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บทความชิ้นนี้ผู้เขียนสนใจศึกษากลุ่มยุวมุสลิมะห์ (ผู้หญิงวัยรุ่นมุสลิม) ที่สังกัดกลุ่มยุวมุสลิม

บ้านริมน�้า อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง 

ตัวตนทางศาสนาผ่านการคลุมฮิญาบ ผู้เขียนท�าการวิจัยเอกสารและวิจัยภาคสนามในช่วง

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ผู้เขียนพบว่าศักยภาพความเป็น 

ผู้กระท�าการของยุวมุสลิมะห์ยังปรากฏให้เห็นภายใต้ความเป็นอัตบุคคลซึ่งศรัทธาในศาสนา 

โดยการคลุมฮิญาบเป็นการรวมเอาอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มและการตีความของปัจเจกเข้าไว้

ด้วยกัน นอกจากนั้น ในบริบทของกระแสอิสลามานุวัตร ความศรัทธาผ่านการคลุมฮิญาบยัง

กลายเป็นเงื่อนไขส�าคัญท่ียุวมุสลิมะห์ใช้ยกระดับบทบาทตนเองทั้งในพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนท่ี

สาธารณะเพิ่มมากข้ึน อีกท้ังยังสะท้อนมิติของวัฒนธรรมการบริโภคได้อีกด้วย 

ค�ำส�ำคัญ: มุสลิมะห์, ฮิญาบ, ความเป็นผู้กระท�า, อิสลามานุวัตร

This article discusses young muslimah in Bann Rim Nam, Phra Pradaeng district, 

Samut Prakan province. It focuses on the processes of constructing their religious 

subjectivities, particularly through their interpretation and appropriation of hijab. The 

arguments have been developed from the author’s documentary and ethnographic 

field research from June 2010 to March 2012. The study finds that, although the 

muslimah youth have to conform with religious values, their agency are articulated 

through everyday practices. Hijab is an entanglement of both collective identity and 

individual appropriation. In the context of Islamization, adopting Hijab is a form 

of symbolic strategy these young muslimah use to legitimize their role in private 

and public spheres. Finally, hijab also illustrates their idea of modernity through the 

culture of consumption and the representation of religious ideals through online 

social media.
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บทคัดย่อ

abstract



59ยุวมุสลิมะห์บ้านริมน้ำา: ใต้เงาฮิญาบกับความท้าทายในโลกสมัยใหม่

“เราเป็นมุสลิมะห์  หากท่านปรารถนาความเท่าเทียม ให้ท�าตามหน้าที่ของศาสนา” 

เสียงของนูรีน1 ยุวมุสลิมะห์ วัย 22 ปี ที่รับผิดชอบจัดรายการวิทยุชุมชน ช่วง “อยากบอกให้

รู้...เรื่องผ้าคลุมผม” ดังก้องไปทั้งชุมชนในเย็นวันเสาร์วันหนึ่งของเดือนบวช2  รายการนี้เป็น

ส่วนหนึง่ของรายการวทิยชุ่วงเดอืนรอมฎอนของชมุชนมลายมูสุลมิบ้านรมิน�า้ ซ่ึงออกอากาศ

แบบถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 16.30 น. ต่อเน่ืองไปจนถึงเวลาอาซานละหมาดมัฆริบ (ตะวัน

ตกดิน) นอกเหนือจากท�าหน้าท่ีเป็นเสมือนนาฬิกาชุมชน เพ่ือประกาศนับถอยหลังสู่เวลา

ละศลีอดในแต่ละวันแล้ว รายการวิทยดัุงกล่าวมวีตัถปุระสงค์โดยรวมคอืให้ความเข้าใจเพ่ิม

เติมเกี่ยวกับเดือนรอมฎอน ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ย้อนไปในสมัยท่านนบีมูฮัมหมัด 

ให้เกร็ดความรู้และข้อควรปฏิบัติทางศาสนา โดยวันจันทร์ถึงศุกร์เป็นรายการที่จัดโดยครู

สอนศาสนาผู้จัดรายการรับเชิญ ส่วนรายการในวันเสาร์และอาทิตย์เป็นความรับผิดชอบ

ของยุวมุสลิมะห์และยุวมุสลิมีน (ผู้ชายวัยรุ่นมุสลิม) สังกัดกลุ่มยุวมุสลิมบ้านริมน�้า

นูรีนเริ่มต้นด้วยค�าถามง่ายๆ ว่า “พระเจ้าสร้างเส้นผมมาแล้ว ท�าไมต้องคลุมผม

ด้วย” เธออธิบายว่า เพราะทุกส่วนของร่างกายมนุษย์นั้นอัลลอฮฺสร้างมาท้ังหมด เรือนร่าง

ทีพ่ระองค์สร้างมาจงึมบีางส่วนท่ีอนุญาตให้เปิดและมบีางส่วนทีค่วรปกปิดเพือ่ให้ได้รบัความ

ปลอดภัย นูรีน ยกตัวอย่าง หมู สุรา หรือแม้แต่ดนตรีว่าก็เป็นสิ่งที่พระองค์สร้างและห้ามไว้ 

“ทุกสิ่งท่ีพระองค์สร้างข้ึนล้วนมีส่ิงที่อนุมัติและไม่อนุมัติ เพ่ือทดสอบว่ามนุษย์นั้นนอบน้อม

และเชื่อฟังต่อหลักปฏิบัติของพระองค์หรือไม่ เรื่องการแต่งกายก็เช่นกัน หากไม่รักษา

ขอบเขตระหว่างหญิงและชายก็จะน�ามาสู่ปัญหาสังคม”  

จากนั้น ฮัยฟาอ์ มุสลิมะห์เพื่อนสนิทของ นูรีน ที่ก�าลังจัดรายการคู่กันก็ช่วยย�้าขึ้นอีก

ว่า “ชวีติของมนษุย์ในฐานะมสุลมิะห์และมสุลมีินนัน้ ไม่ได้จบลงแค่โลกหลงัความตาย เม่ือ

เป็นเช่นนั้น ขอให้ทุกคนรีบท�าสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และละเลยต่อสิ่งที่ทรงห้าม ....จงเป็นบ่าว

1 บทความชิ้นนี้ใช้ชื่อกลุ่มและชื่อบุคคลเป็นชื่อสมมุติ ผู้เขียนแทนชื่อบุคคลด้วยภาษาอาหรับคล้ายกับที่

คนในพื้นที่เรียกกันในชีวิตประจำาวัน. 

2 เป็นคำาที่ชาวมุสลิมมักติดปากใช้เรียก “เดือนถือศีลอด” หรือ “เดือนรอมฎอน”.
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ของอัลลอฮฺด้วยความจริงใจ .... อยากเห็นน้องๆ มุสลิมทุกคนร่วมกันสวมฮิญาบ และ 

ขอฝากแทนผู้ปกครองให้สวมฮิญาบให้ลูกท่านตั้งแต่วัยเยาว์ เพราะฮิญาบไม่ได้ป้องกันภัย

ให้เราแค่ในโลกนี้ แต่ยังป้องกันเราจากไฟนรก”  ขณะที่รายการก�าลังด�าเนินอยู่นั้น คณะ 

มุสลมิะห์ผูจ้ดัยงัท�าการประชาสัมพนัธ์ว่าทกุคนสามารถรบัฟังการจัดรายการสดของพวกเธอ

ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ และทุกครั้งท่ีมีจัดรายการ จะมีการส่งสัญญาณการถ่ายทอดสด

ไปยังอีกสามมัสยิดในละแวกใกล้เคียงกัน 

 จากเหตุการณ์ดังกล่าว น�ามาสู่ความสนใจของผู้เขียนเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิง

มุสลิมที่เชิญชวนกันและกัน ตลอดจนถึงผู้ฟังคนอื่นๆ ในชุมชนให้ท�าความดีต่อศาสนา ร่วม

กันคลุมผ้าอันเป็นเสมือนเครื่องยืนยันความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ อีกท้ังการเชิญชวนนั้นยังเกิด

ขึ้นบนพื้นท่ีสาธารณะอย่างเช่นการใช้พื้นท่ีมัสยิดในการจัดรายการศาสนา ถ่ายทอดจาก

ชุมชนหนึ่ง ข้ามสู่ชุมชนหนึ่ง ถ่ายทอดผ่านทั้งในโลกความเป็นจริงและชุมชนจินตนาการ

อย่างพื้นที่ออนไลน์ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวได้สร้างความท้าทายต่อการเปิดรับมุมมอง

ใหม่ๆ ในการท�าความเข้าใจศรัทธาของผู้หญิงมุสลิมที่อยู่ภายใต้กรอบศาสนา ท่ามกลาง

ความท้าทายของบริบทโลกาภิวัตน์

ผ้าคลุมผมและประเด็นถกเถียงว่าด้วยศรัทธาในโลกสมัยใหม่

การสวมฮิญาบเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันทั้ง

จากนักทฤษฎี นักวิพากษ์ท้ังจากโลกตะวันออกและตะวันตก ทั้งจากชาวมุสลิมและไม่ใช่

มุสลิม ทั้งในแง่ของการให้ความหมายและความส�าคัญของการคลุมผ้า ในประเด็นถกเถียง

ที่หลากหลาย เช่น  ประเด็นเรื่องอ�านาจ ภาพตัวแทน และความเป็นอื่น กระแสบริโภคนิยม 

ฯลฯ บทความนี้ สนใจประเด็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจและความเป็นผู ้กระท�าการ 

(agency) ของหญิงมุสลิมที่สวมผ้าคลุมผมในมิติที่แตกต่างไปจากมุมมองแบบสตรีนิยม

ในโลกเสรีนิยมตะวันตก ซึ่งมักมองว่าการที่ผู้หญิงมุสลิมเคร่งครัดปฏิบัติตามหลักศาสนา 

อาจเป็นเรื่องการถูกครอบง�าจากโครงสร้างสังคมที่เหล่ือมล�้า ไม่เท่าเทียม เป็นการกดขี่ 

และจ�ากดับทบาท ท�าให้ผูห้ญงิต้องตกเป็นรองในทางสงัคมการเมอืง (Watson 1990) และ
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หนทางเดียวสู่เสรีภาพก็คือการต่อต้านหรือการพยายามปลดตนเองออกจากโครงสร้าง

สังคมแบบเดิม

ในทางกลับกัน มุมมองของซาบา มาห์มูด (Saba Mahmood) พยายามหาทางว่า

ท�าอย่างไรให้กระบวนทัศน์เสรีภาพและการมีทางเลือกในการก�าหนดตัวตนของปัจเจก จะ

สามารถอธิบายครอบคลุมประเด็นทางศาสนา (Mahmood [2001; 2006] อ้างถึงใน 

Vakulenko 2012, 73) ขณะทีซ่ลิวา ฟรสิก์ (Sylva Frisk ) มองว่า การศึกษาเร่ืองศักยภาพ

ความเป็นผูก้ระท�าการทีผ่่านมา ผูห้ญงิมสุลมิทีอ่ยู่ในกระแสอสิลามานวัุตร (Islamization) 

หรือขบวนการเคลื่อนไหวแบบรากฐานนิยม (fundamentalist movement) มักถูกน�า

เสนอผ่านภาพตัวแทน ในฐานะที่เป็นเหยื่อของการครอบง�าหรือเป็นอัตบุคคลผู้ถูกกระท�า 

(subject) เท่านั้น และการเน้นมองจากสถานะที่ตกเป็นรอง จึงน�าไปสู่ประเด็นว่าด้วยการ

ต่อต้าน (Frisk 2010, 8) ตรงกันข้าม งานของฟริสก์ต้องการน�าเสนอประเด็นเกี่ยวกับ 

ปฏิบัติการทางศาสนาของผู้หญิงมุสลิมในมุมมองอื่นที่ต่างออกไป งานศึกษาของฟริสก์

เสนอว่าผู้หญิงมาเลย์มุสลิมสามารถพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้กระท�าการภายใต้บริบท

อิสลามแบบดั้งเดิม (Orthodox Islam) ความเคร่งศาสนาของหญิงมาเลย์มุสลิมเป็นการ

สร้างตัวตนผ่านปฏิบัติการยอมจ�านนต่อศาสนา ซึ่งไม่ได้เป็นไปเพราะต้องการท้าทาย

อ�านาจครอบง�าของเพศชายตามขนบประเพณเีดมิ และพวกเธอกไ็ม่ใช่เหยือ่ของกระบวนการ

ฟื้นฟูอิสลาม ตรงกันข้าม ความละอายที่มาจากศรัทธาบริสุทธ์ินั้น กลับกลายเป็นเงื่อนไข

หนึ่งท่ีผู้หญิงใช้ยกระดับตนเองเข้าไปสู่การมีบทบาททางศาสนาเพิ่มขึ้น รวมท้ังสามารถเข้า

ถึงชีวิตทางการเมืองผ่านการเลือกสร้างตัวตนทางศาสนาในแบบที่สยบยอมต่ออัลลอฮฺตาม

ท่ีพวกเธอเลือกกระท�า

ข้อเสนอของฟริสก์สอดคล้องกับประเด็นของ เลอว์ส แม็คเนย์ (Lois McNay)  ที่มอง

ว่าความเป็นผู้กระท�าการอาจจะแสดงออกท้ังในรูปแบบของการต่อต้าน ซึ่งการปฏิบัติของ

อตับคุคลแสดงว่าไม่ได้มคีวามต้องการจะด�ารงอยู่กบักฎระเบยีบดัง้เดมิจรงิๆ หรือในอกีทาง

หนึ่ง แม้จะอยู่ภายใต้อ�านาจครอบง�า ความเป็นผู้กระท�าการก็สามารถเกิดขึ้นได้ (McNay 

2000) เช่นเดียวกับเชอร์รี ออร์ทเนอร์ (Sherry Ortner) ที่เสนอวิธีคิดที่หลากหลาย 

เกี่ยวกับศักยภาพความเป็นผู้กระท�าการไว้ว่า มีทั้งอยู่ในรูปแบบที่สร้างพลังอ�านาจให้กับ 
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อัตบุคคลเอง หรือมีไว้เพื่อการครอบง�าคนอื่น หรือเพ่ือพยายามต่อต้านการครอบง�า รวม

ไปถึงสามารถอยู่ในรูปแบบของความตั้งใจ และความปรารถนาที่จะกระท�าบางอย่าง เพ่ือ

ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็เป็นได้ (Ortner 2006, 153)

ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า มุมมองแบบสตรีนิยมในโลกเสรีนิยมที่เห็นว่าผู้หญิงมุสลิม

ต้องหลุดพ้นหรือต่อต้านโครงสร้างสังคมเดิมน้ัน อาจไม่ครอบคลุมวิถีปฏิบัติของผู้หญิง

มุสลิมท่ีเต็มใจ ศรัทธา และยอมรับศาสนาเป็นครรลองการด�าเนินชีวิต ดังเช่นยุวมุสลิมะห์

ทีเ่ชญิชวนให้พีน้่องมสุลมิสวมผ้าคลมุผมผ่านวิทยชุมุชนทีก่ล่าวถงึข้างต้น ผู้เขยีนสนใจศกึษา

หญิงวัยรุ่นท่ีสังกัดกลุ่มยุวมุสลิมบ้านริมน�้าในฐานะอัตบุคคลที่มีความเป็นผู้กระท�าการ ว่า

พวกเธอมีกระบวนการสร้างตัวตนทางศาสนาผ่านการคลุมผ้าอย่างไร และกระบวนการ 

ดังกล่าวมีการปะทะประสานกับวัฒนธรรมความเป็นสมัยใหม่อย่างไร

หลงัจากให้ข้อมลูเบ้ืองต้นเก่ียวกับพืน้ท่ีและกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัในการวจิยัภาคสนาม

แล้ว บทความนี้จะอภิปรายถึงกระบวนการสร้างตัวตนของยุวมุสลิมะห์ผ่านการคลุมผ้า เริ่ม

จากบทบาทของฮิญาบในการสร้างอัตลักษณ์กลุ่มและการตีความของปัจเจก ฮิญาบกับการ

จัดการความสัมพันธ์ทางสังคม ท้ังกับสังคมนอกวัฒนธรรมมุสลิม และประเด็นที่น่าสนใจ

คือพลวัตของการจัดการความสัมพันธ์ภายในวัฒนธรรมมุสลิมด้วยกันเอง ฮิญาบในฐานะ

สัญลักษณ์ของการยอมรับวิถีปฏิบัติทางศาสนาที่มีบทบาทในการสร้างอ�านาจต่อรองของ

วัยรุ่นสตรีในโครงสร้างสังคมมุสลิม สุดท้ายว่าด้วยฮิญาบในมิติของแฟชั่นกับความทันสมัย 

ที่จะชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงมุสลิมท้ังสามารถมีตัวตนท่ีเคร่งครัดในศาสนาและสามารถเป็น 

ผู้บริโภคท่ีตามกระแสแฟชั่นไปพร้อมกันได้ และในบทสรุป ชี้ให้เห็นว่าการคลุมผ้าของ 

ผู้หญิงมุสลิมนั้นไม่อาจอธิบายได้เพียงเป็นเรื่องของความล้าหลัง ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ใน

ทางกลับกันผู้หญิงมุสลิมกลับมีการผลิตซ�้าตัวตนภายใต้การคลุมผ้าบนเงื่อนไขและความ

ท้าทายของโลกสมัยใหม่
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โลกของยุวมุสลิมบ้านริมน�้า

ชุมชนมุสลิมบ้านริมน�้า ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้อยู่

อาศัยในชุมชนเชื่อมโยงตนเองว่าสืบเชื้อสายมาจากมลายูมุสลิมจากรัฐปาตานีเดิม ที่ถูก

สยามกวาดต้อนขึ้นมาบางกอกสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมๆ กับลูกหลานของสุลต่าน

จากรัฐปาตานี ซ่ึงได้ถูกน�าไปตั้งบ้านเรือนอยู่หลังวัดอนงคารามฝั่งธนบุรี (ย่านสี่แยกบ้าน

แขกในปัจจุบัน) ก่อนจะกระจัดกระจายไปตั้งรกรากในพ้ืนท่ีต่างๆ เช่น พ้ืนที่เขตหนองจอก 

มีนบุรี ท่าอิฐ นนทบุรี และพระประแดง เป็นต้น ปัจจุบันนี้ แม้ร่องรอยทางวัฒนธรรมมลายู

ยงัคงปรากฏผ่านอาหาร ดนตร ีและการละเล่นในวันส�าคัญอยู่บ้าง แต่ภาษามลายูทีค่นรุ่นเก่า

เคยใช้พูดกันในหมู่บ้านปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยภาษาไทยกลางหมดแล้ว

กลุ่มยุวมุสลิมบ้านริมน�้าเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกวัยรุ่นหญิง เรียกว่า “ยุวมุสลิมะห์” และ

สมาชิกวัยรุ่นชาย เรียกว่า “ยุวมุสลิมีน” อายุตั้งแต่ 15-30 ปี มารวมตัวกันท�ากิจกรรมใน

ลักษณะจิตอาสา มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

มุสลิมเชื้อสายมลายูที่พวกเขาอาศัยอยู่ กลุ่มยุวมุสลิมบ้านริมน�้าก่อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2511 

โดยฮัจยีท่านหนึ่งซึ่งจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากกรุงเทพฯ และได้น�าความรู้เรื่องการ

จัดต้ังองค์กรมาใช้ในชุมชน เพื่อรวบรวมกลุ่มวัยรุ่นให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นก�าลัง

ส�าคัญในการช่วยเหลืองานโรงเรียนสอนศาสนา งานมัสยิด และการจัดงานรื่นเริงเพื่อเด็กๆ 

ในชุมชน โดยในระยะแรกถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการบริหารองค์กรของมัสยิด ก่อน

จะแยกตัวออกมาบริหารจัดการโครงสร้างภายในกันเอง หากแต่ยังคงท�างานสอดประสาน

และได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการมัสยิดมาจนถึงปัจจุบัน สืบเนื่องจากการจัด

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อเนือ่งมาโดยตลอด ท�าให้คนในชมุชนรูจั้กกลุ่มยวุมสุลมิฯ อย่าง

กว้างขวาง ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผู้เขียนท�าวิจัย 

ภาคสนามในชุมชนบ้านริมน�้า กลุ่มยุวมุสลิมฯ มีสมาชิกรวม 50 คน เป็นชาย 33 คน และ

หญิง 17 คน ก่อนทีจ่ะมีการเปิดรบัสมาชกิเพ่ิมในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2554 ท�าให้มีจ�านวน

รวมเพิม่เป็น 80 คน เป็นชายราว 50 คน และหญิงเกือบ 30 คน 
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กลุ่มยุวมุสลิมฯ มีภารกิจรับผิดชอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักได้แก่ 1) กิจกรรมที่

เหล่ายุวมุสลิมฯ เป็นเจ้าภาพจัดโดยตรงคือ การจัดงานรื่นเริงวันเด็ก และการจัดค่ายอบรม

จริยธรรมอิสลามทุกฤดูร้อนในช่วงคาบเกี่ยวกับวันสงกรานต์ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมุสลิม

ในชมุชนมาอยูร่วมกนัในค่ายฯ แทนการออกไปเล่นสงกรานต์ทีไ่ม่ใช่วฒันธรรมแบบมสุลมิ3  

และ 2) งานสนับสนุนมัสยิด เมื่อทางมัสยิดต้องการให้กลุ่มยุวมุสลิมฯ เป็นเร่ียวแรงช่วยจัด

งานวันส�าคัญต่างๆ เช่น งานวันอีด้ิลฟิตรี วันอิด้ิลอัฏฮา งานวันหารายได้เข้ามัสยิดและ

โรงเรียนสอนศาสนา งานสัมมนาหัวข้อศาสนา ทั้งยังมีส่วนช่วยเฝ้าระวังสถานการณ์และ

วางแผนรับมือหากเกิดภัยพิบัติขึ้นในชุมชน เช่น ไฟไหม้ น�้าท่วม (เช่น ช่วงที่เกิดเหตุอุทกภัย 

พ.ศ. 2554) เป็นต้น นอกจากน้ัน กลุ่มยุวมุสลิมฯ ยังเคยมีบทบาทช่วยรวบรวมข้อมูลให้กับ

ทางมัสยิดเพื่อน�ามาสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในอาคารโรงเรียน

สอนศาสนาอิสลาม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสายตระกูลและเครือญาติ และภาพถ่ายชุมชน 

ในสมัยเก่า เป็นแรงงานเล็กๆ สนับสนุนผู้รู้ในชุมชน ช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา

เกี่ยวกับกลุ่มตนเองออกสู่สังคม

ฮิญาบและความเป็น “มุสลิมะห์ต้นแบบ”

ระบบ “อะมรี”ฺ ตามหลกัการของศาสนาอิสลาม เป็นระบบทีก่ลุม่ยวุมสุลมิฯ มคีวามเหน็ชอบ

ร่วมกันว่าให้ใช้เป็นวิธีปกครองและขับเคล่ือนการท�างานของกลุ่มนับมาแต่อดีต กล่าวคือ 

ใช้ผู้น�าคนเดียวในการตัดสินใจและให้อ�านาจแก่ผู้ชายเป็นผู้น�าสูงสุดในกลุ่ม หากแต่มีการ 

กระตุน้ให้เกิดการเสนอและรบัฟังความคิดเห็นแลกเปลีย่นระหว่างกนัได้ทัง้สองเพศ ส�าหรบั

สมาชิกยุวมุสลิมฯ ที่เป็นหญิงก็มีอะมีรฺของฝ่ายหญิงด้วยเช่นกัน แต่ที่สุดแล้ว หากสมาชิกมี

ความเห็นไปในทางที่หลากหลาย อะมีรฺฝ่ายชายเท่านั้นที่จะเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุดเด็ดขาดใน

การตัดสินใจเพื่อความเป็นเอกภาพของกลุ่ม อะมีรฺในกลุ่มยุวมุสลิมฯ มาจากการเสนอช่ือ

3 ใน พ.ศ. 2554 มีผู้เข้าร่วมที่เป็นเยาวชนอายุตั้งแต่ 5-15 ปี กว่า 200 คน โดยเยาวชนผู้ชายจะพักภายใน

บริเวณโรงเรียนสอนศาสนาซึ่งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมตลอดระยะเวลาการจัดค่ายฯ ขณะที่เยาวชนหญิงจะกลับ

บ้านหลังละหมาดอิชา และกลับมาเข้าร่วมกิจกรรมในเวลา 7 โมงเช้าของวันถัดไป. 
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และลงคะแนนเสียงของสมาชิก ท�างานร่วมกับคณะกรรมการที่ตนเองเป็นผู้คัดเลือกอีก

จ�านวน 15 คน โดยมีวาระในต�าแหน่งนาน 3 ปี

กลุม่ยวุมสุลมิมยีทุธศาสตร์การฝึกคน 4 หลกัใหญ่ เพือ่สร้างยวุมสุลมินีและยวุมุสลมิะห์ 

ท่ีเป็น “ต้นแบบ” แก่ชุมชน คือ 1) การปรับ “เหนียต” ซึ่งหมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะตั้ง 

สัตยาธิษฐานเช่ือมโยงกับอัลลอฮฺในการเป็นมุสลิมที่ดี จะท�าดีเพื่ออัลลอฮฺ จะท�าดีเพื่อสงัคม 

จะเป็นตัวอย่างให้เยาวชนและคนในชุมชนได้เห็น ยุทธศาสตร์ของกลุ่มนี้จึงเป็นการดึงเอา 

“ศาสนาอิสลาม” มาเป็นหัวใจหลัก มีการเชื่อมโยงความเป็น “สมาชิกกลุ่มยุวมุสลิมฯ ที่ดี” 

กับการด�ารงตนในฐานะ “มุสลิมท่ีดี” ตามหลักการเข้าไว้ด้วยกัน 2) การสัมมนาเตรียม

ความพร้อม ทุกครั้งเมื่อจะท�างานส�าคัญ กลุ่มยุวมุสลิมฯ จะมีการเชิญวิทยากรทางศาสนา

มาบรรยาย เพื่อน้อมน�าให้สมาชิกอยู่ในหลักอิสลาม และมีกิจกรรมกระตุ้นให้สมาชิกร่วม

กันออกแบบแนวคิดเมือ่ท�างานใหญ่ร่วมกัน 3) การผลติซ�า้ประจ�าวัน ในทุกวันทีมี่การประชุม 

จะมีการเชิญบทอ่านในกุรอาน “ซูเราะห์ฟาติฮะห์” มาท�าการเปิด-ปิดการประชุมทุกวาระ

และท�ากิจกรรมต่างๆ อะมีรฺจะย�้าให้ทบทวนเหนียต และบอกความคาดหวังให้สมาชิก

พยายามอยู่ในกรอบศาสนาอยู่เสมอ เพ่ือความสามัคคีและพลังความเป็นเอกภาพในกลุ่ม 

และ 4) พฒันาคนผ่านกจิกรรมจติอาสาและการท�างานเพ่ือสงัคม คอืการท�างานทียุ่วมสุลมิ 

รับผิดชอบเอง เช่น งานจัดค่ายและงานวันเด็ก และงานช่วยมัสยิดดังที่กล่าวถึงในตอนต้น

ส�าหรบัยวุมสุลมิะห์ อะมรีมฺคีวามคาดหวงัถงึความพยายามสร้าง “มุสลมิะห์ต้นแบบ” 

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กลุ่ม ความเป็นต้นแบบนี้เชื่อมโยงกับการปลูกฝังเรื่องการ

เดินตามครรลองศาสนา และเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับเยาวชนในชุมชน ในช่วงจัดค่ายอบรม

จริยธรรมอิสลาม มีการให้สมาชิกผู้หญิงรับหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงดูแลน้องๆ ระหว่างการอยู่ค่าย 

แม้ค่ายปิดลงไป ความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงค่ายกับเด็กค่ายก็ยังคงสนิทแนบแน่นกันอยู่

ภายในชุมชน พี่เลี้ยงยังคงเป็นที่ปรึกษาปัญหาให้รุ่นน้อง ดังน้ัน การพยายามเป็นตัวอย่าง

ของมุสลิมท่ีดีจึงยังคงด�าเนินต่อไปในชีวิตประจ�าวัน ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ยุวมุสลิมะห์

ต้นแบบพยายามท�าคือ ละหมาดให้ครบ เป็นตัวอย่างในการถือศีลอด รับประทานอาหาร

ฮาลาล สร้างระยะห่างทางเพศ รักษาความต่อเนื่องของวัตรปฏิบัติและกิริยามารยาทตาม
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แบบมุสลิมะห์ท่ีดี และท่ีส�าคัญที่สุดข้อหนึ่งคือ ยุวมุสลิมะห์ต้องสวมผ้าคลุมผมเสมอเมื่อ

ออกสู่พื้นท่ีสาธารณะ 

ศาสนาอิสลามบัญญัติเรื่องการแต่งกายของมุสลิมะห์ไว้ชัดเจนว่าผู้หญิงมุสลิมจะ

ต้องปกปิดร่างกายต้ังแต่ศีรษะ เว้นใบหน้าและฝ่ามือ มุสลิมะห์จึงต้องสวมฮิญาบทุกครั้งที่

ออกจากบ้าน หรือเมื่อมีผู้ที่ไม่ใช่ญาติใกล้ชิดเข้ามาในบ้าน การคลุมศีรษะหรือปกปิด

ร่างกายก็เพ่ือยับยั้งความชั่วร้ายและไม่ให้เกิด ฟิตนะฮ์ (ความวุ่นวาย) ซึ่งน�าไปสู่การข่มขืน 

หรืออาชญากรรม แต่ก็มีผู้หญิงมุสลิมบางกลุ่มที่ปิดหน้าเพ่ือแสดงว่าเป็นกลุ่มเคร่งศาสนา 

(แพร ศิริศักดิ์ด�าเกิง 2552, 80) ยิ่งไปกว่านั้น ตามหลักศาสนาอิสลาม “ฮิญาบ” หมายถึง 

“การปกปิด” เป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้มุสลิมะห์ร�าลึกถึงอัลลอฮฺตลอดเวลาในทุกการ 

กระท�า ซึ่งไม่ได้หมายถึงเครื่องแต่งกายท่ีท�าหน้าที่ปิดคลุมเฉพาะภายนอกเท่านั้น แต่ยัง

รวมถึงกิริยามารยาท การวางตัว ความละอาย และการส�ารวมจิตใจท่ีอยู่ภายในด้วย ผู้หญิง

มุสลิมท่ีคลมุฮญิาบจงึไม่ใช่แค่ยอมรบัผ้าผนืหน่ึงมาคลมุผมและเรอืนร่าง หากแต่ต้องยอมรบั

หลกัการท้ังหมดท่ีมากับผ้าผืนนี้ นั่นคือหลักการแห่งอิสลามซึ่งครอบคลุมทุกรายละเอียด

ของชีวิต (คอดีญะฮ์ 2009: 94) 

ส�าหรับยุวมุสลิมะห์ การคลุมผ้านั้นยังส่ือถึงความพยายามท�าตัวเป็น “ต้นแบบ” ให้

กับน้องๆ ในชุมชน เช่น ถ้าเดินออกจากบ้านมาซื้อกับข้าวหน้ามัสยิดตอนเย็น เดินมา

ละหมาดท่ีมัสยิด เดินมาประชุมกิจกรรมกลุ่มยุวมุสลิมในวันเสาร์อาทิตย์ หรือเดินไปมา

หาสู่กันระหว่างบ้านเพื่อน ส่วนใหญ่จะแต่งกายสบายๆ คือสวมกางเกงขายาว เสื้อยืด และ 

“ผ้าคลุมส�าเร็จ” ที่มีขนาดใหญ่และมีความยาวคลุมลงมาปิดหน้าอกจนถึงเอว ดังนั้น แม้

ไม่ใส่เสือ้แขนยาว ส่วนแขนกย็งัคงถกูปกปิดด้วยผ้าคลมุ ผ้าคลมุส�าเรจ็ถกูเลอืกหยบิใช้เสมอ

ยามต้องออกนอกบ้านมาท�ากิจกรรมต่างๆ ที่อยู่บริเวณชุมชน ด้วยเหตุผลท่ีใช้สอยง่ายไม่

ต้องติดเข็มกลัดเหมือน “ผ้าพัน” (ซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไป) บางคนมักแขวนผ้าคลุมส�าเร็จไว้

บริเวณประตูทางออกของตัวบ้าน เพราะเม่ือไรที่จะก้าวพ้นประตูก็เพียงแค่เอื้อมมือไปหยิบ

ผ้าคลุมส�าเร็จมาสวม หรือเมื่อไปเยี่ยมบ้านเพื่อนผู้หญิงด้วยกัน ทันทีที่ไปถึง ผ้าคลุมส�าเร็จ

ก็จะถูกถอดวางไว้ และถูกน�ามาสวมอีกทีเมื่อจะออกเดินทางกลับ
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ฮิญาบของยุวมุสลิมะห์: อัตลักษณ์กลุ่มกับการตีความของปัจเจก 

แม้ว่ายุวมุสลิมะห์บางคนจะเริ่มคลุมผ้าตั้งแต่ก่อนเข้าเป็นสมาชิกยุวมุสลิมฯ แต่

ส�าหรับบางคน การได้เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มยุวมุสลิมฯ เป็นแรงผลักส�าคัญมาสู่การ

ตัดสินใจเริ่มใช้ชีวิตใต้ผ้าคลุมผม ยุวมุสลิมะห์ส่วนใหญ่เล่าว่าพวกเธอเร่ิมคลุมผ้าเม่ือเรียน

ชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนอิสลามแห่งหน่ึง ชุดนักเรียนหญิงจะสวมเสื้อแขนยาว กระโปรง

ยาวกรอมเท้า และมีผ้าคลุมแบบส�าเร็จสีขาวสวมศีรษะ ซึ่งบางคน เช่น ฮาน่า เล่าให้ผู้เขียน

ฟังว่าประทับใจกับชุดเช่นน้ันมากเพราะท�าให้ผู้คนรู้ว่าเธอเป็นมุสลิม แต่บางคน อย่างเช่น 

นูรีน แม้ว่าจะเรียนที่โรงเรียนอิสลาม แต่ก็สวมฮิญาบเฉพาะเวลาไปโรงเรียน จนกระท่ัง

มารดาของเธอป่วยช่วงที่ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นูรีน จึงตัดสินใจสร้างพันธะ

สัญญากับอัลลอฮฺข้ึนมาว่า จากน้ีไปเธอจะเปลี่ยนมาคลุมผ้าในชีวิตประจ�าวันทุกวัน และจะ

พยายามท�าตัวอยู่ในกรอบศาสนาให้มากขึ้น เพ่ือขอให้อัลลอฮฺช่วยปกป้องคุ้มครองแม่ท่ีไม่

สบาย 

ส�าหรับบางคนที่ได้เรียนท่ีโรงเรียนพุทธและเม่ือเรียนจบก็ได้เข้าศึกษาต่อยัง 

มหาวิทยาลัยรัฐ ตั้งแต่เล็กจนโตจึงแวดล้อมแต่เพื่อนที่นับถือศาสนาพุทธ ท�าให้ความคุ้นชิน

กับการคลุมผ้าในชีวิตประจ�าวันยิ่งลดน้อยลงไปอีก เช่น นิสรีน วัย 18 ปี เล่าว่าเธอเติบโต

ขึ้นมาในโรงเรียนพุทธ มีเพื่อนคนพุทธมาก ท�าให้ชีวิตประจ�าวันกับการคลุมผ้าเป็นเรื่องที่

ไกลกัน “เมื่อก่อนถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนที่เป็นพุทธจะไม่คลุม เพื่อนขอร้องไว้ (หัวเราะ) เพราะ

เพื่อนใส่กางเกงขาสั้น แล้วพอหนูคลุมผ้าปุ๊บก็จะดูเรียบร้อยกว่ามาก เพ่ือนเลยขอไว้” แต่

ภายหลงัจากทีไ่ด้เข้ามาเป็นสมาชกิกลุม่ยวุมสุลมิฯ ประกอบกบัความคาดหวังของครอบครวั 

ท�าให้ทุกวันนี้นิสรีนคลุมผ้าจนติดเป็นนิสัย

นาดา อายุ 23 ปี เป็นอีกคนหน่ึงที่คลุมผ้าเป็นประจ�า สืบเนื่องจากมีโอกาสเข้ามา

เป็นสมาชิกและเป็นเพื่อนกับผู้หญิงในกลุ่มยุวมุสลิมฯ “เม่ือก่อนไม่ได้ใส่ผ้าคลุมนะ จะใส่

เฉพาะเวลาไปงาน อยูม่หาวทิยาลยักไ็ม่ใส่” จนกระท่ังต้องมาเริม่ต้นท�างานกบักลุ่มยวุมสุลมิฯ 

จึงเริ่มสวมผ้าคลุมจนติดเป็นนิสัย เพราะว่าเห็นเพ่ือนในกลุ่มยุวมุสลิมฯ คลุมกัน นาดาเล่า

ว่าเพราะเห็นนูรีนเร่ิมคลุมก่อน จากน้ันนิสรีนกับ ไลลา ก็คลุมตามมา ทุกคนกลายเป็นแรง

ผลักดันอยู่ข้างๆ ท่ีท�าให้เธอรู้สึกละอายใจ “ครั้งหน่ึงจะไปสะพานพุทธด้วยกัน นาดาไม่ 
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คลุมผ้าอยู่คนเดียว นูรีนเลยเดินถือผ้าคลุมผมออกมาให้ รู้สึกอายนะ คิดว่าท�าไมเราไม่

คลุมเอง ท�าไมต้องให้เพื่อนมาชักจูงเรา” จนในที่สุด นาดากลายเป็นรุ่นพี่ที่คลุมผมเป็น

ประจ�า และคอยตักเตือนรุ่นน้องเก่ียวกับเร่ืองการคลุมผ้าและการแต่งตัวอยู่เสมอเมื่อเธอ 

เห็นสมควร

อย่างไรก็ดี ในระดับของการปฏิบัติ การคลุมผ้าไม่ใช่เพียงองค์ประกอบหนึ่งของ 

อตัลกัษณ์ทีย่วุมสุลมิะห์ยดึโยงความเป็นกลุม่กบัหลกัการทางศาสนา แต่ยังสัมพันธ์กับเหตุผล

และการตีความของปัจเจกด้วย ดังที่อนาสตาเซีย วาคูเลนโก (Anastasia Vakulenko) 

เสนอว่า การคลมุผ้าเป็นตวับ่งบอกถงึ “ความสมัพนัธ์เฉพาะตวั” ระหว่างความเป็นอตับคุคล

กับตัวบททางศาสนาผ่านการเก็บรวบรวมความหมายและน�ามาตีความโดยแต่ละปัจเจก 

(Vakulenko 2012) ในกรณีของยุวมุสลิมะห์บ้านริมน�้า มีตัวอย่างในบริบทสถานการณ์

เฉพาะที่นูรีนและนาดาต่างมีเหตุผลในการตีความที่จะเลือกถอดและสวมผ้าคลุมต่างกัน 

กล่าวคือ ในการไปเท่ียวพักผ่อนค้างคืนท่ีพัทยาคร้ังหนึ่ง มีเหตุจ�าเป็นให้ทั้งสองต้องออกมา

ซื้อของตอนกลางคืนและจ�าเป็นต้องเดินผ่านสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิง 

เริงรมย์ ในขณะที่นูรีนต้ังมั่นว่าจะไม่ถอดผ้าคลุมเด็ดขาด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน 

เพราะนี่คือการท�าตามสัตย์ปฏิญาณที่เธอเคยให้ไว้กับอัลลอฮฺ แต่นาดาเลือกที่จะถอดผ้า

คลุมผมออก โดยให้เหตุผลว่าต้องการปกป้องภาพลักษณ์ของศาสนา เพราะไม่อยากให้

ใครเข้าใจว่าผู้หญิงมุสลิมที่สวมฮิญาบออกมาเดินเที่ยวสถานที่ไม่เหมาะสมยามค�่าคืน แม้

พวกเธอต่างรู้ในใจว่าท�าไปเพราะแค่จ�าเป็นต้องผ่านทางก็ตาม 

การที่นูรีนและนาดามีเหตุผลในการตัดสินใจที่ต่างกันออกไป แม้ว่าจะตั้งอยู่บน 

พื้นฐานของหลักการศาสนาเหมือนกัน สอดคล้องกับงานศึกษาของเฮเลน วัตสัน (Helen 

Watson) ที่ชี้ให้เห็นการตีความท่ีหลากหลายของปัจเจกเกี่ยวกับความส�าคัญของผ้าคลุม

ศีรษะผ่านเรื่องราวของผู้หญิงมุสลิมสามคนซึ่งเลือกให้ความหมายและคลุมผ้าต่างกันไป

ตามสถานการณ์ที่เผชิญ เช่น คนแรกรู้สึกว่าการคลุมผ้าเป็นเครื่องเปลี่ยนผ่านไปสู่การ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ คนท่ีสองเริ่มคลุมผ้าภายหลังต้องย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสในฐานะคนต่างถิ่น 

เพ่ือช่วยท�าให้เธอรู้สึกเป็นส่วนตัวจากสายตาของผู้คนในดินแดนใหม่ที่จ้องมองมายังเธอ 

ขณะท่ีคนสดุท้ายเชือ่ว่า การคลมุผ้าช่วยลดความสนใจ ลดการตกเป็นเป้า และเป็นทางเลอืก
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จะท�าให้ผู้หญิงปลอดภัยมากขึ้น เมื่ออยู่ในสังคมที่บางครั้งก็จ�าเป็นต้องระวังภัยอันตราย 

แต่ก็ไม่เห็นด้วยถ้าลูกสาวจะขอผ้าคลุมผืนใหม่อยู่เสมอ เธอคิดว่าความอ่อนน้อมในศรัทธา

กับการวิ่งตามแฟชั่นใหม่ๆ ไม่จ�าเป็นต้องไปด้วยกัน วัตสันเสนอว่า การให้ความหมายเกี่ยว

กับการคลุมผ้าของอัตบุคคลทางศาสนา ก่อรูปผ่านการรับรู้ศาสนาของแต่ละคน ยิ่งกว่านั้น 

ประสบการณ์การคลุมผ้ามีความส�าคัญทั้งในเชิงสัญลักษณ์และการเมือง ซ่ึงผู้หญิงแต่ละ

คนต่างแสดงออกผ่านการใช้ชีวิตทางโลก ดังนั้น การท�าความเข้าใจความส�าคัญของการ

คลุมผ้า จึงไม่อาจแยกขาดออกจากความเข้าใจอิสลามตามการรับรู้และตีความของปัจเจก

ภายในบริบทเฉพาะทางสังคมวัฒนธรรมด้วย (Watson 1994) 

ฮิญาบกับการจัดการความสัมพันธ์ทางสังคม 

การยอมรับผ้ามาคลุมศีรษะนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งมากมายเกินกว่าจะมองได้ว่าผ้านั้น

คลุมแค่เรือนผม ค�าบอกเล่าของยุวมุสลิมะห์หลายคนแสดงให้เห็นว่า การคลุมผ้ามีอิทธิพล

ต่อส�านึกภายในใจ ซึ่งมีบทบาทต่อการแสดงตัวตนและการจัดการความสัมพันธ์ทางสังคม 

การตัดสินใจท�าหรือไม่ท�ากิจกรรมต่างๆ ล้วนต้องมีกรอบศาสนามาเกี่ยวข้อง เพราะการ

คลุมผ้าคือสัญลักษณ์ที่ชัดเจนของการประกาศตัวตนว่าด�ารงอยู่ในกรอบจริยธรรมแบบ

อสิลาม ซึง่ในกรณขีองยวุมสุลมิะห์บ้านรมิน�า้ นอกเหนอืจากมติคิวามสัมพันธ์กบัวฒันธรรม

ต่างศาสนาแล้ว ยังเป็นอีกตัวอย่างที่น่าสนใจส�าหรับการศึกษาวัฒนธรรมมุสลิมในบริบท

การเปลี่ยนผ่านของชุมชนภายใต้กระแสอิสลามานุวัตร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลาก

หลายภายในวัฒนธรรมมุสลิมด้วยกันเองไปพร้อมกันด้วย

ในแง่ของความสัมพันธ์กับโลกนอกวัฒนธรรมมุสลิม แม้ผ้าคลุมศีรษะจะเปรียบ

เสมือนพื้นท่ีส่วนตัวที่ยุวมุสลิมะห์ใช้ส่ือสารเพื่อแสดงออกซึ่งศรัทธาท่ีมีต่ออัลลอฮฺ แต่ 

ขณะเดียวกันการแสดงออกนั้นก็ปรากฏอยู่ภายใต้บริบทของความเป็นสาธารณะ การคลุม

ผ้าจึงสะท้อนถึงศักยภาพความเป็นผู้กระท�าการในการแสดงออกซึ่งตัวตนทางศาสนา 

เป็นการประกาศตัวให้สังคมรู้ว่าเธอคือ “มุสลิม” ในท่ามกลางชุดของความสัมพันธ์ต่างๆ 

เช่น นาดาเล่าว่าภายหลังจากเธอเริ่มสวมฮิญาบ เธอเริ่มปฏิเสธเพ่ือนมหาวิทยาลัยท่ี

โทรศัพท์มาชวนไปเท่ียวกลางคืน หรือยุวมุสลิมะห์บางคนจะระมัดระวังเรื่องพฤติกรรมการ
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แสดงออกกับคนรัก “มันติดไปทุกอย่าง เราละอาย จะจูงมือไปกับแฟน แต่ว่าใส่ผ้าคลุมผม

อยู ่จะท�าได้ไง” ยวุมสุลมิะห์หลายคนมกัให้เหตผุลเชือ่มโยงว่าการคลมุผ้าส่งผลให้ตระหนกั

ถึงความละอายทางจิตใจอยู่ตลอดเวลา แม้แต่เมื่อพวกเธออยู่ในบริบทภายในบ้านซึ่งไม่ได้

สวมผ้าคลุมศีรษะ หรืออยู่นอกพื้นท่ีชุมชน นอกบริบทของระบบอะมีรฺก็ตาม ยุวมุสลิมะห์

บางคนเล่าว่าจะเลอืกเข้าแต่ร้านอาหารฮาลาลแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเขตชมุชนมสุลมิ บางครัง้

อยากกินส้มต�า แต่กลับเป็นร้านคนพุทธก็ต้องตัดใจไม่ซื้อ “มีอย่างที่ไหนสอนน้องค่ายให้

กินอาหารฮาลาลแต่ตัวเองคลุมผมไปซื้อ น้องเห็นต้องอายแย่”

ในมิติที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนมุสลิม การคลุมผ้าแบบมิดชิดดัง

ที่ยุวมุสลิมะห์ยึดถือปฏิบัติในปัจจุบัน สะท้อนถึงอิทธิพลของกระแสการตีความหลักศาสนา

ใหม่ รวมทั้งรูปแบบการคลุมผ้าของสตรี โดยเฉพาะอย่างย่ิงนับจากสมัยปฏิวัติอิหร่าน 

เมื่อ พ.ศ. 2522 และภายหลังจากท่ีมีมุสลิมจากประเทศไทยเดินทางไปศึกษาศาสนาใน

ตะวันออกกลางมากข้ึน เช่น ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การคลุมผ้าแบบปิดมิดชิด

ก็เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นในสมัยหลัง ดังกรณีการประท้วงเรียกร้องขอให้มีการอนุญาตคลุมฮิญาบ

ในสถานศึกษาทีจ่ังหวดัยะลาเมือ่ พ.ศ. 2531 (ด ูรอมฎอน ปันจอร์ 2555) ส่วนทีบ่า้นริมน�า้ 

หากย้อนกลับไปดูภาพถ่ายเก่าที่ทางมัสยิดเก็บสะสมไว้ ภาพถ่ายจากงานรื่นเริงตามพ้ืนท่ี

สาธารณะบ้าง งานมัสยิดบ้าง เมื่อหลายสิบปีก่อน จะเห็นว่าสตรีสูงอายุใช้ผ้าปิดเรือนผม 

แต่ไม่ใช่การคลุมแบบปิดมิดชิดดังที่ผู้หญิงมุสลิมปัจจุบันปฏิบัติกัน 

เม่ือการคลุมผ้าแบบปิดมิดชิดนั้นเป็นเรื่องใหม่ในชุมชน จึงท�าให้ยิ่งน่าสนใจว่า ไม่ใช่

แค่เพื่อนต่างศาสนาเท่านั้นที่เหล่ายุวมุสลิมะห์ต้องปรับตัวด้วย แม้แต่ผู้ใหญ่หรือคนรุ่นราว

คราวเดียวกันในครอบครัวซ่ึงเป็นมุสลิมเหมือนกัน ก็มีส่วนท�าให้ต้องมีการปรับปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกันอย่างพยายามเข้าใจ ยุวมุสลิมะห์หลายคนเล่าว่า ตั้งแต่พวกเธอคลุมผ้า ที่บ้าน

ต้องยนิยอมเข้าร้านอาหารฮาลาลกนับ่อยขึน้ หรอืในทางกลบักนัก็มหีลายคร้ังทีย่วุมสุลมิะห์

ต้องปฏิเสธการไปทานอาหารกับครอบครัว หรือในบางกรณีที่ยุวมุสลิมะห์เป็นคนเดียวใน

ครอบครัวท่ีคลุมผ้า ก็อาจพยายามต่อรองกับครอบครัวให้เลือกร้านอาหารที่มีภาพลักษณ์

ไม่ขัดต่อสถานะการสวมฮิญาบของผู้หญิงมุสลิมมากจนเกินไป นอกจากเรื่องร้านอาหาร

แล้วยังมีเรื่องการแต่งกาย เช่น นาดาถูกพี่สาวขอร้องให้ถอดผ้าคลุมศีรษะ เพ่ือจะไม่ให้เกิด
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การเปรียบเทียบว่าพี่ไม่เรียบร้อยเหมือนน้องสาว แต่เธอเลือกที่จะปฏิเสธเพราะ “ผ้าคลุม

คลุมใจเราด้วย จะใส่ๆ ถอดๆ ไม่ได้ ละอายใจตัวเอง .... ใจเรารู้ว่าเราท�าอะไรอยู่ เราไม่

ได้ท�าเพราะใคร แต่ท�าเพราะตัวเราเอง”

ตัวอย่างข้างต้น สะท้อนให้เห็นการปะทะกันระหว่างกระแสอิสลามานุวัตรกับวิธีคิด

แบบเดิมในท้องถิ่น วิถีปฏิบัติเกี่ยวกับการคลุมผ้าตามการตีความแบบใหม่ ท้าทาย

ปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวมุสลิม  ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่า จารีตประเพณีของ

วฒันธรรมมสุลมิไม่ใช่สิง่ทีห่ยดุนิง่อยูก่บัที ่หากแต่มีการเคล่ือนไหวเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

(Haj 2009: 7) อย่างไรก็ตาม การที่ยุวมุสลิมะห์เลือกท่ีจะต่อรองกับสมาชิกในครอบครัว

โดยอ้างอิงกับการปฏิบัติทางศาสนาของตนนั้น ยังเปิดประเด็นอภิปรายส�าคัญอีกหนึ่ง

ประเด็น ซึ่งเป็นเรื่องของฐานะการใช้อ�านาจผ่านศาสนาในฐานะตัวกลาง (mediated 

agency) สร้างความชอบธรรมแก่ตนเอง ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปนี้

ฮิญาบ ศรัทธา และการยกระดับตัวตนทางสังคม

การท่ียุวมุสลิมะห์ให้ความส�าคัญกับวินัยในวัตรปฏิบัติทางศาสนาตามเจตจ�านงความ

ศรัทธาที่พวกเธอมีต่ออัลลอฮฺ เป็นกระบวนการที่พวกเธออาศัยความเป็นอัตบุคคลทาง

ศาสนาเป็นพื้นฐานของศักยภาพในการเป็นผู้กระท�าการ โดยอาศัยการอ้างอิงตัวตนที่สร้าง

บนฐานหลักการอิสลามมาต่อรองกับโครงสร้างสังคมเดิม เช่น นูรีนพยายามชักชวน 

น้องชายให้ละหมาดและให้น้องสาวหันมาคลุมผ้า นอกจากนี้ ผู้เขียนสังเกตเห็นว่าในวัน

แรกๆ ของเดือนบวชเมื่อ พ.ศ. 2554 นูรีนยังเป็นท่ีพ่ึงของแม่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับล�าดับ

การละหมาดในแต่ละวันอีกด้วย ส่วนในกรณีของนาดา จากเมื่อก่อนที่พ่อแม่คาดหวังแต่

ลูกชาย “เพราะว่าท�าอะไรต้องผ่านผู้ชายหมดตามหลักอิสลาม และส�าหรับมะทุกอย่างก็จะ

ต้องผ่านพี่ชายหมด ทั้งที่บางทีเราก็รู้สึกว่าพี่ชายไม่เอาไหน” แต่เม่ือเธอเปลี่ยนตัวเองด้วย

การเริ่มคลุมผ้าในชีวิตประจ�าวันพร้อมๆ กับร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มยุวมุสลิมฯ และ

เมื่อเรียนจบก็สามารถสอบเข้าท�างานที่ธนาคารอิสลามได้ส�าเร็จ ท�าให้พ่อแม่ดีใจมาก  

รวมท้ังการรับฟังความเห็นของคนในบ้านท่ีมีต่อเธอก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบัน  
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นาดารับผิดชอบดูแลน้องสาว หลานสาวและหลานชาย และพยายามชักชวนสมาชิกใน

ครอบครัวให้ละหมาดเป็นประจ�าโดยอ้างถึงการปฏิบัติของตนเองเป็นตัวอย่าง

.... อย่างป๋าเป็นคนอยุธยาและเขาก็จะเชื่อเร่ือง “โต๊ะตะเก่ีย” ป๋าเขาไปนับถือซึ่งในหลัก

ศาสนาอิสลามมันไม่ได้ รวมท้ังบ้านหลังนี้ (ท่ีนาดาอยู่กับน้องและหลาน) ป๋าเขาก็บอกว่า 

ท�าไมไม่เอาพวงมาลัยมาคล้องไว้ ซึ่งมันไม่ได้ เราก็เลยบอกว่า ป๋าแค่ละหมาดก็พอแล้ว 

แค่นั้นบารอกัตก็เข้าบ้านแล้ว เขาก็ฟัง ไม่ขัดเรา ทั้งที่เม่ือก่อนความคิดเขาต้องเป็นหนึ่ง 

แต่พอนาดาท�าตวัอยูใ่นศาสนาแล้วพดู เขากฟั็ง …. ส่วนน้องก็ฟัง นาดาจะบงัคบัให้ละหมาด 

แต่ทุกอย่างคือเราต้องท�าก่อน พอเราคิดว่าเราท�าได้แล้ว เราถึงจะให้น้องท�า 

จากเรื่องราวข้างต้น ผู้เขียนมองเป็นตัวอย่างของการมีวินัยในวัตรปฏิบัติทางศาสนา

ตามเจตจ�านงความศรัทธาท่ียุวมุสลิมะห์มีต่ออัลลอฮฺ ซึ่งนอกจากจะแสดงถึงการตีความที่

หลากหลายภายในวัฒนธรรมมุสลิมท่ีเกิดขึ้นในบริบทความเป็นสมัยใหม่ดังที่ได้อภิปราย

ในหวัข้อก่อนหน้าน้ี ยงัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทียุ่วมวุลมิะห์อาศัยความเป็นอตับคุคล

ทางศาสนาเป็นพืน้ฐานของศกัยภาพในการเป็นผูก้ระท�าการ โดยอาศัยหยิบยกตวัตนทีส่ร้าง

บนฐานหลกัการอสิลามมาต่อรองกบัโครงสร้างสงัคมเดมิ โดยเฉพาะตวัอย่างกรณีของนาดา 

ที่ดึงเอาความคาดหวังของครอบครัวให้หันมารับฟังลูกสาวมากขึ้น ในแง่นี้ผู้เขียนมองว่าเธอ 

“รบถึง 3 สนาม” คือ การเป็นลูกสอนพ่อ ลูกสาวสอนพ่อ และลูกสาวสอนพ่อในบริบทของ

วัฒนธรรมมุสลิม ซึ่งปกติในหลักการอิสลามผู้ชายต้องเป็นเพศที่มีอ�านาจน�าในชีวิตทาง

ศาสนา ผู้เขียนมองว่า ยุวมุสลิมะห์ใช้ผ้าคลุมและการคลุมผ้าเป็นสัญลักษณ์สื่อกลางใน

การแสดงความเห็นต่างจากครอบครัว โดยท่ีครอบครัวต้องยอมรับแบบขัดไม่ได้ เพราะเป็น

สญัลักษณ์ท่ีอ้างองิอยูบ่นหลกัการท่ีมอีลัลอฮเฺป็นอ�านาจชอบธรรมอนัสูงสดุ ซึง่ทัง้หมดทัง้มวล

ที่กล่าวมา เกิดขึ้นได้โดยอาศัยการสร้างตัวตนในฐานะผู้จ�านนต่อศาสนาเป็นข้อส�าคัญ 

นอกจากการยกระดับตัวตนในพื้นท่ีครอบครัว โดยการที่ลูกสาวพยายามพิสูจน์

ตนเองผ่านการปฏิบัติตัวตามหลักศาสนาแล้ว กระบวนการต่อรองเชิงสัญลักษณ์ยังน�าไปสู่

บทบาทท่ีเพิ่มขึ้นของยุวมุสลิมะห์ในพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนอีกด้วย บางครอบครัวที่

แรกเริ่มยังจ�ากัดโอกาสของลูกสาวในการออกมาท�ากิจกรรมนอกบ้านกับกลุ่มยุวมุสลิมฯ 
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เพราะเป็นห่วงว่าต้องท�ากิจกรรมนอกบ้านจนมืดค�่า แต่ภายหลังนอกจากบางครอบครัวจะ

คลายกังวลลงแล้ว ยังมีความเข้าใจและสนับสนุนการท�ากิจกรรมกับกลุ่มยุวมุสลิมมากข้ึน 

ถึงขนาดที่อนุญาตให้ลูกสาวรวมกลุ่มกันออกจากบ้านในเวลากลางดึกเพ่ือไปละหมาด 

กิยามุลลัยลฺที่มัสยิดในช่วงไม่กี่วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน จากที่ปกติพ้ืนที่ละหมาด

ประจ�าของผู้หญิงมุสลิมคือภายในบริเวณบ้าน 

ขณะเดียวกัน การได้มาเป็นพี่เลี้ยงค่ายอบรมจริยธรรมอิสลามให้กลุ่มยุวมุสลิมบ้าน

รมิน�า้ท�าให้พวกเธอได้กลายมาเป็น “ยวุมสุลมิะห์ต้นแบบ” ของเดก็ค่ายมากมายซึง่อยูอ่าศยั

ในชุมชน และกลายเป็นที่ยอมรับมากข้ึนของผู้คนในชุมชนในฐานะพ่ีเล้ียงค่าย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งส�าหรับผู้ปกครองที่มีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจว่าจะส่งลูกหลานของตนเองมาเข้า

ค่ายในปีถัดไปหรือไม่โดยพิจารณาจากแบบอย่างทางพฤติกรรมของพ่ีเลี้ยงค่ายเป็นหลัก 

ยุวมุสลิมะห์กลายเป็นต้นแบบในการน�าน้องค่ายขึ้นละหมาดบนมัสยิดทั้งในช่วงเวลาการ

จัดค่ายและหลังจากที่ค่ายสิ้นสุดลง พวกเธอยังเป็นต้นแบบในการคลุมผ้าในชีวิตประจ�าวัน 

เป็นต้นแบบในการถือศีลอด ผู้คนสามารถพบเห็นพวกเธอร่วมกับกลุ่มยุวมุสลิมีนช่วยจัด

สัมมนาวิชาการทางศาสนาหน้ามัสยิดยามค�่าคืน รวมถึงพวกเธอยังกลายเป็นผู้จัดรายการ

วิทยุชุมชนบนมัสยิดเพื่อชักชวนให้พี่น้องมุสลิมร่วมกันเห็นข้อดีในเดือนถือศีลอด การคลุม

ผ้า และเกร็ดความรู้ทางศาสนาผ่านเสียงตามสายและโลกออนไลน์ข้ามชุมชน ซึ่งผู้เขียน

มองว่าพวกเธอได้มีส่วนเปลี่ยนบรรทัดฐานของการใช้มัสยิดภายในชุมชนไปสู่การเปิดกว้าง

ทางพ้ืนท่ีส�าหรับผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

 

ฮิญาบกับความทันสมัย

ผ้าคลุมผมท่ียุวมุสลิมะห์ใช้งานแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ “ผ้าคลุมส�าเร็จ” หมายถึง 

ผ้าคลุมแบบเย็บส�าเร็จที่สามารถหาซื้อจากร้านค้าและน�ามาใช้สวมศีรษะได้ทันที  ต่างจาก 

“ผ้าพนั” คอื ผืนผ้าทีตั่ดเยบ็ให้กลายเป็นรูปทรงสามเหลีย่มหรือสีเ่หลีย่มน�ามาพันผมและติด

ด้วยเข็มกลัด โดยรูปทรงของผ้าและเทคนิควิธีการพันที่แตกต่างกันจะส่งผลให้ได้รูปลักษณ์

ท่ีออกมาแตกต่างกนัตามไปด้วย ผูเ้ขยีนสงัเกตว่า การคลมุผมโดยใช้ผ้าพันนัน้ช่วยยกระดบั

ท�าให้การแต่งกายดูเป็นทางการมากขึ้น โดยยุวมุสลิมะห์มักเลือกสวมผ้าพันใน 2 โอกาส
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ใหญ่ๆ คอื สวมเมือ่ต้องออกไปข้างนอกชมุชน หมายรวมทัง้ไปเทีย่ว ไปเรยีน ไปท�างาน หรอื

สวมผ้าพนัเมือ่มงีานร่ืนเริงท่ีมสัยดิภายในชมุชน เช่น งานหารายได้เข้ามสัยดิ งานหารายได้

เข้าโรงเรียนสอนศาสนาประจ�าชุมชน งานแต่งงาน งานวันอีดิ้ลฟิตรีและวันอีดิ้ลอัฎฮา 

ตลอดจนงานบุญเมื่อบ้านใครจัดเลี้ยงและเชิญแขกไปร่วมกินบุญ เป็นต้น

แม้ว่าประเด็นแฟชั่นกับการสวมฮิญาบจะเป็นกระแสถกเถียงกันอยู่ไม่น้อย แต่ใน

กรณีของยุวมุสลิมะห์บ้านริมน�้า ผู้เขียนพบว่าการเลือกใช้ฮิญาบเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

การบริโภคและกระบวนการสร้างตัวตนที่ผสมผสานระหว่างตัวตนทางศาสนากับความเป็น

วัยรุ่น ซ่ึงเป็นช่วงวัยของการแสวงหาและเปิดรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ยุวมุสลิมะห์ส่วน

ใหญ่เลือกซ้ือผ้าคลุมส�าเร็จหลากหลายขนาดและรูปแบบ จากร้านค้าที่มาตั้งเต็นท์ในวันที่

มัสยิดจัดงานรื่นเริง แต่ส่วนใหญ่ในชีวิตประจ�าวันยุวมุสลิมะห์จะนิยมใช้ผ้าคลุมส�าเร็จสีด�า

เป็นหลัก ส่วนการเลือกซื้อผ้าพัน ยุวมุสลิมะห์หลายคนมักไปเลือกซื้อผ้าจากแหล่งใหญ่

อย่างตลาดพาหุรัด เพื่อมาออกแบบและจ้างเย็บตามขนาดและรูปทรงท่ีต้องการ นอกจาก

น้ันยังมีร้านขายฮิญาบและเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมในย่านมีนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเที่ยว

ชมและเลือกซ้ือสินค้าอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น น�้าหอม ดินสอเขียนขอบตา เป็นต้น  

ในร้านเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิม นอกจากการจ�าหน่ายผ้าคลุมศีรษะที่มีราคาแตกต่างกัน

ไปตามความละเอยีดของลวดลายในการปักแล้ว การน�าเสนอฮญิาบบนหุน่แสดง ยังสะท้อน

ถึงความเป็นผู้กระท�าการที่หลากหลายของหญิงมุสลิมในฐานะผู้บริโภค บางหุ่นใช้ผ้าคลุม

ส�าเร็จรูปแบบมีหมวก บางหุ่นคลุมผ้าพันส�าเร็จรูปปิดลงมาถึงหน้าผาก บางหุ่นคลุมผ้าพัน

ส�าเร็จรูปแต่พันแบบไม่ปิดลงมาที่หน้าผากเพื่อเผยให้เห็นลวดลายหมวกคลุมผมที่ปิด

หน้าผากลงมา ส่วนบางแบบกใ็ช้ผ้าคลมุสองผนืต่างสมีาพนัเข้าด้วยกนัท�าให้ดแูตกต่างจาก

การคลุมผ้าผืนเดียวตามปกติ นอกจากนี้ ผู้ซื้อยังสามารถสร้างความแตกต่างให้กับการ

คลุมผ้าของแต่ละคนด้วยการเลือกซื้อเข็มกลัดส�าหรับติดประดับฮิญาบ เช่น นาดาท่ีเลือก

ซื้อเข็มกลัดรูปกระถางดอกไม้ ซึ่งตัวดอกไม้ท�าด้วยพลาสติกเล่ือมวาวสีน�้าตาล และอีกช้ิน

เป็นแมลงเต่าทองตัวเล็กๆ ปีกของมันประดับด้วยพลาสติกใสสีน�้าตาลที่ถูกออกแบบมาให้

วาวระยับล้อกับแสง เสมือนหน่ึงว่าประดับด้วยอัญมณี โดยอธิบายให้ผู้เขียนฟังว่า “เอาไว้

มาติดคู่กัน กระถางดอกไม้กับเต่าทอง”  ทั้งนี้ ผู้เขียนพบว่าการเลือกซื้อและปรับใช้ฮิญาบ 
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ท้ังแบบส�าเรจ็และแบบผ้าพนัเป็นอกีตวัอย่างหน่ึง ทีแ่สดงถงึศักยภาพความเป็นผูก้ระท�าการ

ของยุวมุสลิมะห์ โดยเฉพาะแบบผ้าพัน การให้ความส�าคัญกับทักษะและความช�านาญใน

การพันผ้าให้ออกมาแลดูสวย การจับจีบไม่ยับยู่ ไปจนถึงการเลือกซื้อ เนื่องจากผ้าพันมัก

เป็นผ้าหลากสีสันลวดลายที่ผู้สวมจะพยายามเลือกให้เข้ากับชุดเครื่องแต่งกายในแต่ละ

โอกาส นอกจากนั้น การคลุมผ้าแบบพันยังเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ออกแบบวิธีการพันผ้า

ได้หลากหลายและมีความเฉพาะตัวมากข้ึนอีกด้วย 

ส่วนการเลือกซื้อฮิญาบผ่านเครือข่ายออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก นอกจากจะแสดงให้เห็น

ศักยภาพความเป็นผู้กระท�าการในฐานะผู้บริโภคเช่นเดียวกับการเลือกซื้อฮิญาบในโลกเชิง

กายภาพแล้ว ยงัเป็นตวัอย่างของกระบวนการทีส่ะท้อนให้เหน็ว่าวฒันธรรมแฟชัน่ของมสุลมิ

ไม่ได้จ�ากัดกรอบอยู่ภายใต้วัฒนธรรมที่มาจากหลักการอิสลามเท่าน้ัน หากแต่ยังเปิดรับ

จากหลากหลายวฒันธรรมผ่านส่ือต่างๆ เช่น ยุวมสุลมิะห์กลุ่มนีน้ยิมตดิตามดรููปแบบฮญิาบ

จากมาเลเซียและอนิโดนเีซีย ขณะเดียวกนัก็ตดิตามเฟซบุ๊กของร้านค้าทีน่�าเสนอการประยุกต์

เครือ่งแต่งกายแบบเกาหล ีญีปุ่น่ ตะวนัตก ฯลฯ มาใช้กบัรปูแบบการแต่งกายตามวฒันธรรม

มุสลิม โดยยึดความเหมาะสมอยู่บนกรอบอิสลามเป็นหลัก เช่น ถ้าเป็นชุดแขนสั้นพวกเธอ

จะสวมเสื้อคลุมทับหรือใส่ปลอกแขน ถ้าเป็นกระโปรงที่ยาวคลุมเข่าแต่ไม่ถึงข้อเท้า ก็อาจ

ใส่กางเกงเข้ารูปหรือเลคกิ้งไว้ด้านในอีกชั้น เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น เฟซบุ๊กยังเป็นพื้นที่ 

ท่ีผู้เขียนสังเกตเห็นยุวมุสลิมะห์บางคนส่งต่อลิงค์วิดีโอประเภท “hijab tutorial” ซึ่งเป็น

วิดีโอสอนวิธีพันผ้าหลากสไตล์ของมุสลิมชาติต่างๆ โดยมีทั้งวิดีโอที่สื่อสารด้วยภาษา

องักฤษและภาษาอนิโดนเีซยีให้แก่กัน และเฟซบุก๊ยงัเป็นพืน้ทีแ่บ่งปันความเหน็และข้อความ

เก่ียวกับสิทธิ์ของผู้หญิงมุสลิมในการคลุมฮิญาบอีกด้วย  

การพิจารณาการเลือกใช้ฮิญาบในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการบริโภค 

ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นอัตบุคคลทางศาสนากับศักยภาพ

ความเป็นผู้กระท�าการของยุวมุสลิมะห์บ้านริมน�้า ซึ่งยืนยันถึงเสรีภาพในการน�าแนวการ

แต่งกายท้ังจากวฒันธรรมมสุลมิเองและจากวฒันธรรมต่างๆ มาปรบัประยุกต์ให้เหมาะสมกบั

ความเป็นสตรมีสุลมิตราบเท่าทีพ่วกเธอตคีวามว่าไม่ได้เป็นการละเมดิต่อหลกัศาสนบญัญัติ

และหากยังสามารถประพฤติตนให้สอดคล้องส�ารวมกับหลักการเหล่านั้น 
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สรุป

บทความน้ีน�าเสนอกระบวนการสร้างตัวตนทางศาสนาของยุวมุสลิมะห์กลุ่มบ้านริมน�้าและ

กระบวนการปะทะประสานกับความเป็นสมัยใหม่ ภายใต้เงื่อนไขความศรัทธาทางศาสนา 

ผู้หญิงวัยรุ่นมุสลิมเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติอยู่ภายในกรอบแบบไร้ชีวิตชีวาหรือเป็นไปตาม

แบบแผนเดยีวกนัหมดทกุคน หากแต่หลกัการทางศาสนาและขนบธรรมเนยีมประเพณีต่างๆ 

เป็นเสมอืนชดุความรูท้ีท่�าให้ปัจเจกแสดงออกซึง่เสรีภาพในการตดัสนิใจอย่างต่อเน่ือง ภายใต้

สถานการณ์ท่ีเผชิญ ทุกคนจึงมีความท้าทายท่ีแตกต่างกัน กล่าวอีกทางหนึ่งคือ เป็นความ

เข้าใจผิดที่สันนิษฐานว่าอัตบุคคลทางศาสนาถูกก�าหนดด้วยหลักปฏิบัติทางศาสนาจนขาด

ซึ่งการเลือกอย่างมีจุดมุ่งหมายและขาดซึ่งการตัดสินใจด้วยตนเอง (Vakulenko 2012: 

74)

ภายใต้ความศรทัธาผ่านผ้าคลมุผม บทความน้ีช้ีให้เหน็การตคีวามทีห่ลากหลายของ

ปัจเจก แม้ภายในสถานการณ์เดียวกนั แต่ผูห้ญงิมสุลมิทีส่วมผ้าคลมุผมกต็ดัสนิใจแตกต่าง

กัน นอกจากน้ัน ผ้าคลุมผมยังสะท้อนให้เห็นถึงการปะทะทางวิธีคิดของผู้คนภายในศาสนา

เดียวกันและสะท้อนถึงการเมืองวัฒนธรรมของศรัทธาที่ผู ้หญิงมุสลิมใช้ยกระดับตัวตน

ภายในครอบครัวและพ้ืนท่ีสาธารณะมากขึ้น ซึ่งกรณีเหล่านี้ผู้เขียนมองว่าสอดคล้องกับงาน

ของซาบา มาห์มดู (Mahmood 2005) และ ซลิวา ฟรสิก์ (Frisk 2010) ซึง่ช้ีให้เหน็การเมือง

วัฒนธรรมของความเคร่งศาสนาที่ช่วยยกระดับตัวตนของสตรีมุสลิมและเปิดกว้างให้พวก

เธอมีพ้ืนท่ีทางสังคมมากยิ่งขึ้น    

นอกจากนัน้ ในส่วนท้ายของบทความผูเ้ขยีนแสดงให้เหน็ถงึความเป็นตวัตนผ่านการ

เลือกสรรผ้ามาคลุมผมของพวกเธอ เช่น การใช้ผ้าพันลักษณะต่างๆ ตามโอกาส การ

ประยุกต์รูปแบบการคลุมผ้าผสมผสานกับความสวยงามและความทันสมัย โดยยึดโยงตัว

ตนทางศาสนาและโลกแฟชั่นเข้าไว้ด้วยกัน การรู้จักปรับประยุกต์เสื้อผ้าจากหลากหลาย

ชาติและวัฒนธรรมมาใช้กับตนเอง สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้กระท�าการที ่

ผลติซ�า้ตวัตนความเป็นสตรมีสุลมิผ่านกระบวนการของวฒันธรรมบรโิภคได้อย่างสอดคล้อง

กัน กล่าวอีกทางหนึ่งคือ นอกจากเราจะไม่ควรมองวิถีปฏิบัติของผู้หญิงมุสลิมในฐานะที่
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เป็นขั้วตรงข้ามกับวัฒนธรรม “สมัยใหม่” แล้ว ยุวมุสลิมะห์กลุ่มนี้ยังใช้เทคโนโลยีและความ

หลากหลายของวัฒนธรรมบริโภคเป็นอีกปริมณฑลหนึ่งในการแสดงตัวตนทางศาสนาให้

ปรากฏออกมาสู่พื้นที่สาธารณะด้วย
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