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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการให้ความหมายอนาชีดของชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ซึ่งอนาชีดเป็นการขับร้องบทเพลงที่
สอดแทรกการตอกย้ําความเชื่อความศรัทธาต่อพระเจ้า และการสรรเสริญศาสนทูตของชาวมุสลิมมาอย่าง
ยาวนาน การวิจัยครั้งนี้เป็นกระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่
มีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ร่วมกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนผลเชิงพรรณาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี และจังหวัด
สงขลาได้ให้ความหมายอนาชีดดังนี้ ประการแรก อนาชีดคือ เครื่องมือในการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม 
โดยเรียกร้องให้ผู้คนปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดี เช่น มีความเกรงกลัวต่อพระเจ้า การปฏิบัติตามแบบอย่าง
ท่านศาสดา และการปฏิบัติศาสนกิจที่สมบูรณ์ ประการที่สอง อนาชีดคือ สื่อเพ่ือความบันเทิง ให้ความ
เพลิดเพลินและความสนุกสนานในขอบเขตที่ศาสนาอนุญาต ประการที่สาม อนาชีดคือ สินค้าทาง
วัฒนธรรม และประการที่สี่ อนาชีดคือ อัตลักษณ์ตัวตนของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ 
โดยสามารถนําองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับยุคสมัยในอนาคต 
ค าส าคัญ: อนาชีด, การนิยามความหมาย, จังหวัดชายแดนใต้ 
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Abstract 
The purpose of this research is to study the meaning of Anasyid of the Muslim in 

the southern border provinces; Pattani and Songkhla province. Anasyid is the song that 
insists on emphasizing faith to God and glorifying the Prophet of Muslims who believe in 
Islam since ancient time. This research is applied the qualitative method.  For the data 
collection, interviewing was used as acquiring the data in-depth and non-participatory 
observation as a tool for data collection in the field sector by combining information 
from the documents and previous related studies.  The data was analyzed for content of 
the findings, and descriptive results were written in term of report afterwards. 

The results of the research showed that Thai Muslims in the southern border 
provinces consist of Pattani province and Songkhla province has given the definition of 
Anasyid as follows: First, Anasyid is a tool for evangelize Islam.  It interfere the content in 
term of preaching  Muslim to be in a good way of Islam, such as being fear of God, 
following the Prophet's preaching, and completing religious practice. Second, Anasyid is 
one way of religion entertainment; providing joy and fun, yet remain in the religion rules. 
Third, Anasyid is a cultural product. Fourth, Anasyidd is a culture that is consisted of 
Thai Muslims in the southern border provinces.  It can be applied useful notions for the 
expansion of culture in order to match with the particular era.  
Keywords: Anasyid song, the definition of meaning, the southern border provinces 
 
บทน า 
 บริบทของพ้ืนที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ความเชื่อ และประเพณี ซึ่งวัฒนธรรมในพื้นท่ีภาคใต้มีการเคลื่อนไหว ยอมรับและถ่ายทอดระหว่างกันเป็น
ลักษณะพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม อัตลักษณ์ถูกสร้างขึ้นมีผลต่อการปฏิบัติของคนในสังคมต่อชาวไทยมุสลิมใน
พ้ืนที่ชายแดนใต้ อันเป็นกระบวนการสร้างความหมายและอัตลักษณ์แก่สรรพสิ่ง  ซึ่งในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะการแสดงของชาวไทยมุสลิมที่นับถือ
ศาสนาอิสลามมีรูปแบบอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ อย่างอนาชีดที่สร้างความหมายให้แตกต่างจากอัตลักษณ์
ของ อนาชีดในพ้ืนที่อ่ืนท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง (รอฮานี ดาโอ๊ะ, 2555) 
 อนาชีดเป็นรูปแบบของการอ่านบทกวี ซึ่ งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาวอาหรับ 
โดยวัฒนธรรมอาหรับมักแสดงออกซึ่งสถานภาพทางสังคม ร่างกาย อารมณ์ อีกทั้งความปรารถนาอ่ืน ๆ 
ผ่านบทกวี ซึ่งสามารถนํามาใช้ได้ตามความเหมาะสม อาทิ การขับร้องเพ่ือปลุกความกล้าแก่ทหารใน
สงคราม และสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นต้น อนาชีดมีความเก่ียวข้องกับศาสนาอิสลามปรากฏ
หลักฐานช่วงท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) อพยพจากเมืองมักกะฮ์ไปยังมาดีนะฮ์ ประชาชนให้การต้อนรับ
ท่านศาสดาด้วยการขับร้องอนาชีด ซึ่งเนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อและหลักการปฏิบัติตาม
อุดมการณ์แบบฉบับของศาสนาอิสลาม โดยอนาชีดถูกนิยามความหมายและให้คุณค่าเป็นบทเพลงอัน
บริสุทธิ์ในการชักชวนผู้คนสู่การปฏิบัติความดีตามวิถีอิสลาม อันแตกต่างเนื่องด้วยภาษา วัฒนธรรม และ
ประเพณี (อมราวดี แชเปีย, 2558) ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมเป็น
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ปัจจัยสําคัญที่ทําให้อัตลักษณ์ที่แตกต่างแสดงออกมาในรูปแบบของ พิธีกรรม ประเพณี เรื่องเล่า ตํานาน 
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งอัตลักษณ์ของมุสลิมเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาทั้งในระดับปัจเจก และระดับสังคม 
อันมีรากเหง้ามาจากศาสนาอิสลามก่อให้กัตลักษณ์ร่วมของมุสลิม โดยทําหน้าที่หลอมรวมความเป็นกลุ่ม
อันหนึ่งอันเดียวกัน (สุชาติ เศรษฐมาลินี, 2557)  
 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก การขยายตัวของระบบทุนนิยม และความ
ซับซ้อนภายในสังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันการปรับตัว หรือปรับเปลี่ยน เพ่ือ
รักษาอัตลักษณ์อันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง (มนตรา พงษ์นิล, 2558) โดย
ปัจจุบันอนาชีดมีการนําเสนอด้วยรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต และวาระการแสดงที่แปรผั นไปตาม
ความต้องการของสังคม อาทิ แสดงในกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ และผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย ส่งผลให้การ
นิยามความหมายและการให้คุณค่าของอนาชีดนั้นอาจถูกเปลี่ยนผ่านความหมายเดิม หรืออาจถูกนิยาม
ความหมายใหม่ที่แตกต่างกันออกไปแต่ละบุคคล แต่ละสังคมและบริบทของพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งกระบวนการ
สร้างความหมายโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ดํารงอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคม ส่งผลต่อ
ความเข้าใจในเรื่องหนึ่งกําหนดอะไรคือความรู้ ความจริง หรือไม่ใช่วาทกรรม ซึ่งถูกใช้เป็นทั้งการเก็บกด ปิด
กั้น และจัดระเบียบคนในสังคม กลับกันอีกด้านหนึ่งอาจถูกใช้เพ่ือต่อรองอํานาจ หรือต่อต้านวาทกรรมหลัก
ที่ครอบงําอยู ่(จันทร์ทิพย์ แก้วประกอบ, 2553) 
 จากปรากฏการณ์ข้างต้นผู้วิจัยจึงศึกษาการนิยามความหมายของอนาชีดในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ใต้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ซึ่งมีอัตลักษณ์ภาษา การแต่งกาย รูปแบบ
การนําเสนอที่โดดเด่น ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา ทั้งแสดงถึงกระบวนการ
ผลิตที่ซับซ้อน ทําให้การนิยามความหมายและให้คุณค่าอนาชีดเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้สามารถนําองค์ความรู้
ที่เป็นประโยชน์เพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับยุคสมัยในอนาคต  โดยการวิจัยครั้งนี้เป็น
กระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลภาคสนาม มีผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่มคือ ผู้ฝึกสอนศิลปินนาชีด ศิลปินอนาชีด และผู้คนทั่วไปที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการรับชมรับฟังอนาชีดทั้งในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 
8 คน ร่วมกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
และเขียนผลเชิงพรรณาวิเคราะห์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการนิยามความหมายของอนาชีดในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)  
 1. พ้ืนทีท่ี่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และอําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลาเป็นพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ชายแดนใต้ ทั้งนี้ในจังหวัดปัตตานีมี
วัฒนธรรมการนําเพลงอนาชีดมาใช้ในการขับร้องอนาชีดมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตเช่นเดียวกับจังหวัด
ยะลา และนราธิวาส ประกอบกับจังหวัดปัตตานีเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐปัตตานีที่มีชาวไทยมุสลิมที่มี
วัฒนธรรมภายใต้บริบทความเชื่อของศาสนาอิสลาม ส่วนอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป็นส่วนหนึ่งของ
พ้ืนที่ชายแดนใต้เช่นเดียวกัน แต่มีการปะทะสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรมพุทธกับมุสลิม ซึ่งมีความเป็นพหุ
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วัฒนธรรม อีกทั้งยังมีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการปะทะสังสรรค์ระหว่างคนต่างวัฒนธรรมมี
การนําเพลงอนาซีดมาใช้ในการขับร้องเช่นเดียวกัน ทําให้เกิดการไหลลื่นทางวัฒนธรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่ง
สามารถสะท้อนการนิยามความหมายจากพ้ืนที่ได้หลากหลาย 
 2. ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ฝึกสอนศิลปินนาชีด มีประสบการณ์ในการ
ฝึกสอนศิลปิน อนาชีดอย่างน้อย 10 ปี จํานวน 3 คน กลุ่มศิลปินอนาชีด อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
มีประสบการณ์ในการขับร้องอนาชีดอย่างน้อย 5 ปี และเคยเข้าการร่วมการแข่งขันในระดับต่าง  ๆ อย่าง
น้อย 1 ครั้ง จํานวน 2 คน และกลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมในการรับชมรับฟังอนาชีด ทั้งในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดสงขลา รวมจํานวนทั้งสิ้น 3 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน  
 3. เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าในขณะที่เก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําข้อมูลมาจําแนกหมวดหมู่ตามประเด็นของการวิจัย ตีความ สร้าง
ข้อสรุป และนําเสนอเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
  การนิยามความหมายอนาชีดของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัด
ปัตตานี และอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ให้คํานิยามความหมายอนาชีดดังนี้ 
 “อนาชีด” เครื่องมือการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม  
 ภายใต้บริบทความเชื่อศาสนาอิสลามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และเป็นพ้ืนที่ปะทะสังสรรค์เกิดการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง อนาชีดจึงเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการผลิตซ้ําความเชื่อตามหลักการของศาสนาอิสลาม โดยผู้คนให้ความหมายอนาชีดว่า
เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามสู่มวลมนุษยชาติ เป็นสิ่งที่ดีงามสามารถโน้มน้าวให้ผู้คนศรัทธาใน
ศาสนาอิสลาม และปฏิบัติตนสู่ความดี  
 

“...จริงๆ ภาพรวมของอนาชีดคือ มันมีหลายหัวข้อ หลักๆ คือการ
สรรเสริญพระเจ้า รอซูลุ้ลลอฮ์ ชักชวนให้เราเป็นคนดี ถ้าพูดถึงในอ
นาชีดหลังๆ เนี้ยมีดัดแปลง ทํายังไงก็ได้ที่ร้องแล้วให้เกิดความ
รักอัลลอฮ์ ความรักระหว่างพ่ีน้อง ความรักต่อร่อซู้ล (ศาสดา) ในเนื้อ
เพลงแล้วแต่ที่นักแต่งอยากเขียน แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นการชักชวนให้
ทําความดี ไม่ว่าจะเป็นความดีต่อครอบครัว ต่อเพ่ือน หรือถ้าเป็น
เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ก็จะมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับอิสลาม 
เนื้อหาที่เกี่ยวกับศาสนา ให้เราอยู่ในขอบเขตที่ศาสนาสอน จะไม่มีอก
หัก รักเขาข้างเดียว จะไม่มีเหมือนเพลงทั่วไป...”  

  (รุชดี นามสมมติ, สัมภาษณ์เมื่อ 18 พฤษภาคม 2562) 
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  อนาชีดเป็นสื่ออุดมการณ์ด้านศาสนาของชาวไทยมุสลิมมาอย่างยาวนาน ถ่ายทอดผ่านผู้ขับร้อง
บทเพลง หรือศิลปินอนาชีด ซึ่งทําหน้าที่สื่อสารใจความหลักของบทเพลงคือการเรียกร้องสู่การทําความดี 
และปฏิบัติในขอบเขตที่ศาสนาอนุญาตให้ปฏิบัติได้   
 อนึ่งศิลปินอนาชีดจึงเสมือนตัวแทนของการเรียกร้องสู่การทําความดี เป็นแบบอย่างของผู้ปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบตามแนวทางที่ศาสนาต้องการ อีกทั้งศิลปินอนาชีดต้องเป็นที่ยอมรับของผู้คน เพ่ือให้อนาชีด
สามารถธํารงอยู่ไดท้่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม  
 
  “...อนาชีดถ้าเราพูดถึงมันก็ดีอยู่แล้วในตัวของมันเอง แต่จะบอกว่า

แก่นของ อนาชีดอีกอย่างคือการวางตัว เช่น การที่จะถืออัลกุรอ่าน
เนี้ย เราจะสัมผัสโดยที่ตัวเราสกปรกมันก็ไม่ได้ อนาชีดก็เหมือนกัน 
มันเป็นสื่อหนึ่งที่สามารถบ่งบอกได้ว่า ตัวตนของคน ๆ นั้น เป็นตัวคน
แบบไหน เขาจะร้องอนาชีด อนาชีดเป็นสิ่งที่ดี คุณจะไปแต่งกาย
กางเกงขาด สูบบุหรี่ มันคือภาพรวม การตีความหมายของคนที่จะนํา
บทเพลงอนาชีดร้องให้คนฟังเนี้ย มันต้องดีอะ คุณจะทําตัวไม่ดี จะ
เป็นแบบอย่างไม่ดีมันก็ไม่ใช่ เพราะคนดูต้องเชื่อ ต้องรักษามันให้ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นบนเวทีหรือว่าหลังเวที...” 

 (มุสตาล นามสมมติ, สัมภาษณ์เม่ือ 18 พฤษภาคม 2562) 
 
 ฉะนั้นการถ่ายทอดบทเพลงอนาชีดต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ อาทิ ผู้ประพันธ์เนื้อ
เพลง อันมีใจความหลักเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในขอบเขตตามศาสนบัญญัติ ศิลปินผู้สื่อสารใจความ
สําคัญจากเนื้อเพลง อีกท้ังการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมในฐานะผู้เชิญชวนผู้คนสู่การปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่
ดี และอีกประการสําคัญคือการสร้างการยอมรับจากสังคม   
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในกระแสความทันสมัยส่งผลให้การผลิตอนาชีดมีเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่
มีลักษณะการขับร้องสด ไม่มีดนตรีประกอบ หากมีก็มีเพียงกลองหน้าเดียว หรือกุมปัง แต่เมื่อสังคมเข้าสู่
ภาวะความทันสมัยส่งผลให้พัฒนาการด้านการสื่อสาร และดนตรีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  ทําให้อนาชีดรับ
เอาอิทธิพลดนตรีสมัยใหม่จากวัฒนธรรมอ่ืนมาผสมผสานเข้ามาประกอบจังหวะในบทเพลงภายใต้
กระบวนการปฏิสังสรรค์ ผ่านปฏิบัติการผลิตซ้ํา ซึ่ง อนาชีดมีความสําคัญต่อสมาชิกในสังคม จึงทําให้สังคม
มีความเข้าใจในอนาชีดไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อความจริงในโลกทางกายภาพเปลี่ยนแปลงเป็นความจริง 
การยอมรับทางสังคมย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่ในความเป็นจริงสังคมอาจจะให้นิยามความหมายที่
สอดคล้องหรือแตกต่างกัน  
 เพราะฉะนั้นการยอมรับจากสังคมเกิดจากการสร้างความหมายใหม่ที่สลับซับซ้อน ทําให้
ความหมายหรือความเข้าใจต่ออนาชีดไม่คงที่ แม้สังคมจะนิยามความหมายอนาชีดว่าเป็นเครื่องมือในการ
เผยแผ่ศาสนาเฉกอดีต แต่ในขณะเดียวกันการประกอบสร้างความหมายอนาชีดใหม่ภายใต้ความหมายเดิม
ยังทําให้สังคมนิยามความหมายอนาชีดได้มากกว่าเครื่องมือในการเผยแผ่ศาสนาเพียงอย่างเดียวเช่นใน
อดีต  
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 “อนาชีด” ล าน าสุนทรียเพื่อความบันเทิง  
 หนึ่งอัตลักษณ์ของการนิยามความหมายอนาชีดคือ สื่อเพ่ือความบันเทิง ซึ่งอนาชีดมีพัฒนาการมา
จากบทกวี โคลงกลอนที่ถูกแต่งเพ่ือการปลุกระดมทหารระหว่างศึกสงคราม เพ่ือให้เกิดความฮึกเหิมพร้อม
กันนั้นยังถูกใช้เพ่ือสร้างความผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าระหว่างสงคราม และอนาชีดยังมีการ
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ แทรกซึมเข้าสู่วิถีชีวิตของผู้คน และวัฒนธรรมของสังคมที่
แตกต่าง แสดงให้เห็นว่าอนาชีดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นเพ่ือรับใช้ความต้องการของสังคม
นั้น ๆ โดยผู้ประพันธ์จะผลิตอนาชีดที่เก่ียวกับแก่นความหมายเดิมเป็นหลัก เพื่อต่อรองความหมายให้ อนา
ชีดคงมีอยู่ แล้วสอดแทรกเหตุการณ์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในสังคม  ทําให้ 
อนาชีดถูกประกอบสร้างเป็นสื่อเพ่ือความบันเทิงไปพร้อมกับให้ความเพลิดเพลินและความสนุกสนานใน
ขอบเขตที่ศาสนาอนุญาตกระทําได้  
 

“...สมัยก่อนมันไม่บันเทิงตัวเลือกที่เลือก แต่ ณ ปัจจุบัน มันมีเยอะ 
สมัยก่อนนิยมอนาชีดแบบไม่มีดนตรี เดี๋ยวนี้มันมีลูกเล่นเยอะไง คน
สมัยก่อนเนี้ยเค้าก็ยืนเฉยๆ มันไม่มีลูกเล่น ไม่มีสีสัน แต่ก็ไม่มีตัวเลือก 
อนาชีดไง เราจะไปเต้น ไปยกแขนขาไม่ได้ไง ต้องร้องแบบเสร็จก็ลงๆ 
แต่เดี๋ยวนี้ทั้งแสงไฟทั้งเวที การถ่ายทอดสด ไลฟ์สด ชุดการประกวด  
ใส่ชุดมลายูสวย แต่งตัวสวยหล่อกันมา เสียงก็ดี การนําเสนอต่างๆ 
มันก็ทําให้เป็นที่ยอมรับ สิ่งนี้คือตอบรับ...” 

(นัสรอน นามสมมติ, สัมภาษณ์เม่ือ 20 พฤษภาคม 2562) 
 

 อนาชีดถูกสร้างขึ้นเพ่ือรับใช้สังคมในช่วงเวลาและบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งกระบวนการประกอบ
สร้างมีการลื่นไหลตามกระแสการเปลี่ยนทางสังคมในแต่ละยุคสมัย โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอที่
แตกต่างผ่านกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การขับร้องอนาชีดประกอบเครื่องดนตรีสากล การ
ประกวดแข่งขันอนาชีดที่มีรูปแบบ เวที แสง สี เสียงที่ทันสมัย กรรมการผู้ตัดสินการแข่งขัน และรางวัล 
เพ่ือช่วงชิงความหมายการมีตัวตนอนาชีดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่1 และ 2  
ที่มา: ผู้วิจัย, 2562 
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 สื่อเพ่ือความบันเทิงที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาอย่างอนาชีด มีพัฒนาการในหลายมิติ ทั้งรูปแบบ 
และองค์ประกอบการนําเสนอ โดยการผสมผสานกลมกลืนวัฒนธรรมอ่ืน ๆ อยู่ตลอดเวลา ท่ามกลาง
กระแสสังคมและยุคสมัย เพ่ือต่อรองความหมายตอบสนองความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง   
 

“...การประกวดมีกรรมการด้วย กรรมการสมัยก่อนไม่มีคอมเมนต์ ให้
คะแนนเสร็จๆ แล้วก็ประกาศ เดี่ยวนี้เหมือนว่าเราอยากให้มันพัฒนา 
อนาชีดมันต้องไปไกลนะ เป็นที่ยอมรับนะ มันก็ต้องพัฒนา พัฒนา
กรรมการพัฒนารูปแบบ ก็เลยมองเห็นเป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือ อนา
ชีดเราไปไกล บ้านเรามันขาดท่ีว่าคนที่จะซัพพอต ไม่ว่าจะเป็นนักแต่ง
เพลง นักแต่งดนตรีที่เก่งๆ บ้านเราตามเขาไม่ทัน แต่ศักยภาพนักร้อง
เราเยอะมาก เรายังเกร็งกลัวผู้ใหญ่ กลัวสังคมเค้าจะมองยังไง กลัว
วิพากษ์วิจารณ์ เราเกิดมาเราก็เห็นดนตรี มีพัฒนาการมาตลอดให้
เพลงมันน่าฟังยิ่งข้ึน...”  

  (อิมรอน นามสมมติ, สัมภาษณ์เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562) 
 
 การเปลี่ยนผ่านรูปแบบการนําเสนอที่คุ้นชินในอดีต สู่กระบวนการประกอบสร้างใหม่ภายใต้
ความหมายเดิม ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างแนวความคิดที่ปะทะกันเชิงสังคมกันอยู่บ้าง เมื่อการรับรู้ของ
สังคมปรากฏขึ้น ส่งผลให้การปรับเปลี่ยนเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยรักษาเหง้าของอนาชีดไว้
แต่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เพ่ือต่อรองความหมายและสร้างยอมรับจากสังคม 
 ลักษณะรูปแบบการประกอบสร้างอนาชีดที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้สังคมนิยามความหมายและคุณค่า
อาจจะแตกต่างหรือสอดคล้องกัน แต่อิทธิพลความเป็นจริงของกระแสสังคมเป็นส่วนสําคัญในการ
กําหนดการประกอบสร้างอนาชีด ซึ่งมีแนวโน้มผลิตซ้ําอัตลักษณ์อนาชีดเพ่ือเป้าประสงค์การช่วงชิงพ้ืนที่
ความหมาย ให้อนาชีดเป็นตอบสนองสังคมและเป็นสื่อเพ่ือความบันเทิงที่อยู่ในขอบเขตที่ศาสนาอนุญาต
อยู่ได้ต่อไปนั่นเอง 
 “อนาชีด” สินค้าทางวัฒนธรรม 
 อนาชีดถูกให้คํานิยามความหมายและคุณค่าอาจจะแตกต่างหรือสอดคล้องกัน ซึ่งมีการ
เคลื่อนไหวของความหมายอยู่ตลอดเวลา อันเป็นผลจากปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซ้อนทับกันของ
องค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ เวลา เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม ซึ่งทําให้การนิยามความหมาย
และคุณค่าอนาชีดมีการแปรเปลี่ยนไป โดยปัจจุบันปรากฏการณ์ทางสังคมภายใต้อิทธิพลความทันสมัย
ของระบบทุนนิยมส่งผลให้สิ่งต่าง ๆ ที่ไม่สามารถแปรผันเป็นสินค้า หรือกระจายตัวไปยังผู้ บริโภคได้
กลายเป็นผลผลิตที่ไม่สามารถดํารงอยู่ได้ในระบบทุนนิยม ซึ่งกระบวนการที่สําคัญประการหนึ่งในการดํารง
อยู่ของอนาชีดภายใต้สังคมที่ระบบทุนนิยมเติบโต นั่นคือการแปรเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าที่
สามารถใช้เงินตราในการแลกเปลี่ยนได้เป็นสําคัญ และเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์  
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 “...มันก็กลายเป็นสินค้า กลายเป็นธุรกิจนะ อย่างน้อยก็เป็นสื่อ
ทางเลือกของมุสลิมเรา แต่ทุกอย่างเมื่อลงทุนมันก็ต้องมีกําไร ไม่มี
อะไรเป็นของฟรี มันเป็นเรื่องปกติ นักบรรยายละ ค่าตัวเป็นหมื่น แต่
เราลงทุน จะบอกว่าอนาชีดเป็นธุรกิจ มันก็ธุรกิจนะ มันต้องมี
ค่าตอบแทน เราก็ต้องใช้จ่าย มันเป็นเรื่องธรรมดา...” 

 (อารอฟัต นามสมมติ, สัมภาษณ์เมื่อ 30 พฤษภาคม 2562) 
 

 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าภายใต้อิทธิพลเศรษฐกิจทุนนิยมแพร่กระจายสู่วัฒนธรรม ซึ่งทําให้
เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นลักษณะที่ปรากฏและเปลี่ยนแปลงในสังคม สามารถแลกเปลี่ยนได้ด้วย
ระบบเงินตรา ซึ่งกลไกสําคัญในเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นสินค้าคือการ “ตั้งราคา” ให้สิ่งต่าง ๆ ด้วย
เงื่อนไของค์ประกอบต่าง ๆ ส่งผลให้อนาชีดกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม  
 การเปลี่ยนผ่านความหมายอนาชีดสู่สินค้าต้องอาศัยหลายองค์ประกอบซ้อนทับกัน  อาทิ การจัด
เวทีประกวดแข่งขันอนาชีด โดยมีถ้วยรางวัล เงินราวัล และอ่ืน ๆ เป็นแรงจูงใจ การแสดงภายในงานที่ มี
ลักษณะรูปแบบเชิงธุรกิจ การแพร่กระจายอนาชีด และจําหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัย เช่น เทปคลาสเซต วีซีดี และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ข้างต้นล้วนเป็นกระบวนการสําคัญในการ
เปลี่ยนให้อนาชีดการเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม   
 ดังนั้นกระบวนการผลิตอนาชีดในปัจจุบันเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขความสัมพันธ์ด้านการค้าของ
ระบบทุนนิยม ทําให้ผู้ผลิตถูกครอบงําด้วยระบบทุนนิยม จึงประกอบสร้างอนาชีดเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้การนิยามความหมายและการให้คุณค่าอนาชีดกลาย
เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม 
  “อัตลักษณ์” ตัวตนบนชายแดนใต้ 
 อัตลักษณ์ตัวตนอนาชีดอยู่ภายใต้กระบวนการปฏิสังสรรค์ระหว่างอนาชีดกับผู้ชมทางสังคม ที่
ผ่านปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน ซึ่งอาจถูกให้นิยามความหมายที่แตกต่างกันระหว่างผู้ชมทางสังคมและ
ผู้ผลิตความหมาย ซึ่งกลวิธีในการประกอบสร้างความหมายให้อนาชีดแต่ละบริบทไม่จําเป็นต้องเป็น
ลักษณะเส้นตรงที่ต้องมีลักษณะร่วมกันหรือเหมือนกันทั้งหมด หากแต่กระบวนการพัฒนาอย่างเป็น
ขั้นตอนของผู้ผลิต และมิติอํานาจของภาคสังคมอ่ืนก็มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอัตลักษณ์อนาชีดให้มีความ
แตกต่างเช่นกัน 
 อนาชีดกับความเป็นตัวตนบนชายแดนใต้ เป็นกระบวนการให้ความหมายและถูกนิยามในฐานะ
วัฒนธรรมทางสังคมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะชายแดนใต้ อาทิ การแต่งกายรูปแบบมลายูและการประยุกต์ใช้ผ้า
ไทย ภาษาอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีทั้งเนื้อร้องภาษาไทย ภาษามลายูถิ่น ภาษามลายูกลาง และภาษาอาหรับ 
เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากอนาชีดในบริบทพื้นท่ีอ่ืน ซึ่ง “ภาพตัวแทน” อนาชีดถูกสร้างขึ้น และกลายเป็นอัต
ลักษณ์ ตัวตนของวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิมบนชายแดนใต้ที่ชัดเจน   
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“...วันก่อน ก็มีการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี มาสนับสนุน 
เป็นหน่วยงานรัฐ เพราะว่าเค้ามองเห็นความต่าง เราชัด ของคนจีนก็
จะเป็นโซนไดอาน่า ไทยพุทธเส้นมะกรูด สงกรานต์ไรงี้ ของอิสลามก็
มัสยิดกลาง ครั้งแรกที่จัดก็คนเยอะแล้วอะ พอเค้าเห็น ต่างจังหวัดก็
มาด้วยไม่ใช่แค่ปัตตานี...” 

(ซอฟรอน นามสมมติ, สัมภาษณ์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2562) 
 
 การพัฒนาอัตลักษณ์อนาชีดเกี่ยวพันกับกระบวนประกอบสร้างความหมายที่สลับซับซ้อน ผ่าน
ปฏิบัติการผลิตซ้ําความหมายนัยยะทางวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้แทนความหมายอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมในชายแดนใต้ มิใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการผลิตซ้ําเพ่ือเผยแผ่ศาสนาเท่านั้น 
แต่อนาชีดกลายเป็นช่องทางสําคัญในการสร้างความหมายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมใน
ชายแดนใต้ไปยังผู้คนในสังคม 
 ผู้ชมในสังคมรับรู้ความหมายได้มากขึ้นเมื่อมีมิติอํานาจทางสังคมเข้ามาส่งเสริม อาทิ จัดการ
แสดงอนาชีดร่วมกับการจัดงานแสดงสินค้า การแสดงร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน หรือกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น เมื่อมีสถาบันเกี่ยวข้องกับการสร้างความหมาย จึงเกิดประสิทธิภาพในการ
สร้างความหมายโดยที่ผู้ชมไม่ได้รู้สึกถูกบังคับ หรือถูกครอบงําทางความคิดโดยถูกยัดเยียดเกินไป นั่นจึงทํา
ให้อนาชีดกลายเป็นชุดของคํานิยามความหมายอัตลักษณ์ภายใต้กระบวนการปฏิสังสรรค์ที่มีความสําคัญ
ต่อสมาชิกในสังคม เพ่ือเข้าใจอนาชีดในชายแดนใต้อันมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 “...งานมุสลิมเรา ถ้าไม่มีอนาชีด มันจะหงอยๆ เดี๋ยวนี้เค้ามักเชิญอนา
ชีด มันเยอะมากมีเฟสบุคแฟนเพจ ทําตัวเองให้มันเป็นแบรนด์ ถ้าไม่
มีระบบมันก็แค่นั้น มันต้องมีระบบมันจะดีกว่า...” 
 (นิสรีน นามสมมติ, สัมภาษณ์เมื่อ 7 กรกฎาคม 2562) 

  
  ความเป็นจริงเชิงสังคมสามารถเปลี่ยนได้ตามกาลสมัย การให้ความหมายจึงสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามการให้คุณค่าและความหมายของสังคมเช่นกัน ซึ่งอนาชีดในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงจากอัต
ลักษณ์เมื่ออดีตอย่างชัดเจน อนาชีดกลายเป็นสัญญะประเภทหนึ่งที่อยู่คู่กับงานรื่นเริงของมุสลิมใน
ชายแดนใต้ มิใช่เพียงใช้เป็นเครื่องมือของอุดมการณ์ด้านศาสนาหรือเพียงการเผยแผ่ศาสนาอีกต่อไป แต่
กลายเป็นภาพตัวแทนของตัวตนของชาวไทยมุสลิมในชายแดนใต้ 
 โลกทางกายภาพโดยสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และโลกเสมือนมีอิทธิพลอย่างมากในการสร้าง อัต
ลักษณ์อนาชีดในชายแดนใต้ให้แตกต่างไปจากพ้ืนที่อ่ืนและอดีต ในลักษณะการสะสมผู้ชมและสร้างพ้ืนที่
การปฏิสังสรรค์ขึ้นระหว่างศิลปินอนาชีดกับผู้ชม และใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความหมายผ่านโลกเสมือน 
จนเกิดความจริงเชิงสังคมว่าอนาชีดเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมชายแดนใต้ อัตลักษณ์
ของอนาชีดบนชายแดนใต้ในปัจจุบันแตกต่างจากนิยามความหมายในอดีตอย่างเห็นชัด เนื่องจากการ
ประกอบสร้างความหมายของอนาชีดผ่านกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ในแต่ละยุคสมัย การผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรมและการลื่นไหลไม่หยุดนิ่ง อีกท้ังมิติอํานาจทางการเมือง 
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และสังคม ก่อให้เกิดการให้คุณค่าความหมายอนาชีดเปลี่ยนแปลงไม่คงท่ี และส่งผลให้อนาชีดที่ถูกสร้างข้ึน
เปลี่ยนไปเพ่ือรับใช้สังคมที่ซับซ้อนแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 
 อนาชีดถูกผลิตขึ้นในบริบทของพ้ืนที่ประเทศไทย การประกอบสร้างความหมายให้กับอัตลักษณ์ 
อนาชีดในพ้ืนที่นี้ ถูกสร้างขี้นเพ่ือสร้างตัวตนไม่ใช่การสะท้อน หรือเลียนแบบอนาชีดจากพ้ืนที่อ่ืน หากแต่
เป็นการประกอบสร้างเป็นภาพตัวแทน โดยกระบวนการผลิตเป็นภาพ เสียง และสัญญะต่าง ๆ เพ่ือใช้แทน
ความหมายให้กับอัตลักษณ์ของตนเอง เช่น การแต่งกายด้วยชุดมลายู ประยุกต์ด้วยผ้าลายไทย การใช้
ภาษามลายูและภาษาไทยในเนื้อเพลง กระบวนการคัดเลือกและการประกวดแข่งขันเพ่ือให้ได้มาซึ่งศิลปิน
ผู้ขับร้องบทเพลงอนาชีด เพ่ือสร้างตัวตนใหม่ภายใต้รากของวัฒนธรรมเดิม ซึ่งทําให้การนิยามความหมาย
ของอนาชีดเปลี่ยนไป  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาการนิยามความหมายของอนาชีดในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ในปัจจุบัน  ประกอบด้วย 
จังหวัดปัตตานี และอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า อนาชีดถูกนิยามความหมายและให้คุณค่า
แตกต่างจากความหมายเดิมเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของสังคม และมิติอํานาจเชิงสังคม
ที่ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม อันส่งผลให้การประกอบสร้างอนาชีดมีความสลับซับซ้อน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมที่ทันสมัย และต่อรองความหมายจากอํานาจการเปลี่ยนแปลง
กระแสหลัก จึงทําให้การนิยามความหมายและการให้คุณค่าอนาชีดเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และ
สร้างความหมายใหม่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งปรากฏนิยามความหมายและคุณค่าดังต่อไปนี้  
 ประการแรก การนิยามความหมายและการให้คุณค่าอนาชีดในฐานะเครื่องมือการเผยแผ่ศาสนา
อิสลาม โดยทําหน้าที่เรียกร้องผู้ร่วมศรัทธาในศาสนาอิสลามสู่การปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดีมาตั้งแต่ครั้งอดีต 
ตอกย้ําความเชื่อภายใต้หลักการของศาสนา อันเกี่ยวข้องกับการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์
เดียว และปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีงามของศาสนาทูต เป็นปฏิบัติการในชีวิตประจําวันที่ทําหน้าที่ผลิตซ้ํา
ความเชื่อผ่านใจความหลักท่ีสอดแทรกในเนื้อเพลงอนาชีด เพ่ือสร้างความหมายให้อนาชีดไม่สามารถแยก
ออกจากการเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ศาสนาได้ ซึ่งอาศัยองค์ประกอบหลายประการ อาทิ ผู้ประพันธ์ 
ศิลปินผู้ขับร้อง และการปฏิบัติตนตามหลักการศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
สังคม อีกทั้งการแพร่กระจายสู่ผู้บริโภคอย่างสม่ําเสมอ สอดคล้องกับ ดวงพร คงพิกุล (2555) ศึกษาเรื่อง 
การผลิตซ้ําทุนทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ พบว่าการผลิตซ้ําหรือการผลิตซ้ํา
ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การผลิต การเผยแพร่ การบริโภค และการผลิต
ซ้ํา ซึ่งการผลิตซ้ําจะสมบูรณ์ต้องประกอบด้วยทุนทางวัฒนธรรม วัตถุดิบ สถานที่ รูปแบบ วิธีการ สื่อที่ใช้ 
และผู้บรโิภค 
 ประการที่สอง การนิยามความหมายและการให้คุณค่าอนาชีดในฐานะลํานําสุนทรียเพ่ือความ
บันเทิง มักใช้อนาชีดสร้างความผ่อนคลายทางอารมณ์ ความรู้สึก พร้อมกับสร้างความเพลิดเพลิน
สนุกสนาน ซึ่งอยู่ ในขอบเขตที่ศาสนาอนุญาตให้กระทําได้  โดยอนาชีดถูกผลิตเพ่ือรับใช้สังคมที่
เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง โดยปัจจุบันมีสื่อเพ่ือความบันเทิงตัวเลือกมากกว่าในอดีต ส่งผลให้อนาชีดมีการ
ผลิตที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การประกวดอนาชีด รูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจทั้งรูปแบบเวที แสง สี เสียงที่
ทันสมัย อีกท้ังการนําเอารูปแบบการนําเสนอหลากหลายวัฒนธรรมผสมกลมกลืนเข้าไปในการแสดง อาทิ 
เครื่องดนตรี ภาษา การแต่งกาย เป็นต้น เพ่ือช่วงชิงความหมายสื่อเพ่ือความบันเทิงที่ไม่ขัดต่อหลักการ
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ศาสนาและสามารถกระทําได้  สอดคล้องกับ ปฐม หงส์สุวรรณ (2556) ศึกษาการช่วงชิงความหมายเนื่อง
ด้วยประเพณีบุญบั้งไฟในกลุ่มชาติพันธุ์อีสาน พบว่าการสร้างสัญลักษณ์งานบุญประเพณีบั้งไฟของอีสานให้
แตกต่างของความคิดในเชิงขัดแย้งมีการช่วงชิง ผลิตซ้ํา และต่อสู้สร้างใหม่ของเนื้อหาประเพณีหรือ
พิธีกรรมเดิมให้ประจักษ์แก่สายตาบุคคลในสังคม เสมือนสนามแข่งขันและแย่งชิงการให้ความหมายสี สัน
งานบุญบั้งไฟได้น่าสนใจ ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสร้างสํานึกรักชาติพันธุ์แฝงมาด้วย 
 ประการที่สาม การนิยามความหมายและการให้คุณค่าอนาชีดในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรม การ
ขยายตัวของระบบทุนนิยมเป็นกลไกสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทุนทางวัฒนธรรมอย่างอนาชีดให้การเป็น
สินค้า อีกทั้งอิทธิพลของสื่อที่มีความสามารถเข้าสู่ผู้คนได้อย่างรวดเร็ว ขยายการรับรู้อย่างแพร่หลาย ก่อ
รูปกระบวนการกลายเป็นสินค้าของอนาชีด คือการตั้งราคาให้แก่การแสดงอนาชีด เกิดการสร้าง
ความหมายใหม่บนรากวัฒนธรรมเดิม เพ่ือตอบสนองความต้องการภายใต้บริบทความทันสมัย สอดคล้อง
กับ Appadurai, 1986, p. 13-15 อ้างถึงใน อัศนี หลีเจริญ (2559) ที่ศึกษาพ้ืนที่มหาวิทยาลัย: การ
กลายเป็นสินค้าในกระแสทุนนิยม พบว่าทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นสินค้าได้ คือการตั้งราคา (Price) ให้แก่สิ่ง
ต่าง ๆ ทําให้วัตถุหรือสิ่งของนั้น ถูกเปลี่ยนจากการอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของคุณค่าใช้สอย ไปสู่คุณค่า
แลกเปลี่ยน 
 ประการที่สี่ การนิยามความหมายและการให้คุณค่าอนาชีดในฐานะอัตลักษณ์ตัวตนบนชายแดน
ใต ้ซึ่งอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) เป็นการแสดงถึงผลของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ผ่าน
การแสดงออกในรูปแบบของวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ และแบบแผนพฤติกรรม ซึ่งแสดงออกผ่านสัญญะ
ที่เข้าใจร่วมกันของคนในสังคมนั้น ๆ โดยกลวิธีหรือกระบวนการสร้างความหมายอนาชีดในฐานะตัวตนบน
ชายแดนใต้ เกิดจากการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนของผู้ผลิต และมิติอํานาจที่มีอิทธิพลในการกําหนด
ความหมายให้อนาชีดกลายเป็นภาพตัวแทนวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมในชายแดนใต้ ซึ่งอาจมีนัยยะ
สําคัญเชิงอํานาจ เมื่อนาชีดมิใช่เป็นเพียงเครื่องมือให้การเผยแผ่ศาสนาอิสลาม หรือตอกย้ําความเชื่อแต่
เพียงอย่างเดียว หากแต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของสถาบันเพ่ือใช้เป็นสื่อในการสร้างภาพตัวแทนของ
วัฒนธรรมชาวไทยมุสลิมในพ้ืนที่ชายแดนใต้ ผ่านนโยบายการท่องเที่ยว โครงการสืบสารประเพณีต่าง ๆ 
โดยใช้ดัชนีชี้วัดจากจํานวนนักท่องเที่ยว จํานวนร้านค้า หรือประเภทของสื่อท่ีให้ความสนใจ มิใช่ความเป็น
วัฒนธรรมดั้งเดิมหรือแก่นกลางวัฒนธรรมกลับมาใช้ทั้งหมด หากแต่เพ่ือนําเสนอเพ่ือการท่องเที่ยว กระตุ้น
การค้าขายในระบบเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ ณัฐพงศ์ รักงาม (2559) ศึกษาแนวคิดอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ พบว่าภายใต้การนําวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรม ความ
เชื่อ ฟ้ืนฟูขึ้นนั้นได้ถูกสร้างและปรับเปลี่ยนเพ่ือให้กลายเป็นสินค้า เพ่ือการท่องเที่ยวและตลาด ส่งผลให้
ใจความสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงอัตลักษณ์ของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐจึงปรับเอาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต อัตลักษณ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดให้กลายเป็นสินค้า การฟ้ืนฟู
และการกลับคืนเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวคิดบริโภคนิยม ซึ่งเปิดพ้ืนที่ใหม่หล่อเลี้ยงระบบทุนนิยม   
 กล่าวโดยสรุปได้ว่าการนิยามความหมายและการให้คุณค่าอนาชีดมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไม่
หยุดนิ่งผ่านกระบวนการประดิษฐ์แบบผสมผสานของอัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีระหว่างความเป็นโลก 
และความเป็นท้องถิ่น การทับซ้อนขององค์ประกอบของเวลา เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม 
ซึ่งเปลี่ยนผ่านการนิยามความหมายในฐานะเครื่องมือในการตอกย้ําความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า และการ
ปฏิบัติตนตามศาสนทูต หรือเป็นมุสลิมที่ดีงามเท่านั้น หากแต่กลายเป็นสื่อเพ่ือความบันเทิงที่ได้รับการ
ยอมรับโดยไม่ขัดกับหลักการศาสนา อีกทั้งเป็นภาพตัวแทนของวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
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ชายแดนใต้ ซึ่งปัจจุบันอิทธิพลของวาทกรรมหลักที่ยังมีบทบาทคือการทําให้วัฒนธรรมรากเหง้ากลายเป็น
สินค้า ภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและระบบตลาด จึงส่งผลให้อนาชีดแปรเปลี่ ยนผลผลิตรูปธรรมให้
กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ด้วยระบบเงินตรา เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในปัจจุบัน  
 แต่อย่างไรก็ตามประเด็นที่น่าสนใจคือการต่อรองและการช่วงชิงความหมายจากอํานาจกระแส
หลัก โดยกระบวนการสร้างความเข้มแข็งและฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ชัดเจน เพ่ือดํารงการมีอยู่ของอนา
ชีด และการประกอบสร้างความหมายใหม่ภายใต้รากเหง้าความหมายเดิมนั้น จากการนิยามความหมาย
และคุณค่าที่ปรากฏข้างต้น หากพิจารณาแล้วพบว่า ภายใต้กระบวนการดังกล่าวนั้นอนาชีดกลับผลิตมา
เพ่ือตอบสนองทางด้านเศรษฐกิจ กลายเป็นการหวนกลับอย่างฉาบฉวยหากแต่ไม่ได้รับการตระหนักอย่าง
แท้จริง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 องคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับอนาชีดจัดทําเป็นสื่อที่น่าสนใจ และเข้าไปมีส่วนร่วมโดยนําองค์ความรู้เข้าไปส่งเสริมเพ่ือให้เกิด
การอนุรักษ์และเรียนรู้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นสินค้าของอนาชีด และแนวทางในการจัดการ
ฟ้ืนฟูส่งเสริมให้อนาชีดจังหวัดชายแดนใต้เป็นที่ยอมรับและยั่งยืนสืบไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
จันทร์ทิพย์ แก้วประกอบ. (2553). วาทกรรมจากภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไทยเรื่องบางระจัน  สุ ริ โ ย -
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