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อัตลักษณ์ ฮิญาบกับสภาวะการเกลียดกลัวอิสลาม
ในสังคมฝรั่งเศส
Hijab’s Identity and Islamophobic Sentiment
in the French Society
ทิ พย์สดุ า รังสิ มนั ตุชาติ 

บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์ฮิญาบกับสภาวะการเกลียดกลัวอิสลามในสังคม
ฝรั่งเศส” มุ่งศึกษาถึงสภาวะการเกลียดกลัว อิส ลามผ่า นอัตลักษณ์ ฮิญ าบในสังคม
ฝรั่งเศส ระหว่างช่วงเวลา ค.ศ. 2004-2015 ร่ วมกับการศึกษาถึงปั จจัยร่ วมที่ส่งผล
กระทบต่อสภาวะดังกล่าว ในห้ วงเวลาหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา
ผลการศึกษา พบว่า ช่วงเวลาหนึ่ งทศวรรษระหว่า งปี ค.ศ. 2004-2015
สภาวะการเกลียดกลัวอิสลามผ่านอัตลักษณ์ฮิญาบในสังคมฝรั่งเศสปรากฏออกมาใน
3 ลักษณะ ดังนี ้
1. ลักษณะที่มีการกล่าวคาหยาบคาย คาตาหนิ และมีการประทุษร้ าย
ทาร้ ายร่ างกายสตรี มสุ ลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ตลอดจนสตรี ชาวฝรั่งเศส
เชื ้อสายมุสลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ
2. ลักษณะที่ มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรี มสุ ลิมที่สวมใส่ผ้ าคลุมศีรษะ
ตลอดจนสตรี ชาวฝรั่งเศสเชื ้อสายมุสลิ มที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ ด้ านการรับเข้ าทางาน
ร่วมกับมีการกีดกันทางสังคมและการเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม


นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาโท สาขาการระหว่ า งประเทศและการทู ต คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (A graduate students of Politics and International Relations
Program, Faculty of Political Science, Thammasat University)
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3. ลัก ษณะที่ ก่อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาและอุป สรรคทางด้ า นการศึก ษาต่อ
นักเรี ยนสตรี มสุ ลิ มที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ ตลอดจนนักเรี ยนสตรี ชาวฝรั่งเศสเชือ้ สาย
มุสลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ เนื่องจากขัดกับหลักการฆราวาสนิยมของสังคมฝรั่งเศส
สาหรับปั จจัยร่วมที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะการเกลียดกลัวอิสลามผ่านอัต ลักษณ์ฮิญาบในสังคมฝรั่งเศส ระหว่างช่วงเวลาปี ค.ศ. 2004-2015 จากการศึกษา
พบว่า สภาวะการเกลียดกลัวอิสลามผ่านอัตลักษณ์ฮิญาบในสังคมฝรั่งเศสได้ ทวี ความ
รุนแรงมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากปั จจัยร่วมจากเหตุการณ์การบุกโจมตีสานักพิมพ์ชาร์ ลี เอ็บ โด (Charlie Hebdo) ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2015 ติดตามมาด้ วยเหตุการณ์
โศกนาฏกรรมกลางกรุงปารี ส ในคืนวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน ปี เดียวกัน ปลุกเร้ าให้
กระแสการเกลียดกลัว อิส ลามปกคลุมไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศฝรั่ งเศส โดยอัต ลักษณ์ฮิญาบกลายเป็ นปราการด่านแรกที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการเกลียดกลัว
อิสลามในสังคมฝรั่งเศสในห้ วงเวลาดังกล่าวที่ผ่านมา
คาสาคัญ : อัตลักษณ์, ผ้ าคลุมศีรษะ, ฮิญาบ, การเกลียดกลัวอิสลาม

Abstract
This research aimed to explore Islamophobia in France in relation to
hijab as a symbol of Islamic identity during 2004-2015 and to study the main
factors that impact on the Islamophobic sentiment in France for one decade
ago.
According to the studies of the aforementioned notions, there were
3 manners in which the fear towards Islam was manifested:
1. Verbal and physical abuses against Muslim women who
wear headscarves (hijabs), including French women of Muslim descent in
hijabs;
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2. Discrimination against Muslim women who wear headscarves, including French women of Muslim descent in hijabs, in professional
recruitment, along with obstructions from participating social activities;
3. Obstructions in academic spheres experienced by Muslim
female students, as well as French female students of Muslim descent, who
wear headscarves as the practice is deemed to be against the principles of
secularism in France.
As for the main factors that impacted on the Islamophobic
sentiment in France, according to this research, the Islamophobic sentiment in
France had intensified as a result of 2 incidents of violence: the attack and
shooting of the office of Charlie Hebdo magazine in January 2015, followed by
the tragedy of the Paris Attack on the evening of 13th November of the same
year. Both events stirred up the hatred and fear towards Islam spread through
every region in France, wearing hijab which one of the most apparent symbols
of Islamic identity was directly affected.
Keywords: Identity, Headscarf, Hijab, Islamophobia

1. บทนา
“ผ้าคลุมศี รษะไม่ได้แสดงถึงแฟชัน่ ความทันสมัย มันหมายถึง
การตกเป็ นทาสของสตรี นอกจากนี ้จ งระวัง การส่ ง สาส์ น แห่ ง
อุดมการณ์ ทีแ่ พร่ กระจายอยู่เบื อ้ งหลังสัญลักษณ์ ทางศาสนา”
นายมานูเอล วอลส์1 (Agence France-Presse, 2016)
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อดีตนายกรัฐมนตรี ฝรั่งเศส
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กฎหมายการแบ่งแยกรัฐออกจากศาสนจักรเกิดขึน้ ในปี ค.ศ. 1905 ตรงกับ
สาธารณรัฐที่ 3 ของประเทศฝรั่งเศส ผลจากกฎหมายดังกล่าวแบ่งแยกให้ ทงรั
ั ้ ฐและศาสนจักรเป็ นอิสระต่อกัน โดยแนวคิดรัฐฆราวาสประกอบด้ วยแนวทาง 3 ประการ ได้ แก่
ประการแรก การมีเสรี ภาพด้ วยการมีสติชอบ ระลึกรู้ ประการที่สอง การมีความเท่า เทียมกันทางสิทธิ ระหว่างผู้ที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในทางศาสนาและผู้ที่ไม่มีความเชื่ อ มั่น ศรั ท ธาในทางศาสนา ประการสุด ท้ า ย รั ฐ ต้ อ งกระท าการอัน เสี ย สละเพื่ อ
ผลประโยชน์โดยรวมแห่งรัฐ ซึ่งการดารงรักษาแนวทางแห่งรัฐฆราวาส หมายถึง การปฏิเสธอภิสิทธิ์พิเศษทุกอย่างที่ผกู พันไปถึงเรื่ องของศาสนา เมื่อเป็ นเช่นนี ้จึงจะสามารถ
รักษาไว้ ซงึ่ ความเสมอภาคเท่าเทียมกันได้ (Cerf, 2015)
จุดมุง่ หมายหลักแห่งแนวทางรัฐฆราวาสนิยมก่อตัวขึ ้นตามเจตคติบนความเป็ นกลางทางศาสนาของรัฐที่เอื ้อต่อการมีสิทธิโดยเสรี ด้ วยการอนุญ าตให้ พลเมืองของ
รัฐมีสิทธิในการเลือกสรรเพื่อสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองที่สดุ ภายใต้ การสงวนไว้ ซึ่งความเป็ นกลางอย่า งพร้ อมเพรี ยงกัน ในพืน้ ที่ ส าธารณะ อย่า งไรก็ ต ามแม้ ว่าหลักการรั ฐ ฆราวาสจะเกิดขึ ้นในประวัติศาสตร์ ของประเทศฝรั่งเศส แต่การหวนกลับมาเน้ นย ้าให้
ความสาคัญกับแนวทางดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญได้ สะท้ อนภาพของการเพิ่มจานวน
ขึ ้นของชาวมุสลิมซึ่งปรากฏขึน้ อย่างเด่นชัดในสภาพสังคมฝรั่งเศสระหว่างช่วงเวลา
หลายทศวรรษที่ผ่านมา (De Benoist, 2015) ทัง้ นีป้ ระเทศฝรั่งเศสมีชาวมุสลิม
ประมาณ 4-5 ล้ านคนและมีผ้ นู ับถือศาสนาอิสลามมากเป็ นอันดั บที่ 2 ของประเทศ
ฝรั่ ง เศส ส่งผลให้ เ รื่ องของศาสนาและจิต วิ ญ ญาณเป็ น โจทย์ ที่ ท้ า ทายต่อประเทศ
ฝรั่งเศส ก่อให้ เกิดการตระหนัก รวมถึงส่งเสริ มฟื น้ ฟูหลักการรัฐฆราวาสนิยมท่ามกลาง
ความยากลาบากในการบูรณาการทางสังคมที่มีความหลากหลาย (Français, n.d.) ใน
ปี ค.ศ. 2007 สุนทรพจน์ ของอดีตประธานาธิบดีนิโกลาส์ ซาร์ โกซี (Nicolas Sarkozy)
ได้ ปลุกเร้ าไปสูก่ ารเทิดทูนคุณค่าแห่งแนวคิดฆราวาสนิยม อันมีบทบาทเปรี ยบดังหัวใจ
สาคัญในบริบททางศาสนาของสังคมฝรั่งเศส ซึง่ ส่งผลต่อบรรดานักคิดที่อยู่ในกรอบอัน
เคร่งครัดแห่งแนวทางฆราวาสนิยมที่ถือกาเนิดขึน้ ในปี ค.ศ. 1905 พวกเขาไม่สามารถ
ยอมรับความตกต่าหรือเสื่อมถอยของแนวคิดดังกล่าวได้ ดังถ้ อยคาประจักษ์ พยานของ
สเตฟานี อ็องแน็ต โวเช (Stéphanie Hennette Vauchez) และแว็งซองต์ วาลองแต็ง
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(Vincent Valentin) ศาสตราจารย์ทางด้ านกฎหมายและนักเขียนผลงานเรื่ อง L’Affaire
Baby Loup ou la nouvelle Laïcité ที่กล่าวว่า “แนวคิ ดฆราวาสนิยมทีเ่ น้นย้ าโดยนิ โกลาส์ ซาร์ โกซี เป็ นหลักการสาคัญอันเป็ นเครื ่องมื อในการต่อต้านวัฒนธรรมอิ สลาม”
(Cerf, 2015)
แรงกระเพื่อมจากประเด็นผ้ าคลุมศีรษะเป็ นที่ถกเถียงกันอย่างกว้ างขวางใน
สังคมฝรั่ งเศส ก่อนที่ จะได้ รับ ความสนใจทั่ว ทัง้ ทวี ป ยุโรปในเวลาต่อมา ส าหรั บ ใน
ประเทศฝรั่งเศสกฎหมายการห้ ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ภายในบริเวณโรงเรียน
และสถานศึกษามีขึน้ ในปี ค.ศ. 2004 พร้ อมกับการห้ ามแสดงออกถึงสัญลักษณ์อื่น ๆ
ทางศาสนา ขยายผลไปสู่ปี ค.ศ. 2011 อดีตประธานาธิบดีซาร์ โกซี ประกาศกฎหมาย
การห้ ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะที่ปิดบังใบหน้ า (le voile intégral) ในพืน้ ที่สาธารณะ
ทังนี
้ ้เพื่อปฏิบตั ิตามและสนองตอบต่อหลักการรัฐฆราวาสนิยมด้ วยการสงวนรักษาไว้ ซงึ่
ความเป็ นกลางทางศาสนา (Chrisafis, 2016) โดยในช่ว งเวลาที่ ผ่า นมาประเทศ
ฝรั่งเศสต้ องเผชิญ กับการเคลื่อนไหวเพื่อจัดระเบียบการแต่งกายของสตรี มสุ ลิม ซึ่ง
เครื่องหมายที่เกี่ยวข้ องกับกรณีนี ้ ประกอบด้ วย ผ้ าคลุมศีรษะที่ปิดบังใบหน้ า (burqa)
ผ้ าคลุมศีรษะชนิดที่เปิ ดเพียงดวงตา (niqab) รวมถึงผ้ าคลุมศีรษะ (headscarf) หรื อ
“ฮิ ญาบ” (hijab) ปฏิบตั ิการดังกล่าวนีม้ ่งุ ปูทางไปสู่ความคิดริ เริ่ มในการออกกฎหมาย
การห้ ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะที่ปิดบังใบหน้ า ในพื ้นที่สาธารณะ อันมีรากฐานส่วนหนึ่ง
มาจากปั ญหาการเกลียดกลัวอิส ลามในสังคมฝรั่ งเศสที่กาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
(อนุช อาภาภิรม, 2553: 39)
ในแง่มุม ตามที่ ม าแห่ง การแต่ง กายของสตรี มุส ลิ ม โดยวัฒ นธรรมตาม
พื ้นฐานอุดมการณ์แห่งอิสลามนัน้ การปกปิ ดร่างกายของสตรีถือเป็ นหลักการขัน้ ต้ นที่มี
ความสาคัญมากประการหนึ่ง ทัศนะของอิสลามเกี่ยวกับสตรีนนมี
ั ้ ความแตกต่างไปจาก
ตะวันตก อิสลามพิจารณาว่าสตรี มีร่างกายครึ่งหนึ่ งเป็ นของสังคมและสตรี ควรใช้ ชีวิต
อย่างมีมาตรฐาน มีคุณค่าเช่นเดียวกับบุรุษ ศาสนาอิสลามสร้ างความสมดุลในเรื่ อง
ของชีวิตส่วนตัวและชีวิตทางสังคมให้ กบั สตรี (มุรตซา มุตะฮฺฮารี , ม.ป.ป.) จุดมุ่งหมาย
สาคัญของการสวมใส่เสื ้อผ้ าอาภรณ์ของสตรีมสุ ลิมจึงถือเป็ นเกราะที่จะผดุงรั กษาไว้ ซึ่ง
ความมีวิทยปั ญญาอันลึกซึ ้งของมนุษย์ ควบคู่ไปกับการมีความมุ่งหวังที่จะดารงรักษา
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ศี ล ธรรมอันดี งามให้ ค งอยู่สืบ ไป (ญะมาล อ.บาดาวี , ม.ป.ป.: 33) ท่า มกลาง
สถานการณ์ ที่ยากลาบากในดินแดนประเทศโลกเสรี อัตลักษณ์ฮิญาบมีนัยแห่งการดารงอยู่ของชนส่วนน้ อยทางศาสนา เพื่ อให้ เกิดความยุติธรรม ตลอดจนความเสมอ
ภาค ความพยายามในการสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะของสตรี มสุ ลิมมีจดุ มุ่งหมายเพื่อที่จะ
ปฏิเสธภาพพจน์ เชิ งลบที่ มี ต่อศาสนาอิ ส ลาม ทัง้ ยัง แฝงไว้ ด้ ว ยศรั ท ธาว่า เป็ น การ เสริ มสร้ างอัต ลักษณ์ ใ นความเป็ น มุส ลิมต่อการเผชิญ หน้ า กับ อคติ อิส ลามนิ ยมจึง
เปรี ยบประดุจกองหน้ า แห่งการต่อ สู้เพื่ อสิ ท ธิ ส ตรี ข องอิ ส ลามในปั จจุบัน ดั งนัน้ ใน
ความหมายนี ้ ผ้ าคลุมศีรษะจึงเป็ นสัญลักษณ์ในการเรี ยกร้ องความเป็ นธรรมให้ เกิดขึน้
ในสังคมนั่นเอง (Ahmed, 2011: 40-43 อ้ างถึงใน พุทธพล มงคลวรวรรณ, 2555: 1317)
อย่า งไรก็ ตาม อัตลักษณ์ ในยุค โลกาภิวัต น์ ได้ ผูกโยงกับ การขยายตัว ของ
อารยธรรมตะวันตก ความขัดแย้ งทางอุดมการณ์ที่ต่อต้ านความเป็ นสมัยใหม่ของยุค โลกาภิวัตน์ ได้ เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้ เกิดการปะทุออกมาในรู ปแบบของความรุ นแรง
(สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์ , 2555: 281) โดยเมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2015 ได้ เกิด
เหตุการณ์การบุกโจมตีสานักพิมพ์ชาร์ ลี เอ็บโด (Charlie Hebdo) หนังสือพิมพ์แนว
ล้ อเลียนเสียดสีข องประเทศฝรั่งเศส ส่งผลให้ มีผ้ ูเสียชีวิ ตหลายราย รวมถึงนักเขียน
การ์ ตูนและบรรณาธิ การชื่อดังของสานักพิมพ์ด้วย โดยเหตุการณ์นีเ้ กิดขึน้ 3 ชั่วโมง
ภายหลังสานักพิมพ์ดงั กล่าวทวิตภาพล้ อเลียนศาสดาของศาสนาอิสลาม ซึง่ ก่อนหน้ านี ้
ทางสานักพิมพ์เคยถูกตักเตือนเกี่ยวกับการพิมพ์ภาพการ์ ตนู ล้ อเลียนดูหมิ่นศาสดาของ
ศาสนาอิสลามมาแล้ วหลายครัง้ สาหรับ “ชาร์ ลี เอ็บโด” เป็ นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
ของฝรั่ ง เศสที่มี เนื อ้ หาล้ อ เลีย น เสี ย ดสี เหน็ บ แนม วิ พ ากษ์ วิ จารณ์ ผู้น า การเมื อ ง
ตลอดจนทุก ๆ ศาสนา มีผลให้ เคยถูกโจมตีมาแล้ วหลายครัง้ ในอดีต แต่ผลลัพธ์ ในครัง้
นี ้รุนแรงที่สดุ และอุกอาจกว่าทุกครัง้ ที่ผ่านมา (แนวหน้ า, 2558)
โศกนาฏกรรมครัง้ รุนแรงเกิดขึ ้นอีกครัง้ ที่ประเทศฝรั่งเศส ในคืนวันศุกร์ ที่ 13
พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 ณ สถานบันเทิงหลายแห่งกลางกรุ งปารี สและสนามกีฬา
Stade de France ได้ ถกู ผู้ก่อการร้ ายโจมตีพร้ อมกัน เหตุการณ์นีท้ าให้ มีผ้ เู สียชีวิต 129
คน บาดเจ็บ 300 คน สาหัส 99 คน (นงนุช สิงหเดชะ, 2558: 52) ต่อมาเจ้ าหน้ าที่
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สามารถพิสจู น์หลักฐานอัตลักษณ์ส่วนบุคคล พบว่า ในจานวนนีม้ ีผ้ กู ่อเหตุ 4 คน เป็ น
ผู้ถือสัญชาติฝรั่งเศส (มติชน สุดสัปดาห์ , 2558: 110-111) ความรุ นแรงที่เกิดขึน้
ผลักดันให้ ประเด็นทางศาสนาและวัฒนธรรมมักถูกใช้ เป็ นทังข้
้ ออ้ างและเหตุผล รวมถึง
เงื่อนไขสาคัญที่ทาให้ ความขัดแย้ งบานปลาย (โชคชัย วงษ์ ตานี , 2555: 27) ความท้ าทายใหม่ที่เกิดขึ ้นในสังคมฝรั่งเศส ภายหลังการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ปกคลุมไป
ด้ วยกระแสแห่งการเกลียดกลัวอิสลาม (Islamophobia) ร่วมกับพลังแห่งกระแสการทา
ให้ เป็ นอิสลาม (Islamization) ซึ่งดาเนินไปพร้ อมกัน ควบคู่กับการมีลกั ษณะของการปะทะกันอยู่เสมอจนกระทั่งนาไปสู่การใช้ ความรุ นแรงระหว่างชาวฝรั่งเศสและชาวมุสลิมในสังคมฝรั่งเศส (Geaves and et. al., 2004 อ้ างถึงใน ครองธรรม นีละไพจิตร,
2556: 19-20) กลายเป็ นปั ญหาความขัดแย้ งที่ลกุ ลามติดตามมา ทังนี
้ ้อัตลักษณ์ฮิญาบ
ได้ กลายเป็ นปราการด่านแรกที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะการเกลียดกลัว
อิสลามที่ปรากฏขึ ้นในสังคมฝรั่งเศสระหว่างห้ วงเวลาหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา

2. แนวคิดฆราวาสนิยม (Secularism)
การถือกาเนิดแนวความคิดฆราวาสนิยมเป็ นดอกผลของความอุตสาหะใน
การกาหนดที่ทางระหว่างศาสนาและอาณาจักรในยุคกลางที่ยงั พร่าเลือน ไม่มีความชัดเจน กล่าวคือ ในยุคดังกล่าวนี ้ สานักวาติกันมีบทบาทและอานาจควบคุมทังในทาง
้
ศาสนาและการเมืองเหนื ออาณาจักรอย่างเบ็ดเสร็ จ ภายใต้ การรวมศูนย์ กลางของ
อานาจไว้ ที่พระสันตปาปา (pope) (อนันต์ชยั เลาหะพันธุ, 2553 อ้ างถึงใน ฑภิพร สุพร,
2554: 97) ทังนี
้ ก้ ารครอบครองอานาจของพระสันตะปาปามีเป้าหมายเพื่อลดทอน
อิทธิ พลและอานาจของกษั ตริ ย์ ตลอดจนประชาชนที่แ ข็งข้ อต่อคริ ส ตจักร ส่งผลให้
คริสตจักรประสบความสาเร็ จในการยึดกุมอาณาจักรทังทางโลก
้
รวมถึงทางศาสนาได้
อย่า งเด็ ด ขาด แต่เมื่อเหตุผ ล การตัง้ ค าถามและการตรวจสอบได้ ข ยายขอบเขตมี
อิทธิ พลปกคลุมในเวลาต่อมา สังคมยุโรปก็ ได้ ก้า วเข้ า สู่ยุคแห่งการฟื ้นฟูศิล ปวิ ทยา
(renaissance) ปฐมบทแห่งการนาพาการพัฒนาสังคมเข้ าสู่ยุค สมัยใหม่ (modern
society) ซึ่งเป็ นช่วงเวลาของความเจริ ญ ก้ าวหน้ า อันมีจุดมุ่งหมายให้ มวลมนุษ ย์
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ปราศจากความขลาดเขลาและความไร้ เหตุผล (Rosenau, 1992: 5 อ้ างถึงใน ฑภิพร
สุพร, 2554: 98) กระบวนการที่ว่านีไ้ ด้ ปรากฏให้ เห็นอย่างเด่นชัดในยุคแห่งการรู้แจ้ ง
(the Age of Enlightenment) ในศตวรรษที่ 18 นับเป็ นช่วงเวลาที่ความเชื่อมัน่ มีอยู่ใน
ตัวมนุษย์ พร้ อมด้ วยสติปัญญา นอกจากนีย้ งั มีความพยายามในการสร้ างบรรทัดฐาน
เพื่อควบคุมสังคมให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (Laborde, 2008: 7 อ้ างถึงใน ฑภิพร สุพร, 2554: 98) อันหมายความถึงในยุคสมัยใหม่ความเสมอภาคเท่าเทียมกันเป็ น
จุดหมายที่สาคัญ เป็ นสาเหตุให้ ต้องแยกศาสนาออกจากการเมือง แนวคิดฆราวาสนิยมมีคณ
ุ ลักษณะที่โดดเด่นในกรอบแนวคิดแบบชุมชนจินตกรรม 2 โดยไม่ได้ มองว่า
ศาสนาเป็ น มาตรฐานที่ ส าคัญ ของรั ฐ เนื่ องจากไม่ไ ด้ ใ ช้ ศ าสนาเป็ น เกณฑ์ ใ นก ารพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ม.ป.ป.: 248)
จอร์ จ จาคอบ โฮลโยค (George Jacob Holyoake) ได้ กล่าวถึงหลักการ
การแบ่งแยกระหว่างรัฐและศาสนา หรือ “แนวคิ ดฆราวาสนิยม” มีใจความสรุปว่า การแบ่งแยกระหว่างรัฐและศาสนาตามแนวคิดฆราวาสนิยมมีเพื่อการปลดปล่อยระหว่าง
รัฐและศาสนา (Holyoake, 1996 อ้ างถึงใน ฑภิพร สุพร, 2554: 96) โดยมีภารกิจหลักที่
จะรั กษาไว้ ซึ่งความเป็ น กลาง (neutral) งดเว้ น การให้ สิ ท ธิ พิ เศษแก่ ศ าสนาใด ๆ
(Esposito, 2002: 156 อ้ างถึงใน ฑภิพร สุพร, 2554: 96) ทางด้ านนักปรัชญาการเมือง
แห่งศตวรรษที่ 20 จอห์น โรวส์ (John Rawls) อธิบายว่า อุดมการณ์สาธารณรัฐนิยม
2

ชุมชนในจินตนาการแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ในรู ปแบบที่เป็ นความสัมพันธ์ ภายนอก
ระหว่างชุมชนนัน้ ๆ กับบรรดาชุมชนอื่น ๆ ที่มีในโลก ในเวลาเดียวกันก็ดาเนินความสัมพันธ์
ภายในระหว่างสมาชิกในชุมชนผู้ร่วมชนชัน้ เชื ้อชาติ เพศ วัย และศาสนา เป็ นต้ น ในชุมชน
นันเอง
้ โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวถูกแสดงผ่านภาพที่สร้ างขึ ้น (construct) ในมโนจินตนาการ
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ หนึ่ง สถานที่ในจินตนาการ (imagined common place) มี
ขอบเขตและแผนที่ เ ป็ น เครื่ องมื อ ในการจิน ตนาการ สอง อดี ตร่ ว มกั นในจิ น ตนาการ
(imagined common past) ผ่านประวัติศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือสาคัญในจินตนาการ และสาม
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกันในจินตนาการ (imagined common ties) โดยสัญลักษณ์ ประจาชาติ
ต่าง ๆ เป็ นเครื่ องมือในการจินตนาการ ดูรายละเอียดใน Bell, 1993 อ้ างถึงใน เกษี ยร เตชะพีระ, 2561: 53.
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ของประเทศฝรั่งเศสคล้ ายคลึงกับแนวคิดเสรี นิยมที่เริ่ มจากการปฏิรูปศาสนา กล่าวคือ
พลเมืองมีสิทธิโดยชอบธรรมในการนับถือศาสนาใด ๆ ก็ได้ ในพื ้นที่ส่วนตัว แต่ในพื ้นที่
สาธารณะพลเมืองจะต้ องเคารพเห็นพ้ องกับสมาชิกในสังคมเดียวกันด้ วยการไม่หยิบ
ยกเอาความเชื่อหรื อความศรัทธาหนึ่งใดมาควบคุมสังคม (Joppke, 2009: 29 อ้ างถึง
ใน ฑภิพร สุพร, 2554: 99)
แนวคิดฆราวาสนิยมมุง่ หมายให้ การเมือง เศรษฐกิจและการศึกษาหลุดพ้ น
จากระบบการเมืองการปกครองที่สถาปนาขึน้ โดยศาสนา ผ่านการเรี ยนรู้จากภาพใน
ประวัติ ศ าสตร์ ว่าเมื่อการเมืองการปกครองอยู่ภายใต้ อานาจที่ อิงกับ ศาสนา สิท ธิ มนุษ ยชน เสรี ภ าพ ตลอดจนประชาธิ ป ไตยเป็ น สิ่ งที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ไม่ไ ด้ สื บ เนื่ องจาก
บทบาทของศาสนานันผู
้ กพันถึง ข้ อผูกมัด กฎ คาสัง่ สอนของพระเจ้ า ที่กาหนดเกี่ยวพัน
กับระบบการเมืองการปกครอง ศีลธรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมของสังคม รวมถึงวิถี
ชีวิตของพลเมือง สิ่งที่กล่าวมานี ้พบได้ ชดั เจนในศาสนาอิสลาม แม้ จะเป็ นเช่นนี ้ ศาสนา
ก็ยงั คงเป็ นส่วนหนึ่งแห่งวิถีคขู่ นานที่ดารงอยูท่ งในชี
ั ้ วิตและสังคมอย่างไม่สามารถจะทา
ให้ หายไปได้ ด้ วยเหตุนีอ้ ิทธิพลของยุคสมัยใหม่ที่แยกศาสนาออกจากการเมือง ส่งผล
กระทบให้ ศาสนาอิสลามตกอยู่ในสถานะศาสนาที่แปลกแยกในที่สดุ (สุรพศ ทวีศกั ดิ์,
2560: 25)
การดารงอยู่ข องแนวคิด ฆราวาสนิยมในสังคมฝรั่ งเศสเกิดขึน้ จากการถูก
ผลิตซ ้า (Althusser, 1977 อ้ างถึงใน ฑภิพร สุพร, 2554: 100) ผ่านสถาบันทางสังคม
เป็ นตัวประสาน เช่น โรงเรี ยน สื่อมวลชน ตลอดจนสถาบันทางศาสนา (คริ สต์) ทัง้ นี ้
เพื่อให้ สงั คมมีอดุ มการณ์ที่ดาเนินไปด้ วยกัน(กาญจนา แก้ วเทพ และสมสุข หินวิมาน,
2553: 221) ในทางตรงกันข้ าม ผลจากการประกอบสร้ างรัฐฆราวาสในทางปฏิบตั ิได้
สะท้ อนภาพของความขัดแย้ งระหว่างเอกภาพของรัฐกับสิทธิส่วนบุคคลของปั จเจกชน
ด้ วยเหตุผลที่รัฐสมัยใหม่มงุ่ สร้ างสังคมให้ เป็ นปึ กแผ่น พร้ อมกับเลือกที่จะปฏิเสธวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของชนส่วนน้ อยในสังคม สิ่งนีไ้ ด้ นามาซึ่งความรู้สึกที่แบ่งแยกและแตกร้ าว
(Laborde, 2008: 5 อ้ างถึงใน ฑภิพร สุพร, 2554: 102) ดังจะเห็นได้ จากกรณีปัญหา
ผ้ าคลุมศีรษะของสตรี มสุ ลิมในสังคมฝรั่งเศสที่เป็ นปั ญหาเรื อ้ รังมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1989
และเป็ นปั ญหาเรื่ อยมาอีกหลายครัง้ อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศกฎหมาย
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การห้ ามสวมใส่ผ้ าคลุมศี รษะในบริ เวณโรงเรี ยนและสถานศึกษาในปี ค.ศ. 2004
รวมถึงการห้ ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะที่ปิดบังใบหน้ าในพื ้นที่สาธารณะในปี ค.ศ. 2011
ส่งผลให้ ผ้าคลุมศีรษะกลายเป็ นสัญลักษณ์ที่ขดั ต่อกฎหมายของรัฐฆราวาส อุดมการณ์
หลักในการก่อตังสาธารณรั
้
ฐฝรั่งเศส

3. ภาพสะท้ อนของชาวมุสลิมในสังคมฝรั่งเศส
3.1 ชาวมุสลิมและการเกลียดกลัวอิสลามในสังคมฝรั่ งเศส ช่วงเวลา
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 (ค.ศ. 1945) ประเทศฝรั่งเศสเผชิญกับปั ญหาชาวมุสลิม
อพยพเพื่อเข้ ามาหางานทา ส่วนใหญ่พวกเขาเป็ นชาวมาเคแบ็งส์ (des Maghrébins)
ประกอบด้ วย ชาวแอลจีเรี ย ชาวตูนีเซีย และชาวโมร็ อคโค (Mauchamp, 2004: 14)
สาเหตุของการอพยพมาของชาวมุสลิมจานวนมากส่วนหนึ่งมาจากสงครามกลางเมือง
ในการต่อสู้เพื่อเอกราช บางส่วนก็เดินทางมาเพื่อแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและที่
สาคัญที่สดุ คือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศฝรั่งเศส ส่งผลให้ มี
การยอมรับชาวมุสลิมอพยพเหล่านีเ้ ข้ ามาเป็ นแรงงานภายในประเทศ (Johnson, n.d.
อ้ างถึงใน อนุช อาภาภิรม, 2553: 39) พวกเขามีแหล่งพักพิงอยู่แถบชานเมืองตามเมือง
ใหญ่ ๆ และมีจานวนไม่น้อยอาศัยอยู่ใ นย่า นชุมชนแออัดที่ มีการสร้ า งเขตแดนของ
ตนเองขึ ้นพร้ อมกับมีหลักธรรมเนียมปฏิบตั ิของตนเอง พวกเขาถูกมองว่าเป็ น “คนอืน่ ”
ที่ไม่ใช่ชาวฝรั่งเศส สาหรับเรื่ องนีเ้ ห็นได้ ชดั เจนตังแต่
้ ทศวรรษที่ 1980 เมื่อชุมชนชาวมุส ลิ มเริ่ มขยายตัว แพร่ ก ระจายมากขึน้ ๆ ความหวาดระแวงของชาวฝรั่ ง เศสก็ ไ ด้
ยกระดับครอบคลุมในทุก ๆ ด้ าน ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
ก่อให้ เกิดความเกลียดกลัวในสิ่งที่เป็ นอิสลามในหลายประการ ได้ แก่ (Johnson, n.d.
อ้ างถึงใน อนุช อาภาภิรม, 2553: 39)
1) การอยูใ่ นชุมชนยากจนแออัด เป็ นบ่อเกิดแห่งแหล่งอาชญากรรม
2) การมีศ าสนาและอัต ลักษณ์ ที่ แ ตกต่า งจากชาวคริ ส ต์ ในข้ อ ที่
ศาสนาอิส ลามได้ กลายเป็ น ทุกอย่า งในชี วิ ต ประจาวัน ตรงข้ า มกับ ชาวฝรั่ งเศสที่ มี
ศาสนาเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านัน้
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3) ความแตกต่างทางด้ านประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการแต่งกายของสตรี มสุ ลิม (ผ้ าคลุมศีรษะ) สิ่งก่อสร้ างที่มีสถาปั ตยกรรม
แบบอิสลาม (มัสยิด) ตลอดจนการต่อสู้ในเรื่องของกฎหมายอิสลาม (ชารีอะฮ์)
4) การก่อการร้ าย
ความหวาดระแวงและความเกลียดกลัวอิสลามที่เกิดขึน้ ในสังคมฝรั่งเศส
ส่งผลให้ สถานภาพของชาวมุสลิมเหล่านีไ้ ด้ ถกู สัน่ คลอนและเปลี่ยนแปลงไป พวกเขา
ถูกมองว่าเข้ ามาแย่งงานของชาวฝรั่งเศสเจ้ าของบ้ าน เกิดผลกระทบต่อสถานะทาง
สังคมของชาวมุสลิมรุ่นต่อมา ผู้ที่เกิดและเติบโตในสังคมฝรั่งเศสคนรุ่นลูกรุ่นหลานของ
ชาวมุสลิมอพยพต้ องเผชิญกับแรงกดดัน จากสังคมฝรั่งเศสคล้ ายกับเป็ นพลเมืองชัน้
สองด้ ว ยการถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้ รับ ความเป็ น ธรรมในสังคม บ่มเพาะไปสู่ค วาม ก้ าวร้ าวรุนแรง พวกเขาจึงปฏิเสธสังคมและพร้ อมที่จะตอบโต้ สงั คมด้ วยความรุ นแรง
(สุรชาติ บารุงสุข, 2558: 51)
3.2 กฎหมายการห้ ามสวมใส่ ผ้าคลุ มศีรษะในบริ เ วณโรงเรี ยนและ
สถานศึกษา ปี ค.ศ. 2004 ในปี ค.ศ.2003 ประเด็นเรื่ องผ้ าคลุมศีรษะเป็ นเรื่ องแรก ๆ
ที่ถกู นามาเข้ าที่ประชุมแห่งชาติเมื่ออดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม นายซาร์ โกซี
ยื น ยัน ว่ า สตรี มุส ลิ ม ต้ อ งถอดผ้ า คลุม ศี ร ษะออก ขณะถ่ า ยรู ป ท าบัต รประจ าตัว
ประชาชน สืบเนื่องมาจากกรณีการก่อวินาศกรรมเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ที่
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ส่งผลให้ ป ระเด็น เรื่ องผ้ า คลุมศี รษะ ได้ ตื่น ตัว ขึน้ มาในสังคม
ฝรั่งเศสอีกครัง้ หนึ่ง เป็ นผลให้ ในเดือนกรกฎาคม ปี เดียวกัน อดีตประธานาธิบดีฌาคส์
ชีรัค (Jacques Chirac) ได้ นัดแนะให้ คณะรัฐบาล รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายแบคนาค์ สตาซี (Bernard Stasi) สารวจความเป็ นไปได้ และเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อ
ร่างเป็ นกฎหมายบังคับใช้ (Bowen, 2008: 30) มีผลให้ วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004
รัฐสภาฝรั่งเศสลงความเห็นชอบผ่านกฎหมายฉบับนีด้ ้ วยคะแนนเสียง “เห็นด้วย” 494
เสียง ต่อคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” 36 เสียง (Smith, n.d.) เบื ้องหลังเจตนารมณ์การประกาศบัง คับ ใช้ กฎหมายการห้ า มสวมใส่ผ้ า คลุมศี ร ษะในปี ค.ศ. 2004 อดี ต
ประธานาธิบดีชีรัค ได้ กล่าวเน้ นย ้าถึงอุดมการณ์ “รัฐฆราวาสไม่สามารถยื ดหยุ่นผ่อน
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ปรนได้ ” ทัง้ นี ก้ ารประกาศใช้ กฎหมายดั ง กล่ า ว มุ่ง เน้ นในบริ เ วณโรงเรี ย นและ
สถานศึกษาที่มีเป้าหมายเป็ นนักเรียนสตรีมสุ ลิม ตลอดจนนักเรียนสตรีชาวฝรั่งเศสเชื ้อสายมุสลิมทัว่ ทังประเทศฝรั
้
่งเศส (Smith, 2004)
3.3 กฎหมายการห้ ามสวมใส่ ผ้าคลุ มศีรษะที่ปิดบั งใบหน้ า ในพื้นที่
สาธารณะ ปี ค.ศ. 2011 ภายหลังการได้ รับตาแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 2007 (Porter & Prince, 2009) หนึ่งนโยบายสาคัญที่อดีตประธานาธิบดีซาร์ โกซี มุง่ ดาเนินการ คือ การออกกฎหมายการห้ ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะที่ปิดบัง
ใบหน้ าในพื ้นที่สาธารณะ โดยวันที่ 22 มิถนุ ายน ค.ศ. 2009 อดีตประธานาธิบดีซาร์ โกซี
ได้ แสดงเจตจานงอย่างชัดเจนเรื่ องผ้ าคลุมศีรษะที่ปิดบังใบหน้ า ว่าจะไม่เป็ นที่ยอมรับ
ในประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากถูกพิจารณาว่าคุกคามต่อคุณค่าแห่งความเป็ นรัฐฆราวาส
ของสาธารณรัฐ ทัง้ ยังเป็ นเครื่ องแต่งกายที่รัฐบาลฝรั่งเศสพิจารณาว่าไม่ส่งเสริ มต่อ
การสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในสังคม และชีใ้ ห้ เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกัน
ทางเพศระหว่างบุรุษและสตรี ประกอบกับถูกมองว่าเป็ นภัยแห่งความมั่นคงของชาติ
ด้ วยเหตุผลที่กล่าวมา สอดคล้ องกับแนวทางของอดีตประธานาธิ บดี ซาร์ โกซีที่ได้ ใ ห้
ความเห็นว่า ประเทศฝรั่งเศสมีความจาเป็ นต้ องรักษาไว้ ซึ่งค่านิยมของปั จเจกชนและ
เกียรติของมนุษย์ควบคู่ไปกับความมัน่ คงปลอดภัย (Joppke, 2009 อ้ างถึงใน ฑภิพร
สุพร, 2554: 113) ผลพวงจากการแสดงเจตนารมณ์ในครัง้ นีน้ าไปสู่การประกาศใช้
กฎหมายการห้ า มสวมใส่ผ้ าคลุม ศีรษะที่ ปิด บังใบหน้ า ในพืน้ ที่ส าธารณะในปี ค.ศ.
2010 อันมีผลบังคับใช้ อย่างเป็ นทางการในปี ค.ศ. 2011 ตามแนวทางของรัฐฆราวาส
นิยมมีผลให้ สตรี มุสลิม ตลอดจนสตรี ชาวฝรั่งเศสเชือ้ สายมุสลิมที่ ฝ่าฝื นจะต้ องไปที่
สถานีตารวจเพื่อรับทราบการตักเตือนจากเจ้ าหน้ าที่ พร้ อมทังรั้ บโทษปรับครัง้ ละ 150 €
(ยูโร) (Brumley, 2015)
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4. หนึ่ งทศวรรษอัตลักษณ์ ฮิญาบกับสภาวะการเกลียดกลัวอิสลาม
ในสังคมฝรั่งเศส (ค.ศ. 2004-2015)
ปฐมบทเรื่ องผ้ าคลุมศีรษะส่อเค้ าลางของปั ญหาออกมาครัง้ แรกในปี ค.ศ.
1989 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งที่เมืองเครย (Creil) ทางตอนเหนือของกรุงปารี ส เมื่อนักเรี ยน
มัธยมสตรี มสุ ลิม 3 คน พร้ อมใจกันสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะมาโรงเรี ยนและปฏิเสธที่จะ
ถอดผ้ า คลุมศี รษะดังกล่า วออก เป็ น ผลให้ ใ นเวลาต่อมาได้ เป็ น ที่ ถ กเถี ยงกัน อย่า ง
กว้ างขวางในสังคมฝรั่งเศส สื่อต่าง ๆ ได้ ทาหน้ าที่วิพากษ์ วิจารณ์กนั อย่างแพร่ สะพัดถึง
หลักการแนวคิดรัฐฆราวาสนิยม (la laïcité) ในช่วงเวลานัน้ (Berdah, 2016) ผ่านไป
กว่าทศวรรษภายหลังการประกาศใช้ กฎหมายการห้ ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะในบริ เวณ
โรงเรียนและสถานศึกษาในปี ค.ศ. 2004 ก่อให้ เกิดการต่อต้ านสตรี มุสลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะเพิ่มมากขึ ้นเป็ นวงกว้ าง เนื่องมาจากการส่อให้ เห็นว่าแบ่งแยกและแตกต่าง
(Ulhamid, 2015) สิ่งนีส้ ่งผลให้ การเกลียดกลัวอิส ลามปรากฏเพิ่มสูงขึน้ ในสังคม
ฝรั่งเศส (The Muslim Observer, n.d.) ทังนี
้ ส้ ภาวะการเกลียดกลัวอิสลามผ่านอัต ลักษณ์ฮิญาบที่ปรากฏในสังคมฝรั่งเศส ระหว่างช่วงเวลาหนึ่ งทศวรรษที่ผ่านมา (ค.ศ.
2004-2015) แบ่งออกได้ เป็ น 3 ลักษณะ ดังนี ้
4.1 ลักษณะทีม่ ีการประทุษร้ ายทาร้ ายร่ างกายสตรี มุสลิมที่สวมใส่ ผ้าคลุมศีรษะตลอดจนสตรี ชาวฝรั่ งเศสเชื้อสายมุสลิมทีส่ วมใส่ ผ้าคลุมศีรษะ ราเบีย
(Rabia) อายุ 17 ปี สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะได้ ตกเป็ นเหยื่อการถูกทาร้ ายร่างกายบนถนน
สาธารณะ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 ที่ตาบลอาร์ ชองเตย (Argenteuil) ชาน
เมืองกรุงปารี ส (CBS News, 2013) แต่กลับถูกนายกเทศมนตรี ประจาเมืองร่ วมกับ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจกดดันไม่ให้ เธอเข้ าร้ องทุกข์เพื่อแจ้ งความเอาผิดกับผู้ก่อ เหตุ เป็ นผลให้
ในเวลาต่อมาผู้ประท้ ว งนับ พัน คนรวมตัวกันใกล้ จตุรัส เล็ก ๆ ในตาบลดังกล่าวด้ ว ย
ความรู้สกึ โกรธแค้ นในความไม่เป็ นธรรมที่เกิดขึ ้น (Sellouma, 2013)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2015 สตรี ชาวมุสลิมคนหนึ่งกาลังตังครรภ์
้
เธอ
สวมใส่ผ้าคลุมศี รษะถูกโจมตีอย่างรุ นแรงที่เมืองตูลูส (Toulouse) ทางตอนใต้ ของ
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ประเทศฝรั่งเศส โดยชายคนหนึ่งที่กล่าวหาเธอเรื่ องการสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ เขาได้
กระชากผ้ าคลุมศีรษะของเธอ จากนันเขาดึ
้
งผมของเธอ พร้ อมกับเหวี่ยงเธอลงที่พื ้นและ
ทุบตีเธอหลายครัง้ เหตุเกิดที่ถนน Rose Garden ซึง่ ต่อมาเขาหลบหนีไปได้ ขณะที่มนุ ีร์
(Mounir) วัย 33 ปี พาบุตรสาว 2 คนไปโรงเรี ยน ขากลับเธอได้ พบกับชายหนุ่ม 2 คน
ชายคนหนึ่งใน 2 คนนี ้ ดึงผ้ าคลุมศีรษะของเธอ และดึงผมเธอ เขาตะโกนอย่างดูหมิ่น
ว่า “ไม่มีแบบนีใ้ นประเทศของเรา” เขาชกเธอหลายครัง้ เพื่อนชายที่มาด้ วยกันกั บเขา
ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ การทาร้ ายร่ างกายในครัง้ นี ้ เขาพยายามห้ ามปรามเพื่อ
บอกให้ ผ้ ูที่ก่อเหตุหยุดการกระท า จากเหตุการณ์ นี ้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค
สังคมนิยมของแคว้ นโอ๊ ต -การอน (Haute-Garonne) ซึ่งตังอยู
้ ่ทางตอนใต้ ของประเทศ
ฝรั่งเศส นายคริสต๊ อฟ บอร์ เชล (Christophe Borgel) ระบุวา่ เป็ นการกระทาของพวกที่
เหยียดเชื ้อชาติและต่อต้ านชาวมุสลิมที่นิยมความรุนแรง (Buchanan, 2015) ทัว่ ทัง้
กรุงปารีส สตรีมสุ ลิมกาลังเผชิญหน้ ากับความยากลาบากในการสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ
ทังนี
้ จ้ ากสถิติ ข้อมูลของศูน ย์สังเกตการณ์ ต่อต้ านการเกลีย ดกลัว อิสลาม
แห่งชาติ (The National Observatory Against Islamophobia acts: NOAI) ระบุว่า
ระหว่างปี ค.ศ. 2013-2014 ที่ผ่านมา 80% ของเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึน้ จากการเกลี ย ดกลัว อิ ส ลามพุ่ง เป้ า ไปที่ ส ตรี มุส ลิ ม โดยเฉพาะผู้ ที่ ส วมใส่ ผ้ าคลุ ม ศี ร ษะ
(Iinanews, 2015) นอกจากนีย้ งั มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจู่โจมทาร้ ายสตรี มสุ ลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ ส่อไปในทางรุนแรงมากยิ่งขึ ้น โดยหลายเหตุการณ์เกิดขึน้ ในพื ้นที่โล่ง แจ้ ง และเป็ น เวลากลางวัน ท่า มกลางสายตาของผู้เ ห็ น เหตุก ารณ์ ที่ เ มิ น เฉย ( The
Muslim Observer, n.d.) ผลกระทบที่เกิดขึน้ กับสตรี มสุ ลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ
ตลอดจนสตรีชาวฝรั่งเศสเชื ้อสายมุสลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ มีลกั ษณะที่ไม่เป็ นธรรม
อย่างไรก็ตามสภาวะการเกลียดกลัวอิสลามในสังคมฝรั่งเศสกาลังเป็ นสิ่งที่พบเห็นได้
โดยทัว่ ไป เกี่ยวกับเรื่องนี ้โครงการความร่วมมือในการต่อต้ านการเกลียดกลัวอิสลามใน
ประเทศฝรั่งเศส (The French Collective against Islamophobia) รายงานว่า การต่อต้ านจูโ่ จมทาร้ ายชาวมุสลิมเพิ่มมากขึน้ เกือบ 2 เท่า จากสถิติ 298 กรณี เมื่อปี ค.ศ.
2011 เพิ่มจานวนขึ ้นเป็ น 469 กรณี ในปี ค.ศ. 2012 ทังนี
้ ้การจูโ่ จมคุกคามที่เพิ่มสูงมาก
ขึ ้นมีเป้าหมาย คือ คนที่อยู่เพียงลาพัง โดยเฉพาะสตรี มสุ ลิม ทางด้ านของผู้เกี่ยวข้ อง
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แอลซ่า เรย์ (Elsa Ray) ผู้ดแู ลโครงการนี ้ ชี ้ว่า เนื่องจากผ้ าคลุมศีรษะเป็ นสัญลักษณ์
ทางศาสนาที่สงั เกตเห็นได้ ง่าย ส่งผลให้ สตรี มสุ ลิม ตลอดจนสตรี ชาวฝรั่งเศสเชื ้อสายมุสลิมถูกส่อให้ เห็นว่าแตกต่างนาไปสู่การถูกต่อต้ า นและถูกทาร้ ายร่ า งกายในที่สุด
(Shackle, 2013)
แม้ วา่ การปรากฏขึ ้นของการเกลียดกลัวอิสลามจะพบได้ ในหลายรูปแบบใน
สังคมฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามการเกลียดกลัวอิสลามรู ปแบบหนึ่งที่สามารถพบได้ บ่อย
ที่สุด ทังยั
้ งทวี ค วามรุ น แรงเพิ่มมากขึน้ เรื่ อย ๆ คื อ การพุ่งเป้า ไปที่ การโจมตีท าร้ าย
ร่างกายสตรี มสุ ลิม เนื่องจากอัตลักษณ์ฮิญาบที่มองเห็นได้ ง่าย ส่งผลให้ สตรี มสุ ลิมจึง
ตกเป็ นเป้า เป็ นผู้แ บกรั บ การถูกปองร้ ายและถูกคุกคามมากกว่า บุรุษ ชาวมุส ลิม ที่
สามารถแต่งกายให้ กลมกลืนเข้ ากับสังคมด้ วยเสือ้ ผ้ าแบบตะวันตก ตรงข้ ามกับสตรี
มุสลิมที่ถกู มองเห็นว่าผ้ าคลุมศีรษะ สื่อถึงเครื่ องหมายของความเป็ นอิสลามในสังคม
ฝรั่งเศส (Bazian, 2016)
ท่า มกลางสถานการณ์ บ้ า นเมื องในประเทศฝรั่ ง เศสที่ ป กติ ปั ญ หาและ
อุปสรรคของสตรีมสุ ลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะได้ ฉายให้ เห็นถึงความยากลาบากในการก้ าวข้ ามฟันฝ่ าต่อสู้ให้ พ้นจากวิกฤตเรื่องผ้ าคลุมศีรษะที่เกิดขึ ้นในสังคมฝรั่งเศส ทว่าใน
เวลาต่อมาสถานการณ์ ใ นเรื่ องดังกล่า วยิ่งทวี ค วามเลวร้ ายลงยิ่ง กว่า เดิ ม เมื่อเกิ ด
เหตุการณ์การบุกโจมตีสานักพิมพ์ชาร์ ลี เอ็บโด ที่กรุงปารี ส ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่
7 มกราคม ค.ศ. 2015 ส่งผลให้ มีผ้ ูเสียชีวิต 12 คน รวมถึง นักวาดการ์ ตูนและ
บรรณาธิการชื่อดังของสานักพิมพ์ดงั กล่าว นายตารวจ 2 นาย นอกจากนีย้ งั มีผ้ ไู ด้ รับ
บาดเจ็บอีก 10 คน (Muslim Today, n.d.) การก่อเหตุโจมตีครัง้ นีร้ ้ ายแรงที่สดุ ในรอบ
หลายทศวรรษที่ผ่านมาในประเทศฝรั่งเศส สร้ างความสูญเสียและเจ็บ ปวดแก่ผ้ ูค น
นาพาไปสูส่ ถานการณ์อนั ยุง่ ยากเต็มไปด้ วยคาถามที่เดือดกรุ่นด้ วยความไม่พอใจ เกิด
ช่องว่างระหว่างชาวฝรั่งเศสและชาวมุสลิมในเวลานัน้ (Aziz, 2015) ภายหลังเหตุการณ์
การบุกโจมตีสานักพิมพ์ชาร์ ลี เอ็บโด การแสดงออกที่สื่อถึงการเกลียดกลัวอิสลามใน
สังคมฝรั่งเศสยิ่งสะท้ อนให้ เห็ นถึงความเชื่อในทางที่ มีอคติต่อชาวมุส ลิมมากยิ่งขึน้
(Ulhamid, 2015)
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4.2 ลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรี มุสลิมที่สวมใส่ ผ้าคลุมศีรษะ
ตลอดจนสตรี ชาวฝรั่ งเศสเชื้อสายมุสลิมที่สวมใส่ ผ้าคลุมศีรษะ ด้ านการรั บเข้ า
ทางาน รวมถึงการกีดกันทางสังคมและการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม ในปี ค.ศ.
2008 ฟาติมา อาฟิ ฟ (Fatima Afif) สตรี ชาวฝรั่งเศสเชื ้อสายมุสลิมถูกไล่ออกจากงาน
ณ สถานดูแลเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย Baby Loup ภายหลังจากที่เธอปฏิเสธการถอดผ้ าคลุม
ศีรษะ ทัง้ นีเ้ จ้ า ของกิจการยืน ยัน ว่า ได้ ปฏิบัติ ตามกฎหมายการห้ า มสวมใส่ผ้ าคลุ ม
ศี ร ษะในปี ค.ศ. 2004 พร้ อมกับ เห็ น ว่า พฤติ กรรมของเธอส่อ ไปในทางที่ ท้ า ทาย
กฎหมายดังกล่าว (Abdelkader, 2015) ต่อเนื่องมาถึงปี ค.ศ. 2011 บริ ษัทแอร์ ฟรานซ์
(Air France) ได้ ไล่พนักงานสตรีมสุ ลิม ประจาสาขาวอชิงตัน ดี .ซี. (Washington D.C.)
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ออกจากงานด้ วยสาเหตุที่เธอเพิกเฉยต่อการถอดผ้ าคลุมศีรษะ
ส่งผลไปถึงคณะทางานด้ านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ อเมริ กัน -อิสลาม (The Council
on American-Islamic Relations: CAIR) ที่ทกั ท้ วงว่าต้ องมีการสอบสวนในเรื่ องนี ้
พร้ อมกับเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทแอร์ ฟรานซ์ (Air France) ออกมา ขอโทษสตรี มสุ ลิมคน
ดังกล่าว รวมทังอนุ
้ ญาตให้ เธอกลับเข้ าทางานในตาแหน่งเดิมอีกครัง้ เบื ้องต้ นทางด้ าน
บริษัทชื่อดังขอเวลาสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ ้นก่อน เหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้นเนื่องจากรัฐบาล
ฝรั่ ง เศสประกาศใช้ ก ฎหมายการห้ า มสวมใส่ผ้ า คลุม ศี รษะในบริ เ วณโรงเรี ยนและ
สถานศึกษา ในปี ค.ศ. 2004 หลายปี ที่ผ่านมา (Iqna, 2011)
การเกลียดกลัวอิส ลามผ่า นอัต ลักษณ์ ฮิญ าบในสังคมฝรั่งเศสยังปรากฏ
ออกมาในลักษณะของการกีดกันทางสังคม ตัวอย่างจากกรณีของ อามีนา (Amina)
ที่มาพร้ อมกับ บุต รสาววัย 9 ขวบ เพื่อ ร่ ว มเดิ น ทางไปกับ การทัศ นะศึกษาเยี่ ยมชม
พิพิธภัณฑ์ที่ทางโรงเรียนจัดขึ ้น ทันทีที่ทงคู
ั ้ ม่ าถึง กลับได้ รับการปฏิเสธจากคุณครูที่ดแู ล
นักเรี ยนซึ่งกาลังออกเดินทาง อามีนา กล่าวว่า “ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมเดิ นทางไป
ด้วยในครัง้ นี ้ เว้นเสียแต่ว่าฉันจะถอดผ้าคลุมศีรษะออกเสียก่อน” คุณครูอธิบายว่า “ฉัน
ควรเคารพสังคมฝรัง่ เศสว่าเป็ นรัฐฆราวาส” ในความคิดของอามีนา เธอเห็นว่า คุณครู
ไม่ได้ สนใจว่าเธอเลี ้ยงชีพด้ วยตนเองที่นี่และเธอมีชีวิตที่มีคณ
ุ ค่า ผลก็คือ เธอต้ องกลับ
บ้ า นโดยปล่อยให้ บุต รสาวไปกับเพื่อน ๆ และคุณ ครู เมื่อบุต รสาวกลับ ถึงบ้ านด้ ว ย
ท่าทางไร้ ความสุข พร้ อมกับอยากจะขอย้ ายโรงเรียน อามีนาได้ เล่าว่า “มันทาให้ฉนั รู้สึก
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เสี ยใจที ่บุตรสาวมี ความคิ ดเช่นนัน้ เธอได้เห็นมารดาได้รับการตาหนิ ต่อหน้าเพือ่ น ๆ
ร่ วมห้อง เธอเองก็ ได้รับการดูถูกด้วย คล้ายกับว่าเขากาลังลบเราออกไปจากสังคม”
(Shackle, 2013) ทางด้ านของ ค๊ วซซิลา (Quassila) วัย 34 ปี บอกว่า เธอเริ่ มคลุม
ศีรษะ ตังแต่
้ อายุ 20 ปี ด้ วยความศรัทธาทางศาสนาที่เบ่งบาน ทว่าก็เหมือนกับสตรี
มุสลิมทัว่ ๆ ไปในประเทศนี ้ที่คลุมศีรษะ เพราะเธอต้ องประสบปั ญหาในการหางานทา
เธอชี ้แจงว่า ผ้ าคลุมศีรษะเป็ นเครื่ องหมายทางศาสนาที่มองเห็นได้ ชดั เจน ซึ่งได้ ถกู ปิ ด
กันจากการท
้
างานในสังคมฝรั่งเศสอันเนื่องมาจากหลักการรัฐฆราวาสนิยม ข้ อจากัดนี ้
ได้ ส่งผลกระทบต่อสตรี มสุ ลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ ไม่แตกต่างกับวิศวกรสตรี มสุ ลิม
คนหนึ่ง อายุ 33 ปี เธอเล่าว่า เป็ นเวลานานหลายปี ที่เธอไม่มีความกล้ ามากพอที่จะ
สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะมาทางาน แต่ 10 ปี ที่ผ่านมาเธอได้ ตดั สินใจใหม่ ด้ วยความสนใจ
ในบริษัทก่อสร้ างขนาดใหญ่ มันทาให้ เธออยากทดลองดู สุดท้ ายก็พบว่า “มันเป็ นเรื ่อง
ทีย่ าก ยากมาก ๆ” เธอยืนยันถึงการสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะไปทางาน พลางให้ เหตุผลว่า
เพื่อนบางคนก็ไม่พดู คุยกับเธออีกเลย ยังมีบางคนได้ ยยุ งหัวหน้ าของเธอว่า ไม่ควรให้
เธอกลับมาทางานที่นี่อีก ข้ อเท็จจริ งในสังคมฝรั่งเศสเปิ ดเผยว่า มีสตรี มสุ ลิมจานวน
มากที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ า นการเงิ น การตลาด เภสัช กร จัก ษุ แ พทย์ รวมถึ ง ด้ า น
โภชนาการอาหาร พวกเธอเหล่านัน้ ต่างให้ ความเห็นว่าพยายามหางานทาพร้ อมกับ
การสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ แต่เหล่านายจ้ างมักจะชะงักงันหยุดนิ่งเมื่อเห็นตัวจริงของพวก
เธอ (Daley & Rubin, 2015)
สตรีมสุ ลิมคนหนึ่ง วัย 26 ปี มารดาของบุตร 2 คน เธอสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ
ไปรับบุตรสาวที่สระว่ายนา้ ในเขต 19 ทางตอนเหนือของกรุงปารี ส ณ บริ เวณใกล้ สระน ้านัน้ บรรดามารดาชาวฝรั่งเศสของเด็ก ๆ กาลังสนทนากันถึงเหตุการณ์การบุกโจมตี
สานักพิมพ์ชาร์ ลี เอ็บโด ด้ วยนา้ เสียงที่ได้ ยินชัดเจน ใจความแสดงถึงความสิ ้นหวังกับ
ชาวมุสลิมในสังคมฝรั่งเศส มารดาคนหนึ่งกล่าวขึน้ ว่า “พวกเขาได้รับประโยชน์ จาก
ระบบรัฐบาลของเรา แต่เวลานีพ้ วกเขากาลังจะฆ่าพวกเรา” สตรี มสุ ลิมคนนีร้ ้ ูสึกกลัว
เมื่อได้ ยินเช่นนัน้ “พวกเขารู้ดีว่าฉันได้ยิน แต่ฉนั อยู่คนเดี ยว ไม่สามารถจะทาอะไรหรื อ
พูดอะไรได้ จากนัน้ ฉันก็เดิ นออกไป” (Muhammad, 2015) แม้ ว่าลักษณะที่เกิดขึน้ นีจ้ ะ
ไม่ใช่การกีดกันทางสังคมหรือเป็ นการกีดกันการเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างชัดเจน
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เป็ นรู ป ธรรม ทว่า บรรยากาศแห่งความเกลียดชังที่ ส่อไปในทางที่ แ บ่งแยก ท าให้ ดู
เหมือนว่าจะมีผ ลลัพธ์ ที่นาไปสู่การกี ดกันในการใช้ บ ริ การของสถานที่นัน้ ๆ ไปโดย
ปริยาย
4.3 ลั ก ษณะที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญหาและอุ ป สรรคด้ า นการศึ ก ษาต่ อ
นั กเรี ยนสตรี มุสลิ มที่สวมใส่ ผ้าคลุ มศีรษะ ตลอดจนนั กเรี ยนสตรี ชาวฝรั่ งเศส
เชื้อสายมุสลิมที่สวมใส่ ผ้าคลุมศีรษะ หนึ่งทศวรรษภายหลังการบังคับใช้ กฎหมาย
การห้ ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะในบริเวณโรงเรียนและสถานศึกษา ในปี ค.ศ. 2004 ส่งผล
เสียโดยตรงต่อนักเรี ยนสตรี มสุ ลิ มที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ ตลอดจนนักเรี ยนสตรี ชาวฝรั่งเศสเชื ้อสายมุสลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ บางส่วนที่ต้องยุติการศึกษาลง เนื่องจาก
พวกเธอไม่ต้องการที่จะละทิง้ ผ้ าคลุมศีรษะ ถึงแม้ ว่าข้ อมูลทางสถิติตัวเลขอย่างเป็ น
ทางการจะไม่สามารถระบุได้ ถึงจานวนตัวเลขที่แท้ จริ งในการลาออกจากโรงเรี ยนสืบ เนื่องมาจากกฎหมายดังกล่าว แต่จานวนของนักเรียนเหล่านีก้ ็คงจะมีอยู่ไม่น้อย (Naili,
2014) ดูเหมือนว่าทางเลือกของพวกเธอจะมีจากัด พวกเธออาจจะเลือกที่จะยึดมั่น
ผูกพันกับหลักการทางศาสนาทว่าก็ต้องสลัดทิ ้งเรื่องการศึกษาเล่าเรียนไป หรื อพวกเธอ
อาจจะเลือกไปเรียนในโรงเรียนเอกชนที่ต้องยอมรับการแบกรับภาระค่าใช้ จา่ ยทางการเงินที่เพิ่มสูงมากขึน้ หรื อพวกเธอจาต้ องยินยอมในการถอดผ้ า คลุมศี รษะออกและ
ศึกษาเล่าเรียนต่อไปจนสาเร็ จการศึกษา (Talidi, 2014) ส่วนทางเลือกสุดท้ ายกับการลาออกจากโรงเรียนมาอยูบ่ ้ านจะทาให้ พวกเธอขาดความรู้ ทังยั
้ งถูกตัดขาดจากสังคมที่
เคยมี สามารถกล่า วได้ ว่า หนึ่ งทศวรรษที่ผ่านมากับการประกาศบังคับใช้ กฎหมาย
ดังกล่า วได้ มีส่ว นให้ อนาคตของนักเรี ยนสตรี มสุ ลิมที่ ส วมใส่ผ้ า คลุมศีรษะตกอยู่ใ น
อันตราย รัฐบาลฝรั่งเศสได้ คว่าบาตรพวกเธอด้ วยการออกกฎหมายที่ปิดกัน้ ไม่เอื ้อให้
พวกเธอได้ ใ ช้ ชี วิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกับ หลัก ความเชื่ อ ทางศาสนาภายใต้ ข้ อ จ า กัด ของ
แนวทางแห่งการเป็ นรัฐฆราวาส (Naili, 2014) สอดคล้ องกับประสบการณ์ตรงของ ชิ ราร์ ด ยุซเซฟ (Girard Youssef) ที่ได้ เปิ ดเผยถึง กรณีของแฟนสาวของเขาซึ่งเป็ นชาวฝรั่งเศสเชื ้อสายโมร็อคโคที่ถกู ปฏิเสธการขอรับทุนการศึกษาด้ วยสาเหตุที่เธอสวมใส่ผ้า
คลุมศีรษะ แม้ วา่ เธอจะมีผลการเรียนที่ดีก็ตาม (Youssef, 2012)
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สิ่งที่ เกิด ขึน้ ในสังคมฝรั่ งเศสสะท้ อนให้ เห็ นว่า แม้ ว่า สังคมประชาธิ ป ไตย
เน้ นหนักถึงหลักการเรื่ องสิท ธิ มนุษ ยชนเป็ น เสมือนฟั นเฟื องพืน้ ฐานที่ ส าคัญ อัน ท า
หน้ าที่ผูกประสานร่ วมกับหลักการเสรี ภาพและความเสมอภาค สาหรับห้ วงเวลาหนึ่ง
ทศวรรษ (ค.ศ. 2004-2015) ที่ผ่านมา สภาวะการเกลีย ดกลัวอิสลามผ่านอัตลักษณ์
ฮิญาบในสังคมฝรั่งเศสตกอยู่ในสถานะที่ปฏิเสธไม่ได้ ว่าแสดงให้ เห็นถึงการมีส่วนร่วม
ในการบัน่ ทอนหลักการแห่งสิทธิมนุษยชน ตามที่ปรากฏใน 3 ลักษณะของการเกลียด
กลัวอิสลามผ่านอัตลักษณ์ฮิญาบข้ างต้ น โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาสภาวะการเกลียด
กลัวอิสลามผ่านอัตลักษณ์ ฮิญาบในสังคมฝรั่งเศสได้ ทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึน้ ด้ วย
สาเหตุสาคัญอันมาจากปั จจัยร่วม คือ การเกิดเหตุการณ์ ความรุ นแรงทัง้ 2 ครัง้ ในปี
ค.ศ. 2015 นามาสูช่ นวนเหตุของการตอบโต้ ของชาวฝรั่งเศส เกิดเป็ นกระแสการเกลียด
กลัวอิสลามที่ปกคลุมไปทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศฝรั่งเศสในช่วงเวลาที่ผ่านมา

5. ปั จจัยร่ วมที่มีอิทธิพลต่ อสภาวะการเกลียดกลัวอิสลามผ่ านอัต ลักษณ์ ฮิญาบในสังคมฝรั่งเศส
5.1 เหตุการณ์ การบุกโจมตีสานักพิมพ์ ชาร์ ลี เอ็บโด (Charlie Hebdo)
เมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2015 เกิดเหตุการณ์การบุกโจมตีสานักพิมพ์ชาร์ ลี เอ็บโด
โดยสองพี่น้อง คือ เชอรี ฟและซาอิด คูอาชี (Chérif and Saïd Kouachi) ภายใต้ กลุ่ม
หัว รุ นแรงอัล -ไกด้ า ในคาบสมุท รอาระเบียเป็ น ผู้อ้างความรั บ ผิ ดชอบ (คม ชัด ลึก ,
2559: 6) ภายหลังเหตุการณ์การบุกโจมตีสานักพิมพ์ดงั กล่าว การเกลียดกลัวอิสลาม
ในสังคมฝรั่งเศสพุ่งสูงมากขึน้ โดยภายในช่วงไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2015 พบว่า มี
รายงานการต่อต้ า นชาวมุส ลิมมากกว่า 220 กรณี อาทิ ดูเนี ย เบนัล ลัล (Dounia
Benallal) นักศึกษามหาวิทยาลัยปารี ส -ซอร์ บอนน์ (Paris-Sorbonne University) วัย
23 ปี เธอสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ พร้ อมกับตระหนักดีวา่ ได้ ตกเป็ นเป้าของผู้ที่เหยียดหยาม
เชื ้อชาติที่เพ่งเล็งสตรี มสุ ลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ ในเวลาเดียวกันเธอก็สงั เกตเห็นว่า
ชาวฝรั่งเศสบนท้ องถนนในกรุงปารี สพากันจ้ องมองเธอมากกว่าปกติ “พวกเขาเดิ นไป
พลางจ้องมองดูเรา เรารู้ สึกได้ว่า พวกเขากลัว พวกเขาคงกาลังนึ กถึ งความสัมพัน ธ์
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ระหว่า งเรากับกลุ่มไอเอส (IS) และการก่ อการร้ า ย…ฉัน เข้ าใจในสิ่ งที ่เกิ ด ขึ้ น นี ้ดี ”
(Sanghani, 2015)
ข้ อมูลจาก The French Council of the Muslim Faith : CFCM (Draper,
2015) เปิ ดเผยว่า ได้ รับการร้ องเรียนจากสตรีมสุ ลิมภายหลังเกิดเหตุการณ์การบุกโจมตี
ส านั ก พิ ม พ์ ช าร์ ลี เอ็ บ โด โดยระบุว่ า การเกลี ย ดกลัว อิ ส ลามมี ป รากฏออกมาใน
หลากหลายพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นในสังคมฝรั่งเศส เช่น การถ่มนา้ ลายรด การดึงและการกระชากผ้ าคลุมศีรษะของสตรีมสุ ลิม การยื่นสุนัขขนาดเล็กเข้ าใส่สตรี มสุ ลิม การขว้ าง
ขวดออกจากรถยนต์ขณะที่รถกาลังแล่นอยู่ ไปจนถึงการตะโกนถ้ อยคาหยาบคายด้ วย
คาว่า “Muslim Whore” “Muslim bitch” “Muzzie” ทังนี
้ จ้ ากข้ อมูลที่มีทาให้ ทราบว่า
ผู้กระทาความผิดจานวนมากเป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 15-35 ปี ตรงข้ ามกับผู้ที่ตกเป็ น
เหยื่อส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 15-45 ปี และทุกคนสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ
5.2 เหตุ ก ารณ์ โ ศกนาฏกรรมกลางกรุ งปารี ส ในคื น วั นศุ ก ร์ ที่ 13
พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมกลางกรุงปารี ส ประเทศฝรั่งเศส
ในคืนวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 พบผู้เสียชีวิต 129 คน ผู้บาดเจ็บ 352 คน
ในจ านวนนี ม้ ี 99 คนที่ มี อาการสาหัส ภายหลังเกิ ด เหตุ นายฟรองซัว ส์ โมแล็ง ส์
(François Molins) อัยการประจากรุงปารีส กล่าวถึงข้ อมูลอันแสดงอัตลักษณ์ของผู้ก่อ
เหตุบางส่วนที่ตรวจพบจากการก่อเหตุที่มีความร่วมมือจาก 3 ทีมด้ วยกัน ซึ่งเขาได้ ให้
ข้ อมูลว่า หนึ่งในผู้ก่อเหตุ ณ คอนเสิร์ตบาตาคล็อง (Bataclan Consert Hall) มี
สัญชาติฝรั่งเศส เกิดในปี ค.ศ. 1985 ที่จงั หวัดเอสซอนน์ (Essone) ในแคว้ น อีล เดอฟรองซ์ (île-de France) เคยทาความผิดลหุโทษ 8 ครัง้ ซึง่ เกิดขึ ้นระหว่างปี ค.ศ. 20042010 นอกจากนี ้ยังมีผ้ กู ่อเหตุอีกรายหนึ่งที่ข้อมูลในหนังสือเดินทางของเขาระบุว่าเกิด
ในปี ค.ศ. 1990 ที่ประเทศซีเรี ย แต่ไม่พบความเชื่อมโยงใด ๆ กับประเทศฝรั่งเศส
อัยการประจากรุงปารีสยังได้ ระบุเพิ่มเติมถึงเบาะแสในเชิงลึกว่า เหตุการณ์ครัง้ นีผ้ ้ กู ่อ เหตุได้ เดินทางเข้ า -ออกระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศเบลเยียม ซึ่งปรากฏเป็ น
หลักฐานสาคัญจากการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ ในการก่อเหตุดงั กล่าว โดยโศกนาฏกรรมครัง้
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นี ้ถูกอ้ างความรับผิดชอบโดยกลุม่ รัฐอิสลามไอเอส (IS) ผ่านทางวิดีโอสื่อสังคมออนไลน์
(Troude, 2015)
ภายหลัง เหตุก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ หน่ ว ยงานต่อต้ า นการเกลี ย ดกลัว อิส ลาม
(Collectif contre l’islamophobie en France : CCIF) ชี ้ยอดตัวเลขกรณีการต่อต้ าน
ชาวมุสลิม 222 กรณี กว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังจากวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015
ในจานวนดังกล่าวประกอบด้ วย 119 กรณีที่ส่อไปในทางแบ่งแยกกีดกัน เช่น การห้ าม
ไม่ให้ มารดาสตรี ชาวมุสลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะไปเป็ นเพื่อน ไปด้ วยกันหรื อไปรับ-ส่ง
บุตรสาวบริ เวณทางเข้ า -ออกของโรงเรี ยนและสถานศึกษา นอกจากนัน้ อีก 103 กรณี
เป็ นเหตุการณ์เฉพาะหน้ าฉับพลันที่มีความรุนแรง กล่าวคือ มีการทาลายมัสยิด รวมถึง
หลายกรณีเป็ นการทาร้ ายร่างกายสตรี มสุ ลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ ซึ่ งได้ ตกเป็ นเหยื่อ
เพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้ หน่วยงานต่อต้ านการเกลียดกลัวอิสลาม (CCIF) มีความวิตก
กังวลห่ว งใยในสถานการณ์ ความรุ นแรงดังกล่าว พร้ อมกับได้ ออกมากาชับ ยา้ เตือน
รัฐบาลฝรั่ งเศสให้ ค อยสอดส่องดูแลชาวมุส ลิมและสั่งการเพื่อที่ จะช่ว ยเหลือยับ ยัง้
บรรเทาการก่อเหตุตอ่ ต้ านชาวมุสลิมต่อไป (Le Figaro, 2015)
ประวัติ ศ าสตร์ ข องประเทศฝรั่ งเศสเผยให้ เห็ น ถึงวิ กฤตปั ญ หาที่ มี ค วาม
เฉพาะตัว บทเรียนสาคัญอันเกิดจากปั ญหาระหว่างรัฐกับศาสนจักรในประเทศฝรั่งเศส
ได้ ปทู างไปสู่ค่านิยมใหม่ ทางออกแห่งคาตอบที่กลายเป็ นเบ้ าหลอมอันเป็ นมรดกตก
ทอดที่ทรงพลัง ก่อกาเนิ ดเป็ น แนวคิด ฆราวาสนิ ยมที่เกิดขึน้ ในปี ค.ศ. 1905 โดย
กาหนดให้ เรื่ องของศาสนาอยู่ภายในพื ้นที่ส่วนบุคคลของปั จเจกชนเพื่อแสดงถึงความ
เสมอภาคเท่า เทียมกัน ของพลเมืองชาวฝรั่ งเศส แนวคิ ด ดังกล่า วนี ใ้ นเวลาต่อมามี
ลักษณะที่ปะทะขัดแย้ งกับศาสนาอิสลาม ที่แสดงออกได้ ชดั เจน คือ การสวมใส่ผ้าคลุม
ศีรษะของสตรี มสุ ลิม ตลอดจนสตรี ชาวฝรั่งเศสเชื ้อสายมุสลิม เนื่องจากสังคมฝรั่งเศส
พิจารณาว่าการกระทาดังกล่าวขัดต่อแนวคิดฆราวาสนิยมนาไปสู่การสร้ างข้ อจากัด
ด้ วยการออกกฎหมายควบคุมในที่สดุ
แม้ ว่า ประเทศฝรั่ ง เศสจะมี น โยบายการหลอมรวมให้ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย วกัน
(assimilation) หรือมีแนวทางในการบูรณาการ (Integration) ร่วมกันกับชาวมุสลิมเพื่อ
เป้า หมายแห่งการเป็ น รั ฐฆราวาสร่ ว มผื นแผ่น ดิ น เดี ยวกัน ทว่า ศาสนาอิส ลามเป็ น
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ศาสนาที่เข้ มแข็ง มีขนบธรรมเนียมจารี ตและประเพณี ที่เคร่ งครัด การปฏิบัติตนทาง
ศาสนาร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน โดยตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั เจน คือ การสวมใส่
ผ้ าคลุมศีรษะของสตรี มสุ ลิม ซึ่งสิ่งนีไ้ ด้ ส่งผลกระทบต่อนโยบายของรัฐที่ ม่งุ ตอบสนอง
ต่อแนวคิ ดฆราวาสนิยมในการบูรณาการชาวมุสลิมให้ กลายเป็ น หนึ่ งเดี ยวกับชาวฝรั่งเศส ซึง่ ในทางปฏิบตั ิอาจไม่ใช่เรื่ องที่เกิดขึน้ ได้ อย่างง่ายดายนัก ด้ วยเหตุผลที่ชาวมุสลิมเองก็รักในรากเหง้ าวัฒนธรรมของพวกเขาและต้ องการดารงรักษาอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของตนเองเช่นเดียวกับชาวฝรั่งเศสที่รักในเอกลักษณ์ของตน
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผลกระทบจากการเกลี ยดกลัวอิสลามผ่านอัตลักษณ์
ฮิญาบมีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้นและเกิดขึ ้นอย่างกว้ างขวางภายหลัง 2 เหตุการณ์ความรุนแรง ประกอบด้ วย เหตุการณ์การบุกโจมตีสานักพิมพ์ชาร์ ลี เอ็บโด และเหตุการณ์
โศกนาฏกรรมกลางกรุงปารี ส ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2015 โดยทัง้ 2 เหตุการณ์
ข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นถึงความขัดแย้ ง ซึง่ เหตุการณ์แรก มีสาเหตุมาจากการใช้ เสรี ภาพ
เกินขอบเขตของสานักพิมพ์ดงั กล่าว ทังยั
้ งวางอยูบ่ นเรื่องของศาสนา สาหรับเหตุการณ์
โศกนาฏกรรมกลางกรุงปารีส ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2015 นัน้ หนึ่งสาเหตุสาคัญ
มาจากการที่ลกู หลานชาวมุสลิมอพยพได้ รับความกดดันทางสังคม จากการกีดกันทาง
เศรษฐกิจและสังคม เกิดการถูกกดขี่เบียดขับและปิ ดกัน้ ทางวัฒนธรรม อันมีที่มาจาก
หนึ่งในนโยบายการหลอมรวมให้ เป็ นหนึ่งเดียวกัน (assimilation) ด้ วยการประกาศ
กฎหมายการห้ ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ ทัง้ 2 ฉบับ นามาซึ่งการขัดต่อหลักคาสอนทาง
ศาสนาอิสลามของสตรี มสุ ลิม ตลอดจนสตรี ชาวฝรั่งเศสเชื ้อสายมุสลิม นอกจากนีย้ ัง
เป็ นการถูกลิดรอนสิทธิและเสรี ภาพ ผลักไสไปสู่ความรู้สึกเหมือนเป็ นคนชายขอบของ
ชาวมุสลิมในสังคมฝรั่งเศส คล้ ายกับมีสภาพเป็ น “ต่างด้าวในแดนตน” ภาพชีวิตของ
ชาวมุสลิมได้ รับผลกระทบในทุก ๆ ด้ านในชีวิตประจาวันในสังคมฝรั่งเศส ทังยั
้ งอยู่ใน
สภาวะที่รุนแรงมากขึ ้นตามลาดับ ซึง่ สิ่งนี ้อาจส่งผลเสียต่อเสถียรภาพด้ านความมัน่ คง
ทางสังคมของประเทศฝรั่งเศสในอนาคต
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6. บทสรุ ป
กว่าหนึ่งศตวรรษในการถือกาเนิดขึน้ ของหลักการแนวคิดฆราวาสนิยม (la
laïcité) ในประเทศฝรั่งเศส ภาพขนานที่ประจักษ์ ชดั อันมาพร้ อมกับจุดมุ่งหมายของ
แนวคิดดังกล่าว ได้ กลายเป็ นปมปั ญหาปะทุขึน้ ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในเรื่ องของ
ปั ญ หาการบูรณาการผู้อพยพชาวมุส ลิมให้ หลอมรวมกลายเป็ น ส่ว นหนึ่งของสังคม
ฝรั่ งเศส จากแนวคิ ด ฆราวาสนิ ยมที่ มีส ารัต ถะมุ่งเน้ น ให้ พลเมืองของรัฐสงวนรักษา
สถานภาพทางศาสนาไว้ ในพื ้นที่สว่ นตัว ทังนี
้ ้เพื่อรักษาไว้ ซงึ่ ความเป็ นกลางทางศาสนา
อันจะนามาซึง่ ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม ร่วมกับการสอดแทรกผสานคุณค่า
ด้ วยค่านิยมพื ้นฐานแห่ง 3 เสาหลัก ประกอบด้ วย เสรี ภาพ (la liberté) เสมอภาค
(l’égalité) และภราดรภาพ (la fraternité) อันสืบทอดมาจากรากฐานประวัติศาสตร์
ฝรั่ งเศสสู่ปั จจุบัน แนวคิ ด ในการแบ่ง แยกระหว่า งรั ฐและศาสนาในประวัติ ศ าสตร์
ฝรั่งเศสนาพาไปสู่สงั คมแห่งรัฐฆราวาส อันมีมมุ มองที่ว่าศาสนาเป็ นเรื่ องเสรี ภาพของ
ปั จเจกชน (freedom of religion) ที่สามารถเลือกตามความเชื่อและความศรัทธาของ
ตนเองได้ ภายใต้ เงื่อนไขการละเว้ นการแสดงออกถึงเรื่ องศาสนาในพืน้ ที่สาธารณะ
ทังนี
้ ้ความขัดแย้ งสาคัญที่แนวคิดฆราวาสนิยมมีตอ่ ศาสนาอิสลาม คือ การพิจารณาว่า
ศาสนาอิสลามมีการมุง่ เน้ นในการสร้ างอัตลักษณ์การรวมหมู่ที่มีการนาเสนอความเชื่อ
ความศรัทธาเฉพาะทางสังคมวัฒนธรรมของตนเอง ในกรณีนีจ้ ะเห็นได้ จาก อัตลักษณ์
ฮิญ าบ การสวมใส่ผ้ า คลุมศี รษะของสตรี มุส ลิม โดยลักษณะดังกล่า วตามแนวคิ ด
ฆราวาสนิ ยมมองว่า ศาสนาเช่นนี ม้ ีแนวโน้ มการถื อครองอภิสิ ทธิ์ อานาจสาธารณะ
รวมถึง ภาษี ของประชาชน เพื่อปกป้องสนับ สนุน คา้ จุน การเผยแพร่ อุดมการณ์ ท าง
ศาสนาเฉพาะในกลุ่มตน และเมื่อศาสนาเน้ นการสร้ างอัตลักษณ์การรวมหมู่มีอานาจ
รัฐ ไม่มีการแบ่งแยกการเมืองการปกครอง สภาพการณ์นี ้ส่งผลให้ เกิดความย้ อนแย้ งต่อ
แนวทางฆราวาสนิยม ในแง่มมุ ที่ ไม่เอือ้ ให้ ปัจเจกชนมี สิท ธิ เสรี ภาพทางศาสนาที่จะ
เลือกนับถือ หรือไม่นบั ถือศาสนา ตามความอิสระเสรีได้
นอกจากนี แ้ นวคิ ด ฆราวาสนิ ย มยัง สะท้ อ นอุด มการณ์ ข องสาธารณรั ฐ
ฝรั่ งเศสในการหลอมละลายความแตกต่า งหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมสู่

24

วารสารเศรษฐศาสตร์ การเมืองบูรพา ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2

การบูรณาการ (Integration) ที่มีเป้าหมายไปสูค่ วามเป็ นเอกภาพหนึ่งเดียว การสวมใส่
ผ้ าคลุมศีรษะของสตรีมสุ ลิมในสังคมฝรั่งเศสได้ สง่ ผลถึงนโยบายของรัฐที่ม่งุ สนองตอบ
ต่อหลักการแนวคิดฆราวาสนิยม ดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบตั ิไม่ใช่เรื่ องที่เกิดขึน้ ได้ อย่าง
ง่า ยดายนัก ด้ ว ยเหตุผ ลที่ ต ามข้ อเท็ จ จริ งความหมายแห่ง การบูรณาการในสัง คม
ฝรั่ งเศสนั น้ หมายความอย่า งลึกซึง้ ถึงการต้ องยอมรั บ เอาแนวทางและค่า นิ ยมชุด
เดียวกับชาวฝรั่งเศส ด้ วยการปรับตัวประยุกต์ใช้ คุณค่าแห่งความเป็ นฝรั่งเศส การมี
วัฒนธรรมเดียวกับชาวฝรั่งเศส เมื่อชาวมุสลิมโต้ แย้ งเกี่ยวกับคุณค่าแห่งสาธารณรัฐ
เหล่านี ้ สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การเกิดปั ญหาในการใช้ ชีวิตในสังคมฝรั่งเศส อันนาไปสู่
รอยร้ าว รวมถึงความขัดแย้ งทัง้ ระหว่างชาวฝรั่งเศสกับชาวมุสลิม และระหว่างรัฐกับ
ชาวมุสลิม ความยากลาบากของชาวมุสลิมจึงมีลกั ษณะที่ตอ่ สู้กบั สิ่งเหล่านี ้อยูภ่ ายใน
ท่ามกลางบริ บทในสังคมโลกห้ วงเวลาที่ผ่านมาได้ เกิดความเปลี่ ยนแปลง
ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อระบบโลก ส่งผลให้
ประเทศฝรั่งเศสต้ องรับ มือกับ ปั ญ หาผู้อพยพชาวมุส ลิมจานวนมากที่ พวกเขาต่างก็
ผูกพันกับอัตลักษณ์ รากเหง้ าที่ดารงอยู่ ดังจะเห็นได้ จากปั ญหาผ้ าคลุมศีรษะ รวมถึง
ผ้ าคลุมศีรษะที่ปิดบังใบหน้ ากับภาพลักษณ์ บทบาทของชาวมุสลิมหัวรุนแรงบางส่วน
ต่อหลายเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศฝรั่งเศส นามาสู่ความหวาดระแวงและการเกลี ย ดกลัว อิ ส ลามเป็ น วงกว้ า ง นอกเหนื อ ไปจากความวิ ต กกัง วลต่อ การสูญ เสี ย
เอกลักษณ์ประจาชาติของชาวฝรั่งเศสเอง
ด้ วยเหตุนีร้ ัฐบาลฝรั่งเศสจาเป็ นต้ องตอบสนอง ปรับตัวด้ วยวิธีการจัดการ
แก้ ไขและควบคุมปั ญหา ผลักดันไปสู่การออกกฎหมายการห้ ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ
ทัง้ 2 ฉบับ กล่าวคือ กฎหมายการห้ ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะในโรงเรียนและสถานศึกษา
ปี ค.ศ.2004 อัน แสดงให้ เห็น ถึงเจตนารมณ์ อัน ชัดเจนบนความขัดแย้ งทางศาสนา
ระหว่างชาวฝรั่งเศสกับชาวมุสลิมในสังคม โดยในช่วงเวลาดังกล่าวได้ เกิดเป็ นคลื่นแห่ง
การเกลียดกลัวอิส ลามผ่านอัตลักษณ์ ฮิญาบ ทาให้ มีการแบ่งแยกกีดกันเกิด ขึน้ เป็ น
ระลอกแรก ๆ ในสังคมฝรั่งเศส ตามติดมาด้ วยการประกาศใช้ กฎหมายการห้ ามสวมใส่
ผ้ า คลุม ศี ร ษะที่ ปิ ด บัง ใบหน้ า ในพืน้ ที่ ส าธารณะ ในปี ค.ศ.2011 ที่ ได้ ต อกย า้ ถึ ง
อุดมการณ์ความเป็ นรัฐฆราวาสแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสให้ มีความเข้ มแข็งยิ่งขึน้ ด้ วย
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การไม่อนุญาตให้ มีการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ใด ๆ ทางศาสนาในพื ้นที่สาธารณะ ผลจากการบังคับใช้ กฎหมายดังกล่าว ได้ ส่งผลกระทบต่อสตรี มสุ ลิม ตลอดจนสตรี ชาวฝรั่งเศสเชื ้อสายมุสลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ ทัง้ ที่ในความเป็ นจริ งสามารถกระทาได้
โดยไม่ผิดกฎหมาย ยกเว้ นภายในบริเวณโรงเรียนและสถานศึกษา เกิดเป็ นการเกลียดกลัวอิสลามผ่านอัตลักษณ์ฮิญาบจากชาวฝรั่งเศสในลักษณะที่เหมารวม นอกจากนีย้ งั
มีการกีดกันทางสังคม และทางเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพและการหางานทา ที่
ร้ ายแรงที่สุด คือ การถูกประทุษร้ ายทาร้ ายร่ างกาย เนื่องมาจากการสวมใส่ผ้าคลุม ศีรษะ ที่พบได้ มากมายหลายกรณีทวั่ ประเทศฝรั่งเศสในช่วงเวลาที่ผ่านมา สภาวะการเกลียดกลัวอิสลามผ่านอัตลักษณ์ ฮิญาบทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึน้ และเกิดขึน้ อย่า ง
ต่อ เนื่ องภายหลัง การเกิ ด เหตุก ารณ์ ก ารบุก โจมตี ส านักพิ ม พ์ ช าร์ ลี เอ็ บ โด รวมถึ ง
เหตุการณ์โศกนาฏกรรมกลางกรุงปารีส ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2015 ที่ผ่านมา
การประกาศใช้ กฎหมายการห้ ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะทัง้ 2 ฉบับ ในประเทศ
ฝรั่งเศส ตลอดจนเหตุการณ์ความรุนแรง ทัง้ 2 ครัง้ ในปี ค.ศ. 2015 ในประเทศฝรั่งเศส
ล้ ว นเป็ นปั จจัยที่มีอิท ธิ พลต่อสภาวะการเกลียดกลัวอิสลามในสังคมฝรั่งเศส แม้ ว่า
รัฐบาลฝรั่งเศสจะมีความปรารถนาว่าผลลัพธ์ จากการประกาศใช้ กฎหมายทัง้ 2 ฉบับ
ดังกล่าวนี ้ จะสามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาการเกลียดกลัวอิสลามที่ปรากฏแผ่ขยายเป็ นวงกว้ า งในสัง คมฝรั่ งเศสในช่ว งเวลาที่ ผ่า นมา ตลอดจนมีค วามคาดหวังว่า กฎหมาย
ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการหลอมรวมสมาชิกในสังคมฝรั่งเศสที่มีความหลากหลายทาง
เชื ้อชาติและศาสนาให้ กลายเป็ นหนึ่งเดียวกัน (assimilation) อย่างไรก็ตาม รูปการณ์ที่
ปรากฏในสภาพสังคมฝรั่งเศสกลับไม่เป็ นเช่นนัน้ เนื่ องจากกฎหมายดังกล่าวได้ มีส่วน
ร่วมเป็ นสาเหตุหนึ่งที่นาพาประเทศฝรั่งเศสไปสู่ความแตกแยก รวมถึงเหตุการณ์ตึง เครี ยด พัดกระพือให้ กระแสแห่งการเกลียดกลัวอิสลามทวีความรุ นแรงมากขึน้ กว่าที่
ผ่านมา
สภาวะการเกลียดกลัวอิสลามผ่านอัตลักษณ์ฮิญาบในสังคมฝรั่งเศสสะท้ อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาที่ มี ลัก ษณะคล้ า ย “งู กิ น หาง” เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการให้ ค วามส าคัญ ใน
หลักการรัฐฆราวาสนิยม อันเป็ นลักษณะเด่นของสังคมฝรั่งเศส โดยลดทอนคุณค่าทาง
ศาสนาให้ อยู่ในขอบเขตของปั จเจกชน ซึ่งทัศนะดังกล่าวทาให้ ศาสนาอิสลามได้ รับ
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ผลกระทบโดยตรงจากการดารงอัตลักษณ์ ฮิญาบของสตรี มสุ ลิม ยิ่งไปกว่านัน้ ยังคงมี
ผลข้ างเคียงมาจากค่านิยมพื ้นฐาน 3 เสาหลัก ที่สอ่ ให้ เห็นถึงการผนึกแน่นรวมเป็ นหนึ่ง
เดียวกันใน ภราดรภาพความเป็ นพี่น้องแห่งความเป็ นชนชาติฝรั่งเศส อันหมายถึง นัย แฝงแห่งการปฏิเสธกลุ่มชนที่มีความแตกต่าง สู่จดุ สุดท้ ายที่สงั คมฝรั่งเศสต้ องพบกับ
แรงสั่นสะเทือนภายในจากเหตุการณ์ ความรุ นแรง โดยทุกครัง้ ผลของมันก็จะนาไปสู่
สภาวะการเกลียดกลัวอิสลามผ่านอัตลักษณ์ ฮิญาบระลอกใหม่ที่หมุนวนเป็ นวัฏจักร
เหมือน “งูกินหาง” อีกครัง้ นัน่ เอง
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