นพ้ืนที่เฉพาะที่สงวนเฉพาะผู้หญิงในส่วนของหลังบ้าน การ

แบ่งที่นั่งระหว่างชายหญิงในโรงเรียนสอนศาสนา การแบ่งพ้ืนที่อาบน้ าละหมาด การแบ่งพ้ืนที่

ละหมาดในมัสยิด ในบางพ้ืนที่ผู้หญิงห้ามเข้ากุโบร์ (สุสาน) (อุมมีสาลาม อุมาร , 2558: 6;  

กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, 2562: 14)   

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 พื้นที่ละหมาดที่ถูกแบ่งไว้ระหว่างชาย-หญิง มัสยิดยามีอุลอิสลามรามค าแหง 53 

ที่มา : Facebook Fanpage มัสยิดยามีอุลอิสลามรามค าแหง 53 

 ในสังคมมุสลิมนั้นพื้นท่ีสาธารณะเป็นพ้ืนที่เพศชาย ในกลุ่มผู้รู้ศาสนาส่วนใหญ่ในสังคมมุสลิม

นั้นเห็นว่า อัลกุรอ่านส่งเสริมให้ผู้ชายมีบทบาทในการเป็นผู้น าและเรียกร้องให้ผู้หญิงอยู่ในบทบาทของ

ผู้ตาม” (Liow, 2552 :110 อ้างถึงใน มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง, 2554: 141) โดยเพศชายมีหน้าที่

ปกครองดูแล เป็นผู้น า และหาปัจจัยยังชีพให้ภรรยา ดังค าสอนทีว่า 

   “บรรดาชายนั้นคือผู้ที่ท าหน้าที่ปกครองเลี้ยงดูบรรดาหญิง (ภริยา) เนื่องด้วยการ

ที่อัลลอฮฺได้ทรงให้บางคนของพวกเขาเหนือกว่าอีกบางคน (ชายร่างกายแข็งแรง กล้าหาญ จึง
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ให้ท าหน้าที่ปกครองและเลี้ยงดูหญิง) และด้วยการที่พวกเขาได้จ่ายไปจากทรัพย์ของพวกเขา 

(ในการเลี้ยงดูภริยา) บรรดากุลสตรีนั้นคือผู้จงรักภักดี ผู้รักษาในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ลับหลัง

สามี (รักษาความบริสุทธิ์ของนางและทรัพย์สมบัติขณะสามีไม่อยู่) เนื่องด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺทรง

รักษาไว้ (ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของสามีต้องปฏิบัติ ตั้งแต่การให้มะฮัร (สินน้ าใจที่มอบให้เวลา

แต่งงาน) และค่าใช้จ่ายในชีวิตความเป็นอยู่ของนางทุกอย่าง)” (อัลกุรอาน 4 : 34) 

 (ยศวดี บุณยเกียรติ และวัลลภา นีละไพจิตร, ออนไลน์, 2563) 

 ในส่วนของเพศหญิงนั้น จากการสอนของนักการศาสนาในชุมชนและต าราที่ใช้เผยแพร่ มัก

เน้นการด ารงความเป็นผู้หญิงและภรรยาที่ดีอยู่ในโอวาทของผู้ปกครองและสามีตามล าดับ โดยถือว่า

บ้านเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดส าหรับเพศหญิง (อัมพร หมาดเด็น , 2560: 69-70)  ในสังคมมุสลิมได้

เน้นบทบาทของผู้หญิงภายในบ้าน โดยการเป็นผู้น าหรือเป็นบุคลสาธารณะท าให้ผู้หญิงมีเวลาน้อยลง

ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้าน โดยเฉพาะลูกๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้หญิง และอาจ

น าไปสู่สถานที่ที่มีผู้ชายจ านวนมาก (มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง , 2554:142; ยศวดี บุณยเกียรติ 

และวัลลภา นีละไพจิตร, ออนไลน์, 2563) ดังนั้นการมีบทบาทในพ้ืนที่สาธารณะของเพศหญิงนั้นจึง

เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการมีบทบาทเป็นผู้น าทางศาสนานั้นเป็นเรื่องต้องห้าม ในชุมชน

มุสลิมทั่วไปนั้นจึงไม่ยอมรับและไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเป็นผู้น าละหมาดวันศุกร์ น ากล่าวธรรมเทศนา

หรือคุฏบะห ์และน าละหมาดท่ีกระท าร่วมกันทั้งหญิงและชาย (อัมพร หมาดเด็น, 2560: 90) 

 ในวัฒนธรรมมุสลิมนั้นถือว่าการมีบทบาทนอกพ้ืนที่บ้านของเพศหญิง จะน ามาซึ่งความสนใจ

ของคนต่างเพศที่ไม่เป็นผลดีแก่ตัวผู้หญิงเอง จึงต้องแต่งกายให้มิดชิดเมื่อออกมาสู่พ้ืนที่สาธารณะ 

ปกปิดส่วนต่างๆ ของร่างกาย นั้นเพ่ือให้ด ารงรักษาเกียรติยศ ความภูมิใจและความบริสุทธิ์ไว้ได้ โดย

ไม่ต้องการให้เธอเปิดเผยร่างกายต่อบุคคลอ่ืนเว้นแต่ผู้เป็นสามี เพ่ือไม่ต้องการให้เธอน าความงามและ

ความเป็นเพศหญิงให้ปรากฏแต่คนแปลกหน้า ตามพระด ารัสในคัมภีร์อัลกุรอานที่ว่ า (ยศวดี  

บุณยเกียรติ และวัลลภา นีละไพจิตร, ออนไลน์, 2563) 

  “และจงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แก่บรรดามุอมินะฮฺ (ผู้ศรัทธาหญิง) ให้พวกเธอลด

สายตาของพวกเธอลงต่ าและให้พวกเธอรักษาทวารของพวกเธอ และอย่าเปิดเผย

เครื่องประดับของพวกเธอเว้นแต่สิ่งที่เปิดเผยได้ และให้เธอปิดด้วยผ้าคลุมศีรษะของเธอลง

มาถึงหน้าอกของเธอ และอย่าให้เธอเปิดเผยเคร่ืองประดับของพวกเธอ เว้นแต่แก่สามีของพวก
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เธอ หรือบิดาของพวกเธอหรือบิดาของสามีของพวกเธอ หรือลูกชายของพวกเธอ หรือลูกชาย

ของสามีของพวกเธอ หรือพี่ชาย น้องชายของพวกเธอ หรือลูกชายของพี่ชายน้องชายของพวก

เธอ หรือ ลูกชายของพี่สาวน้องสาวของพวกเธอ หรือพวกผู้หญิงของพวกเธอ หรือที่มือของ

พวกเธอครอบครอง (ทาสและทาสี) หรือคนใช้ผู้ชายที่ไม่มีความรู้สึกทางเพศ หรือเด็กที่ยังไม่รู้

เรื่องเพศสงวนของผู้หญิง และอย่าให้เธอกระทืบเท้าของพวกเธอ เพื่อให้ผู้อื่นรู้สิ่งที่พวกเธอ

ควรปกปิดในเครื่องประดับของพวกเธอ และพวกเจ้าทั้งหลายจงขอลุแก่โทษต่ออัลลอฮฺ โอ้

บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ” (อัลกรุอาน 24 : 31) 

(เพ่ิงอ้าง, ออนไลน์, 2563) 

 บทบาททางเพศระหว่างชายและหญิง ดังกล่าวจึงเป็นปฏิบัติการของโครงสร้างทางศาสนา

อย่างหนึ่ง ที่มีปฏิบัติการที่แตกต่างกันระหว่างเพศชายและหญิง และในระหว่างพ้ืนที่สาธารณะและ

พ้ืนที่ส่วนตัว สะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์เรื่องบทบาทและพ้ืนที่ของอิสลามนั้นสัมพันธ์กับมิติทางเพศ 

โดยก าหนดพื้นท่ีผู้ชายไว้ในพ้ืนที่นอกบ้านหรือพ้ืนที่สาธารณะ มีบทบาทเป็นผู้น าปกครองและมีหน้าที่

หาเลี้ยงชีพครอบครัว ในขณะที่เพศหญิงนั้นอยู่ในพ้ืนที่บ้านหรือพ้ืนที่ส่วนตัว มีบทบาทเป็นผู้ตามและ

มีหน้าที่ดูแลสมาชิกทุกคนในครอบครัว   

 โครงสร้างเรื่องพ้ืนที่และบทบาททางเพศดังกล่าวจึงเป็นโครงสร้างอย่างหนึ่งที่มีปฏิบัติการต่อ

ผู้หญิงมุสลิมท าให้เธอคลุมฮิญาบ บางคนนั้นสวมใส่นิกอบ ไม่ลงรูปในพ้ืนที่ออนไลน์ หรือน าสติกเกอร์

มาปิดบังหน้าตัวเองไว้เสมอ เนื่องจากถือเป็นการไม่เหมาะสมที่จะเปิดเผยใบหน้าในพ้ืนที่สาธารณะ 

หรือแม้การท างานภายนอกบ้านซึ่งพวกเธอถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นในยุคสมัยใหม่ปัจจุบันนี้ แต่พวกเธอ

บางคนเล่าว่าหากมคีวามพร้อมทางเศรษฐกิจนั้น เธอพอใจที่อยู่ในพ้ืนที่บ้าน มีบทบาทในครัวเรือน ใน

ฐานะภรรยาและแม่เนื่องจากถูกต้องตามครรลองศาสนามากกว่า 

 

โครงสร้างศาสนาในพื้นที่สาธารณะ 

 การสวมฮิญาบในพ้ืนที่สาธารณะ ถือเป็นกิจกรรมของมนุษย์ผู้กระท าการที่เกิดขึ้นใน

โครงสร้างทางสังคม เกิดขึ้นข้ามพ้ืนที่-เวลาจนเป็นกิจวัตร ซึ่ง Giddens เรียกกิจกรรมในลักษณะนี้ว่า

ระบบ (system) ซึ่งกระบวนการที่ระบบผลิต (ซ้ า) โครงสร้างนี้ก็คือ Structuration ในแนวคิด 



104 
 

 

Structuration มนุษย์เองจึงมีส่วนเกี่ยวข้องการผลิตรูปแบบต่างๆ ของสังคมโดยผ่านการท ากิจกรรม 

(เชษฐา พวงหัตถ์, 2552: 10) 

 โครงสร้างทางศาสนาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สาธารณะ นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากมโนทัศน์เรื่องพ้ืนที่ของ

อิสลามนั้นสัมพันธ์กับมิติทางเพศเชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่ปฏิสัมพันธ์ การจัดการเรื่องพ้ืนที่ในอิสลามนั้น

แยกระหว่างพ้ืนที่ชายและหญิง โดยเฉพาะส าหรับผู้หญิงความเป็นเพศนั้นสัมพันธ์กับพ้ืนที่เสมอ โดย

“ฮิญาบเป็นสิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นถึงการจัดระเบียบเรื่องพ้ืนที่สาธารณะของผู้หญิงในวัฒนธรรมอิสลาม” 

(Nilufer Gole, 1997:52 อ้างถึงใน ทวีลักษณ์ พลราชม, 2554: 180) แตกต่างจากมโนทัศน์เรื่องพ้ืนที่

ของสมัยใหม่ที่ไม่ได้เน้นมิติทางเพศสภาพ หรือพ้ืนที่กายภาพที่ก าหนดขอบเขตไว้แน่นอนโดยได้แยก

ชีวิตทางศาสนาไว้ในพ้ืนที่ส่วนตัว  

 โครงสร้างทางศาสนาของอิสลามจึงควบคุมและสัมพันธ์กับชีวิตของมุสลิมอยู่ตลอดเวลา  

เพราะไม่ได้อิงสัมพันธ์ในลักษณะเชิงพ้ืนทีต่ามสังคมสมัยใหม่ ในกรอบคิดของศาสนาอิสลามเพศชายที่

ไม่ใช่กลุ่มคนในครอบครัวไม่สามารถเห็นส่วนที่เป็นเอาเราะห์ของเพศหญิงได้ ข้อก าหนดดังกล่าวจึง

เป็นโครงสร้างที่อยู่เบื้องหลังการสวมใส่ฮิญาบของผู้หญิงมุสลิม แม้ภายนอกบริบทพ้ืนที่สังคมมุสลิม

หรือในพ้ืนที่สาธารณะโครงสร้างดังกล่าวก็ยังคงท างานอยู่ ซึ่งจากกลุ่มสัมภาษณ์ทั้ง 10 คน แม้พวก

เธอต่างอยู่ในเมืองหลวงซึ่งในแง่หนึ่งนั้นค่อนข้างอิสระในการแต่งกาย ไม่ได้มีการบังคับให้แต่งกายใน

ลักษณะดังกล่าว แต่ในชีวิตประจ าของพวกเธอเหล่านี้ต่างแต่งกายตามกฎของศาสนา ไม่ว่าในพ้ืนที่

มหาวิทยาลัย หรือในพ้ืนที่การท างาน เป็นกฎเกณฑ์ที่ควบคุมไว้นับตั้งแต่ย่างเท้าออกจากพ้ืนที่ส่วนตัว

ไปยังพื้นท่ีสาธารณะ ซึ่งพื้นท่ีสาธารณะส าหรับผู้หญิงมุสลิมในที่นี่ไม่ใช่เพียงวัดจากคุณสมบัติของพ้ืนที่ 

แต่คือกลุ่มคนที่ปฏิสัมพันธ์ด้วยและสัมพันธ์กับเพศสภาพ นอกจากนี้ผู้สัมภาษณ์จ านวน 9 คน จาก

กลุ่มศึกษาต่างยืนยันพวกเธอจะยึดการคลุมฮิญาบไว้เสมอ แม้ว่าในอนาคตจะท างานลักษณะใดก็ตาม 

ซึ่งพ้ืนที่การท างานนอกบริบทสังคมมุสลิมถือเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่สร้างแรงกดดันต่อผู้หญิงมุสลิมที่คลุม

ฮิญาบ ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า 4 คนจากกลุ่มศึกษาคือ ซาร่า ตา เฟีย และซุลเคยพบเจอ

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธรับเข้าท างานเนื่องจากคลุมฮิญาบ โดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง 4 คน

ต่างยืนยันที่จะสวมฮิญาบไว้ สิ่งดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่า “โครงสร้างศาสนาไม่ได้อยู่ภายนอกตัว

ผู้กระท า แต่อยู่ภายในตัวของผู้กระท า ดังนั้นส าหรับทั้ง 10 คน ฮิญาบจึงเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

พวกเธอ” (เชษฐา พวงหัตถ์, 2547ข: 81) 
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 “นีมใส่มานาน ไม่สามารถเอาตัวเองออกจากผ้าคลุมได้ กลายเป็นส่วนหนึ่งของนีมเวลาจะ

ออกนอกบ้าน” (นีม, สัมภาษณ์:16 สิงหาคม 2563) 

 การสวมฮิญาบในพ้ืนที่สาธารณะ จึงสะท้อนให้เห็นถึงการก่อตัวของโครงสร้างทางศาสนาใน

เนื้อตัวร่างกายผู้หญิงมุสลิม (structuration) พวกเธอเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างศาสนา 

โดยเกิดขึ้นจากการประกอบสร้างตัวตนตั้งแต่เด็ก ถูกปลูกฝังผ่านสภาพแวดล้อมบริบทในสังคมมา

อย่างยาวนานและรายล้อมตนเองไว้ มีผลในการก าหนดทัศนคติและพฤติกรรม จนไม่สามารถออกจาก

โครงสร้างนั้นได้ (นญา พราหมหันต์ และภาวิกา ศรีรัตนบัลล์, 2562: 92-101) ในกลุ่มศึกษาที่มี

ภูมิล าเนาในพ้ืนที่ชายแดนใต้จะพบได้ชัดเจนว่า ตั้งแต่วัยเด็กได้ซึมซับเรียนรู้ผ่านการปลูกฝังในสังคม

และการเลียนแบบจากบุคคลแบบอย่างใกล้ตัว เช่นกลุ่มเพ่ือนและครอบครัว จึงมีผลต่อการก าหนด

ทัศนคติและหลอหลอมพฤติกรรมมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ อย่างที่ซุลได้เล่าว่า ครอบครัวได้ปลูกฝังเรื่องสวม

ฮิญาบมาเสมอตั้งแต่เด็ก และได้รับค าชื่นชมเสมอว่าเป็นเด็กที่แต่งกายเรียบร้อยเป็นเด็กดี โดยได้

เชื่อมโยงกับค่านิยมในสังคมต่อผู้หญิงมุสลิม ผู้หญิงที่สวมฮิญาบจะถือว่าปฏิบัติตามข้อบัญญัติทาง

ศาสนา โดยเลือกที่จะยอมจ านนหรือปฏิบัติตามเนื่องจากมองว่าการคลุมฮิญาบเป็นการแต่งกายที่

แสดงความศรัทธาในค าสอนตามอุดมคติผู้หญิงมุสลิม ทั้งนี้พวกเธออยู่ภายใต้โครงสร้างดังกล่าวที่ราย

ล้อมตนเองไว้มายาวนาน  ในกรณีของปัจเจกที่ไม่ต้องการสวมใส่ฮิญาบจึงท าให้ไม่สามารถออกจาก

ภายใต้โครงสร้างนั้นได้เช่นกัน  

 สังคมได้ควบคุมพวกเธอโดยไม่เพียงกล่าวโทษต่อปัจเจกที่ไม่ปฏิบัติตามจารีตประเพณีอย่าง

การถูกมองว่า “แรง แกะด า แปลก”  แต่ได้ส่งผลรวมไปถึงครอบครัวนั้นๆ ด้วย “เนื่องจากใน

วัฒนธรรมอิสลามการสวมฮิญาบของพวกเธอในพ้ืนที่สาธารณะถือเป็นสิ่งที่รักษาเกียรติยศของพ่อ 

สามี และครอบครัว การถอดผ้าคลุมเปิดเผยผมและคอแก่สายตาสาธารณะ ถือเป็นการเปิดเผยความ

เป็นส่วนตัวที่ไม่เพียงส่งผลต่อตัวปัจเจกเท่านั้น แต่ยังเป็นการหลบลู่เกียรติยศสามีและพ่อ” (ทวีลักษณ์ 

พลราชม, 2554: 181) การสวมฮิญาบจึงเชื่อมโยงสัมพันธ์กับครอบครัวและการเป็นส่วนหนึ่งของ

สมาชิกในสังคม อย่างที่ซุลได้เล่าถึงชีวิตเธอเมื่อต้องถอดนิกอบเพราะต้องท างานว่าสิ่งดังกล่าวถือเป็น

ความรับผิดชอบของสามีด้วย  

 “ตัดสินใจถอดนิกอบเพราะงาน ในส่วนตรงนี้ สงสารบัง (สามี) ภรรยาแต่งกายแบบนี้ สามี

ต้องรับผิดชอบ” (ซุล, สัมภาษณ์: 30 กันยายน 2563)   
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 พวกเธอจึงไม่สามารถแยกออกจากโครงสร้างดังกล่าวได้  โดยโครงสร้างศาสนาได้แทรกซึม

พฤติกรรมและควบคุมร่างกายของพวกเธอไว้ ส่งผลให้ยังคงยืนหยัดที่จะสวมใส่ฮิญาบไว้แม้จะออกมา

สู่พ้ืนที่นอกบ้าน นอกบริบทสังคมมุสลิมแล้วก็ตาม พวกเธอก็ได้ปฏิบัติตามเนื่องจากโครงสร้างทาง

ศาสนาได้ก่อตัวในเนื้อตัวร่างกายและจิตใจผู้หญิงมุสลิมแม้ไม่มีการควบคุมจากภายนอก จนพวกเธอได้

กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างศาสนาและฮิญาบได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายพวกเธอเวลา

ออกจากบ้าน ผู้หญิงมุสลิมในฐานะผู้กระท าการจึงได้ผลิตซ้ าโครงสร้างศาสนาต่อไปผ่านการปฏิบัติจน

กลายเป็นกิจวัตร 

 นอกจากประกอบสร้างตัวตนตั้งแต่เด็กหรือสภาพแวดล้อมที่รายล้อมด้วยฮิญาบ การก่อตัว

ของโครงสร้างทางศาสนาในเนื้อตัวร่างกายผู้หญิงมุสลิม (structuration)  ยังเกิดจากแง่มุมที่ฮิญาบถูก

อธิบายว่าเป็นการแต่งกายที่แสดงความศรัทธาในค าสอน ซึ่งในกลุ่มศึกษาทั้งสองพวกเธอต่างเชื่อเช่นนี้ 

โดยพวกเธอเชื่อว่าการปกปิดร่างกายอย่างมิดชิดได้ช่วยปกป้องร่างกายผู้หญิงและรักษาเกียรติของ

สตรีเพศให้พ้นจากความสนใจของเพศตรงข้าม นอกจากนี้ความเชื่อที่ว่าการสวมฮิญาบเป็นการปฏิบัติ

ตามหลักศาสนา ตามพระด ารัสในคัมภีร์อัลกุรอานอันเป็นค าสอนจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งอยู่เหนือกว่า

อ านาจของมนุษย์ การไม่ปฏิบัติตามจึงเกิดความรู้สึกกลัวความผิดบาปในจิตใจอยู่ตลอดเวลา อย่าง

ที่ฟาได้เล่าว่า เธอสวมใส่ฮิญาบไว้เพ่ือไม่ให้รู้สึกผิดบาปจากการละเมิดค าสอน พวกเธอจึงน้อมยอม

จ านนต่อข้อบัญญัติของพระเจ้า ฮิญาบจึงไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายทางกายภาพเพียงเท่านั้น แต่มี

ความหมายในเชิงจิตใจด้วย แทรกซึมเข้าไปถึงระดับจิตส านึกและสามารถสร้างความรู้สึกถึงผู้หญิงใน

อุดมคติจากการสวมฮิญาบ 

 “ส าหรับพ่ีฮิญาบคือการปกปิด คือเกียรติของพ่ี พ่ีรู้สึกปลอดภัย รู้สึกมีเกียรติทุกครั้งที่ได้ใส่” 

(ตา, สัมภาษณ์: 24 สิงหาคม 2563) 

  โดยกฎจากโครงสร้างทางศาสนาดังกล่าว ท าให้การใส่ฮิญาบได้เชื่อมโยงกับหลักการปฏิบัติ

ของผู้หญิงมุสลิมในเกือบทุกมิติของการด าเนินชีวิต โดยสัญลักษณ์ศาสนาจากการแต่งกายอย่างฮิญาบ 

ได้วาดวางกรอบในการใช้ชีวิต สิ่งในปฏิบัติได้ สิ่งไหนปฏิบัติไม่ได้ส าหรับมุสลิม  รวมไปถึงในแง่

ความรู้สึก โดยฮิญาบนั้นได้เชื่อมโยงผู้หญิงมุสลิมกับแนวคิดแห่งอิสลามที่ครอบคลุมวิถีการด าเนินชีวิต 

ฮิญาบจึงไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายทางกายภาพเพียงเท่านั้น แต่ยังมีความหมายในเชิงจิตใจต่อผู้สวมใส่ 

เพ่ือการรับรู้ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืน  
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 ในแง่การปฏิบัตินั้นผู้หญิงมุสลิมต้องการแต่งกายให้มิดชิดรวมทั้งต้องระมัดระวังกริยาท่าทาง

ให้สอดคล้องกับหลักการศาสนาอ่ืนๆ ฮิญาบจึงไม่ใช่เพียงการแต่งกายที่ปกคลุมเพียงส่วมที่คลุมศีรษะ

เท่านั้น แต่มีรายละเอียดที่ต้องค านึงถึงการปกปิดทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ธัญญธร สายปัญญา, 

2556: 55) อย่างที่เฟียและกัสสวมใส่กระโปรงเนื่องจากมองว่ากระโปรงเป็นการแต่งกายที่ไม่รัดรูปมี

ลักษณะความเป็นหญิง เนื่องจากศาสนาอิสลามห้ามการแต่งกายที่รัดรูปและลอกเลียนเพศตรงข้าม 

หรือการใส่ปลอกแขนทับแม้ว่าใส่เสื้อแขนยาวของกัสเพื่อป้องกันไม่ให้เห็นแขนขณะยกมือขึ้น หรือการ

ที่ฟาเคยถูกตักเตือนเพราะไม่ระมัดระวังเรื่องการเห็นเส้นผม ส่วนมีนาช่วงที่เธอใส่นิกอบท าให้มีการ

ปฏิบัติที่ส ารวมมากข้ึน ลดเสียงพูด อ่านหนังสือศาสนามากขึ้น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการปะปนระหว่าง

เพศชายและหญิง ระมัดระวังการปฏิบัติตัวต่อเพศตรงข้าม หรือกิจกรรมที่เธอมองว่าสุ่มเสี่ยงต่อการ

ปฏิบัติตามข้อห้ามทางศาสนา เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สถานที่ท่องเที่ยว การฟังเพลง เป็น

ต้น   

 ในขณะที่ซาร่า ยู และนีม เล่าว่าฮิญาบท าให้ต้องระมัดระวังการวางตัวในสังคมไม่ให้ผิด

กฎเกณฑ์ทางศาสนา เนื่องจากฮิญาบเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาที่เด่นชัดจึงต้องค านึงถึงความ

เหมาะสมอยู่เสมอ ในส่วนชีวิตประจ าวันของพวกเธอที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางศาสนาพบว่า การ

สวมฮิญาบท าให้ไม่สามารถนั่งในร้านอาหารที่มีลักษณะคลุมเครือต่อการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้

พวกเธอจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ตาม  การวางตัวต่อเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสม โดยไม่สามารถสัมผัส

เพศตรงข้ามโดยไม่จ าเป็น หรือการไม่ร่วมกิจกรรมของต่างศาสนิกที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางความ

เชื่อ  

 ในแง่ความรู้สึกพบว่า ฮิญาบได้เชื่อมโยงพวกเธอเหล่านี้กับศาสนาอิสลามอยู่เสมอ อย่างที่  

มีนาเล่าว่า การสวมฮิญาบและนิกอบท าให้เธอมีความศรัทธาต่อพระเจ้าเพ่ิมขึ้น ระลึกถึงโลกหน้า 

(ชีวิตหลังความตาย) หรือที่ตา อธิบายความรู้สึกต่อฮิญาบว่า รู้สึกภาคภูมิในที่ได้ปฏิบั ติตามหลักค า

สอน เป็นตัวแทนของศาสนาที่ท าให้ผู้อ่ืนรู้จักศาสนาผ่านตัวเธอ ตลอดจนรู้สึกมีเกียรติและปลอดภัย 

เนื่องจากคนรอบข้างปฏิบัติกับเธออย่างเคารพและให้เกียรติในตัวเธอ เช่น รู้สึกได้รับการปกป้องจาก

สายตาภายนอกในเชิงชู้สาว การที่เพ่ือนๆ และอาจารย์ค่อยใส่ใจเรื่องเวลาละหมาด หรือการที่ได้

อธิบายเรื่องศาสนาให้ผู้อ่ืนท าให้ผู้อ่ืนรู้จักศาสนาอิสลามผ่านตัวเธอ ในขณะที่ฟาและซุล เล่าว่าฮิญาบ
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เป็นพื้นที่ท่ีเป็นปลอดภัย (safe zone) พวกเธอเหล่านั้นรู้สึกปลอดภัยและสบายใจจากการที่ได้ปฏิบัติ

ตามหลักการศาสนาและไม่ละเมิดข้อห้าม 

  

โครงสร้างความเป็นสมัยใหม่ 

 โครงสร้างความเป็นสมัยใหม่ เป็นโครงสร้างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเธอเช่นกัน ถึงแม้

ความเป็นอิสลามจะมีประเด็นความขัดแย้งต่อโครงสร้างดังกล่าว โดยเฉพาะจากแง่มุมที่ว่าความเป็น

สมัยใหม่ของผู้หญิงเป็นเรื่องผิดศีลธรรมที่คลุมเครือต่อการละเมิดจารีตประเพณีแบบอิสลาม (ปรานี 

วงษ์เทศ, 2549: 272-273) แต่กระแสความเป็นสมัยใหม่นั้นได้เชื่อมโยงต่อชีวิตพวกเธออย่างสูง 

โดยเฉพาะแนวคิดด้านการมีบทบาทของผู้หญิงในพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพวกเธอให้

ความส าคัญกับการเรียนและการท างาน ซึ่งโครงสร้างทางศาสนาไม่สามารถต้านทานแนวคิดหรือวิถี

ชีวิตในลักษณะดังกล่าว จากการที่สังคมมุสลิมก าหนดบทบาทของผู้หญิงในพ้ืนที่บ้าน ในบทบาทของ

ความเป็นแม่และภรรยา แต่ไม่อาจปฏิเสธความจ าเป็นในสังคมปัจจุบัน กับเงื่อนไขการใช้ชีวิตทางด้าน

เศรษฐกิจ อย่างที่พวกเธอมองว่าการท างานของผู้หญิงนอกบ้านในสังคมปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็น

เป็นอย่างยิ่ง  

 ทั้งนี้ยังรวมไปถึงกระแสวัฒนธรรมสมัยนิยมที่สัมพันธ์กับชีวิตคนรุ่นใหม่ กระแสวัฒนธรรม

ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อชีวิตพวกเธอผ่านการแต่งกาย ด้วยการประยุกต์ให้เข้ากับฮิญาบ มีสีสัน และปรับ

รูปแบบให้ทันสมัยมีแบบอย่างการแต่งกายจากแฟชั่นทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม โดยจากการสัมภาษณ์

พบว่า การใช้ชีวิตในสังคมเมืองพวกเธอเลือกคลุมฮิญาบที่มีสีสันที่สดใส บางคนเลือกการคลุมฮิญาบ

แบบไม่สวมนิกอบ บางคนมีการคลุมฮิญาบที่มีระดับที่สั้นลงจากระดับข้อมือเป็นระดับหน้าอก เพ่ือให้

สอดคล้องกับการใช้ชีวิตสังคมเมือง ซึ่งชีวิตการท างานที่ต้องรวมท างานและสื่อสารพบเจอผู้คน พวก

เธอจึงต้องแต่งกายเข้ากับเครื่องแบบชุดบริษัทและมหาวิทยาลัย ตลอดจนไม่ให้มีภาพลักษณ์ที่

เคร่งครัดศาสนามากเกินไป  

 โดยจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าในพ้ืนที่สังคมเมือง พวกเธอบางคนนั้นยังคงยึดมั่นในหลักการ

ศาสนา อย่างการไม่ลงรูปในสื่อโซเชียล ยึดมั่นในการเวลาละหมาด หรือการถือศีลอด การทานอาหาร

ฮาลาล ในขณะที่บางคนนั้นเลือกที่จะยืดหยุ่นกับหลักการศาสนา พวกเธอเล่าว่าเนื่องจากอยู่ใน
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สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อการเคร่งครัดหลักการศาสนาบางอย่างได้ เช่น ไม่มีพ้ืนที่สะดวกในการ

ละหมาด พวกเธอจะเลือกกลับไปละหมาดที่บ้านแทน  และยังเป็นไปเพ่ือรักษาความสัมพันธ์ในกลุ่ม

เพ่ือนต่างศาสนิก จึงพบว่าในการปฏิบัติหลักการศาสนาบางอย่างจึงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่

เอ้ืออ านวยด้วย อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่า พวกเธอทุกคนยังคงสามารถสวมใส่ฮิญาบ

ได้ จึงกล่าวได้ว่าโครงสร้างความเป็นสมัยใหม่ไม่ได้บีบบังคับ สร้างข้อก าหนดให้ถอดฮิญาบ เนื่องจาก

พวกเธอเองยังคงสามารถต่อรองกับโครงสร้างดังกล่าว อย่างกรณีข้อเรียกร้องในสถานที่ท างานที่ให้

ถอดฮิญาบ พวกเธอต่างเลือกที่จะไปท างานที่อ่ืนแทนซึ่งอนุญาตให้สวมฮิญาบ ในขณะที่นิกอบกลับ

เป็นข้อก าหนดห้ามใส่จากโครงสร้างความเป็นสมัยใหม่ จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ท างานและบางมหาวิทยาลัย

ได้มีกฎข้อห้ามการสวมนิกอบ 

 ทั้งนี้ในมุมที่ฮิญาบกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งในปัจจุบัน นอกจากการการจัดระเบี ยบ

พ้ืนที่สาธารณะในสังคมที่ได้แยกชีวิตทางศาสนาไว้ในพ้ืนที่ส่วนตัวแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการ

จัดระเบียบพ้ืนที่สาธารณะในสังคมไทย จากการที่ฮิญาบกลายเป็นประเด็นอัตลักษณ์ร่วมของมุสลิม

ต่อรองกับรัฐไทยจากความขัดแย้งนับตั้งแต่อดีต ดังตัวอย่างกรณีการประท้วงฮิญาบครูที่ยะลาในอดีต 

ซึ่งในแง่หนึ่งกลายเป็นภาพจ าการรับรู้เกี่ยวกับฮิญาบในสังคมไทย เป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านอ านาจ

รัฐและการเมืองในการแสวงหาพ้ืนที่และอ านาจทางสังคม (อัมพร หมาดเด็น , 2557: 708-709) การ

แต่งกายด้วยฮิญาบในด้านหนึ่งจึงย่อมถูกเชื่อมโยงสัมพันธ์กับความขัดแย้งในพ้ืนที่ชายแดนใต้ที่เกิด

ขึ้นมา และในด้านหนึ่งฮิญาบได้ละเมิดหรือว่าท้าทายการจัดระเบียบชีวิตทางศาสนาในพ้ืนที่สาธารณะ

ที่รัฐไทยอาศัยสถาบันพุทธศาสนาเป็นกลไกในการควบคุมตรวจตรา (อนุสรณ์ อุณโณ , ออนไลน์, 

2554) เช่นกรณีต่อต้านฮิญาบในโรงเรียนวัดหนองจอกในปี 2554 หรือในโรงเรียนอนุบาลปัตตานีในปี 

2561 ดังนั้นการจัดระเบียบพ้ืนที่สาธารณะในสังคมไทยจึงสัมพันธ์กับชีวิตพวกเธอเช่นกัน เนื่องจาก

ความเป็นรัฐเป็นโครงสร้างหนึ่งในสังคมใหม่ที่เชื่อมโยงกับการแต่งกายฮิญาบ จากการศึกษาในครั้งนี้ที่

พบว่าชุดการแต่งกายในสถานศึกษา ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงการศึกษาตามที่รัฐ

ก าหนดไว้หรือมหาวิทยารัฐบางแห่งห้ามการสวมนิกอบ 

 จากการวิเคราะห์การศึกษาครั้งนี้ จึงพบว่าทั้งโครงสร้างศาสนาและโครงสร้างความเป็น

สมัยใหม่ต่างสัมพันธ์ต่อชีวิตผู้หญิงมุสลิมในปัจจุบันนี้  โดยโครงสร้างทั้งสองอยู่ภายในตัวของพวกเธอ  
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ซึ่งโครงสร้างทางศาสนาแม้อิทธิพลอย่างสูงต่อชีวิตพวกเธอ แต่ก็ถูกต่อรองด้วยโครงสร้างสมัยใหม่ 

เช่นเดียวกันกับโครงสร้างสมัยใหม่ท่ีถูกต่อรองด้วยโครงสร้างความเป็นศาสนา 

 การด ารงอยู่ของผู้หญิงมุสลิมในพ้ืนที่สาธารณะด้วยฮิญาบ พวกเธอจึงสร้างกลวิธีและ

ความสามารถในการกระท าสิ่งต่างๆ ภายใต้โครงสร้างความสมัยใหม่และความเป็นอิสลามในการ

ต่อรองรับมือกับความท้าทายต่างๆ ซึ่งจากแนวคิด  Structuration  ที่เสนอว่ามนุษย์มักจะมีทางเลือก

บางอย่างเสมอ และไม่เคยถูกบีบบังคับโดยสภาวการณ์ทางสังคมอย่างสมบูรณ์โดยสิ้นเชิง โดยเสนอว่า

มนุษย์มีทรัพยากรบางอย่างใช้ในการตอบโต้กับแรงกดดันทางสังคมอยู่เสมอ เพ่ือชี้ให้เห็นข้อเท็จจริง

ที่ว่ามนุษย์ไม่เคยอยู่ในสภาวะที่หมดหนทางจนต้องสยบยอมจ านนต่อพลังทางสังคมที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมขอตนโดยสิ้นเชิง  (เชษฐา พวงหัตถ์, 2547ข: 91-94) ผู้หญิงมุสลิมจึงสามารถสร้างกลวิธี

และความสามารถในการกระท าสิ่งต่างๆ ภายใต้โครงสร้างทางสังคมดังกล่าว ซึ่งจากการสัมภาษณ์

พวกเธอกล่าวถึง การ “เลือก” สวมฮิญาบ เพ่ือสร้างทางเลือกให้กับตัวเองภายใต้โครงสร้างที่ควบคุม

พวกเธอไว้ 

  

การต่อรองของฮิญาบในพื้นที่สมัยใหม่  

 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า มีผู้หญิงมุสลิมที่คลุมฮิญาบได้รับผลกระทบจากการถูกต่อต้าน

และเหมารวม (stereotype) โดย 9  คนในกลุ่มศึกษาเคยถูกโจมตีด้วยถ้อยค าประทุษวาจา (hate 

speech) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในลักษณะล้อเลียน โดยผู้กระท าได้ท าไปในเชิงอารมณ์ข าขัน ทั้งจาก

บุคคลใกล้ตัว เช่น เพ่ือนหรือครู และบุคคลภายนอกซึ่งพบเจอในพ้ืนที่สาธารณะ อย่างไรก็ตามใน

ฐานะผู้ถูกกระท าพวกเธอรู้สึกไม่สบายใจหรือข าขันด้วยจากการกระท านั้น โดยมีการใช้ค าว่า “พก

ระเบิดมาไหม เอาระเบิดมาเปล่า ระเบิด bomb 9, เอาปืนมาไหม, โจรใต้, น่ากลัว, fuck you, เดี๋ยว

ตบให้ฮิญาบหลุดเลย” และ 5 คนในกลุ่มศึกษาเคยรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือหวาดกลัวจากการสวมใส่

ฮิญาบในพ้ืนที่สาธารณะ เพราะการถูกเพ่งมอง (gazing) เช่นที่ตาได้เล่าว่า 

                                                           
9

   ลักษณะค าที่เกี่ยวกับระเบิดพบบ่อยที่สุด 
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 “ระหว่างพ่ีเดินในมหาวิทยาลัย มีผู้ใหญ่คนหนึ่งมองมาที่การแต่งตัวพ่ี และมองตั้งแต่หัวจรด

เท้า และท าสีหน้าท่าทางรังเกียจพ่ี จนเพ่ือนๆ พ่ีถามว่า เขาเป็นอะไรหรือเปล่า ท าไมท ากิริยาแบบ

นั้น” (ตา, สัมภาษณ์: 24 สิงหาคม 2563) ซึ่งตาเล่าว่าเธอพบเจอการถูกมองเช่นนี้บ่อยครั้ง  

 ในขณะที่วาเล่าว่า เธอรู้สึกกังวลเวลาผู้อ่ืนมองเธอ เกรงว่าจะถูกตัดสินจากเพียงการแต่งกาย

ภายนอก เพราะตัวเธอเองเป็นเหมือนผู้คนทั่วไปที่มีแง่มุมที่หลากหลายของชีวิต ส่วนซาร่าเล่าว่าทุก

ครั้งที่เหตุการณ์การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นจากผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามแม้ไม่ได้เกิดขึ้นในสังคมไทย เธอ

รู้สึกกลัวและอาย เนื่องจากการสวมฮิญาบจะท าให้ผู้คนภายนอกรับรู้ว่าเธอเป็นมุสลิมและเกิดการ

เหมารวม (stereotype) ซึ่งรวมไปถึงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนใต้ ที่พวกเธอมักถูก

ล้อเลียนจากปมความขัดแย้งดังกล่าว อย่างที่ ฟา เฟีย ยู กัส และซุล เล่าว่าตัวตนความเป็ นมลายู

มุสลิมและวิถีชีวิตที่แตกต่างในสังคมเมือง ท าให้รู้สึกว่าพ้ืนที่ภายนอกสังคมมุสลิมไม่ใช้พ้ืนที่ปลอดภัย 

(safe zone) และรู้สึกแปลกแยกแตกต่างจากคนอ่ืน ซึ่งการรับรู้จากสังคมภายนอกต่อมุสลิมใน

ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้พวกเธอรู้สึกว่าการสวมฮิญาบต้องแบกรับภาพลักษณ์ของศาสนาเพ่ือรับมือ

กับการถูกเหมารวม (stereotype) ในพ้ืนที่สาธารณะ นอกจากนี้ 4 คนในกลุ่มศึกษาเคยพบเจอ

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธรับเข้าท างานเนื่องจากคลุมฮิญาบ 

 การที่ฮิญาบเป็นภาพลักษณ์ “ตัวแทน” ของความเป็นมุสลิม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีมุสลิมเป็น

ส่วนน้อย ผู้หญิงมุสลิมที่คลุมฮิญาบจึงต้องปรับตัวและต่อรองการใช้ชีวิตในสังคม เนื่องจากอาจถูก

เหมารวม (stereotype) ไปถึงมุสลิมด้วยกันและกลายเป็นภาพลักษณ์ในแง่ลบต่อสังคมภายนอก ซึ่ง

พวกเธอได้อธิบายสถานการณ์ในแง่มุมนี้ว่า เนื่องจากความเป็นมุสลิมในสังคมปัจจุบัน มักมีภาพจ าใน

แง่ลบและเป็นประเด็นอ่อนไหวในสังคมเสมอ ในขณะเดียวกันพวกเธอเองก็เป็นตัวแทนศาสนาต่อ

สังคมภายนอกด้วย อย่างที่ยูใส่หมวกกันน็อกเสมอ ส่วนหนึ่งเพราะอาจถูกเหมารวมไปถึงมุสลิม

ด้วยกันว่าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบสังคม หรือการที่ซุลและตา ตั้งใจเรียน ตั้งใจท างาน ส่วนหนึ่งเพ่ือ

ต่อรองต่อสังคมจากความสามารถทางด้านการเรียนและด้านการท างาน รวมไปถึงการที่เฟียและฟาได้

อธิบายว่าเมื่อมาอยู่เมืองหลวงต้องพยายามปฏิบัติตัวให้เป็นกลางไม่ให้ดูสุดโต่ง เพ่ือต่อรองด้าน

ภาพลักษณ์และการโจมตีจากสังคมภายนอกต่อการแต่งกายและศาสนาของเธอ เนื่องจากพวกเธอมอง

ว่าตนเป็นตัวแทนให้ต่างศาสนิกได้รู้จักกับอิสลามมากขึ้น มักถูกถามเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอยู่เสมอ 

ดังนั้นจึงต้องพยายามปฏิบัติตัวให้เหมาะสม เช่น พวกเธอมักจะต้องอธิบายให้ผู้อ่ืนได้เข้าใจวิถีชีวิตที่
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แตกต่างของมุสลิม การประพฤติปฏิบัติตัวของพวกเธอได้กลายเป็นภาพลักษณ์ของศาสนาท าให้ผู้อ่ืน

เข้าใจความหลากหลายของกลุ่มคนในสังคม  

 การเกิดอ านาจ (power) ต่อรองกับโครงสร้างสมัยใหม่และสร้างทางเลือกให้กับตัวเองจึง

ประกอบไปด้วย การมีความรู้ทั้งทางศาสนาและทางโลกสมัยใหม่ ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าพวก

เธอทั้ง 10 คนศึกษาสามัญในระดับอุดมศึกษาและศึกษาทางศาสนาในชุมชนมุสลิมหรือเรียนควบคู่มา

กับสามัญจนถึงระดับมัธยม ความรู้ดังกล่าวเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิอ านาจ ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่ช่วยสร้างขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (สุภางค์ จันทวานิช , 2559: 

259) สิทธิอ านาจดังกล่าวเป็นสถานภาพทางสังคมที่ช่วยให้เกิดอ านาจในการต่อรองต่อการให้

ความหมายฮิญาบ อย่างในกลุ่มศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ชายแดนใต้ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิม พวกเธอบาง

คนเล่าถึงสวมฮิญาบไว้เพราะได้ศึกษาศาสนาด้วยตัวพวกเธอเอง ท าให้เกิดความศรัทธาในค าสอน และ

ในกลุ่มศึกษาที่มีภูมิล าเนาในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล พวกเธอบางคนศึกษาหาความรู้ก่อนเลือก

ใส่ฮิญาบท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้บังคับให้สวมฮิญาบ การสวมฮิญาบจึงไม่ใช่การบังคับแต่เป็น

สิ่งที่พวกเธอพิจารณาจากการศึกษาและ “มีชุดความรู้” ที่รองรับจากการศึกษาศาสนาด้วยตัวเอง 

โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่ตัวตนฮิญาบถูกตั้งค าถามจากสังคมภายนอกอยู่เสมอ โดยการเกิดอ านาจ

ในการกระท าต่างๆ ยังประกอบด้วย ต้นทุนทางเศรษฐกิจ ต้นทุนจากความสามารถในการท างาน หรือ

จากการเป็นเด็กขยัน เรียนดี  จึงเป็นทรัพยากรที่พวกเธอใช้ในการต่อรองระหว่างกรอบจ ากัดทาง

ศาสนาซึ่งวางบทบาทของผู้หญิงไว้เฉพาะในพ้ืนที่บ้านและการถูกต่อต้านจากสังคมภายนอกต่อ 

อัตลักษณ์ทางศาสนาของพวกเธอ   

 จึงสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้โครงสร้างจะควบคุมพวกเธอไว้ แต่ในฐานะผู้กระท า (agency) พวก

เธอเองสามารถประเมินโครงสร้างนั้นเพ่ือปรับเปลี่ยนมันต่อไป (Giddens, 1991 : 204 อ้างถึงใน 

สุภางค์ จันทวานิช, 2559: 260 ) โดยความเป็นสมัยใหม่เองกลายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่พวกเธอใช้

ในการต่อรองต่อสังคมเพ่ือสามารถแสดงตัวตนแบบมุสลิมได้ การใช้ชีวิตในสังคมเมืองพวกเธอไม่ได้

ปฏิเสธวิถีชีวิตแบบสมัยใหม่ แต่ได้เลือกรับ ปรับใช้ให้สอดคล้องกับความเป็นมุสลิม อย่างที่ซาร่าเล่าว่า

เธออยากไปอยู่ประเทศมาเลเซีย เพราะมีทางเลือกสามารถรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบฮาลาลได้ ซึ่ง

จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าต้นแบบการใช้ชีวิตด้วยฮิญาบของพวกเธอยังได้รับอิทธิพลมาจากสังคม

ตะวันตก อย่างที่มีนาเล่าว่าเธอมีต้นแบบการสวมนิกอบจากผู้หญิงมุสลิมในอังกฤษและอเมริกา  โดย
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ได้ศึกษาชีวิตของผู้หญิงมุสลิมที่สวมนิกอบในสังคมตะวันตกก่อนการตัดสินใจสวมนิกอบ นิกอบใน

บริบทดังกล่าวย่อมสัมพันธ์กับชีวิตแบบสมัยใหม่ในบริบทสังคมที่ไม่ใช่มุสลิม สะท้อนให้เห็นถึงกระแส

การใช้ชีวิติของมุสลิมรุ่นใหม่ที่มีต้นแบบการใช้ชีวิตสไตล์มุสลิมจากสังคมตะวันตก ที่ซึ่งการแต่งกาย

ตามหลักศาสนาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพในการเลือกแต่งกาย   

 ในส่วนของฮิญาบจากการศึกษาพบว่าการใช้อ านาจต่อรองกับโครงสร้างสมัยใหม่จะเป็นไปใน

ลักษณะเปลี่ยนแปลงรูปแบบฮิญาบให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่และลดแรงต่อต้านจากสังคม จากภาพ

จ าฮิญาบว่าน่ากลัวและไม่ทันสมัย โดยเลือกใส่ที่มีสีสันสดใสและรูปแบบที่หลากหลายตามสมัยนิยม 

ซึ่งฮิญาบในลักษณะดังกล่าวได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นในปัจจุบัน โดยมีเนื้อผ้ารูปแบบ

ให้เลือกอย่างหลากหลาย ตกแต่งให้สวยงาม แตกต่างจากในอดีตท่ีไม่ได้มีรูปแบบที่หลากหลายมากนัก 

โดยต้องสามารถแต่งกายให้เข้ากับบุคลิกภาพและเสริมให้ผู้ใส่ดูดี ทุกคนจึงมีรูปแบบการคลุมฮิญาบที่

ตนชอบ ฮิญาบถูกให้ความหมายในเชิงความงามและสไตล์ส่วนตัวที่สามารถสะท้อนตัวตนผู้สวมใส่ 

อย่างที่เฟียเล่าว่า “ตอนนี้เธอชื่นชอบการแต่งกายโทนน้ าตาล เรียบๆ แนวมินิมอล (minimal) ผู้ชาย

หน่อยๆ” ฮิญาบจึงไม่เพียงมีความหมายในเชิงศาสนาเท่านั้น ทั้งนี้ยังต้องถูกตามกาลเทศะและสะดวก

ในการท างานจากการพันฮิญาบให้สั้น สามารถเข้ากับบริบทโดยรอบอย่างการประยุกต์ให้เข้ากับชุด

ท างานทั่วไป เช่น สีผ้าคลุมกับสีชุดต้องเสริมและเข้ากัน อย่างที่เฟียและฟาได้ให้แง่มุมไว้ว่า คลุม 

ฮิญาบเช่นนี้เพื่อไม่ให้แตกต่างเกินไป แลดูเป็นกลางไม่สุดโต่ง   

 นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบฮิญาบให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ ยังถือเป็นการต่อรองกับ

โครงสร้างศาสนาเช่นกัน อย่างการเลือกถอดนิกอบ ที่ซุล ตา มีนา ได้ถอดนิกอบเป็นการต่อรองกับ

โครงสร้างทางศาสนาด้วยความจ าเป็นทางเศรษฐกิจและการตั้งเจตนา (เหนียต) ซึ่งพวกเธอกล่าวว่า

หากมีความพร้อมทางเศรษฐกิจจะกลับมาสวมนิกอบ โดยยังคงเลือกที่จะคลุมฮิญาบไว้แต่ได้เปลี่ยน

รูปแบบการคลุมให้เข้ากับบริบทวัฒนธรรมอ่ืนๆ การที่ยังคงสวมฮิญาบไว้จึงเป็นการต่อรองกับสังคม

มุสลิม ว่าพวกเธอยังคงปฏิบัติตามหลักการศาสนา ตัวตนฮิญาบในปัจจุบันจึงต้องสร้างการยอมรับทั้ง

ในพ้ืนที่ศาสนาและพ้ืนที่สมัยใหม่ อย่างที่ซาร่าได้เล่าในแง่มุมนี้ว่า หากถอดฮิญาบเพ่ืองานจะท าให้ถูก

เปรียบเทียบและต าหนิจากคนรอบข้างว่าเธอไม่ยืนหยัดในหลักการศาสนา จึงชี้ให้เห็นการที่ผู้หญิงฉวย

ใช้ความเป็นสมัยใหม่ตอบโต้กับโครงสร้างทางศาสนา เพ่ือสร้างโครงสร้างใหม่ (structuration) ให้

ตัวเอง 
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การ “เลือก” สวมฮิญาบ 

 โครงสร้างทางศาสนาถือเป็นกระบวนการทางสังคมอย่างหนึ่งที่หล่อหลอมชีวิตของพวกเธอ

มา ซึ่งมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการก าหนดหรือคาดหวังพฤติกรรมให้เป็นไปตามกฎระเบียบทาง

ศาสนาได้วางกรอบไว้ อย่างไรก็ตามแม้หลักการศาสนาอิสลามจะเป็นหลักที่ครอบคลุมชีวิตของมุสลิม

ทุกคน แต่ปฏิบัติการของศาสนาที่มีต่อผู้หญิง และผู้หญิงทั้ง 10 ต่างเลือกที่จะปฏิบัติการนั้น มีความ

แตกต่างกันไป ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า “การเลือก การตัดสินใจ” ของแต่ละคนในการต่อรองที่

จะอยู่ในพื้นท่ีสังคมเมืองนั้น แตกต่างหลากหลายเป็นอย่างมาก  

 การก่อตัวของโครงสร้างทางศาสนาในเนื้อตัวร่างกายผู้หญิงมุสลิม (structuration) แต่ละคน

นั้นมีความแตกต่างกัน ผู้หญิงที่เติบโตมาในพ้ืนที่ชุมชนมุสลิมนั้นก็ใช่ว่าพวกเธอนั้นจะเป็นไปตาม

ปฏิบัติการของศาสนาที่เคร่งครัด และเช่นเดียวกันผู้หญิงมุสลิมที่ยิ่งอยู่ในสังคมสมัยใหม่ก็ใช่ว่าต้องการ

จะถอดฮิญาบ ผู้หญิง แต่ละคนมีความเป็นผู้กระท าการ (agency) ในตัวเอง ดังนั้นจึงมีปฏิบัติการใน

เรื่องการสวมใส่ฮิญาบแตกต่างกันไป 

 จากการสัมภาษณ์ทั้ง 10 คน พวกเธอใช้ “การเลือกแต่งกายตามเจตจ านง” เพ่ือต่อรองกับ

แรงบีบคั้นต่างๆ ในสังคม ซึ่งในงานศึกษาครั้งนี้พวกเธอต่อรองกับสังคมภายนอกว่าฮิญาบเป็นสิ่งที่

พวกเธอเลือกแต่งกายเพ่ือปฏิบัติตามค าสอนศาสนาด้วยความต้องการของตัวเธอเอง การที่สังคม

ภายนอกบังคับให้เธอต้องถอดถือเป็นการบังคับเธอ การเลือกจะสวมฮิญาบด้วยความสมัครใจของตน

ภายใต้กระแสที่มีการต่อต้านฮิญาบ จึงเป็นการต่อรองกับสังคมสมัยใหม่ที่ฮิญาบถูกมองว่าเป็นกดขี่

เพศหญิง เพราะได้สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งว่าฮิญาบไม่ใช่การบังคับแต่เป็นสิ่งที่พวกเธอได้เลือกแต่ง

กายหรือเลือกที่จะ “เคร่ง” ปฏิบัติตามหลักการศาสนา ซึ่งจากการศึกษาจะเห็นได้ชัดเจนในกรณีของ 

มีนาและตา ที่พวกเธอมีพ้ืนฐานจากการที่ไม่เคยสวมฮิญาบหรือนิกอบมาก่อนแต่ได้มาเลือกใส่ใน

ภายหลังจากการศึกษาศาสนาเพ่ิมเติม หรือในกรณีของซุลที่เลือกคลุมนิกอบ แม้ทางครอบครัวจะไม่

เห็นด้วยกับการแต่งกายเช่นนี้   

 โดยการเลือกแต่งกายตามเจตจ านง หรือฮิญาบเป็นทางเลือก พบว่าพวกเธอบางคนได้รับ

อิทธิพลจากแนวคิด “การเลือก (choice)”  กระแสแนวคิดสมัยใหม่ที่พูดถึงความส าคัญการเลือก 

(choice) ของผู้หญิง โดยในปัจจุบันให้ความส าคัญกับประเด็นนี้มากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า 
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แนวคิดดังกล่าวมีอิทธิพลต่อพวกเธอเช่นเดียวกัน อย่างที่ ฟา ซาร่า ยู และวา เสนอถึงการที่  

“ฮิญาบควรเป็นทางเลือกส าหรับผู้หญิงมุสลิม” เนื่องจากผู้หญิงแต่ละคนนั้นมีเหตุความจ าเป็นที่

แตกต่างกัน  

  ศาสนาท าให้ self esteem เราต่ าลง ท าให้เราอยู่ในกรอบเกินไป นึกถึงตัวเอง

น้อยไป ไม่ใส่ใจตัวเอง สนใจคนรอบข้างมากกว่า จนละเลยตัวเอง ไม่กล้าคิด ตัวเองดูเล็กลง

เกินไป การใส่ผ้าคลุมอยากให้เข้าใจว่ามันสามารถเป็นทางเลือกได้ อยากให้มองว่าผ้าคลุม การ

แต่งตัวไม่สามารถวัดคุณค่าของเราได้ (ฟา, สัมภาษณ์: 24 สิงหาคม 2563) 

 แนวคิด “การเลือก (choice)” จึงเป็นโครงสร้างอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพ่ือ

ใช้ต่อรองกับโครงสร้างศาสนาและความเป็นสมัยใหม่ในการที่จะสวมหรือไม่สวมฮิญาบ เป็นการสร้าง

ความหมายใหม่ให้กับฮิญาบ โดยเฉพาะจากแง่มุมที่ฮิญาบถูกมองว่าเป็นข้อบังคับตามหลักศาสนา แต่

พวกเธอกลับมองว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการแสดงความศรัทธาของผู้หญิงมุสลิม โดยกลับมาพิจารณา

ถึงตัวตนตนเอง ที่ผู้ใส่ต้องการปกปิดเรือนร่างตัวเองด้วยฮิญาบหรือไม่ สร้างอ านาจในการตัดสินใจ

เลือกได้ด้วยตนเองในฐานะปัจเจกบุคคล ฮิญาบเป็นการแสดงศรัทธาที่เธอมีต่อพระเจ้าโดยตรง ไม่ใช่

ผ่านครอบครัวหรือชุมชน  

   

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กิจกรรมชมรมมุสลิม ม.อ.หาดใหญ่ในวันฮิญาบสากล 2021  

ที่มา

https://www.facebook.com/MSSPSU/photos/pcb.3627960563950128/3627938120619

039/ 
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 การต่อรองของฮิญาบในพ้ืนที่สมัยใหม่ และการที่ฮิญาบเป็นทางเลือก จึงชี้ให้เห็นถึงลักษณะ

ของโครงสร้าง ซึ่งไม่เพียงประกอบด้วยกฎเกณฑ์ (rules) อันเป็นส่วนที่ตีกรอบจ ากัดการกระท า แต่ยัง

ประกอบด้วยส่วนทรัพยากร (resources)  ซึ่งส่วนทรัพยากรช่วยให้การกระท ามีความเป็นไปได้ และ

ท าให้เกิดอ านาจ (power) ต่อรองกับโครงสร้าง “ผู้กระท าการภายใต้โครงสร้างจึงมักจะมีทางเลือก

บางอย่างเสมอและไม่เคยถูกบีบบังคับโดยสภาวการณ์ทางสังคมอย่างสมบูรณ์โดยสิ้นเชิง กฎ เกณฑ์

และรูปแบบต่างๆ ของทรัพยากรจึงช่วยท าให้มนุษย์มีความสามารถในการกระท าสิ่งต่างๆ ” (เชษฐา 

พวงหัตถ์, 2547ข: 91-94)   

 ในกรณีรูปแบบฮิญาบที่หลากหลายในปัจจุบันนี้ ภายใต้กระแสสมัยนิยมที่มีความเป็นแฟชั่น 

สามารถ “เลือก” แต่งกายได้หลายรูปแบบ สามารถสะท้อนตัวตนผู้สวมใส่ ซึ่งจากกลุ่มศึกษาทั้ง 10 

คน พวกเธอไม่ได้ใส่ฮิญาบเพียงรูปแบบเดียวที่เหมือนกันทุกกัน ฮิญาบของพวกเธอมีความหลากหลาย 

สามารถ “เลือกใส่ให้เข้ากับบุคลิกและตามกาลเทศะ”  มีฮิญาบล าลองที่เน้นสวมใส่ง่าย ฮิญาบในพ้ืนที่

การท างานหรือการเรียนในพ้ืนที่สังคมเมือง ฮิญาบกับการสวมกางเกง จึงถือเป็นทรัพยากรที่พวกเธอ

ใช้เพ่ือต่อรองจากการควบคุมของโครงสร้างทางศาสนาเพ่ือใช้ตอบโต้กับแรงกดดันทางสังคม 

นอกจากนี้ยังเป็นการต่อรองกับโครงสร้างความเป็นสมัยใหม่ เพื่อลดภาพความน่ากลัวของฮิญาบ หรือ

ภาพจ าผู้หญิงมุสลิมว่าพวกเธอไม่มีอิสระเลือกหรือแต่งกายแปลกแยกจากสังคม  

 ตามแนวคิด Choice แม้พวกเธอมีสิทธิเลือกในการจะถอดฮิญาบ แต่จากการศึกษาการด ารง

อยู่ของผู้หญิงมุสลิมในพ้ืนที่สาธารณะในงานศึกษาครั้งนี้ การที่พวกเธอทั้ง 10 คน ยังคงเลือกสวม

ฮิญาบไว้ จึงสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางศาสนาที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อพวกเธอ ศาสนายังคงเป็น

แก่นแกนส าคัญที่ก าหนดวิถีชีวิตพวกเธอไว้ อย่างไรก็ตามภายใต้การก ากับของโครงสร้างทางศาสนาซึ่ง

ดูเหมือนได้ควบคุมทุกการกระท าของพวกเธอไว้ในการคลุมฮิญาบ แต่ภายใต้การควบคุมนั้นปฏิบัติการ

ในเรื่องการสวมใส่ฮิญาบก็แตกต่างกันไป ฮิญาบของแต่ละคนนั้นจึงมีรูปแบบแตกต่างหลากหลาย การ

สร้างทางเลือกของพวกเธอจึงไม่ใช่การถอดฮิญาบออกแต่ก็ไม่ได้หมายถึงการยอมจ านนอย่างสิ้นเชิง

เช่นกัน โดยสามารถพิจารณากลวิธี ในฐานะผู้กระท าการ (agency) ทีพ่วกเธอเลือกปฏิบัติการในพ้ืนที่ 

สถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ 
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การต่อรองด้วยแบบและขนาดของฮิญาบ  

  ขนาดและแบบของฮิญาบนั้นมีนัยยะส าคัญต่อการต่อรองทั้งในพ้ืนที่เมืองกับพ้ืนที่ศาสนา ใน

พ้ืนที่ศาสนานั้น การสวมฮิญาบขนาดใหญ่และมีสีในโทนเข้มนั้น มีนัยยะที่สะท้อนถึงการเป็นผู้ที่

เคร่งครัดในการปฏิบัติตามหลักการศาสนา นับตั้งแต่ในช่วงการฟ้ืนฟูอิสลามในสังคมไทยนั้นในหมู่

ผู้หญิงนักเคลื่อนไหวถือกันว่าขนาดฮิญาบที่ใหญ่ข้ึนที่ปิดถึงระดับเอวและครึ่งตัว และสีที่ใช้ในโทนสีด า 

น้ าตาล เทา เป็นการแต่งกายที่ดีกว่า เคร่งครัดกว่าในหลักการศาสนา (อัมพร หมาดเด็น, 2557: 712) 

อย่างที่เฟียได้เล่าว่าในช่วงเธอเป็นนักกิจกรรมศาสนาในชุมชนมุสลิม เธอจะใส่ฮิญาบผืนใหญ่และนุ่ง

กระโปรงเสมอ โดยการสวมกระโปรงนั้นเป็นไปเพ่ือปกปิดสัดส่วนผู้หญิงได้มากกว่าการสวมกางเกง 

และไม่ได้เป็นการแต่งกายเลียนแบบเพศชาย การยิ่งปกปิดเรือนร่างของเพศหญิงถือเป็นสิ่งที่เหมาะสม

กว่าในการหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายต่างๆ เป็นการปกป้องผู้หญิงเมื่อออกมาสู่พ้ืนที่สาธารณะและเป็น

แบบอย่างการเป็นมุสลิมที่ดี อย่างที่กัส มักใส่ปลอกแขนทับเสมอแม้จะสวมเสื้อแขนยาวไว้แล้วก็ตาม 

เพ่ือไม่ให้สามารถเห็นข้อมือได้ขณะยกมือขึ้น หรือการปกปิดใบหน้าซึ่งเชื่อว่าเป็นการปฎิบัติตาม

แบบอย่างเหล่าสาวกศาสดา เป็นไปเพ่ือสืบทอดและเป็นแบบอย่างให้กับมุสลิมรุ่นหลัง อย่างที่ซุสได้

เล่าถึงการตักเตือนเรื่องการแต่งกายของเธอเมื่อครั้งเธอเป็นครูว่า  

 “เราจะสอนให้เด็กๆ อย่างไร ในเมื่อเรายังไม่เป็นแบบอย่างท่ีดี (มีคนกล่าวเตือนเธอ) .... เราก็

รู้สึกสะดุ้ง.... รู้ว่าแต่ละคนไม่สมบูรณ์แบบแต่เราควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีกับเด็กๆ”  (ซุล, สัมภาษณ์: 

30 กันยายน 2563)    

 การแต่งกายด้วยการสวมฮิญาบขนาดใหญ่ มีโทนสีเข้ม หรือปกปิดใบหน้า จึงเป็นการต่อรอง

ในพ้ืนที่ศาสนา เชื่อมโยงกับการเป็นผู้หญิงที่ดี เคร่งครัดในหลักการศาสนา และเป็นการแต่งกายตาม

อุดมคติสังคมมุสลิมที่ยึดโยงกับช่วงสมัยสาวกของศาสดาอิสลาม อย่างท่านหญิง อาอีชะห์ ภรรยาของ

ศาสดา สามารถสร้างการยอมรับในพ้ืนที่ศาสนา ในการท ากิจกรรมต่างๆ นอกพ้ืนที่บ้าน 

 แต่ในทางกลับกันในพ้ืนที่สมัยใหม่นั้นพวกเธอต่อรองด้วยการเลือกใส่ฮิญาบในรูปแบบและ

ขนาดที่แตกต่างไปจากพ้ืนที่ศาสนา ซึ่งประกอบไปด้วยการ การคลุมฮิญาบในระดับที่สั้นลง พวกเธอ

บางคนเปลี่ยนจากการคลุมระดับข้อมือเป็นระดับหน้าอกหรือไหล่ การใส่ฮิญาบที่มีสีสัน การสวม

ฮิญาบกับกางเกง การถอดนิกอบออก โดยมีการประยุกต์ให้เข้ากับชุดในพ้ืนที่สมัยใหม่ต่างๆ เช่น พ้ืนที่
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ท างาน พื้นท่ีมหาวิทยาลัย หรือพ้ืนที่ในห้าง โดยพวกเธอบางคนเลือกที่จะต่อรองเนื่องจากเพ่ือลดภาพ

จ าจากสังคมภายนอกที่มองว่าเป็นการแต่งกายที่ดูน่ากลัวสุดโต่ง การปรับเปลี่ยนแบบและขนาด

ฮิญาบท าให้เธอสามารถสร้างการยอมรับในพ้ืนที่ท างาน ไม่เป็นการแต่งกายที่ดูแปลกแยก แต่งต่าง

จากกลุ่มคนอ่ืน เพราะเป็นการแต่งกายที่ประยุกต์เข้ากับความเป็นสมัยใหม่หรือวัฒนธรรมในพ้ืนที่อ่ืน 

อย่างการใส่กางเกงของกัสเมื่อต้องเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยจากที่ไม่เคยใส่มาก่อน การแต่ง

กายของซุสที่ใส่ชุดสีสว่างในพ้ืนที่ท างานจากที่เคยสวมนิกอบและใส่โทนสีเข้ม หรือการแต่งกายตาม

แฟชั่นต่างๆ ตามสมัยนิยม โดยพวกเธอบางคนมองว่าสามารถแต่งกายให้ฮิญาบเป็นแฟชั่นได้ ซึ่งขึ้นอยู่

ปัจเจกแต่ละคนในการประยุกต์แต่งกาย  

  “ส่วนมากคือแต่งตามสไตล์ที่ตัวเองชอบมากกว่า แล้วเจอ influencer หรือ youtuber ที่

แต่งตัวคล้ายๆ กัน มีสไตล์คล้ายๆ กัน ก็เอามาเป็นเรฟ (reference)....” (ซาร่า, สัมภาษณ์:14 มีนาคม 

2564) 

พื้นที่ที่เธอปรารถนาสวมฮิญาบ  

 แม้จากการศึกษาในครั้ง พวกเธอทั้ง 10 คน เลือกที่จะยึดการสวมฮิญาบไว้ แต่ในการใส่ผ้า

คลุมของพวกเธอก็พบเช่นกันว่ามีผู้หญิงมุสลิมที่ทั้งปรารถนาที่จะสวมฮิญาบและไม่ปรารถนาที่จะสวม

ฮิญาบ ในพ้ืนที่ที่ผู้หญิงมุสลิมต้องการจะคลุมฮิญาบพบว่า พวกเธอได้คลุมฮิญาบเนื่องจากต้องการ

ปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนาและตามบริบทสังคมมุสลิมที่รายล้อมด้วยฮิญาบในวัยเยาว์ 

ปฏิบัติการผ่านครอบครัว กลุ่มเพ่ือน โรงเรียน อย่างในพ้ืนที่ชุมชนมุสลิมที่ผู้หญิงมุสลิมสวมฮิญาบ ซึ่ง

พบว่าฮิญาบในพ้ืนที่ดังกล่าวมีมิติในการต่อรองเพ่ือการเข้าร่วมหรือสร้างการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของ

กลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มเพ่ือน ทั้งนี้การปฏิบัติตามหลักค าสอนดังกล่าวยังเป็นไปเพ่ือต่อรองกับบุคคล

ในสังคม อย่างกรณีของซาร่าที่ต่อรองกับผู้ให้ทุนการศึกษาแก่เธอ ซึ่งเธอได้เล่าว่าต้องสวมฮิญาบเนื่อง

จากเขามีพระคุณและหวังดีต่อเธอ โดยการเชื่อฟังปฏิบัติตามของผู้หญิงยังเชื่อมโยงกับค่านิยมในสังคม 

เช่น ผู้หญิงที่ดีต้องสวมฮิญาบ หากไม่ใส่จะถูกมองว่าแต่งกายไม่เรียบร้อย อย่างที่ซุลได้เล่าว่า  

  พอไม่ใส่ (ฮิญาบ) เราก็จะกลายเป็นแกะด า  มันมีอยู่แล้วคนที่ไม่ใส่อย่างเช่น เวลา

ไปเที่ยว เวลาไปท าผม โมเมนต์ไปเที่ยวกับเพื่อน มันก็มีแบบในสายตาคน....แต่ว่าเด็กสาม

จังหวัดที่ไม่ใส่ผ้าคลุมดูแรงอะ ภาพมันออกมาแบบ ถ้าสมัยก่อนยุคเพลง 90  เขียนขอบตา 

เขียนแบบพังก์ พอไม่ใส่ผ้าคลุมมันดูแบบแรง แบบเด็กพังก์ ในสามจังหวัดคนที่ไม่ใส่ผ้าคลุมก็
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คือเป็นคนชายขอบในพื้นที่ตรงนั้น  คนที่ปฏิบัติตัวไม่ถูกตามหลักการก็คือจะกลายเป็นคนชาย

ขอบ ณ พื้นที่ตรงนั้น (ซุล, สัมภาษณ์: 30 กันยายน 2563)   

 การสวมฮิญาบจึงป็นการต่อรองกับค่านิยมในสังคมที่มีต่อผู้หญิง ไม่เพียงสร้างความชอบธรรม

ต่อการปรากฏกายของผู้หญิงในพ้ืนที่สาธารณะทากายภาพแต่รวมไปถึงในพ้ืนที่ทางจิตใจของผู้หญิง

เองที่พวกเธอรู้สึกมีเกียรติ ได้รับการปกป้องและปลอดภัย (safe zone) จากการที่ฮิญาบเป็นพ้ืนที่

ปลอดภัยทางจิตใจ (safe zone) รู้สึกสบายใจ หรือรู้สึกไม่บาป โครงสร้างดังกล่าวจึงเป็นอีกเหตุผล

หนึ่งที่ท าให้พวกเธอยังคงไว้ซึ่งฮิญาบ แม้ได้มาใช้ชีวิตในสังคมเมืองซึ่งมีกลุ่มคนมุสลิมเป็นส่วนน้อย 

สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของพ้ืนที่ทางจิตใจที่มีมากกว่าพ้ืนที่ทางกายภาพที่ฮิญาบได้เชื่อมโยงไว้

กับความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงมุสลิมไว้ 

  โดยชีวิตในสังคมเมืองพบว่าในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยสามารถเลือกสวมฮิญาบได้ ในขณะที่พ้ืนที่

การท างานนั้นมีทั้งเปิดรับและปฏิเสธอัตลักษณ์ฮิญาบ ซึ่งในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอนุญาตนั้นนอกจาก

สามารถแสดงอัตลักษณ์ทางศาสนาได้ ยังเป็นพ้ืนที่แห่งการรวมกลุ่มของกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างชมรม

มุสลิม ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมุสลิมเรียนรู้และปฏิบัติหลักการทางศาสนาต่างๆ พวกเธอบางคนยังได้

เลือกสวมฮิญาบหรือนิกอบในพ้ืนที่นี้เป็นครั้งแรก เพ่ือหลีกห่างจากความฟุ่มเฟือยและความบันเทิงที่

เน้นฉาบฉวยภายนอกของโลกยุคสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยทุนนิยม และมุ่งสู่ความนอบน้อมและภักดี

ต่อพระเจ้า ซึ่งส าหรับพวกเธอการแต่งกายด้วยฮิญาบถือเป็นข้อปฏิบัติส าคัญอย่างหนึ่ง อย่างที่ซุล ตา 

และ มีนา ได้เล่าว่าเพ่ือใช้ชีวิตอย่างส ารวมในโลกนี้และเตรียมตัวส าหรับโลกหน้า รวมทั้งต้องการเป็น

แบบอย่างให้กับมุสลิมรุ่นต่อไป สะท้อนให้เห็นการใช้ความเป็นศาสนาต่อรองกับความเป็นสมัยใหม่

ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

พื้นที่ที่เธอไม่ปรารถนาสวมฮิญาบ  

 ในขณะที่พ้ืนที่ที่ผู้หญิงมุสลิมไม่ปรารถนาสวมฮิญาบนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากตัวตนฮิญาบมักเป็น

ประเด็นอ่อนไหวทางสังคม อย่างการที่ซาร่าเล่าว่า เมื่อครั้งเธอไปร่วมม็อบครั้งแรกในปี 2563 เพ่ือน

รอบข้างแนะน าให้เธอถอดฮิญาบ เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยจากการที่ฮิญาบเป็นจุดเด่น 

เธอเองก็รู้สึกไม่ปลอดภัยที่สวมฮิญาบไว้เนื่องจากมักถูกจับโยงเป็นประเด็นอ่อนไหวเสมอและ

หวาดกลัวว่าจะถูกน าไปสร้างสถานการณ ์
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 จึงกลับกลายเป็นว่าบางพ้ืนที่หรือบางสถานการณ์ ตัวตนฮิญาบกลับไม่ใช่พ้ืนที่ปลอดภัย 

(safe zone) ส าหรับพวกเธอ การแสดงตัวตนในพ้ืนที่ที่มีมุสลิมเป็นส่วนน้อย ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ หรือ

ปริมณฑลเอง บางครั้งพวกเธอรู้สึกไม่มั่นใจและหวาดกลัว  จากการที่พวกเธอเคยพบเจอกั บ

ประสบการณ์กลายเป็นเป้าโจมตี จากการถูกปทุษร้ายด้วยวาจา (hate speech) และการถูกเพ่งมอง 

(gazing) โดยยังพบเหตุผลส าคัญอีกอย่างที่ท าให้เกิดความรู้สึกดังกล่าวคือความขัดแย้งในพ้ืนที่

ออนไลน์ อย่างที่ซาร่าเล่าถึงประเด็นความขัดแย้งจากเหตุการณ์หนึ่งไว้ว่า10 

 “นี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ฉันไม่อยากใส่ผ้าคลุมในบางครั้งเพ่ือบอกว่าตัวเองคือศาสนาอะไรอะ 

ไม่ใช่ว่าไม่รัก แต่มันละอาย แล้วไม่อยากโดนสายตาเกลียด กลัวไปด้วย” (ซาร่า, สัมภาษณ์, 27 

ตุลาคม 2563) 

 ทั้งนี้การที่พวกเธอบางคนไม่ปรารถนาจะคลุมฮิญาบนั้นยังเกิดจากประสบการณ์การถูกบังคับ

หรือกดดันจากสังคมรอบข้างให้สวมฮิญาบ ตัวตนการสวมฮิญาบต้องแบกรับภาพลักษณ์ของศาสนา 

ตามค่านิยมวัฒนธรรมมุสลิมที่ได้ควบคุมผู้หญิงให้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติสิ่งไหน โดยค่านิยมทางสังคม

ดังกล่าวบางครั้งไม่ได้สอดคล้องต่อรูปแบบการใช้ชีวิตในพ้ืนที่สมัยใหม่ ซึ่งปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรม

และกลุ่มคนที่หลากหลายอยู่เสมอ ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวน าไปสู่การหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดข้อ

ปฏิบัติทางวัฒนธรรมมุสลิม เช่น การเล่นดนตรี, การวาดรูปแต่งนิยายแฟนฟิคชัน, อาชีพการท างาน 

จากการที่บางองค์กรงานไม่สอดคล้องให้ผู้หญิงมุสลิมคลุมฮิญาบได้ เช่น พนักงานบริการบนเครื่องบิน, 

การเข้าไปในสถานที่ไม่เหมาะสม อย่างการเข้าไปในร้านอาหารที่ไม่ได้จ าหน่ายอาหารฮาลาลกับกลุ่ม

เพ่ือน ซึ่งอาจถูกมองจากสังคมมุสลิมว่าไม่เคร่งครัดในหลักการศาสนา 

 นอกจากนี้ยังเกิดจากการมีแนวคิดหรือจุดยืนที่แตกต่าง อย่างการสนับสนุนกฎหมายท าแท้ง 

การสนับสนุนสิทธิ LGBTQ สิทธิผู้หญิงกับฮิญาบ เช่น ผู้สัมภาษณ์คนหนึ่งเล่าว่าเธอต้องลบการแชร์

โพสต์ที่สนับสนุนกลุ่มคน LGBTQ เนื่องจากการแสดงออกในลักษณะนี้อาจเป็นเรื่องไม่สมควรในสังคม

มุสลิม ในพ้ืนที่ออนไลน์จึงเป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่พวกเธอบางคนไม่ปรารถนาที่แสดงตัวตนฮิญาบ อย่างที่

                                                           
10 ประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี 2563 หลังจากครูชาวฝร่ังเศสถูกฆ่าตายโดยชายมุสลิม เนื่องจากปมรูปการ์ตูน
ล้อเลียนศาสดาจากส านักพิมพ์ชาร์ลีเอ็บโดในคลาสเรียน เหตุการณ์ดังกล่าวน าไปสู่ความขัดแย้งและการประท้วงจากทั้งสองฝ่าย 
โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ เป็นชนวนให้ชาวมุสลิมต่อต้านสินค้าฝร่ังเศส มีการตั้งแฮชแท็ก  #BoycottFrance และ 
#boycottfrenchproducts จนติดเทรนด์ของโลก (วิศรุต สินพงศพร, ออนไลน์, 2563) 
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ฟา ได้เล่าว่าเธอมีร่างอวตารที่ใช้ชื่อและรูปอ่ืน เพ่ือไม่ให้รู้ว่าเป็นมุสลิม ในการแต่งนิยายและวาดรูป 

เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงการต่อต้านคนรักร่วมเพศ (homophobia)   

 จากการศึกษาในครั้งนี้จึงพบว่ามีผู้หญิงมุสลิมที่ทั้งปรารถนาที่จะสวมฮิญาบและไม่สวมฮิญาบ  

พ้ืนที่ที่แตกต่างกันท าให้พวกเธอเหล่านี้มีปฏิบัติการที่แตกต่าง บางพ้ืนที่นั้นพวกเธอเลือกสวมฮิญาบ 

ในขณะที่บางพ้ืนที่พวกเธอไม่ปรารถนาจะคลุมฮิญาบ เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมในพ้ืนที่หนึ่งๆ นั้น

มีการกระท าต่อปัจเจก ในสถานการณ์ท่ีต่างกันปัจเจกจึงเลือกปฏิบัติการที่ต่างกัน  
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สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง ฮิญาบ: ชีวิตระหว่างพ้ืนที่ศรัทธาและพ้ืนที่สมัยใหม่ของผู้หญิงมุสลิม ได้

ท าการศึกษาวิถีชีวิตของผู้หญิงมุสลิมที่สวมใส่ฮิญาบ 10 คน ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย

แบ่งกลุ่มศึกษาเป็นสองกลุ่ม เป็นมุสลิมกลุ่มที่มีภูมิล าเนาจากพ้ืนที่ชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี 

นราธิวาส และกลุ่มมุสลิมที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านการศึกษาการใช้ชีวิตของ

พวกเธอเม่ือออกมาจากพ้ืนที่บ้านซึ่งเป็นส่วนตัวมาสู่พ้ืนที่สาธารณะ ผู้หญิงมุสลิมในฐานะผู้กระท าการ

ภายใต้โครงสร้างสังคมสัมพันธ์และตอบสนองอย่างไรภายใต้โครงสร้างทางสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ 

โดยยังคงด ารงไว้ซึ่งจุดยืนทางศาสนาอิสลามผ่านการแต่งกาย “ฮิญาบ” เพ่ือท าความเข้าใจ

กระบวนการสร้างตัวตน ต่อรอง และปรับตัว โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของ

พวกเธอในสังคมเมือง ภายใต้ผืนผ้าฮิญาบที่พวกเธอต้องต่อรองรับมือระหว่างชีวิตในพ้ืนที่ศรัทธาและ

พ้ืนที่แห่งสมัยใหม่ ซึ่งกลายเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของผู้หญิงมุสลิมในปัจจุบันนี้ โดยความเป็น

ผู้กระท าการต่อโครงสร้างที่กดทับเธอไว้ไม่ใช่การถอดฮิญาบออกเสมอไป แต่ก็ไม่ได้หมายถึงการยอม

จ านนอย่างสิ้นเชิงเช่นกัน พวกเธอได้สร้างทางเลือกให้กับชีวิตตนเองภายใต้โครงสร้างความสมัยใหม่

และความเป็นอิสลาม จากการน าวัฒนธรรมทั้งสองมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 การด ารงอยู่ของผู้หญิงมุสลิมในพ้ืนที่สาธารณะโดยธ ารงไว้ซึ่งการสวมฮิญาบ สะท้อนให้เห็น

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงมุสลิมกับศาสนาอิสลาม โดยการคลุมฮิญาบของผู้หญิงมุสลิมนั้นเป็นไป

ตามหลักการทางศาสนาอิสลาม ซึ่งได้ก าหนดให้แต่งกายปกปิดอวัยวะพึงสงวน (เอาเราะห์) เมื่อ

ออกมาสู่พ้ืนที่สาธารณะ หลักการทางศาสนาดังกล่าวประหนึ่งโครงสร้างที่ได้ก าหนดและควบคุมการ

กระท าต่างๆ ของพวกเธอไว้ จากมโนทัศน์เรื่องพ้ืนที่และบทบาททางเพศในอิสลาม ซึ่งได้ก าหนด

บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงในพ้ืนที่บ้าน และต้องรักษาเกียรติความเป็นสตรีเพศในอิสลามด้วยการคลุม

ฮิญาบเมื่อออกมาสู่นอกบ้าน การใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยคงไว้ซึ่งฮิญาบในพ้ืนที่

สาธารณะนอกบริบทสังคมมุสลิม จึงสะท้อนให้เห็นถึงการท่ีผู้หญิงมุสลิมในปัจจุบันนี้ให้ความส าคัญกับ

การปฏิบัติตามหลักการศาสนาและอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่มีต่อพวกเธอ ซึ่งโครงสร้างทางศาสนา

ดังกล่าวอยู่เบื้องหลังการกระท าของพวกเธอ เป็นสิ่งที่ได้ก าหนดว่าสิ่งในปฏิบัติได้และสิ่งไหนปฏิบัติ

ไม่ได้ในชีวิตประจ าวัน อย่างไรก็ตามชีวิตในสังคมเมืองที่สัมพันธ์ความสมัยใหม่และวัฒนธรรมที่
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แตกต่างอยู่เสมอนั้น ท าให้พวกเธอต้องต่อรองและปรับตัวในการใช้ชีวิตในสังคมเมืองด้วยซึ่งพวกเธอ

แต่ละคนมีวิธีต่อรองและปรับตัวอย่างแตกต่างหลากหลาย  

 การแต่งกายด้วยฮิญาบอันเป็นอัตลักษณ์ทางศาสนาในพ้ืนที่สมัยใหม่ พวกเธอได้เลือกแต่ง

กายให้สอดคล้องกับความเป็นสมัยใหม่ สามารถประยุกต์เข้ากับชีวิตการท างานและการเรียน หรือ

สามารถคลุมฮิญาบให้สอดคล้องกับความเป็นสมัยนิยมด้วย อย่างการคลุมฮิญาบให้สอดคล้องกับชุด

ท างาน คลุมฮิญาบให้สั้น และไม่สวมนิกอบ เป็นไปเพ่ือลดแรงต่อต้านจากสังคมภายนอกและสะดวก

ในการท างาน  แม้ชีวิตที่สัมพันธ์กับความเป็นสมัยใหม่ในลักษณะดังกล่าวจะถูกมองว่าขัดกับความเป็น

มุสลิม โดยเฉพาะแง่มุมการปรากฏตัวของผู้หญิงมุสลิมในพ้ืนที่สาธารณะ แต่พวกเธอมองว่าชีวิตและ

บทบาทนอกพ้ืนที่บ้านเป็นสิ่งที่จ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเฉพาะจากเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ ซึ่งการเรียน

และการท างานในสังคมเมืองถือเป็นต้นทุนส าหรับผู้หญิงในยุคสมัยปัจจุบัน โครงสร้างความเป็น

สมัยใหม่จึงถือเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตพวกเธอ  

 ชีวิตระหว่างพ้ืนที่ศรัทธาและพ้ืนที่สมัยใหม่ แม้จะสร้างแรงบีบคั้นต่างๆ ต่อพวกเธอ ซึ่งพวก

เธอต้องสร้างการยอมรับระหว่างสองพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่เสมอ การ “เลือก” แต่งกายได้ภายใต้การก ากับ

ของโครงสร้างทางสังคมจึงสะท้อนการต่อรองของพวกเธอในฐานะผู้กระท าการ (agency) อย่างฮิญาบ

ในพ้ืนที่การท างาน การต่อรองไม่ใช่เป็นการถอดฮิญาบออกเสมอไปหรือไม่ท างานนอกพ้ืนที่บ้านเพ่ือ

ยังคงคลุมฮิญาบ จากกลุ่มศึกษาทั้ง 10 คน พวกเธอไม่ได้ใส่ฮิญาบเพียงรูปแบบเดียวที่เหมือนกันทุก

คน ฮิญาบของพวกเธอมีความหลากหลาย สามารถ “เลือกใส่ให้เข้ากับบุคลิกและตามกาลเทศะ”  

มีฮิญาบล าลองที่เน้นสวมใส่ง่าย, ฮิญาบในพ้ืนที่การท างานที่ต้องเลือกสีชุดแต่งกายให้เหมาะสม, คลุม

ฮิญาบให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัย , คลุมฮิญาบกับการสวมกางเกงเมื่อท ากิจกรรมใน

มหาวิทยาลัย หรือการถอดนิกอบออกในพ้ืนที่การท างาน การประยุกต์การแต่งกายให้เข้ากับ

วัฒนธรรมทั้งสองดังกล่าวถือเป็นทรัพยากรที่พวกเธอใช้เพ่ือต่อรองกับการควบคุมของโครงสร้างทาง

ศาสนาและโครงสร้างสมัยใหม่ สร้างกลวิธีและความสามารถในการกระท าสิ่งต่างๆ ภายใต้ความ

แตกต่างของวัฒนธรรมทั้งสอง ทั้งเพ่ือตอบโต้กับแรงกดดันจากสังคมมุสลิมและเพ่ือลดภาพความน่า

กลัวของฮิญาบ อย่างไรก็ตามการเลือกจะสวมฮิญาบด้วยความสมัครใจของตนภายใต้กระแสที่มีการ

ต่อต้านฮิญาบ จึงเป็นการต่อรองกับสังคมสมัยใหม่ที่ฮิญาบถูกมองว่าเป็นกดขี่เพศหญิง เพราะได้

สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งว่าฮิญาบไม่ใช่การบังคับแต่เป็นสิ่งที่พวกเธอบางคนได้เลือกแต่งกายหรือ
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เลือกที่จะ “เคร่ง” ปฏิบัติตามหลักการศาสนา อย่างการมีสิทธิที่จะเลือกแต่งกายแตกต่างจากกรอบ

ค่านิยมสมัยใหม่ พวกเธอได้เลือกให้ความหมายซึ่งแสดงให้เห็นถึงการต่อรองบางอย่างเสมอ ส าหรับ

พวกเธอบางคนฮิญาบเป็นการแต่งกายที่ท าให้พวกเธอมีบทบาทเผยแพร่ศาสนาผ่านตัวเธอ ซึ่งสะท้อน

ให้เห็นถึงความเป็นเพศหญิงที่มีบทบาทในการเผยแพร่และสร้างการรับรู้ในศาสนาอิสลามต่อสังคม

ภายนอก ไม่เพียงจากเพศชายเท่านั้น 

 การที่พวกเธอบางคนให้ความหมายฮิญาบใหม่ว่าเป็นทางเลือก (choice) ท้ายที่สุดแสดงให้

เห็นว่าแม้พวกเธออยู่ภายใต้โครงสร้างอันหลากหลาย แต่พวกเธอแต่ละคน “เลือก” ในการนิยาม

ความเป็นมุสลิมในแบบของตัวเอง ซึ่งแตกต่างหลากหลายเป็นอย่างมากแม้ในกลุ่มผู้หญิงที่คลุมฮิญาบ 

เนื่องจากพวกเธอแต่ละคนมีการสร้างความเป็นผู้กระท าการ (agency) ให้ตัวเองภายใต้โครงสร้าง 

พวกเธอได้ต่อรอง ขัดขืน ต่อต้าน โครงสร้างบางอย่างแม้ว่าจะเป็นโครงสร้างศาสนา อย่างการสร้าง

อ านาจในการนิยามฮิญาบที่อาจแตกต่างจากแง่มุมทางศาสนาที่มองว่าฮิญาบเป็นข้อบังคับให้ผู้หญิง

ทุกคนต้องแต่งกายเช่นนั้น แต่พวกเธอบางคนได้ให้ความหมายว่าฮิญาบเป็นทางเลือก โดยไม่ได้ปฏิเสธ

กรอบคิดการเป็นผู้หญิงที่ดีที่มาพร้อมกับการคลุมฮิญาบ แต่เป็นการสร้างทางเลือกว่าผู้หญิงที่ดีไม่

จ าเป็นต้องคลุมฮิญาบเสมอไป เนื่องจากการนิยามความเคร่งในการปฏิบัติตามหลักศาสนาจากปัจเจก

บุคลเองแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน ส าหรับพวกเธอการแต่งกายเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถมีไม้บรรทัด

ที่วัดจากภายนอกหรือเหมารวมถึงระดับความเคร่งครัดทางศาสนาหรือผู้หญิงมุสลิมที่ดีตามอุดมคติได้   

 จึงสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้โครงสร้างจะควบคุมพวกเธอไว้ แต่ในฐานะผู้กระท า (agency) พวก

เธอเองสามารถประเมินโครงสร้างนั้นเพ่ือปรับเปลี่ยนมันต่อไป (Giddens, 1991 : 204 อ้างถึงใน 

สุภางค์ จันทวานิช, 2559: 260 )  โดยการเกิดอ านาจ (power) ต่อรองกับโครงสร้างทั้งสองดังกล่าว

และสร้างทางเลือกให้กับตัวเองยังประกอบไปด้วย การมีความรู้ทั้งทางศาสนาและทางโลกสมัยใหม่ 

ความรู้ดังกล่าวเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง อันเป็นสถานภาพทางสังคมที่ช่วยให้เกิดอ านาจในการต่อรอง

ต่อการให้ความหมายฮิญาบ “มีชุดความรู้” ที่รองรับจากการศึกษาศาสนาด้วยตัวเองเพ่ือเป็นค าตอบ

ต่อสังคมภายนอก โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่ตัวตนฮิญาบถูกตั้งค าถามอยู่เสมอ พวกเธอจึงให้

ความส าคัญกับการเรียน ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าพวกเธอทั้ง 10 คนศึกษาสามัญใน

ระดับอุดมศึกษาและศึกษาทางศาสนาในชุมชนมุสลิมหรือเรียนควบคู่มากับสามัญจนถึงระดับมัธยม 

เนื่องจากวุฒิจากการศึกษายังเป็นใบเบิกทางต่ออาชีพการท างานอีกด้วย โดยการเกิดอ านาจในการ
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กระท าต่างๆ ยังประกอบด้วย ต้นทุนทางเศรษฐกิจ ต้นทุนจากความสามารถในการท างาน จากการ

เป็นเด็กขยัน เรียนดี  จึงเป็นทรัพยากรที่พวกเธอใช้ในการต่อรองระหว่างกรอบจ ากัดทางศาสนาซึ่ ง

วางบทบาทของผู้หญิงไว้เฉพาะในพ้ืนที่บ้านและการถูกต่อต้านจากสังคมภายนอกต่ออัตลักษณ์ทาง

ศาสนาของพวกเธอ   

 แม้ชีวิตในพ้ืนที่สมัยใหม่จะมีแง่มุมที่ต่อต้านต่อตัวตนฮิญาบ แต่การที่พวกเธอมีบทบาทใน

สังคมมากขึ้นจากอดีต จากการได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นรวมไปถึงมีส่วนส าคัญเช่นเดียวกับเพศชายใน

การหารายได้จุนเจือครอบครัว ชีวิตในสังคมเมืองจึงไม่ได้เป็นคู่ตรงข้ามระหว่างชีวิตทางศาสนาเสมอ

ไป กระแสความเป็นสมัยใหม่ ความเจริญและการพัฒนาในสังคมเมืองถือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่

ท าให้พวกเธอมีบทบาทมากขึ้นในพ้ืนที่สาธารณะนอกพ้ืนที่บ้านหรือภูมิล าเนาตนเอง โครงสร้างความ

เป็นสมัยใหม่จึงถือเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งที่ช่วยท าให้พวกเธอมีความสามารถในการกระท าสิ่งต่างๆ  

พ้ืนที่สาธารณะในยุคสมัยใหม่หรือภายใต้รัฐฆราวาสในปัจจุบันเองได้เปิดพ้ืนที่ให้กับผู้หญิงมุสลิมมาก

ยิ่งขึ้น อย่างในสังคมไทยการคลุมฮิญาบเป็นสิทธิอันชอบธรรมภายใต้กฎหมายในสังคมสมัยใหม่ เช่น 

กฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบ

ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 

พ.ศ. 2551  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ซึ่ง

ก าหนดให้สามารถแต่งกายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนาได้  

 นอกจากนี้การเกิดขึ้นของรูปแบบผ้าคลุมที่ทันสมัย โดยเฉพาะในพ้ืนที่สื่อออนไลน์กับการ

น าเสนอแฟชั่นการแต่งกายมุสลิม การขายของออนไลน์แฟชั่นการแต่งตัวในกลุ่มผู้หญิงมุสลิม ฮิญาบ

ในพ้ืนที่ออนไลน์จึงสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและความเป็นสมัยใหม่ การเกิดขึ้นของไอดอล

หญิงมุสลิม นางแบบที่คลุมฮิญาบ เป็นผู้น ากระแสการแต่งตัวของผู้หญิงมุสลิม ผู้หญิงมุสลิมในพ้ืนที่

ออนไลน์จึงสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้หญิงมุสลิมในโลกสมัยใหม่โดยไม่ได้ทิ้งอัตลักษณ์ทางศาสนา 

ความพยายามในการประนีประนอมระหว่างสองสิ่งดังกล่าว และเป็นทางเลือกหนึ่งในการแสดงจุดยืน

ที่อาจจะแตกต่างจากผู้อ่ืนและสร้างการยอมรับในสังคม พ้ืนที่แฟชั่นจึงเป็นเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่เปิดรับ

ตัวตนฮิญาบ 

 การศึกษาในครั้งนี้จึงพบว่าทั้งโครงสร้างศาสนาและโครงสร้างความเป็นสมัยใหม่ต่างสัมพันธ์

ต่อชีวิตผู้หญิงมุสลิมผ่านบริบทพ้ืนที่ทางสังคมต่างๆ นับตั้งแต่พ้ืนที่ที่พวกเธอเติบโตมาในวัยเด็ก พ้ืนที่
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ในการศึกษาในช่วงวัยรุ่น พ้ืนที่ในการท างานในสังคมเมือง พ้ืนที่ทางสังคมเหล่านี้ เป็นปัจจัยส าคัญ

อย่างหนึ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตพวกเธอ โดยเฉพาะพ้ืนที่ทางสังคมที่พวกเธอเติบโตมา สภาพแวดล้อมทาง

สังคมวัฒนธรรมมีผลต่อการประกอบสร้างตัวตนของพวกเธอ ซึ่งได้ประกอบสร้างตัวตนของเด็กผู้หญิง

มุสลิมที่เติบโตควบคู่มากับการสวมฮิญาบ การสวมฮิญาบเป็นการจัดระเบียบพ้ืนที่ทางสังคมอย่างหนึ่ง

ภายใต้การก ากับโดยโครงสร้างศาสนาต่อเพศหญิง ผ่านมโนทัศน์เรื่องพ้ืนที่ของอิสลามซึ่งสัมพันธ์กับ

มิติทางเพศสภาพและกลุ่มคนที่ปฏิสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามปฏิบัติการของโครงสร้างในพ้ืนที่หนึ่งๆ ไม่ใช่

เป็นการปฏิบัติเชิงพ้ืนที่ทางกายภาพเท่านั้น เมื่อโครงสร้างดังกล่าวได้กลายเป็นพ้ืนที่ศรัทธาในจิตใจ 

การสวมฮิญาบนอกบริบทสังคมมุสลิม ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ได้สร้างข้อบังคับให้ต้องสวมใส่ฮิญาบ 

สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางศาสนา (structure) ที่ได้ก าหนดชีวิตทางสังคมและพฤติกรรมของพวก

เธอโดยข้ามขีดจ ากัดทางพ้ืนที่และเวลา เรือนร่างของพวกเธอจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างและได้

ผลิตซ้ าโครงสร้างนั้นจากการสวมใส่จนเป็นกิจวัตร ฮิญาบจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเธอ 

โครงสร้างทางศาสนาจากพ้ืนที่ส่วนตัว ชีวิตทางศาสนาในพ้ืนที่บ้าน ชุมชนมุสลิม จึงเกิดขึ้นในพ้ืนที่

สาธารณะ โดยโครงสร้างดังกล่าวนั้นอยู่ภายในตัวผู้หญิงมุสลิมเองจากการก่อตัวของโครงสร้างทาง

ศาสนาในเนื้อตัวร่างกายผู้หญิงมุสลิม (structuration) พวกเธอจึงยังคง “เลือก” คลุมฮิญาบไว้ 

 นอกจากนี้พบว่าพ้ืนที่ที่แตกต่างกันท าให้พวกเธอเหล่านี้มีปฏิบัติการที่แตกต่าง ในพ้ืนที่เมือง

และพ้ืนที่ศาสนาขนาดและแบบของฮิญาบมีนัยยะส าคัญต่อการต่อรองที่แตกต่างกัน ซึ่งในพ้ืนที่

สมัยใหม่นั้นพวกเธอเลือกใส่ฮิญาบในรูปแบบและขนาดที่แตกต่างไปจากพ้ืนที่ศาสนา นอกจากนี้

ปฏิบัติการในบางพ้ืนที่นั้นท าให้พวกเธอได้เลือกสวมฮิญาบไว้ ในขณะที่บางพ้ืนที่พวกเธอไม่ปรารถนา

จะคลุมฮิญาบ ปัจจัยเชิงพ้ืนที่มีผลต่อการสวมฮิญาบของพวกเธอ เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมในพ้ืนที่

หนึ่งๆ นั้นมีการกระท าต่อปัจเจก ในสถานการณ์ท่ีต่างกันปัจเจกจึงเลือกปฏิบัติการที่ต่างกัน ในพ้ืนที่ที่

ผู้หญิงมุสลิมต้องการจะคลุมฮิญาบพบว่า ไม่เพียงเกิดจาก ปฏิบัติการในพ้ืนที่ศาสนาทางกายภาพผ่าน

ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน โรงเรียนเท่านั้น  แต่ได้เกิดปฏิบัติการในพ้ืนที่จิตใจ ฮิญาบเป็น “safe zone” 

เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยทางจิตใจ หรือรู้สึกไม่บาป สามารถรักษาเกียรติของครอบครัวและสามี โครงสร้าง

ดังกล่าวจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้พวกเธอยังคงไว้ซึ่งฮิญาบ แม้ได้มาใช้ชีวิตในสังคมเมืองซึ่งมีกลุ่ม

คนมุสลิมเป็นส่วนน้อย สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของพ้ืนที่ทางจิตใจที่มีมากกว่าพ้ืนที่ทางกายภาพ

ที่ฮิญาบได้เชื่อมโยงไว้กับความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงมุสลิม 
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 โดยในพ้ืนที่สาธารณะที่ไม่ใช่สังคมมุสลิม พ้ืนที่มหาวิทยาลัยถือในสังคมเมืองถือเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่

เปิดรับต่อตัวตนฮิญาบ ในขณะที่พ้ืนที่การท างานนั้นมีทั้งเปิดรับและปฏิเสธอัตลักษณ์ฮิญาบ ซึ่งในพ้ืนที่

มหาวิทยาลัยนอกจากสามารถแสดงอัตลักษณ์ทางศาสนาได้ ยังเป็นพ้ืนที่แห่งการรวมกลุ่มของกลุ่มคนรุ่น

ใหม่อย่างชมรมมุสลิม ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมุสลิมเรียนรู้และปฏิบัติหลักการทางศาสนาต่างๆ พวกเธอ

บางคนยังได้เลือกสวมฮิญาบหรือนิกอบในพ้ืนที่นี้เป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้หญิงมุสลิมที่ยิ่งอยู่ใน

สังคมสมัยใหม่ก็ใช่ว่าต้องการจะถอดฮิญาบ  

 ในขณะที่พ้ืนที่ที่ผู้หญิงมุสลิมไม่ปรารถนาสวมฮิญาบนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากตัวตนฮิญาบกลาย

เป็นเป้าโจมตีจากกระแสต่อต้านต่อศาสนาอิสลามและมักเป็นประเด็นอ่อนไหวทางสังคม โดยเฉพาะ

ความขัดแย้งทางศาสนาและชาติพันธุ์ในสังคมไทย การสวมฮิญาบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาที่ถูก

มองเห็นได้ง่ายในพ้ืนที่สาธารณะ ท าให้พวกเธอต้องประสบพบเจอการถูกล้อเลียน การถูกปทุษร้าย

ด้วยวาจา (hate speech) การถูกเพ่งมอง (gazing) จึงกลับกลายเป็นว่าบางพ้ืนที่หรือสถานการณ์

ดังกล่าว ตัวตนฮิญาบกลับไม่ใช่พ้ืนที่ปลอดภัย (safe zone) ส าหรับพวกเธอ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มี

มุสลิมเป็นส่วนน้อย พ้ืนที่ที่ไม่คุ้นชิน บางครั้งพวกเธอรู้สึกไม่มั่นใจและหวาดกลัวต่อการแสดงออกถึง

ตัวตน โดยยังพบเหตุผลส าคัญอีกอย่างที่ท าให้เกิดความรู้สึกดังกล่าวคือความขัดแย้งในพ้ืนที่ออนไลน์ 

ซึ่งมักมีประเด็นความขัดแย้งทางศาสนาเกิดข้ึนอยู่เสมอแต่ได้ส่งผลถึงถึงชีวิตนอกพ้ืนที่ออนไลน์ด้วย  

 ทั้งนี้การที่พวกเธอบางคนไม่ปรารถนาจะคลุมฮิญาบนั้นยังเกิดจากประสบการณ์การถูกบังคับ

หรือกดดันจากสังคมรอบข้างให้สวมฮิญาบ ตัวตนการสวมฮิญาบต้องแบกรับภาพลักษณ์ของศาสนา 

ตามค่านิยมวัฒนธรรมมุสลิมที่ได้ควบคุมผู้หญิงให้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติสิ่งไหน โดยค่านิยมทางสังคม

ดังกล่าวบางครั้งไม่ได้สอดคล้องต่อรูปแบบการใช้ชีวิตในพ้ืนที่สมัยใหม่ ซึ่งปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรม

และกลุ่มคนที่หลากหลายอยู่เสมอ ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวน าไปสู่การหมิ่นหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดข้อ

ปฏิบัติทางวัฒนธรรมมุสลิม เช่น การเล่นดนตรี, การวาดรูปแต่งนิยายฟิคชัน หรือการมีแนวคิดที่

แตกต่าง อย่างการการสนับสนุนกฎหมายท าแท้ง , การสนับสนุนสิทธิ LGBTQ, สิทธิผู้หญิงกับการ

เลือกสวมฮิญาบ โดยเฉพาะการแสดงแนวคิดหรือตัวตนดังกล่าวในพ้ืนที่ออนไลน์ของคนรุ่นใหม่ พวก

เธอบางคนจึงปฏิเสธการแสดงตัวตนมุสลิมเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกต่อต้านจากสังคมมุสลิม ในขณะที่นอก

พ้ืนที่ออนไลน์ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ียากจะหลีกเลี่ยงการแสดงตัวตนมุสลิมกลายเป็นการบีบคั้นที่ท าให้พวกเธอ

ต้องเลือกตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะจากเงื่อนไขความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ เมื่ออาชีพการ
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ท างานหรือบางองค์กรงานไม่สอดคล้องให้ผู้หญิงมุสลิมคลุมฮิญาบ เช่น การเป็นพนักงานบริการบน

เครื่องบิน จึงท าให้พวกเธอบางคนไม่ปรารถนาจะคลุมฮิญาบ  

 การศึกษาเรื่อง ฮิญาบ: ชีวิตระหว่างพ้ืนที่ศรัทธาและพ้ืนที่สมัยใหม่ของผู้หญิงมุสลิม แสดงให้

เห็นถึง การประกอบสร้างตัวตน ต่อรอง และปรับตัวของพวกเธอภายใต้ผืนผ้าฮิญาบ การสร้างกลยุทธ์

ต่างๆ ของผู้หญิงมุสลิมในฐานะผู้กระท าการภายใต้โครงสร้างที่ครอบง าพวกเธอไว้ ในชีวิตสังคม

ปัจจุบันที่มีแรงบีบคั้นต่อตัวตนฮิญาบ  บีบบังคับให้พวกเธอนั้นต้องใส่หรือบางครั้งบีบบังคับให้พวกเธอ

ต้องถอด  หลายๆ ครั้งมักเกิดจากมุ่งตีตราและตัดสินจากคนภายนอก การเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งของ

ผู้หญิงมุสลิมกลับกลายเป็นการผลักให้ต้องถอยห่างออกไปจากอีกสิ่งหนึ่ง การไม่ใส่ผ้าคลุมมักจะถูก

มองว่า “พวกเธอไม่ยืนหยัดในหลักการศาสนา” ในทางตรงข้ามผู้หญิงที่เลือกสวมฮิญาบ หลายๆ ครั้ง

มักถูก “ต่อต้านและเหมาร่วม (stereotype) จากการหวาดกลัวอิสลาม (islamophobia)”  ในขณะที่

เหตุผลและเสียงของผู้หญิงเองกลับถูกมองข้ามและไม่มีน้ าหนักพอในสังคม กลายเป็นผู้แบกรับการกด

ทับจากโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมจนไม่ว่าพวกเธอจะท าอะไรก็กลายเป็นความผิด การปรากฏกายใน

พ้ืนที่สาธารณะของผู้หญิงมุสลิมในปัจจุบัน ถูกท าให้เป็นสิ่งตรงข้ามในพ้ืนที่อิสลามและความเป็น

สมัยใหม่ในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเสมอ ทั้งที่พวกเธอเหล่านี้เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ควรมีสิทธิเหนือเรือน

ร่างตัวเอง สิทธิในการด าเนินชีวิตด้วยความภาคภูมิใจกับอัตลักษณ์ที่ตนเองเลือกที่จะสวมหรือไม่สวม

ฮิญาบไว้  

 

 

 

  

 

 



129 
 

 

รายการอ้างอิง 

หนังสือ 

Satha-Anand, Chaiwat. (2548). The Life of this World: Negotiated Muslim Lives in 

 Thai  Society, Singapore: Marshall Cavendish International (Singapore) 

 Private Limited. 

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล. บรรณาธิการ. (2562). ความทุกข์ของชาวอุยกูร์ภายใต้คอมมิวนิสต์จีน. 

 กรุงเทพฯ: ส านักนิสิตสามย่าน. 

แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง. (2559). ทักษะวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. 

ดอน ปาทาน, เอกรินทร์ ต่วนศิริ, และ อันวาร์ กอมะ. (2561). สัญญานความหวาดกลัวอิสลามใน

 ประเทศ ไทย. ปัตตานี: ปาตานีฟอรั่ม. 

นิธิ เอียศรีวงศ์. (2557). “อิสลามกับโลกสมัยใหม่.” ใน คนหนุ่มสาวมุสลิมกับโลกสมัยใหม่, 19-40. สุ

 ชาติ เศรษฐมาลินี, บรรณาธิการ. (19-40). กรุงเทพฯ: คณะท างานวาระทางสังคม 

 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ปราณี วงษ์เทศ. (2549).  เพศสภาวะในสุวรรณภูมิ (อุษาคเนย์). กรุงเทพฯ: มติชน. 

วารุณี ภูริสินสิทธิ์ . (2545). สตรีนิยม : ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแห่งศตวรรษที่ 20. 

 กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 

สันติ เล็กสกุล. (2561). ผู้ไร้ เสียง : ค ายืนยันของ คายตรี จักรวรตี สปีวาก . กรุงเทพฯ : 

 Illuminations editions. 

สุชาติ เศรษฐมาลินี. บรรณาธิการ. (2557).  คนหนุ่มสาวมุสลิมกับโลกสมัยใหม่ . กรุงเทพฯ: 

 คณะท างานวาระ ทางสังคมสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



130 
 

 

สุนันทา สุวรรโณดม, พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, เนตรนภิส นาควัชระ, ภัสสร ลิมานนท์ และมณีรัตน์ 

 ผลิพัฒน์. (2530). ลักษณะทางประชากรและการใช้พื้นที่ในเขตชาน กรุงเทพมหานคร: 

 เขตบางเขน เขตบางกะปิ และเขตมีนบุรี. กรุงเทพฯ: สถาบันประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย. 

สุภางค์ จันทวานิช. (2559). ทฤษฎีสังคมวิทยา . พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง

 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 

เสาวนีย์ จิตต์หมวด. (2531). กลุ่มชาติพันธุ์ : ชาวไทยมุสลิม. กรุงเทพฯ: กองทุนสง่า รุจิระอัมพร. 

_____________. (2535). วัฒนธรรมอิสลาม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ทางน า. 

อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2548). ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับ

 ดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 

อัมพร หมาดเด็น. (2557). “พลวัตสังคมสังเวียน: การฟ้ืนฟูอิสลามของผู้หญิงมุสลิมในสังคมไทย.” ใน 

 คนหนุ่ม สาวมุสลิมกับโลกสมัยใหม่, 675-738. สุชาติ เศรษฐมาลินี, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: 

 คณะท างานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ฮาฟีส สาและ. (2557). “โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์มุสลิม : พลวัตของกระแสอิสลาม 

 "บริสุทธิ์" ในสังคมมุสลิมไทย.” ใน คนหนุ่มสาวมุสลิมกับโลกสมัยใหม่, 329-368. สุชาติ 

 เศรษฐมาลินี, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: คณะท างานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 

วารสาร 

Snyder-Hall, R. Claire. (2553). “Third-Wave Feminism and the Defense of "Choice".” 

 Perspectives on Politics 8, 1 (March 2010), pp. 255-261. 

ชวิตรา ตันติมาลา. (2560). “พ้ืนที่สาธารณะและการผลิตพื้นที่: ความหมายใหม่ของความสัมพันธ์ทาง

 สังคม.”  วารสารบรรณศาสตร์ มศว 10, 1 (มกราคม – มิถุนายน): 92-103. 



131 
 

 

เชษฐา พวงหัตถ์. (2546).  “วิวาทะ Structure-agency และการหาทางออกให้กับปัญหาทวิลักษณ์

 นิยม :  Marxism versus Foucault.” อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 26, 2 

 (ธันวาคม 2546- พฤษภาคม 2547): 74-135. 

___________. (2547ก). “ปัญหาทวิลักษณ์นิยมในทฤษฎีสังคม : โครงสร้างเป็นตัวก าหนด VS 

 มนุษยผ์ู้กระท าการเป็นตัวก าหนด.” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 24, 3: 60-115.  

___________. (2547ข). “Structuration Theory ของ Anthony Giddens และการหาทางออก

 ให้กับปัญหาทวิลักษณ์นิยมในสังคมวิทยา.” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 24, 2: 69-

 103. 

____________. (2552). “ทฤษฎีสังคมและการท าความเข้าใจสภาวะสมัยใหม่ของแอนโทนี กิดเดนส์ 

 Social   theory and the making sense of modernity of Anthony Giddens.”  

 วิภาษา 2, 8 (กุมภาพันธ์): 47-58. 

ทวีลักษณ์ พลราชม. (2554). “ณ ระหว่างพ้ืนที่ : ประสบการณ์ อัตลักษณ์ มุสลิมมะฮฺปาตานี บน

 เส้นทาง การศึกษาสมัยใหม่.” รุไบยาต 2, 3 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 146-189. 

ทิพย์สุดา รังสิมันตุชาติ. (2561). “อัตลักษณ์ฮิญาบกับสภาวะการเกลียดกลัวอิสลามในสังคม

 ฝรั่งเศส.” วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา 6, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม): 1-33. 

 http://www.polsci- law.buu.ac.th/pegjournal/document/6-2/1.pdf 

นญา พราหมหันต์ และภาวิกา ศรีรัตนบัลล์. (2562). “อิสรภาพจากมโนทัศน์ทายาทความรุนแรง.”

 วารสาร สังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  49, 2: 83-108. 

 http://www.library.polsci.chula.ac.th/journal2 

พัทธธีรา นาคอุไรรัตน์. (2561). “สวมบทคนในสนามสะท้อนเสียงสนทนาเห็นต่างต่อกรณี “ฮิญาบ” 

 ปัตตานี.” วารสารรูสะมิแล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 39, 2: 21-

 32. 



132 
 

 

มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง. (2554). “การตีความความเป็นสมัยใหม่ : ต่วนกูรูอิสมาแอล สะปันยัง 

 (2498- ) อูลามาอ์สายจารีต ในสังคมปาตานีสมัยใหม่.” รุไบยาต 2, 3 (กรกฎาคม-

 ธันวาคม): 113-145.  

รอมฎอน บันจอร์. (2555). “การประท้วงฮิญาบที่ยะลา: ความทรงจ าของการต่อรอง.” วารสาร 

 รูสะมิแลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 33, 1: 18-34. 

ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. (2557). “ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมือง สังคมเสี่ยงภัย กับสังคมผู้

 สูงวัย”.  วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 44, 1 (มกราคม-

 มิถุนายน): 177-198. .  

ศุภชัย ชัยจันทร์ และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์. (2559). “แนวคิดสาธารณะของพ้ืนที่สาธารณะใน

 เมือง.”  วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15, 2 

 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 71-83. 

เสาวนีย์ จิตต์หมวด. (2541). “กลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมในธนบุรี.” วารสารสงขลานครินทร์ : ฉบับ

 สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4, 1 (มกราคมค.-เมษายน): 53-67. 

อัมพร หมาดเด็น. 2560. “ทบทวนสถานะความคิดสตรีนิยมอิสลาม”. วารสารประวัติศาสตร์ 

 ธรรมศาสตร์ 4,1 (มกราคม-มิถุนายน 2560): 64-113. 

อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์. (2553). “พัฒนาการความเป็นเมืองในทุ่งรังสิตกับพลวัตพ้ืนที่สีเขียวชาน

 เมืองกรุงเทพฯ”. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 59 (ธันวาคม): 119-130 

อุมมีสาลาม อุมาร. (2558). ““เรื่องเล่ากับอัตลักษณ์ที่เลื่อนไหล”: ผู้หญิงมุสลิมชายแดนใต้ ในเรื่อง

 เล่าประสบการณ์ชีวิต.” วารสารรูสะมิแล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 

 36, 1: 6-20. 

เอกรินทร์ ต่วนศิริ และอันวาร์ กอมะ. (2562). “รายงานความสัมพันธ์ที่เปราะบางระหว่างชาวพุทธ

 และมุสลิมในสังคมไทย.” Journal of Islamic Studies 10, 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม): 14-

 26. 



133 
 

 

วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 

Allen, Chris, Arshad Isakjee and Ozlem Ogtem Young. (2559). ‘Maybe We Are Hated’: 

 The Experience and Impact of Anti-Muslim Hate on British Muslim Women. 

 เข้าถึงเมื่อ 12  มีนาคม 2564. เข้าถึงได้จาก https://tellmamauk.org/maybe-we-are-

 hated-the-experience- and-impact-of-anti-muslim-hate-on-british-muslim-

 women-november-2013/ 

กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์.(2534). “กระบวนการพัฒนาและธ ารงเอกลักษณ์การแต่งกายแบบฮีญาบ ของ

 นักศึกษาสตรีมุสลิมในมหาวิทยาลัยส่วนกลาง.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาสังคม

 วิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์.  เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2563. ฐานข้อมูล

 วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/ 

กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา. (2562). “การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะที่ปรากฏผ่านเรือนพื้นถิ่น

 มลายูระหว่างกรณีศึกษาภาคใต้ของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย.” วิทยานิพนธ์ระดับ

 ดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ภาควิชา

 สถาปัตยกรรมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ทิพย์สุดา รังสิมันตุชาติ. (2561). อัตลักษณ์ฮิญาบกับสภาวะการเกลียดกลัวอิสลามในสังคมฝรั่งเศส.

 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  . เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2563. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend 

ธัญญธร สายปัญญา. (2556). “สวยอย่างไรให้เหมาะสม: ความคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกาย

 ของผู้หญิงมุสลิมภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้.” วิทยานิพนธ์ปริญญา

 มหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์. เข้าถึงเมื่อ 15 

 มีนาคม 2563. ฐานข้อมูล วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

 https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend 

นิษฐา ศรีหาใต้. (2561). วัยรุ่นมุสลิมกับโลกสมัยใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต 

 สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

https://tellmamauk.org/maybe-we-are-
https://tellmamauk.org/maybe-we-are-


134 
 

 

รัชนี สาดเปรม. (2521). “บทบาทของชาวมุสลิมในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ในสมัย

 รัตนโกสินทร์ ตั่งแต่ พ.ศ. 2325-2453.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  4  เ มษ า ย น  2 56 4 .  ฐ าน ข้ อ มู ล วิ ท ย า นิ พน ธ์ ม ห า วิ ท ย า ศิ ล ป า ก ร 

 http://www.sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/8910 

ลักษิณา เงาะเศษ. (2562). มุสลิมหนองคาย:การสร้างชุมชนข้ามถิ่นของชาวมุสลิมในพื้นที่

 ชายแดนไทย-ลาว. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

 

เอกสารที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา 

“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551.” (2551). ราชกิจจานุเบกษา 

 เล่ม 125, ตอนพิเศษ 195 ง. (26 ธันวาคม): 2-8.  

“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561.” (2561). ราชกิจจา

 นุเบกษา เล่ม 135, ตอนพิเศษ 136 ง. (13 มิถุนายน): 1. 

“กฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2553) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ เครื่องแบบ

 ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478”. (2553). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนที่ 

 28 ก. (30 เมษายน): 14-21. 

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

Amnesty International. (2564). MY BODY MY RIGHTS. เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2564. เข้าถึง

 ได้จาก https://www.amnesty.org/en/get-involved/my-body-my-rights/ 

Pant, Manasi. (2563). Choice Feminism: A Self-Imposed Barrier To Progress?. เข้าถึง

 เ มื่ อ  2 8  มี น า ค ม  2 5 6 4 .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 



135 
 

 

 https://feminisminindia.com/2019/09/17/choice- feminism-self-imposed-

 barrier-progress/ 

Thwaites, Rachel. (2559). Making a choice or taking a stand? Choice feminism, 

 political engagement and the contemporary feminist movement. เข้าถึง

 เมื่อ 28 มีนาคม  2 5 6 4 . เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก

 https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1464700116683657 

กันต์กนิษฐ์ มิตรภักดี. (2562). Shut Up And Drive เม่ือสิทธิ์ในการขับรถของผู้หญิงซาอุฯ ต้อง

 แลกมาด้วยเสรีภาพในการพูด .  เข้ าถึ ง เมื่ อ  12 มีนาคม 2564 .  เข้ าถึ ง ได้ จาก 

 https://adaymagazine.com/women-freedom-of-speech-of-saudi-arabian-

 women/ 

กาญจน ตั้งชลทิพย์. (2550). กรุงเทพมหานคร: เมืองโตเดี่ยวตลอดกาลของประเทศไทย. เข้าถึงเมื่อ 

 21  ตุ ล า ค ม  2 5 6 3 .  เ ข า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

 https://www.hiso.or.th/hiso/news_hiso/fileupload/710pp345-3.doc 

จุ ฬ า วิ ท ย า นุ ก ร ม .  ( 2 5 6 3 ) .  ส า ธ า ร ณ ะ .  เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  3 0  ตุ ล า ค ม .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

 http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php? title=สาธารณะ 

ณิชชา เสริฐปัญญารุ่ง. (2560). ฮิญาบ: ความท้าทายในโลกแฟชั่นของหญิงมุสลิม. เข้าถึงเมื่อ 13 

 พฤศจิกายน 2563. เข้าถึงได้จาก https://nisitjournal.press/2018/11/14/fashion-

 muslim/ 

นริศรา สื่อไพศาล. (2558). ผู้หญิงมุสลิมในยุคโลกาภิวัฒน์: ตีความและต่อรอง, ศรัทธาและความ

 เปลี่ยนแปลง. เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  1 3  กั น ย า ย น  2 5 6 3 .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก

 https://prachatai.com/journal/2015/12/63168 

ปิยะ กิจถาวร.  (2550). ชาวมลายูภายใต้นโยบายพัฒนา ใน มลายูศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

 ประชาชนมลายูมุสลิมในภาคใต้ .  เข้าถึงเมื่อ 13 กันยายน 2563. เข้าถึงได้จาก

 http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/books/136.pdf 

https://feminisminindia.com/2019/09/17/choice-
https://adaymagazine.com/women-freedom-of-speech-of-saudi-arabian-
https://adaymagazine.com/women-freedom-of-speech-of-saudi-arabian-
https://nisitjournal.press/2018/11/14/fashion-
https://nisitjournal.press/2018/11/14/fashion-


136 
 

 

พัชชา พูนพิริยะ. (2562). ซินดี้ สิรินยา พร้อมเปิดตัวนิทรรศการ Don’t tell me how to dress 

 ปลุกพลังสังคมยุติการคุกคามทางเพศ . เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2564. เข้าถึงได้จาก 

 https://thestandard.co/cindy-sirinya-dont-tell-me-how-to-dress/ 

ยศวดี บุณยเกียรติ และวัลลภา นีละไพจิตร. (2564) . บทบาทสตรีในสังคมมุสลิม. เข้าถึงเมื่อ 12 

 มีนาคม  2 5 6 4 .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

 http://www.fpps.or.th/news.php?detail=n1156800571.news 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2554) .  สาธารณะ .  เข้ าถึ ง เมื่ อ  30 ตุลาคม 2563 เข้ าถึ ง ได้ จาก 

 https://dictionary.orst.go.th/ 

วิศรุต สินพงศพร. (2563). อธิบายให้เข้าใจคดีฆ่าตัดหัวแห่งฝรั่งเศส ดราม่าเสรีภาพสะเทือนโลก. 

 เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2564. เข้าถึงได้จาก https://workpointtoday.com/explainer-7/ 

โศภนิศ อังศุสิงห์. (2562). บทบาทสตรีในขบวนการอิสลาม: พลังแห่งสิทธิ เสรีภาพ และสันติภาพ. 

 เข้าถึง เ มื่ อ  1 5  มี น า ค ม  2 5 6 3 .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

 http://www.klangpanya.in.th/2019/07/29/บทบาทสตรีใน ขบวนการอิสล/ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2553). ส ามะโนประชากรและเคหะ. เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2563. เข้าถึง

 ได้จาก http://www.nso.go.th/sites/2014 

อนุสรณ์ อุณโณ. (2554). ท าไมโรงเรียนวัดไทยไม่ชอบฮิญาบ. เข้าถึงเมือ่ 24 มกราคม  2563. เข้าถึง

 ได้จาก https://prachatai.com/journal/2011/03/33745 

อัฎฮา โต๊ะสาน.  (2555). การตื่นตัวของมุสลิมในสังคมไทย ช่วงปี พ.ศ.2510-2530. เข้าถึงเมื่อ 24 

 มกราคม  2563. เข้าถึงได้จาก  http://www.pataniforum.com/single.php?id=93  

 10/10/2012 

อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์. (2561). ย้อนรอยการเมือง Di Selatan (55) . เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม  2563. 

 เข้าถึงได ้จาก https://www.publicpostonline.net/17470 

 



137 
 

 

ข่าว 

Hfocus. (2558). สธ.ยัน จนท.สธ.มุสลิมหญิงคลุมฮิญาบท างานได้ ออกประกาศตั้งแต่ปี 42. เข้าถึง

 เมื่อ 24  ม ก ร า ค ม   2 5 6 3 .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

 https://www.hfocus.org/content/2015/07/10388 

iLaw. (2554). ห้าม! นักเรียนมุสลิมคลุมฮิญาบในร.ร.วัด. เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม  2563. เข้าถึงได้

 จาก https://ilaw.or.th/node/797 

MGR Online . (2558). สธ.ยันคลุมฮิญาบได้ ออกประกาศเครื่องแต่งกายชัดเจน. เข้าถึงเมื่อ 24 

 ม ก ร า ค ม   2 5 6 3 .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  https://m.mgronline.com/qol/app-

 detail/9580000079686 

MGR Online .(2558). สธ.อนุญาต จนท.มุสลิมหญิงสวมผ้าคลุมศีรษะขณะปฏิบัติงาน . เข้าถึงเมื่อ 

 24  มกราคม   2563 .  เ ข้ า ถึ ง ได้ จ าก  https://m.mgronline.com/uptodate/app-

 detail/9580000079771 

MGR Online.  (2548). ลูกสาว “เด่น โต๊ะมีนา” ร้อง มอ.ห้าม นศ.มุสลิมสวมฮิญาบเข้าเรียน . 

 เข้าถึง เมื่อ  2 4  ม ก ร า ค ม   2 5 6 3 .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  

 https://mgronline.com/qol/detail/9480000116868 

MGR Online.  (2558). ผอ.รพ.กระบ่ีแจงไม่เคยส่ังห้ามเจ้าหน้าที่หญิงคลุมฮิญาบเข้าโรงพยาบาล. 

 เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  2 4  ม ก ร า ค ม   2 5 6 3 .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

 https://m.mgronline.com/south/detail/9580000080105 

MGR Online.  (2558). ส่อง ผอ.รพ.“หาดใหญ่-กระบี่” ยันไม่เคยออกค าสั่งห้าม จนท.คลุมฮิญาบ. 

 เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  2 4  ม ก ร า ค ม   2 5 6 3 .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  

 https://mgronline.com/qol/detail/9580000079647 

M Today.  (2562). ฮิญาบนักเรียน ความแตกต่างอนุบาลปัตตานี-จุฬาภรณ์ นครศรีฯกับปทุมวัน. 

 เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  3  มี น า ค ม .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

https://m.mgronline.com/qol/app-
https://m.mgronline.com/qol/app-
https://m.mgronline.com/uptodate/app-
https://m.mgronline.com/uptodate/app-


138 
 

 

 https://www.mtoday.co.th/72262?fbclid=IwAR0wOy3j708j2nVXONhWHW6pybh

 XcAjqL1ZyPympp3pmAbocGtk1wYNQdd U 

Nation TV . (2558).  สละสิทธิ์ไม่เรียนพยาบาล ม.นเรศวรห้าม"คลุมฮิญาบ"ในภาคปฏิบัติ. เข้าถึง

 เมื่อ 24  ม ก ร า ค ม   2 5 6 3 .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

 https://www.nationtv.tv/main/content/378463424 

Posttoday. (2555). ร้องนายกฯสอบรร.ห้ามนร.คลุมฮิญาบ. เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม  2563. เข้าถึง

 ได้จาก  https://www.posttoday.com/politic/news/131044 

Thaibunterng ThaiPBS. (2560). "ฮาริม่า อาเดน" นางแบบฮิญาบคนแรกของโลก. ออกอากาศ

 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส. 17 กันยายน. เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2563. เข้าถึงได้จาก 

 https://www.youtube.com/watch?v=Vkn_AbvdbVk 

ไทยรัฐออนไลน์. (2555). ร.ร.วัดหนองจอก ยันไม่ให้ นร.หญิงแต่งฮิญาบ อ้างอยู่ในเขต. เข้าถึงเมื่อ 

 24 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/234645 

บีบีซีไทย. (2561). ห้าม นร. “สวมฮิญาบ” รักษาพื้นที่ชาวพุทธ หรือไม่เคารพมุสลิม?. เข้าถึงเมื่อ 

 13 กันยายน 2563. เข้าถึงได้จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-44494889 

 

สัมภาษณ์  

ฟา (นามสมมติ). (2563). นักศึกษา. สัมภาษณ์, สิงหาคม-ตุลาคม. 

เฟีย (นามสมมติ). (2563-2564). พนักงานบริษัทเอกชน. สัมภาษณ์, สิงหาคม-มีนาคม. 

มีนา (นามสมมติ). (2563). พนักงานบริษัทเอกชน. สัมภาษณ์, สิงหาคม-กันยายน. 

ซุล (นามสมมติ). (2563). พนักงานบริษัทเอกชน. สัมภาษณ์, กันยายน-ตุลาคมม. 

นีม (นามสมมติ). (2563). นักศึกษา. สัมภาษณ์, สิงหาคม.  

ตา.(นามสมมติ). (2563). พนักงานบริษัทเอกชน. สัมภาษณ์, สิงหาคม-กันยายน. 

https://www.mtoday.co.th/72262?fbclid=IwAR0wOy3j708j2nVXONhWHW6pybh
https://www.mtoday.co.th/72262?fbclid=IwAR0wOy3j708j2nVXONhWHW6pybh


139 
 

 

ซาร่า (นามสมมติ). (2563-2564). นักศึกษา. สัมภาษณ์, สิงหาคม-มีนาคม.  

กัส (นามสมมติ). (2563-2564). นักศึกษา. สัมภาษณ์, สิงหาคม-มีนาคม. 

ยู (นามสมมติ). (2563). นักศึกษา. สัมภาษณ์, สิงหาคม-ตุลาคม. 

วา (นามสมมติ). (2563). นักศึกษา. สัมภาษณ์, สิงหาคม-ตุลาคม. 

 



ภาคผนวก 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพ 

 

 

ภาพที่ 1 ชุดแต่งกายข้าราชการหญิงมุสลิม 

ที่มา

http://home.dsd.go.th/hr/web/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=
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ภาพที่ 2 เครื่องแบบนักเรียนชายมุสลิมตามกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่มา http://www.islamiccollege.ac.th/islamiccollege/images/ict_doc/04.pdf 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 เครื่องแบบนักเรียนหญิงมุสลิมตามกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่มา http://www.islamiccollege.ac.th/islamiccollege/images/ict_doc/04.pdf 
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