กระบวนการปฏิสัมพันธ์ และการสร้ างอัตลักษณ์ ผ่านการแต่ งกาย(ฮิญาบ)
ของสตรี มุสลิมในสังคมไทย
ธันย์ ชนก ช่างเรื อ7

บทคัดย่ อ
การเปลี ยนแปลงของโลกในยุค โลกาภิ วัตน์ ส่ง ผลให้ รู ปแบบเทคโนโลยี การสื อสาร
รวมทังสภาพแวดล้ อมทางสังคมเปลียนแปลงไป การสร้ างตัวตนและอัตลักษณ์ ความเป็ นมุสลิม
ในโลกสมัยใหม่ ทังในระดับปั จเจกชนและประชาคม ก่อให้ เกิ ดการปรั บตัวและเปลียนแปลง
ของอัตลักษณ์มสุ ลิมในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะการแต่งกายฮิญาบของสตรี มสุ ลิมในปั จจุบนั มีการ
ปรับเปลียนรู ปแบบให้ มีความทันสมัยและสอดคล้ องกับบริ บทของสังคมไทยมากขึนแต่ยังคงไว้
ซึงการแต่งกายที ถูกต้ องตามแนวทางศาสนา ผ่านกระบวนการปฏิ สัมพั นธ์ กับคนในสังคมใน
หลายด้ าน เช่น (1)ด้ านปรัชญา (2)ด้ านจริ ยธรรม (3) ด้ านจิตวิทยา (4)ด้ านสังคม และ(5)ด้ าน
เศรษฐกิ จ กระบวนการปฏิ สัมพันธ์ และการสร้ างอัตลัก ษณ์ ผ่านการแต่งกายฮิ ญ าบของสตรี
มุสลิมล้ วนมีรากเหง้ ามาจากศาสนาอิสลาม ดังนันการเข้ าใจบริ บทต่างๆของการแต่งกายฮิญ าบ
ของสตรี มสุ ลิมจึงเป็ นพืนฐานสําคัญในการสร้ างความเข้ าใจในเรื องอัตลักษณ์ ความเป็ นมุสลิม
และกระบวนการปฏิสมั พันธ์ของสตรี มสุ ลิมกับคนในสังคมทีสอดคล้ องกับการเปลียนแปลงในมิติ
ต่างๆของสังคมสมัยใหม่
คําสําคัญ: กระบวนการปฏิสมั พันธ์ , อัตลักษณ์, ฮิญาบ, สตรี มสุ ลิมในสังคมไทย
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นักวิชาการประชาสัมพันธ์ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดกระบี
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The Interaction Process and Identity Creation Through the Hijab Dress of
Thai Muslim Women
Abstract
Globalization causes the change of communication technology patterns along
with social circumstances. The modern creation of Muslim identity in both an individual
and a communal level brings about the adaptation and the adjustment of the Muslim
identity in various ways. In particular, there has been the transition in wearing Hijab of
Muslim women in order to modernize and conform to the Thai context further, as long
as not contradicting religious rules, through the variety of interaction processes with
people in society, such as philosophical, moral, psychological, social, and economic.
The interaction processes and the identity creation through wearing Hijab is
fundamentally based on the Islamic foundation. Therefore, understanding diverse
contexts of wearing Hijab is an important base for comprehension in terms of the
Muslim identity and social interactions of Muslim women that coincide to the different
dimension in modern society.
Keywords: Interaction process, Identity, Hijab, Muslim women in Thai society
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บทนํา
ปั จจุบันการสวมฮิ ญาบสําหรั บสตรี มุสลิมไม่ใ ช่เรื องแปลกใหม่ในสังคม ทัวโลกรู้ จัก
มุสลิมมากขึน ทังในแง่วิถีชีวิต วัฒนธรรมและการแต่งกายของมุสลิม ฮิญาบ บ่งบอกถึงการเป็ น
มุอ์มิน ะฮ์ (สตรี มุส ลิม)และการปฏิ บัติตนอยู่ใ นแนวทางที ถูก ต้ องตามบทบัญ ญัติข องศาสนา
อิสลาม ดังอัลกุรอาน บทที 24 ซูเราะห์ อัน-นูร โองการที 31 กล่าวว่า “และจงกล่าวเถิดมุฮมั มัด
แก่บรรดามุอ์มินะฮ์ ให้ พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงตํา และให้ พวกเธอรั กษาทวารของพวก
เธอ และอย่าเปิ ดเผยเครื องประดับของพวกเธอ เว้ นแต่สิงทีพึงเปิ ดเผยได้ และให้ เธอปิ ดด้ วยผ้ า
คลุมศรี ษะของเธอลงมาถึงหน้ าอกของเธอ” อาฟี ฟี ลาเต๊ ะ (2557) จากข้ อความดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่า การคลุมฮิ ญาบสําหรั บสตรี มุสลิมนันเป็ นสิงทีพึงปฏิบัติ และเป็ นข้ อบังคับของศาสนา
อิสลามอย่างแท้ จริ ง
การสวมฮิญาบสําหรั บสตรี มสุ ลิม เป็ นการปกปิ ดสรี ระตามธรรมชาติของสตรี ทีมีส่วน
เว้ า ส่วนโค้ ง ซึงอาจนําไปสูก่ ารยัวยุอารมณ์ทางเพศ เป็ นการป้องกันภัยคุกคามทางเพศจากบุรุษ
รวมทังเป็ นการให้ เกียรติและให้ คณ
ุ ค่าแก่สตรี ศาสนาอิสลามให้ ความสําคัญกับสตรี โดยมองว่า
สตรี เป็ นสิงมีคณ
ุ ค่า จึงควรค่าแก่การห่อหุ้ม ปกปิ ด ไม่ให้ ล่อแหลมหรื อท้ าทายสายตาคนทัวไป
(นริ ศรา สือไพศาล, 2558) ซึงในปั จจุบันสตรี มสุ ลิมมีรูปแบบการแต่งกายและการสวมฮิญาบที
แตกต่างกันออกไป สอดคล้ องกับการวิ จัยเชิ งคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างสตรี
มุส ลิ ม จํ า นวน 18 คน ที ได้ มาจากการสุ่ม แบบเจาะจง ผลสํ า รวจสามารถแบ่ ง ลัก ษณะ
การแต่งกายและการสวมฮิญาบของสตรี มุสลิมออกเป็ น 3 กลุ่มคือ กลุ่มทีแต่งกายสวมฮิญาบ
ตามหลักศาสนาอิส ลามอย่ างเคร่ งครั ด กลุ่มที แต่งกายสวมฮิ ญ าบตามหลั ก ศาสนาอิส ลาม
บางส่วนและกลุ่มทีแต่งกายตามแฟชันสมัยนิยม (กัญญารัตน์ สุวรรณชฎ, 2554) และจากการ
เปลียนแปลงของเทคโนโลยี รู ปแบบการสือสาร รวมทังสภาพแวดล้ อมของสังคมในปั จจุบัน
จึงส่งผลให้ ปัจจัยเหล่านีมีอิทธิพลต่อรู ปแบบการแต่งกายสวมฮิญาบของสตรี มสุ ลิมอย่างชัดเจน
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีมีเสรี ภาพในการนับถือศาสนา มีประชากรอายุ 13 ปี ขึนไป
นับถือศาสนาอิสลามร้ อยละ 4.6 รองลงมาจากผู้ทีนับถือศาสนาพุทธ ร้ อยละ 94.6 และมากกว่า
ผู้ทีนับถือศาสนาคริ สต์ ร้ อยละ 0.7 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) จากสถิติดงั กล่าวสะท้ อนให้
เห็ น ถึ ง บริ บ ทของความแตกต่า งในการนับ ถื อ ศาสนา ซึงก่ อ เกิ ดเป็ นความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทีคนในสังคมต้ องเรี ยนรู้ ปฏิสมั พันธ์ ซงกั
ึ นและกัน ผ่านกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์
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ในรู ปแบบทีแตกต่างกันตามวิถีปฏิบตั ิของศาสนานันๆ เช่นเดียวกับศาสนาอิสลาม ทีมีรูปแบบ
การสร้ างอัต ลักษณ์ ของสตรี มุส ลิ มผ่านการแต่งกาย(ฮิ ญาบ) มีคุณ ลักษณะเฉพาะแตกต่าง
ศาสนาอืนอย่างเห็นได้ ชดั
บทความนีมีวตั ถุประสงค์เพือให้ ข้อมูล ความรู้ และความเข้ าใจทีถูกต้ อง เกียวกับฮิญาบ
อัต ลัก ษณ์ ก ารแต่ง กายของสตรี มุส ลิ ม โดยผ่ า นกระบวนการปฏิ สัมพั น ธ์ กับ คนในสัง คมใน
หลากหลายแง่มมุ เช่น แง่มมุ ด้ านปรัชญา จริ ยธรรม จิตวิทยา สังคม และเศรษฐกิจทีจะสอดรั บ
กับแนวคิดอัตลักษณ์ในทฤษฎีปฎิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory)ในการ
ปรับเปลียนอัตลักษณ์ของตน โดยตังอยู่บนพืนฐานของความศรัทธาในศาสนาและสอดคล้ องกับ
บริ บทของสังคมในปั จจุบนั

ความหมายและความสําคัญของฮิญาบ
ฮิญาบ (  )ﺣﺟﺎﺏแปลว่า การปกคลุม ใช้ เรี ยกการปกคลุมร่ างกายหรื อเครื องแต่งกาย
อย่างสุภาพ สงบเสงียมของสตรี มุสลิม ทําหน้ าทีปกคลุมทังภายนอกร่ างกาย และการวางตัว
กริ ยามารยาท การสํารวมภายในจิตใจอีกด้ วย (มุรตาซา มุตะฮฺฮารี , 2555)
ฮิญาบ คือ ผ้ าคลุมศรี ษะของสตรี มสุ ลิม ซึงศาสนาอิสลามระบุให้ ผ้ หู ญิงมุสลิมสวมผ้ า
คลุม ปกปิ ดลงมาจนถึ ง บริ เ วณหน้ าอกให้ มิด ชิ ด ซึงการคลุม ฮิ ญ าบของสตรี มุส ลิ มนันไม่ใ ช่
ประเพณีของอาหรับแต่อย่างใด หากแต่เป็ นบทบัญญัติของศาสนาเปรี ยบเสมือนการปฏิบตั ิธรรม
เช่นเดียวกับสตรี ในศาสนาอืน (กองบรรณาธิการภูเก็ตบลูเลทิน, 2555)
อะฮ์ลลุ บัยต์ อะเคเดมีประเทศไทย (2556) ได้ ให้ ความหมายของฮิญาบ ในทัศนะของ
บรรดานักวิชาการหมายถึง เครื องแต่งกาย หรื อ อาภรณ์ ของสตรี มุสลิมทีปกปิ ดส่วนทีเรี ยกว่า
เอารัต คําว่า เอารัตนี นักวิชาการมีความเห็นเป็ นสองฝ่ าย คือ ฝ่ ายหนึงมีความเห็นว่า เอารัต คือ
บางส่วนของร่ างกายสตรี ซงจะต้
ึ องปกปิ ดทังหมดตังแต่ศีรษะจรดเท้ า อีกฝ่ ายหนึงมีความเห็นว่า
ทุกส่วนของร่ างกายสตรี เป็ นเอารัต เว้ นแต่ใบหน้ าและฝ่ ามือ เพือปกป้องเกียรติภมู ิความมีศกั ดิศรี
ของสตรี และป้องกันการเกียวพาราศีหรื อการถูกรบกวนจากการมอง ละเมิดทางสายตาจากเพศ
ตรงข้ าม
จากความหมายทีกล่าวมาข้ างต้ น สามารถสรุ ปความหมายของฮิญาบได้ ในแง่มุมที
แตกต่างกัน ทังด้ านร่ ายกาย และด้ านจิ ตใจ โดยแง่มุมด้ านร่ างกายนัน ฮิ ญาบ คือ อาภรณ์
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สําหรั บสตรี มุสลิมทีครอบคลุมทังในส่วนของผ้ าคลุมศรี ษะและการสวมเสือผ้ าทีมิดชิด ปกปิ ด
ส่วนทีศาสนาอิสลามระบุว่าไม่ประสงค์ให้ สตรี มุสลิมเปิ ดเผย คือการปกปิ ดอวัยวะทุกส่วนของ
ร่ างกายยกเว้ นบริ เวณใบหน้ าและฝ่ ามือ ส่วนในแง่ของจิตใจนันคือการสํารวมกริ ยาท่าทาง สงบ
จิ ตสงบใจ และการปฏิ บัติตนตามแนวทางของศาสนาเช่นเดีย วกับความสําคัญของฮิ ญาบที
สามารถมองในแง่มมุ ของศาสนาในการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติ ข้ อบังคับของศาสนาอิสลาม และ
แง่ของร่ างกาย ในการปกป้องสตรี จากภัยอันตรายทีอาจเกิดจากนัฟซู (อารมณ์ ใคร่ )จากเพศตรง
ข้ ามนันเอง

แนวคิดอัตลักษณ์ และการสร้ างอัตลักษณ์ ผ่านการแต่ งกาย(ฮิญาบ)
นิลวดี พรหมพักพิ ง (2547) ให้ ความหมายของอัตลักษณ์ ว่า คําว่าอัตลักษณ์ มาจาก
ภาษาบาลีวา่ อัตฺต + ลักษณ โดย อัตตะ หมายถึง ตัวตน ,ของตน ส่วน ลักษณะ หมายถึง สมบัติ
เฉพาะตัว ความหมายตามรู ปศัพท์นนหมายถึ
ั
ง ลักษณะ คุณสมบัติเฉพาะตัวของคนหรื อของสิง
หนึงที เป็ นลักษณะโดดเด่น แตกต่างจากสิ งอืน และการให้ ความหมายของคําว่าอัตลักษณ์
ดังกล่าวนี เป็ นการให้ ความหมายทีค่อนข้ างตายตัวมักใช้ ตีความไปในเชิงศิลปวัฒนธรรม เช่น
เอกลักษณ์การแต่งกายของชาวเขา เอกลักษณ์การใช้ ภาษา การปลูกและรู ปทรงของบ้ าน อาหาร
เป็ นต้ น
อัตลักษณ์เป็ นความรู้ สกึ นึกคิดต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” เกิดขึนจากการปฏิสมั พันธ์ กบั
ผู้อืนทังในมุมมองของตัวเราทีมองตัวเองและผู้อืนทีมองเราในขณะนัน โดยผ่านการใช้ สญ
ั ลักษณ์
(Symbol) ในการแสดงออกซึงความสัมพันธ์ ต่างๆ และยังเกียวข้ องกับ มิติภายในของความเป็ น
ตัวเรา ทังในด้ านอารมณ์ ความรู้ สกึ เพราะมนุษย์มีการเปลียนแปลงและให้ ความหมายเกียวกับ
ตนเอง ในการปฏิสมั พันธ์กบั โลก (สุชีพ กรรณสูต, 2552, 29 พฤษภาคม)
ในปั จจุบัน การให้ ความหมายของอัตลักษณ์ ได้ แปรเปลียนไป ไม่ได้ มีคุณสมบัติเพียง
ด้ านใดด้ านหนึง หรื อกล่าวเฉพาะตัวถึงสิงใดสิงหนึงแล้ วต้ องหมายถึงสิงนันเท่านัน โดยเฉพาะ
อย่างยิงในแวดวงวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) เกิดมุมมองเกียวกับคําว่า “อัตลักษณ์ ”
ในมุมมองการมองโลกแบบใหม่ ซึงการนิยามความหมายของสิงต่างๆนันสามารถเลือนไหลและ
แปรเปลียนไปตามบริ บทของสังคม (อภิญญา เฟื องฟูสกุล, 2546)
จากการเปลียนแปลงความหมายของ อัตลักษณ์ (Identity) ข้ างต้ นส่งผลต่อการทํ า
ความเข้ าใจในกระบวนการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมในปั จจุบนั ท่ามกลางความเปลียนแปลง
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รู ปแบบการสือสาร ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ทีส่งผลให้ มิติเวลาเร่ งเร็ วขึนและมิติพืนทีหด
แคบลง เกิดการสือสารแลกเปลียนวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ วและหลากหลาย ทังในแง่ของตนเอง
ในการปฏิสมั พันธ์ กับผู้อืนและแง่ของสังคม ในการดําเนินชีวิตตามบทบาทหน้ าทีในกรอบของ
สังคมนันๆ ซึงอัตลักษณ์ เปรี ยบเสมือนตัวกลางทีเชือมต่อระหว่างความเป็ นปั จเจกบุคคลกับ
สังคม เมือบุคคลตังคําถามกับตนเองว่า “ฉันคือใคร” จะสามารถอธิ บายคําตอบได้ ตามมิติหรื อ
ประเภทของอัตลักษณ์ ทีแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ อัตลักษณ์ ส่วนบุคคล (Personal Identity)
เป็ นคําตอบจากตัวเอง ลักษณะทีบุคคลให้ คํานิยามกับตนเองว่าตนเองเป็ นใครและคําตอบจาก
ผู้อืน ทีมีตอ่ ตัวเรา เรี ยกว่าอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ดังนี

รู ปแบบของอัตลักษณ์
สุจรรยา โชติช่วง (2555)ได้ อธิบายไว้ ว่า อัตลักษณ์ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
ได้ แก่
1) อัตลักษณ์ ส่วนบุคคล (Personal Identity) เป็ นการแสดงออกถึงการรับรู้ การรู้ จัก
ตนเอง จากการปฏิสมั พันธ์ กับสังคมสภาพแวดล้ อม ผ่านการแสดงออกในรู ปแบบของสถานะ
เช่น เพศ ตําแหน่ง หน้ าที บทบาททางสังคม เป็ นต้ น
2) อัตลักษณ์ ทางสังคม (Social Identity) เป็ นการแสดงออกถึงผลของกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม การเปลียนแปลงระบบการศึกษา วัฒนธรรม ผ่านการแสดงออกในรู ปแบบ
ของวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชือ และแบบแผนพฤติกรรม การแสดงออกผ่านสั ญลักษณ์ ทีบ่งบอก
ถึ ง ความเข้ าใจร่ ว มกั น ของคนในสั ง คมนั นๆ เช่ น พิ ธี ก รรม ประเพณี เรื องเล่ า ตํ า นาน
ประวัติศาสตร์ เป็ นต้ น
อัตลักษณ์ ของมุสลิมเป็ นสิงทีสะท้ อนออกมาจากมุสลิม ทังในระดับปั จเจกและระดับ
สังคม โดยมีรากเหง้ ามาจากศาสนาอิสลาม การเข้ าใจแนวคิดและบริ บทของมุ สลิมนันนับเป็ น
พืนฐานสําคัญในการทําความเข้ าใจเรื องอัตลักษณ์ของมุสลิม เพราะอุมมะฮ์ (ประชาชาติมสุ ลิม)
นัน เป็ นโครงสร้ างทางสังคมทีก่อให้ เกิดอัตลักษณ์ ร่วมของมุสลิม โดยทําหน้ าทีหลอมรวมความ
เป็ นอันหนึงอันเดียวกันทางศาสนาและบริ หารความหลากหลายของอัตลักษณ์ ในสังคมด้ วย
ดังนันอัตลักษณ์ ของมุสลิมจึงก่อร่ างมาจากความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนทางศาสนา ประเพณี
ประวัติศาสตร์ ความศรัทธา การปฏิบตั ิศาสนกิจ รวมทังความสัมพันธ์ กบั สังคมรอบข้ าง (สุชาติ
เศรษฐมาลินี, 2557)
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การสร้ างอัตลักษณ์ ผ่านการแต่งกาย(ฮิ ญาบ) โดยอธิ บายจากความสัมพันธ์ ระหว่าง
อัตลักษณ์ ส่วนบุคคล (Personal Identity) และอัตลักษณ์ ทางสังคม (Social Identity) นัน มี
ความสัมพันธ์ กนั และไม่สามารถแยกออกจากกันได้ โดยอัตลักษณ์ ส่วนบุคคลหรื อระดับปั จเจก
นัน บุคคลหนึงอาจมีหลายอัตลักษณ์ภายในตนเอง ในขณะทีอัตลักษณ์ ทางสังคมหรื ออัตลักษณ์
ร่ วมนันก่อให้ เกิดความเข้ าใจ รับรู้ ร่วมกันของกลุม่ ชน (ประสิทธิ ลีปรี ชา, 2547)
ซึงในบทความนีจะเน้ น ความเป็ นอัตลักษณ์ ส่วนบุคคลของสตรี มุสลิม ทีมีการรั บรู้ ต่อ
ตนเองในการแสดงความเป็ นอัตลักษณ์ผ่านการแต่งกาย(ฮิญาบ) เกิดจากการตระหนักในตนเอง
ว่าตนเองนัน นับถือศาสนาอิสลามและต้ องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของศาสนาทีได้ กําหนดให้ สตรี
มุสลิม แต่งกายด้ วยฮิญาบ จึงก่อเกิดเป็ นความมันใจในภาพลักษณ์ ของตนเองในการปฏิบตั ิตน
โดยไม่ ขัด กับ หลัก ศาสนา สอดคล้ อ งกับ ผลสํ ารวจตี พิ ม พ์ ใ นวารสารจิ ต วิ ท ยาของอัง กฤษที
เปิ ดเผยว่า สตรี มสุ ลิมทีแต่งกายด้ วยฮิญาบรู้ สกึ ถึงความมันใจในภาพลักษณ์ ของตนเองมากกว่า
สตรี มสุ ลิมทีแต่งกายธรรมดา (Viren Swami และคณะ, 2014)
อัตลักษณ์ ร่วมหรื ออัตลักษณ์ ทางสังคม ทีก่อให้ เกิ ดความเข้ าใจร่ วมกันในสังคม ผ่าน
การแต่งกายด้ วยฮิญาบของสตรี มสุ ลิมนัน เกิดจากการทีคนในสังคมรับรู้ เข้ าใจสัญลักษณ์ ในทีนี
คือ ฮิญาบ ทีบ่งบอกถึงความเป็ น มุสลิมของสตรี มุสลิมในประเทศไทย เป็ นวัฒนธรรมการแต่ง
กายตามหลักศาสนาอิสลาม ทีสตรี มสุ ลิมส่วนใหญ่ในสังคมพึงปฏิบตั ิ ดังปรากฏให้ เห็นโดยทัวไป
ในปั จจุบนั ทีสตรี มสุ ลิมสวมฮิญาบในการดําเนินชีวิตประจําวันเป็ นปกติ และอาศัยอยู่ร่วมกันใน
สัง คมที มี ค วามแตกต่ า งในการนั บ ถื อ ศาสนากระจายอยู่ ทั วทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศไทย
โดยเฉพาะพืนทีภาคใต้ มีวฒ
ั นธรรมการแต่งกายค่อยข้ างเด่นชัด สตรี มสุ ลิมสวมฮิญาบจํานวน
มากและหนาแน่นกว่าภาคอืนๆ สอดคล้ องกับผลสํารวจพบว่า ประชากรทีนับถือศาสนาอิสลาม
ในภาคใต้ มีความเคร่ งในศาสนาและการปฏิบัติตามหลักคําสอนในศาสนาสูงที สุดคือ ร้ อยละ
71.1 และ73.3 ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)
ดังนันการสร้ างอัตลักษณ์ ผ่านการแต่งกายเป็ นวิธีทีสามารถทํ าให้ เกิดความเข้ าใจใน
ตนเองว่าตนเองเป็ นใครและยังเป็ นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ ของตนเองต่อสังคมว่าควรแต่ง
กายแบบไหน ตามค่านิยม วิถีปฏิบตั ิและเกิดการยอมรับของคนในสังคมนัน (J.M. Vorster and
G. L. Jardim, 2003) ด้ วยบริ บทของโลกในปั จจุบนั เกิดการเปลียนแปลงของสือในรู ปแบบใหม่
ส่งผลให้ การดําเนินชีวิตประจําวัน มีปฏิสมั พันธ์ กับสิงรอบตัวมากขึน ทังในระดับสังคมใกล้ ตวั
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จนไปถึงสังคมโลก บุคคลต้ องเผชิญกับตัวเลือกต่างๆมากขึน ซึงตัวเลือกของวิถีชีวิต (Life Style)
กลายเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างตัวตนของบุคคล (Giddens, 1991)
อัตลักษณ์ในยุคนีจึงเป็ นอัตลักษณ์ ของปั จเจกมโนทัศน์ อัตลักษณ์ ในทฤษฎีปฏิสมั พันธ์
เชิ งสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory) โดยมองว่าอัตลัก ษณ์ คือ สิงที เกิ ดขึนใน
กระบวนการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ความเป็ นตัวตน (self) ก่อตัวขึนจากบริ บททางสังคม ซึงความ
เป็ นตัวตนประกอบขึนจากความรู้ สกึ ทีเรามีตอ่ ตนเอง (I) และความรู้ สกึ ทีเราคิดว่าคนอืนมีต่อตัว
เรา (Me) อัตลักษณ์ จึงถือเป็ นเรื องของสัญลักษณ์ (Symbolic Aspect) เพราะการแสดงออกซึง
ความสัมพันธ์ตา่ งๆ ล้ วนกระทําผ่านระบบสัญลักษณ์ทงสิ
ั น (มนูญ โต๊ ะอาจ, 2555)

กระบวนการสร้ างปฏิสั ม พั น ธ์ ข องสตรี มุ ส ลิ ม ผ่ า นอั ต ลั ก ษณ์ ก ารแต่ ง กาย
(ฮิญาบ)
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory)
Stryker (1980) กล่าวว่าทฤษฎีปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์ เป็ นทฤษฎีทีเริ มด้ วยความคิด
เรื องการกระทํ า ระหว่ า งกั น ( Interactionism) และสั ญ ลั ก ษณ์ (Symbol) โดยอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับสังคมครอบคลุมไปถึงสภาพสังคม เน้ นความสําคัญของมนุษย์
แต่ละคนเกียวกับ จิตใจ ตัวตนหรื ออัตตาและบุคลิกภาพ
ทฤษฎีการปฎิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์ อธิบายถึงความเป็ นตัวตน (Self) เป็ นกระบวนการ
ทีทําให้ บุคคลสร้ างพฤติกรรมและเกิดการตอบสนอง โดยมนุษย์ มี “มโนภาพแห่งตน” (SelfConcept) คือการรับรู้ ต่อตนเองว่าตนเองเป็ นใคร มีความเชือ คุณค่า ทัศนคติทางสังคมอย่างไร
โดยการเข้ าใจตนเองของมนุษย์ นัน จะเกิดขึนเมือมีการสือสาร ปฏิ สมั พันธ์ กับบุคคลอืน ผ่าน
กลไกในการปฏิ สัม พัน ธ์ กับ ตนเองเพื อกํ า หนดแนวทางในการแสดงพฤติ ก รรม (พรพรรณ
ประจักษ์ เนตร, 2557 อ้ างถึงใน West และ Tuner, 2550)
จากความหมายทีกล่าวมาข้ างต้ น สามารถอธิบายทฤษฎีการปฎิสมั พันธ์ เชิงสัญลักษณ์
ในกระบวนการปฏิสมั พันธ์และการสร้ างอัตลักษณ์ ผ่านการแต่งกาย(ฮิญาบ)ของสตรี มสุ ลิม โดย
แบ่งตามลักษณะของเหตุผลการใช้ ฮิญาบ ตามแนวคิดของ มุรตาซา มุตะฮฺฮารี (2555) ออกเป็ น
5 ประการ ดังนี 1)ด้ านปรัชญา อธิบายถึงการล่วงรู้ ถึง ความต้ องการทีมาจากสัญชาตญาณดิบ
ของมนุษย์ เข้ าใจโลกและธรรมชาติของมนุษย์โดยการสร้ างฮิญาบขึนเพือเป็ นเครื องกันระหว่าง
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ชายและหญิง 2) ด้ านจริ ยธรรม กล่าวถึงการรู้ สึกนึกผิดชอบ ชัวดี และการปฏิบตั ิตนอยู่ภายใต้
กรอบของศาสนา ซึงฮิญาบมีความสําคัญกับสตรี มุสลิมทังทางด้ านร่ างกายและจิตใจ 3)ด้ าน
จิตวิทยา ให้ เหตุผลเกียวกับความเสมอภาคทางด้ านร่ างกาย และให้ ความสําคัญกับสตรี มสุ ลิมที
มีปมด้ อยทางด้ านร่ างกาย โดยฮิญาบช่วยปกคลุมความผิดปกติของร่ างกาย สร้ างสุขภาพจิตทีดี
สร้ างความเท่าเทียมให้ เกิดขึนในสังคม 4) ด้ านสังคม กล่าวถึงในมุมมองการทํางานรับใช้ สงั คม
ของสตรี มุสลิมทีสวมฮิญาบในการทํางาน ในการปฏิสมั พันธ์ กับบุคคลรอบข้ างในหลากหลาย
สาขาอาชีพเพือสร้ างความมันใจเพิมมากขึน และ 5)ด้ านเศรษฐกิจ อธิบายถึงความมีอิสระทาง
เศรษฐกิจของสตรี มสุ ลิม และปฏิเสธแนวคิดทีว่า การสวมฮิญาบเกิดขึนเพราะต้ องการแสวงหา
ผลกําไรจากสตรี มสุ ลิม โดยสตรี มสุ ลิมในปั จจุบนั มีอิสระในการเลือกซือ สวมใส่ฮิญาบทีมีสีสนั
รู ป แบบที หลากหลาย เลื อ กซื อด้ วยความมันใจและยัง คงสวมใส่ฮิ ญ าบในกรอบปฏิ บัติของ
ศาสนา
1. ด้ านปรั ชญา
เน้ นแนวโน้ มทีมุง่ ไปสูค่ วามเป็ นนักพรตและต่อสู้กบั ความสุขสําราญเพือข่มอัตตา จึงได้
มีการสร้ างสิงกีดขวางระหว่างชายหญิง ตามความคิดนีถือว่าถ้ าให้ ชายปะปนกับหญิงอย่างเสรี
แล้ ว ชายจะฝั กใฝ่ อยู่ในกามตัณหาเป็ นสําคัญ สังคมจะไม่พัฒนาไปในด้ านอืน ด้ วยเหตุผลนี
ศาสนาอิสลามจึงได้ กําหนดให้ มีการคลุมฮิ ญาบขึน สําหรั บสตรี มุสลิม (มุรตาซา มุ ตะฮฺ ฮารี ,
2555)
การคลุม ฮิ ญ าบสํ า หรั บ สตรี มุส ลิ ม จึ ง เป็ นอัต ลัก ษณ์ อ ย่ า งหนึ งที สตรี มุส ลิ ม เข้ าใจ
ความหมายของตนเอง รั บ รู้ ว่ า ตนเองเป็ นสตรี ที นับ ถื อศาสนาอิ ส ลามและต้ องปฏิ บัติ ต าม
บทบัญญัติศาสนา ในการแต่งกายถูกต้ องตามหลักศาสนาผ่านกระบวนการปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อืน
อาจเป็ นผู้ทีนับถือศาสนาอิสลามด้ วยกันเองหรื อศาสนาอืนๆทีอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกัน
เมือมองเห็นสตรี สวมฮิญาบ ซึงเป็ นอัตลักษณ์ ทีคนในสังคมรั บรู้ ร่ วมกัน บ่งบอกถึงความเป็ น
มุสลิมของสตรี ในศาสนาอิสลาม สอดคล้ องกับ ศราวุฒิ อารี ย์ (2553) รายงานว่า หากฝ่ ายชาย
มีการปฏิสมั พันธ์ กบั สตรี ทีสวมฮิญาบก็จะเกิดความเกรงใจและให้ ความเคารพมากกว่าผู้หญิงที
ไม่ส วมฮิ ญ าบหรื อ แต่ง กายล่ อ แหลม ซึงลัก ษณะที กล่าวมานี เรี ย กว่า ตัวตนในกระจกเงาที
ประกอบไปด้ ว ยภาพลัก ษณ์ ข องเราที มี ต่ อ ตนเอง และความเห็ น ของผู้ อื นเกี ยวกั บ ตัว เรา
(วราลักษณ์ ศรี กนั ทา, 2555)
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2. ด้ านจริยธรรม
เกียวข้ องกับลักษณะนิสยั ของบุคคล การรู้ สํานึกผิดชอบ ปฏิบตั ิตนในกรอบของความดี
งาม ซึงฮิญาบนอกจากปกคลุมด้ านร่ างกายแล้ ว ยังครอบคลุมไปถึงด้ านจิตใจ โดย ฝ่ ายเผยแผ่
ศาสนา สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํ ากรุ งเทพมหานคร (2556) อธิ บายว่า ศาสนา
อิสลามเป็ นศาสนาที ส่งเสริ มให้ มนุษย์ ยึดมันในคุณธรรมจริ ยธรรม ได้ แก่ การแต่งกายสภาพ
เรี ยบร้ อย ตามที อัล ลอฮฮ์ ซุ บฮานาฮุวาอาตาอาลา ได้ ตรั ส ไว้ ใ นคัมภี ร์ อัล กุร อาน ซู เราะห์ อัล
อะอ์รอฟ โองการที 26 ว่า

ภาพที 1 ข้ อความจากคัมภีร์อลั กุรอานซูเราะห์อลั อะอ์รอฟ โองการที 26: (คุตบะฮ์ วันศุกร์ ,
2556)
ความว่า “โอ้ลูกหลานอาดัม แท้จริ งเราได้ประทานเครื องนุ่งห่มมายังพวกสูเจ้าแล้ว โดย
ปกปิ ดส่วนพึงละอายของพวกสูเจ้า และเครื องนุ่งห่มที ดี งดงามแสดงถึงความยํ าเกรงนันคื อสิ งที
ดี”
จากข้ อความดัง กล่ าว แสดงให้ เห็ น ถึงความสํ าคัญของเครื องนุ่ งห่ ม นอกจากจะมี
ประโยชน์ในการป้องกันความร้ อนและความหนาวให้ แก่มนุษย์แล้ ว ยังมีประโยชน์ในการปกปิ ด
ส่วนทีพึงสงวนและส่วนทีพึงละอายในตัวบุคคล พร้ อมทังแสดงถึงความยําเกรงต่อพระเจ้ าอีก
ด้ วย
ดังนันเมือสตรี มุสลิมสวมฮิญาบคลุมกายก็จะต้ องมีผล โดยการเป็ นฮิญาบคลุมใจด้ วย
ซึงนางจะต้ องมีความละอาย สงบเสงี ยม มีความประพฤติ เรี ย บร้ อย สํ ารวม ไม่ว่า จะอยู่ใ น
อิริยาบถใดๆ ดํารงตนอยู่กบั การประกอบความดี ไม่พดู จาร้ ายแรงหรื อแสดงท่าทีไม่ดีงาม เพราะ
การปฏิบตั ิตนเป็ นสตรี ทีดีมีบทบาทอยู่ในสังคม ย่อมนําพาสังคมไปในทิศทางดี และนําไปสู่การมี
คุณธรรมจริ ยธรรมในทีสุด
จากการแสดงอั ต ลั ก ษณ์ ที ซึ ม ซั บ ผ่ า นบทบั ญ ญั ติ ท างศาสนา ในเรื องจริ ย ธรรม
ทีสอดแทรกภายใต้ การสวมฮิญาบนัน อธิบายกระบวนการปฏิสมั พันธ์ ได้ จากตัวอย่าง กรณีสตรี
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มุสลิมทีสวมฮิญาบ จะปฏิเสธการไปเทียวสถานบันเทิงในยามวิกาล หลีกเลียงสถานการณ์ เสียง
ต่อการดืมของมึนเมา การเต้ น หรื ออยู่ในอากัปกิริยาทีไม่สํารวม ตามเหตุปัจจัยทางศาสนาที
สอดแทรกจริ ยธรรมผ่านการแต่งกาย (ฮิญาบ) ตามทีได้ กล่าวมาแล้ วนันทําให้ บุคคลในสังคม
รั บรู้ และเข้ าใจความหมายร่ วมกันถึงข้ อจํ ากั ด หรื อแนวทางในการปฏิ บัติตนของสตรี มุสลิ ม
สอดคล้ องกับข้ อห้ ามสําหรับมุสลิมทีระบุไว้ วา่ ห้ ามดืมสุราและของมึนเมาและสิงเสพติดทุกชนิด
(กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริ กา กระทรวงการต่างประเทศ, 2556)
3. ด้ านจิตวิทยา
ให้ เหตุผลในเรื องความเสมอภาคทางด้ านร่ างกาย ส่งเสริ มสุขภาวะจิตใจแก่สงั คม โดย
ให้ ความสําคัญกับผู้หญิงทีมีปมด้ อยทางด้ านร่ างกาย เช่น เส้ นผมไม่สวยงาม ผมบาง ร่ วง แพ้
หงอก หรื อรู ปหน้ าไม่สมดุล รวมทังปานหรื อรอยแผลเป็ นต่างๆ ทังนีเพือเสริ มสร้ างสุขภาพจิตทีดี
ให้ กับสตรี เหล่านี เพือให้ ร้ ู สึกถึงความเท่าเทียม ไม่เกิดความกดดัน หรื อละอายในสิงทีเป็ นปม
ด้ อยของตนเอง ใช้ ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อืนได้ อย่างปกติสขุ (มุรตาซา มุตะฮฺฮารี , 2555)
เช่นเดียวกับสตรี ทีไม่มีความผิดปกติทางด้ านร่ างกาย สามารถสวมฮิญาบขับเน้ นความ
สวยงามของใบหน้ าได้ ตามลักษณะรู ปหน้ าของตนเอง เช่น หากรู ปหน้ าใหญ่หรื อกลมก็สามารถ
ใช้ ฮิญาบคลุมไว้ โดยเผยให้ เห็นเฉพาะวงหน้ าทีต้ องการขับเน้ น เป็ นต้ น (ธัญญธร สายปั ญญา,
2555)
4. ด้ านสังคม
อธิ บ ายในมุ ม มองของความรู้ สึ ก สะอาด ปลอดภั ย ในการทํ า งานและการใช้
ชีวิตประจําวันของสตรี ฮิญาบช่วยปกป้องและส่งเสริ มให้ ทรัพยากรบุคคลสามารถทุ่มเทกับการ
ทํางานมากขึน สอดคล้ องกับ ซะอฺฮ์รอ นูรอัยนี (2557) กล่าวว่า แท้ จริ งแล้ วการสวมฮิญาบนัน
เหมาะสมกับบุคลากรที ทํางานด้ านรั บใช้ สังคม ควรสวมผ้ าคลุม หรื อ ปกปิ ดศรี ษะ เพื อสร้ าง
ความมันใจให้ กับผู้อืนในเรื องสุขอนามัย ความปลอดภัยและการรั กษาความสะอาด ซึงสังเกตุ
เห็นได้ จากคนงานมืออาชีพในสังคมส่วนมากจะสวมใส่ “ผ้ าคลุมศรี ษะ” เช่น พยาบาล พนักงาน
อาหารฟาสท์ฟดู พนักงานร้ านอาหาร พนักงานอาหารสําเร็ จรู ป ด้ านบริ การ และยังครอบคลุมไป
ถึง วงการแพทย์ การให้ การดูแลด้ านสุขภาพ เป็ นต้ น และเมือเปรี ยบเทียบจํานวนของพนักงานที
คลุมศรี ษะกับพนักงานทีไม่คลุมศรี ษะพบว่า จํานวนพนักงานที คลุมศรี ษะ มีจํานวนมากกว่า
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พนักงานทีไม่คลุมศรี ษะอย่างเห็นได้ ชดั ทังนีเพราะการคลุมศรี ษะนันเป็ นการสร้ างความมันใจ
ให้ กบั ลูกค้ าและผู้ใช้ บริ การได้ ดีกว่า
ดังนันการสวมฮิญาบของสตรี มสุ ลิมทีประกอบอาชีพค้ าขาย โดยเฉพาะในวงการอาหาร
ฮิญาบ คืออัตลักษณ์ อย่างหนึงทีสร้ างความมันใจให้ กบั ผู้บริ โภคทังศาสนาอิสลามและผู้บริ โภค
ศาสนาอืนอีกด้ วย เช่น เมือผู้บริ โภคต้ องการหาร้ านอาหารมุสลิมรับประทาน การสวมฮิญาบของ
แม่ค้าขายอาหาร ถือเป็ นอัตลักษณ์ ทีรับรู้ ร่ วมกันกับคนในสังคมว่า ร้ านอาหารนีเป็ นร้ านอาหาร
มุสลิม มีเครื องหมายฮาลาล จึงสร้ างความมันใจให้ กบั ผู้บริ โภคได้
5. ด้ านเศรษฐกิจ
อธิ บายแนวคิด ที ว่าผู้หญิ งมีอิสระทางเศรษฐกิ จและการสวมฮิ ญ าบนันไม่ได้ เกิ ดขึน
เพราะการแสวงหาผลประโยชน์จากสตรี การเลือกซือเครื องแต่งกายของสตรี มสุ ลิม สามารถทํา
ได้ อย่างอิสระ เพียงแต่ต้องตังอยู่ในแนวทางทีถูกต้ องตามหลักศาสนา กัญญารัตน์ สุวรรณชฎ
(2554) กล่าวว่า ด้ วยบริ บทสังคมสมัยใหม่ทีมีความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีการสือสาร ส่งผลให้
สตรี มุสลิมมีโอกาสเข้ าถึงสือมากขึน ปั จจัยเหล่านีเปรี ยบเสมือนกุญแจสําคัญทีทํ าให้ เกิดการ
เปลียนแปลงรู ปแบบการแต่งกาย ของสตรี มสุ ลิมในวงกว้ าง สอดคล้ องกับวารสารรู สมิแล (2555)
ได้ ลงส่วนหนึงของบทสัมภาษณ์ จาก วัลลภา นีละไพจิตร กรรมการฝ่ ายกิจการสตรี เยาวชนและ
ครอบครั ว มูลนิธิเพื อศูนย์ กลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมาธิ การสตรี มุสลิมของ
วุฒิ ส ภา เอาไว้ ว่า การคลุมฮิ ญาบส่ว นเฉพาะศรี ษ ะของสตรี มุส ลิมในปั จ จุบัน ไม่มีรู ปแบบที
ตายตัว มักมีการเปลียนแปลงอยู่บ่อยครั ง มีความสวยงามในการออกแบบประยุกต์ ต่างกับ
สตรี มสุลิมในสมัยก่อน รู ปแบบฮิญาบจะเรี ยบง่าย ไม่คอ่ ยมีสีสนั และไม่สวยงามมากนักเพราะยัง
ไม่มีการออกแบบ ทังนี ไม่ ว่าการประดับตกแต่ง หรื อตัดเย็บ สีสันฮิ ญาบ ในรู ปแบบไหน สิ ง
สําคัญทีสุดคือต้ องอยู่ในกรอบของความถูกต้ องตามหลักศาสนา
อย่างไรก็ตามลักษณะการคลุมฮิญาบในสังคมไทย สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท
คือ ฮิญาบแบบสวม และฮิญ าบแบบผ้ าพัน โดยลักษณะของฮิญาบทัง 2 นีเปลียนแปลงตาม
พฤติกรรม และความนิ ย มของสตรี มุสลิมแต่ละยุคสมัย ทังยุคสมัย ก่อนและยุคปั จจุบัน โดย
สังเกตได้ จากลักษณะการตัดเย็บ สีสนั แตกต่างกันดังนี
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ภาพที 2 รู ปแบบของผ้ าคลุมฮิญาบในยุคสมัยก่อน (Bismillah Bouttique, 2016)
จากรู ปแบบของผ้ าคุลมฮิญาบในยุคสมัยก่อน บ่งบอกถึงพฤติกรรมการสวมใส่ทีเน้ น
สวมใส่ง่าย โดยมักเลือกแต่งกายด้ วยฮิญาบ แบบสวมสําเร็ จ และเน้ นสีขาว สีดํา หรื อสีพืน ทีไม่
ฉูดฉาดตาเป็ นหลัก เป็ นการแสดงออกถึงความเป็ นอนุรักษ์ นิยม ปฏิบตั ิตามหลักการสวมฮิญาบ
การแต่ง กายของสตรี มุส ลิ มอย่ างเคร่ งครั ด ในการเลือ กฮิ ญ าบทังสี และรู ป แบบการตัดเย็ บ
แบบพืนๆ ไม่มีลวดลายโดดเด่น สะดุดตามากนัก สอดคล้ องกับ “หลักการคลุมฮิญาบทีถูกต้ อง”
ทีระบุไว้ ในคัมภีร์อลั กุรอ่าน เรื องเงือนไขการคลุมฮิญาบในข้ อที 4 ดังนี เครื องแต่งกายต้ องหลวม
ไม่รัดรู ปเพือป้องกันฟิ ตนะฮฺ ซึงจะเกิดได้ ก็ต่อเมือเครื องแต่งกายนันกว้ างและหลวม เสือผ้ ารัดรู ป
ถึ ง แม้ จ ะปกปิ ดสี ผิ ว แต่ ก็ ยัง บ่ ง บอกขนาดและรู ป ร่ า งทั งหมดหรื อ บางส่ ว น และก่ อ ให้ เ กิ ด
จินตนาการไม่ดีในใจของผู้ชาย ถือเป็ นการเรี ยกร้ องเชิญชวนสู่ความไม่ดีงามอย่างชัดเจน ดังนั น
เครื องแต่งกายทีสวมใส่ต้องหลวม (มูฮมั หมัด ศอลิห์, 2009)
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ภาพที 3 รู ปแบบของผ้ าคุลมฮิญาบในยุคสมัยปั จจุบนั (Nisavariety, 2016)
จากรู ปแบบของผ้ าคุลมฮิญาบในยุคสมัยปั จจุบนั บ่งบอกถึงพฤติกรรมการปรับตัวเข้ า
กับสภาพสังคม แสดงให้ เห็นถึงอัตลักษณ์การแต่งกายด้ วยฮิญาบ ทีได้ เปลียนแปลงไปตามบริ บท
ของสังคม มีการรั บวัฒนธรรมการแต่งกาย จากประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซีย อินโดนิ เซียและ
ซาอุดิอาระเบี ย เป็ นต้ น เข้ ามาประยุกต์กับการออกแบบตัดเย็บเสือผ้ ารวมทังฮิ ญาบของสตรี
มุสลิมในสังคมไทย ให้ มีรูปแบบทีสวยงาม การตัดเย็บรู ปแบบใหม่เข้ ากับยุคสมัยปั จจุบนั และมี
สีสันให้ เลือกสวมใส่ทีหลากหลาย รวมทังวิธีการพันผ้ าคลุมฮิ ญาบในรู ปแบบต่างๆทีสวยงาม
สะดุดตามากขึน (คมกฤษ กล่อมเกลียง, 2555)
ลักษณะดังกล่าวนีเป็ นการแสดงอัตลักษณ์ ของสตรี มุสลิมภายใต้ กรอบของสังคม โดย
สอดแทรกความเป็ นตัวตนในการปฏิ บัติตามหลักศาสนาได้ อย่ างลงตัว สอดคล้ องกับ คํา ให้
สัมภาษณ์ ของรองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮี ม ณรงค์รักษาเขต รองผู้อํานวยการฝ่ ายวิชาการ
วิทยาลัยอิสลามนานาชาติกล่าวเอาไว้ ว่า “เรื องสีสนั ของผ้ าคลุมฮิญาบนันแท้ จริ งแล้ วสามารถ
สวมใส่ได้ ทุกสี ไม่ได้ เจาะจงเฉพาะแค่สีขาว หรื อสีดําเท่านัน ไม่ว่าสีไหนก็สามารถสสวมใส่ได้
เพราะฮิญาบเป็ นอาภรณ์ จากพระผู้เป็ นเจ้ า ” และในยุคปั จจุบันก็มีฮิญาบหลากหลายรู ปแบบ
สีสนั ให้ สตรี มสุ ลิมได้ เลือกหามาส่วมใส่ได้ ตามความชอบของตน
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แนวโน้ มการเจริ ญเติบโตตลาดแฟชันการแต่ งกายฮิญาบของสตรี มุสลิมใน
อนาคต
การพัฒนาอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีการสือสาร ส่งผลให้ เกิดการสือสารไร้ พรหมแดน
การเปิ ดรับวัฒนธรรมการแต่งกายรู ปแบบต่างๆของมนุษย์ถูกเปิ ดกว้ างมากขึน เกิดการเชือมต่อ
เข้ าด้ วยกัน ทําให้ เกิดการแลกเปลียน ปรับปรุ ง และดัดแปลงให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมใน
ประเทศของตนและเข้ ากับกระแสนิยมของโลก เช่นเดียวกับกายแต่งกายของสตรี มสุ ลิมทีมีการ
เคลือนไหว ปรับเปลียนแฟชันเกิดขึนในพืนที 3 จังหวัด (ยะลา นราธิวาส ปั ตตานี) เป็ นหลักแล้ ว
จึงกระจายสินค้ าเข้ ามาในกรุ งเทพฯ และจังหวัดใกล้ เคียงในลําดับต่อไป (อาซิยะห์ ยานะห์ ,
2558)
ในปี 2553 มีกลุ่มผู้ผลิตเครื องแต่งกายมุสลิมไม่น้อยกว่า 500 ครัวเรื อนอยู่ในพืนที
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมูลค่าการตลาดต่อปี ไม่น้อยกว่า 250 ล้ านบาท และผลจากการ
เปลียนแปลงพฤติกรรมของสตรี มสุ ลิมในยุคปั จจุบนั ทีนิยมแต่งกายในรู ปแบบทีทันสมัยมากขึน
ทําให้ ผลิตภัณฑ์ใหม่กระจายออกสู่ตลาดมากขึน โดยมีการคาดการณ์ ว่ามูลค่าตลาดแฟชันการ
แต่งกายฮิญาบของสตรี มสุ ลิมในอนาคต จะมีมลู ค่าสูงถึง 1,000 ล้ านบาท (สํานักข่าวอะลามี,
2555)
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ภาพที 3 เทรนด์เสือผ้ าและฮิญาบของสตรี มสุ ลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ (คมกฤษ กล่อม
เกลียง, 2555)
จากภาพดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงแฟชันการแต่งกายของสตรี มสุ ลิมได้ ถกู พัฒนาขึนอย่าง
รวดเร็ ว และก้ าวกระโดด มีรูปแบบการตัดเย็บ สีสนั และการประดับประดาให้ ดสู วยงามเพิมมาก
ขึน ทังนีเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมการตอบสนองต่อสินค้ าของผู้บริ โภค โดยมีตลาดซือขาย
ทังเป็ นร้ านค้ าทีมีหน้ าร้ านและร้ านค้ าออนไลน์ให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าถึงสินค้ าได้ หลากหลาย สะดวกและ
ทัวถึงมากขึน ตามที อาซัน บิ นเต๊ ะ เจ้ าของร้ านเสือผ้ ามุสลิ มตลาดพลาซ่าได้ ให้ สัมภาษณ์ ใ น
วารสารรู สมิแล (2555) ไว้ ว่า สมัยนีลูกค้ านิยมการสังซือเสือผ้ าฮิญาบผ่านทางสือออนไลน์ เช่น
เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม มากขึน ลูกค้ าทีมาเดินเลือกเสือผ้ าหน้ าร้ านส่วนใหญ่จะเป็ นขาจร หรื อ
นักท่องเทียวชาวมาเลเซียมากกว่า เพราะการซือขายออนไลน์นนทํ
ั าได้ สะดวก และง่ายดาย ทัง
ยัง สามารถเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู บ ริ โ ภคมี ส่ ว นร่ ว มในการออกแบบฮิ ญ าบตามที ตนเองต้ อ งการ
ตอบสนองความต้ องการผู้บริ โภคได้ เป็ นอย่างดี (Tarlo, 2010) จึงเป็ นทีนิยมกันอย่างแพร่ หลาย
สําหรับการเลือกซือสินค้ าดังกล่าวของกลุม่ สตรี มสุ ลิมในยุคปั จจุบนั
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บทสรุ ป
ความเป็ นสมัย ใหม่ ใ นวิ ถี ชี วิต ปั จ จุบัน ส่ ง ผลให้ เกิ ดการปรั บ ตัว และรั บ มือ กับ ความ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนในสังคมของสตรี มสุ ลิมในมิติต่างๆ การศึกษาทําความเข้ าใจกระบวนการ
ปฏิสมั พันธ์ในการสร้ างอัตลักษณ์ผ่านการแต่งกายฮิญาบของสตรี มสุ ลิมในสังคมไทยนัน ถือเป็ น
สิงทีสําคัญทีสังคมไทยไม่ควรมองข้ าม เพราะนอกจากการเป็ นตัวกลางทีเชือมโยง ประสาน และ
สร้ างความเข้ าใจการรับรู้ ร่ วมกันของคนในสังคมได้ แล้ ว ยังเป็ นการให้ ความรู้ ความเข้ าใจในแง่
การรั กษารากฐานความเป็ นอิส ลามของสตรี มุส ลิมผ่ านการแต่งกายฮิ ญาบ ที สตรี มุสลิ มได้
พยายามผสมผสานรากฐานของความเป็ นมุสลิมเข้ ากับอัตลักษณ์ใหม่ในสังคม ผ่านกระบวนการ
ปฏิสมั พันธ์กบั คนในสังคมในหลายแง่มมุ ได้ แก่ ด้ านปรัชญา จริ ยธรรม จิตวิทยา สังคม และด้ าน
เศรษฐกิ จ ส่ง ผลให้ ส ตรี มุส ลิ มเกิ ด การปรั บ เปลี ยนรู ป แบบการแต่ง กายให้ เหมาะสมตามยุค
สมัยใหม่ แต่งกายตามแฟชันสมัยนิยมมากขึนแต่ยงั คงไว้ ซงการเป็
ึ
นมุสลิมะห์ (สตรี มสุ ลิม) ทีดี
ปฏิบตั ิตนตามแนวทางของศาสนาอย่างเคร่ งครัดตามที พิเชษฐ์ แสงทอง (2555) ได้ กล่าวไว้ ว่า
“ความงามกับความศรัทธาเป็ นสิงทีไปด้ วยกันได้ ”
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