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คมกฤษ กล่อมเกลี้ยง

วิชาเอกนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แฟชั่นมุสลิมชายแดนภาคใต้
เคร่งครัด สวยงาม และตาม

เทรนด์

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง สุภาษิตที่กล่าวถึงความสวยความงามกับ
ผู้หญิงที่จะพึงเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการประดิดประดอยตบแต่ง ทั้งการตบแต่งด้วย
เครื่องส�ำอาง และความสวยงามที่น�ำสมัยอย่างเช่นเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆ
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ปัจจุบันแฟชั่นยอดฮิตของเมืองไทยใน
ตอนนีค้ งหนีไม่พน้ กระแสเกาหลีทกี่ �ำลังเป็นที่
นิยมกันในหมู่วัยรุ่น ตรงกันข้ามแฟชั่นของ
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ผูห้ ญิงชาวมุสลิมกลับมุง่ เน้นความถูกต้องตาม
หลักศาสนาอิสลาม แต่กลับมีความสวยงามใน
การออกแบบประยุกต์

หนั ง สื อ พิ ม พ์ ส มาร์ ท นิ ว ส์ เดื อ นตุ ล าคม
ที่ผ่านมาเผยข้อมูลจากศูนย์อ�ำนวยการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระบุว่า ปี 2553 มีกลุ่มผู้ผลิต
เครื่องแต่งกายมุสลิมไม่น้อยกว่า 500 ครัวเรือน
อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมูลค่าการ
ตลาดต่อปีไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท แต่ด้วย
พฤติกรรมของมุสลิมทีเ่ ปลีย่ นแปลง การแต่งกาย
ในรูปแบบที่ทันสมัย มีการประดับประดา ท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสูต่ ลาดมากขึน้ มีการคาดการณ์
กันว่าปี 2554 มูลค่าการตลาดจะสูงถึง 1,000
ล้านบาท (หน้า 2)
ฮิญาบฉูดฉาดได้แค่ไหน?
ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์ ด ร . อิ บ ร อ ฮี ม
ณรงค์รักษาเขต รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า การสวม
เสื้อผ้าของผู้หญิงชาวมุสลิมที่เรียกกันว่า ฮิญาบ
คนทั่วไปมักคิดว่า คือ ผ้าคลุมเฉพาะส่วนศีรษะ
เท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้วมิใช่การสวมแต่ผ้าคลุม
เฉพาะศี ร ษะเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ห มายถึ ง
การสวมเสื้ อ ผ้ า ปกปิ ด ทั่ ว ร่ า งกายเป็ น เครื่ อ ง
ป้องกันความชั่ว ที่ให้เห็นเพียงแต่เฉพาะส่วน
ใบหน้ากับฝ่ามือเท่านั้น
“แต่ถ้าหากย้อนเมื่อสมัยที่ศาสนาอิสลาม
เริม่ ถือก�ำเนิดขึน้ ในยุคแรกๆ ผูห้ ญิงชาวมุสลิมใน
ยุคนัน้ ไม่ได้สวมใส่คลุมผ้าฮิญาบ เพราะเมือ่ ก่อน
จะเน้นเรือ่ งการศรัทธาในหลักค�ำสอนของพระเจ้า
จนกระทั่งเมื่อ พระเจ้าอัลลอฮ. ได้ประทานค�ำสั่ง
สอนผ่านทางท่านนะบี มูฮัมหมัด ว่าให้ผู้หญิงที่
นับถือศาสนาอิสลามทุกคนควรสวมใส่ผ้าคลุม
เพื่ อ ปกปิ ด ร่ า งกายและเป็ น การป้ อ งกั น การ
กระตุ้นอารมณ์ทางเพศตรงข้ามได้ จากนั้นไม่

นานผู ้ ห ญิ ง ทุ ก คนเมื่ อ ได้ ยิ น ค� ำ สอนจาก
พระเจ้าอัลลอฮ. ผ่านจากปากของท่านนบี โดย
เฉพาะภรรยาของนบี ได้ดึงผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ
มาคลุมเป็นฮิญาบทันที เมื่อได้รับฟังเสร็จสิ้น”
รศ.ดร.อิบรอฮีม กล่าว
รศ.ดร.อิบรอฮีม ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า
แฟชัน่ ฮิญาบของชาวมุสลิมเกิดจากการผนวกผ้า
คลุมฮิญาบธรรมดามาดัดแปลงสร้างสรรค์ให้ดู
สวยงาม แต่ไม่ผดิ หลักการ ซึง่ ลวดลายของผ้านัน้
ต้องไม่มีรูปเคารพบูชา ในส่วนของสีสันเนื้อผ้า
อิสลามไม่ได้ห้ามในเรื่องของสี คือสามารถสวม
ใส่ได้ทุกสี แม้กระทั่งงานศพ ก็สามารถสวมใส่
ฮิญาบสีแดงได้
“การสวมผ้าฮิญาบ เป็นการใส่เพื่อปกปิด
และป้องกันเท่านั้น มิได้สวมใส่ไว้เพื่อโอ้อ้วด
ความมีฐานะร�ำ่ รวย สะดุดตา เย้ายวนเพศตรงข้าม
แต่ถ้าหากสวมใส่ให้สามีชื่นชมถือว่าไม่เป็นไร
เพราะฮิ ญ าบเป็ น อาภรณ์ จ ากพระเจ้ า ”
รศ.ดร.อิบรอฮีม กล่าว
ด้านนางวัลลภา นีละไพจิตร กรรมการฝ่าย
กิจการสตรี เยาวชน และครอบครัว มูลนิธิเพื่อ
ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะอนุ
กรรมาธิการสตรีของวุฒสิ ภา กล่าวว่า การแต่งกาย
แบบมิดชิดเป็นหลักปฏิบัติที่ให้หญิงสาวมุสลิม
แต่งกายอย่างเรียบร้อย ปกปิดร่างกาย เห็นได้
เฉพาะส่วนใบหน้ากับฝ่ามือเท่านั้น เป็นหลัก
ค�ำสอนจากพระคัมภีร์อัลกุรอาน
“ถ้าหากย้อนไปเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชด�ำรัส
ให้จฬุ าราชมนตรีตว่ นสุวรรณศาสตร์ ท�ำการแปล
พระคัมภีร์อัลกุรอาน จากฉบับภาษาอาหรับเป็น
ภาษาไทย เพื่อวัตถุประสงค์ให้มุสลิมชาวไทยได้
ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง และบ่งบอกความเป็นอิสลาม
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ผ่านเครื่องแต่งกาย เมื่อท�ำการแปลพระคัมภีร์
อัลกุลอ่านเรียบร้อยแล้ว พระองค์ทรงพระราชทาน
ทุนทรัพย์ในการตีพิมพ์เผยแพร่ตามมัสยิดทั่ว
ประเทศไทยและพสกนิกรทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม
จากนั้นชาวมุสลิมน�ำไปถือเป็นหลักปฏิบัติ ด�ำรง
ใช้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น มุ ส ลิ ม ที่ ดี ” นางวั ล ลภากล่ า ว
ก่อนจะเล่าถึงบทบาทในการรณรงค์เรื่องนี้
“จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2528-2529 ก็ได้รับ
เชิญให้เป็นประธานงานเมาลิดกลาง จึงได้ใช้
โอกาสนีท้ ำ� การรณรงค์ให้ผหู้ ญิงชาวมุสลิมทุกคน
สวมคลุ ม ฮิ ญ าบ มี ทั้ ง ตั ว อย่ า งการแต่ ง กาย
การออกแบบเครือ่ งแต่งกายทีเ่ รียบร้อย สวยงาม
และตอนนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของนิตยสารนิสาและ
บรรณาธิการในสมัยนั้น ได้ร่วมกันปรึกษาและ
ทบทวนในพระคัมภีร์ด้วย”
นางวั ล ลภาเปิ ด เผยว่ า การแต่ ง กายของ
ผู้หญิงมุสลิมในช่วงแรกจะเรียบง่าย อาจจะไม่
สวยงามมาก เพราะยังไม่มีการออกแบบ อาจจะ
เป็นการสวมใส่ในสไตล์ของฝรัง่ คือ เสือ้ แขนยาว
กระโปรงก็ยาวลงมา ส่วนผ้าคลุมก็ปกปิดอย่างที่
เห็นกันในปัจจุบัน ในตอนนั้นสีสันยังคงเรียบๆ
จนกระทัง่ ได้ไปดูงานทีต่ า่ งประเทศ อาทิ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ปากีสถาน และเหล่าประเทศแถบ
อาหรับ เห็นการแต่งของประเทศเหล่านั้นว่า
เป็นการแต่งกายทีเ่ รียบร้อยสวยงาม ได้นำ� เอาการ
ตกแต่งอะไรหลายอย่างเข้ามาในเมืองไทย
“ที่ จ ริ ง แล้ ว การตกแต่ ง อะไรก็ ต ามถื อ ว่ า
ไม่ ผิ ด อะไร แต่ ข อให้ เ รี ย บร้ อ ย ในที่ สุ ด การ
ประดิษฐ์ตกแต่งจึงได้กลายเป็นแฟชัน่ ในปัจจุบนั ”
อนุกรรมาธิการสตรีของวุฒิสภา กล่าว
นางวั ล ลภาแสดงความคิ ด เห็ น ด้ ว ยว่ า
การแต่งกายของแต่ละคน ไม่ได้มใี ครเป็นเจ้าของ
การออกแบบการแต่งกาย แต่ขึ้นอยู่กับความคิด
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และการออกแบบของแต่ละคน แต่การแต่งกาย
ที่แท้จริงของอิสลาม คือ เรียบร้อยและถูกต้อง
ตามหลักการอิสลาม ในความเป็นผู้หญิงมุสลิม
ทุกคนย่อมมีความสวยงามอยู่แล้ว ตั้งแต่เด็ก
ถึงผู้ใหญ่
เธอเห็นว่าข้อดีของการสวมคลุมผ้าฮิญาบนัน้
อย่างในกรณีของเด็กด้วยใบหน้าที่อวบอิ่มก็จะ
ดูน่ารัก เมื่อสวมใส่ฮิญาบ แม้กระทั่งผู้ใหญ่เอง
สามารถปกปิดริ้วรอยเหี่ยวย่นได้ หรือคนอ้วน
ที่มีน�้ำหนักมาก ชุดฮิญาบสามารถช่วยในการ
ปกปิดส่วนเกิน ท�ำให้ไม่น่าเกลียดมากนัก และ
อีกส่วนหนึง่ โดยนัยยะเป็นเครือ่ งป้องกันร่างกาย
ไม่อวดโฉมของสตรี เพือ่ ทีจ่ ะแสดงความรักนวล
สงวนตัว
ในช่วงเทศกาลการถือศีลอด ผู้หญิงมุสลิม
บางส่วนจะแต่งกายสวมเสือ้ ผ้าแขนยาว กระโปรง
ยาว สีขาวเข้ามัสยิดท�ำพิธีการละหมาด แต่ใช่ว่า
จะไม่สามารถใส่ชุดที่มีสีสันได้ เพียงแต่อย่าให้มี
สีสันฉูดฉาดสะดุดตาเกินไป
ในส่วนของการคลุมฮิญาบส่วนเฉพาะศีรษะ
ไม่มรี ปู แบบทีต่ ายตัว กล่าวคือ มักมีการเปลีย่ นแปลง
อยูบ่ อ่ ยครัง้ อีกทัง้ ขึน้ อยูก่ บั ผูส้ วมใส่วา่ จะออกแบบ
การสวมของตนอย่างไร ให้เข้ากับรูปหน้าของ
ตนเอง จะคลุมแบบไหนก็ได้โดยใช้ผ้าชิ้นเดียว
อีกทัง้ ยังเป็นศิลปะในการคลุมผ้า เพือ่ ปกปิด เปิด
ได้เฉพาะหน้ากับฝ่ามือเท่านั้น
ขณะที่การประดับประดาขึ้นอยู่กับความ
พอใจของแต่ละคน แต่โดยมากแล้วก็ไม่ได้เน้น
ความหรูหรามากเกินไป ส่วนคนทีป่ ดิ หน้าด้วยก็
แล้วแต่วัตถุประสงค์ของตน บางคนจะเก็บไว้ให้
สามีได้ชื่นชมเพียงคนเดียว บางคนก็แสดงออก
ถึงความเคร่งครัด ซึ่งก็เป็นสิทธิของเขา
นางวั ล ลภา ยั ง ได้ ก ล่ า วสอดคล้ อ งกั บ

รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต
ว่ า เรื่ อ งสี สั น ของผ้ า คลุ ม ฮิ ญ าบนั้ น สามารถ
สวมใส่ได้ทุกสี เพราะฮิญาบเป็นอาภรณ์จาก
พระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน
ประวั ติ ศ าสตร์ เ สื้ อ ผ้ า อาภรณ์ ข องคน
ชายแดนใต้
ข้อมูลจากบทความวิจยั เรือ่ ง “ประวัตกิ ารใช้
ผ้าคลุมผม และหมวกกปิเยาะห์ ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” ของ รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว และ
คณะ ระบุว่าแต่เดิมการแต่งกายของชาวมุสลิม
ในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ รั บ รู ป แบบ
วั ฒ นธรรมจากศาสนาฮิ น ดู กั บ ศาสนาพุ ท ธ
จนกระทั่งเมื่อเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงในการ
นับถือศาสนาอิสลามที่เคร่งครัด การด�ำเนินชีวิต
ทีข่ ดั กับหลักศาสนาอิสลามจึงได้เริม่ หายไป เช่น
การแต่ ง กายของชาวลั ง กาสุ ก ะ ที่ ค ล้ า ยกั บ
การแต่งกายของชาวอินเดีย คือการนุ่งผ้าผืน
เดียวใช้พนั รอบตัว ชายผ้าด้านหนึง่ น�ำมาพาดไหล่
เรียกว่า โดตี
ไม่ปรากฏหลักฐานทีช่ ดั เจนว่า ในบริเวณ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้เริม่ สวมฮิญาบเมือ่ ไร พบ
เพียงหลักฐานภาพถ่ายการแต่งกายของคหบดี
เมืองปัตตานี ในสมัย ร.5 ที่สวมเสื้อตัวยาว แขน
ยาว นุ่งผ้าตาหมากรุก ห่มสไบแล้วเกล้ามวยต�่ำ
ส่วนคนรับใช้กระโจมอก นุ่งผ้าถุงผ้าตาหมากรุก
และยังไม่มีการใช้ผ้าคลุมผม จนกระทั่ง เมื่อ
รัชสมัย ร.6 เริม่ มีการใช้ผา้ ฮิญาบคลุมหัวสตรีเป็น
บางส่วน แต่ในสมัย ร.7 กลับไม่พบหลักฐานแต่
อย่างใด
สันนิษฐานว่า ผูห้ ญิงมุสลิมน่าจะมีการใช้ผา้
คลุมเรือ่ ยมา ทัง้ ปิดผมบางส่วนและปิดมิดชิด จน
กระทั่ง สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในเดือน

ธันวาคม พ.ศ.2481 ทางรัฐบาลสมัยนั้น ได้
ประกาศนโยบายสร้างชาติเพื่อเข้าสู่ความเป็น
อารยะ ข้าราชการท้องถิ่นได้ชักจูงให้ผู้หญิง
มุสลิมเปลี่ยนจากนุ่งผ้าโสร่งและคลุมผมตาม
ประเพณี เปลีย่ นการนุง่ ผ้าถุงไทย กระโปรงแบบ
ชาวตะวันตก และสวมหมวกแทนผ้าคลุมผม
ต่อมาการแต่งกายได้พฒ
ั นา โดยเฉพาะในหมู่
ของหญิงสาว เสื้อมีลักษณะคล้ายเสื้อบายอแต่
เน้นรูปทรงกว่า เสือ้ แบบนีเ้ รียกว่า บานง เป็นเสือ้
ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากอินโดนีเซีย ส่วนสตรีทเี่ ป็น
ฮัจยะห์ นิยมคลุมผมด้วยผ้า 2 ผืน ผืนหนึ่งเป็น
ผ้าสีขาวบางๆ มีลวดลายเล็กๆ หรือไม่มี เรียกว่า
มือดูวาเราะห์ เป็นผ้าที่ซื้อมาจากซาอุดิอาระเบีย
ใช้ส�ำหรับปิดผมให้มิดชิด และอีกผืนหนึ่งเป็นผ้า
ป่านส�ำหรับคลุมตามประเพณีท้องถิ่น
เมือ่ มีกลุม่ ดะวะห์มาช่วยเผยแผ่ศาสนา ท�ำให้
ศาสนาอิสลามมีบทบาทต่อการแต่งกายของชาว
ไทยมุสลิมมากขึ้น กล่าวได้ว่าเป็นการปฏิวตั กิ าร
แต่งกายก็ยอ่ มได้ ฉะนั้นภาพการแต่งกายคล้าย
ชาวอาหรับ ชาวปากีสถาน ชาวบังกลาเทศและอืน่ ๆ
ได้ปรากฏให้เห็นตามท้องถนน แต่ในขณะเดียวกัน
เอกลักษณ์การแต่งกายดั้งเดิมก็ถูกดัดแปลงให้
เข้ากับหลักศาสนาอิสลามและสมัยนิยมตามล�ำดับ
ในปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามหรือปอเนาะเกิดขึน้ ทัว่ ไปในท้องถิน่ แต่ละ
โรงเรียนก�ำหนดให้นกั เรียนหญิง แต่งกายปกปิด
ให้มิดชิดตามหลักศาสนาอิสลาม ในระยะแรก
เรียกชุดนีว้ า่ ชุดดะวะห์ (ตามชือ่ กลุม่ ดะวะห์) ต่อ
มาเป็นทีร่ จู้ กั กันในชือ่ ชุด ฮิญาบ ซึง่ ประกอบด้วย
เสื้อกุรงสีขาว ผ้าถุงสีพื้นยาวกรอมเท้า จุดเด่น
ของชุดนี้คือ ผ้าคลุมผมซึ่งประกอบด้วยผ้าสีด�ำ
ส�ำหรับปิดผมแล้วคลุมทับด้วยผ้าขาวหรือด�ำยาว
คลุมไหล่ อีกชิ้นหนึ่ง
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“ฮิญาบน�ำเข้า” ก�ำลังเป็นที่นิยม
ทางด้าน นางสาว ดัชนี อินทรชูด เจ้าของ
ร้านเสือ้ ผ้ามุสลิม ยา-ณี ถนนเจริญประดิษฐ์ หน้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี เปิดเผย
ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ทเี่ ข้าในร้านของตนมักนิยมซือ้
ผ้าฮิญาบส่วนที่คลุมศีรษะที่น�ำเข้าจากประเทศ
มาเลเซีย ตกอยู่ที่ประมาณราคา 50-80 บาท
ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อผ้านี้มักจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น
นั ก เรี ย นจนไปถึ ง นั ก ศึ ก ษา เนื่ อ งจากมี ร าคา
ที่คอ่ นข้างถูก เหมาะสมกับก�ำลังซือ้ ของเยาวชน
ลักษณะของเนื้อผ้าเป็นรูปแบบในการย้อม
ตัดเย็บ มีทั้งขนาดผ้าผืนยาว ผ้าสี่เหลี่ยม ผ้า
สามเหลี่ยม แล้วแต่ลูกค้าจะชอบหรือถนัดที่จะ
สวมใส่ โดยรสนิยมของแฟชัน่ เนือ้ ผ้าของประเทศ
มาเลเซียมักเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก ทั้งลวดลาย
สี สั น จึ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ ผ ้ า จากประเทศ
มาเลเซียมีราคาถูกกว่าผ้าชนิดอื่นๆ
ในส่วนของลูกค้ากลุ่มวัยท�ำงาน จะนิยมผ้า
คลุมที่น�ำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย คือ ผ้าบา
วาปัก ซึง่ จะมีราคาทีส่ งู กว่าของประเทศมาเลเซีย
เป็นอย่างมาก ด้วยลายละเอียดในการปักเย็บ
ที่มีลวดลายดอกไม้ปักเป็นจุดเด่น บวกกับความ
หนาของผ้าบาวาที่สวยงาม ท�ำให้ผ้าคลุมที่มา
จากอินโดนีเซียมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีก�ำลัง
ซื้อ ซื้อผ้า 1 ผืน ตกอยู่ที่ราคาตั้งแต่ประมาณละ
700-1,500 บาท
นางสาวดัชนี ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า ร้าน
ของตนรวมไปถึ ง ร้ า นอื่ น ๆ มั ก นิ ย มน� ำ ผ้ า
น�ำเข้าจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย โดยผ้าที่แพง
ทีส่ ดุ นัน้ คือ ผ้าทีน่ ำ� เข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย
ซึง่ มีคณ
ุ ภาพเป็นงานฝีมอื กว่าผ้าของประเทศอืน่ ๆ
จึงมีราคาที่สูงกว่าผ้าชนิดอื่นๆ เป็นอย่างมาก
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ด้าน นางตอยะยีบะง์ ยามา เจ้าของร้าน
แผงลอยขายเครือ่ งประดับแฟชัน่ ฮิญาบ แห่งหนึง่
ในย่ า นตลาดโต้ รุ ่ ง ในจั ง หวั ด ปั ต ตานี ที่ เ ปิ ด
เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ในช่วงเย็นของวัน
ดังกล่าว ได้เปิดเผยว่า ของที่น�ำมาขายได้แก่
เข็ ม กลั ด ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น เครื่ อ งประดั บ เสริ ม
แต่ ง ฮี ญ าบ น� ำ เข้ า มาจากประเทศเกาหลี ใ ต้
มาเลเซีย และประเทศซาอุดิอาระเบีย ส่วนของ
ประเทศไทยนัน้ ก็มเี ช่นกัน โดยสินค้าทีเ่ ป็นทีน่ ยิ ม
มากทีส่ ดุ คือ ของประเทศไทยที่ผลิตจากอ�ำเภอ
แม่ ส อด จั ง หวั ด เชี ย งราย เนื่ อ งจากมี ค วาม
สวยงามมากกว่าและที่ส�ำคัญมีราคาที่ถูกกว่า
ของประเทศอื่นๆ
โดยราคานั้น เข็มกลัดจากประเทศเกาหลี
ราคา 350 บาทขึ้นไป ได้สั่งซื้อจากญาติของตน
ที่อยู่ในประเทศเกาหลี ในส่วนของเข็มกลัดที่มา
จากประเทศมาเลเซียจะตกอยูท่ รี่ าคา 159-199
บาท ของประเทศอินโดนีเซียจะตกอยู่ที่ราคา
อันละ 280 บาท ส่วนที่แพงที่สุด คือ ที่ห้อยและ
เข็มกลัดจากนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ที่ตกอยู่ราคาอันละ 1,200 บาท เพราะวัสดุที่ใช้
ในการผลิตท�ำมาจาก นาค จึงมีราคาทีส่ งู กว่าของ
ประเทศอื่นๆ
นางสาวอาดีลา หะยีสาและ นักศึกษาคณะ
วิทยาการสือ่ สาร ได้เปิดเผยถึงกระแสการสวมใส่
เสื้อผ้าฮิญาบของนักศึกษาบางส่วนว่า ในสมัยนี้
เสื้อผ้าฮิญาบที่เห็นเป็นที่นิยมมากที่สุด คือ ของ
ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากมีราคาถูก และมีรูป
แบบหลากหลายและมักเปลีย่ นแปลงอยูบ่ อ่ ยครัง้
ส่วนใหญ่ผู้หญิงมุสลิมทุกคนมักจะมีเก็บไว้ใน
ตู้เสื้อผ้า ทุกสี ในการแต่งกายแต่งละครั้งต้อง
แต่งกายเพื่อให้เข้ากับชุดตั้งแต่หัวจรดเท้า รวม
ไปถึงรูปร่างหน้าตาของแต่ละคนด้วย ในส่วนของ

ผ้าคลุมศีรษะ กลุ่มวัยรุ่นมักนิยมใช้ผ้าผืนยาว
โดยเลี ย นแบบจากดาราที่ เ ป็ น ชาวมาเลเซี ย
ซึ่งได้ชมทางเว็บไซต์ youtube.com (ยูทูบ ดอท
คอม) ที่มีดารามาเลเซียแนะน�ำวิธีการคลุมผ้า
ฮิญาบในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งเทคนิค วิธีการสาธิต
การสวมผ้ า แฟชั่ น ใหม่ ที่ คิ ด ขึ้ น เองของเหล่ า
ดารามาเลเซีย สวมคลุมผ้าให้เห็นกันแบบสดๆ
ผ่านเว็บไซต์ เพื่อที่จะเข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย
นางสาวอาดีลา ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าสมัย
นี้ วั ย รุ ่ น ในบ้ า นเราเริ่ ม ที่ จ ะนิ ย มสั่ ง ซื้ อ เสื้ อ ผ้ า
ฮิญาบรวมไปถึงผ้าคลุมศีรษะผ่านทางเว็บไซต์
Facebook เนื่องจากเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นที่นิยม
และแพร่หลายเป็นอย่างมาก อีกทัง้ ทางร้านทีข่ าย
เสือ้ ผ้ามุสลิม ได้คดิ ค้นทีจ่ ะเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าให้ได้
มากทีส่ ดุ จึงได้ใช้เว็บไซต์ดงั กล่าวเป็นทีเ่ ผยแพร่
ประกาศขายสินค้าในราคาที่ต�่ำกว่าร้านทั่วไป
อี ก ทั้ ง เจ้ า ของร้านยังได้น� ำ รูปภาพ พร้อมทั้ง
อธิบายคุณสมบัติ พร้อมด้วยราคา จึงเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งของลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นในยุคที่การสั่งซื้อ
ที่รวดเร็ว สะดวก และทันยุคทันสมัย
แฟชั่นมุสลิมชายก็แรง
หนังสือพิมพ์สมาร์ทนิวส์ เปิดเผยว่า กระแส
เรื่องการแต่งกายมุสลิมนั้นไม่ได้มาแรงเพียงใน
หมู่ผู้หญิงเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในหมู่ผู้ชายด้วย
โดยร้านขายเสื้อผ้าระบุว่าเทรนด์ผู้ชายจะเน้น
เสือ้ ผ้าทีต่ ดั เย็บละเอียดมากขึน้ เช่น ชุดปากีกย็ งั
ขายดี มีกระเป๋าสองข้าง คอติดกระดุม และเน้น
สีเยอะขึ้นท�ำให้ต้องน�ำผ้าหลากสีกว่าสมัยก่อน
บางคนก็ชอบลวดลายที่แตกต่างจากเมื่อก่อน
เป็นผ้าคอตตอน ตอนนี้ก็เป็นไหมสังเคราะห์
มากขึ้น เน้นสวมใส่สบายเป็นหลัก
ส่วนชุดใส่ท�ำงาน ผู้ชายจะเน้นผ้าบาติก

ส�ำหรับสนนราคาเสื้อหรือชุดปากีจะอยู่ที่ตัวละ
600-800 บาท ผ้าบาติกราคาตัง้ แต่ 350-2,500 บาท
โดยมีร้านตัดเย็บในปัตตานีเป็นศูนย์ส่งขายทั่ว
ประเทศ ขณะที่อีกแหล่งหนึ่งก็คือสั่งน�ำเข้าจาก
ประเทศอินโดนีเซีย
ฮานา อารีส เจ้าของร้านอารีสเทรดดิ้ง เปิด
เผยกับหนังสือพิมพ์สมาร์ทนิวส์ ว่า ร้านของตน
น�ำเข้าเสื้อผ้าจากอินโดนีเซียปีละ 2 ครั้ง โดยจะ
จ�ำหน่ายทีง่ านเมาลิดกลางกระบี่ และงานฮาลาล
ที่สงขลา หลังออกงานดังกล่าว พบว่ามีลูกค้าให้
ความสนใจมาก โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้หญิงที่
นิยมการแต่งกายหลากหลายสไตล์มากขึ้น เมื่อ
ก่อนฮิญาบจะคลุม แต่ปัจจุบันก็มีผ้าปาวาเป็น
ลักษณะการพันแทน ผ้าจากอินโดนีเซียนัน้ มีลาย
หลากหลายให้เลือก
ส่วนนายอาซัน บินเต๊ะ เจ้าของร้านเสื้อผ้า
มุ ส ลิ ม ตลาดพลาซ่ า ระบุ ว ่ า ทางร้ า นจะเป็ น
ผูอ้ อกแบบและส่งให้รา้ นทีอ่ นิ โดนีเซียตัดเย็บ ซึง่
จะได้ราคาดีกว่ามาก เพราะค่าแรงถูกและฝีมือ
ประณีตกว่า อีกทั้งลวดลายจากอินโดนีเซียก็
ก�ำลังเป็นที่นิยม
อ้างอิง

กองบรรณาธิการ. เสือ้ ผ้ามุสลิมแฟชัน่ อินโด-จีน
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