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บทคัดย่อ 

การศกึษาเร่ือง “อตัลกัษณ์ฮิญาบกบัสภาวะการเกลียดกลวัอิสลามในสงัคม
ฝรั่งเศส” มุ่งศึกษาถึงสภาวะการเกลียดกลัวอิสลามผ่านอัตลักษณ์ฮิญาบในสังคม
ฝร่ังเศส ระหว่างช่วงเวลา ค.ศ. 2004-2015 ร่วมกับการศึกษาถึงปัจจัยร่วมที่ส่งผล
กระทบตอ่สภาวะดงักลา่ว ในห้วงเวลาหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา 

ผลการศึกษา พบว่า ช่วงเวลาหนึ่งทศวรรษระหว่างปี ค .ศ. 2004-2015 
สภาวะการเกลียดกลวัอิสลามผ่านอตัลกัษณ์ฮิญาบในสงัคมฝร่ังเศสปรากฏออกมาใน 
3 ลกัษณะ ดงันี ้

 1. ลกัษณะที่มีการกลา่วค าหยาบคาย ค าต าหนิ และมีการประทษุร้าย
ท าร้ายร่างกายสตรีมสุลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ตลอดจนสตรีชาวฝร่ังเศส 
เชือ้สายมสุลิมที่สวมใสผ้่าคลมุศีรษะ 

 2. ลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีมสุลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ 
ตลอดจนสตรีชาวฝร่ังเศสเชือ้สายมสุลิมที่สวมใส่ผ้าคลมุศีรษะ ด้านการรับเข้าท างาน 
ร่วมกบัมีการกีดกนัทางสงัคมและการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ทางสงัคม 

                                                           
 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการระหว่างประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (A graduate students of Politics and International Relations 
Program, Faculty of Political Science, Thammasat University) 
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 3. ลักษณะที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคทางด้านการศึกษาต่อ
นักเรียนสตรีมสุลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ ตลอดจนนักเรียนสตรีชาวฝร่ังเศสเชือ้สาย
มสุลิมที่สวมใสผ้่าคลมุศีรษะ เน่ืองจากขดักบัหลกัการฆราวาสนิยมของสงัคมฝร่ังเศส 

ส าหรับปัจจยัร่วมที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะการเกลียดกลวัอิสลามผ่านอตั-
ลกัษณ์ฮิญาบในสังคมฝร่ังเศส ระหว่างช่วงเวลาปี ค.ศ. 2004-2015 จากการศึกษา 
พบวา่ สภาวะการเกลียดกลวัอิสลามผ่านอตัลกัษณ์ฮิญาบในสงัคมฝร่ังเศสได้ทวี ความ
รุนแรงมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากปัจจยัร่วมจากเหตกุารณ์การบกุโจมตีส านักพิมพ์ชาร์ลี เอ็บ-
โด (Charlie Hebdo) ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2015 ติดตามมาด้วยเหตุการณ์
โศกนาฏกรรมกลางกรุงปารีส ในคืนวันศกุร์ที่ 13 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน ปลกุเร้าให้
กระแสการเกลียดกลัวอิสลามปกคลุมไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศฝร่ังเศส โดยอัต -
ลกัษณ์ฮิญาบกลายเป็นปราการดา่นแรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเกลียดกลวั
อิสลามในสงัคมฝร่ังเศสในห้วงเวลาดงักลา่วที่ผ่านมา 

ค าส าคัญ : อตัลกัษณ์, ผ้าคลมุศีรษะ, ฮิญาบ, การเกลียดกลวัอิสลาม 

 
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 head-
scarves, 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. บทน า 

  “ผ้าคลมุศีรษะไม่ได้แสดงถึงแฟชัน่ความทนัสมยั มนัหมายถึง
การตกเป็นทาสของสตรี นอกจากนี้จงระวังการส่งสาส์นแห่ง
อดุมการณ์ทีแ่พร่กระจายอยู่เบือ้งหลงัสญัลกัษณ์ทางศาสนา” 

             นายมานเูอล วอลส์1 (Agence France-Presse, 2016) 

                                                           
1 อดีตนายกรัฐมนตรีฝร่ังเศส 
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กฎหมายการแบ่งแยกรัฐออกจากศาสนจกัรเกิดขึน้ในปี ค.ศ. 1905 ตรงกับ
สาธารณรัฐที่ 3 ของประเทศฝร่ังเศส ผลจากกฎหมายดงักลา่วแบง่แยกให้ทัง้รัฐและศา-
สนจกัรเป็นอิสระตอ่กนั โดยแนวคิดรัฐฆราวาสประกอบด้วยแนวทาง 3 ประการ ได้แก่ 
ประการแรก การมีเสรีภาพด้วยการมีสติชอบ ระลึกรู้  ประการที่สอง การมีความเท่า-
เทียมกันทางสิทธิระหว่างผู้ ที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในทางศาสนาและผู้ ที่ไม่มีความ -
เชื่อมั่นศรัทธาในทางศาสนา ประการสุดท้าย รัฐต้องกระท าการอันเสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์โดยรวมแห่งรัฐ ซึ่งการด ารงรักษาแนวทางแห่งรัฐฆราวาส หมายถึง การ -
ปฏิเสธอภิสิทธ์ิพิเศษทกุอยา่งที่ผกูพนัไปถึงเร่ืองของศาสนา เม่ือเป็นเชน่นีจ้งึจะสามารถ
รักษาไว้ซึง่ความเสมอภาคเทา่เทียมกนัได้ (Cerf, 2015) 
 จดุมุง่หมายหลกัแหง่แนวทางรัฐฆราวาสนิยมก่อตวัขึน้ตามเจตคตบินความ-
เป็นกลางทางศาสนาของรัฐที่เอือ้ตอ่การมีสิทธิโดยเสรี ด้วยการอนญุาตให้พลเมืองของ
รัฐมีสิทธิในการเลือกสรรเพื่อสิ่งที่เหมาะสมกบัตนเองที่สดุ ภายใต้การสงวนไว้ซึ่งความ-
เป็นกลางอย่างพร้อมเพรียงกันในพืน้ที่สาธารณะ อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลักการรัฐ -
ฆราวาสจะเกิดขึน้ในประวตัิศาสตร์ของประเทศฝร่ังเศส แต่การหวนกลบัมาเน้นย า้ให้
ความส าคญักับแนวทางดงักล่าวอย่างมีนัยส าคญัได้สะท้อนภาพของการเพิ่มจ านวน
ขึน้ของชาวมสุลิมซึ่งปรากฏขึน้อย่างเด่นชัดในสภาพสังคมฝร่ังเศสระหว่างช่วงเวลา
หลายทศวรรษที่ผ่านมา (De Benoist, 2015) ทัง้นีป้ระเทศฝร่ังเศสมีชาวมุสลิม
ประมาณ 4-5 ล้านคนและมีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากเป็นอนัดับที่ 2 ของประเทศ
ฝร่ังเศส ส่งผลให้เร่ืองของศาสนาและจิตวิญญาณเป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อประเทศ
ฝร่ังเศส ก่อให้เกิดการตระหนกั รวมถึงสง่เสริมฟืน้ฟหูลกัการรัฐฆราวาสนิยมท่ามกลาง
ความยากล าบากในการบรูณาการทางสงัคมที่มีความหลากหลาย (Français, n.d.) ใน
ปี ค.ศ. 2007 สนุทรพจน์ของอดีตประธานาธิบดีนิโกลาส์ ซาร์โกซี (Nicolas Sarkozy) 
ได้ปลกุเร้าไปสูก่ารเทิดทนูคณุคา่แหง่แนวคิดฆราวาสนิยม อนัมีบทบาทเปรียบดงัหวัใจ
ส าคญัในบริบททางศาสนาของสงัคมฝร่ังเศส ซึง่สง่ผลตอ่บรรดานกัคิดที่อยู่ในกรอบอนั
เคร่งครัดแห่งแนวทางฆราวาสนิยมที่ถือก าเนิดขึน้ในปี ค.ศ. 1905 พวกเขาไม่สามารถ
ยอมรับความตกต ่าหรือเสื่อมถอยของแนวคิดดงักลา่วได้ ดงัถ้อยค าประจกัษ์พยานของ      
สเตฟานี อ็องแน็ต โวเช (Stéphanie Hennette Vauchez) และแว็งซองต์ วาลองแต็ง 
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(Vincent Valentin) ศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายและนักเขียนผลงานเร่ือง L’Affaire 
Baby Loup ou la nouvelle Laïcité ที่กลา่ววา่ “แนวคิดฆราวาสนิยมทีเ่นน้ย ้าโดยนิโก-
ลาส์ ซาร์โกซี เป็นหลกัการส าคญัอนัเป็นเคร่ืองมือในการต่อต้านวฒันธรรมอิสลาม” 
(Cerf, 2015)  
 แรงกระเพ่ือมจากประเด็นผ้าคลมุศีรษะเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางใน
สังคมฝร่ังเศส ก่อนที่จะได้รับความสนใจทั่วทัง้ทวีปยุโรปในเวลาต่อมา ส าหรับใน
ประเทศฝร่ังเศสกฎหมายการห้ามสวมใสผ้่าคลมุศีรษะ (ฮิญาบ) ภายในบริเวณโรงเรียน
และสถานศึกษามีขึน้ในปี ค.ศ. 2004 พร้อมกับการห้ามแสดงออกถึงสญัลกัษณ์อ่ืน ๆ 
ทางศาสนา ขยายผลไปสู่ปี ค.ศ. 2011 อดีตประธานาธิบดีซาร์โกซี ประกาศกฎหมาย
การห้ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะที่ปิดบงัใบหน้า ( le voile intégral) ในพืน้ที่สาธารณะ 
ทัง้นีเ้พ่ือปฏิบตัิตามและสนองตอบตอ่หลกัการรัฐฆราวาสนิยมด้วยการสงวนรักษาไว้ซึง่
ความเป็นกลางทางศาสนา (Chrisafis, 2016) โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศ
ฝร่ังเศสต้องเผชิญกับการเคลื่อนไหวเพื่อจัดระเบียบการแต่งกายของสตรีมสุลิม ซึ่ง
เคร่ืองหมายที่เก่ียวข้องกับกรณีนี ้ประกอบด้วย ผ้าคลมุศีรษะที่ปิดบงัใบหน้า (burqa) 
ผ้าคลมุศีรษะชนิดที่เปิดเพียงดวงตา (niqab) รวมถึงผ้าคลมุศีรษะ (headscarf) หรือ 
“ฮิญาบ” (hijab) ปฏิบตัิการดงักล่าวนีมุ้่งปทูางไปสู่ความคิดริเร่ิมในการออกกฎหมาย
การห้ามสวมใส่ผ้าคลมุศีรษะที่ปิดบงัใบหน้าในพืน้ที่สาธารณะ อนัมีรากฐานส่วนหนึ่ง
มาจากปัญหาการเกลียดกลัวอิสลามในสังคมฝร่ังเศสที่ก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
(อนชุ อาภาภิรม, 2553: 39)  

ในแง่มุมตามที่มาแห่งการแต่งกายของสตรีมุสลิม โดยวัฒนธรรมตาม
พืน้ฐานอดุมการณ์แหง่อิสลามนัน้ การปกปิดร่างกายของสตรีถือเป็นหลกัการขัน้ต้นที่มี
ความส าคญัมากประการหนึ่ง ทศันะของอิสลามเก่ียวกบัสตรีนัน้มีความแตกตา่งไปจาก
ตะวนัตก อิสลามพิจารณาว่าสตรีมีร่างกายคร่ึงหนึ่งเป็นของสงัคมและสตรีควรใช้ชีวิต
อย่างมีมาตรฐาน มีคุณค่าเช่นเดียวกับบุรุษ ศาสนาอิสลามสร้างความสมดุลในเร่ือง
ของชีวิตสว่นตวัและชีวิตทางสงัคมให้กบัสตรี (มรุตซา มตุะฮฺฮารี, ม.ป.ป.) จดุมุ่งหมาย
ส าคญัของการสวมใสเ่สือ้ผ้าอาภรณ์ของสตรีมสุลิมจงึถือเป็นเกราะที่จะผดงุรักษาไว้ซึ่ง
ความมีวิทยปัญญาอนัลกึซึง้ของมนษุย์ ควบคู่ไปกับการมีความมุ่งหวงัที่จะด ารงรักษา
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ศีลธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป (ญะมาล อ.บาดาวี, ม.ป.ป.: 33) ท่ามกลาง
สถานการณ์ที่ยากล าบากในดินแดนประเทศโลกเสรี อัตลกัษณ์ฮิญาบมีนัยแห่งการ -
ด ารงอยู่ของชนส่วนน้อยทางศาสนา เพื่อให้เกิดความยตุิธรรม ตลอดจนความเสมอ
ภาค ความพยายามในการสวมใส่ผ้าคลมุศีรษะของสตรีมสุลิมมีจดุมุ่งหมายเพื่อที่จะ
ปฏิเสธภาพพจน์เชิงลบที่มีต่อศาสนาอิสลาม ทัง้ยังแฝงไว้ด้วยศรัทธาว่าเป็นการ -
เสริมสร้างอัตลักษณ์ในความเป็นมุสลิมต่อการเผชิญหน้ากับอคติ อิสลามนิยมจึง
เปรียบประดุจกองหน้าแห่งการต่อสู้ เพื่อสิทธิสตรีของอิสลามในปัจจุบัน ดังนัน้ใน
ความหมายนี ้ผ้าคลมุศีรษะจงึเป็นสญัลกัษณ์ในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้เกิดขึน้
ในสงัคมนั่นเอง (Ahmed, 2011: 40-43 อ้างถึงใน พทุธพล มงคลวรวรรณ, 2555: 13-
17) 

อย่างไรก็ตาม อัตลักษณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ได้ผูกโยงกับการขยายตัวของ
อารยธรรมตะวนัตก ความขัดแย้งทางอดุมการณ์ที่ต่อต้านความเป็นสมยัใหม่ของยคุ -
โลกาภิวัตน์ได้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการปะทอุอกมาในรูปแบบของความรุนแรง 
(สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์, 2555: 281) โดยเม่ือวนัที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2015 ได้เกิด
เหตุการณ์การบุกโจมตีส านักพิมพ์ชาร์ลี เอ็บโด (Charlie Hebdo) หนังสือพิมพ์แนว
ล้อเลียนเสียดสีของประเทศฝร่ังเศส ส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิตหลายราย รวมถึงนักเขียน
การ์ตูนและบรรณาธิการชื่อดงัของส านักพิมพ์ด้วย โดยเหตุการณ์นีเ้กิดขึน้ 3 ชั่วโมง
ภายหลงัส านกัพิมพ์ดงักลา่วทวิตภาพล้อเลียนศาสดาของศาสนาอิสลาม ซึง่ก่อนหน้านี ้
ทางส านกัพิมพ์เคยถกูตกัเตือนเก่ียวกบัการพิมพ์ภาพการ์ตนูล้อเลียนดหูม่ินศาสดาของ
ศาสนาอิสลามมาแล้วหลายครัง้ ส าหรับ “ชาร์ลี เอ็บโด” เป็นหนังสือพิมพ์รายสปัดาห์
ของฝร่ังเศสที่มีเนือ้หาล้อเลียน เสียดสีเหน็บแนม วิพากษ์วิจารณ์ ผู้ น า การเมือง 
ตลอดจนทกุ ๆ ศาสนา มีผลให้เคยถกูโจมตีมาแล้วหลายครัง้ในอดีต แต่ผลลพัธ์ในครัง้
นีรุ้นแรงที่สดุและอกุอาจกวา่ทกุครัง้ที่ผ่านมา (แนวหน้า, 2558) 

โศกนาฏกรรมครัง้รุนแรงเกิดขึน้อีกครัง้ที่ประเทศฝร่ังเศส ในคืนวนัศกุร์ที่ 13 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 ณ สถานบันเทิงหลายแห่งกลางกรุงปารีสและสนามกีฬา 
Stade de France ได้ถกูผู้ก่อการร้ายโจมตีพร้อมกนั เหตกุารณ์นีท้ าให้มีผู้ เสียชีวิต 129 
คน บาดเจ็บ 300 คน สาหัส 99 คน (นงนชุ สิงหเดชะ, 2558: 52) ต่อมาเจ้าหน้าที่
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สามารถพิสจูน์หลกัฐานอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล พบว่า ในจ านวนนีมี้ผู้ก่อเหต ุ4 คน เป็น 
ผู้ ถือสัญชาติฝร่ังเศส (มติชน สุดสัปดาห์, 2558: 110-111) ความรุนแรงที่เกิดขึน้
ผลกัดนัให้ประเด็นทางศาสนาและวฒันธรรมมกัถกูใช้เป็นทัง้ข้ออ้างและเหตผุล รวมถึง
เง่ือนไขส าคญัที่ท าให้ความขัดแย้งบานปลาย (โชคชยั วงษ์ตานี, 2555: 27) ความท้า-
ทายใหมท่ี่เกิดขึน้ในสงัคมฝร่ังเศส ภายหลงัการเกิดเหตกุารณ์ความรุนแรง ปกคลมุไป
ด้วยกระแสแหง่การเกลียดกลวัอิสลาม (Islamophobia) ร่วมกบัพลงัแห่งกระแสการท า
ให้เป็นอิสลาม (Islamization) ซึ่งด าเนินไปพร้อมกัน ควบคู่กับการมีลกัษณะของการ-
ปะทะกันอยู่เสมอจนกระทั่งน าไปสู่การใช้ความรุนแรงระหว่างชาวฝร่ังเศสและชาว -
มสุลิมในสงัคมฝร่ังเศส (Geaves and et. al., 2004 อ้างถึงใน ครองธรรม นีละไพจิตร, 
2556: 19-20) กลายเป็นปัญหาความขดัแย้งที่ลกุลามติดตามมา ทัง้นีอ้ตัลกัษณ์ฮิญาบ 
ได้กลายเป็นปราการด่านแรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะการเกลียดกลัว
อิสลามที่ปรากฏขึน้ในสงัคมฝร่ังเศสระหวา่งห้วงเวลาหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา 

 
2. แนวคิดฆราวาสนิยม (Secularism) 

 การถือก าเนิดแนวความคิดฆราวาสนิยมเป็นดอกผลของความอตุสาหะใน
การก าหนดที่ทางระหว่างศาสนาและอาณาจกัรในยุคกลางที่ยงัพร่าเลือน ไม่มีความ -
ชดัเจน กลา่วคือ ในยคุดงักลา่วนี ้ส านักวาติกันมีบทบาทและอ านาจควบคมุทัง้ในทาง
ศาสนาและการเมืองเหนืออาณาจักรอย่างเบ็ดเสร็จ ภายใต้การรวมศูนย์กลางของ
อ านาจไว้ที่พระสนัตปาปา (pope) (อนนัต์ชยั เลาหะพนัธุ, 2553 อ้างถึงใน ฑภิพร สพุร, 
2554: 97) ทัง้นีก้ารครอบครองอ านาจของพระสันตะปาปามีเป้าหมายเพื่อลดทอน
อิทธิพลและอ านาจของกษัตริย์ ตลอดจนประชาชนที่แข็งข้อต่อคริสตจักร ส่งผลให้
คริสตจกัรประสบความส าเร็จในการยึดกุมอาณาจกัรทัง้ทางโลก รวมถึงทางศาสนาได้
อย่างเด็ดขาด แต่เม่ือเหตุผล การตัง้ค าถามและการตรวจสอบได้ขยายขอบเขตมี
อิทธิพลปกคลุมในเวลาต่อมา สังคมยุโรปก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยา 
(renaissance) ปฐมบทแห่งการน าพาการพัฒนาสังคมเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ (modern 
society) ซึ่งเป็นช่วงเวลาของความเจริญก้าวหน้า อันมีจุดมุ่งหมายให้มวลมนุษย์
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ปราศจากความขลาดเขลาและความไร้เหตผุล (Rosenau, 1992: 5 อ้างถึงใน ฑภิพร  
สพุร, 2554: 98) กระบวนการที่ว่านีไ้ด้ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชดัในยคุแห่งการรู้แจ้ง 
(the Age of Enlightenment) ในศตวรรษที่ 18 นับเป็นช่วงเวลาที่ความเชื่อมัน่มีอยู่ใน
ตวัมนษุย์ พร้อมด้วยสติปัญญา นอกจากนีย้งัมีความพยายามในการสร้างบรรทดัฐาน
เพ่ือควบคมุสงัคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Laborde, 2008: 7 อ้างถึงใน ฑภิพร สุ-
พร, 2554: 98) อันหมายความถึงในยคุสมัยใหม่ความเสมอภาคเท่าเทียมกันเป็น
จดุหมายที่ส าคญั เป็นสาเหตุให้ต้องแยกศาสนาออกจากการเมือง แนวคิดฆราวาส -
นิยมมีคณุลักษณะที่โดดเด่นในกรอบแนวคิดแบบชมุชนจินตกรรม2 โดยไม่ได้มองว่า
ศาสนาเป็นมาตรฐานที่ส าคัญของรัฐ เน่ืองจากไม่ได้ใช้ศาสนาเป็นเกณฑ์ในการ-
พิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้คนในสงัคม (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ม.ป.ป.: 248) 
 จอร์จ จาคอบ โฮลโยค (George Jacob Holyoake) ได้กล่าวถึงหลกัการ
การแบง่แยกระหวา่งรัฐและศาสนา หรือ “แนวคิดฆราวาสนิยม” มีใจความสรุปว่า การ-
แบง่แยกระหว่างรัฐและศาสนาตามแนวคิดฆราวาสนิยมมีเพื่อการปลดปล่อยระหว่าง
รัฐและศาสนา (Holyoake, 1996 อ้างถึงใน ฑภิพร สพุร, 2554: 96) โดยมีภารกิจหลกัที่
จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นกลาง (neutral) งดเว้นการให้สิทธิพิเศษแก่ศาสนาใด ๆ 
(Esposito, 2002: 156 อ้างถึงใน ฑภิพร สพุร, 2554: 96) ทางด้านนักปรัชญาการเมือง
แห่งศตวรรษที่ 20 จอห์น โรวส์ (John Rawls) อธิบายว่า อดุมการณ์สาธารณรัฐนิยม

                                                           
2 ชุมชนในจินตนาการแสดงให้เห็นถึงความสมัพันธ์ในรูปแบบท่ีเป็นความสมัพันธ์ภายนอก
ระหว่างชมุชนนัน้ ๆ กับบรรดาชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีมีในโลก ในเวลาเดียวกันก็ด าเนินความสมัพนัธ์
ภายในระหว่างสมาชิกในชุมชนผู้ ร่วมชนชัน้ เชือ้ชาติ เพศ วยั และศาสนา เป็นต้น ในชุมชน
นัน้เอง โดยความสมัพนัธ์ดงักลา่วถกูแสดงผ่านภาพท่ีสร้างขึน้ (construct) ในมโนจินตนาการ 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หนึ่ง สถานท่ีในจินตนาการ (imagined common place) มี
ขอบเขตและแผนท่ีเป็นเคร่ืองมือในการจินตนาการ สอง อดีตร่วมกันในจินตนาการ 
(imagined common past) ผ่านประวตัิศาสตร์เป็นเคร่ืองมือส าคญัในจินตนาการ และสาม 
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกันในจินตนาการ (imagined common ties) โดยสญัลกัษณ์ประจ าชาติ
ตา่ง ๆ เป็นเคร่ืองมือในการจินตนาการ ดรูายละเอียดใน Bell, 1993 อ้างถึงใน เกษียร เตชะพี-
ระ, 2561: 53. 
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ของประเทศฝร่ังเศสคล้ายคลงึกบัแนวคิดเสรีนิยมที่เร่ิมจากการปฏิรูปศาสนา กล่าวคือ 
พลเมืองมีสิทธิโดยชอบธรรมในการนับถือศาสนาใด ๆ ก็ได้ในพืน้ที่ส่วนตัว แต่ในพืน้ที่
สาธารณะพลเมืองจะต้องเคารพเห็นพ้องกับสมาชิกในสงัคมเดียวกันด้วยการไม่หยิบ
ยกเอาความเชื่อหรือความศรัทธาหนึ่งใดมาควบคมุสงัคม (Joppke, 2009: 29 อ้างถึง
ใน ฑภิพร สพุร, 2554: 99)  
 แนวคิดฆราวาสนิยมมุง่หมายให้การเมือง เศรษฐกิจและการศึกษาหลดุพ้น
จากระบบการเมืองการปกครองที่สถาปนาขึน้โดยศาสนา ผ่านการเรียนรู้จากภาพใน
ประวัติศาสตร์ว่าเม่ือการเมืองการปกครองอยู่ภายใต้อ านาจที่อิงกับศาสนา สิทธิ -
มนุษยชน เสรีภาพ ตลอดจนประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึน้ไม่ได้ สืบเน่ืองจาก
บทบาทของศาสนานัน้ผกูพนัถึง ข้อผกูมดั กฎ ค าสัง่สอนของพระเจ้า ที่ก าหนดเก่ียวพนั
กบัระบบการเมืองการปกครอง ศีลธรรมจารีต ประเพณี วฒันธรรมของสงัคม รวมถึงวิถี
ชีวิตของพลเมือง สิ่งที่กลา่วมานีพ้บได้ชดัเจนในศาสนาอิสลาม แม้จะเป็นเชน่นี ้ศาสนา
ก็ยงัคงเป็นสว่นหนึ่งแหง่วิถีคูข่นานที่ด ารงอยูท่ัง้ในชีวิตและสงัคมอยา่งไม่สามารถจะท า
ให้หายไปได้ ด้วยเหตนีุอิ้ทธิพลของยคุสมยัใหม่ที่แยกศาสนาออกจากการเมือง ส่งผล
กระทบให้ศาสนาอิสลามตกอยู่ในสถานะศาสนาที่แปลกแยกในที่สดุ (สรุพศ ทวีศกัดิ์, 
2560: 25)  
 การด ารงอยู่ของแนวคิดฆราวาสนิยมในสังคมฝร่ังเศสเกิดขึน้จากการถูก
ผลิตซ า้ (Althusser, 1977 อ้างถึงใน ฑภิพร สพุร, 2554: 100) ผ่านสถาบนัทางสงัคม
เป็นตวัประสาน เช่น โรงเรียน สื่อมวลชน ตลอดจนสถาบนัทางศาสนา (คริสต์) ทัง้นี ้
เพ่ือให้สงัคมมีอดุมการณ์ที่ด าเนินไปด้วยกัน(กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวิมาน, 
2553: 221) ในทางตรงกันข้าม ผลจากการประกอบสร้างรัฐฆราวาสในทางปฏิบตัิได้
สะท้อนภาพของความขัดแย้งระหว่างเอกภาพของรัฐกับสิทธิส่วนบุคคลของปัจเจกชน 
ด้วยเหตผุลที่รัฐสมยัใหมมุ่ง่สร้างสงัคมให้เป็นปึกแผ่น พร้อมกบัเลือกที่จะปฏิเสธวิถีชีวิต
วฒันธรรมของชนส่วนน้อยในสงัคม สิ่งนีไ้ด้น ามาซึ่งความรู้สึกที่แบ่งแยกและแตกร้าว 
(Laborde, 2008: 5 อ้างถึงใน ฑภิพร สพุร, 2554: 102) ดงัจะเห็นได้จากกรณีปัญหา
ผ้าคลมุศีรษะของสตรีมสุลิมในสงัคมฝร่ังเศสที่เป็นปัญหาเรือ้รังมาตัง้แต่ปี ค .ศ.1989 
และเป็นปัญหาเร่ือยมาอีกหลายครัง้ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการประกาศกฎหมาย
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การห้ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะในบริเวณโรงเรียนและสถานศึกษาในปี ค.ศ. 2004 
รวมถึงการห้ามสวมใส่ผ้าคลมุศีรษะที่ปิดบงัใบหน้าในพืน้ที่สาธารณะในปี ค .ศ. 2011 
สง่ผลให้ผ้าคลมุศีรษะกลายเป็นสญัลกัษณ์ที่ขดัตอ่กฎหมายของรัฐฆราวาส อดุมการณ์
หลกัในการก่อตัง้สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

 
3. ภาพสะท้อนของชาวมุสลิมในสังคมฝร่ังเศส 

3.1 ชาวมุสลิมและการเกลียดกลัวอิสลามในสังคมฝร่ังเศส ช่วงเวลา
หลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 (ค.ศ. 1945) ประเทศฝร่ังเศสเผชิญกับปัญหาชาวมสุลิม
อพยพเพื่อเข้ามาหางานท า ส่วนใหญ่พวกเขาเป็นชาวมาเคแบ็งส์ (des Maghrébins) 
ประกอบด้วย ชาวแอลจีเรีย ชาวตนีูเซีย และชาวโมร็อคโค (Mauchamp, 2004: 14) 
สาเหตขุองการอพยพมาของชาวมสุลิมจ านวนมากส่วนหนึ่งมาจากสงครามกลางเมือง
ในการต่อสู้ เพื่อเอกราช บางส่วนก็เดินทางมาเพื่อแสวงหาคณุภาพชีวิตที่ดีกว่าและที่
ส าคญัที่สดุ คือ การขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วของประเทศฝร่ังเศส ส่งผลให้มี
การยอมรับชาวมสุลิมอพยพเหล่านีเ้ข้ามาเป็นแรงงานภายในประเทศ (Johnson, n.d. 
อ้างถึงใน อนชุ อาภาภิรม, 2553: 39) พวกเขามีแหลง่พกัพิงอยู่แถบชานเมืองตามเมือง
ใหญ่ ๆ และมีจ านวนไม่น้อยอาศัยอยู่ในย่านชุมชนแออัดที่มีการสร้างเขตแดนของ
ตนเองขึน้พร้อมกับมีหลกัธรรมเนียมปฏิบตัิของตนเอง พวกเขาถกูมองว่าเป็น “คนอืน่” 
ที่ไม่ใช่ชาวฝร่ังเศส ส าหรับเร่ืองนีเ้ห็นได้ชดัเจนตัง้แต่ทศวรรษที่ 1980 เม่ือชมุชนชาว-
มุสลิมเร่ิมขยายตัวแพร่กระจายมากขึน้ ๆ ความหวาดระแวงของชาวฝร่ังเศสก็ได้
ยกระดบัครอบคลมุในทกุ ๆ ด้าน ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและวฒันธรรม 
ก่อให้เกิดความเกลียดกลวัในสิ่งที่เป็นอิสลามในหลายประการ ได้แก่ (Johnson, n.d. 
อ้างถึงใน อนชุ อาภาภิรม, 2553: 39) 

 1) การอยูใ่นชมุชนยากจนแออดั เป็นบอ่เกิดแหง่แหลง่อาชญากรรม 
 2) การมีศาสนาและอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากชาวคริสต์ ในข้อที่

ศาสนาอิสลามได้กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตประจ าวัน ตรงข้ามกับชาวฝร่ังเศสที่มี
ศาสนาเป็นเพียงสว่นหนึ่งของชีวิตเทา่นัน้ 
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 3) ความแตกตา่งทางด้านประชาธิปไตย สิทธิมนษุยชนและวฒันธรรม 
โดยเฉพาะการแต่งกายของสตรีมสุลิม (ผ้าคลมุศีรษะ) สิ่งก่อสร้างที่มีสถาปัตยกรรม
แบบอิสลาม (มสัยิด) ตลอดจนการตอ่สู้ในเร่ืองของกฎหมายอิสลาม (ชารีอะฮ์)  

 4) การก่อการร้าย  
ความหวาดระแวงและความเกลียดกลัวอิสลามที่เกิดขึน้ในสังคมฝร่ังเศส 

ส่งผลให้สถานภาพของชาวมสุลิมเหล่านีไ้ด้ถกูสัน่คลอนและเปลี่ยนแปลงไป พวกเขา
ถูกมองว่าเข้ามาแย่งงานของชาวฝร่ังเศสเจ้าของบ้าน เกิดผลกระทบต่อสถานะทาง
สงัคมของชาวมสุลิมรุ่นตอ่มา ผู้ที่เกิดและเติบโตในสงัคมฝร่ังเศสคนรุ่นลกูรุ่นหลานของ
ชาวมสุลิมอพยพต้องเผชิญกับแรงกดดนัจากสงัคมฝร่ังเศสคล้ายกับเป็นพลเมืองชัน้
สองด้วยการถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม บ่มเพาะไปสู่ความ -
ก้าวร้าวรุนแรง พวกเขาจึงปฏิเสธสังคมและพร้อมที่จะตอบโต้สงัคมด้วยความรุนแรง  
(สรุชาติ บ ารุงสขุ, 2558: 51) 

3.2 กฎหมายการห้ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะในบริเวณโรงเรียนและ
สถานศึกษา ปี ค.ศ. 2004 ในปี ค.ศ.2003 ประเด็นเร่ืองผ้าคลมุศีรษะเป็นเร่ืองแรก ๆ 
ที่ถกูน ามาเข้าที่ประชมุแหง่ชาติเม่ืออดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม นายซาร์โกซี 
ยืนยันว่า สตรีมุสลิมต้องถอดผ้าคลุมศีรษะออก ขณะถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัว
ประชาชน สืบเน่ืองมาจากกรณีการก่อวินาศกรรมเม่ือวนัที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ประเด็นเร่ืองผ้าคลุมศีรษะ ได้ตื่นตัวขึน้มาในสังคม
ฝร่ังเศสอีกครัง้หนึ่ง เป็นผลให้ในเดือนกรกฎาคม ปีเดียวกัน อดีตประธานาธิบดีฌาคส์ 
ชีรัค (Jacques Chirac) ได้นัดแนะให้คณะรัฐบาล รวมถึงสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร 
นายแบคนาค์ สตาซี (Bernard Stasi) ส ารวจความเป็นไปได้และเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือ
ร่างเป็นกฎหมายบงัคบัใช้ (Bowen, 2008: 30) มีผลให้วนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2004 
รัฐสภาฝร่ังเศสลงความเห็นชอบผ่านกฎหมายฉบบันีด้้วยคะแนนเสียง “เห็นด้วย” 494 
เสียง ต่อคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” 36 เสียง (Smith, n.d.) เบือ้งหลงัเจตนารมณ์การ-
ประกาศบังคับใช้กฎหมายการห้ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะในปี ค.ศ. 2004 อดีต
ประธานาธิบดีชีรัค ได้กล่าวเน้นย า้ถึงอดุมการณ์ “รัฐฆราวาสไม่สามารถยืดหยุ่นผ่อน
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ปรนได้” ทัง้นีก้ารประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว มุ่งเน้นในบริเวณโรงเรียนและ
สถานศกึษาที่มีเป้าหมายเป็นนกัเรียนสตรีมสุลมิ ตลอดจนนกัเรียนสตรีชาวฝร่ังเศสเชือ้-
สายมสุลิมทัว่ทัง้ประเทศฝร่ังเศส (Smith, 2004) 

3.3 กฎหมายการห้ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะที่ปิดบังใบหน้าในพ้ืนที่

สาธารณะ ปี ค.ศ. 2011 ภายหลงัการได้รับต าแหน่งประธานาธิบดีฝร่ังเศส ในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 2007 (Porter & Prince, 2009) หนึ่งนโยบายส าคญัที่อดีตประธานา-
ธิบดีซาร์โกซี มุง่ด าเนินการ คือ การออกกฎหมายการห้ามสวมใส่ผ้าคลมุศีรษะที่ปิดบงั
ใบหน้าในพืน้ที่สาธารณะ โดยวนัที่ 22 มิถนุายน ค.ศ. 2009 อดีตประธานาธิบดีซาร์โกซี 
ได้แสดงเจตจ านงอย่างชดัเจนเร่ืองผ้าคลมุศีรษะที่ปิดบงัใบหน้า ว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับ
ในประเทศฝร่ังเศส เน่ืองจากถกูพิจารณาวา่คกุคามตอ่คณุคา่แหง่ความเป็นรัฐฆราวาส
ของสาธารณรัฐ ทัง้ยังเป็นเคร่ืองแต่งกายที่รัฐบาลฝร่ังเศสพิจารณาว่าไม่ส่งเสริมต่อ 
การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม และชีใ้ห้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกัน
ทางเพศระหว่างบุรุษและสตรี ประกอบกับถกูมองว่าเป็นภัยแห่งความมั่นคงของชาติ 
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา สอดคล้องกับแนวทางของอดีตประธานาธิบดีซาร์โกซีที่ได้ให้
ความเห็นว่า ประเทศฝร่ังเศสมีความจ าเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งค่านิยมของปัจเจกชนและ
เกียรติของมนษุย์ควบคู่ไปกับความมัน่คงปลอดภยั (Joppke, 2009 อ้างถึงใน ฑภิพร  
สพุร, 2554: 113) ผลพวงจากการแสดงเจตนารมณ์ในครัง้นีน้ าไปสู่การประกาศใช้
กฎหมายการห้ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะที่ปิดบังใบหน้าในพืน้ที่สาธารณะในปี ค .ศ. 
2010 อนัมีผลบงัคบัใช้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2011 ตามแนวทางของรัฐฆราวาส
นิยมมีผลให้สตรีมุสลิม ตลอดจนสตรีชาวฝร่ังเศสเชือ้สายมสุลิมที่ฝ่าฝืนจะต้องไปที่
สถานีต ารวจเพ่ือรับทราบการตกัเตือนจากเจ้าหน้าที่ พร้อมทัง้รับโทษปรับครัง้ละ 150 € 
(ยโูร) (Brumley, 2015) 

 
 
 



วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบรูพา ปีที่ 6 ฉบบัที่ 2                               13 

4. หน่ึงทศวรรษอัตลักษณ์ฮิญาบกับสภาวะการเกลียดกลัวอิสลาม
ในสังคมฝร่ังเศส (ค.ศ. 2004-2015) 

ปฐมบทเร่ืองผ้าคลมุศีรษะส่อเค้าลางของปัญหาออกมาครัง้แรกในปี ค.ศ. 
1989 ณ โรงเรียนแหง่หนึ่งที่เมืองเครย (Creil) ทางตอนเหนือของกรุงปารีส เม่ือนักเรียน
มธัยมสตรีมสุลิม 3 คน พร้อมใจกันสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะมาโรงเรียนและปฏิเสธที่จะ
ถอดผ้าคลุมศีรษะดังกล่าวออก เป็นผลให้ในเวลาต่อมาได้เป็นที่ถกเถียงกันอย่าง
กว้างขวางในสงัคมฝร่ังเศส สื่อตา่ง ๆ ได้ท าหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์กนัอย่างแพร่สะพดัถึง
หลกัการแนวคิดรัฐฆราวาสนิยม (la laïcité) ในช่วงเวลานัน้ (Berdah, 2016) ผ่านไป
กวา่ทศวรรษภายหลงัการประกาศใช้กฎหมายการห้ามสวมใส่ผ้าคลมุศีรษะในบริเวณ
โรงเรียนและสถานศกึษาในปี ค.ศ. 2004 ก่อให้เกิดการต่อต้านสตรีมุสลิมที่สวมใส่ผ้า-
คลมุศีรษะเพ่ิมมากขึน้เป็นวงกว้าง เน่ืองมาจากการส่อให้เห็นว่าแบ่งแยกและแตกต่าง 
(Ulhamid, 2015) สิ่งนีส้่งผลให้การเกลียดกลัวอิสลามปรากฏเพิ่มสูงขึน้ในสังคม
ฝร่ังเศส (The Muslim Observer, n.d.) ทัง้นีส้ภาวะการเกลียดกลวัอิสลามผ่านอตั-
ลกัษณ์ฮิญาบที่ปรากฏในสงัคมฝร่ังเศส ระหว่างช่วงเวลาหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา (ค.ศ. 
2004-2015) แบง่ออกได้เป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้

4.1 ลักษณะทีมี่การประทุษร้ายท าร้ายร่างกายสตรีมุสลิมที่สวมใส่ผ้า-
คลุมศีรษะตลอดจนสตรีชาวฝร่ังเศสเช้ือสายมุสลิมทีส่วมใส่ผ้าคลุมศีรษะ ราเบีย 
(Rabia) อาย ุ17 ปี สวมใสผ้่าคลมุศีรษะได้ตกเป็นเหยื่อการถกูท าร้ายร่างกายบนถนน
สาธารณะ เม่ือวนัที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 ที่ต าบลอาร์ชองเตย (Argenteuil) ชาน
เมืองกรุงปารีส (CBS News, 2013) แต่กลบัถกูนายกเทศมนตรีประจ าเมืองร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจกดดนัไมใ่ห้เธอเข้าร้องทกุข์เพ่ือแจ้งความเอาผิดกบัผู้ก่อเหต ุเป็นผลให้
ในเวลาต่อมาผู้ ประท้วงนับพันคนรวมตัวกันใกล้จตุรัสเล็ก ๆ ในต าบลดังกล่าวด้วย
ความรู้สกึโกรธแค้นในความไมเ่ป็นธรรมที่เกิดขึน้ (Sellouma, 2013) 

เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2015 สตรีชาวมสุลิมคนหนึ่งก าลงัตัง้ครรภ์ เธอ
สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะถูกโจมตีอย่างรุนแรงที่เมืองตูลูส (Toulouse) ทางตอนใต้ของ
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ประเทศฝร่ังเศส โดยชายคนหนึ่งที่กล่าวหาเธอเร่ืองการสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ เขาได้
กระชากผ้าคลมุศีรษะของเธอ จากนัน้เขาดงึผมของเธอ พร้อมกบัเหวี่ยงเธอลงที่พืน้และ
ทบุตีเธอหลายครัง้ เหตเุกิดที่ถนน Rose Garden ซึง่ตอ่มาเขาหลบหนีไปได้ ขณะที่มนีุร์ 
(Mounir) วยั 33 ปี พาบุตรสาว 2 คนไปโรงเรียน ขากลบัเธอได้พบกับชายหนุ่ม 2 คน 
ชายคนหนึ่งใน 2 คนนี ้ดึงผ้าคลมุศีรษะของเธอ และดึงผมเธอ เขาตะโกนอย่างดหูม่ิน
ว่า “ไม่มีแบบนีใ้นประเทศของเรา” เขาชกเธอหลายครัง้ เพื่อนชายที่มาด้วยกันกับเขา
ไม่ได้เก่ียวข้องกับเหตุการณ์การท าร้ายร่างกายในครัง้นี ้เขาพยายามห้ามปรามเพื่อ
บอกให้ผู้ ที่ก่อเหตุหยุดการกระท า จากเหตุการณ์นี ้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรพรรค
สงัคมนิยมของแคว้นโอ๊ต-การอน (Haute-Garonne) ซึ่งตัง้อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ
ฝร่ังเศส นายคริสต๊อฟ บอร์เชล (Christophe Borgel) ระบวุา่ เป็นการกระท าของพวกที่
เหยียดเชือ้ชาติและต่อต้านชาวมสุลิมที่นิยมความรุนแรง (Buchanan, 2015) ทัว่ทัง้ 
กรุงปารีส สตรีมสุลิมก าลงัเผชิญหน้ากบัความยากล าบากในการสวมใสผ้่าคลมุศีรษะ 

ทัง้นีจ้ากสถิติข้อมลูของศูนย์สังเกตการณ์ต่อต้านการเกลียดกลัวอิสลาม
แห่งชาติ (The National Observatory Against Islamophobia acts: NOAI) ระบุว่า 
ระหว่างปี ค.ศ. 2013-2014 ที่ผ่านมา 80% ของเหตกุารณ์การโจมตีที่เกิดขึน้จากการ-
เกลียดกลัวอิสลามพุ่งเป้าไปที่สตรีมุสลิม โดยเฉพาะผู้ ที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ 
(Iinanews, 2015) นอกจากนีย้งัมีข้อมลูเพิ่มเติมว่า การจู่โจมท าร้ายสตรีมสุลิมที่สวม-
ใสผ้่าคลมุศีรษะ สอ่ไปในทางรุนแรงมากยิ่งขึน้ โดยหลายเหตกุารณ์เกิดขึน้ในพืน้ที่โล่ง-
แจ้งและเป็นเวลากลางวัน ท่ามกลางสายตาของผู้ เห็นเหตุการณ์ที่เมินเฉย (The 
Muslim Observer, n.d.) ผลกระทบที่เกิดขึน้กับสตรีมสุลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ 
ตลอดจนสตรีชาวฝร่ังเศสเชือ้สายมสุลิมที่สวมใสผ้่าคลมุศีรษะ มีลกัษณะที่ไม่เป็นธรรม 
อย่างไรก็ตามสภาวะการเกลียดกลวัอิสลามในสังคมฝร่ังเศสก าลงัเป็นสิ่งที่พบเห็นได้
โดยทัว่ไป เก่ียวกบัเร่ืองนีโ้ครงการความร่วมมือในการตอ่ต้านการเกลียดกลวัอิสลามใน
ประเทศฝร่ังเศส (The French Collective against Islamophobia) รายงานว่า การ-
ตอ่ต้านจูโ่จมท าร้ายชาวมสุลิมเพิ่มมากขึน้เกือบ 2 เท่า จากสถิติ 298 กรณี เม่ือปี ค.ศ. 
2011 เพ่ิมจ านวนขึน้เป็น 469 กรณี ในปี ค.ศ. 2012 ทัง้นีก้ารจูโ่จมคกุคามที่เพิ่มสงูมาก
ขึน้มีเป้าหมาย คือ คนที่อยู่เพียงล าพงั โดยเฉพาะสตรีมสุลิม ทางด้านของผู้ เก่ียวข้อง 
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แอลซ่า เรย์ (Elsa Ray) ผู้ดแูลโครงการนี ้ชีว้่า เน่ืองจากผ้าคลมุศีรษะเป็นสญัลกัษณ์
ทางศาสนาที่สงัเกตเห็นได้ง่าย ส่งผลให้สตรีมสุลิม ตลอดจนสตรีชาวฝร่ังเศสเชือ้สาย-
มสุลิมถูกส่อให้เห็นว่าแตกต่างน าไปสู่การถูกต่อต้านและถูกท าร้ายร่างกายในที่สุด 
(Shackle, 2013) 

แม้วา่การปรากฏขึน้ของการเกลียดกลวัอิสลามจะพบได้ในหลายรูปแบบใน
สงัคมฝร่ังเศส อย่างไรก็ตามการเกลียดกลวัอิสลามรูปแบบหนึ่งที่สามารถพบได้บ่อย
ที่สุด ทัง้ยังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ คือ การพุ่งเป้าไปที่การโจมตีท าร้าย
ร่างกายสตรีมสุลิม เน่ืองจากอตัลักษณ์ฮิญาบที่มองเห็นได้ง่าย ส่งผลให้สตรีมสุลิมจึง
ตกเป็นเป้า เป็นผู้ แบกรับการถูกปองร้ายและถูกคุกคามมากกว่าบุรุษชาวมุสลิมที่
สามารถแต่งกายให้กลมกลืนเข้ากับสังคมด้วยเสือ้ผ้าแบบตะวันตก ตรงข้ามกับสตรี
มสุลิมที่ถกูมองเห็นว่าผ้าคลมุศีรษะ สื่อถึงเคร่ืองหมายของความเป็นอิสลามในสงัคม
ฝร่ังเศส (Bazian, 2016) 

ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศฝร่ังเศสที่ปกติ ปัญหาและ
อปุสรรคของสตรีมสุลิมที่สวมใสผ้่าคลมุศีรษะได้ฉายให้เห็นถึงความยากล าบากในการ-
ก้าวข้ามฟันฝ่าตอ่สู้ให้พ้นจากวิกฤตเร่ืองผ้าคลมุศีรษะที่เกิดขึน้ในสงัคมฝร่ังเศส ทว่าใน
เวลาต่อมาสถานการณ์ในเร่ืองดังกล่าวยิ่งทวีความเลวร้ายลงยิ่งกว่าเดิม เม่ือเกิด
เหตุการณ์การบุกโจมตีส านักพิมพ์ชาร์ลี เอ็บโด ที่กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ในวันที่     
7 มกราคม ค.ศ. 2015 ส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิต 12 คน รวมถึง นักวาดการ์ตูนและ
บรรณาธิการชื่อดงัของส านักพิมพ์ดงักล่าว นายต ารวจ 2 นาย นอกจากนีย้งัมีผู้ ได้รับ 
บาดเจ็บอีก 10 คน (Muslim Today, n.d.) การก่อเหตโุจมตีครัง้นีร้้ายแรงที่สดุในรอบ
หลายทศวรรษที่ผ่านมาในประเทศฝร่ังเศส สร้างความสูญเสียและเจ็บปวดแก่ผู้ คน 
น าพาไปสูส่ถานการณ์อนัยุง่ยากเต็มไปด้วยค าถามที่เดือดกรุ่นด้วยความไม่พอใจ เกิด
ชอ่งวา่งระหวา่งชาวฝร่ังเศสและชาวมสุลิมในเวลานัน้ (Aziz, 2015) ภายหลงัเหตกุารณ์
การบุกโจมตีส านักพิมพ์ชาร์ลี เอ็บโด การแสดงออกที่สื่อถึงการเกลียดกลัวอิสลามใน
สังคมฝร่ังเศสยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในทางที่มีอคติต่อชาวมุสลิมมากยิ่งขึน้ 
(Ulhamid, 2015) 
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4.2 ลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีมุสลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ 
ตลอดจนสตรีชาวฝร่ังเศสเช้ือสายมุสลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ ด้านการรับเข้า
ท างาน รวมถึงการกีดกันทางสังคมและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ในปี ค.ศ. 
2008 ฟาติมา อาฟิฟ (Fatima Afif) สตรีชาวฝร่ังเศสเชือ้สายมสุลิมถกูไล่ออกจากงาน 
ณ สถานดแูลเลีย้งดเูด็กปฐมวยั Baby Loup ภายหลงัจากที่เธอปฏิเสธการถอดผ้าคลมุ
ศีรษะ ทัง้นีเ้จ้าของกิจการยืนยันว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมายการห้ามสวมใส่ผ้าคลุม
ศีรษะในปี ค.ศ. 2004 พร้อมกับเห็นว่าพฤติกรรมของเธอส่อไปในทางที่ท้าทาย
กฎหมายดงักลา่ว (Abdelkader, 2015) ตอ่เน่ืองมาถึงปี ค.ศ. 2011 บริษัทแอร์ ฟรานซ์ 
(Air France) ได้ไลพ่นกังานสตรีมสุลิม ประจ าสาขาวอชิงตนั ดี.ซี. (Washington D.C.) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ออกจากงานด้วยสาเหตทุี่เธอเพิกเฉยต่อการถอดผ้าคลมุศีรษะ 
ส่งผลไปถึงคณะท างานด้านการส่งเสริมความสมัพนัธ์อเมริกัน-อิสลาม (The Council 
on American-Islamic Relations: CAIR) ที่ทกัท้วงว่าต้องมีการสอบสวนในเร่ืองนี ้
พร้อมกับเรียกร้องให้บริษัทแอร์ ฟรานซ์ (Air France) ออกมา ขอโทษสตรีมสุลิมคน
ดงักลา่ว รวมทัง้อนญุาตให้เธอกลบัเข้าท างานในต าแหน่งเดิมอีกครัง้ เบือ้งต้นทางด้าน
บริษัทชื่อดงัขอเวลาสอบสวนเร่ืองราวที่เกิดขึน้ก่อน เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้เน่ืองจากรัฐบาล
ฝร่ังเศสประกาศใช้กฎหมายการห้ามสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะในบริเวณโรงเรียนและ
สถานศกึษา ในปี ค.ศ. 2004 หลายปีที่ผ่านมา (Iqna, 2011) 

การเกลียดกลัวอิสลามผ่านอัตลักษณ์ฮิญาบในสังคมฝร่ังเศสยังปรากฏ
ออกมาในลักษณะของการกีดกันทางสังคม ตัวอย่างจากกรณีของ อามีนา (Amina) 
ที่มาพร้อมกับบุตรสาววัย 9 ขวบ เพื่อร่วมเดินทางไปกับการทัศนะศึกษาเยี่ยมชม
พิพิธภณัฑ์ที่ทางโรงเรียนจดัขึน้ ทนัทีที่ทัง้คูม่าถึง กลบัได้รับการปฏิเสธจากคณุครูที่ดแูล
นกัเรียนซึ่งก าลงัออกเดินทาง อามีนา กล่าวว่า “ฉนัไม่ได้รับอนญุาตให้ร่วมเดินทางไป
ด้วยในครัง้นี ้เว้นเสียแต่ว่าฉนัจะถอดผ้าคลมุศีรษะออกเสียก่อน” คณุครูอธิบายวา่ “ฉนั
ควรเคารพสงัคมฝรัง่เศสว่าเป็นรัฐฆราวาส” ในความคิดของอามีนา เธอเห็นว่า คณุครู
ไมไ่ด้สนใจวา่เธอเลีย้งชีพด้วยตนเองที่น่ีและเธอมีชีวิตที่มีคณุค่า ผลก็คือ เธอต้องกลบั
บ้านโดยปล่อยให้บุตรสาวไปกับเพื่อน ๆ และคุณครู เม่ือบุตรสาวกลับถึงบ้านด้วย
ทา่ทางไร้ความสขุ พร้อมกบัอยากจะขอย้ายโรงเรียน อามีนาได้เลา่วา่ “มนัท าให้ฉนัรู้สึก
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เสียใจที่บุตรสาวมีความคิดเช่นนัน้ เธอได้เห็นมารดาได้รับการต าหนิต่อหน้าเพือ่น  ๆ 
ร่วมห้อง เธอเองก็ได้รับการดูถูกด้วย คล้ายกบัว่าเขาก าลงัลบเราออกไปจากสงัคม” 
(Shackle, 2013) ทางด้านของ ค๊วซซิลา (Quassila) วยั 34 ปี บอกว่า เธอเร่ิมคลุม
ศีรษะ ตัง้แต่อาย ุ20 ปี ด้วยความศรัทธาทางศาสนาที่เบ่งบาน ทว่าก็เหมือนกับสตรี
มสุลิมทัว่ ๆ ไปในประเทศนีท้ี่คลมุศีรษะ เพราะเธอต้องประสบปัญหาในการหางานท า 
เธอชีแ้จงวา่ ผ้าคลมุศีรษะเป็นเคร่ืองหมายทางศาสนาที่มองเห็นได้ชดัเจน ซึ่งได้ถกูปิด
กัน้จากการท างานในสงัคมฝร่ังเศสอนัเน่ืองมาจากหลกัการรัฐฆราวาสนิยม ข้อจ ากัดนี ้
ได้ส่งผลกระทบต่อสตรีมสุลิมที่สวมใส่ผ้าคลมุศีรษะ ไม่แตกต่างกับวิศวกรสตรีมสุลิม
คนหนึ่ง อายุ 33 ปี เธอเล่าว่า เป็นเวลานานหลายปีที่เธอไม่มีความกล้ามากพอที่จะ
สวมใสผ้่าคลมุศีรษะมาท างาน แต่ 10 ปีที่ผ่านมาเธอได้ตดัสินใจใหม่ ด้วยความสนใจ
ในบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ มนัท าให้เธออยากทดลองด ูสดุท้ายก็พบว่า “มนัเป็นเร่ือง
ทีย่าก ยากมาก ๆ” เธอยืนยนัถึงการสวมใส่ผ้าคลมุศีรษะไปท างาน พลางให้เหตผุลว่า 
เพื่อนบางคนก็ไม่พดูคยุกับเธออีกเลย ยังมีบางคนได้ยยุงหวัหน้าของเธอว่า ไม่ควรให้
เธอกลบัมาท างานที่น่ีอีก ข้อเท็จจริงในสังคมฝร่ังเศสเปิดเผยว่า มีสตรีมสุลิมจ านวน
มากที่ส าเร็จการศึกษาด้านการเงิน การตลาด เภสัชกร จักษุแพทย์ รวมถึงด้าน
โภชนาการอาหาร พวกเธอเหล่านัน้ต่างให้ความเห็นว่าพยายามหางานท าพร้อมกับ 
การสวมใสผ้่าคลมุศีรษะ แตเ่หลา่นายจ้างมกัจะชะงกังนัหยดุน่ิงเม่ือเห็นตวัจริงของพวก
เธอ (Daley & Rubin, 2015) 

สตรีมสุลิมคนหนึ่ง วยั 26 ปี มารดาของบุตร 2 คน เธอสวมใส่ผ้าคลมุศีรษะ
ไปรับบตุรสาวที่สระวา่ยน า้ในเขต 19 ทางตอนเหนือของกรุงปารีส ณ บริเวณใกล้สระ-
น า้นัน้ บรรดามารดาชาวฝร่ังเศสของเด็ก ๆ ก าลงัสนทนากันถึงเหตกุารณ์การบุกโจมตี
ส านกัพิมพ์ชาร์ลี เอ็บโด ด้วยน า้เสียงที่ได้ยินชดัเจน ใจความแสดงถึงความสิน้หวงักับ
ชาวมสุลิมในสังคมฝร่ังเศส มารดาคนหนึ่งกล่าวขึน้ว่า “พวกเขาได้รับประโยชน์จาก
ระบบรัฐบาลของเรา แต่เวลานีพ้วกเขาก าลงัจะฆ่าพวกเรา” สตรีมสุลิมคนนีรู้้สึกกลัว
เม่ือได้ยินเชน่นัน้ “พวกเขารู้ดีว่าฉนัได้ยิน แต่ฉนัอยู่คนเดียว ไม่สามารถจะท าอะไรหรือ
พดูอะไรได้ จากนัน้ฉนัก็เดินออกไป” (Muhammad, 2015) แม้ว่าลกัษณะที่เกิดขึน้นีจ้ะ
ไมใ่ชก่ารกีดกนัทางสงัคมหรือเป็นการกีดกนัการเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคมอย่างชดัเจน
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เป็นรูปธรรม ทว่าบรรยากาศแห่งความเกลียดชังที่ส่อไปในทางที่แบ่งแยก ท าให้ดู
เหมือนว่าจะมีผลลัพธ์ที่น าไปสู่การกีดกันในการใช้บริการของสถานที่นัน้ ๆ ไปโดย
ปริยาย 

4.3 ลักษณะที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านการศึกษาต่อ
นักเรียนสตรีมุสลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ ตลอดจนนักเรียนสตรีชาวฝร่ังเศส
เช้ือสายมุสลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ หนึ่งทศวรรษภายหลงัการบังคบัใช้กฎหมาย
การห้ามสวมใสผ้่าคลมุศีรษะในบริเวณโรงเรียนและสถานศกึษา ในปี ค.ศ. 2004 สง่ผล
เสียโดยตรงต่อนักเรียนสตรีมสุลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ ตลอดจนนักเรียนสตรีชาว-
ฝร่ังเศสเชือ้สายมสุลิมที่สวมใสผ้่าคลมุศีรษะ บางส่วนที่ต้องยตุิการศึกษาลง เน่ืองจาก
พวกเธอไม่ต้องการที่จะละทิง้ผ้าคลุมศีรษะ ถึงแม้ว่าข้อมลูทางสถิติตัวเลขอย่างเป็น
ทางการจะไม่สามารถระบุได้ถึงจ านวนตวัเลขที่แท้จริงในการลาออกจากโรงเรียนสืบ -
เน่ืองมาจากกฎหมายดงักลา่ว แตจ่ านวนของนกัเรียนเหล่านีก็้คงจะมีอยู่ไม่น้อย (Naili, 
2014) ดูเหมือนว่าทางเลือกของพวกเธอจะมีจ ากัด พวกเธออาจจะเลือกที่จะยึดมั่น
ผกูพนักบัหลกัการทางศาสนาทวา่ก็ต้องสลดัทิง้เร่ืองการศกึษาเลา่เรียนไป หรือพวกเธอ
อาจจะเลือกไปเรียนในโรงเรียนเอกชนที่ต้องยอมรับการแบกรับภาระคา่ใช้จา่ยทางการ-
เงินที่เพิ่มสูงมากขึน้ หรือพวกเธอจ าต้องยินยอมในการถอดผ้าคลุมศีรษะออกและ
ศกึษาเลา่เรียนตอ่ไปจนส าเร็จการศึกษา (Talidi, 2014) ส่วนทางเลือกสดุท้ายกับการ-
ลาออกจากโรงเรียนมาอยูบ้่านจะท าให้พวกเธอขาดความรู้ ทัง้ยงัถกูตดัขาดจากสงัคมที่
เคยมี สามารถกล่าวได้ว่า หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมากับการประกาศบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าวได้มีส่วนให้อนาคตของนักเรียนสตรีมสุลิมที่สวมใส่ผ้าคลุมศีรษะตกอยู่ใน
อนัตราย รัฐบาลฝร่ังเศสได้คว ่าบาตรพวกเธอด้วยการออกกฎหมายที่ปิดกัน้ไม่เอือ้ให้
พวกเธอได้ใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับหลักความเชื่อทางศาสนาภายใต้ข้อจ า กัดของ
แนวทางแห่งการเป็นรัฐฆราวาส (Naili, 2014) สอดคล้องกับประสบการณ์ตรงของ ชิ-
ราร์ด ยซุเซฟ (Girard Youssef) ที่ได้เปิดเผยถึง กรณีของแฟนสาวของเขาซึ่งเป็นชาว-
ฝร่ังเศสเชือ้สายโมร็อคโคที่ถกูปฏิเสธการขอรับทนุการศกึษาด้วยสาเหตทุี่เธอสวมใส่ผ้า
คลมุศีรษะ แม้วา่เธอจะมีผลการเรียนที่ดีก็ตาม (Youssef, 2012) 



วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบรูพา ปีที่ 6 ฉบบัที่ 2                               19 

สิ่งที่เกิดขึน้ในสังคมฝร่ังเศสสะท้อนให้เห็นว่า แม้ว่าสังคมประชาธิปไตย
เน้นหนักถึงหลักการเร่ืองสิทธิมนุษยชนเป็นเสมือนฟันเฟืองพืน้ฐานที่ส าคัญ อันท า
หน้าที่ผูกประสานร่วมกับหลกัการเสรีภาพและความเสมอภาค ส าหรับห้วงเวลาหนึ่ง
ทศวรรษ (ค.ศ. 2004-2015) ที่ผ่านมา สภาวะการเกลียดกลวัอิสลามผ่านอัตลกัษณ์
ฮิญาบในสงัคมฝร่ังเศสตกอยู่ในสถานะที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม
ในการบัน่ทอนหลกัการแห่งสิทธิมนษุยชน ตามที่ปรากฏใน 3 ลกัษณะของการเกลียด
กลวัอิสลามผ่านอัตลกัษณ์ฮิญาบข้างต้น โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาสภาวะการเกลียด
กลัวอิสลามผ่านอัตลักษณ์ฮิญาบในสังคมฝร่ังเศสได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ด้วย
สาเหตุส าคญัอนัมาจากปัจจยัร่วม คือ การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทัง้ 2 ครัง้ในปี 
ค.ศ. 2015 น ามาสูช่นวนเหตขุองการตอบโต้ของชาวฝร่ังเศส เกิดเป็นกระแสการเกลียด
กลวัอิสลามที่ปกคลมุไปทัว่ทกุภมิูภาคของประเทศฝร่ังเศสในชว่งเวลาที่ผ่านมา 

 
5. ปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อสภาวะการเกลียดกลัวอิสลามผ่านอัต-
ลักษณ์ฮิญาบในสังคมฝร่ังเศส 

5.1 เหตุการณ์การบุกโจมตีส านักพิมพ์ชาร์ลี เอ็บโด (Charlie Hebdo) 
เม่ือวนัที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2015 เกิดเหตกุารณ์การบุกโจมตีส านักพิมพ์ชาร์ลี เอ็บโด 
โดยสองพี่น้อง คือ เชอรีฟและซาอิด คอูาชี (Chérif and Saïd Kouachi) ภายใต้กลุ่ม 
หัวรุนแรงอัล-ไกด้า ในคาบสมุทรอาระเบียเป็นผู้ อ้างความรับผิดชอบ (คม ชัด ลึก, 
2559: 6) ภายหลงัเหตกุารณ์การบุกโจมตีส านักพิมพ์ดงักล่าว การเกลียดกลวัอิสลาม
ในสงัคมฝร่ังเศสพุ่งสงูมากขึน้ โดยภายในช่วงไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2015 พบว่า มี
รายงานการต่อต้านชาวมุสลิมมากกว่า 220 กรณี อาทิ ดูเนีย เบนัลลัล (Dounia 
Benallal) นักศึกษามหาวิทยาลยัปารีส-ซอร์บอนน์ (Paris-Sorbonne University) วยั 
23 ปี เธอสวมใสผ้่าคลมุศีรษะ พร้อมกบัตระหนกัดีวา่ได้ตกเป็นเป้าของผู้ที่เหยียดหยาม
เชือ้ชาติที่เพ่งเล็งสตรีมสุลิมที่สวมใส่ผ้าคลมุศีรษะ ในเวลาเดียวกันเธอก็สงัเกตเห็นว่า
ชาวฝร่ังเศสบนท้องถนนในกรุงปารีสพากันจ้องมองเธอมากกว่าปกติ “พวกเขาเดินไป
พลางจ้องมองดูเรา เรารู้สึกได้ว่าพวกเขากลวั พวกเขาคงก าลงันึกถึงความสัมพนัธ์
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ระหว่างเรากบักลุ่มไอเอส (IS) และการก่อการร้าย…ฉันเข้าใจในส่ิงที่เกิดข้ึนนี้ดี” 
(Sanghani, 2015) 

ข้อมลูจาก The French Council of the Muslim Faith : CFCM (Draper, 
2015) เปิดเผยวา่ ได้รับการร้องเรียนจากสตรีมสุลิมภายหลงัเกิดเหตกุารณ์การบกุโจมตี
ส านักพิมพ์ชาร์ลี เอ็บโด โดยระบุว่า การเกลียดกลัวอิสลามมีปรากฏออกมาใน
หลากหลายพฤติกรรมที่เกิดขึน้ในสงัคมฝร่ังเศส เชน่ การถ่มน า้ลายรด การดึงและการ-
กระชากผ้าคลมุศีรษะของสตรีมสุลิม การยื่นสนุัขขนาดเล็กเข้าใส่สตรีมสุลิม การขว้าง
ขวดออกจากรถยนต์ขณะที่รถก าลงัแล่นอยู่ ไปจนถึงการตะโกนถ้อยค าหยาบคายด้วย
ค าว่า “Muslim Whore” “Muslim bitch” “Muzzie” ทัง้นีจ้ากข้อมลูที่มีท าให้ทราบว่า 
ผู้กระท าความผิดจ านวนมากเป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 15-35 ปี ตรงข้ามกับผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีอายรุะหวา่ง 15-45 ปี และทกุคนสวมใสผ้่าคลมุศีรษะ 

5.2 เหตุการณ์โศกนาฏกรรมกลางกรุงปารีส ในคืนวันศุกร์ที่ 13 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 จากเหตกุารณ์โศกนาฏกรรมกลางกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
ในคืนวนัศกุร์ที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 พบผู้ เสียชีวิต 129 คน ผู้บาดเจ็บ 352 คน 
ในจ านวนนีมี้ 99 คนที่มีอาการสาหัส ภายหลังเกิดเหตุ นายฟรองซัวส์ โมแล็งส์ 
(François Molins) อยัการประจ ากรุงปารีส กลา่วถึงข้อมลูอนัแสดงอตัลกัษณ์ของผู้ก่อ
เหตบุางส่วนที่ตรวจพบจากการก่อเหตทุี่มีความร่วมมือจาก 3 ทีมด้วยกัน ซึ่งเขาได้ให้
ข้อมูลว่า หนึ่งในผู้ ก่อเหตุ ณ คอนเสิร์ตบาตาคล็อง (Bataclan Consert Hall) มี
สญัชาติฝร่ังเศส เกิดในปี ค.ศ. 1985 ที่จงัหวดัเอสซอนน์ (Essone) ในแคว้น อีล เดอ-
ฟรองซ์ (île-de France) เคยท าความผิดลหโุทษ 8 ครัง้ ซึง่เกิดขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 2004-
2010 นอกจากนีย้งัมีผู้ก่อเหตอีุกรายหนึ่งที่ข้อมลูในหนังสือเดินทางของเขาระบุว่าเกิด
ในปี ค.ศ. 1990 ที่ประเทศซีเรีย แต่ไม่พบความเชื่อมโยงใด ๆ กับประเทศฝร่ังเศส 
อยัการประจ ากรุงปารีสยงัได้ระบุเพิ่มเติมถึงเบาะแสในเชิงลึกว่า เหตกุารณ์ครัง้นีผู้้ ก่อ-
เหตุได้เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศฝร่ังเศสกับประเทศเบลเยียม ซึ่งปรากฏเป็น
หลกัฐานส าคญัจากการเชา่รถยนต์เพ่ือใช้ในการก่อเหตดุงักล่าว โดยโศกนาฏกรรมครัง้
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นีถ้กูอ้างความรับผิดชอบโดยกลุม่รัฐอิสลามไอเอส (IS) ผ่านทางวิดีโอสื่อสงัคมออนไลน์ 
(Troude, 2015) 

ภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ หน่วยงานต่อต้านการเกลียดกลัวอิสลาม 
(Collectif contre l’islamophobie en France : CCIF) ชีย้อดตวัเลขกรณีการต่อต้าน
ชาวมสุลิม 222 กรณี กว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลงัจากวนัที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 
ในจ านวนดงักล่าวประกอบด้วย 119 กรณีที่ส่อไปในทางแบ่งแยกกีดกัน เช่น การห้าม
ไมใ่ห้มารดาสตรีชาวมสุลิมที่สวมใสผ้่าคลมุศีรษะไปเป็นเพื่อน ไปด้วยกันหรือไปรับ-ส่ง
บุตรสาวบริเวณทางเข้า-ออกของโรงเรียนและสถานศึกษา นอกจากนัน้ อีก 103 กรณี 
เป็นเหตกุารณ์เฉพาะหน้าฉับพลนัที่มีความรุนแรง กลา่วคือ มีการท าลายมสัยิด รวมถึง
หลายกรณีเป็นการท าร้ายร่างกายสตรีมสุลิมที่สวมใส่ผ้าคลมุศีรษะ ซึ่งได้ตกเป็นเหยื่อ
เพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้หน่วยงานต่อต้านการเกลียดกลัวอิสลาม (CCIF) มีความวิตก
กังวลห่วงใยในสถานการณ์ความรุนแรงดังกล่าว พร้อมกับได้ออกมาก าชับย า้เตือน
รัฐบาลฝร่ังเศสให้คอยสอดส่องดูแลชาวมสุลิมและสั่งการเพื่อที่จะช่วยเหลือยับยัง้
บรรเทาการก่อเหตตุอ่ต้านชาวมสุลิมตอ่ไป (Le Figaro, 2015) 

ประวัติศาสตร์ของประเทศฝร่ังเศสเผยให้เห็นถึงวิกฤตปัญหาที่มีความ
เฉพาะตวั บทเรียนส าคญัอนัเกิดจากปัญหาระหวา่งรัฐกบัศาสนจกัรในประเทศฝร่ังเศส
ได้ปทูางไปสู่ค่านิยมใหม่ ทางออกแห่งค าตอบที่กลายเป็นเบ้าหลอมอันเป็นมรดกตก
ทอดที่ทรงพลัง ก่อก าเนิดเป็นแนวคิดฆราวาสนิยมที่เกิดขึน้ในปี ค .ศ. 1905 โดย
ก าหนดให้เร่ืองของศาสนาอยู่ภายในพืน้ที่ส่วนบุคคลของปัจเจกชนเพื่อแสดงถึงความ
เสมอภาคเท่าเทียมกันของพลเมืองชาวฝร่ังเศส แนวคิดดังกล่าวนีใ้นเวลาต่อมามี
ลกัษณะที่ปะทะขดัแย้งกบัศาสนาอิสลาม ที่แสดงออกได้ชดัเจน คือ การสวมใส่ผ้าคลมุ
ศีรษะของสตรีมสุลิม ตลอดจนสตรีชาวฝร่ังเศสเชือ้สายมสุลิม เน่ืองจากสงัคมฝร่ังเศส
พิจารณาว่าการกระท าดังกล่าวขัดต่อแนวคิดฆราวาสนิยมน าไปสู่การสร้างข้อจ ากัด
ด้วยการออกกฎหมายควบคมุในที่สดุ 

แม้ว่าประเทศฝร่ังเศสจะมีนโยบายการหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
(assimilation) หรือมีแนวทางในการบรูณาการ (Integration) ร่วมกนักับชาวมสุลิมเพื่อ
เป้าหมายแห่งการเป็นรัฐฆราวาสร่วมผืนแผ่นดินเดียวกัน ทว่าศาสนาอิสลามเป็น
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ศาสนาที่เข้มแข็ง มีขนบธรรมเนียมจารีตและประเพณีที่เคร่งครัด การปฏิบัติตนทาง
ศาสนาร่วมเป็นสว่นหนึ่งในชีวิตประจ าวนั โดยตวัอย่างที่เห็นได้ชดัเจน คือ การสวมใส่
ผ้าคลมุศีรษะของสตรีมสุลิม ซึ่งสิ่งนีไ้ด้ส่งผลกระทบต่อนโยบายของรัฐที่มุ่งตอบสนอง
ต่อแนวคิดฆราวาสนิยมในการบูรณาการชาวมสุลิมให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับชาว -
ฝร่ังเศส ซึง่ในทางปฏิบตัิอาจไม่ใช่เร่ืองที่เกิดขึน้ได้อย่างง่ายดายนัก ด้วยเหตผุลที่ชาว -
มสุลิมเองก็รักในรากเหง้าวฒันธรรมของพวกเขาและต้องการด ารงรักษาอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของตนเองเชน่เดียวกบัชาวฝร่ังเศสที่รักในเอกลกัษณ์ของตน 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผลกระทบจากการเกลียดกลวัอิสลามผ่านอตัลกัษณ์
ฮิญาบมีความรุนแรงมากยิ่งขึน้และเกิดขึน้อยา่งกว้างขวางภายหลงั 2 เหตกุารณ์ความ-
รุนแรง ประกอบด้วย เหตุการณ์การบุกโจมตีส านักพิมพ์ชาร์ลี เอ็บโด และเหตกุารณ์
โศกนาฏกรรมกลางกรุงปารีส ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค .ศ. 2015 โดยทัง้ 2 เหตกุารณ์
ข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความขดัแย้ง ซึง่เหตกุารณ์แรก มีสาเหตมุาจากการใช้เสรีภาพ
เกินขอบเขตของส านกัพิมพ์ดงักลา่ว ทัง้ยงัวางอยูบ่นเร่ืองของศาสนา ส าหรับเหตกุารณ์
โศกนาฏกรรมกลางกรุงปารีส ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2015 นัน้ หนึ่งสาเหตสุ าคญั
มาจากการที่ลกูหลานชาวมสุลิมอพยพได้รับความกดดนัทางสงัคม จากการกีดกันทาง
เศรษฐกิจและสงัคม เกิดการถูกกดข่ีเบียดขับและปิดกัน้ทางวฒันธรรม อันมีที่มาจาก
หนึ่งในนโยบายการหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (assimilation) ด้วยการประกาศ
กฎหมายการห้ามสวมใส่ผ้าคลมุศีรษะ ทัง้ 2 ฉบบั น ามาซึ่งการขัดต่อหลกัค าสอนทาง
ศาสนาอิสลามของสตรีมสุลิม ตลอดจนสตรีชาวฝร่ังเศสเชือ้สายมสุลิม นอกจากนีย้ัง
เป็นการถกูลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ผลกัไสไปสู่ความรู้สึกเหมือนเป็นคนชายขอบของ
ชาวมสุลิมในสังคมฝร่ังเศส คล้ายกับมีสภาพเป็น “ต่างด้าวในแดนตน” ภาพชีวิตของ
ชาวมสุลิมได้รับผลกระทบในทกุ ๆ ด้านในชีวิตประจ าวนัในสงัคมฝร่ังเศส ทัง้ยงัอยู่ใน
สภาวะที่รุนแรงมากขึน้ตามล าดบั ซึง่สิ่งนีอ้าจส่งผลเสียต่อเสถียรภาพด้านความมัน่คง
ทางสงัคมของประเทศฝร่ังเศสในอนาคต 
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6. บทสรุป 

กวา่หนึ่งศตวรรษในการถือก าเนิดขึน้ของหลกัการแนวคิดฆราวาสนิยม (la 
laïcité) ในประเทศฝร่ังเศส ภาพขนานที่ประจักษ์ชดัอนัมาพร้อมกับจดุมุ่งหมายของ
แนวคิดดงักลา่ว ได้กลายเป็นปมปัญหาปะทขุึน้ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในเร่ืองของ
ปัญหาการบูรณาการผู้ อพยพชาวมสุลิมให้หลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ฝร่ังเศส จากแนวคิดฆราวาสนิยมที่มีสารัตถะมุ่งเน้นให้พลเมืองของรัฐสงวนรักษา
สถานภาพทางศาสนาไว้ในพืน้ที่สว่นตวั ทัง้นีเ้พ่ือรักษาไว้ซึง่ความเป็นกลางทางศาสนา 
อนัจะน ามาซึง่ความเสมอภาคเทา่เทียมกนัในสงัคม ร่วมกบัการสอดแทรกผสานคณุค่า
ด้วยค่านิยมพืน้ฐานแห่ง 3 เสาหลกั ประกอบด้วย เสรีภาพ (la liberté) เสมอภาค 
(l’égalité) และภราดรภาพ (la fraternité) อันสืบทอดมาจากรากฐานประวตัิศาสตร์
ฝร่ังเศสสู่ปัจจุบัน แนวคิดในการแบ่งแยกระหว่างรัฐและศาสนาในประวัติศาสตร์
ฝร่ังเศสน าพาไปสู่สงัคมแห่งรัฐฆราวาส อนัมีมมุมองที่ว่าศาสนาเป็นเร่ืองเสรีภาพของ
ปัจเจกชน (freedom of religion) ที่สามารถเลือกตามความเชื่อและความศรัทธาของ
ตนเองได้ ภายใต้เงื่อนไขการละเว้นการแสดงออกถึงเร่ืองศาสนาในพืน้ที่สาธารณะ 
ทัง้นีค้วามขดัแย้งส าคญัที่แนวคิดฆราวาสนิยมมีตอ่ศาสนาอิสลาม คือ การพิจารณาว่า
ศาสนาอิสลามมีการมุง่เน้นในการสร้างอตัลกัษณ์การรวมหมู่ที่มีการน าเสนอความเชื่อ
ความศรัทธาเฉพาะทางสงัคมวฒันธรรมของตนเอง ในกรณีนีจ้ะเห็นได้จาก อตัลกัษณ์
ฮิญาบ การสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะของสตรีมุสลิม โดยลักษณะดังกล่าวตามแนวคิด
ฆราวาสนิยมมองว่า ศาสนาเช่นนีมี้แนวโน้มการถือครองอภิสิทธ์ิ อ านาจสาธารณะ 
รวมถึง ภาษีของประชาชน เพื่อปกป้องสนับสนุนค า้จุนการเผยแพร่อุดมการณ์ทาง
ศาสนาเฉพาะในกลุ่มตน และเม่ือศาสนาเน้นการสร้างอตัลกัษณ์การรวมหมู่มีอ านาจ
รัฐ ไมมี่การแบง่แยกการเมืองการปกครอง สภาพการณ์นีส้ง่ผลให้เกิดความย้อนแย้งต่อ
แนวทางฆราวาสนิยม ในแง่มมุที่ไม่เอือ้ให้ปัจเจกชนมีสิทธิเสรีภาพทางศาสนาที่จะ
เลือกนบัถือ หรือไมน่บัถือศาสนา ตามความอิสระเสรีได้ 

นอกจากนีแ้นวคิดฆราวาสนิยมยังสะท้อนอุดมการณ์ของสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศสในการหลอมละลายความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมสู่
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การบรูณาการ (Integration) ที่มีเป้าหมายไปสูค่วามเป็นเอกภาพหนึ่งเดียว การสวมใส่
ผ้าคลมุศีรษะของสตรีมสุลิมในสงัคมฝร่ังเศสได้สง่ผลถึงนโยบายของรัฐที่มุ่งสนองตอบ
ตอ่หลกัการแนวคิดฆราวาสนิยม ดงักล่าว ซึ่งในทางปฏิบตัิไม่ใช่เร่ืองที่เกิดขึน้ได้อย่าง
ง่ายดายนัก ด้วยเหตุผลที่ตามข้อเท็จจริงความหมายแห่งการบูรณาการในสังคม
ฝร่ังเศสนัน้ หมายความอย่างลึกซึง้ถึงการต้องยอมรับเอาแนวทางและค่านิยมชุด
เดียวกับชาวฝร่ังเศส ด้วยการปรับตัวประยุกต์ใช้คุณค่าแห่งความเป็นฝร่ังเศส การมี
วฒันธรรมเดียวกับชาวฝร่ังเศส เม่ือชาวมสุลิมโต้แย้งเก่ียวกับคุณค่าแห่งสาธารณรัฐ
เหลา่นี ้สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไ่ด้ คือ การเกิดปัญหาในการใช้ชีวิตในสงัคมฝร่ังเศส อนัน าไปสู่
รอยร้าว รวมถึงความขัดแย้งทัง้ระหว่างชาวฝร่ังเศสกับชาวมสุลิม และระหว่างรัฐกับ
ชาวมสุลิม ความยากล าบากของชาวมสุลิมจงึมีลกัษณะที่ตอ่สู้กบัสิ่งเหลา่นีอ้ยูภ่ายใน  

ท่ามกลางบริบทในสงัคมโลกห้วงเวลาที่ผ่านมาได้เกิดความเปลี่ยนแปลง 
ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหวา่งประเทศที่มีผลกระทบตอ่ระบบโลก ส่งผลให้
ประเทศฝร่ังเศสต้องรับมือกับปัญหาผู้ อพยพชาวมสุลิมจ านวนมากที่พวกเขาต่างก็
ผูกพนักับอตัลกัษณ์รากเหง้าที่ด ารงอยู่ ดงัจะเห็นได้จากปัญหาผ้าคลมุศีรษะ รวมถึง 
ผ้าคลมุศีรษะที่ปิดบงัใบหน้ากับภาพลกัษณ์บทบาทของชาวมสุลิมหัวรุนแรงบางส่วน
ตอ่หลายเหตกุารณ์ความรุนแรงในประเทศฝร่ังเศส น ามาสู่ความหวาดระแวงและการ-
เกลียดกลัวอิสลามเป็นวงกว้าง นอกเหนือไปจากความวิตกกังวลต่อการสูญเสีย
เอกลกัษณ์ประจ าชาติของชาวฝร่ังเศสเอง 

ด้วยเหตนีุรั้ฐบาลฝร่ังเศสจ าเป็นต้องตอบสนอง ปรับตัวด้วยวิธีการจดัการ
แก้ไขและควบคมุปัญหา ผลกัดนัไปสู่การออกกฎหมายการห้ามสวมใส่ผ้าคลมุศีรษะ 
ทัง้ 2 ฉบบั กลา่วคือ กฎหมายการห้ามสวมใสผ้่าคลมุศีรษะในโรงเรียนและสถานศึกษา 
ปี ค.ศ.2004 อันแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันชัดเจนบนความขัดแย้งทางศาสนา
ระหวา่งชาวฝร่ังเศสกบัชาวมสุลิมในสงัคม โดยในชว่งเวลาดงักลา่วได้เกิดเป็นคลื่นแห่ง
การเกลียดกลัวอิสลามผ่านอัตลักษณ์ฮิญาบ ท าให้มีการแบ่งแยกกีดกันเกิดขึน้เป็น
ระลอกแรก ๆ ในสงัคมฝร่ังเศส ตามติดมาด้วยการประกาศใช้กฎหมายการห้ามสวมใส่
ผ้าคลุมศีรษะที่ปิดบังใบหน้าในพืน้ที่สาธารณะ ในปี ค.ศ.2011 ที่ได้ตอกย า้ถึง
อดุมการณ์ความเป็นรัฐฆราวาสแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศสให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึน้ ด้วย
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การไมอ่นญุาตให้มีการแสดงออกถึงสญัลกัษณ์ใด ๆ ทางศาสนาในพืน้ที่สาธารณะ ผล-
จากการบงัคบัใช้กฎหมายดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อสตรีมสุลิม ตลอดจนสตรีชาว -
ฝร่ังเศสเชือ้สายมสุลิมที่สวมใส่ผ้าคลมุศีรษะ ทัง้ที่ในความเป็นจริงสามารถกระท าได้
โดยไมผิ่ดกฎหมาย ยกเว้นภายในบริเวณโรงเรียนและสถานศึกษา เกิดเป็นการเกลียด-
กลวัอิสลามผ่านอตัลกัษณ์ฮิญาบจากชาวฝร่ังเศสในลกัษณะที่เหมารวม นอกจากนีย้งั
มีการกีดกันทางสงัคม และทางเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพและการหางานท า ที่
ร้ายแรงที่สุด คือ การถูกประทษุร้ายท าร้ายร่างกาย เน่ืองมาจากการสวมใส่ผ้าคลุม -
ศีรษะ ที่พบได้มากมายหลายกรณีทัว่ประเทศฝร่ังเศสในชว่งเวลาที่ผ่านมา สภาวะการ-
เกลียดกลัวอิสลามผ่านอัตลักษณ์ฮิญาบทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้และเกิดขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองภายหลังการเกิดเหตุการณ์การบุกโจมตีส านักพิมพ์ชาร์ลี เอ็บโด รวมถึง
เหตกุารณ์โศกนาฏกรรมกลางกรุงปารีส ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2015 ที่ผ่านมา 

การประกาศใช้กฎหมายการห้ามสวมใสผ้่าคลมุศีรษะทัง้ 2 ฉบบั ในประเทศ
ฝร่ังเศส ตลอดจนเหตกุารณ์ความรุนแรง ทัง้ 2 ครัง้ ในปี ค.ศ. 2015 ในประเทศฝร่ังเศส 
ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะการเกลียดกลัวอิสลามในสังคมฝร่ังเศส แม้ว่า
รัฐบาลฝร่ังเศสจะมีความปรารถนาว่าผลลพัธ์จากการประกาศใช้กฎหมายทัง้ 2 ฉบบั
ดงักลา่วนี ้จะสามารถชว่ยแก้ไขปัญหาการเกลียดกลวัอิสลามที่ปรากฏแผ่ขยายเป็นวง-
กว้างในสังคมฝร่ังเศสในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนมีความคาดหวังว่ากฎหมาย
ดงักลา่วจะสง่ผลดีต่อการหลอมรวมสมาชิกในสงัคมฝร่ังเศสที่มีความหลากหลายทาง
เชือ้ชาติและศาสนาให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกนั (assimilation) อย่างไรก็ตาม รูปการณ์ที่
ปรากฏในสภาพสงัคมฝร่ังเศสกลบัไม่เป็นเช่นนัน้ เน่ืองจากกฎหมายดงักล่าวได้มีส่วน
ร่วมเป็นสาเหตุหนึ่งที่น าพาประเทศฝร่ังเศสไปสู่ความแตกแยก รวมถึงเหตุการณ์ตึง -
เครียด พดักระพือให้กระแสแห่งการเกลียดกลัวอิสลามทวีความรุนแรงมากขึน้กว่าที่
ผ่านมา  

สภาวะการเกลียดกลวัอิสลามผ่านอตัลกัษณ์ฮิญาบในสงัคมฝร่ังเศสสะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหาที่มีลักษณะคล้าย “งูกินหาง” เร่ิมต้นด้วยการให้ความส าคัญใน
หลกัการรัฐฆราวาสนิยม อนัเป็นลกัษณะเดน่ของสงัคมฝร่ังเศส โดยลดทอนคณุค่าทาง
ศาสนาให้อยู่ในขอบเขตของปัจเจกชน ซึ่งทัศนะดังกล่าวท าให้ศาสนาอิสลามได้รับ
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ผลกระทบโดยตรงจากการด ารงอตัลักษณ์ฮิญาบของสตรีมสุลิม ยิ่งไปกว่านัน้ยังคงมี
ผลข้างเคียงมาจากคา่นิยมพืน้ฐาน 3 เสาหลกั ที่สอ่ให้เห็นถึงการผนึกแน่นรวมเป็นหนึ่ง
เดียวกนัใน ภราดรภาพความเป็นพี่น้องแหง่ความเป็นชนชาติฝร่ังเศส อนัหมายถึง นัย-
แฝงแห่งการปฏิเสธกลุ่มชนที่มีความแตกต่าง สู่จดุสุดท้ายที่สงัคมฝร่ังเศสต้องพบกับ
แรงสั่นสะเทือนภายในจากเหตุการณ์ความรุนแรง โดยทุกครัง้ผลของมนัก็จะน าไปสู่
สภาวะการเกลียดกลัวอิสลามผ่านอตัลักษณ์ฮิญาบระลอกใหม่ที่หมนุวนเป็นวัฏจักร
เหมือน “งูกินหาง” อีกครัง้นัน่เอง 
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