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บทคัดย่อ 

 รำยงำนกำรศึกษำเฉพำะบุคคลเรื่อง ต ำนำนนำงเลือดขำวกับกำรสร้ำงสินค้ำทำงวัฒนธรรมในเมือง
จ ำลองมะห์ซูรี แหล่งท่องเที่ยวเกำะลังกำวี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำกระบวนกำรกลำยเป็นประเพณี
ประดิษฐ์ของต ำนำนนำงเลือดขำว และ 2) ศึกษำกระบวนกำรกลำยเป็นสินค้ำทำงวัฒนธรรมต่อสินค้ำที่
เกี่ยวข้องกับต ำนำนนำงเลือดขำวในเมืองจ ำลองมะห์ซูรี งำนศึกษำช้ินน้ีใช้วิธีกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ โดยใช้
แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ และแนวคิดกระบวนกลำยเป็นสินค้ำ ผู้ศึกษำได้แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มนักท่องเที่ยว แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวท้องถ่ิน และนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ชำยและหญิง อำยุ 30 – 40 ป ี
จ ำนวน  5 คน กลุ่มมัคคุเทศก์ จ ำนวน 5 คน และกลุ่มเจ้ำหน้ำที่พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ นำย Ahmad B.Sulong 
และ นำย Rosidi B.Jusoh 

จำกกำรศึกษำพบว่ำต ำนำนนำงเลือดขำวถือเป็นทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม  ที่หำกพิจำรณำในมิติของ
กำรสร้ำงประเพณีประดิษฐ์นั้น ถือเป็นวัตถุดิบโบรำณที่มีกำรอ้ำงอิงถึงอดีต  เป็นเรื่องรำวอิงประวัติศำสตร์ที่
บอกเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับสภำพสงัคมในอดีต  ในเวลำต่อมำเกิดกำรประดิษฐ์เรือ่งรำวของต ำนำนเพิ่มเติมเพือ่ให้
ต ำนำนยังคงด ำรงอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งกำรประดิษฐ์ต ำนำนให้กลำยเป็นประวัติศำสตร์ยังสร้ำงอัตลักษณ์ให้กับ
กลุ่มคนท้องถ่ินลังกำวีได้มีบทบำทในสังคมมำเลเซีย ในกำรประดิษฐ์ต ำนำนนำงเลือดขำว นอกจำกจะมีกำรท ำ
เรื่องรำวให้กลำยเป็นประวัติศำสตร์แล้ว ทำงรัฐบำลยังได้สร้ำงประโยชน์ให้กับต ำนำนโดยกำรสร้ำงสินค้ำ
วัฒนธรรม โดยต ำนำนนำงเลือดขำวถือว่ำเป็นทุนทำงวัฒนธรรมทีส่ำมำรถใช้แปรรปูเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นเงินตรำ
ได้ ต ำนำนนำงเลือดขำวที่ถูกท ำให้กลำยเป็นสินค้ำวัฒนธรรมในปัจจุบันมำจำกควำมต้องกำรที่จะพัฒนำเกำะ
ลังกำวีซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ทุรกันดำร ขำดควำมเจริญ รัฐบำลที่เล็งเห็นถึงคุณค่ำของทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมจงึ
น ำเอำต ำนำนในมำต่อยอดและเพิ่มมูลค่ำให้กับเกำะลังกำวี โดยมีกำรสร้ำงสินค้ำในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น 
ภำพยนตร์ เมืองจ ำลองมะห์ซูรี (Kota Mahsuri) สินค้ำท้องถ่ิน นอกจำกนี้รัฐบำลมำเลเซียยังสำมำรถรักษำ
คุณค่ำของต ำนำนในรูปแบบสินค้ำให้คงอญู่ได้ จำกกำรบริหำรทรัพยำกรท้องถ่ินอย่ำงมีคุณภำพ และในปัจจุบนั
ต ำนำนนำงเลือดขำว  หรือต ำนำนพระนำงมะห์ซูรีก็ได้สร้ำงควำมเจริญให้กับเกำะลังกำวีจนกลำยเป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำกหลำกหลำยพื้นที่ทั้งนักท่องเที่ยวท้องถ่ิน และ
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ซึ่งจำกกำรประดิษฐ์เรื่องรำวเพิ่มเติมในฐำนะประเพณี ท ำให้กำรกลำยเป็นสินค้ำของ
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ต ำนำนไม่ได้ลดทอนควำมเป็นจริงของวัฒนธรรมลง  ในทำงกลับกันผู้คนส่วนใหญ่มองว่ำกำรน ำเสนอเรื่องรำว
ของต ำนำนพระนำงมะห์ซูรีให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมถือเป็นกำรน ำเสนออัตลักษณ์ และน ำเสนอควำมเป็นลังกำ
วีให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ในที่สุดงำนเขียนช้ินน้ีก็ได้เดินทำงมำถึงส่วนสุดท้ำยนั่นคือกำรเขียนกิตติกรรมประกำศเพื่อขอบคุณทุก
สิ่งที่ท ำให้ข้ำพเจ้ำมำถึงจุดนี้ได้ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ำกว่ำจะถึงวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ำยเลย งำนเขียนช้ินนี้ก็
ไม่ใช่งำนเขียนที่ดีที่สุด อย่ำงไรก็ตำมข้ำพเจ้ำได้พยำยำมบอกกับตัวเองว่ำให้ภูมิใจในงำนช้ินนี้ เพรำะมันได้มำ
จำกพยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถของตัวเองแล้ว 

ตลอดระยะเวลำที่ท ำงำนช้ินน้ีข้ึนมำตัวข้ำพเจ้ำต้องประสบปัญหำต่ำง ๆ มำกมำย ทั้งจำกภำยในจิตใจ
ของตัวเอง และจำกสถำนกำรณ์วิกฤตกำรณ์ Covid 19 ที่ท ำให้งำนเขียนออกมำไม่ดีเท่ำที่ควร อย่ำงไรก็ตำมใน
ช่วงเวลำที่แม้แต่ข้ำพเจ้ำเองก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะให้ก ำลังใจตัวเอง กลับมีผู้คนรอบตัวที่คอยให้ก ำลังใจและฉุดให้
ข้ำพเจ้ำได้มีแรงใจท ำงำนอีกครั้ง ในย่อหน้ำนี้ข้ำพเจ้ำจึงอยำกกล่ำวขอบคุณผู้สนับสนุนและให้ข้อมูล อันดับ
แรกคือ ครอบครัวที่คอยให้ก ำลังใจ โดยเฉพำะแม่ของข้ำพเจ้ำที่คอยเป็นก ำลังสนับสนุนทั้งด้ำนกำรเงิน และ
ด้ำนข้อมูลที่ใช้ในกำรท ำงำน คอยติดต่อกับมัคคุเทศก์จำกฝั่งมำเลเซียท ำให้ข้ำพเจ้ำมีเนื้อหำในส่วนของเมือง
จ ำลองมะห์ซูรี ขอบคุณพี่เดือน ขอบคุณพี่ฟำร์ธี ที่คอยหำช่องทำงผู้ให้ข้อมูล อีกทั้งยังคอยถำมไถ่ควำมคืบหน้ำ
ของงำนเขียนช้ินน้ีเสมอ ขอบคุณผู้ให้สัมภำษณ์ทุกคนที่ยอมสละเวลำมำให้ข้อมูลในกำรศึกษำ ขอบคุณอำจำรย์
เอกรินทร์ พึ่งประชำ ที่ให้ค ำปรึกษำ ช้ีน ำ และถำมไถ่ท ำให้งำนเขียนช้ินนี้ส ำเร็จลุล่วง ถึงแม้ว่ำข้ำพเจ้ำจะ
ท ำงำนช้ำจนอำจำรย์เป็นห่วงอยู่หลำยครั้ง 

กำรที่ข้ำพเจ้ำเป็นเด็กต่ำงจังหวัดที่ต้องเข้ำมำใช้ชีวิตคนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ำยเลย โดยเฉพำะช่วงเวลำ
ยำกล ำบำกจำกกำรท ำงำนที่หันไปทำงไหนก็ไม่เจอทำงออกจนต้องจมดิ่งอยู่กับตัวเอง แต่ในช่วงเวลำน้ีเองกลับ
มีเพื่อนที่คอยให้ก ำลังใจข้ำพเจ้ำเสมอ ขอบคุณ ออมสิน และมุก เพื่อนสนิทของข้ำพเจ้ำที่ช่วยกันผลักดันและ
เค่ียวเข็ญกันจนงำนส ำเร็จลุล่วง ขอบคุณ ยีนส์ และเฟื่อง เพื่อนกลุ่มสำมพี่น้องที่คอยให้ก ำลังใจและเป็นที่
ปรึกษำที่ดีมำตลอด ขอบคุณเพื่อนเอกมำนุษยวิทยำทุกคนที่เมื่อเจอหน้ำกันก็มักจะถำมไถ่ควำมเป็นไปตลอด 
หำกไม่มีเพื่อน ๆ เหล่ำน้ี ข้ำพเจ้ำก็คงขำดก ำลังใจในกำรท ำงำนและใช้ชีวิตต่อไป 

ขอบคุณเหล่ำไอดอลเกำหลี คิมแทยอน และ NCT ที่ท ำให้ข้ำพเจ้ำย้ิมได้ในวันที่เหนื่อย เสียงเพลงของ
พวกเขำเป็นสิ่งที่คอยประโลมจิตใจให้กลับมำมีชีวิตชีวำอีกครั้ง กำรได้ไปคอนเสิร์ต ไปงำนแฟนอำร์ต ไปคำเฟ่
วันเกิด ได้พบปะกับผู้คนที่มีควำมชอบเหมือน ๆ เป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลำยควำมเครียดได้เป็นอย่ำงดี ท ำให้มีพลัง
ใจที่จะท ำงำนต่อไปได้ 

น่ำแปลกที่ก่อนหน้ำที่จะเขียนกิตติกรรมประกำศ ข้ำพเจ้ำมีสิ่งที่อยู่ในใจจ ำนวนมำกที่อยำกกลั่นกรอง
ออกมำลงในหน้ำกระดำษ คำดเดำไว้ว่ำสักสิบหน้ำเป็นอย่ำงต่ ำ มีหลำยสิ่งหลำยอย่ำงที่อยำกขอบคุณ แต่เมื่อ
ลงมือเขียนจริงกลับนึกค ำไม่ออกเสียได้  

สุดท้ำยนี้อยำกขอบคุณตัวเองที่อดทนท ำงำนมำได้จนส ำเร็จ เนื่องจำกปัญหำในจิตใจที่ข้ำพเจ้ำต้อง
เผชิญท ำให้ในหลำยครั้งข้ำพเจ้ำถอดใจ และไร้ก ำลังใจที่จะท ำงำนต่อไป แต่ด้วยก ำลังใจทั้งจำกเพื่ อนและคน
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 สังคมในระบบทุนนิยมที่ลว้นมองสิง่ต่าง ๆ  รอบตัวเป็นสินค้าที่สามารถแลกเปลีย่นเปน็เงินตรา
ได้ ซึ่งตามแนวคิดเศรษฐกิจของมาร์ก (Marxian Economies) มองว่า ระบบทุนนิยม คือ ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยระบบแห่งการสะสมทุน (Capital Accumulation) (ปกป้อง จัน
วิทย์, 2553 : 2) และทุนเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม 
กระบวนการแบ่งงานกันได้แปรเปลี่ยนการผลิตเพื่อการบริโภค ไปสู่การผลิตเพื่อการแลกเปลี่ยน 
ผลผลิตต่าง ๆ  ได้กลายสภาพเป็นสินค้า (commoditization) รวมถึงการใช้ชีวิตของผู้คนถูกท าให้
ผูกพันอยู่กับสินค้า จะเห็นได้ว่ากระบวนการกลายเป็นสินค้าดังกล่าวท าให้สังคมในอดีตที่เคยผลิตเพื่อ
การยังชีพเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมระบบทุนนิยม (ปัญญา เลิศสุขประเสริฐ, 2548 : 1)  

 กระบวนการดังกล่าวไม่เพียงแต่เกิดข้ึนกับสินค้าที่เป็นวัตถุหรือผลผลิต เช่น ผลผลิตทาง
การเกษตร ข้าวของเครื่องใช้ อาหาร และอื่น ๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน หากแต่ยังรวมไปถึง
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และต านานความเช่ือ สามารถแปรเปลี่ยนเป็นสินค้าเพื่อแสวงหาทุนทาง
เศรษฐกิจ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมวิถีชีวิตของสังคม
เกษตรกรรม หรืองานประเพณีบุญบั้งไฟ ที่เป็นวัฒนธรรมท้องถ่ินของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
น ามาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการจัดงานประเพณีและการพนัน (รติยา นิสะโสกะ, 2557) เป็นต้น  

 การน าประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และต านานความเช่ือ มาสร้างเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางด้านเศรษฐกิจได้กลายเป็นพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมที่มากกว่าการบริโภคเพียงเพื่อ
ตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์ กล่าวคือพฤติกรรมการบริโภคประเพณี วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต และต านานความเช่ือ มีข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ที่อาศัยและ
ด ารงชีวิตอยู่ในโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อน ซึ่งแตกต่างจากสังคมมนุษย์ในยุคเริ่มแรกที่มีการผลิตสินค้า
เพื่อการยังชีพ แต่ในปัจจุบันการผลิตสินค้าต่าง ๆ  กลับมีข้ึนเพื่อทุนทางเศรษฐกิจ ท าให้ผู้คนในสังคม
ต้องด ารงอยู่กับการแข่งขันและสภาพสังคมที่มีความเสี่ยงตลอดเวลา การหาที่พึ่งพาทางจิตใจจึงมี
ความส าคัญมากข้ึน รวมถึงด้วยลักษณะสังคมแบบทุนนิยมเมื่อมีสิ่งใดที่ได้รับความสนใจมากข้ึน สิ่ง
เหล่านั้นก็จะถึงท าให้กลายเป็นสินค้า เช่น การบูชาวัตถุมงคลชูชก (ณธษา วังปรีชา : 2559) จาก
เรื่องราวของตัวละคร “ชูชก” ในเวสสันดรชาดก ด้วยความเจ้าเล่ห์เพทุบายรู้จักใช้การพูดให้เป็น
ประโยชน์ ท าให้ผู้คนเช่ือว่าการบูชาชูชกจะดลบันดาลใหทุ้กอย่างตามทีเ่อ่ยขอ รวมถึงการลงอาคมจาก
พระเกจิอาจารย์ช่ือดัง ส่งผลให้ผู้คนเริ่มศรัทธาและกราบไหว้ขอพรชูชกมากข้ึน น าไปสู่การเช่าบูชา
วัตถุมงคลชนิดน้ี หรือพิธีสวดนพเคราะห์ (ประเสริฐ รุนรา : 2558) ในปัจจุบันมีข้ึนเพื่อเสริมสิริมงคล
และสะเดาะเคราะห์ ซึ่งในการจัดพิธีสวดนพเคราะห์จะมีข้ึนให้สอดคล้องกับผู้ร่วมพิธีตามก าลังทรัพย์ 
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หากผู้เข้าร่วมมีก าลังทรัพย์มากก็จะสามารถเข้าร่วมพิธีล่วงหน้าได้ แต่ในขณะเดียวกันผู้ที่มีก าลังน้อยก็
ส่งผลให้เกิดคณะท าพิธีแบบเร่เพื่อให้เข้าถึงชาวบ้านและกลุ่มคนทั่วไปได้มากข้ึน จะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบันแม้แต่พิธีกรรมและความเช่ือล้วนสามารถกลายสภาพเป็นสินค้าได้เช่นกัน 

นอกจากนี้สิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างต านานความเช่ือยังถูกท าให้กลายเป็นสินค้าได้เช่นเดียวกัน 
ด้วยลักษณะสังคมที่เป็นทุนนิยม การแสวงหาทุนทางด้านเศรษฐกิจมีความส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน 
จึงเกิดปรากฏการณ์ทางสังคมที่เรียกว่า “ประเพณีประดิษฐ์” เพื่อสร้างสรรค์ ต่อยอด และเพิ่มมูลค่า
ให้กับวัฒนธรรม ความเช่ือ และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถ่ิน ดังเช่นต านานนางเลือดขาวที่ทาง
รัฐบาลมาเลเซียน ามาเพิ่มมูลค่าและสร้างจุดขายโดยการท าให้เรื่องราวที่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่ามา
สร้างสรรค์เช่ือมโยงเข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะลังกาวีอย่างเมืองจ าลองมะห์ซูรี (Kota Mahsuri) 
จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเกาะลังกาวีจนถึงปัจจุบัน โดยต านานนางเลือดขาวบนเกาะลังกาวีนั้น มี
ลักษณะเป็นประเพณีประดิษฐ์จากการน าเรื่องราวที่มีอยู่เดิมในท้องถ่ินมาเพิ่มเติมเรือ่งราวของนิทานที่
เป็นมุขปาฐะให้กลายเป็นเรื่องราวแบบเป็นลายลักษณ์อักษรลงในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ เกิดข้ึน
จากตุนกู อับดุล ระฮ์มัน ต้องการให้ผู้คนสนใจเกาะลงักาวีจนน าไปสู่การพฒันาท้องถ่ิน อีกทั้งยังได้เหน็
การสร้างสรรค์และต่อเติมเรื่องราวไปในหลายรูปแบบ เช่น การน าต านานมาสร้างเป็นภาพยนตร์ 
ตลอดจนการออกตามหาทายาทพระนางมะห์ซูรี น าไปสู่การท าพิธีถอนค าสาป และการสร้างเมือง
จ าลองมะห์ซูรีข้ึน 

 เกาะลังกาวีเป็นสถานที่ที่มีต านานเรื่องเล่าช่ือดังถูกพูดถึงและกล่าวขานกันมาอย่างยาวนาน 
นั่นคือต านานนางเลือดขาว หรือต านานของพระนางมะห์ซูรี ต านานนางเลือดขาวเป็นเรื่องเล่าที่มักจะ
ถูกผูกโยงกับเกาะลังกาวี ซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงสาวผู้หนึ่งช่ือว่า “มะห์ซูรี” ได้สมรสกับพระอนุชา
ของท่านสุลต่านแห่งเกาะลังกาวี แต่ชีวิตของนางไม่ได้สวยงามดั่งเจ้าหญิงเนื่องจากนางถูกกลั่นแกล้ง
ตลอดเวลา จนกระทั่งวันหนึ่งพระนางมะห์ซูรีถูกใส่ร้ายว่าประพฤติตนผิดจารีตประเพณีไปคบชู้จึงถูก
ส าเร็จโทษด้วยการประหารชีวิต ทว่าด้วยความบริสุทธ์ิใจของเธอท าให้โลหิตที่หลั่งออกมาจากการถูก
กริชเฉือนล าคอกลายเป็นสีขาว อีกทั้งความเคียดแค้นของพระนางมะห์ซูรีส่งผลให้พระนางเอ่ยค า
สาปแช่งเกาะลังกาวีให้เจอกับความโชคร้ายและหายนะ จนกระทั่งในเมื่อหลายปีก่อนทางการมาเลเซีย
ประกาศตามหาทายาทของพระนางมะห์ซูรีเพื่อถอนค าสาป เกาะลังกาวีจึงกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครัง้ 
ซึ่งต านานนางเลือดขาวถือเป็นต านานท้องถ่ินที่ผู้คนบนเกาะลังกาวีต่างให้ความเคารพและเช่ือว่าเป็น
เรื่องราวที่เกิดข้ึนจริง อีกทั้งยังมองว่าเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงความเป็นมาของเกาะลังกาวีได้เป็นอย่างดี 
ดังนั้นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างประเพณีประดิษฐ์ทั้งตุนกู อับดุล ระฮ์มัน นายกรัฐมนตรีคนแรกของ
มาเลเซีย และมหาเธร์ โมฮะหมัด นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน โดยทั้งสองท่านมีถิ่นก าเนิดในรัฐเกดะห์ 
ท าให้ทั้งคู่ต่างก็มีความผูกพันกับท้องถ่ินลังกาวี และเล็งเห็นว่าทรัพยากรท้องถ่ินในเกาะลังกาวีมีความ
อุดมสมบูรณ์ ทว่าไม่มีความเจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควร พวกเขาจึงได้น าต านานนางเลือดขาวมาประดิษฐ์
สร้างให้เรื่องราวมีความน่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจนสามารถใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของเกาะ
ลังกาวีได้ 
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ทั้งนีจ้ากบทความของ สายฝน จิตนุพงศ์ เรื่อง นางเลือดขาว : ต านานกับการสร้างสินค้าทาง
วัฒนธรรม ได้กล่าวถึงต านานนางเลือดขาวจากหลากหลายท้องถ่ินทางภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็น 
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พัทลุง และชุมพร รวมถึงเกาะลังกาวี ซึ่งในแต่ละท้องถ่ินมีการน าต านานมา
สร้างเป็นช่ือบ้านนามเมือง สถานที่ทางศาสนา และสถานที่ทางธรรมชาติ เช่น มีการสร้างรูปเคารพ
พระนางเลือดขาว ที่วัดแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างพระพุทธรูป
จ าลองเจ้าแม่อยู่หัว ที่วัดท่าคุระ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และสร้างพระพุทธสิหิงค์ วัดพระพุทธ
สิหิงค์ อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง เป็นต้น ซึ่งรูปเคารพต่าง ๆ  เหล่านี้จะปรากฏให้เห็นในต านานนาง
เลือดขาวของแต่ละท้องถ่ิน ซึ่งนางเลือดขาวของทางภาคใต้นั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างไปจากนาง
เลือดขาวบนเกาะลังกาวี โดยต านานนางเลือดขาวในภาคใต้มักจะเป็นการพูดถึงหญิงที่มีพลังศรัทธา
และท านุบ ารุงศาสนาเป็นส าคัญ หากแต่นางเลือดขาวแห่งเกาะลังกาวีนั้นพูดถึงหญิงที่ซื่อสัตย์ต่อชายผู้
เป็นที่รัก เป็นหญิงสาวที่ปราศจากมลทิน อีกทั้งนางเลือดขาวในลังกาวีมีวิถีชีวิตแบบมุสลมิ ซึ่งท่านมหา
เธร์ โมฮะหมัด (Mahathir B.Mohamad) นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้เห็นถึงความส าคัญของต านาน
เลือดขาวในท้องถ่ินลังกาวี จึงสร้างสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมขึ้น 
เช่น สร้างเรือนจ าลองของพระนางมะห์ซูรี สร้างหลุมฝังศพของพระนางมะห์ซูรี รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับต านานนางเลือดขาว เป็นต้น ท าให้เกาะลังกาวีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์และ
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจ านวนมาก 

 การน าต านานนางเลือดขาวมาเป็นจุดเด่นในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในเกาะลังกาวีถือเป็น
วิธีที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่ง เพราะถึงแม้ว่าจะปรากฏให้เห็นการน าเอาต านานมาสรา้งเปน็ช่ือสถานทีห่รอืรปู
เคารพในหลายสถานที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยตามที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วข้างต้น หากแต่ปัจจุบันมี
อิทธิพลของวัฒนธรรมบริโภคที่ผู้คนมักจะบริโภคตามกระแสนิยม ท าให้ต านานและเรื่องเล่านี้เลือน
หายไปตามกาลเวลา ซึ่งแตกต่างจากเกาะลังกาวีที่ น าเรื่องราวของนางเลือดขาวมาต่อยอดการ
ท่องเที่ยวโดยการน าเอาต านานมาอิงกับประวัติศาสตร์ และน าไปสู่การสร้างประเพณีประดิษฐ์ มีการ
ตามหาทายาทของพระนางมะห์ซูรรีุ่นที่ 7 เพื่อเชิญมาท าพิธีลบค าสาปแห่งเกาะลงักาวี เกิดการกระพอื
ข่าวและสร้างกระแสความสนใจให้กับผูค้นถึงต านานเรื่องเล่าดังกลา่ว ยิ่งไปกว่าน้ันทางการมาเลเซียยงั
ได้ประกาศว่าพบทายาทรุ่นที่ 7 ของพระนางมะห์ซูรี ซึ่งเป็นหญิงสาวชาวภูเก็ตช่ือ ศิรินทรา ยาหยี 
หลังจากนั้นก็มีการจัดพิธีกรรมล้างค าสาปจนเป็นที่โจษจัน ส่งผลให้ผู้คนหลั่งไหลสู่เกาะลังกาวีเพื่อไป
เยอืนถ่ินที่มีต านานนางเลือดขาว จนพลิกฟื้นเศรษฐกิจบนเกาะลังกาวีให้มั่งค่ังและคึกคัก ซึ่งสอดคล้อง
กับต านานเรื่องเล่าที่กล่าวขานกันสืบมา (เพิ่งอ้าง, 140) ลักษณะการสร้างประเพณีประดิษฐ์ดังกล่าว
ส่งผลต่อการช่วงชิงอ านาจจะเห็นได้ว่า การที่ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน และมหาเธร์ โมฮะหมัด เป็นผู้ริเริ่ม
สร้างประดิษฐ์ จนกระทั่งท าให้เกาะลังกาวีมีความเจริญมากข้ึน ผู้คนในท้องถ่ินจึงยกย่องให้ทั้งตุนกู 
และมหาเธร์ เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจบนเกาะลังกาวีได้ในเวลาเพียง
ไม่กี่ปี 
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เกาะลังกาวีถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ปี ค.ศ. 2013 มีสถิติการ
เข้าเดินทางโดยใช้ท่าเรือต ามะลัง ซึ่งมีจ านวนผู้เดินทางขาออกไปยังลังกาวีจ านวน 101,300 คน และ
ตัวเลขขาเข้ามาในจังหวัดสตูลจ านวน 102,834 คน รวม 204,134 คน (กรมเจ้าท่าจังหวัดสตูล อ้างใน 
ขวัญชนก สุวรรณพงศ์, 2558 : 5) ด้วยบรรยากาศหมู่เกาะ ทะเล และที่ส าคัญคือต านานของพระนาง
มะห์ซูรีที่คอยดึงดูดผู้คนให้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ  ซึ่งจากการสันนิษฐานของผู้ศึกษา
มองว่าลักษณะการสร้างต านานนางเลือดขาวของเกาะลังกาวี มีการอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์และตัว
บุคคลที่มีชีวิตอยู่จริง รวมไปถึงเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรแีละทายาทที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
เกาะลังกาวีกับประเทศไทย หรือแม้แต่ต านานนางเลือดขาวที่ปรากฏข้ึนในท้องถ่ินทางภาคใต้ของไทย 
ส่งผลให้เกิดความสนใจในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีคติความเช่ือในลักษณะเดียวกันกับต านานของ
เกาะลังกาวี 

เหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาต านานนางเลือดขาวกับการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรมในเมือง
จ าลองมะห์ซูรี แหล่งท่องเที่ยวเกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจากทบทวนวรรณกรรมที่
ผ่านมา ได้ปรากฏให้เห็นข้อมูลการศึกษาจ านวนมาก แต่มักจะมุ่งเน้นไปที่ต านานนางเลือดขาวใน
ท้องถ่ินภาคใต้ของไทย อาทิ นางเลือดขาว : ต านานท้องถ่ินและพลังศรัทธาทางพระพุทธศาสนาบน
คาบสมุทรภาคใต้ ที่พูดถึงบทบาทของสตรีในพระพุทธศาสนา รวมไปถึงนางเลือดขาวที่มักปรากฏใน
รูปแบบของรูปเคารพและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทางพระพุทธศาสนา (ขวัญเรือน บุญกอบแก้ว, 2557) นางเลือด
ขาว : ต านานกับการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม พูดถึงการน าเอาต านานนางเลือดขาวมาสร้างเป็น
สินค้าทั้งในภาคใต้ของประเทศไทยผ่านรูปเคารพตามวัดในพระพุทธศาสนาในแง่ของประวัติศาสตร์
ท้องถ่ิน (สายฝน จิตนุพงศ์, 2557 – 2558) 

นอกจากงานศึกษาของนักวิชาการไทย ยังมีงานศึกษาเกี่ยวกับต านานนางเลือดขาวของ
นักวิชาการต่างประเทศ อาทิ The Legends of Langkawi : Myths and Management (Mohamed 
Zahir Haji Ismail, 2000) , From names of places to Mahsuri’s curse :  Exploring the roles 
of myths and legends in tourism ( Norhanim Abdul Razak and Johan Afendi Ibrahim, 
2017), Development of Tourism Industry and Its Impact on Langkawi Island Community 
(Norlida Hanim Mohd Salleh et al., 2014) โดยงานเอกสารทั้งหมดเป็นการพูดถึงการน าต านาน
นางเลือดขาวมาพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับต านานความเช่ือ รวมทั้งพัฒนา
เศรษฐกิจบนพื้นที่ลังกาวีอีกด้วย ทว่าจากการพัฒนาการท่องเที่ยวนี้ได้ส่งผลไปยังพื้นที่ชุมชน จากการ
ที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยเพิ่มข้ึน รวมไปถึงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่ตามมา 

จากงานที่ศึกษาทั้งหมดท าให้เห็นว่า เรื่องราวต านานนางเลือดขาวถูกให้ความสนใจใน
การศึกษาเป็นอย่างมาก ในแง่ของการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่ในด้านต านานกับกระบวนการสร้าง
สินค้าทางวัฒนธรรมในมิติของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กล่าวคือสินค้าที่เกิดจากการน าเอา
วัฒนธรรม ความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรม มาพัฒนาให้ตอบสนองกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง รวม



5 
 

ไปถึงการช่วงชิงอ านาจ ซึ่งประเด็นดังกล่าวยังไม่มีการถูกพูดถึง โดยผู้ศึกษาจะเน้นศึกษาการกลายเปน็
ประเพณีประดิษฐ์ และการกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของต านานนางเลือดขาวในฐานะแหล่ง
ท่องเที่ยวบนเกาะลังกาวี รวมถึงศึกษาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับต านานนางเลือดขาวประกอบเพื่อให้เห็นถึง
การน าเอาความเช่ือที่ไม่สามารถจับต้องได้มาแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ จับต้องได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา
ท่องเที่ยวในเมืองจ าลองมะห์ซูรี สถานที่ที่เช่ือว่าเป็นพื้นที่ตามต านาน รวมถึงจับจ่ายสินค้าที่เกี่ยวกับ
ต านานไปเป็นที่ระลึก เช่น การผลิตน้ าด่ืมที่เช่ือว่าเป็นน้ าศักดิ์สิทธ์ิจากบ่อน้ าในเมืองจ าลองมะห์ซูรี ซึ่ง
ตามต านานได้เล่าว่า พระนางมะห์ซูรีเป็นหญิงสาวที่เกิดมาพร้อมกับความโชคดี เมื่อเธอถือก าเนิดข้ึน 
ครอบครัวของเธอก็ประสบพบเจอแต่เรื่องราวดี ๆ อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สนับสนุนความเช่ือเรื่องบุญ
บารมีของเธอนั่นคือ ในช่วงที่พระนางมะห์ซูรียังเด็ก บนเกาะลังกาวีค่อนข้างแห้งแล้ง แต่แล้ววันหนึ่ง
เธอได้ออกไปว่ิงเล่นตามประสาเด็กน้อยวัยก าลังซน เธอนั่งเล่นดินทรายโดยใช้ไม้ขุดหลุมลงไป ทันใด
นั้นเธอก็พบเข้ากับแหล่งน้ า ต่อมาบริเวณนั้นจึงกลายเป็นบ่อน้ าส าหรับใช้สอย ผู้คนเช่ือว่าเป็นเพราะ
บุญบารมีของพระนางมะห์ซูรีที่ท าให้เจอแหล่งน้ าแห่งนี้ บ่อน้ านี้ผู้คนยังเช่ืออีกว่าช่วยรักษาโรคภัยไข้
เจ็บ ท าให้เกิดการน าน้ าจากบ่อดังกลา่วมาบรรจใุส่ขวดน้ าด่ืมและขายใหน้ักท่องเทีย่ว นอกจากนี้บ่อน้ า
นี้มีความเช่ืออีกว่าไม่มีวันแห้ง อีกทั้งเหตุการณ์ที่พระนางมะห์ซูรีถูกประหารชีวิตท าให้เลือดที่ไหล
ออกมาเป็นสีขาวเพื่อยืนยันความบริสุทธ์ิของเธอ เนื่องจากเลือดของคนทั่วไปจะมีสีแดงแต่การที่เรื่อง
เล่าท าให้เลือดของเธอกลายเป็นสีขาวถือเป็นความไม่ปกติธรรมดาย่ิงเป็นการตอกย้ าถึงความศักดิ์สิทธ์ิ
มีอิทธิฤทธ์ิ เป็นต้น 

เมืองจ าลองมะห์ซูรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับต านานนางเลือดขาวใน
ลังกาวี ที่มีการน าเสนอเรื่องราวผ่านข้าวของเครื่องใช้ ภาพวาด เรือนจ าลอง หลุมฝังศพ และบ่อน้ า
ศักดิ์สิทธ์ิ เมืองจ าลองตั้งอยู่ที่ Kampung Mawat, Ulu Melaka เกาะลังกาวี โดยเมืองจ าลองแห่งนี้มี
ความส าคัญต่อเรื่องราวต านานนางเลือดขาวที่ผู้ศึกษาสนใจ เนื่องจากเป็นสถานที่แห่งเดียวที่รวบรวม
เรื่องราวเกี่ยวกับพระนางมะห์ซูรี น าเสนอและจัดแสดงแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังมี
การผลิตน้ าด่ืมจากบ่อน้ าศักดิ์สิทธ์ิมาขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมเรื่องราว รวมถึงผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ ที่เป็นสินค้าที่ระลึกและใช้พระนางมะห์ซูรีมาดึงดูดผู้เข้าชม เช่น น้ าหอม และหนังสือ เป็นต้น 
ดังนั้นในรายการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้จึงได้เลือกน าเสนอประเด็นดังกล่าวเพื่อบอกถึงการ
กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมต่อสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับต านานนางเลือดขาวบนเกาะลังกาวี อีกทั้งการ
ให้คุณค่าและความหมายในตัวสินค้าวัฒนธรรม โดยใช้แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ และกระบวนการ
กลายเป็นสินค้า ในการอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการกลายเป็นประเพณีประดิษฐ์ของต านานนางเลือดขาว 
2. เพื่อศึกษากระบวนการกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมต่อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับต านานนางเลอืด

ขาวในเมืองจ าลองมะห์ซูรี แหล่งท่องเที่ยวเกาะลังกาวี 
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สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

 เมื่อสังคมในปัจจุบันเข้าสู่ระบบทุนนิยม วัฒนธรรมจึงกลายเป็นสินค้าที่ ถูกป้อนเข้าสู่
กระบวนการผลิตเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรา เรื่องราวของต านานนางเลือดขาวที่โด่งดังและอ้างอิงกับ
ประวัติศาสตร์ในพื้นที่ท้องถ่ินของเกาะลังกาวีจึงสามารถแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นแผนการตลาดเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจบนเกาะลังกาวี 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1. ขอบเขตด้ำนสถำนท่ี 

การก าหนดขอบเขตด้านสถานที่ ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่ไปยัง เกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ ประเทศ
มาเลเซียโดยมุ่งเน้นไปที่สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับต านานนางเลือดขาวหรือพระนางมะห์ซูรี 

2. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาต้องการท าความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์การน าต านานนางเลือด
ขาวมาพัฒนาเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับท้องถ่ิน รวมไปถึงบริษัทท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยที่น าเอาต านานท้องถ่ินดังกล่าวมาเป็นจุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะลังกาวี 

3. กลุ่มตัวอย่ำง 

จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาต านานนางเลือดขาวกับการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรมในเมือง
จ าลองมะห์ซูรี แหล่งท่องเที่ยวเกาะลังกาวี ผู้ศึกษาได้ก าหนดกลุ่มผู้สัมภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้
เห็นมุมมองต่อการน าต านานมาสร้างสินค้าวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย ดังนี ้

3.1 กลุ่มผู้ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน เกาะลังกาวี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่ม
นักท่องเที่ยวท้องถ่ิน และกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ชายและหญิง อายุ 30 – 40 ปี 
จ านวน 5 คน เนื่องจากในปี ค.ศ. 2001 มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องการตามหาทายาท
พระนางมะห์ซูรีที่โด่งดังมากในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุดังกล่าวมีการรับรู้
เกี่ยวกับข่าวสารที่มากกว่าคนที่อายุต่ ากว่า 30 ปี อีกทั้งช่วงอายุนี้มียังมีความสามารถทั้ง
ทางการเงิน และพละก าลังเพียงพอที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในต่างประเทศได้  โดยผู้ศึกษา
จะท าการสัมภาษณ์เพื่อให้เห็นมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับต านานนางเลือดขาวบน
เกาะลังกาวี รวมถึงความสนใจที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะเข้ามาเที่ยว
ในเมืองจ าลองมะห์ซูรี (Kota Mahsuri) 

3.2 มัคคุเทศก์จากบริษัทท่องเที่ยวที่น านักท่องเที่ยวเข้ามาในเกาะลังกาวี จ านวน 5 คน จาก 
5 บริษัท เพื่อศึกษาและสอบถามลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เลือกมาเที่ยว
เกาะลังกาวี รวมไปถึงลักษณะการน าเสนอเรื่องราวต านานนางเลือดขาวในมุมมองของ
มัคคุเทศก์ต่อนักท่องเที่ยว 
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3.3 เจ้าหน้าที่ ในเมืองจ าลองมะห์ซูรี  (Kota Mahsuri) ได้แก่ นาย Ahmad B.Sulong 
ผู้บริหาร และ นาย Rosidi B.Jusoh ผู้ร่วมก่อตั้งเมืองจ าลองมะห์ซูรี เพื่อสอบถามถึง
ประวัติและความเป็นมาของเมืองจ าลองมะห์ซูรี รวมถึงขั้นตอนการจัดแสดงเรื่องราวของ
ต านานนางเลือดขาวในหมู่บ้านจ าลองและพิพิธภัณฑ์ 

4. ขอบเขตด้ำนสิ่งแวดล้อม 

จากการลงภาคสนามในการศึกษางานครั้งนี้ ท าให้ผู้ศึกษาค้นพบปัญหาที่ส่งผลต่อการเก็บ
ข้อมูล ดังนี้ 

4.1 การลงภาคสนามครั้งที่สอง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2019 เป็นช่วงเวลาปิดภาคเรียนของ
โรงเรียนในประเทศมาเลเซีย ท าให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยี่ยมชม Kota Mahsuri 
ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มครอบครัวของนักท่องเที่ยวท้องถ่ิน ในขณะเดียวกันกลับไม่พบกลุ่ม
นักท่องเที่ยวต่างชาติเลย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ย ว
ต่างชาติหลักของ Kota Mahsuri เนื่องจากในเวลาดังกล่าวไม่ใช่ช่วงปิดภาคเรียน และ
ไม่ใช่ช่วงวันหยุดราชการของประเทศไทย 

4.2 การลงภาคสนามครั้งที่สาม วันที่  31 มกราคม 2019 เปิดช่วงเวลาต้นปีที่ผู้ ศึกษา
คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเกาะลังกาวี แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่
ปกติจากเช้ือโรค COVID – 19 ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ท าให้บรรยากาศการท่องเที่ยวบนเกาะลังกาวีไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จ านวน
นักท่องเที่ยวบางตา ภายใน Kota Mahsuri ไม่พบนักท่องเที่ยวเลยสักกลุ่ม การเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้จึงไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ท าให้ข้อมูลในส่วนที่
เป็นทัศนคติของนักท่องเที่ยวมีจ านวนจ ากัด 

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ  

 งานวิจัยช้ินนี้เป็นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีในการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ ที่มุ่งเน้นศึกษา
กระบวนการกลายเป็นสินค้าของต านานนางเลือดขาวในแหล่งท่องเที่ยวเกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ 
ประเทศมาเลเซีย โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้  

1. ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัย หนังสือ วิทยานิพนธ์ งาน

วิชาการ และวารสารต่าง ๆ ว่าด้วยเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประเพณี
ประดิษฐ์ และกระบวนการกลายเป็นสินค้า รวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเกาะลังกาวี 
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว และการเดินทาง 
นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับต านานนางเลือดขาวในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
ที่นอกเหนือไปจากต านานนางเลือดขาวในลังกาวี เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและ
ความเช่ือที่มีร่วมกัน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเมืองจ าลอง หรือเมืองโบราณ และ
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พิพิธภัณฑ์เพื่อให้เห็นแง่มุมและเบื้องหลังแนวคิดการน าเสนอวัฒนธรรมผ่านสถานที่
เหล่าน้ี 

2. กำรศึกษำภำคสนำม 
2.1 ลงพื้นที่ส ารวจ  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ลงไปยังเกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย ในสถานที่
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับต านานนางเลือดขาว ได้แก่ เมืองจ าลองมะห์ซูร ีที่ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
พื้นที่จัดแสดง คือ พื้นที่จัดแสดงในอาคารหรือพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถ่ินของชาวลังกาวี และส่วนที่ 2 พื้นที่จัดแสดงนอกอาคาร ที่น าเสนอในรูปแบบของ
หมู่บ้านจ าลอง จัดแสดงเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี สุสานพระนางมะห์ซูรี บ้านโบราณแบบ
เกดะห์ และบ่อน้ าศักดิ์สิทธ์ิ  

การลงพื้นที่ครั้งแรกผู้ศึกษาได้ส ารวจทรัพยากรวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับต านานท้องถ่ิน 
โดยการเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยภาพถ่าย และสอบถามข้อมูลบางส่วนจากมัคคุเทศก์ที่น า
ผู้ศึกษาไปยังสถานที่ต่าง ๆ  ท าให้ผู้ศึกษาสามารถก าหนดขอบเขตของพื้นที่การศึกษาได้ นั่น
คือบริเวณเมืองจ าลองมะห์ซูรีที่มีการน าเสนอเรื่องราวของต านานท้องถ่ิน 

2.2 การสังเกตการณ์  

ในการลงภาคสนามผู้ศึกษาจะใช้การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยการเข้าไปชวน
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับนักท่องเที่ยวท้องถ่ินและต่างประเทศที่มีลักษณะตามกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับต านานนางเลือดขาว 
นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้ท าการติดต่อมัคคุเทศก์จากบริษัทท่องเที่ยวที่น านักท่องเที่ยวเข้ามาใน
เกาะลังกาวีเพื่อท าการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการเกี่ยวกับแบบแผนการท่องเที่ยวที่ได้จัดไว้
ส าหรับการน าเที่ยวในแต่ละครั้ง  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของต านานต่อการ
ท่องเที่ยว อีกทั้งเข้าไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในเมืองจ าลองมะห์ซูรีอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ได้
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

สถำนท่ีในกำรศึกษำ 

 สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับต านานนางเลือดขาว ได้แก่  เมืองจ าลองมะห์ซูรี (Kota Mahsuri) 
เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการน าเสนอเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีอย่างเข้มข้น การที่
นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าวจึงย่อมเกิดจากความสนใจในต านานนางเลือด
ขาวบนเกาะลังกาวี 
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ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบถึงเรื่องเล่าต านานนางเลือดขาวจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงประวัติความเป็นมา และ
สภาพทั่วไปของเกาะลังกาวี 

2. ทราบถึงแรงจูงใจต่อการพัฒนาต านานท้องถ่ินให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม 

ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน  

วัน / เดือน / ปี แผนกำรด ำเนินงำน 
เมษายน – กรกฎาคม 2019 - เริ่มศึกษาหัวข้อที่สนใจ 
กรกฎาคม 2019 - ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัย 

- ศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
และมีการเลือกพื้นที่ลงสนาม พร้อมกับ
ลงภาคสนามครั้งที่ 1 พอสังเขป เพื่อให้
รู้จักชุมชนที่เลือกและน ามาเป็นพื้นฐาน
ของการศึกษาข้ันต่อไป 

สิงหาคม – ตุลาคม 2019 - เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม
และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และหา
แนวทางเพื่อการวิเคราะห์และตีความ
ทางมานุษยวิทยา 

ตุลาคม 2019 - เรียบเรียงข้อมูลงานวิจัยบทที่ 1 – 3 
และน าเสนอข้อมูล 

พฤศจิกายน 2019 - เรียบเรียงข้อมูลงานวิจัยบทที่ 1 – 3 
และน าเสนอข้อมูล 

- ลงภาคสนามครั้งที่ 2 
พฤศจิกายน 2019 - มกราคม 2020 - น าข้อมูลที่ได้จากการลงสนามครั้งที่  2 

มารวบรวม วิเคราะห์เพื่อการตีความ
ทางมานุษยวิทยา และเรียบเรียง 

มกราคม 2020 - ลงภาคสนามครั้งที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2020 - น าข้อมูลที่ได้จากการลงสนามครั้งที่ 3 

มารวบรวม วิเคราะห์เพื่อตีความทาง
มานุษยวิทยา และเรียบเรียง 

- เรียบเรียงข้อมูลบทที่ 4 – 5 และสรุป
ข้อมูล 

เมษายน 2020 - น าเสนอผลการศึกษา 
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นิยำมศัพท์ 

 ต ำนำน เรื่องราวที่เล่าสืบทอดกันมา มีเนื้อหาที่สะท้อนภาพวัฒนธรรมในท้องถ่ินน้ัน ๆ 

เมืองจ ำลอง พื้นที่แสดงประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ และสร้างความเป็นเอกภาพให้กับชุมชน 

 ประเพณีประดิษฐ์ วัฒนธรรม พิธีกรรม หรือประเพณีที่ถูกผลิตซ้ าในสังคมเพื่อสนองความ
ต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง   

กระบวนกำรกลำยเป็นสินค้ำ กระบวนการที่น าเอาวัตถุ หรือสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุมาพัฒนาและเพิ่ม
มูลค่าในการแลกเปลี่ยน 
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กรอบคิดในกำรศึกษำ  

ภาพที่ 1 ต านานนางเลอืดขาวกับกลายเป็นสินค้าน าไปสู่กับฟื้นฟูเกาะลังกาวี 
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บทที่ 2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเรื่อง ต านานนางเลือดขาวกับการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรมในเมืองจ าลองมะห์ซูรี 
แหล่งท่องเที่ยวเกาะลังกาวีนั้น จะเป็นการมุ่งเน้นศึกษาไปที่กระบวนการสร้างสินค้าผ่านเรื่องเล่าและ
ต านาน โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประเพณีประดิษฐ์ (Invented Tradition) และกระบวนการ
กลายเป็นสินค้า (Commodification) มาใช้อธิบายถึงสินค้าวัฒนธรรมในรูปแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่
พัฒนามาจากต านานเรื่องเล่าบนเกาะลังกาวี จนสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้ในปัจจุบัน 

 ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยผู้ศึกษาจะแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีประเพณีประดิษฐ์ (Inventing Traditions) 
2. แนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1.แนวคิดทฤษฎีประเพณีประดิษฐ์  

ในทุกพื้นที่ของสังคมมักมองว่า “ประเพณี” เป็นสิ่งที่ส าคัญ เนื่องจากประเพณีนั้นหมายถึง
วัฒนธรรมประจ าชาติ แสดงถึงทุนทางวัฒนธรรม ความเจริญรุ่งเรือง และเป็นเอกลักษณ์ โดยทั่วไปเมือ่
กล่าวถึงประเพณีผู้คนก็จะนึกถึงความเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต เช่น การไหว้ อาหารไทย 
และเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น หากแต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ได้เกิดข้ึนไปตามช่วงเวลาท าให้
ประเพณีต่าง ๆ ที่มีข้ึนในแง่ของรายละเอียดอาจเลือนหายไปหรือถูกคิดข้ึนใหม่ปรับเปลี่ยนให้แตกต่าง
ไปจากในอดีต เพื่อให้ประเพณีเหล่าน้ียังถูกจ าจดและปฏิบัติสืบต่อกันไป 

 ประเพณีในยุคโลกาภิวัตน์ไม่ได้มีเพียงพิธีกรรม ความเช่ือความศรัทธาที่มีข้ึนเพื่อความมั่นคง
ทางจิตใจอีกต่อไป แต่ประเพณียังมีจุดประสงค์ไปในเรื่องของเศรษฐกิจอีกด้วย โดยการน าเอา
วัฒนธรรมท้องถ่ินมาแปรเปลี่ยนเพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าวัฒนธรรม การสร้างอัตลักษณ์ท้องถ่ินเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
เป็นต้น (เมธาวี ศิริวงศ์, 2556 : 12) ดังนั้นจึงมีการประดิษฐ์ประเพณีข้ึนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัฒนธรรม
ในสังคมนั่นเอง อีกทั้งประเพณีประดิษฐ์ไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะประเพณีเท่านั้น แต่รวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของสังคมที่เกิดการผลิตซ้ าและสร้างใหม่ของทรัพยากรวัฒนธรรมประเภท
ต่าง ๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป (เพิ่งอ้าง, 2556 : 13) เป็นการน าเอาสิ่งที่มีอยู่ในสงัคมมาสร้างสรรค์
เป็นวัฒนธรรมประเพณีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่ท้องถ่ินน่ันเอง  
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 ประเพณีประดิษฐ์ (Invented Tradition) เกิดข้ึนในงานศึกษาของ อีริค ฮอบส์บอว์ม (Eric 
Hobsbawm) โดยมองว่า ประเพณีถูกสร้างข้ึนไม่ได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และประเพณีประดิษฐ์
เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระเบียบสังคม เป็นแบบแผนปฏิบัติ (Set of 
Practice)  ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของกฎระเบียบและข้อปฏิบัติ เช่น ศาสนา ความเช่ือ 
พิธีกรรม เรื่องเล่า ต านาน คติชน ประวัติศาสตร์และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เรียกรวมกันว่า “วัตถุดิบ
โบราณ” (Ancient Material) โดยเป็นสิ่งที่พยายามอ้างอิงถึงอดีตของสังคม น ามาสร้างเป็นประเพณี
ประดิษฐ์จนเกิดการปฏิบัติซ้ า (Repetition) การปฏิบัติอย่างเป็นทางการ (Formalization) และ
ปฏิบัติอย่างมีพิธีการ (Ritualization) โดยอ้างอิงว่ามีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วกัน (Automatically Implies) เพื่อรับใช้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ในช่วงเวลาที่ก าลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง (ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์, 2558 : 144) 

ตัวอย่างประเพณีประดิษฐ์จากงานเขียนเรื่องประเพณีประดิษฐ์และภาพชุมชนจิตรกรรมใน
นครชุม ของ นิติกร สิงห์ลอ (2558) กล่าวถึงปรากฏการณ์ทางสังคมเกี่ยวกับการโหยหาอดีตที่เกิดข้ึน
ในปัจจุบันส่งผลให้ชุมชนนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรน าเอาประเพณีและวัฒนธรรมที่เคย
มีในอดีตกลับมารื้อฟื้นใหม่อีกครั้ง โดยน าเอาวัตถุสิ่งของ สถาปัตยกรรม และจิตรกรรมในชุมชน เช่น 
การจัดนิทรรศการหมุนเวียนตลาดย้อนยุค พิพิธภัณฑ์การท าไม้นครชุม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย 
ประเพณีลอยกระทงสาย เป็นต้น มาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างประเพณีประดิษฐ์ครั้งนี้ เกิดกา ร
รวมกลุ่มข้ึนเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนของตนเองเพื่อน าความรู้เหล่าน้ีไปใช้ในการต่อยอดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กับชุมชนแห่งนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเพณีประดิษฐ์เหล่าน้ีล้วน
เป็นทุนทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของแหล่งชุมชนแห่งนี้ และเมื่อน ามาพัฒนาและท านุบ ารุงเหล่า
สถานที่ สิ่งของ และจิตรกรรมอันเป็นมรดกของชุมชนก็สามารถสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้อย่างมาก 

ในมุมมองของ Hobsbowm มองว่า ประโยชน์ของการที่มีประเพณีประดิษฐ์นั้นท าให้คนได้
เข้าใจภาพประวัติศาสตร์สังคมได้อย่างดี เนื่องจากตัวประเพณีประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของการน า
ประวัติศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมและสมานความสัมพันธ์ (Action and 
Cement of Group) ให้กับกลุ่มหรือสังคมตน และมีหลายกรณีที่ตัวประเพณีประดิษฐ์นี้ได้สร้างความ
ขัดแย้งให้กับสังคม ดังนั้นประเพณีประดิษฐ์จึงเป็นภาพสะท้อนที่ใช้อธิบายบริบทของสังคมในช่วงเวลา
นั้นได้ดี (เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2545 : 16) 

Hobsbowm ยังได้อธิบายอีกว่า ในบางครั้งประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดข้ึนไม่ได้สัมพันธ์กับสังคม
วัฒนธรรมในอดีต แต่เป็นการสร้างขึ้นใหม่โดยเรียกว่า “การอ้างอิงใหม่” โดยประเพณีประดิษฐ์ชนิดนี้
มักจะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดข้ึนอย่างฉับพลันทันด่วน (Great Rapidity) เพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นเดียวกับการอ้างอิงอดีตมาสร้างเป็นประเพณีประดิษฐ์ (เอกรินทร์ พึ่ง
ประชา, 2545 : 15) อย่างไรก็ดีประเพณีประดิษฐ์ที่พบส่วนใหญ่มักจะมีการอ้างอิงถึงอดีตเป็นส่วน
ใหญ่ เช่น ประเพณีประดิษฐ์ในเพลินวาน ที่มีการสร้างหมู่บ้านย้อนยุคจ าลองข้ึนมา มีบรรยากาศ
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คล้ายคลึงกับงานวัดที่มีชิงช้าสวรรค์ ร้านเกมต่าง ๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า เกิดข้ึนเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งบรรยากาศที่แตกต่างเหล่านี้ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับ
นักท่องเที่ยวจนสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในหัวหินให้ดีข้ึนได้ โดยการสร้างพื้นที่ดังกล่าวได้มีการอ้างองิ
เรื่องราววิถีชีวิตในอดีตของผู้คนในสังคมมาประดิษฐ์ข้ึนใหม่ (ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์, 2558) เป็นต้น  

นอกจากนี้ Hobsbowm ยังเผยให้เห็นว่า ในบางครั้งประเพณีประดิษฐ์อาจเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูก
สร้างโดยสังคม หากแต่เกิดจากการริเริ่มเพียงคน ๆ  เดียว หรือไม่ก็สามารถสืบหาร่องรอยของการสรา้ง
ว่าก่อตัวข้ึนเมื่อใด เช่น ต านานการเกิดลูกเสือ ที่ถูกริเริ่มโดย Baden Powell หรือในกรณีสัญลักษณ์
นาซีของประเทศเยอรมันก็สามารถสืบหาประวัติการก่อตัวได้อย่างชัดเจน (เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2545 
: 15) 

อย่างไรก็ตามไม่ว่าประเพณีประดิษฐ์จะเกิดข้ึนจากอะไรก็ตาม แต่ประเพณีประดิษฐ์ท าให้เหน็
ปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงการเผชิญหน้าระหว่างประเพณีเก่า (Old Tradition) กับประเพณีใหม่ 
(New Tradition) ซึ่ ง  Hobsbawm ช้ี ให้ เห็น ว่าหากสั งคมมีประเพณีเก่ าที่ จริ งแท้  (Genuine 
Tradition) สังคมนั้นก็ไม่จ าเป็นต้อง “ประดิษฐ์” ประเพณีใหม่ข้ึนทดแทน ทั้งนี้เพราะประเพณีเก่า
ยังคงมีบทบาทและหน้าที่ในสังคมหรือยังมีศักยภาพที่จะรับใช้สถานการณ์ปัจจุบันได้จริง แต่เมื่อเวลา
ผ่านไป ประเพณีเก่าที่จริงแท้กลับไม่สามารถรับใช้สังคมได้ จึงเกิดการเผชิญหน้าต่อกันจนกลายเป็น
ปรากฏการณ์สร้าง “ประเพณีประดิษฐ์” ข้ึนมาอีกครั้ง (เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2545 : 15 – 16) อาจ
กล่าวได้ว่าการที่ประเพณีเก่าที่จริงแท้ไม่สามารถตอบสนองสังคมได้ย่อมต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง 
กลายเป็นประเพณีใหม่ที่มาจากการน าเอาอดีตมาปรุงแต่ง ต่อเติม และตีความใหม่ เพื่อรองรับกับ
ความลื่นไหลทางสังคมและรับใช้สังคมในปัจจุบัน 

นอกจากประเพณีประดิษฐ์จะมีข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการในสังคมปัจจุบัน อีกสิ่งหนึ่งที่
เป็นหน้าที่ของประเพณีประดิษฐ์คือการช่วงชิงความหมายทางวัฒนธรรม ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม ทั้งในด้านการเมือง และเศรษฐกิจ ตัวอย่างหนึ่งที่ท าให้เข้าใจ
ปรากฏการณ์ประเพณีประดิษฐ์ที่ใช้ช่วงชิงความหมายทางวัฒนธรรมได้ดี ข้ึนคือ งานศึกษาของ 
Terrence Ranger (Eric Hobsbawm and Terrence Ranger, 1983) ในหัวข้อ The Invention of 
Tradition in Colonial Africa ที่น าเสนอสังคมจักรวรรดินิยมในดินแดนแอฟริกา ในช่วง ค.ศ. 1870 
– 1890 ซึ่งเป็นยุคที่น าแนวคิด “ประเพณีประดิษฐ์” ของชาวยุโรปมาสู่ดินแดนแอฟริกา ผ่านสถาบัน
หลักทางสังคม เช่น ศาสนา การศึกษา และการปกครอง เป็นต้น โดย Ranger ได้บรรยายภาพของ
ประเพณีประดิษฐ์ในแอฟริกาว่า เป็นการน าเข้าทางความคิดจากลัทธิอาณานิคมจากยุโรปสู่แอฟรกิา ที่
มีการแบ่งแยก “คนขาว” ออกจาก “คนด า” ด้วยประเพณีประดิษฐ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การน า
แนวคิดเรื่องการจัดต้ังโรงเรียน “Public School” ของสหราชอาณาจักรไปสร้างในแอฟริกาใต้ที่สื่อถึง
ผลผลิตทางวัฒนธรรมของความเป็นพวกผู้ดีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนขาวเท่านั้นที่จะได้รับโอกาสทาง
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การศึกษา หรือหากเป็นคนท้องถ่ินก็จะต้องเป็นกลุ่มคนช้ันน าของสังคม ซึ่งมีคนด าน้อยคนนักที่มี
โอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนดังกล่าว 

การเข้ามามีบทบาทในสถาบันทางสังคมของคนยุโรปในแอฟริกา ท าให้ชาวยุโรปมองชาว
แอฟริกาว่าเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกที่อยู่ภายใต้การปกครองของตน โดยรัฐสามารถเข้าไปจัดการสังคม
เพื่อน าไปสู่การปกครองรปูแบบใหม ่เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน 
Ranger มองว่าสถาบันที่เกิดข้ึนนี้เป็นการจัดการโดยรัฐหรือกลุ่มคนขาว ที่ต้องการแสวงหาประโยชน์
ให้กับกลุ่มตนมากกว่าสร้างข้ึนจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ประเพณีประดิษฐ์ในแอฟริกาจึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางสังคมหรือก่อตัวข้ึนจากการ
ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตด้ังเดิมของคนพื้นเมือง ทว่าประเพณีประดิษฐ์ดังกล่าวกลับกลายเป็นความจริง
ที่ถูกน ามาปฏิบัติในสังคม เพราะการ “ประดิษฐ์” ตกอยู่ในกลุ่มผู้มีอ านาจทางสังคมซึ่งก็คือ กลุ่มคน
ขาวนั่นเอง 

การประดิษฐ์ประเพณีจะประสบความส าเร็จไม่ได้เลยหากปราศจากความร่วมมือของคนใน
ท้องถ่ิน เช่น กลุ่มพระ กลุ่มครู และกลุ่มผู้บริหารประเทศ ดังเช่น การน าคริสต์ศาสนาเข้ามาเผยแพร่ 
การสร้างโรงเรียน หรือการบริหารประเทศภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องคนอื่น (Others) ที่มีคนท้องถ่ิน
บางกลุ่มได้ผลประโยชน์ต่อการสร้างประเพณีประดิษฐ์ จึงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่าประเพณีประดิษฐ์
ถือเป็นเครื่องมือต่อการแสวงหาผลประโยชน์ในช่วงล่าอาณานิคม แต่ในขณะเดียวกันเมื่อชนพื้นเมือง
ประสบปัญหาหรือถูกแย่งชิงทรัพยากรจนถึงที่สุด พวกเขาก็อาจจะน าอดีตของกลุ่มตนมาสร้าง
ประเพณีประดิษฐ์เพื่อใช้เป็นอาวุธตอบโต้ข้ัวสังคมตรงข้ามที่ไม่ใช่เฉพาะคนขาว แต่รวมไปถึงคน
ท้องถ่ินเผ่าต่าง ๆ ด้วยกันเอง ดังจะเห็นจากกรณีการแบ่งเขตดินแดนชนเผ่าต่าง ๆ ในแอฟริกาโดย
ชาวตะวันตก ในครั้งนั้นถือเป็นผลพวงก่อให้เกิดสงครามระหว่างชนเผ่าในสังคมแอฟริกาจนถึงปัจจุบัน 

ในงานต านานนางเลือดขาวที่ได้ศึกษานี้เป็นหนึ่งในประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดข้ึนเช่นเดียวกัน 
เนื่องจากท่านมหาเธร์ โมฮะหมัดนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียคนปัจจุบันเป็นผู้ริเริ่มที่จะน า
ต านานเรื่องเล่าท้องถ่ินมาเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
เกาะลังกาวี ซึ่งจากเรื่องเล่านางเลือดขาวของเกาะลังกาวีได้มีการอ้างถึงประวัติศาสตร์ทั้งลักษณะการ
ปกครองที่เป็นระบบสุลต่าน วิถีชีวิตของคนในท้องถ่ินที่เป็นการท าเกษตร การกล่าวอ้างถึงประเพณี
เก่าในเรื่องเล่า รวมไปถึงเรื่องราวการท าสงครามของลังกาวีที่มีความเกี่ยวข้องกับสยาม ถือได้ว่าเรื่อง
เล่าเดียวสามารถบรรยายถึงลักษณะสังคมในอดีตของเกาะลังกาวีได้เป็นอย่างดี ซึ่งการน าเสนอ
วัฒนธรรมของเกาะลังกาวีไม่ได้ปรากฏเพียงแค่ในเรื่องเล่าเท่านั้น แต่ยังมีการจัดต้ังเมืองจ าลองมะหซ์รู ี
สถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมเกี่ยวกับลังกาวี เพื่อแสดง
ให้เห็นทุนวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดแสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยในอดีต รวมไป
ถึงข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ การศึกษาต านานนางเลือดขาวในฐานะประเพณีประดิษฐ์จึงเป็นการศึกษาที่
ท าให้เห็นภาพของประวัติศาสตร์ ภาพสะท้อนสังคมในปัจจุบัน รวมไปถึงการช่วงชิงความหมายทาง
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วัฒนธรรมจากการประดิษฐ์วัฒนธรรมอีกด้วย กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 2018 มหาเธร์เลือกลงสมัครเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตลังกาวี จากฐานเสียงของคนท้องถ่ินที่ช่ืนชมมหาเธร์ว่าเป็นบุคคลที่
พัฒนาเกาะลังกาวี 

 

2.แนวคิดทฤษฎีกระบวนกำรกลำยเป็นสินค้ำ 

 การเข้าใจในกระบวนการกลายเป็นสินค้านั้นจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของทุนทาง
วัฒนธรรม โดยค าว่า “ทุน” หมายถึง สิ่งที่มีอยู่เดิมที่สามารถท าให้เกิดประโยชน์งอกเงยได้ อีก
ความหมายหนึ่งคือ เงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีไว้ส าหรับด าเนินกิจการเพื่อหาผลประโยชน์ อาจจะ
เป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ (ส านักราชบัณฑิตยสภา, 2553) ทุนทางวัฒนธรรมจึงเป็นทุนชนิด
หนึ่งที่สามารถสะสมลงทุนได้ไม่ต่างจากทุนในทางเศรษฐกิจ หรือสามารถน าไปสู่การแปรรูปเป็นทุน
ทางเศรษฐกิจได้ (ญาณวุฒิ ดวงดารา, 2560 : 12) 

กระบวนการกลายเป็นสินค้ามีการพัฒนาจากการน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าเพื่อ
ตอบสนองต่อสังคมในระบบทุนนิยม (ญาณวุฒิ ดวงดารา, 2560 : 14) Pierre Bourdieu ได้ช้ีให้เห็น
ว่า ทุน คือ แรงงานที่ถูกสะสมในรูปแบบที่ถูกท าให้เปน็วัตถุหรือถูกรวมไว้กับปัจเจกชนหรือกลุ่มปจัเจก
ชน ทั้งนี้เพื่อท าให้พวกเขาสามารถจัดสรรพลังทางสังคมในรูปของแรงงานที่เป็นรปูธรรมหรือแรงงานที่
อยู่ในตัวบุคคล ดังนั้นทุนจึงเป็นมรดกที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเปลี่ยนรูปได้ มีลักษณะที่ทั้ง
สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ (รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2556 : 36) เมื่อทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้มี
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเป็นทนุทางเศรษฐกิจได้ ปัจจุบันที่เป็นสังคมแบบทุนนิยมที่แปรเปลีย่น
จากสังคมพึ่งพาตัวเอง ที่มีการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน คือการสนองความต้องการโดยตรงใน
ฐานะที่เป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต (a means of subsistence) ไปสู่การผลิตเพื่อการค้าขาย คือการ
สนองความต้องการทางอ้อมในฐานะที่เป็นปัจจัยการผลิต (a means of production) (คาร์ลมาร์กซ์, 
2542 : 43) ซึ่งในปัจจุบันการผลิตต่าง ๆ  มักจะผลิตเป็นจ านวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการของ
คนในสังคม จนอาจกล่าวได้ว่าการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปใน
สังคม  ซึ่งสินค้าเหล่าน้ีไม่เพียงแค่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์อีกต่อไป หากแต่เป็นการ
ผลิตเพื่อสร้างคุณค่าและความหมายเชิงการแลกเปลี่ยนสินค้านั้น ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด (ขวัญทหัย 
เจริญไมตรีมิตร อ้างใน รติยา นิสะโสกะ, 2557 : 8)  

ทุนทางวัฒนธรรมที่น ามาเพิ่มมูลค่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัตถุเท่านั้น ทั้งประเพณี วัฒนธรรม 
และความเช่ือในปัจจุบันต่างก็ถูกท าให้กลายเป็นสินค้าทั้งสิ้น โดยปกติสินค้าช้ินหนึ่งจะมีคุณค่าอยู่
อย่างน้อย 2 ประเภท คือ คุณค่าในการใช้ (use value) และคุณค่าในการแลกเปลี่ยน (exchange 
value) นอกเหนือไปจากนี้ยังมีคุณค่าอื่น ๆ  อีก เช่น คุณค่าทางจิตใจ (sentimental value), คุณค่า
ทางศิลปะ (artistic value), หรือการเป็นสิ่งหายาก (scar city) เป็นต้น (ยศ สันตสมบัติ อ้างใน 
ปฏิญญา ลิ้มโอฬารสุขสกุล, 2554 : 27) ดังนั้นวัตถุสิ่งของหนึ่งอาจเป็นสินค้าในเวลาและสถานที่หนึ่ง 
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แต่กลับมิใช่สินค้าในเวลาและสถานที่อื่น หรือสินค้าอาจถูกนิยามความหมายที่แตกต่างออกไปตามแต่
ละบุคคลและสังคม การเปลี่ยนแปลงและการนิยามความหมายที่แตกต่างของสินค้า แสดงให้เห็นถึง
ระบบเศรษฐกิจแบบศีลธรรมที่อยู่เบื้องหลังระบบเศรษฐกิจการตลาดและการแลกเปลี่ยนสินค้าใน
ชีวิตประจ าวัน (ยศ สันตสมบัติ อ้างใน รติยา นิสะโสกะ, 2557 : 9)  

กระบวนการกลายเป็นสินค้า (commoditization) เป็นการศึกษาชีวประวัติของสินค้า โดย
มองสินค้าในฐานะสิ่งสร้างทางวัฒนธรรมที่มีความหมายแบบเฉพาะเจาะจง กระบวนการกลายเป็น
สินค้าจึงข้ึนอยู่กับการซ้อนทับกันอย่างสลับซับซ้อนขององค์ประกอบต่าง ๆ  ทั้งเรื่องเวลา วัฒนธรรม 
และสังคม หากสิ่งของบางอย่างมีคุณลักษณะที่สามารถแปรผันเป็นสินค้าได้ มีช่องทางการน าเสนอตัว
เป็นสินค้า และมีบริบทที่เหมาะสมต่อการซื้อขาย สิ่งของเหล่าน้ันก็เป็น “สินค้า” ด้วยตัวเองได้ และใน
สังคมใดผลิตสิ่งของที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณลักษณะของการเป็นสินค้าดังกล่าวได้มาก หรือ
สิ่งของเกือบทั้งหมดมีลักษณะดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าสังคมนั้นเป็นสังคมการค้า เช่น สังคมทุนนิยม 
เป็นต้น (Appadurai อ้างใน ปฏิญญา ลิ้มโอฬารสุขสกุล, 2554 : 29) 

 ในกระบวนการกลายเป็นสินค้านั้นเกิดข้ึนกับสินค้าในหลากหลายรูปแบบ ไม่เพียงแค่วัตถุ
เท่านั้น ดังเช่นในงานศึกษาเรื่อง พรมแดน อัตลักษณ์ และกระบวนการกลายเป็นสินค้า : การเมือง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุในบริบทการท่องเที่ยว ของ ทวิช จตุวรพฤกษ์ ที่พูด ถึงกระบวนการ
กลายเป็นสินค้าของกลุ่มชาติพันธ์ุในบริบทของการท่องเที่ยว ที่ได้สร้างภาพแทนความเป็นชาติพันธ์ุ 
รวมไปถึงการแข่งขันต่อสู่เพื่อน าเสนออัตลักษณ์และกลยุทธต่าง ๆ ในการเปิดพื้นที่ทางสังคมของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ ซึ่งจากการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว ท าให้อัตลักษณ์จากกลุ่มต่าง ๆ ที่เคยมีลักษณะเฉพาะของแต่
ละกลุ่มชาติพันธ์ุ ได้แก่ ลายผ้าแถบของลีซู ลายผ้าทอของเมี่ยน และกะเหรี่ยง ถูกผสมผสานจน
กลายเป็นสินค้าช้ินเดียว เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภคเชิงสัญญะของนักท่องเที่ยว 
ก่อให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุกลายเป็นพรมแดนใหม่ที่มีภาวะลูกผสม 
อย่างไรก็ตามแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ศึกษาที่มาของรายได้และก าไรจากแรงงานหรือ
สินค้า ก็ไม่สามารถอธิบายถึงความซับซ้อนของสังคมและวัฒนธรรม เพราะเศรษฐกิจไม่สามารถสร้าง
แรงผลักดันต่ออุดมการณ์ ความเช่ือ ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณี (ญาณวุฒิ ดวงดารา, 2560 : 16) 
ที่แฝงอยู่ในสินค้าทางวัฒนธรรมเหล่านี้ได้ ดังเช่นในงานช้ินนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ธ ารงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ไว้ 

 ในงาน The Social life of things ของ Arjun Appadurai นักมานุษยวิทยาชาวอินเดียด้าน
การเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ได้อธิบายสินค้าทางวัฒนธรรมว่า เป็นการผันตัวของ
วัฒนธรรมมาเป็นสินค้า แต่เดิมมีความสัมพันธ์จากการด ารงชีวิต ชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ต่อมาได้
เกิดการสร้างมูลค่า ซึ่งมูลค่าหรือราคาในตัวสินค้าเกิดข้ึนในกระบวนการแลกเปลี่ยนมากกว่าการศึกษา
รูปแบบต่าง ๆ หรือหน้าที่ต่าง ๆ ของการแลกเปลี่ยน ดังนั้นสิ่งที่เช่ือมโยงระหว่างคุณค่าและการ
แลกเปลี่ยน คือการแสดงออกทางเศรษฐกิจของการเมือง วัฒนธรรมจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อถูกน าไปสู่การ
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บริโภคเพื่อใช้ตอบสนองความต้องการในสังคม (Appadurai, 1986) นอกจากนี้ Erik Cohen ยังได้
เสนอแนวคิดมาสนับสนุนว่า สินค้าทางวัฒนธรรมหรือกระบวนการกลายเป็นสินค้า คือการปรับตัวและ
ขยายความหมายในวัฒนธรรมเดิม เพียงมีการอนุรักษ์ให้เข้ากับสังคมในปัจจุบัน โดยสะท้อนเห็นว่า
วัฒนธรรมมีความส าคัญลดลงจากวัฒนธรรมที่เคยเป็น (ญาณวุฒิ ดวงดารา, 2560 : 16) 

 สินค้าวัฒนธรรมตามแนวคิดของ Jean Baudrillard กล่าวว่าสินค้าวัฒนธรรมมีระบบสัญญะ
หนึ่งต่อหน้าที่ของสินค้าในมิติทางวัฒนธรรมที่ความหมายแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้า หากแต่เป็นนัยยะ
ทางสังคมบ่งช้ีกับคุณค่าเพื่อมีมูลค่าแลกเปลี่ยนและมีอิทธิพลต่อการบริโภคต่าง ๆ (ธันยพร ธิราวฒน์, 
2552) สินค้าทางวัฒนธรรมมีการก่อตัวและรูปแบบลักษณะเฉพาะ ถูกเช่ือมโยงกับผู้ใช้ที่ต้องการให้
สินค้าวัฒนธรรมมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย หรือแสดงอัตลักษณ์ รสนิยม ตัวตน โดยรูปแบบแนวคิดของ
กลุ่มชนช้ันกลางไม่จ าเป็นว่าสินค้าเหล่าน้ีจะต้องมีข้ึนเพื่อการใช้สอยเพียงอย่างเดียว (พลธรรม์ จันทร์
ค า, 2551) แต่อาจมีข้ึนเพื่อใช้ประโยชน์จากการสร้างคุณค่าในตัวสินค้าหรือคุณค่าเชิงสัญญะ สร้าง
เอกลักษณ์และอ านาจในระดับปัจเจก 

 กล่าวได้ว่าสิ่งที่ตามมาจากกระบวนการท าวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า (Commodification) ใน
แง่ของหน้าที่ของสินค้านั้นมีมากกว่าการใช้ในเชิงอรรถประโยชน์ใช้สอยอย่างเดียว แต่มีหน้าที่ใน
หลากหลายด้านแสดงถึงความซับซ้อนมากข้ึนตามแนวคิดโลกาภิวัตน์ของ Arjun Appadurai ว่าสินค้า
ทางวัฒนธรรมเหมือนกันกับมนุษย์ที่น าเสนอและแสดงนัยยะทางสังคม (Appadurai, 1986) สินค้า
ทางวัฒนธรรมจึงมีข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง
แสดงอัตลักษณ์หรือตัวตนกลุ่มสังคมผ่านสินค้า 

 ลักษณะของสินค้าวัฒนธรรม Greenwood (Erik Cohen, 1988) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมสู่สินค้าท าให้วัฒนธรรมสูญเสียความหมายและความส าคัญลดน้อยลง จากการที่มี
นายทุนเข้ามาจ้าง สร้างพิธีกรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม Erik Cohen ได้โต้กลับว่า
ผลกระทบต่อวัฒนธรรมในด้านลบไม่ได้เป็นจริงเสมอไป ในทางกลับกันอาจเป็นการสร้างความโดดเดน่
ให้คนในกลุ่มสังคมในระดับที่แตกต่างกันเมื่อเกิดกระบวนการท าให้เป็นสินค้า เช่น นักดนตรีพื้นบ้าน
เล่นดนตรีเพื่อได้รับค่าตอบแทนกับการมีผู้ฟัง ในมิติของนักดนตรีอาจมีความภูมิใจของการมีพื้นที่
โอกาสการน าเสนอศิลปะดนตรีในความสามารถของตน จึงไม่มีปัจจัยไหนท าให้สูญเสียความหมายใน
ตัวเองไปเพียงเพราะได้เงินเป็นสิ่งตอบแทนจากบทบาทที่เป็นเจ้าของผลงานเพลง หรือการแสดงทาง
พิธีกรรมของชาวบาหลี กระบวนการท าให้เป็นสินค้าไม่ได้ท าลายความหมายของสินค้าทางวัฒนธรรม
ส าหรับนักท่องเที่ยว เพียงแค่น าจุดประสงค์เดิมมาเปลี่ยนแปลงน าเสนอผ่านกระบวนการเปลี่ยนให้
เป็นสินค้า มีความจริงแท้ของสินค้าทางวัฒนธรรม โดยที่การแสดงพิธีกรรมของชาวบาหลีจะแบ่งผู้เข้า
ชมเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ นักบวช คนในท้องถ่ิน และนักท่องเที่ยว ซึ่งไม่จ าเป็นเสมอไปที่กลุ่มสุดท้าย
จะท าให้ความหมายของการแสดงของอีก 2 กลุ่มเสียหายไป เพราะจุดประสงค์ของนักท่องเที่ยวคือ
การเข้ามาช่ืนชมบริบทวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถบั่นทอนความส าคัญของการแสดงของ
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กลุ่มคนท้องถ่ินและกลุ่มนักบวช นอกจากนี้การน าเสนอการแสดงของชาวบาหลีที่ถูกท าให้เป็นสินค้า
เพื่อให้นักท่องเที่ยวชมเป็นเสมือนการสร้างเงินทุนและทักษะเพิ่มข้ึน เป็นหนทางในการพัฒนา
องค์ประกอบการแสดง อุปกรณ์การแสดง ท าให้การแสดงมีความสวยงามมากขึ้น ส่งผลต่อการอนุรกัษ์
วัฒนธรรมของสังคม (ญาณวุฒิ ดวงดารา, 2560 : 19) 

 จากแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ท าให้เห็นว่ากระบวนการกลายเป็นสนิค้าของต านาน
ความเช่ือนั้นเกิดจากความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงความต้องการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ 
ค่านิยม ความเช่ือ และอุดมการณ์บางอย่างในสังคม อีกทั้งกระบวนการกลายเป็นสินค้าท าให้เห็นถึง
กระบวนการผลิตที่เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรม กระบวนการขายที่มาจากการพัฒนา
องค์ความรู้และปรากฏการณ์ทางสังคมสร้างอัตลักษณ์ให้กับสนิค้า และการรักษาเสถียรภาพของสินค้า
วัฒนธรรมที่ต้องค านึงถึงคุณค่าของวัฒนธรรมที่สร้างแรงผลักดันให้กับกระบวนการผลิต และ
กระบวนการขาย เพื่อให้มีความยั่งยืนคงอยู่ ตอกย้ าความส าคัญของสินค้าวัฒนธรรม (พลธรรม์ จันทร์
ค า, 2551) จากทั้งหมดที่กล่าวมาจึงสอดคล้องกับการน าต านานความเช่ือของนางเลือดขาวมาสร้าง
เป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งจากเดิมที่เป็นเพียงต านานเรื่องเล่าที่อธิบายถึงความเป็นมาของเกาะ
ลังกาวี หากแต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นเหมือนจุดเด่นที่หากพูดถึงพระนางมะห์ซูรีหรือนางเลือดขาว 
ผู้คนก็จะนึกถึงเกาะลังกาวีเสมอ จากการสร้างคุณค่าให้กับวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องเล่า สู่การสนับสนุนให้
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และยังคงปรากฏร่องรอยของสินค้าทางวัฒนธรรมให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบัน 

 

3.วรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาเรื่องต านานนางเลือดขาวกับการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว
เกาะลังกาวีครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งงจากงานวิจัย บทความ 
วารสาร และหนังสือ ท าให้สามารถแบ่งประเด็นได้ดังนี้ 

3.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีประดิษฐ์ 
3.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลายเป็นสินค้า 
3.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับต านานนางเลือดขาว 
3.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมืองจ าลองและพิพิธภัณฑ์ 

 

3.1 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณีประดิษฐ์ 

วัฒนธรรมและประเพณีเกิดข้ึนในทุกพื้นที่ทั่วโลก สังคมที่ด ารงมาอย่างยาวนานต่างก็มีการสบื
ทอดวัฒนธรรมและประเพณีที่ผู้คนมองเห็นว่ามีคุณค่าและแสดงถึงอารยธรรมในกลุ่มของตน แต่ใน
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ปัจจุบันที่เป็นสังคมทุนนิยมวัฒนธรรมและประเพณีเหล่านี้ได้ถูกผลักดันให้กลายเป็นสินค้า สร้างการ
ท่องเที่ยวและเม็ดเงินให้กับพื้นที่ท้องถ่ินได้อยู่ไม่น้อย  

ในสังคมไทยก็ได้ปรากฏให้เห็นประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดข้ึนมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการน าประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นรากเหล้าของกลุ่มคนในพื้นที่มาน าเสนอ เช่นใน
งานของ ณัฐวัตร อินทร์ภักดี ที่ศึกษาเรื่อง “คติชนสร้างสรรค์” จากความเช่ือเรื่องครูหมอโนราที่ต าบล
ท่าแค จังหวัดพัทลุง โดยในงานศึกษาช้ินน้ีได้น าเสนอพิธีกรรมครอบเทริด ที่มีการน าเอาความเช่ือและ
พิธีกรรมดั่งเดิมของท้องถ่ินภาคใต้มาพัฒนาให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ทั้งการเข้าถึงพิธีกรรมที่
ไม่ได้จ ากัดเพียงแค่คนในสายตระกูลโนรา รวมไปถึงการสร้างเครื่องรางของขลังทีแ่ต่เดิมจ ากัดไว้เฉพาะ
การแสดงโนรา หรือบนหิ้งครูหมอโนราเทา่น้ัน ส่งผลให้ความเช่ือและพิธีกรรมรวมไปถึงการแสดงโนรา
ยังคงสามารถด ารงต่อไปได้จากความเช่ือที่ยังมีอยู่ในสังคม 

นอกจากการประดิษฐ์ประเพณีเพื่อใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจแล้ว การ
เกิดข้ึนของประเพณีประดิษฐ์ยังมีข้ึนเพื่อช่วงชิงความหมายและการต่อสู้ทางการเมืองอีกด้วย เช่นใน
งานของ ยุทธกาน ดิสกุล ที่ได้ศึกษาประเพณีประดิษฐ์ของตลาดน้ าในชุมชนคลองแห จังหวัดสงขลา 
ซึ่งการแสดงอัตลักษณ์ผ่านตลาดน้ านั้นจะข้ึนอยู่กับกลุ่มที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแล เช่น ในงาน
ศึกษาช้ินน้ีแสดงให้เห็นว่า กลุ่มคณะวัดคลองแห กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา และกลุ่มครูบาง
กล่ า เป็นกลุ่มที่มีหน้าที่ในการดูแลตลาดน้ า ท าให้รูปแบบของตลาดน้ ามีก ารน าเสนอภาพของ
ประวัติศาสตร์ชุมชนที่อ้างอิงกับการสร้างพระบรมธาตุแสดงให้เห็นความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ของชุมชน มีการรื้อฟื้นประเพณีท้องถ่ิน จ าลองบรรยากาศในอดีต อีกทั้งยังมีการจัดแสดงละครเวทีซึ่ง
มีเนื้อหาที่เป็นไปตามกลุ่มที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต้องการให้เป็น ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการ
เกิดข้ึนของประเพณีประดิษฐ์นั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดจากการช่วงชิงความหมายรวมไปถึงการแสดงถึง
อุดมการณ์บางอย่างได้เช่นกัน 

เช่นเดียวกับงานของ เมธาวี ศิริวงศ์ ได้มีการพูดถึงการช่วงชิงบทบาทเพื่อผลประโยชน์
ระหว่างกลุ่มในงานเทศกาลประเพณีแซนโฏนตา อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในงานศึกษาพบว่า
รูปแบบของการจัดงานยังมีการเน้นรูปแบบการจัดแสดงไปทางวัฒนธรรมต่อสายตาสาธารณชน
มากกว่าการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การจัดประกวดภาพถ่ายเปิดรับ
เฉพาะกลุ่มคนในพื้นที่ เป็นต้น ท าให้กระบวนการฟื้นฟูคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถ่ินกลายเป็นเรือ่ง
เฉพาะกลุ่มเท่านั้น และกลายเป็นการช่วงชิงความหมายทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนในพื้นที่มากกว่า
การมีส่วนร่วมที่ให้ประโยชน์แก่ท้องถ่ิน ซึ่งส่วนมากรูปแบบของงานจะข้ึนอยู่กับมุมมองผู้จัดงานท าให้
ในไม่ช้างานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาจะกลายเป็นงานที่ห่างไกลจากแก่นแท้ของประเพณีเดิม 

ถึงแม้ว่างานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จะมีการน าเสนอ
เบื้องหลังที่สะท้อนภาพการช่วงชิงบทบาทเพื่อผลประโยชน์ของการสร้างประเพณีประดิษฐ์ แต่ก็ยังมี
งานน าเสนอในด้านที่ส่งผลดีต่อชุมชนด้วยเช่นเดียวกัน ดังเช่นในงานประเพณีแซนโฏนตา ในจังหวัด
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สุรินทร์ (สารภี ขาวดี, 2559) โดยน าเสนอว่าประเพณีประดิษฐ์นี้มีเบื้องหลังเพื่อที่จะอนุรักษ์งานบุญ
ดั้งเดิมของจังหวัด โดยการท าให้งานบุญท้องถ่ินมีฐานะเทียบเท่าเทศกาลทางวัฒนธรรมที่มีพิธีศักดิส์ทิธ์ิ 
กิจกรรมความรู้ กิจกรรมบันเทิง และการสืบทอดพิธีกรรม นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อหลอมรวม
ชาวสุรินทร์ กล่าวคือการสร้างส านึกร่วมในท้องถ่ินจากการเข้ามาท าพิธีกรรมประจ าปี และสุดท้ายคือ
การท าให้งานท้องถ่ินกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยการน าเสนออัตลักษณ์ของจังหวัด เพื่อดึงดูดคน
ภายนอกให้เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมเทศกาลประจ าปี 

ดังที่ได้กล่าวไปว่าประเพณีประดิษฐ์นั้นแท้จริงแล้วเกิดข้ึนด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ การช่วงชิงความหมาย รวมไปถึงการสร้างค่านิยม ความเช่ือ และอุดมการณ์
บางอย่างในสังคมด้วย เช่น ประเพณีลอยกระทง ที่มีการประดิษฐ์ข้ึนมาเพื่อเน้นย้ าเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ชัดเจน ท าให้เรื่องราวในสมัยสุโขทัยมี
ลักษณะเป็นต านานเรื่องเล่าเสียส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับประเพณีลอยกระทงที่มีต านานนางนพมาศหรือ
ต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ที่แต่งข้ึนในราวรัชกาลที่ 3 เพื่ออธิบายที่มาที่ไปของเทศกาล การสร้าง
ประเพณีลอยกระทงข้ึนจึงเป็นการตอกย้ าความเป็นอุดมคติของสุโขทัยให้ชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างมาก
ยิ่งขึ้น (วริศรา ตั้งค้าวานิช, 2555) 

ประเพณีประดิษฐ์ที่ผู้ศึกษาใช้ในการศึกษาต านานนางเลือดขาวเกาะลังกาวีนี้ เพื่อต้องการ
ช้ีให้เห็นว่าต านานที่รัฐบาลเกาะลังกาวีใช้เป็นจุดเด่นของท้องถ่ินนั้น ถือได้ว่าเป็นประเพณีประดิษฐ์ที่
เกิดจากการอ้างอิงใหม่ โดยสร้างขึ้นเพื่อผลักดันให้เกาะลังกาวีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น าเอาความ
เช่ือท้องถ่ินมาพัฒนาให้มูลค่า อีกทั้งยังคงอัตลักษณ์ของท้องถ่ินไว้ผ่านเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ใน
เรื่องเล่า และหลักฐานที่เป็นวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ ภาพวาด และสถานที่ตามต านาน ที่ท า
ให้ท้องถ่ินเช่ือว่าในอดีตพระนางมะห์ซูรีเคยมีตัวตนและสร้างความเป็นเอกภาพให้กับคนในท้องถ่ิน 

 

3.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรกลำยเป็นสินค้ำ 

ปัจจุบันทุนนิยมมีอิทธิพลต่อสังคมอย่างมาก ส่งผลให้เรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาและเดินหน้าประเทศ การน าประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรมที่มีอยู่แต่เดิมใน
ท้องถ่ินมาขายจึงกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่พบเจอได้ทั่วไป ซึ่งจากการศึกษางานวรรณกรรมผู้
ศึกษาพบว่ามีประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ถูกท าให้กลายเป็นสินค้าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางเศรษฐกิจจ านวนมาก 

วัฒนธรรม คือ รูปแบบพฤติกรรม วิถีชีวิต และระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างข้ึนในสังคม 
วัฒนธรรมในแต่ละสังคมเกิดจากการสะสมประสบการณ์และถ่ายทอดไปยังรุน่สู่รุน่ โดยมีทั้งวัฒนธรรม
ในเชิงนามธรรม ได้แก่ ภาษา ความเช่ือ บรรทัดฐาน จารีต และวัฒนธรรมในเชิงรูปธรรม ได้แก่ 
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ประติมากรรม ข้าวของเครื่องใช้ และในบางครั้งวัฒนธรรมก็ถูกผลติมาในรปู
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ของ ดนตรี วรรณกรรม ละคร และภาพยนตร์อีกด้วย (เหมือนฝัน ม่านตรี, 2556 : 7 – 8) ซึ่งใน
ปัจจุบันได้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีการน าเอาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้มาพัฒนาและ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมท้องถ่ินถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยในงานศึกษาที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการกลายเป็นสินค้ามีนั้นมีเป็นจ านวนมาก ตามปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในสังคมที่การพัฒนา
แหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 วัฒนธรรมต่าง ๆ  ที่น ามาแปรเปลี่ยนเป็นสินค้ามีหลากหลายรู้แบบ ดังเช่นในงานของ ชัชพล 
ทรงสุนทรวงศ์ (2560) ได้ท าการศึกษาการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวมอญสู่การเป็นสินค้าทางการ
ท่องเที่ยว โดยแต่เดิมชาวมอญมีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันได้แก่ การท าข้าวแช่เพื่อไป
ถวายพระสงฆ์ในวันสงกรานต์ แหล่งช่างฝีมือชาวมอญที่ผลิตโอ่งแดงและครกคุณภาพดี ประเพณีต่าง 
ๆ เช่น ประเพณีตักบาตรน้ าผึ้ง ประเพณีซอนธูป ประเพณีแห่น้ าหวาน เป็นต้น จากวัฒนธรรมที่กล่าว
มานั้นชาวมอญในเกาะเกร็ดได้ปรับเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมเหล่าน้ีให้กลายเป็นสนิค้าโดยจากเดิมทีท่ า
ข้าวแช่เฉพาะวันสงกรานต์ก็ เปลี่ยนเป็นท าเพื่อการค้าขายให้นักท่องเที่ ยว หรือกา รผลิต
เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นลายเอกลักษณ์ของชาวมอญส าหรับเป็นของประดับตกแต่งขายนักท่องเที่ยว 
รวมไปถึงประเพณีส าคัญของชาวมอญก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมเทศกาลด้วย การ
น าเอาวัฒนธรรมเหล่านี้มาปรับเปลี่ยนไปสู่การท่องเที่ยวส่งผลให้ครัวเรือนและ ชุมชนสามารถสร้าง
รายได้ที่มากขึ้น 

 ในงานของพัชนีย์ เมืองศรี และวิยุทธ์ จ ารัสพันธ์ุ (2556) ก็ได้ท าการศึกษาก่องข้าวซึ่งเป็น
วัฒนธรรมงานหัตถกรรมของผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกท าให้กลายเป็นสินค้า โดยก่องข้าว
นี้มีความส าคัญและบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนในภาคอีสานได้เป็นอย่างดี มีประโยชน์ด้านการ
ใช้สอยโดยเอาไว้ใส่ข้าวเหนียวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนในภาคอีสาน รวมไปถึงในช่วงที่มีงานบุญผู้คน
ก็จะน าก่องข้าวไปรวมกันไว้ที่วัดเพื่อถวายให้แก่พระสงฆ์ นอกจากนี้ก่องข้าวยังใช้ในการประกอบพิธี
บายศรีสู่ขวัญอีกด้วย จึงเห็นได้ว่าก่องข้าวมีความส าคัญในทุกช่วงวิถีชีวิตอย่างมาก และด้วยประโยชน์
ของก่องข้าวที่ใช้ในหลากหลายรูปแบบนี้เองท าให้ในอดีตชาวอีสานจะมีการจักสานก่องข้าวใช้เองและ
มีการสืบทอดไปยังลูกหลานด้วย ลวดลายที่ปรากฏอยู่บนก่องข้าวจะมีความประณีตและมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว แต่ในปัจจุบันก่องข้าวเหล่านี้ได้ถูกท าให้กลายเป็นสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยรูปแบบ
ชีวิตประจ าวันที่ไม่สามารถใช้การจักสานมือได้อีกต่อไป ท าให้ก่องข้าวเหล่านี้ถูกผลิตออกมาด้วย
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ได้สินค้าในปริมาณที่มากข้ึน 

 เช่นเดียวกับงานของ อะมีมะ แซ่จู ที่ศึกษางานหัตถกรรมฝีมือของชาวลีซู แต่ในงานศึกษาน้ี
เป็นการแสดงให้ให้เห็นถึงการเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้าที่ไม่ได้เกิดข้ึนเพียงเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่าน้ัน โดย
ทางรัฐบาลได้เข้ามาส่งเสรมิอาชีพด้วยการจัดงานมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมลซีูแหง่ประเทศไทย ส่งผล
ให้เกิดการฟื้นฟูและสร้างใหม่ซึ่งอัตลักษณ์และส านึกทางชาติพันธ์ุผ่านความต้องการทางตลาดของ
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เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเงินในสังคมลีซู ท าให้การกลายเป็นสินค้าของงานหัตถกรรมของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุลีซู แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความคิดเห็นอีกด้านที่มองว่าการที่งานหัตถกรรมฝีมือเหล่านี้
กลายเป็นสินค้า ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาซื้อจะมุ่งเน้นไปที่ความแปลกใหม่ของตัวสินค้า มากกว่า
จะมองเห็นอุดมการณ์และความหมายในสินค้าหัตถกรรมเหล่าน้ีท าให้มูลค่าในสินค้าถูกลดทอนลงไป 

 ในงานของ กฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ เอง ก็ได้ท าการศึกษากระบวนการกลายเป็นสินค้าของ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นถือเป็นวัฒนธรรมความเช่ือท้องถ่ินที่มีอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธ โดย
ในช่วงแรกงานแห่เทียนมีขึ้นเพื่อตอบสนองทางด้านจิตใจและความเช่ือของผู้คน หากแต่เมื่อทุนนิยม
เข้ามามีบทบาทการแห่เทียนพรรษจึงเริ่มกลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่
ท้องถ่ิน เช่น ในการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาปัจจุบันมีหน้าที่ที่นอกเหนือไปจากการพิธีกรรมคือ การ
ประชาสัมพันธ์ห้างร้าน บริษัท และกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ  เนื่องจากในขบวนแห่เทียนดังกล่าวจะมีการจัด
งานที่ถือเป็นสิ่งที่ชักชวนเหล่านักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ การที่กลุ่มนายทุนในการสนับสนุนการจัด
งานจึงถือเป็นการโฆษณาที่หวังผลทางธุรกิจ อีกทั้งงานแห่เทียนก็จะได้รับการส่งเสริมให้ยังคงด ารงอยู่
ในสังคม 

 นอกจากนี้ในกระบวนการกลายเป็นสินค้าไม่ได้เกิดข้ึนเพียงแค่วัฒนธรรมเท่านั้น หากแต่ใน
โลกของทุนนิยม “คน” ยังกลายเป็นสินค้าส าหรับบริโภคได้เช่นเดียวกัน เช่นในงานของ สุจิรา อรุณ
พิพัฒน์ ได้ท าการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการผลิตนางงาม : กรณีศึกษาการประกวด
นางสาวไทย พบว่าตั้งแต่ยุคเริ่มแรกที่มีการจัดประกวดนางสาวไทย ผู้หญิงได้กลายเป็นวัตถุในการ
แลกเปลี่ยนโดยการพยายามใส่คุณค่าเข้าไปผ่านการประกวดและเน้นย้ าถึงการช่วยชาติ จนกระทั่งเข้า
สู่ช่วงของทุนนิยมยิ่งเป็นการตอกย้ าว่าแท้จริงการประกวดเป็นเพียงแค่เรื่องของธุรกิจ มีวัตถุประสงค์
ในเรื่องของประโยชน์ทางพาณิชย์ กลุ่มนายทุนได้รับค่าลิขสิทธ์ิช่วงเวลาการโฆษณาและภาพลักษณ์อัน
ดีต่อสินค้า ในขณะที่นางงามเองก็ได้รับเงินรางวัลค่าจ้าง ช่ือเสียง และโอกาสทางอาชีพต่อไป 

 ไม่เพียงแต่ “คน” เท่านั้น ที่ทุนนิยมท าให้กลายเป็นสินค้า แม้แต่การศึกษาเองก็ยังถูกแปร
สภาพให้กลายเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน เช่นในงานศึกษาของ ปาณิสรา นาชะ 
ได้ศึกษากระบวนการท าให้การศึกษากลายเป็นสนิค้าในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่าหลักสูตรพิเศษ
เกือบทุกหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีลักษณะเป็นสินค้าอย่างชัดเจน ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
มีบทบาทเป็นผู้ซื้อ และมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้บริการทางการศึกษาท าให้เกิดระบบตลาดข้ึน โดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเลือกผลิตหลักสูตรของสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาด และมี
แนวโน้มที่จะขายได้ ซึ่งข้ันตอนการกลายเป็นสนิค้าของระบบการศึกษาเกิดจากมหาวิทยาลัยเลือกทีจ่ะ
ออกนอกระบบราชการ จึงจ าเป็นที่ต้องหารายได้เพื่อใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย กอปรกับผู้คนใน
สังคมเลือกให้ความส าคัญกับการศึกษาและมองว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่น่าลงทุน นอกจากนี้การที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุ่มทุนให้กับการออกแบบหลักสูตรพิเศษ ทั้งเรื่องของ อุปกรณ์การเรียน สื่อ
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การเรียนการสอน และอาจารย์สอน จึงเหมือนเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า รวมไปถึงการ
น าเสนอภาพลักษณ์ที่ดี ยังเป็นรางจูงใจในการดึงลูกค้าให้มาสมัครเรียนอีกด้วย 

 นอกจากนี้ยังมีงานของ สกลฤทธ์ิ จันทร์พุ่ม ที่ศึกษาการท าให้การศึกษากลายเป็นสินค้าของ
โรงเรียนกวดวิชา โดยโรงเรียนกวดวิชาได้ใช้ค่านิยมในสังคมไทยที่นิยมศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลัยปิดของรัฐ ท าให้ความรู้เหล่าน้ีถูกน ามาขายเป็นสินค้าเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้าสู่การแข่งขัน
ทางการศึกษาได้เลือกบริโภค โดยกระบวนการการด าเนินธุรกิจมีลักษณะไม่แตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ  
กล่าวคือ มีการสะสมมูลค่าส่วนเกินจากพลังแรงงานของครอูาจารย์ท่าอื่น และอาศัยพลังการผลติ หรือ
เทคโนโลยีในการที่จะท าให้สามารถผลิตความรู้กวดวิชาออกมาได้เป็นจ านวนมาก ในขณะเดียวกันก็มี
การท าให้รูปแบบการเรยีนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อตอบสนองผูบ้รโิภคได้อย่างทั่วถึง รวมไปถึง
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าด้วยเช่นกัน 

 จะเห็นได้ว่าจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นสินค้าที่ผ่านมา มี
การศึกษาสินค้าในหลากหลายรูปแบบไม่เพียงแค่วัตถุ แต่รวมไปถึงวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ คน 
และการศึกษา โดยกระบวนการดังกล่าวได้แปรเปลี่ยนสิ่งที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุให้มีมูลค่าการ
แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ ในงานศึกษาเกี่ยวกับต านานนางเลือดขาวกับสินค้าวัฒนธรรมในเมืองจ าลอง
มะห์ซูรี แหล่งท่องเที่ยวเกาะลังกาวีที่ผู้ศึกษาในความสนใจอยู่นี่เอง ก็มีการน าความเช่ือที่ไม่สามารถ
จับต้องได้มาแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่จับต้องได้ผ่านกระบวนการกลายเป็นสินค้า ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์
ที่น าเสนอเรื่องราวผ่าน ละคร รูปภาพ ภาพวาด ข้าวของเครื่องใช้ และสถานที่ที่อ้างอิงจากเรื่องเล่า ซึ่ง
สิ่งเหล่าน้ีได้กลายเป็นจุดเด่นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในเกาะลังกาวี 

 

3.3 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับต ำนำนนำงเลือดขำว 

 ต านาน หรือ Myth เป็นเรื่องราวค าบอกเล่าที่อธิบายถึงเหตุการณ์ สถานที่ สิ่งของ รวมไปถึง
เรื่องราวที่อ้างอิงประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงคติความเช่ือและส านึกร่วมของคนในกลุ่ม
เดียวกัน โดยศรีศักดิ์ วัลลิโภดม ได้แสดงทัศนะต่อความหมายของต านาน หรือMyth ว่าเป็นหลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นสิ่งที่คนในสังคมยุคหนึ่งสร้างข้ึนเพื่ออธิบายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ในสังคม ยิ่งไปกว่านั้นต านานคือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต (Living History) เพราะได้มีการปรุง
แต่ง เพิ่มเติมเนื้อหาและใส่ความหมายไปตามสงัคมในแต่ช่วงเวลาและสถานที่ อีกทั้งสังคมแทบทกุแหง่
ในโลกปัจจุบันได้ผ่านพ้นความเป็นสังคมแบบเรียบง่าย (Simple society) มาเป็นสังคมที่ซับซ้อน 
(Complex societies) กันหมดแล้วนั้น ต านานกลับยังสร้างกันอยู่อย่างต่อเนื่องและมีชีวิตชีวา ทั้งเพื่อ
เป็นกลไกในการแสดงอัตลักษณ์ของคนแต่ละกลุ่ม และเพื่อตอบโต้ต่อรองในการอยู่ร่วมกันทางสังคม 
(ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, ออนไลน์) ซึ่งจากการศึกษาต านานนางเลือดขาว ท าให้เห็นว่าไม่ได้ปรากฏเพียงแค่
ในเกาะลังกาวีเท่านั้น ทางภาคใต้ของประเทศไทยมีต านานช่ือเดียวกันในหลายพื้นที่  รวมถึงต านาน
นางเลือดขาวในลังกาวีเองก็มีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปด้วย 
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ต ำนำนนำงเลือดขำวในภำคใต้ของประเทศไทย 

ต านานนางเลือดขาวถึงแม้ว่าเมื่อเอ่ยถึงผู้คนมักจะนึกถึงเกาะลังกาวี หากแต่แท้จริงแล้ว
เรื่องราวต านานนี้ได้ถูกพูดถึงในท้องถ่ินของภาคใต้ในหลายจังหวัดด้วยเช่นกัน ได้แก่ จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี 

ต านานนางเลือดขาวที่ ถูกเล่าในภาคใต้ของประเทศไทยทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องราวที่มี
ความสัมพันธ์กับความเป็นมาของสถานที่ ช่ือบ้านนามเมือง รวมไปถึงพุทธศาสนสถานต่าง ๆ อีกทั้งใน
เรื่องราวของแต่ละจังหวัดยังปรากฏให้เห็นร่องรอยของการติดต่อและเกี่ยวข้องกับจังหวัดใกล้เคียง
ทั้งสิ้น ดังเช่น ต านานนางเลือดขาวในจังหวัดพัทลุง มีการพูดถึงที่มาของ “บ้านพระเกิด” ซึ่งเป็นช่ือ
บ้านนามเมืองในอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง นอกจากนี้ยังเล่าถึงการเดินทางของพระนางเลือด
ขาวกับการท านุบ ารุงศาสนสถานในจังหวัดอื่น ๆ อีกด้วย  

ต านานนางเลือดขาวในจังหวัดพัทลุง 

จากงานของพิทยา บุษรารัตน์ (2550 : 8 – 9) เล่าต านานนางเลือดขาวของจังหวัดพัทลุงจาก 
“เพลานางเลือดขาว” ว่า สองสามีภรรยาคู่หนึ่ง ช่ือว่าตาสามโมกับยายเพชร เป็นหมอสด ากองช้าง 
อาศัยอยู่ทางตะวันของทะเลสาบสงขลา บริเวณบ้านพระจะเกิด (อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ใน
ปัจจุบัน) วันหนึ่งเทวดาดลใจให้ช้างพลายคชวิชัยน าหน่อไม้ไผ่ (ไม้ไผ่เหรียง) และช้างพังตลับน าหน่อไม้
ไผ่ (ไม้ไผ่พะตง) มาให้ตายาย ยายจึงผ่าไม้ไผ่ของนางช้างพังตลับก็เห็นว่ามีโลหิตสีขาวไหลออกมาและ
พบเด็กผู้หญิง ส่วนหน่อไม้ไผ่ที่ช้างพลายคชวิชัยน ามาก็พบว่าเป็นเด็กผู้ชายมีเลือดเป็นแดง เหลือง 
เขียว ซึ่งเด็กทั้งสองเป็นผู้มา “อุปปาติกะ” หรือ “โอปปาติก” (หมายถึงผู้ผุดเกิดโดยไม่ต้องอาศัยพ่อ
แม่ อาศัยอดีตกรรม ได้แก่ เทวดา พรหม สัตว์นรก เปรต อสูรกาย) เห็นดังนั้นตากับยายจึงชุบเลี้ยง
กุมารและกุมารีไว้ หลังจากนั้นยายก็ฝันว่าได้แก้ว ส่วนตาฝันว่าได้จันทร์ ซึ่งในเวลาต่อมาช้างพังตลับได้
หายไปเป็นเวลาสิบห้าวัน ตาจึงออกไปตามหาพบรอยเท้าช้างที่คลองบางแก้ว จึงอาศัยเรือสินค้าข้าม
ฝั่งคลองและพบช้างเอางวงวางบนดินน้ าตาไหลพราก ตาจึงลองขุดดินดูก็พบตุ่ม ซึ่งบรรจุทรัพย์เงิน
ทอง ตาหยิบใส่ย่ามส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือก็ปิดปากหลุมแล้วสะกดด้วยเวทมนตร์ (ปังหรัง) แล้วจึงข่ีช้าง
กลับบ้าน บอกเรื่องราวให้ยายเพชรฟัง และเห็นว่าจะต้องย้ายที่อยู่ไปยั งที่ฝังทรัพย์สิน แล้วจึงจัดพิธี
บายศรีสู่ขวัญแก่ช้างและบุตรทั้งสอง ตั้งนามบ้านเกิดของทั้งสองว่า “บ้านพระเกิด” ตายายได้เลี้ยงดู
และสอนวิชาการรวมทั้งไตรเพทให้จนเจริญวัยอายุได้สิบเก้าปีจึงให้เสกสมรสเป็นสามีภรรยากัน แล้ว
มอบทรัพย์และช้างให้แก่บุตรทั้งสองคน  

หลังจากที่กุมารและนางเลือดขาวได้รับมรดกแล้ว ต่อมากุมารกับนางเลือดขาวได้น าพรรค
พวกอพยพไปตั้งถ่ินฐานใหม่ที่ “บ้านบางแก้วใต้” ตั้งแต่นั้นมาผู้คนจึงเรียกกุมารว่า “เจ้าพระยา” ด ารง
อยู่ในฐานะเจ้าเมืองพัทลุง นางเลือดขาวได้น าทรัพย์สมบัติมาตกแต่งพระวิหารและพระพุทธรูปไว้ที่
วัดสทัง ฝ่ายเจ้าพระยากุมารได้น าทรัพย์น้ันมาสร้างวิหารและพระพทุธรูปวัดเขียนบางแก้ว แล้วน าทอง
มาตีแผ่เป็นแผ่นเขียนเป็นต านานให้ช่ือว่า “วัดเขียนบางแก้ว” 
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ราว พ.ศ. 1493 หรือราวปี ค.ศ. 950 นางเลือดขาวทราบข่าวเกี่ยวกับพระเจา้ศรีธรรมโศกราช
เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจะส่งราชทูตไปสืบค้นหาพระบรมสารีริกธาตุที่เกาะลังกา นางเลือดขาวจึงได้
เดินทางไปสมทบด้วย ระหว่างทางได้แวะพักในจังหวัดตรังและสร้างวัด “พระศรีสรรเพชญ์” ข้ึน 
นอกจากนี้ต านานนางเลือดขาวของจังหวัดพัทลุงยังมีความเกี่ยวโยงกับต านานนางเลือดขาวในจังหวัด
สงขลาด้วยเช่นกัน โดยเล่าว่านางเลือดขาวเดินทางเข้ามาสทิงพระ และสร้างวัดจะทิ้งพระ วัดเจียก 
และวัดสนามชัยข้ึนก่อนที่จะเดินทางกลับบางแก้วเมืองพัทลุง จะเห็นได้ว่าต านานนางเลือดขาวของ
พัทลุงเพียงเรื่องเดียวสามารถเห็นความสัมพันธ์ของเมืองพัทลุง นครศรีธรรม และสงขลาได้ อีกทั้งเมื่อ
กลับไปย้อนดูต านานจากทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงจังหวัดสงขลาก็มีการพูดถึงจังหวัดพัทลุง
ด้วยเช่นเดียวกัน 

ต านานนางเลือดขาวในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ต านานนางเลือดขาวจากส านวนของจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับ
ส านวนของพัทลุง อีกทั้งยังมีการพูดถึงการท านุบ ารุงศาสนาอยู่ โดยมีเรื่องราวว่า (บัญชา พงษ์พานิช, 
2562 : ออนไลน์)  นางเลือดขาวเป็นบุตรีของคหบดีมีอาชีพค้าขาย ณ ชุมชนสุดสายหาดทรายแก้ว 
(สันทรายเชียรใหญ่) บิดาเป็นชาวพัทลุงเช้ือสายลังกา (คุลา) มารดาเป็นชาวบ้านเก่าหรือบ้านฆ็อง 
(บริเวณที่ตั้งวัดแม่เจ้าอยู่หัวปัจจุบัน) นางเลือดขาวเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตางดงาม นิสัยโอบอ้อมอารี 
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นางมีเลือดสีขาวตั้งแต่ก าเนิด ความล่ าลือไปถึง “พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
ที่ 4” หรือ “พระเจ้าสีหราช” แห่งนครศรีธรรมราช (ตามพรลิงค์) ณ เมืองพระเวียง จึงจัดขบวนเสด็จ
ออกค้นหาและพบนางที่ส านักพ่อท่านขรัว ตัดสินใจขอนางไปเป็นพระนางเมือง นางเลือดขาวเมื่อเข้า
วังไปต่างก็เป็นที่รักของไพร่ฟ้า จนได้รับการสถาปนาเป็นแม่เจ้าอยู่หัวหรือพระนางเลือดขาวอัครมเหสี 

พระนางเลือดขาวทรงท านุบ ารุงศาสนาพุทธ ทั้งสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่าง ๆ ไว้มากมาย ทั้ง
ในนครศรีธรรมราชและเมืองใกล้เคียง สร้างวัดแม่เจ้าอยู่หัวเป็นวัดแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. 1775 หรือ
ราว ค.ศ. 1232 และปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอยู่ตลอด  

จนกระทั่งเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชที่เมืองทะรัง (ตรัง) 
ได้สิ้นพระชนม์ระหว่างทางขณะประทับแรมด้วยกลด (บ้านควนกลด อ าเภอทุ่งสงปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 
1814 (ค.ศ. 1271) พระศพถูกอัญเชิญกลับสู่เมืองนครศรีธรรมราช (เมืองพระเวียง) ตั้ง ณ วัดท้าวโคตร 
แล้วจัดขบวนทางน้ าตามล าคลองท่าเรือ ออกทะเลปากนคร เข้าแม่น้ าปากพนัง (ปากพระนาง) มาข้ึน
ฝั่งที่บ้านหน้าโกศ จนถึงส านักพ่อท่านขรัว (บริเวณวัดบ่อล้อปัจจุบัน) ถวายพระเพลิงแล้วน าพระอัฐิ
และพระอังคารประดิษฐานในมณฑปสูง 12 วา มีเจดีย์บริวารโดยรอบ ณ วัดแม่เจ้าอยู่หัว 

ต านานนางเลือดขาวในจังหวัดภูเก็ต 

ต านานนางเลือดขาวในจังหวัดภูเก็ตนั้นมีความแตกต่างออกไปจากต านานนางเลือดขาวใน
จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยมีเรื่องราวว่า พระนางเลือดขาวเป็นมเหสีของเจ้าผู้
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ครองนครแห่งหนึ่งไม่ปรากฏช่ือที่แน่ ชัด พระนางเป็นผู้ที่มีความงามและความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จนกระทั่งวันหนึ่งพระนางถูกเสนาบดีในนครนั้นกลั่นแกล้ง โดยการ
กราบทูลยุยงใส่ร้ายต่อเจ้าผู้ปกครองนครว่าพระนางมีชู้กับมหาดเล็ก พระสวามีของพระนางทรง
หลงเช่ือจึงมีรับสั่งให้เพชฌฆาตน ามหาดเล็กและพระนางไปประหารชีวิต พระนางจึงขอผ่อนผันว่าให้
พระนางได้ไปนมัสการพระบรมธาตุที่เกาะลังกาเสียก่อน แล้วจะกลับมาให้ประหารชีวิต ซึ่งในขณะนั้น
พระพุทธศาสนาในลังกาก าลังเจริญรุ่งเรืองมาก และทรงเห็นว่าพระนางก็มีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ประกอบกับระยะทางก็อยู่ห่างไกลจากนครมาก และผู้คนในนคร
นั้นก็ไม่มีความช านาญในการเดินเรือเพียงพอ อย่างไรเสียพระนางก็อาจจะสิ้นพระชนม์ระหว่าง
เดินทางก็ได้ด้วยเหตุน้ีเจ้าผู้ปกครองนครจึงทรงอนุญาต พระนางเลือดขาวและบริวารที่ยังมีความภักดี
ต่อพระนางก็ได้เดินทางไปทางเรือส าเภา ตลอดเวลาในการเดินทางด้วยความยากล าบากนั้น พระนาง
เฝ้าแต่ท าพิธีสวดอ้อนวอนและยึดเอาคุณพระศรีรัตนตรัยให้ช่วยคุ้มครองป้องกันภัย และพระนางทรง
บอกกับผู้ร่วมเดินทางเสมอว่า “ถ้าเราไม่สิ้นวาสนาเสียก่อนต้องไปนมัสการพระบรมธาตุให้ได้ และถ้า
เราเดินทางกลับมาโดยสวัสดิภาพก็จะสร้างวัดไว้เป็นที่ระลึก จึงจะไปรับอาญาที่ถูกกล่าวหา” ด้วย
บุญญาธิการที่สร้างสมมาและการยึดมั่นในคุณพระศรีรัตนตรัยท าให้พระนางและคณะสามารถเดินทาง
ถึงเกาะลังกาโดยปลอดภัย จึงได้เข้าไปนมัสการพระบรมธาตุด้วยความปิติยินดียิ่ง เสร็จสิ้นจึงลงเรือ
เดินทางกลับสู่นคร ระหว่างเดินทางกลับพระนางได้น าเรือเข้าจอดพักที่เกาะถลางหรือเกาะภูเก็ต และ
ได้สร้างวัดข้ึนแห่งหนึ่งเป็นอนุสรณ์พร้อมกับปลูกต้นประดู่และต้นตะเคียนไว้เป็นที่หมาย และได้น า
ทรัพย์สมบัติบางส่วนบรรจุในเจดีย์ เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วก็ได้เดินทางกลับนคร แต่เมื่อมาถึงชานเมือง 
พระนางได้ทราบข่าวว่าขณะที่พระนางไม่อยู่ได้เกิดการแย่งชิงราชสมบัติ พระสวามีของพระนางถูกจับ
ประหารชีวิต ท าให้พระนางไม่กล้าเข้าไปในนคร แต่เมื่อเจ้าผู้ปกครองนครคนใหม่ได้ทราบถึงการ
กลับมาของพระนางจึงได้ส่งก าลังทหารไปจับตัวและแย่งชิงสมบัติของพระนาง น าตัวไปประหารชีวิต 
แต่ด้วยบุญบารมีที่พระนางได้สร้างไว้ เมื่อเพชฌฆาตตัดศีรษะเลือดที่พุ่งออกมาเป็นสีขาว ประชาชนที่
ทราบเรื่องนี้พากันเรียกช่ือของพระนางว่า “พระนางเลือดขาว” ด้วยเหตุนี้วัดที่พระนางได้สร้างไว้จึง
เรียกช่ือว่า “วัดพระนางสร้าง” (ไพบูลย์ ดวงจันทร์ และคณะ, 2556 : 55) จะเห็นได้ว่าเรื่องราวนาง
เลือดขาวของจังหวัดภูเก็ตมีความคล้ายคลึงกับต านานนางเลือดขาวในเกาะลังกาวี อาจเป็นไปได้ว่า
เรื่องราวต านานของทั้งสองที่ต่างได้รับอิทธิพลร่วมกัน 

ต ำนำนนำงเลือดขำวในเกำะลังกำวี 

 ต านานนางเลือดขาวที่ถูกเล่าในเกาะลังกาวีนั้นมีเรื่องราวที่แตกต่างไปจากต านานนางเลือด
ขาวในไทยอย่างมาก โดยต านานนางเลือดขาวในเกาะลังกาวีที่ถูกพูดถึงในมุมมองของคนไทย (ฐาปนีย์ 
ภู่พลับ, ออนไลน์) กล่าวว่า พ่อกับแม่พระนางมะห์ซูรีมีอาชีพค้าขายทางเรือระหว่างภูเก็ตกับเกาะปีนัง 
ขณะที่พระนางมะห์ซูรี อายุได้ 7 ขวบ ระหว่างเดินเรือกลางทะเลได้เกดิพายุใหญ่ข้ึน ท าให้เรือล่มกลาง
ทะเล ทั้งสามพ่อแม่ลูกรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ ไปติดที่เกาะแห่งหนึ่งเกาะนั้นคือลังกาวี 
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เวลาผ่านไป มะห์ซูรีเติบโดข้ึน ความงามและความมีน้ าใจของหญิงไทยผู้นี้ ถูกลือไปทั่วไปถึงหู
ของ “วันดารุส” โอรสของสุลต่านผู้ซึ่งปกครองเกาะลงักาวีแห่งนี้ วันดารุสตัดสินใจบอกกับพระมารดา
ว่าพบหญิงที่รัก เมื่อพระมารดาทราบว่า เธอเป็นหญิงสาวลูกชาวบ้าน แถมเป็นคนไทยที่อพยพมาจาก
ภูเก็ต ไม่มีหัวนอนปลายเท้า พระมารดาก็ออกปากปฏิเสธทันที แต่วันดารุสยังยืนยันที่จะแต่งงานกับ
มะห์ซูรี พระมารดาจึงยอมหากในใจนั้นผูกพยาบาทโกรธพระนางมะห์ซรูียิ่งนัก จึงคิดหวังจะก าจัดพระ
นางเมื่อสบโอกาส 

เวลาผ่านไปจนกระทั่งพระนางมะห์ซูรีตั้งครรภ์ และคลอดบุตรเป็นชาย วันดารุสดีใจมากที่มี
ราชทายาทกับพระนางมะห์ซูรี พร้อมตั้งช่ือว่า “วันฮาเก็ม” คลอดได้เพียง 3 วัน วันดารุสก็ต้องลาไป
ออกศึก เพราะขณะนั้นเกิดศึกสงครามจากการขยายอ านาจของสยาม เพราะเกาะลังกาวีเป็นส่วนหนึ่ง
ของไทรบุรีประเทศราชของสยาม วันดารุสจึงต้องจัดทัพไปออกศึกในครั้งนั้นด้วย แตก่่อนไปด้วยความ
ความรักและห่วงใยภรรยา วันดารุสจึงได้มอบหมายให้องครักษ์คู่ใจมาช่วยรับใช้พระนางมะห์ซูรี
ระหว่างที่ตนไม่อยู ่พระมารดาจึงใช้โอกาสนี้ใส่ร้ายพระนางมะห์ซูรีว่าเป็นชู้กับองครักษ์มีโทษประหาร
ด้วยกริช  

พระนางมะห์ซูรีถูกน าตัวมามัดไว้กับต้นไม้ต้นหนึ่ง ก่อนที่เพชฌฆาตจะลงมือประหารพระนาง
มะห์ซูรีจึงกลา่วไว้ว่า “ฟ้าดินเป็นพยานข้าน้ีถูกใส่ร้าย ข้ามิเคยคบชู้สู่ชายแต่อย่างใด หากข้าไม่ผิดขอให้
โลหิตเป็นสีขาว และอย่าให้โลหิตข้าหลั่งลงพื้นดิน ฟ้าดินเป็นพยาน” สิ้นค ากล่าวของพระนาง 
เพชฌฆาตก็ลงมือปักกริชลงตรงคอ เสียงร้องของพระนางดังไปทั่วบริเวณ เลือดสีขาวพระนางพุ่งข้ึน
เหมือนร่ม โดยไม่ตกลงพื้นแม้แต่หยดเดียว หันไปมองบุตรตัวน้อยวัยสามเดือนที่ร้องเสียงเหมือนดัง
รับรู้ความเจ็บปวดของแม่   

ก่อนสิ้นใจพระนางได้อ้อนวอนต่อพระมารดาของสามีว่าขอกอดลูก และขอให้นมบุตรเป็นครัง้
สุดท้าย แต่พระมารดาไม่ยินยอม  พระนางจึงสาปแช่งว่า “หากนางเป็นผู้บริสุทธ์ิ มันผู้ใดที่อยู่บนเกาะ
ลังกาวีจงประสบทุกข์เข็ญนานตราบ 7 ช่ัวอายุคน” และบอกพ่อกับแม่ของตนให้เอากล้วยน้ าหว้าป้อน
ลูกของตนแทนนม แล้วจึงสิ้นใจ ทางด้านวันดารุสเมื่อมาถึงเกาะกลับพบเพียงแค่ลูกและทราบข่าวการ
ตายของพระนางมะห์ซูรี จากพ่อตาและแม่ยาย วันดารุสเสียใจมากเพราะคิดไม่ถึงว่าพระมารดาจะฆ่า
และท าร้ายพระนางมะห์ซูรี คนที่ตนรักอย่างโหดเหี้ยมได้ลงคอ พระองค์จึงตัดสินใจสละสิทธ์ิรัชทายาท
ราชบัลลังก์ หอบลูกและกริชกลับไปยังจังหวัดภูเก็ตบ้านเกิดของพระนางมะห์ซูรี 

นอกจากนี้ยังมีต านานนางเลือดขาวอีกส านวนหนึ่ง (บัญชา พงษ์พานิช, 2562 : ออนไลน์) ที่
เล่าว่า นางเลือดขาว “มะห์ซูรี” เป็นบุตรีของชาวไทยมุสลิมจากเกาะภูเก็ตที่ย้ายไปอยู่เกาะลังกาวีเมื่อ
ประมาณ 200 ปีก่อน เมื่อเติบโตเป็นคนเลอโฉมจน “ดะโต๊ะเสรีเกอร์ มรายา” เจ้าเมืองลังกาวีใคร่จะ
ได้เป็นภรรยาอีกคน แต่ “นางมะโฮรา” ภริยาไม่ยินยอม ได้สู่ขอนางมะห์ซูรีให้แก่น้องชายช่ือ “ดารุส” 
แล้วแยกครอบครัวไปอยู่ที่หมู่บ้านมาวัต จนกระทั่งกองทัพไทยยกตีเกดะห์ (ไทรบุรี) เมืองลังกาวีถูก
เกณฑ์ทัพไปช่วยรับศึกไทย โดยดารุสถูกมอบหมายให้เป็นคนน าทหารไปรบ 
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ทางลังกาวี มีชายช่ือ “ดาเร็มบาง” ท่องเที่ยวมาจากสุมาตราผ่านบ้านนางมะห์ซูรี นางจึงเชิญ
ดื่มน้ า แล้วสนทนาคบหาจนเป็นเพื่อนกัน นางมะโฮราซึ่งอิจฉาความงามและความดีของนางมะห์ซูรีรู้
เข้าจึงปล่อยข่าวว่านางมะห์ซูรีกับดาเร็มบางคบหากันฉันชู้สาว ยุยงดะโต๊ะเสรีให้ขับไล่ดาเร็มบางไป
แล้วให้ประหารนางมะห์ซูรีซึ่งยืนยันในความบริสุทธ์ิแต่ไม่มีใครเช่ือ สุดท้ายเมื่อประหารด้วยอาวุธอะไร
ไม่ได้ นางมะห์ซูรีจึงบอกว่ามีแต่กริชของบิดานางเท่าน้ันที่สามารถฆ่านางได้ พร้อมกับอธิษฐานยืนยัน
ความบริสุทธ์ิว่าขอให้เลือดปรากฏเป็นสีขาว และค าสาปแช่งลังกาวีเจ็ดช่ัวโคตรให้มีแต่ทุกข์ยากและ
กันดาร ถูกกองทัพไทยโจมตีท าลายแม้หาดทรายก็กลายเป็นสีด า 

เป็นที่น่าสังเกตว่าเรื่องราวต านานนางเลือดขาวทั้งในภาคใต้ของประเทศไทยและในลังกาวี
ต่างก็มีความแตกต่างกัน ด้วยวัฒนธรรมและความเช่ือที่แตกต่าง จะเห็นว่านางเลือดขาวในภาคใต้ของ
ประเทศไทยนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เหตุการณ์ต่าง ๆ 
เกิดข้ึนเมื่อประมาณ 754 ปีก่อน ในขณะที่นางเลือดขาวของเกาะลังกาวีจะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนภาพ
ของสังคมมุสลิม เป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน มีระยะเวลาที่ห่างกันถึง 573 ปี 
หากแต่ต านานทั้งสองแห่งต่างก็ปรากฏภาพของประวัติศาสตร์ท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี จากเนื้อหาของ
เรื่องเล่าที่บอกเล่าความเป็นมาในท้องถ่ิน มีการอ้างอิงประวัติศาสตร์ ทั้งการเข้ามาของศาสนา การพูด
ถึงระบบการปกครอง รวมไปถึงสภาพสังคมในขณะนั้นด้วย 

 จากเรื่องต านานนางเลือดขาวที่เกิดข้ึนจากหลายท้องถ่ินในภาคใต้ ท าให้เห็นถึงความเกี่ยวโยง
ของต านานแต่ละที่ คือเรื่องของเลือดสีขาวและเรื่องราวเหนือธรรมชาติ ผู้ศึกษาจึงสังเกตว่าต านาน
ท้องถ่ินเหล่านี้ท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความเช่ือผูกโยงกับความศักดิ์สิทธ์ิของนาง เลือดขาวของ
ไทย จนกระทั่งส่งผลต่อต านานนางเลือดขาวในเกาะลังกาวี และท าให้กระแสการท่องเที่ยวของเกาะ 
รวมไปถึงการเกิดกระบวนการสร้างสินค้าต่าง ๆ เกี่ยวกับพระนางมะห์ซูรี อันได้แก่ น้ าดื่ม น้ าหอม 
และหนังสือหรือไม่ และสันนิษฐานได้ว่าเรื่องราวต านานที่ปรากฏข้ึนทั้งในประเทศมาเลเซียและ
ประเทศไทยส่งผลให้นักทอ่งเทีย่วชาวไทยมีความสนใจต่อต านานดังกล่าวและเลือกที่จะเข้าไปยังแหลง่
ท่องเที่ยวเกาะลังกาวี 

 

3.4 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเมืองจ ำลอง และพิพิธภัณฑ์ 

งานศึกษาเรื่องต านานนางเลือกขาวกับการกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว
ลังกาวีช้ินนี้ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่ไปศึกษาและเก็บข้อมูลในเมืองจ าลองมะห์ซูรีเป็นหลัก เพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงเบื้องหลังการสร้างประเพณีประดิษฐ์และสินค้าทางวัฒนธรรมข้ึน จึงได้ท าการค้นคว้า
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมืองจ าลอง และพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เห็นมุมมองการเกิดข้ึนของสถานที่ในแต่
ละพื้นที่ว่ามีอุดมการณ์อะไรอยู่เบื้องหลัง และน ามาวิเคราะห์กับงานช้ินน้ีได้อย่างไร 
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เมืองจ าลองมะห์ซูรีเป็นสถานที่ที่จ าลองหมู่บ้านของชาวลังกาวีภายในประกอบไปด้วยพื้นที่
หมู่บ้าน และพิพิธภัณฑ์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม และวิถีชีวิตของชาวลังกาวี ผู้ศึกษาจึงได้
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเมืองจ าลองหรือเมืองโบราณและพบว่า ในไทยมีเมืองจ าลองอยู่จ านวนไม่
น้อย ทว่าเมืองจ าลองเหล่านี้เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ จัดแสดง เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่าน
โบราณวัตถุ เช่น ในงานของ จิราพร เพชรด า (2561) มีการรวบรวมข้อมูลของโบราณสถานเมืองดง
ละคร ในปี ค.ศ. 1972 นาย พิสิฐ เจริญวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขุดแต่งเมืองโบราณดง
ละครข้ึนอย่างเป็นทางการ กระทั่งในปี ค.ศ. 1988 มีการขุดค้นอีกครั้ง รวมไปถึงท าผังเมืองข้ึน 
หลังจากนั้นเมืองดงละครก็ถูกให้ความสนใจมากข้ึน มีการศึกษาค้นคว้าจนพบกับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อีกจ านวนมาก ภายในโบราณสถานประกอบไปด้วย ก าแพงแก้วเตี้ยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ก่อด้วยอิฐ สถูปศิลาแลงรูปทรงกระบอก บ่อน้ าทิพย์ และนิทรรศการโบราณวัตถุ 

นอกจากโบราณสถานที่เป็นเมืองโบราณ ในประวัติศาสตร์ไทยได้มีการสร้างเมืองจ าลองข้ึน 
เรียกว่า “ดุสิตธานี” (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554) โดยเมืองจ าลองแห่งนี้มีข้ึนเพื่อ
เป็นแบบทดลองของการปกครองแบบประชาธิปไตย สร้างข้ึน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1918 ที่
พระราชวังดุสิต ภายในประกอบไปด้วย บ้านเรือน ถนน วัด ร้านค้า โรงเรียน โรงพยาบาล โรงอาหาร 
ตลอดจนพระราชวัง โดยอาคารในเมืองจ าลองจะมีขนาดย่อส่วน 1 ใน 20 ส่วนของจริง ถือได้ว่าเป็น
เมืองจ าลองที่จ าลองลักษณะของบ้านเมืองในขณะนั้นไว้ได้อย่ างสมบูรณ์ ในปัจจุบันดุสิตธานีมี
สถาปัตยกรรมขนาดจ าลองกว่า 300 กระจัดกระจายและหายไปบางส่วน อีกทั้งยังได้น าเมืองจ าลอง
เหล่านี้มาจัดแสดงในหอวชิราวุธานุสรณ์ (วชิรวิชญ์ กิติชาติพรพัฒน์, ออนไลน์ : 2561) เมืองจ าลอง
และเมืองโบราณเหล่านี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบการจัดแสดงออกมาในลักษณะ
ของสถาปัตยกรรม แต่ก็ยังคงมีปะปนไปกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ความเช่ือ 
ประเพณี และวัฒนธรรม จากงานศึกษาเมืองโบราณและเมืองจ าลองทั้งสองงานท าให้เห็นว่ามี
กระบวนการน าเสนอผ่านโบราณวัตถุ และสถาปัตยกรรม สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต เช่นเดียวกั บเมือง
จ าลองมะห์ซูรีที่มีการสร้างหมู่บ้านจ าลองเพื่อน าเสนอสภาพสังคมและวิถีชีวิตในอดีตของเกาะลังกาวี 

ทางด้านพิพิธภัณฑ์ ปรีดี ปลื้มส าราญกิจ และฟ้า วิไลข า  (2561) ได้อธิบายพิพิธภัณฑ์ 
(Museum) ว่าเป็นสถาบันเรียนรู้ตามอัธยาศัย ท าหน้าที่รวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย และจัดแสดง
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่มี
ความส าคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ ค้นคว้า 
การศึกษาวิจัย และให้บริการประชาชนเข้าชมเพื่อศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินจากสิ่งของซึ่งสงวน
รักษาและจัดแสดง ดังนั้นความหมายของพิพิธภัณฑ์จึงรวมไปถึงสวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ วน
อุทยาน อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ สถานที่แสดงพันธ์ุสัตว์น้ า และสถานที่ซึ่งเป็นเขต
สงวนอื่น ๆ รวมทั้งโบราณสถานและแหล่งอนุสรณ์สถานต่าง ๆ  
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พิพิธภัณฑ์ในเมืองจ าลองมะห์ซูรีก็มีการน าเสนอเรื่องราว และวิถีชีวิตผ่านโบราณวัตถุ 
เครื่องประดับ ข้าวของเครื่องใช้ รวมไปถึงบ้านเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัย โดยสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงใน
พิพิธภัณฑ์นี้ได้เน้นย าให้เห็นถึงความเป็นท้องถ่ินของเกาะลังกาวี ซึ่งอาจเรียกได้ว่าพิพิธภัณฑ์มะห์ซูรี
เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินหนึ่งที่ส าคัญ ญาณินทร์ รักวงศ์วาน (2562) ได้อธิบายพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินว่าเป็น
กลไกหนึ่งในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ิน ที่มีการพัฒนามาจากรูปแบบของ
การสะสมวัตถุทางวัฒนธรรมมาสู่รูปแบบการใช้กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเช่ือมโยงไปกับการพัฒนา
ชุมชนในมิติต่าง ๆ 

พลกฤต เกษตรเวทิน (2559) ได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างพิพิธภัณฑ์ทั่วไปกับพิพิธภัณฑ์
ชุมชนท้องถ่ินไว้ว่า พิพิธภัณฑ์ทั่วไปนั้นจะเน้นที่การพัฒนาและจัดแสดงสิ่งของมากกว่าที่จะพัฒนาและ
จัดแสดงชีวิตคน ขณะที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ินจะให้ความส าคัญกับการแสดงวิถีชีวิตของคน พร้อม
กับแสดงสิ่งของโดยมีเป้าหมายที่การพัฒนาคน ดังนั้นหากความหมายของการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินคือ
การพัฒนาศักยภาพความสามารถของคนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
บนพื้นฐานภูมิปัญญา ความรู้ และวัฒนธรรมของตน การเกิดข้ึนของพิพิธภัณฑ์จึงเป็นกระบวนการ
หนึ่งของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาและความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต่างมีจุดประสงค์ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน ดังเช่นในงานของ รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม ที่ได้ท าการศึกษารูปแบบ
ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน จากการศึกษาพบว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้ส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความ
เข้มแข็งสู่ชุมชนเป็นส าคัญ ผ่านการสร้างส านึกร่วมในท้องถ่ิน โดยการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถ่ินด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท้องถ่ิน อีกทั้งยังเป็น
เวทีให้คนในชุมชนท้องถ่ินร่วมกันสร้างเรื่องราวประวัติศาสตร์และสังคมของตนเองข้ึนด้วย 

งานศึกษาต านานนางเลือดขาวช้ินน้ีผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาพื้นที่เมืองจ าลองมะห์ซูรี ซึ่งจาก
การทบทวนงานวรรณกรรมทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเมืองจ าลอง และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต่าง ๆ เกิดข้ึนเพื่อ
น าเสนอองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งน าเสนอมรดกทางวัฒนธรรมให้กับผู้คนที่สนใจได้เข้า
มาศึกษาค้นคว้าต่อไป 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด ช่วยให้ผู้ ศึกษาได้เ ข้าใจในแนวคิดของ
กระบวนการกลายเป็นประเพณีประดิษฐ์ และกระบวนการกลายเป็นสินค้าได้อย่างชัดเจนมากข้ึน โดย
ในงานศึกษาต านานนางเลือดขาวกับการสร้างสินค้าวัฒนธรรมในเมืองจ าลองมะห์ซูรี แหล่งท่องเที่ยว
เกาะลังกาวี ช้ินน้ีที่มีการน าแนวคิดดังกล่าวมาศึกษา เพื่อให้เห็นว่าในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของ
เกาะลังกาวีนั้น รัฐบาลมาเลเซียได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมที่ตนเองมีจึงได้มีการเพิ่ม
มูลค่า และเกิดสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับต านานนางเลือดขาว โดยเฉพาะเมืองจ าลองมะห์ซูรีที่มี
การถ่ายทอดเรื่องราวท้องถ่ินให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัส อีกทั้งจากการทบทวนความเช่ือ
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เกี่ยวกับต านานนางเลือดขาวในประเทศไทยก็ได้แสดงให้เห็นว่า ในพื้นที่เกาะลังกาวีและภาคใต้ของ
ประเทศไทยนั้นมีความเช่ือร่วมกัน ส่งผลให้คนไทยสนใจในเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรจีนเกดิการเข้า
มาท่องเที่ยวในเกาะลังกาวีมากขึ้น 
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บทที่ 3 

ลังกำวี... เยือนถิ่นค ำสำป 

 เกาะลังกาวีสถานที่ท่องเที่ยวช่ือดังในประเทศมาเลเซีย มีธรรมชาติอันสวยงามทั้งป่าไม้และ
ทะเล อย่างไรก็ตามนอกจากธรรมชาติที่สวยงามในลังกาวีแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่โด่งดังไม่แพ้กันนั่นคือ
เรื่องราวของค าสาปจากพระนางมะห์ซูรี โดยต านานดังกล่าวเป็นเหมือนภาพแทนของลังกาวี มี
เรื่องราวของค าสาปที่ท าให้เกาะแห่งนี้ไร้ความเจริญรุ่งเรือง จนกระทั่งเมื่อทายาทรุ่นที่ 7 ได้เข้ามาแก้
ค าสาป เกาะแห่งนี้จึงได้ฟื้นชีวิตกลับมามีสีสันอีกครั้ง แต่ถึงอย่างไรเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีก็ยัง
ถูกจดจ าคู่ไปกับเกาะลังกาวีเปรียบเสมือนเป็นการจุดขายและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนถ่ินค า
สาปแห่งนี้ 

ลักษณะทำงกำยภำพ 

 เกาะลังกาวี (Pulau Lankawi) เป็นอ าเภอหนึ่งของรัฐเกดะห ์(Kedah) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของแหลมมาลายูหรือภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย และอยู่ห่างจากรัฐปะลิส (Perlis) 
ประมาณ 30 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 32,000 เฮคตาร์ (รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน, 2550 : 39) สองใน
สามของเกาะเป็นที่ราบสูง เกาะลังกาวีแบ่งออกเป็น 6 ต าบล ได้แก่ Kuah, Padang Matsirat, Ayer 
Handat, Bohor, Ulu Melaka และ Kedawang โดยต าบล Kuah เป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดย
เป็นศูนย์การค้าและศูนย์กลางการบริหาร ในการเดินทางเข้าไปยังเกาะลังกาวีสามารถเข้าไป 2 ทางคือ 
ท่าเทียบเรือ Kuah และสนามบินนานาชาติลังกาวี (Shida Irwana Omar, Abdul Ghapar Othman 
and Badaruddin Mohamed, 2014 : 276 – 277) ลังกาวีมีลักษณะธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ป่า
ฝนเขตร้อน ป่าโกงกาง และแนวปะการัง โดยพื้นที่ร้อยละ 50 เป็นพื้นที่ป่าฝนเขตร้อน (Caroline 
Langley, 2002 : 28) 
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สภำพภูมิอำกำศ 

 เกาะลังกาวีมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืนตลอดทั้งปี มีฝนตกชุกและมีเมฆมากเป็นครั้ง
คราว เนื่องจากลังกาวีตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรท าให้พื้นที่ดังกล่าวมีธรรมชาติและทะเลที่ค่อนข้างสงบ
ตลอดทั้งปี เหมาะแก่การอยู่อาศัยและท่องเที่ยว 

 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวบนเกาะลังกาวี
มากที่สุด ด้วยอุณหภูมิในเวลากลางวันประมาณ 30 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส ส่วนเวลา
กลางคืนมีอุณหภูมิประมาณ 28 องศาเซลเซียส ถึง 29 องศาเซลเซียส  

 ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม เนื่องจากลมมรสุมท าให้มีฝนฟ้าคะนองอย่างหนักและพายุ 
(Penny Wong, ออนไลน์) 

 

ประชำกร 

 เกาะลังกาวีมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 54,000 คน ซึ่งร้อยละ 90 เป็นชาวมาเล ( 
Langkawi – Online.com, 2016 : ออนไลน์) ร้อยละ 7 เป็นชาวจีน ร้อยละ 3 เป็นอินเดีย ไทย และ

ภาพที่ 2 แผนที่เกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย 

ที่มา : https://earth.google.com 
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เช้ือชาติอื่น ๆ ซึ่งในอดีตก่อนที่เกาะลังกาวีจะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ประชากรมีอาชีพประมง 
และเกษตรกรรม เช่น ปลูกยางพารา ปลูกข้าว และท าสวน ความเป็นอยู่ของผู้คนค่อนข้างยากจน มี
อัตราการย้ายออกนอกประเทศสูง เนื่องจากประสบปัญหาตกงาน จนกระทั่งในช่วงกลางทศวรรษ 
1980 ผู้คนในท้องถ่ินจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากการท าประมงและเกษตรกรรมมาสู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงเวลาน้ันการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ ถูกมองว่าจะสามารถช่วยให้ผู้คนในท้องถ่ินลังกาวี
หลีกหนีจากความยากจนได้ ในปี ค.ศ. 1987 ประชากรท้องถ่ินยังคงท างานในภาคการเกษตรและ
ประมงอยู่ ทว่าในปี ค.ศ. 1999 จ านวนของผู้คนที่ท าอาชีพประมงและเกษตรกรรมได้ลดจ านวนลงจน
เหลือเพียงร้อยละ 19 แต่จ านวนอาชีพในภาคการค้าส่ง ค้าปลีก การท่องเที่ยว และอื่น ๆ กลับมี
จ านวนที่เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 33.8  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้สร้างมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับ
เกาะลังกาวีได้เป็นอย่างดี โดยเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานที่เพิ่มข้ึน รวมไปถึงกิจกรรมที่เกิดการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย ส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรจ านวน 155,262 
คน ในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งแตกต่างจากปี ค.ศ. 1970 ที่มีเพียง 24,266 คน (Shida Irwana Omar, 
Abdul Ghapar Othman and Badaruddin Mohamed, 2014 : 277) 

 

ข้อมูลท่ัวไปของเกำะลังกำวี 

เกาะลังกาวีเป็นเกาะเล็ก ๆ  ที่ตั้งอยู่ทางทะเลอันดามัน ในรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซยี ซึ่งเกาะ
ลังกาวีอยู่ห่างจากเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล เพียงแค่ 4 กิโลเมตร อยู่ห่างจากเมืองกัวลาปะลิส  
ประมาณ 30 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองกัวลาเกอดะฮ์ 51 กิโลเมตร  ประกอบไปด้วยหมู่เกาะ
จ านวน 99 เกาะ  การเดินทางสู่เกาะลังกาวี นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมักจะใช้เส้นทางท่า
เทียบเรือต ามะลัง จังหวัดสตูลเพื่อเดินทางทางน้ าไปยังเกาะลังกาวี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
อ้างใน ขวัญชนก สุวรรณพงศ์, 2558 : 4) 

จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์พบว่า ในอดีตพื้นที่บริเวณหมู่เกาะลังกาวีนั้นเคยเป็นหัวเมอืง
ประเทศราชของสยามมาก่อน จนกระทั่งเกิดกรณีพิพาทพรมแดนมลายูระหว่างสยามและอังกฤษข้ึน 
โดยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 การเข้ามาของตะวันตกเพื่อหวังครอบครองดินแดนเอเชียได้ส่งอิทธิพล
ต่อสยามอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบของสยาม ไม่ว่าจะเป็น เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา 
และสิงคโปร์ ต่างก็ถูกประเทศมหาอ านาจอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสเข้ายึดครองทั้งสิ้น เหตุการณ์กรณี
พิพาทพรมแดนมลายูระหว่างสยามและอังกฤษนี้เป็นการเจรจาต่อรองขอพื้นที่บริเวณเมืองไทรบุรี   
(เกดะห์) ปลิศ สตูล สายบุรี ปัตตานี กลันตัง ตรังกานู ซึ่งเป็นเมืองประเทศราชของสยามในขณะนั้น 
การเจรจาต่อรองในครั้งนี้ส่งผลให้ในปี ค.ศ. 1909 สยามตัดสินใจที่จะยกดินแดนที่ไม่ได้ปกครอง
โดยตรงให้กับอังกฤษ ได้แก่ เมืองไทรบุรี (เกดะห์) เมืองปลิศ เมืองกลันตัง เมืองตรังกานู เขตรามัน
ตอนใต้และหมู่เกาะลังกาวี ข้อพิพาทดังกล่าวจึงจบลง (สกรรจ์ จันทรัตน์, ออนไลน์ และฐนพงศ์ ลือ
ขจรชัย, 2560) นอกจากนี้ด้วยสภาพพื้นที่ของประเทศมาเลเซียมีที่ตั้งเป็นหมู่เกาะ  ใกล้กับช่องแคบ
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มะละกาซึ่งเป็นบริเวณที่ใช้ล่องเรือไปค้าขายระหว่างตะวันตกและจีน ส่งผลให้มาเลเซียมีเช้ือชาติที่
หลากหลายจากการเข้ามาต้ังถ่ินฐาน โดยส่วนใหญ่จะเป็น ชาวมลายู ชาวจีน และชาวอินเดีย ซึ่งส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่บนคาบสมุทรมลายู นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธ์ุอื่น ๆ ได้แก่ ชนพื้นเมืองดั้งเดิม เช่น 
พวกดายัก (DyaK) และชาวป่าชาวเขา ชนชาติอาหรับ ยุโรป ชาวไทย และชาวศรีลังกา เป็นต้น ท าให้
มาเลเซียมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม (อนุสรณ์ เมฆบุตร, 2549 : 49) 

ภายใต้การปกครองของจักรวรรดินิยมอังกฤษ เจ้าอาณานิคมได้ท าการปกครองโดยใช้
นโยบายแบ่งแยกและปกครองโดยเฉพาะกับกลุ่มชาติพันธ์ุหลักทั้ง 3 กลุ่ม ที่มีความแตกต่างทางด้าน
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ฯลฯ ในช่วงสุดท้ายที่อังกฤษปกครองมาเลเซียได้เกิดการตั้งพรรค
การเมืองของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุหลัก ได้แก่ พรรคอัมโน เป็นพรรคของชาวมลายู พรรคเอ็มซีเอ เป็น
พรรคของชาวจีน และพรรคเอ็มไอซี เป็นพรรคของชาวอินเดีย ในเวลาต่อมาเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของกลุ่ม และเพื่อเรียกร้องเอกราช ทั้ง 3 พรรค จึงรวมตัวกันก่อตั้งพรรคพันธมิตร (Alliance 
Organization) จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1957   มาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษ โดยมีตุนกู อับดุล ระฮ์
มัน เป็นนายกคนแรก และได้สถาปนาเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียในปี ค.ศ. 1963 ภายใต้รัฐ – ชาติ
มาเลเซีย อีกทั้งจากการสนับสนุนของอังกฤษท าให้ชาวมลายูซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่มีอ านาจทางการเมือง
และมีสิทธิพิเศษต่าง ๆ  มากกว่าชาวจีนและชาวอินเดีย โดยชาวมลายูทุกคนได้รับสิทธิเหนือชาวเช้ือ
ชาติอื่นในฐานะเจ้าของแผนดิน เช่น การถือครองที่ดิน โควตาในการเข้ารับราชการ  และท า
เกษตรกรรม เป็นต้น ในส่วนของชาวจีนเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจมาก
ที่สุด เป็นผู้กุมอ านาจทางเศรษฐกิจเพราะมีความสามารถทางการค้า มีฐานะเป็นชนช้ันกลางทางสังคม 
และในส่วนของชาวอินเดียซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานตามสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน ซึ่งเป็น
สินค้าส่งออกที่ท ารายได้ให้กับมาเลเซีย บางส่วนเป็นแพทย์ นักกฎหมาย ท าธุรกิจสิ่งทอ และปล่อย
เงินกู้ ท าให้ในระบบเศรษฐกิจของมาเลเซียเกิดการแบ่งแยกหน้าที่ทางเศรษฐกิจตามกลุ่มชาติพันธ์ุ
อย่างชัดเจน ส่งผลท าให้เกิดปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบฐานะของแต่ละกลุ่ม ท าให้
ชาวมลายูไม่พอใจเมื่อฐานะทางเศรษฐกิจของตนต่ ากว่า ขณะเดียวกันกลุ่มชาติพันธ์ุอื่นก็ไม่พอใจชาว
มลายูที่ได้รับสิทธิทางการเมืองมากกว่า น ามาซึ่งการจลาจลในปีค.ศ. 1969 (อนุสรณ์ เมฆบุตร, 2549 : 
49 - 59) 

เหตุการณ์จลาจลในปี ค.ศ. 1969 นับเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สดุนับตั้งแต่มาเลเซยีได้รับเอก
ราช และเป็นสิ่งที่ท าให้ตระหนักว่าการรวมตัวของประชาชนเช้ือชาติต่าง ๆ ยังไม่มีเอกภาพอย่าง
แท้จริง ในภายหลังเมื่อเหตุการณ์จลาจลสิ้นสุดลงภายใต้การน าของรัฐบาลตน อับดุล รอซัก 
นายกรัฐมนตรีของคนที่ 2 ในเดือนกันยายนปี ค.ศ. 1970 ได้ประกาศใช้นโยบายเศรษฐกิจใหม่ (New 
Economic Policy) มีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ ความเป็นเอกภาพของชาติ มีนโยบายดังนี้ ประการแรก 
เริ่มจากความต้องการลดและก าจัดความยากจนของประชาชนทั้งหมด โดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ 
ประการที่สอง ต้องการปรับโครงสร้างทางสังคมเพื่อให้เกิดสมดุลทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเช้ือชาติ โดย
ลดและก าจัดการประกอบอาชีพที่บ่งบอกเช้ือชาติ ทว่านโยบายดังกล่าวไม่ได้สร้างความเป็นเอกภาพ



37 
 

ของเช้ือชาติได้เท่าที่ควร ในปีค.ศ. 1991 ดร.มหาเธร์ โมฮะหมัด นายกรัฐมนตรีได้ประกาศวิสัยทัศน์ 
2020 ที่เน้นการท าให้ประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่สร้างความเป็น
มาเลเซีย โดยยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยมและศาสนาที่ทุกกลุ่มเช้ือชาติสามารถมีส่วน
ร่วมในเอกลักษณ์ใหม่นี้ได้ เพื่อให้มีจุดยืนร่วมทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อเอกภาพของชาติต่อไป 
(ปวีณา บุหร่า, 2543) โดยการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดการเช่ือมโยงและ
ความสัมพันธ์ระหว่างเช้ือชาติตามระบบอปุถัมภ์ ส่วนการแสวงหาอ านาจทางการเมอืงโดยเฉพาะในหมู่
ผู้น าทางการเมืองและระหว่างพรรคการเมืองที่อาศัยเช้ือชาติก็ได้มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมมือกันแบ่งสรร
อ านาจ อันน าไปสู่บรรยากาศทางการเมืองที่สันติ (อนุสรณ์ เมฆบุตร, 2549 : 60) 

นโยบายของประเทศมาเลเซียที่ค านึงถึงความแตกต่างของเช้ือชาติได้อ านวยให้ประชากรใน
ประเทศสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยหลีกเลีย่งความรุนแรงให้ได้มากที่สุด Nazaruddin Hj. Mohd Jali 
นักวิชาการชาวมาเลเซียได้กล่าวไว้ว่า การรวมเป็นหนึ่งเดียวภายในชาติ หมายถึง การรวมกลุ่มต่าง ๆ 
หลายกลุ่มที่มีภูมิหลังทางสังคมและทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันให้เป็นเอกลักษณ์ทางกายภาพเป็น
หนึ่งเดียวในประเทศมาเลเซีย รัฐจึงพยายามก าจัดความยากจนโดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ ห รือการ
ก าหนดให้กลุ่มชาติพันธ์ุที่มีภูมิหลังต่างกัน โดยพยายามไม่ให้กลุ่มต่าง ๆ  เกาะเฉพาะกลุ่มของตนเอง 
แต่พยายามให้แต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุอยู่ร่วมกันและท ากิจกรรมประจ าวันของกลุ่มอย่างสันติ นอกจากนี้
รัฐบาลยังได้ท าการศึกษาถึงแนวทางที่จะท าให้เอกภาพระหว่างเช้ือชาติประสบผลส าเร็จคือ รัฐบาลที่
เป็นประชาธิปไตย สัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการประนีประนอมทางวัฒนธรรม (อนุสรณ์ 
เมฆบุตร, 2549 : 66) 

ความเป็นธรรมของระบอบประชาธิปไตยที่ใช้เสียงของประชาชนในการบริหารประเทศ รวม
ไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุค่อย ๆ ลดลง กล่าวคือกลุ่มชาติ
พันธ์ุไม่รู้สึกว่าเป็นบุคคลชายขอบ ทุกคนได้รับความสะดวกสบายจากนโยบายของรัฐบาลอย่างเท่า
เทียม นอกจากนี้ถึงแม้ว่าประเทศมาเลเซียจะใช้ภาษามลายูเป็นภาษาราชการ และมีศาสนาอิสลาม
เป็นศาสนาประจ าชาติ แต่ก็มีการยอมรับในวัฒนธรรมที่แต่งต่างของกลุ่มชาติพันธ์ุอื่น ๆ โดยให้อิสระ
ในการประกอบพิธีกรรมความเช่ือ (อนุสรณ์ เมฆบุตร, 2549) ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

แต่ละท้องถ่ินต่างก็มีความเช่ือและพิธีกรรมที่หล่อหลอมให้คนในสังคมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน 
ดังเช่นในเกาะลังกาวี สิ่งที่หล่อหลอมให้คนในท้องถ่ินที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติสามารถอยู่
ร่วมกันได้ก็คือความเช่ือ โดยความเช่ือที่ส าคัญ และเห็นชัดมากที่สุดคือเรื่องราวความเช่ือเกี่ยวกับ
ต านาน โดยต านานถูกมองว่าเป็นความจริงที่เกิดข้ึนในอดีตและถือได้ว่าเป็นสิ่ งศักดิ์สิทธ์ิ ในลังกาวี
ปรากฏต านานหลากหลายเรื่องด้วยกัน เช่น ต านานหลุมฝังศพลึกลับ ต านานถ้ าไวท์ฮิลล์ ต านานจระเข้
สีขาว ต านานนกยักษ์ (Garuda) และต านานพระนางมะห์ซูรี โดยต านานเหล่านี้ต่างก็เป็นเรื่องราวที่
อ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน รวมถึงการอ้างอิงบุคคลประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการอธิบายถึงความ
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เป็นมาของสถานที่ บรรพบุรุษ ผู้คนในท้องถ่ิน และความเช่ือเกี่ยวกับต านานที่มีร่วมกันของคนใน
ท้องถ่ินน่ีเองที่เป็นการแสดงอัตลักษณ์และหล่อหลอมคนในท้องถ่ิน 

ต านานนางเลือดขาว หรือต านานพระนางมะห์ซูรีเป็นต านานที่โด่งดังอย่างมากในเกาะลังกาวี 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นต านานหลักที่คนในท้องถ่ินเช่ือถือกันมานาน เนื่องจากต านานมีการอ้างอิงสถานที่ต่าง 
ๆ บนเกาะ อีกทั้งการจัดต้ังเมืองจ าลองแสดงเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรียิ่งเป็นการผลิตซ้ าความเช่ือ
ดังกล่าวไปยังนักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินอีกด้วย ซึ่งการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวบนเกาะ
ลังกาวีถือได้ว่าประสบความส าเร็จอย่างมากด้วยจ านวนนักท่องเที่ยวที่หมุนเวียนเข้าไปเที่ยวชมกว่า 
4,000,000 คน ต่อปี และมีรายได้ต่อคนอย่างต่ า 1000 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 7,500 บาท โดย
ในช่วง ปี ค.ศ. 2001 ถือเป็นปีที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาข้ึนอย่างมากจากความโด่งดังของเรื่องราวพระ
นางมะห์ซูรี รวมไปถึงการเจอทายาทรุ่นที่ 7 (Rosidi B.Jusoh, สัมภาษณ์ 2020) 

 

ต ำนำนนำงเลือดขำว   

เกาะลังกาวีพื้นที่ที่เมื่อเอ่ยถึงมักจะมาพร้อมกับการนึกถึงต านานนางเลือดขาวหรือต านาน
พระนางมะห์ซูรี เรื่องราวโด่งดังมากในช่วงปี ค.ศ. 2000 จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ถึงการประกาศ
ตามหาทายาทรุ่นที่ 7 ของพระนางมะห์ซูรี ท าให้ผู้คนได้รับรู้ถึงเรื่องราวค าสาปนางเลือดขาวมากยิง่ข้ึน 
อีกทั้งต านานของพระนางมะห์ซูรียังถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซียที่ถูกบรรจุอยู่ใน
หลักสูตรการศึกษาระดับช้ันเกรด 9 หรือเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของไทย  ท าให้เรื่องของ
พระนางมะห์ซูรีเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนมาเลเซีย โดยต านานดังกล่าวมีเนื้อหาตามเรื่องเล่าของ
มัคคุเทศก์ท้องถ่ินที่ได้น าผู้ ศึกษาไปยังเมืองจ าลองมะห์ซูรี (Kota Mahsuri) โดยเล่าว่า ( Ismail 
Hanapiah, 2018 : 11 – 29, Ahmad B.Sulong และ Mohamad Faathir Bin Rosidi, สัมภาษณ์ 
2019, Rosidi B.Jusoh, สัมภาษณ์ 2020)  มีคู่รักชาวไทยช่ือว่า ปันดัก มายะห์ (Pandak Mayah) 
และ จิก อลัง (Cik Alang) เดินเรือมาจากแถบชายฝั่งตะวันตกทางตอนใต้ของประเทศสยามเพื่อเข้ามา
ค้าขายในปีนัง แต่โชคร้ายเรืออับปางลงที่เกาะลังกาวี ทรัพย์สินเงินทองสูญหายทั้งหมด  พวกเขาจึง
ตัดสินใจลงหลักปักฐานที่เกาะลังกาวี ทั้งคู่ท าอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น ท านา เพื่อเก็บเงินต่อเรือ  

ต่อมาเมื่อทั้งคู่เก็บเงินได้มากพอจะต่อเรือส าหรับเดินทางกลับบ้านนางอลังก็เกิดตั้งท้อง ทั้งคู่
จึงเปลี่ยนจากการน าเงินต่อเรือกลับสยามเป็นการน าเงินมาสร้างเนื้อสร้างตัวบนเกาะลังกาวี และซื้อ
บ้าน1แทน เมื่อครั้งที่นางอลังมีอายุครรภ์ประมาณ 6 เดือน นายมายะห์ได้ออกไปท านาในพื้นที่ของตน
ตามปกติ ขณะที่ก าลังหว่านปุ๋ยก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ เมื่อเดินหาต้นเสียงก็ไปเจอกองข้าวกองหนึ่ง 
นายมายะห์จึงน ากองข้าวกองนั้นกลับบ้าน แต่เมื่อเขาหยิบขึ้นมาเสียงเด็กรอ้งกห็ายไป เขาตกใจมากจงึ

                                                             
1

 ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์มะห์ซูรีในปัจจุบัน 
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วางกองข้าวไว้ที่เดิมและรีบเดินออกมา หากแต่เมื่อเดินออกมาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อีกครั้ง เขาจึง
ตัดสินใจน ากองข้าวนั้นไปหุงกิน เช่ือว่าเป็นขวัญข้าวและหากได้กินจะโชคดี  

เมื่อเวลาใกล้คลอด ตามวิถีปฏิบัติของมุสลิมจะต้องหาภรรยาของโต๊ะอิหม่ ามมาเป็นผู้ท า
คลอด และเมื่อคลอดลูกแล้ว ผู้เป็นพ่อจะต้องอาซานให้ลกูซึง่บทสวดจะแตกต่างกันไปตามเพศของเดก็
ที่เกิดมา นางอลังให้ก าเนิดบุตรสาวช่ือว่ามะห์ซูร ีเมื่อมะห์ซูรถืีอก าเนิดข้ึนความโชคดีต่าง ๆ ก็เข้ามาใน
ครอบครัว การค้าเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองมากข้ึน เมื่อครั้งมะห์ซูรีอายุประมาณ 6 – 7 ปี เกาะลังกาวี
ประสบกับภัยแล้ง วันหนึ่งมะห์ซูรีออกไปเล่นตามประสาเด็ก ก็ไปเจอเข้ากับตาน้ า เธอตกใจมากจึง
เรียกให้พ่อมาดู เห็นดังนั้นจึงเรียกให้คนบนเกาะสร้างบ่อน้ าข้ึน บ่อน้ าดังกล่าวจึงกลายเป็นแหล่งน้ า
ส าคัญของคนทั้งเกาะที่ถูกใช้เมื่อมีภัยแล้ง เวลาผ่านไปจนกระทั่งมะหซ์ูรเีข้าสู่ช่วงวัยสาวอายุ 16 ปี เธอ
ใบหน้าที่สวยงดงามจนเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วทั้งเกาะ ข่าวลือได้ยินไปถึงหู ดาโต๊ะ เสรี เกอร์มะ จา
ยา (Dato’ Seri Kerma Jaya) ผู้แทนสุลต่านหรือเจ้าเมืองที่เข้ามาปกครองเกาะลังกาวี ก็เกิดความ
อยากเห็นความงามของมะห์ซูรี ผู้ที่งามกว่า วัน มะโฮรา (Wan Mahora) หญิงที่งามที่สุดในมาเลเซีย 
ภรรยาของตน เจ้าเมืองจึงจัดงานร าข้าวหรืองานท าขวัญข้าวข้ึน งานดังกล่าวนอกจากจะมีข้ึนเพื่อ
ความรื่นเริงแล้ว อีกจุดประสงค์หนึ่งคือหญิงสาวและชายหนุ่มมักจะมาหาคู่ในงานดังกล่าว พ่อและแม่
ของมะห์ซูรีจึงให้เธอมาออกงานเทศกาลนี้ด้วย เมื่อเจ้าเมืองได้เห็นมะห์ซูรีก็ตกตะลึงในความงาม จึง
ร้องขอวันมะโฮราเพื่ออนุญาตให้ตนมีภรรยาคนที่ 2 หากแต่วันมะโฮรากลับถามไปว่า นางมีสิ่งใดที่
บกพร่องไปหรือจึงอยากมีภรรยาคนที่ 2 และไม่อนุญาตให้ผู้แทนสุลต่านมีภรรยาอีกคน 

มะห์ซูรีที่เป็นหญิงสาวที่หน้าตางดงาม ถือได้ว่าเป็นหญิงสาวที่เพียบพร้อมคนหนึ่งเลยทีเดียว 
ท าให้  วันดารุส (Wan Darus) ผู้เป็นน้องชายของเจ้าเมืองลังกาวีหมายปอง เรื่องไปถึงหูผู้เป็นพี่ชาย 
เจ้าเมืองจึงได้กล่าวถามกับน้องชายว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เมื่อวันดารุสยืนยันค าตอบว่าจริง เจ้าเมือง
จึงได้เดินทางไปสู่ขอกับพ่อแม่ของมะห์ซูรี สร้างความเข้าใจผิดให้กับวันมะโฮรา คิดว่าสามีของตนผิด
สัญญา จึงเกิดความอิจฉาริษยาและโกรธแค้น ถึงแม้จะมารู้ในภายหลังว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด แต่ความ
โกรธและริษยาที่มีก็ไม่ได้หายไป หลังจากมะห์ซูรีแต่งงานไป พ่อและแม่ของนางได้ยกบ้านที่ตั้งอยู่
บริเวณเมืองจ าลองในปัจจุบันให้เป็นเรือนหอ เนื่องจากใกล้กับวัง และใกล้กับบ้านใหม่ของพ่อแม่ด้วย 
เมื่อมะห์ซูรีได้เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวเจ้าเมืองแล้ว ชีวิตของเธอกลับไม่ได้ราบรื่นหรือสุขสบาย
แต่อย่างใด เนื่องจากวันมะโฮราคอยใส่ร้ายและกลั่นแกล้งมะห์ซูรีตลอดเวลา  

กระทั่งวันหนึ่งเจ้าเมืองลงักาวีไดร้ับจดหมายจากสุลต่านแห่งรัฐเกดะห์ให้ออกไปรบกับทัพของ
สยาม2 เจ้าเมืองจึงส่งวันดารุสผู้เป็นน้องชายพร้อมทหารกว่า 200 นาย ไป ท าให้พระนางมะห์ซูรีที่ตั้ง
ท้องได้ประมาณ 7 – 8 เดือนต้องอาศัยอยู่ในบ้านตามล าพัง สงครามล่วงเลยไปเป็นเวลา 3 เดือน จน
มะห์ซูรีคลอดบุตรชาย ช่ือว่า วัน ฮากิม (Wan Hakim) แต่แล้ววันหนึ่งมีชายช่ือว่า เดอเร็มบัง 
                                                             
2

 สงครามไทรบุรี – สยาม เกิดจากทางรัฐไทรบุรีหรือรัฐเกดะห์ในปัจจุบันไม่ส่งเครื่องบรรณาการให้กับสยาม สยามจึง
ส่งคนเข้ามายึดพื้นที่ จากการพ่ายแพ้สงครามท าให้ไทรบุรีกลายเป็นเมืองขึ้นของสยาม 
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(Derambang) มาจากสุมาตรา เข้ามาขอน้ าและอาหารจากมะหซ์ูรดี้วยสภาพทรดุโทรม และความใจดี
ของเธอจึงเข้าช่วยเหลือชายแปลกหน้าทันที นางสนมของวันมะโฮรามาเห็นเข้าจึงน าความตามที่เห็น
ไปบอกผู้เป็นเจ้านายทันที วันมะโฮราเมื่อได้ยินดังนั้นจึงใส่ร้ายว่ามะห์ซูรีมีชู้ต้องประหารชีวิต เจ้าเมือง
จึงส่งทหารมาจับกุมมะห์ซูรีทนัที ในขณะเดียวกันทางด้านมะห์ซูรีในตอนน้ันวันฮากิมก าลังร้องไห้เสียง
ดัง ชายแปลกหน้าผู้มีความสามารถด้านบทกลอนจึงร้องกลอนเพื่อกล่อมให้วันฮากิมหลับ เมื่อทหาร
และเจ้าเมืองมาถึง เห็นว่าชายแปลกหน้าก าลังอุ้มหลานของตนอยู่ก็ยิ่งสร้างความเข้าใจผิด จึงสั่งให้
ทหารน าตัวมะห์ซูรีไปลานประหาร3 หากแต่ชายแปลกหน้าเข้ามาขัดขวางไว้ และถามว่ามะห์ซูรีมี
ความผิดอะไร นางเพียงแค่ให้ข้าวให้น้ า จึงเกิดการต่อสู้ข้ึนระหว่างชายแปลกหน้ากับเจ้าเมือง ชาย
แปลกหน้าชนะ และเกือบลงมือฆ่าเจ้าเมือง หากแต่มะห์ซูรีห้ามไว้ก่อน และสั่งให้ชายแปลกหน้าหนีไป 
เพราะไม่ต้องการให้เขามาเดือดร้อนด้วย  

เมื่อทหารน ามะห์ซูรีมาที่ลานประหารก็ได้ผูกนางไว้ใต้ต้นมะขาม และให้เพรฌฆาตประหาร
ชีวิตทันที แต่กริชของเพชฌฆาตไม่สามารถแทงมะห์ซูรีได้ เอากริชเล่มไหนมาแทงก็ไม่เข้า เป็นเช่นน้ีมา
ประมาณ 2 วัน ข้าวไม่ให้กิน น้ าไม่ให้ดื่ม มะห์ซูรีสภาพอิดโรยเกือบจะไม่ไหว วันมะโฮราบอกว่ามีกฎ
มณเฑียรบาลของรัฐกลันตันกล่าวว่า ถ้าหญิงคบชู้ต้องเอาไม้ไผ่แทงจากรทูวารออกทางปาก มีความเช่ือ
ว่าหากเป็นคนเล่นคุณไสยหรือท าไม่ดี ไม้ไผ่จะแทงเข้า แต่เมื่อเพรฌฆาตท าตามค าสั่ง ไม้ไผ่ก็ไม่
สามารถท าอะไรมะห์ซูรีได้ เมื่อไม่มีอะไรสามารถประหารมะห์ซูรีได้ นางจึงเอ่ยถามเจ้าเมืองว่าอยาก
ประหารจริงหรอื เจ้าเมืองจึงบอกกบัมะห์ซรูีว่าถ้าท าผิดกต็้องยอมรับผิด มะห์ซูรีจึงได้ขอสามอย่างกอ่น
จะประหารคือ 1.) เรียกคนบนเกาะทั้งหมดมาดูการประหาร 2.) ให้คนในพื้นที่ได้เป็นประจักษ์พยานใน
การประหารครั้งนี้ 3.) ใช้กริชประจ าตระกูลมะห์ซูรีมาประหารเท่านั้น เมื่อไปเอากริชประจ าตระกูลที่
บ้าน พ่อแม่ของมะห์ซูรีก็น าทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดที่มีมาให้เจ้าเมืองเพื่อไถ่ชีวิตลูกสาว แต่เจ้าเมือง
ไม่ยอม ให้น ากลับไปให้หมด ก่อนมะห์ซูรีจะถูกประหาร มะห์ซูรีได้ถามชาวบ้านว่าเช่ือหรือไม่กับสิ่งที่
นางท า ชาวบ้านบอกว่าเช่ือ มะห์ซูรีจึงพิสูจน์ความบริสุทธ์ิโดยกล่าวว่า หากนางผิดจริงขอให้เลือดไหล
ออกมาเป็นสีแดงเหมือนทุกคนที่ล้อมลานประหารแห่งนี้ แต่หากไม่ผิดขอให้เลือดออกมาเป็นสีขาว ไม่
รอช้าเพชฌฆาตเอากริชประจ าตระกูลมะห์ซูรีแทงไปที่อกข้างซ้าย เลือดออกมาเป็นสีขาว ก่อนตาย
มะห์ซูรีขอให้นมลูกเป็นครั้งสุดท้าย แต่วันมะโฮราไม่อนุญาต มะห์ซูรีโกรธมากจึงสาปแช่งเกาะลังกาวี 
ว่าเกาะจะประสบพบเจอกับหายนะ ไม่เจริญรุ่งเรือง ประสบภัยพิบัติ เจ็ดช่ัวอายุคน  

ค าสาปเริ่มขึ้นหลังจากมะห์ซูรีเสียชีวิต โดยเริ่มจากที่ทัพสยามชนะไทรบุรี ท าให้วันดารุสต้อง
ล่องเรือกลับมาด้วยความพ่ายแพ้ หลังจากกลับมาถึงที่บ้าน วันดารุสไม่เจอมะห์ซูรีที่บ้านของตน จึงไป
ที่บ้านพ่อแม่ของมะห์ซูรี ก็ไปเจอกับวันฮากิม พอถามถึงมะห์ซูรีจึงได้รู้ว่าเธอเสียชีวิตแล้ว พ่อแม่พาไป
หลุมฝังศพ วันดารุสกอดลูกร้องไห้ตัวสั่นเทิม ด้วยความแค้นใจวันดารุสจึงชักดาบประจ าตัวที่โต๊ะครู
มอบให้ แล้วเดินออกจากบ้าน พ่อของมะห์ซูรีถามว่าจะไปไหน วันดารุสจึงกล่าวว่าจะไปแก้แค้น 

                                                             
3

 บริเวณอนุสาวรีย์กริชในปัจจุบัน 
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ทางด้านพ่อบอกว่าพี่น้องฆ่ากันเองจะบาป วันดารุสจึงตัดสินใจไม่ไป แต่ก็ยังคงมีความโกรธแค้น 
น้อยใจ และเสียใจ จึงถามพ่อของมะห์ซูรี ว่าเดิมทีมาจากที่ไหน เมื่อทราบว่าเป็นภูเก็ตวันดารุสจึง
ตัดสินใจพาลูก พ่อแม่มะห์ซูรี และคนติดตามบางส่วน ล่องเรือออกไปภูเก็ต และอาศัยอยู่ที่นั้นถาวร 

หลังจากที่วันดารุสล่องเรือออกไป ทัพสยามก็เข้ามาตีลังกาวีทางหาดทรายด า คนลังกาวีใช้
อุบายเอาไม้มาปักริมหาดและเผาเพื่อไม่ให้ทัพสยามเข้ามาในเกาะ เปลวเพลิงจ านวนมากเป็นการ
หลอกตาทัพสยามว่าลังกาวีมีก าลังคนเยอะ กลายเป็นที่มาของหาดทรายด าที่เช่ือว่าทรายสีด ามาจาก
การเผาไม้ไล่ทัพสยาม เมื่อทัพสยามเห็นเปลวไฟจึงเปลีย่นเสน้ทางไปทางอื่น ชาวลังกาวีจึงรีบน าข่าวไป
บอกเจ้าเมือง เจ้าเมืองจึงได้ให้คนเตรียมเสบียงไว้ส าหรับสงคราม และสั่งให้คนลังกาวี ว่ิงข้ึนภูเขาไป
ซ่อนตัว พอทัพสยามเข้ามาในเกาะไม่เจอใคร ก็ได้ต้ังฐานทัพอยู่ริมแม่น้ า เจ้าเมืองก็ออกอุบายวางยาใน
แม่น้ าเพื่อฆ่าทัพสยาม ทหารสยามตายจ านวนมาก แม่ทัพสยามโกรธมาก จะจับคนวางยาให้ได้แต่หา
ไม่เจอ ทัพสยามจึงเผาทั้งเกาะ เมื่อไฟลามไปเกือบครึ่งเกาะ เจ้าเมืองได้น าคนเข้าไปหลบในถ้ า และ
ยอมมอบตัวกับทหารสยาม ให้ทหารจับตัวเองไปเป็นเชลย แลกกับการช่วยดับไฟบนเกาะ ทัพสยามจึง
ประหารเจ้าเมือง และน าวันมะโฮราไปเป็นเชลยพาไปสยาม Faathir Rosidi ผู้ให้สัมภาษณ์ได้เล่าว่า 
“...เคยไปสัมมนากับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเจอกับเป็นหลุมฝังศพของวันมะโฮ
ราอยู่ที่จังหวัดพัทลุง แต่ไม่แน่ใจว่าคือคนเดียวกับภรรยาเจ้าเมืองหรือไม่ ...” (Faathir B.Rosidi, 
สัมภาษณ์ 2019) จึงอาจเป็นไปได้ว่าวันมะโฮราถูกน าตัวมาเป็นเชลยในสยามจริง 

ปัจจุบันเกาะลังกาวีมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความเช่ือที่ว่าได้เจอทายาท
คือ นางสาว ศิรินทรา ยาหยี ทายาทรุ่นที่ 7 ของพระนางมะห์ซูรี ได้เข้ามาถอนค าสาป เวลานานนับ 7 
ช่ัวคนผ่านไป เกาะลังกาวีจึงเริ่มเข้าสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้ง  

ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย ได้พูดถึงต านานนางเลือด
ขาวว่า ในสมัยยุคล่าอาณานิคมที่เกาะลังกาวียังตกอยู่ในค าสาป เกาะไร้ความเจริญรุ่งเรือง ทว่าด้วย
เกาะลังกาวีเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการค้าท าให้หลายครั้งชาวอังกฤษซึ่งในขณะนั้นเข้าปกครองมาเลเซยีอยู่ 
พยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ ในช่วงแรกพยายามโดยการตั้งโรงงานปลาซาดีนแต่กลับล้มเหลว ตุนกู 
อ้างว่าเขาถูกส่งไปลังกาวีในปี ค.ศ. 1934 ในต าแหน่ง District Officer ซึ่งจากการที่เขาได้เข้าไป
ท างานในลังกาวีดูเหมือนว่าเขาหลงรักเกาะ ผู้คน และต านานมะห์ซูรี วันหนึ่งเขาค้นพบหลุมฝังศพของ
พระนางมะห์ซูรี และเช่ือว่าจะต้องมีรัชทายาทมาถอนค าสาป เกาะลังกาวีจึงจะพบเจอกบัความรุ่งเรอืง
อีกครั้ง (Bird, 1989) 

ต านานนางเลือดขาวที่กล่าวไปข้างต้นถือเป็นเนื้อหาที่มีเอกภาพที่สุดที่ชาวมาเลเซียต่างรับรู้
เรื่องราวจากต าราเรียนในรูปแบบเดียวกัน โดยทั้ง Ahmad B.Sulong ผู้บริหารเมืองจ าลองมะห์ซูรี 
Mohamad Faathir B.Rosidi มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน Rosidi B.Jusoh อดีตกรรมาธิการการท่องเที่ยว
มาเลเซีย ซึ่งเป็นชาวมาเลเซียต่างก็เล่าเรื่องพระนางมะห์ซูรีในแนวทางเดียวกับที่กล่าวไปในข้างต้น  
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นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระนางมะห์ซูรียังมีการเล่าในแบบของฝั่งไทยด้วยเช่นกัน 
และเนื่องจากเรื่องของพระนางมะห์ซูรีที่คนไทยรับรู้มักจะเป็นเรื่องราวที่บอกเล่ากันต่อมา ท าให้
เนื้อหาต านานมีความแตกต่างไปจากต้นฉบับ โดยเรื่องมีอยู่ว่า (ตรังสิตา แสงสง่า, สัมภาษณ์ 2019) มี
คู่รักชาวไทยที่เดินเรือเข้ามาและลงหลักปักฐานที่เกาะลังกาวีช่ือว่า “มาหยา” และ “อลัง” ต่อมาทั้งคู่
ได้ให้ก าเนิดบุตรสาวช่ือว่ามะห์ซูรี เมื่อมะห์ซูรีถือก าเนิดข้ึนความโชคดีต่าง ๆ ก็เข้ามาในครอบครัว 
การค้าเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองมากขึ้น เวลาผ่านไปจนกระทั่งมะห์ซูรีเข้าสู่ช่วงวัยสาว บนเกาะลังกาวีมี
เทศกาลหนึ่งที่จัดข้ึนทุกปี เพื่อให้หญิงสาวโสดออกมาต าข้าวเปลือก จุดประสงค์หลักของเทศกาลนี้คือ
การเลือกคู่  

มะห์ซูรีเป็นหญิงสาวที่หน้าตางดงาม ฐานะดี ถือได้ว่าเป็นหญิงสาวที่เพียบพร้อมคนหนึ่งเลย
ทีเดียว ท าให้ “วันดารุส” ผู้เป็นพระอนุชาสุลต่านเจ้าเมืองลงักาวีหมายปอง และด้วยความเพียบพร้อม
ของมะห์ซูรีท าให้สุลต่านยินยอมที่จะให้พระอนุชาของตนและมะห์ซูรีแต่งงานกัน แต่เมื่อมะห์ซูรีได้เข้า
มาเป็นสมาชิกในครอบครัวเจ้าเมืองแล้ว ชีวิตของเธอกลับไม่ได้ราบรื่นหรือสุขสบายแต่อย่างใด ด้วย
ความริษยาของพระชายาท่านสุลต่านที่พระสวามีของนางนั้นรักและหลงใหลพระนางมะห์ซูรี โดยก่อน
หน้าที่สุลต่านให้วันดารุสแต่งงานกับพระนางมะห์ซูรีนั้น ท่านสุลต่านเคยเอ่ยกล่าวขอพระนางมะห์ซูรี
มาเป็นภรรยาคนที่ 2 ซึ่งตามศาสนาอิสลามผู้เป็นสามีสามารถมีภรรยาได้ 4 คน โดยจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากภรรยาคนที่ 1 ก่อน หากแต่พระชายาของท่านสุลต่านไม่ยินยอม สุดท้ายจึงให้พระนาง
มะห์ซูรีแต่งงานกับวันดารุส พระชายาของท่านสุลต่านเช่ือว่าที่ท่านสุลต่านยินยอมให้วันดารุสและพระ
นางมะห์ซูรีแต่งงานกันเพราะต้องการให้เธออยู่ใกล้ตัว พระชายาจึงคอยใส่ร้ายและกลั่นแกล้งพระนาง
มะห์ซูรีตลอดเวลา  

กระทั่งวันหนึ่งวันดารุสได้ออกไปรบกับทัพของสยาม ท าให้พระนางมะห์ซูรีต้องอาศัยอยู่ใน
บ้านพร้อมกับลูกของเธอล าพัง แต่แล้วพระชายาของสุลต่านได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาพูดคุยกับพระ
นางมะห์ซูรี จึงใส่ร้ายว่าพระนางมะห์ซูรีมีชู้ สุลต่านตัดสินใจประหารชีวิตพระนางมะห์ซูรีด้วยกริช โดย
ก่อนเสียชีวิตพระนางมะห์ซูรีอธิษฐานว่า หากนางไม่มีความผิดขอให้โลหิตหลั่งออกมาเป็นสีขาวเพื่อ
พิสูจน์ความบริสุทธ์ิของนาง และขอให้เกาะลังกาวีไร้ความเจริญไป 7 ช่ัวคน ขณะที่คมกริชจรดบนคอ
ของพระนาง โลหิตสีขาวก็โพยพุ่งข้ึนด้านบนโดยไม่ตกลงบนพื้นดินและเสียชีวิตในที่สุด เมื่อวันดารุสก
ลับมาและทราบข่าวการเสียชีวิตของพระนางมะห์ซูรีก็โกรธและเสียใจมาก ตัดสินใจทิ้งบ้านเมืองที่ใน
ขณะนั้นก าลังถูกโจมตีจากกองทัพสยาม พร้อมกับลูกเพียงคนเดียวของเขาอพยพไปตั้งถ่ินฐานที่ภูเก็ต 
และตั้งแต่นั้นมาเกาะลังกาวีก็เงียบเหงา ไร้ความสุขบนเกาะแห่งนี้ จนกระทั่งมาถึง นางสาว ศิรินทรา 
ยายี ทายาทรุ่นที่ 7 ของพระนางมะห์ซูรี เวลานานนับ 7 ช่ัวคนผ่านไป เกาะลังกาวีจึงเริ่มเข้าสู่ยุค
รุ่งเรืองอีกครั้ง 

ในอีกส านวนหนึ่งมีการเล่าว่า (ลภัสรดา ปุรัษกาญจน์, สัมภาษณ์ 2020) ครอบครัวของมะห์ซู
รีเดินทางมาจากภูเก็ต และเลือกอาศัยอยู่ในเกาะลังกาวี วันหนึ่งได้พบรักกับ “วันดารุส” อนุชาของ
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สุลต่านเกาะลังกาวี ทั้งสองจึงตกลงปลงใจใช้ชีวิตคู่กัน ทว่าด้วยความริษยาของพระชายาของสุลต่าน 
ท าให้มะห์ซูรีถูกกลั่นแกล้งตลอดเวลา จนกระทั่งวันหนึ่งวันดารุสต้องออกไปรบท าให้ต้องทิ้งมะห์ซูรีให้
อยู่ตามล าพัง พระชายาของสุลต่านเห็นโอกาสอันดีที่จะก าจัดมะห์ซูรีจึงใส่ร้ายว่ามะห์ซูรีมีชู้ ให้สุลต่าน
ท าโทษนางทันที ทางสุลต่านเมื่อได้ข่าวก็สั่งให้ทหารน ามะห์ซูรีไปลานประหาร โดยก่อนการประหาร
มะห์ซูรีปฏิเสธข้อหาต่าง ๆ ที่ได้รับพร้อมทั้งกล่าวว่า หากนางไม่ได้ท าผิดขอให้เลือดของนางหลั่ง
ออกมาเป็นสีขาวและขอให้เกาะไร้ความเจริญไป 7 ช่ัวคน เมื่อกล่าวจบทหารจึงใช้กริชแทงไปที่อกของ
มะห์ซูรี เลือดที่หลังออกมาเป็นสีขาวไม่หล่นลงพื้น พุ่งข้ึนไปในอากาศดั่งร่ม โลหิตบางส่วนปลิวไปยัง
หาดทรายด าท าให้ทรายบริเวณนั้นกลายเป็นสีด าทั้งหมด อีกทั้งในเวลาต่อมาเกาะลังกาวีก็ไร้ความ
เจริญดังค าสาปแช่งของมะห์ซูรี 

จะเห็นได้ว่าเรื่องเล่าพระนางมะห์ซูรีมีความแตกต่างกันไปตามความรับรู้ของผู้เล่า และมี
ความแตกต่างกันในรายละเอียด เช่น ในส านวนดั้งเดิมของมาเลเซียจะมีการเล่าในรูปแบบเดียวกัน
เนื่องจากเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีในการรับรู้ของชาวมาเลเซียมีความเป็นเอกภาพจากการที่
ต านานดังกล่าวมีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนในส านวนที่สองที่ถูกเล่าโดย ตรังสิตา แสงสง่า จะ
มีรายละเอียดที่ถูกตัดทอนจากเรื่องเล่าดั้งเดิมเล็กน้อย เนื่องจากคุณตรังสิตาอาศัยอยู่ในจังหวัดสตูล 
สามารถพูดและฟังภาษามลายูได้ ท าให้การรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระนางมะห์ซูรีมีลักษณะใกล้เคียง
กับชาวมาเลเซีย และในส านวนที่สามที่ถูกเล่าโดย ลภัสรดา ปุรัษกาญจน์ มีลักษณะที่แตกต่างไปจาก
เรื่องราวดั้งเดิมค่อนข้างมาก ทั้งมีการตัดทอนเรื่องจนเหลือแค่เพียงใจความส าคัญ เนื่องจากคุณล
ภัสรดา ไม่สามารถพูดหรือฟังภาษามลายูได้ เรื่องราวที่ได้รับรู้เกดิจากการฟังต่อ ๆ กันมา เรื่องเล่าพระ
นางมะห์ซูรีจึงมีความแตกต่างออกไปจากต้นฉบับมาก อีกทั้งยังมีการผูกเรื่องเพิ่มเติมจากแบบดั้งเดิม 
นั่นคือเนื้อหาที่เล่าว่าเลือดของพระนางมะห์ซูรีท าให้เกิดหาดทรายด า ทั้งที่ในความเป็นจริงผู้เล่าเรื่อง
ชาวมาเลเซียต่างยืนยันว่าหาดทรายด าและพระนางมะห์ซูรีไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

ต านานและเรื่องเล่าในท้องถ่ินที่เกิดข้ึนมักจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ มนุษย์ 
บรรพบุรุษ หรือวีรชน เพื่อใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ในสังคมที่เกิดข้ึน อีกทั้งจากการที่รัฐบาลเพิ่ม
มูลค่าต านานโดยการสร้างสถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงการจัดตั้งเมืองจ าลองมะห์ซูรี (Kota Mahsuri) 
ท าให้ต านานดังกล่าวถูกยกระดับให้กลายเป็นประวัติศาสตร์ และท าให้เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีมี
ชีวิต  
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เมืองจ ำลองมะห์ซูรี 

 

ภาพที่ 3 แผนที่เกาะลังกาวี 

ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทร์เพ็ญ 8 กรกฎาคม 2019 
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ลักษณะทางกายภาพ 

 Mahsuri Tomb and Cultural Centre หรือ Kota Mahsuri ทั้งสองช่ือนี้เป็นช่ือที่ใช้เรียก
เมืองจ าลองมะห์ซูรีในลังกาวี โดยค าว่า “Kota” ในภาษามลายูแปลว่า “เมือง” มีพื้นที่ขนาด 10 ไร่ 
โอบล้อมไปด้วยทุ่งนา ตั้งอยู่ที่ Kampung Mawar, Ulu Melaka ในการเดินทางไปยัง Kota Mahsuri 
นั้น ผู้ศึกษาเดินทางโดยรถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากท่าเรือ Kuah ระยะทางประมาณ 15 
กิโลเมตร ภายในเมืองจ าลองประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดง 2 ส่วน คือ พื้นที่ภายในอาคาร และพื้นที่นอก
อาคาร โดยภายในอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ของชาวลังกา
วี รวมไปถึงเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี ส่วนภายนอกอาคารเป็นพื้นที่จัดแสดงในรูปแบบของเมือง
จ าลองลังกาวีเมื่อครั้งพระนางมะห์ซูรีมีชิวิตอยู่ 

สถานที่แห่งนี้มีข้ึนเพื่อบันทึกเรือ่งราวของพระนางมะห์ซูร ีบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตรข์อง
ลังกาวี เช่ือกันว่าพื้นที่จัดแสดงสุสานของพระนางมะห์ซูรบีรเิวณเมืองจ าลองเปน็สถานที่ฝังศพของพระ
นางมะห์ซูรีหลังจากถูกประหารชีวิตมากว่า 200 ปี เรียกว่า Padang Mat Sirat แต่เดิมพื้นที่บริเวณ
ดังกล่าวเป็นสุสานเก่า ๆ ทรุดโทรม ต่อมาได้รับการพัฒนาและขยายพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม มีโรงละคร ห้องดนตรี บ้านแบบดั้งเดิม ร้านขายของ และบ่อน้ าศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่ง
ในปัจจุบันได้รับการดูแลเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เข้าชม โดยในเมือง
จ าลองจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของมะห์ซูรี รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับสายตระกูลของเธอ
ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของมะห์ซูรีไปจนถึงทายาทรุ่นที่เจ็ดที่เข้ามาล้างค าสาปให้กับเกาะลังกาวี นอกจากนี้ยัง
มีการถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวมาเลเซียในภาคเหนืออีกด้วย 

 ประวัติและความเป็นมาของเมืองจ าลองมะห์ซูรี 

 เมืองจ าลองมะห์ซูรี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2004 โดยมีเจ้าของช่ือ Ahmad B.Sulong อายุ 79 ป ี
และอิสมาแอล ฮานาเปีย ไม่ทราบอายุ ซึ่งพื้นที่ก่อนการสร้างเมืองจ าลองเคยเป็นหมู่บ้านมาก่อน 
ต่อมาเมื่อทางราชการของรัฐบาลมหาเธร์รับรู้ว่ามีสุสานของพระนางมะห์ซูรีตั้งอยู่จึงได้ขอซื้อที่ดิน
บริเวณดังกล่าวทั้งหมด และมอบเงินให้ชาวบ้านไปตั้งที่อยู่อาศัยบริเวณอื่น นอกจากนี้ยังมีการ
สนับสนุนอาชีพโดยให้ชาวบ้านเข้ามาท างานในเมืองจ าลอง 

 เรื่องราวก่อนการสร้างเมืองจ าลองข้ึน  Ahmad B.Sulong  เล่าว่า  บริเวณที่ตั้งสุสานของ
พระนางมะห์ซูรีแต่เดิมเป็นที่ทราบกันดีของชาวลังกาวีอยู่แล้ว เนื่องจากมีการเล่าเรือ่งราวของพระนาง
มะห์ซูรีกันมาอย่างยาวนาน เมื่อพบกับสุสานดังกลา่วชาวบ้านจึงเช่ือกันว่าสุสานแห่งนี้เป็นของพระนาง
มะห์ซูรี จนกระทั่งช่วงที่ ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย เมื่อครั้ง
เรียนจบและเพิ่งได้เข้ารบัราชการทางบรรษัทอีสเอเชียอินเดียของอังกฤษจึงได้มอบหมายให้ตุนกูเข้ามา
เป็นปลัดประจ าเกาะลังกาวี โดยในขณะนั้นประเทศมาเลเซียยังไม่ได้ประกาศเอกราชท าให้มีบรรษัท
อีสอินเดียตั้งท าการอยู่ในเกาะลังกาวี เดิมทีตุนกูมีนิสัยไม่ชอบนั่งท างานในส านักงาน จึงตัดสินใจเดิน
ส ารวจราษฎรในพื้นที่ว่าผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ในระหว่างทางที่ส ารวจเขาได้พบเข้ากับหลุม
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ฝังศพของพระนางมะห์ซูร ีชาวบ้านที่อาศัยยู่บริเวณนั้นจึงได้เล่าต านานนางเลือดขาวให้ตุนกูฟัง เมื่อฟงั
จบตุนกูที่เรียนจบจากประเทศอังกฤษไม่เช่ือในเรื่องราวเกี่ยวกับค าสาปและผีสาง เขาจึงตัดสินใจ
เดินทางกลับที่พักและไม่สนใจเรื่องราวดังกล่าว แต่ในคืนน้ันเองพระนางมะห์ซูรีมาเข้าฝันและบอกกับ
ตุนกูว่า ถือเป็นโชคดีของตุนกูที่เป็นลูกของกษัตริย์ ไม่อย่างนั้นคงถูกมะห์ซูรีหักคอ เช้าวันรุ่งข้ึนตุนกูจึง
ตัดสินใจบูรณะหลุมศพพระนางมะห์ซูรพีร้อมกับท านูหรี4 Ahmad ได้เพิ่มเติมว่า “...ตุนกูมีเช้ือสายเจา้
จากอลอสตาร์ มีแม่เป็นคนไทย...” (Ahmad B.Sulong , สัมภาษณ์ 2019) 

 ปี ค.ศ. 2001 เกาะลังกาวีได้รับความสนใจอย่างมากจากการเปิดเป็นเกาะท่องเที่ยว รวมทั้ง
ข่าวการตามหาทายาทรุ่นที่ 7 ของพระนางมะห์ซูรีเพื่อท าพิธีถอนค าสาป ท าให้บริเวณสุสานพระนาง
มะห์ซูรีได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จนพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งหนึ่งที่ เมื่อมาเกาะลังกาวีแล้วจ าเป็นต้องไปเยี่ยมชม เมื่อรัฐบาลของ มหาเธร์ โมฮะหมัด 
นายกรัฐมนตรีที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในขณะนั้นเห็นว่าสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี
ได้รับความสนใจอย่างมาก เขาจึงตั้งใจปรับปรุงสุสานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากที่ต่าง ๆ ทางรัฐบาล
จึงสนับสนุนให้มีการสร้างเมืองจ าลองข้ึน โดยมี Ahmad B.Sulong และ นาย อิสมาแอล ฮานาเปีย 
เป็นผู้ก่อตั้ง โดยทั้งสองท่านเป็นครูสอนระดับประถมศึกษาในลังกาวี อิสมาแอลเป็นคนที่มี
ความสามารถทางด้านศิลปะทุกแขนง เขามีความช่ืนชอบในงานวาด ดนตรี และการแสดง เนื่องจาก
ความสนใจในด้านศิลปะเป็นพิเศษของอิสมาแอลนี่เองท าให้ในเวลาว่าง เขาและ Ahmad ชวนเพื่อน
มาตั้งวงดนตรีและเล่นละครให้ความรื่นเริงกับชาวลังกาวี นอกจากนี้อิสมาแอลยังได้เปิดพื้นที่ขายของ
ที่ระลึกที่เขาท าข้ึนมาเอง และร้านอาหารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เมื่อครั้งนายกมหาเธร์ได้เข้าไปเยี่ยม
ชมพื้นที่ของอิสมาแอล มหาเธร์ก็เกิดความประทับใจในงานศิลปะและการบริหารพื้นที่ท่องเที่ยว เขา
จึงมอบหมายหน้าที่การพัฒนาสุสานมะห์ซูรีให้กับอิสมาแอลและ Ahmad หวังให้พื้นที่สุสานมะห์ซูรี
กลายเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวของศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของเกาะลังกาวีในอนาคต 
(Ahmad B.Sulong, สัมภาษณ์ 2020)  

ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 Kota Mahsuri จึงได้เริ่มก่อตั้งข้ึน โดยมี อิสมาแอล ฮานาเปีย และ 
Ahmad B.Sulong เป็นผู้บริหาร นอกจากนี้ อิสมาแอล ยังมีหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์คอยจัดรูปแบบการ
แสดงในเมืองจ าลอง จัดสรรและฟื้นฟูพื้นที่ต่าง ๆ ในเมืองจ าลอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ่อน้ า ซึ่งก่อน
หน้านี้เป็นเพียงบ่อดินเท่านั้น มีการสร้างบ้านจ าลองของพระนางมะห์ซูรี สร้างจากฐานเสาบ้านเดิมที่
ถูกเผาไปจากการเข้ามาของสยาม ซึ่งบ้านดังกล่าวเป็นบ้านแบบเกดะห์ กล่าวคือเป็นลักษณะบ้านแบบ
ไทยผสมผสานกับบ้านแบบมาเลเซีย มีการสร้างห้องจ าหน่ายต๋ัว จัดสรรพื้นที่ ส าหรับการแสดงละคร
เกี่ยวกับเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี แบ่งพื้นที่ส าหรับขายของที่ระลึก และพื้นที่ขายหนังสือเกี่ยวกับ
ต านาน 

                                                             
4

 การท านหูรี เป็นงานบญุของมสุลมิ มีการจดังานเลีย้งอาหารซึ่งมกัจะจดัขึน้ในงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานมงคล หรืองาน
อปัมงคล เช่น งานวนัเกิด งานบญุ และงานศพ เป็นต้น เพื่อประกาศข่าวต่าง ๆ ให้พี่น้องมสุลมิได้รับรู้ 
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 โครงสร้างการบริหาร 

 Kota Mahsuri บริหารโดย Ahmad B.Sulong และ อิสมาแอล ฮานาเปีย มีพนักงานทั้งหมด 
60 คน เป็นนักแสดง 25 คน ส่วนที่เหลือจะแยกไปตามต าแหน่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น พนักงานจ าหน่าย
ตั๋ว พนังงานรักษาความสะอาด พนักงานดูแลความปลอดภัย ฯลฯ โดยพื้นที่บริเวณเมืองจ าลองเป็น
ทรัพย์สินของ LADA โดยพื้นที่ดังกล่าว Ahmad และ อิสมาแอล จะต้องจ่ายค่าเช่าให้กับ LADA เป็น
จ านวน 7,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือ 500,000 บาทต่อเดือน รายได้ส่วนใหญ่ของ Kota Mahsuri จะมา
จากการขายตั๋วราคา 17 ริงกิตมาเลเซียต่อ 1 คน และค่าเช่าที่ร้านค้าในเมืองจ าลอง ซึ่งในวันธรรมดา
จะมีรายได้อยู่ที่ 2,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือ 15,000 บาท ต่อวัน ส่วนในวันหยุดราชการ และวันหยุด 
เสาร์ – อาทิตย์ จะมีรายได้อยู่ที่ 26,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือ 200,000 บาทต่อวัน ซึ่งถือได้ว่า Kota 
Mahsuri ยังได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยในปัจจุบัน 

 สถานที่ส าคัญในเมืองจ าลองมะห์ซูรี : การออกแบบและจัดแสดงงานที่เกี่ยวข้องกับต านาน
นางเลือดขาว 

 เมืองจ าลองแห่งนี้เกิดข้ึนเพื่อรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถ่ินลังกาวี รวมไปถึงเรื่องราวของ
พระนางมะห์ซูรี โดยการน าเสนอผ่านรูปแบบเมืองในสมัยของพระนางมะห์ซูรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสบรรยากาศของท้องถ่ินมากที่สุด การจัดสรรพื้นที่ของเมืองจ าลองส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลของ 
อิสมาแอล ฮานาเปีย หนึ่งในผู้บริหาร Kota Mahsuri ด้วยความสามารถทางด้านศิลปะทุกแขนง 
ภายในเมืองจ าลองจะแบ่งเป็นพื้นที่ 2 ส่วน คือ พื้นที่ภายในอาคาร และพื้นที่ภายนอกอาคาร โดยมี
การจัดสรรและแบ่งพื้นที่อย่างดี 

พื้นที่ภายในอาคารเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่ใช้แสดงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ิน 
ของชาวลังกาวี เมื่อเข้าไปในตัวอาคารจะเจอกับวงดนตรีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชม โดย Rosidi 
B.Jusoh อดีตกรรมาธิการการท่องเที่ยวแห่งมาเลเซีย และเป็นหนึ่งในผู้วางแผนการสร้างเมืองจ าลอง
อธิบายว่า “พระราชามักต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยดนตรี จึงเอาดนตรีมาแสดงต้อนรับ
นักท่องเที่ยว เครื่องดนตรีที่ใช้จะเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของลังกาวี” (Rosidi B.Jusoh, สัมภาษณ์ 
2020) จึงเป็นเหตุผลที่อิสมาแอลน าเอาดนตรีพื้นบ้านมาจัดแสดงไว้ด้านหน้าของทางเข้าอาคารเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับดนตรีเป็นอย่างแรก เมื่อเข้าไปในอาคารจะเจอกับทางเดินที่เป็นทางบังคับไป
ยังห้องจัดแสดงต่าง ๆ สิ่งแรกที่เจอในห้องจัดแสดงคือ ผังครอบครัวของพระนางมะห์ซูรี ที่ไล่ล าดับมา
ตั้งแต่พ่อและแม่ของพระนางมะห์ซูรี มาจนถึงทายาทรุ่นที่ 7 เมื่อเดินไปเข้าไปเรื่อย ๆ ตามก าแพงจะ
ถูกประดับไปด้วยรูปวาดที่ถ่ายทอดเรื่องราวต านานนางเลือดขาว หรือต านานมะห์ซูรี นอกจากนี้ยังมี
การจัดแสดงอุปกรณ์ทางการเกษตร และประเพณีโบราณต่าง ๆ ปรากฏอยู่ตามเส้นทางในห้องจัด
แสดง เนื้อหาในห้องจัดแสดงจะมีการปรับปรุงเนื้อหาที่ใช้แสดงตามความเหมาะสม ต่อมาเป็นห้องจัด
แสดงหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี ไม่ว่าจะเป็น เครื่องแต่งกาย และ
เครื่องประดับ กริชที่ใช้สังหารมะห์ซูรี ดาบประจ าตัวของวัน ดารุส สามีของมะห์ซูรี รวมทั้งมีภาพวาด
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ฝาผนัง และวิดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องราวของต านานแสดงไว้ในห้องแห่งนี้ มีภาษาที่ใช้ในการบรรยายอย่าง
หลากหลาย เช่น ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงละคร โดย
ละครที่ท าการแสดงใน Kota Mahsuri จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระนางมะห์ซรูี อิสมาแอลเป็นผู้
ที่เรียบเรียงเขียนบท ก ากับ และเลือกนักแสดงเข้ามาด้วยตัวเอง จนกระทั่งในปัจจุบันบทละครของอิส
มาแอลก็ยังคงถูกใช้เพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมอยู่ ในละครมะห์ซูรีจะเป็นการแสดงรูปแบบละคร
เวที มีวงดนตรีขนาดใหญ่บรรเลงสด มีแสง สี เสียง ตระการตา ละครจะเป็นบทพูดสลับบทกลอน ใช้
ภาษามลายูในการแสดง ถือได้ว่าเป็นมหรสพขนาดใหญ่ที่เอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม 
Kota Mahsuri โดยจะท าการแสดงทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 11.00 น. เมื่อเดินออกมาจากห้องแสดง
ละครจะเจอกับพื้นที่ขายของ ที่ประกอบไปด้วยร้านของชาวบ้านที่เข้ามาเช่าพื้นที่ขายของ และร้าน
ของทาง Kota Mahsuri เอง โดยร้านเหล่าน้ีจะขายสิ่งค้าท้องถ่ินที่ขึ้นช่ือของลังกาวีไม่ว่าจะเป็นน้ ามัน
ปลิงทะเล รังนก กาแฟ เครื่องปรุง เครื่องผ้า ของที่ระลึก รวมไปถึงสินค้าที่เป็นยี่ห้อมะห์ซูรีไม่ว่าจะ
เป็นน้ าหอม หนังสือ และน้ าดื่ม ซึ่งสินค้าย่ีห้อมะห์ซูรีเหล่าน้ีต่างก็มีเรื่องราวเบื้องหลังในตัวสินค้า เช่น 
น้ าหอมที่ขายในพิพิธภัณฑ์ Rosidi B.Jusoh ได้เล่าว่าเป็นน้ าหอมที่ท าเลียนแบบกลิ่นน้ าอบที่พระนาง
มะห์ซูรีใช้ประจ า ท าจากดอกชมนาดซึ่งมีปลูกไว้รอบสุสานพระนางมะห์ซูรี และน้ าดื่มศักดิ์สิทธ์ิ ที่เช่ือ
ว่าสามารถรักษาโรคได้ 

พื้นที่นอกอาคารก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่อิสมาแอลจัดวางโครงสร้างใหม่   กล่าวคือ  บริเวณ
ภายนอกอาคารก่อนการปรับปรุงเป็นเพียงพื้นที่ที่มีแค่สุสานมะห์ซูรี   บ่อน้ า   และซากเสาบ้านของ
มะห์ซูรีเท่าน้ัน แต่เมื่อเกิดการปรับปรุงอิสมาแอลมีความคิดที่จะท าให้พื้นที่บริเวณภายนอกอาคารมี
ลักษณะเป็นหมู่บ้านของชาวลังกาวีเมื่อ 200 ปีก่อน เขาได้เริ่มปรับปรุงสุสานใหม่ให้มีขนาดใหญ่และ
สวยงามมากขึ้น ซึ่งสุสานที่ปรับปรุงใหม่นั้นเป็นสุสานจ าลอง โดยหลุมฝังศพจริง ๆ จะตั้งอยู่ใกล้ ๆ กัน 
เนื่องจากหลุมฝังศพของพระนางมะห์ซูรีนั้นมีคนไทยความเช่ือว่า หากต้องการมีลูกให้มาบนบานศาล
กล่าวที่หน้าหลุมศพแห่งนี้ และหากค าขอเป็นผลส าเร็จก็ให้น าผลไม้มาถวายหน้าหลุมศพเพื่อเป็นการ
แก้บน ความเช่ือนี้โด่งดังมากถึงขนาดที่ช่วงหนึ่งบริษัททอ่งเที่ยวต่าง ๆ  ได้เปิดขายทัวร์ส าหรับมาแกบ้น
โดยเฉพาะซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก จนกระทั่งทางมาเลเซียมีกฎหมายห้ามน าเข้าผลไม้จาก
ต่างประเทศ ทัวร์แก้บนจึงหายไป ด้วยเหตุน้ีชาวมาเลเซียจึงไม่ต้องการให้มีการไหว้หลุมศพเกิดข้ึนตาม
หลักศาสนาอิสลาม การสร้างหลุมจ าลองข้ึนใกล้กับหลุมจริงเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้คนไทยเข้าไปไหว้
หลุมศพของจริงโดยตรง (ตรังสิตา แสงสง่า, สัมภาษณ์ 2019 และ Rosidi B.Jusoh, สัมภาษณ์ 2020) 

ปรับปรุงบ่อน้ าศักดิ์สิทธ์ิใหม่ จากบ่อดินให้กลายเป็นบ่ออิฐ โดยบ่อน้ าแห่งนี้มีเรื่องเล่าว่า ช่วง
ที่พระนางมะห์ซูรียังเด็ก บนเกาะลังกาวีค่อนข้างแห้งแล้ง แต่แล้ววันหนึ่งเธอได้ออกไปว่ิงเล่นตาม
ประสาเด็กน้อย เธอนั่งเล่นดินทรายโดยใช้ไม้ขุดหลุมลงไป ทันใดนั้นเธอก็พบเข้ากับแหล่งน้ า ต่อมา
บริเวณนั้นจึงกลายเป็นบ่อน้ าส าหรับใช้สอย ผู้คนเช่ือว่าช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ นักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เที่ยวชมก็มีความเช่ือในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเมื่อครั้งที่มีการปรับปรุงบ่อน้ า Ahmad B.Sulong ได้เล่า
ว่า ในปี ค.ศ. 2004 ระหว่างที่มีการท าความสะอาดบ่อ เขาได้เจอเหรียญจ านวนมากอยู่ในบ่อ มาจาก
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ความเช่ือเรื่องขอซื้อน้ า เหรียญเหล่าน้ีที่ถูกโยนลงไปจะไปบังตาน้ าที่อยู่ใต้ดิน ท าให้เกิดสาหร่าย และ
ท าให้น้ าไม่สะอาด ในปี ค.ศ. 2006 จึงตัดสินเอาเหรียญทั้งหมดออกจากบ่อ และท าความสะอาด 
พบว่าเหรียญที่อยู่ในบ่อน้ าทั้งหมดมีมากกว่า 400 เหรียญ มีชนิดแตกต่างกันไป บ้างก็เป็นเหรียญไทย 
จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ท าให้เห็นว่าคนเอเชียตะวันออกความเช่ือเกี่ยวกับบ่อน้ าศั กดิ์สิทธ์ิ
ร่วมกัน (Ahmad B.Sulong, สัมภาษณ์ 2019) ในปัจจุบันด้วยความนิยมของน้ าศักดิ์สิทธ์ิ ทาง Kota 
Mahsuri จึงน าน้ ามาผ่านการกรอง ฆ่าเช้ือ และบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ตั้งขายข้างบ่อน้ าในราคา 2 ริงกิต
มาเลเซีย แต่หากนักท่องเที่ยวต้องการตักฟรีก็สามารถท าได้เช่นเดียวกัน 

 บ้านแบบเกดะห์ที่ถูกสร้างข้ึนใหม่ใน Kota Mahsuri นั้น ถูกต่อเติมจากเสาบ้านเก่าของมะหซ์ู
รีที่ถูกเผาไปเมื่อครั้งทัพสยามเข้ามาในเกาะลังกาวี ลักษณะของบ้านเป็นบ้านไม้ยกถุนสูงขนาดใหญ่ 
ภายในบ้านมีการจัดแสดงอุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน รวมไปถึงตามก าแพงของบ้านมีรูป
วาดที่เล่าเรื่องตามต านานประดับไว้ ภายในห้องโถงของบ้านมีการจัดแสดงเครื่องแต่งกายท้องถ่ินที่ใช้
ในพิธีแต่งงาน นอกจากนี้อิสมาแอลยังได้สร้างบ้านแบบเกดะห์ข้ึนตั้งอยู่ใกล้กับบ้านของมะห์ซูรี เพื่อ
สร้างบรรยากาศแบบหมู่บ้านดั่งเดิม น าเอาพืชท้องถ่ินมาปลูก น าขนมท้องถ่ินมาตั้งขาย ภายนอก 
Kota Mahsuri ถูกโอบล้อมไปด้วยทุ่งนา “...เกาะลังกาวีเป็นสังคมแบบเกษตรกรรม จะเห็นว่าบ่อน้้า
ศักดิ์สิทธ์ิตั้งอยู่ใกล้กับทุ่งนา เพราะในสมัยก่อนบ่อน้้าจ้าเป็นต้องอยู่ใกล้คันนาเพื่อสะดวกในการใช้งาน 
นาที่ล้อม Kota Mahsuri ท้าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศที่เหมือนกับสังคมในสมัยมะห์ซูรี” 
(Rosidi B.Jusoh, สัมภาษณ์ 2020)  

 การจัดการสู่การท่องเที่ยว 

 ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในเกาะลังกาวีนั้น แน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากการน าเรื่องราว
ของพระนางมะห์ซูรีมาโฆษณาเชิญชวนให้ผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของ
ต านาน ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 

 ทาง LADA ได้ตั้งกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะลังกาวีไว้ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 1.) 
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบการ Shopping 2.) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถ่ิน 3.) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบธรรมชาติ เมื่อวางกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวได้
แล้ว ทาง LADA จึงได้เร่งพัฒนาพื้นที่เกาะลังกาวีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  

1. กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบการ Shopping 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มักจะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อจับจ่ายซื้อของ 
เกาะลังกาวีเองก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ดึงดูดให้นักช้อปได้เข้ามาจับจ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจในลังกาวี 
ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลที่ประกาศให้เกาะลังกาวีเป็นพื้นที่ปลอดภาษี ในปี ค.ศ. 1987 ท าให้
นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา เพื่อซื้อสินค้าปลอดภาษี กอปรกับในเวลาต่อมีการประชาสัมพันธ์เรือ่งของ
พระนางมะห์ซูรี ส่งผลให้นักท่องเที่ยวยิ่งเพิ่มมากขึ้น 
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2. กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ิน 

เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีที่มีการน าเอาไปบรรจุลงในหลักสูตรประวัติศาสตร์ มาเลเซีย 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 ส่งผลให้พระนางมะห์ซูรีเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนมาเลเซีย ทางรัฐบาลจึงได้น า
เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีมาโฆษณาเกาะลังกาวีให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยเริ่มจาก
ในสมัยรัฐบาลของตุนกู อับดุล ระฮ์มัน ผู้เรียบเรียงเรื่องราวมะห์ซูรีลงหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ 
ตัดสินใจสร้างภาพยนตร์มะห์ซูรีข้ึน เพื่อให้ชาวมาเลเซียที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาตามรอยพระนาง
มะห์ซูรีในสถานที่จริง และจากการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ท าให้ส่งผลตามที่คาดการไว้ กล่าวคือ ผู้คน
เริ่มเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะลังกาวี พื้นที่บริเวณสุสานของพระนางมะห์ซูรีกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งใหม่ 

หลังจากการสร้างภาพยนตร์มะหซ์ูรทีี่ส่งผลให้ชาวมาเลเซยีเข้ามาท่องเทีย่วในเกาะลังกาวีแลว้ 
ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นว่าควรดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาด้วยเช่นเดียวกัน ในปี ค.ศ. 
2001 สมัยรัฐบาลของมหาเธร์ โมฮะหมัด จึงได้คิดแผนโฆษณาโดยการออกตามหาตัวทายาทรุ่นที่ 7 
ของพระนางมะห์ซูรีในจังหวัดภูเก็ต ภาคใต้ของประเทศไทย ท าให้ได้เจอกับ ศิรินทรา ยาหยี ทางการ
มาเลเซียจึงได้เชิญเธอมาท าพิธีถอนค าสาป ซึ่งในครั้งนั้นถือเป็นการเปิดเกาะลังกาวีแบบเป็นทางการ
เช่นเดียวกัน เมื่อข่าวเรื่องราวทายาทของพระนางมะห์ซูรีกลายเป็นข่าวโด่งดัง  อีกทั้งในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกันทางประเทศไทยที่เรื่องราวของทายาทพระนางมะห์ซูรีก าลังโด่งดัง จึงเกิดเพลงลูกทุ่งที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับมะห์ซูรี ไม่ว่าจะเป็น เพลงมนต์ขลังลังกาวี ขับร้องโดย เอกชัย ศรีวิชัย เพลงมนต์ขลัง
มัสสุหรี ขับร้องโดย ดาว มยุรี และเพลงค าสาปมะสุหรี ขับร้องโดย ดวงจันทร์ สุวรรณี  ชาวไทยจึงให้
ความสนใจเกาะลังกาวีและเข้าไปท่องเที่ยวมากขึ้น ทางการมาเลเซียจึงใช้โอกาสนี้สนับสนุนนโยบาย
การท่องเที่ยว โดยการละเว้น Passport ของชาวไทย อนุญาตให้ใช้ Border Pass  และหนังสือผ่าน
แดนช่ัวคราวแทน โดยหนังสือเดินทางทั้งสองนี้มีข้ึนเพื่อสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามา
ท่องเที่ยวในเกาะลังกาวีมากยิ่งข้ึน กล่าวคือ Border pass เป็นหนังสือผ่านแดน ซึ่งผู้ที่มีสิทธ์ิในการถือ
ครองจะต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดชายแดนติดกับเกาะลังกาวี สามารถใช้เดินทางเข้ามา
ในเขตเกาะลังกาวีได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เดินทางนอกเขตพื้นที่ เกาะลังกาวี ส่วนหนังสือผ่านแดน
ช่ัวคราว เป็นเอกสารจากทางราชการ โดยผู้ที่จะข้ามแดนเข้าไปในเกาะลังกาวีไม่จ าเป็นต้องมี 
Passport หนังสือผ่านแดนช่ัวคราวมักจะถูกใช้เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับคณะท่องเที่ยวที่มากับ
มัคคุเทศก์ หรือบริษัทท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว มัคคุเทศก์ชาวไทยได้เล่าว่า “...สมัยนั้นมีทัวร์
เข้ามาในลังกาวีเยอะมาก เข้ามาเดือนละหลายครั้งเลย พอส่งทัวร์หนึ่งกลับ ก็ต้องไปรับอีกทัวร์เข้ามา
อีกแล้ว...” (ลภัสรดา ปุรัษกาญจน์, สัมภาษณ์ 2020) แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่มีนโยบายดังกล่าว
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยต่างให้ความสนใจและเข้าไปเที่ยวในลังกาวีเป็นจ านวนมาก  หากแต่
นับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2015 ทางรัฐบาลมาเลเซียประกาศห้ามใช้บัตรผ่านแดนช่ัวคราว ใช้
เพียง Passport เท่านั้น ท าให้นักท่องเที่ยวไทยที่มาเป็นหมู่คณะเดินทางเข้าไปยังเกาะลังกาวีได้ยาก
ข้ึน 
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 นอกจากเรื่องราวของมะห์ซูรีแล้ว ยังมีเรื่องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในมิติอื่นอีก
ด้วย เช่น เรือ Star Cruise Malaysia จะมีเส้นทางเดินเรือในรูปแบบของประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคม 
โดยจะเดินเรือตามเส้นทางที่ชาวตะวันตกเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มจากเดินเรือผ่านช่อง
แคบมะละกา เมืองมะละกา พอร์ตกลัง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง ลังกาวี และภูเก็ต บนเรือจะมีการขาย
แพคเกจท่องเที่ยวในเมืองท่าต่าง ๆ  ที่เรือ Star Cruise แวะเข้าจอด หากนักท่องเที่ยวเลอืกซื้อแพคเกจ
ท่องเที่ยวจะมีมัคคุเทศก์ของทางบริษัทในแต่ละเมืองน านักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวส าคัญใน
เมือง รวมถึงเกาะลังกาวี หากนักท่องเที่ยวเลือกซื้อแพคเกจท่องเที่ยวในลังกาวีจะมีมัคคุเทศก์น าเที่ยว
ในสถานที่ต่าง ๆ บนเกาะ โดยในแผนการท่องเที่ยวจะต้องน านักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม Kota Mahsuri 
เสมอ เพื่อเล่าเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีและจุดเริ่มต้นของเกาะลังกาวี  

3. กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบธรรมชาติ 

ไม่ใช่นักท่องเที่ยวทุกคนที่จะชอบเรื่องราวของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ทาง 
LADA จึงได้กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งข้ึนมา นั่นคือนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบธรรมชาติ ซึ่งเกาะลังกาวีถือ
เป็นเกาะแห่งหนึ่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยและงดงาม 
ทาง LADA จึงได้น าเอาสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาโดยเริ่มจากการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ินให้ดีข้ึน 
จัดสรรพื้นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติให้มีความงดงามและเป็นระเบียบ  สร้างสิ่งอ านวยความสะดวก 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดการวิจัยเกี่ยวกับธรณีวิทยา เพื่อให้นักวิจัยได้เข้ามาค้นคว้าเกี่ยวกับหิน
และแร่ธาตุเก่าแก่จากพื้นที่ต่าง ๆ ภายในเกาะ และต่อยอดให้เกาะลังกาวีกลายเป็นอุทยานธรณี หรือ 
Geopark กล่าวคือ เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา และวัฒนธรรม 

 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาให้พื้นที่เมืองจ าลองมะหซ์ูร ี(Kota Mahsuri) กลายเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว
ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าลังกาวีให้ความส าคัญกับต านานนางเลือดขาวอย่างมาก ซึ่งการก่อตั้ง
สถานที่แห่งนี้ได้ท าให้เห็นว่าวิถีชีวิตและวัตถุ เช่น บ่อน้ า กริช และภาพถ่ายที่เกี่ยวของบุคคลทาง
ประวัติศาสตร์สามารถแปรเปลี่ยนไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ และการที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชน
เข้ามาเยี่ยมชมที่ตั้งหลุมศพของพระนางมะห์ซูรีเป็นการเรียนรู้เรื่องราวชีวิตของเธอมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้รูปแบบการน าเสนอเรื่องราวของต านานนางเลือดขาวที่ปรากฏให้ เมืองจ าลองก็มีความ
น่าสนใจอยู่ไม่น้อย กล่าวคือมีการน าเสนอต านานในลักษณะที่มีการน าเรื่องราวของต านานมาน าเสนอ
ด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการใช้ภาพประกอบให้การถ่ายทอดเรื่องราว อีกทั้งยังมีการแสดงละครให้กับผู้ชม 
2 วันต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตามมีการตั้งค าถามว่า ลักษณะการน าเสนอเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีใน
เมืองจ าลองที่มีการใช้แสงสีเสียง และดนตรีเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ  ในบริเวณใกล้กับหลุมฝังศพเปน็สิง่
ที่ควรหรือไม่ เนื่องจากหลักการทางศาสนาอิสลามการเข้าไปในสถานที่ที่เป็นสุสานจะต้องมีความ
ส ารวมทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่อย่างไรก็ตามการผลิตซ้ าเรื่องราวชีวิตของพระนางมะห์ซูรีใน
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงถือเป็นการเน้นย้ าและเป็นหลักฐานว่าในอดีตพระนางมะห์ซูรีเคยมีชีวิตอยู่จริง  
(Norhanim Abdul Razak และJohan Afendi Ibrahim, 2017 : 14) 
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 การสร้างเมืองจ าลองมะห์ซูรี หรือ Kota Mahsuri ท าให้ผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมได้เรียนรู้เรื่องราว
ในต านาน อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนมาเลเซียในภาคเหนือ และภาษามลายู ผ่าน
เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี ดังนั้นการเกิดข้ึนของสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวของกับต านานในท้องถ่ินนี้
จึงเปรียบเสมือนการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถ่ินในลังกาวี โดยการท าให้
เรื่องเล่าที่จับต้องไม่ได้ มาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และกลายเป็นจุดเด่นเมื่อพูดถึงต านานนางเลือดขาว หรือ
ต านานมะห์ซูรี ผู้คนก็จะนึกถึงเกาะลังกาวีทันที 
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บทที่ 4 

 ต านานนางเลือดขาวบนเกาะลังกาวีนับว่ามีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองภายในประเทศมาเลเซีย ซึ่งคนมาเลเซียถือว่าเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีไม่ได้
เป็นเพียงต านานที่เล่าขานเป็นนิทานปรัมปรา หากแต่พระนางมะห์ซูรีนั้นเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์
ชาติมาเลเซีย ส่งผลให้ชาวมาเลเซียเห็นถึงความส าคัญของเรื่องเล่าดังกล่าวและน ามาพัฒนาต่อยอด
สังคมต่อไป 

 

จำกต ำนำนพ้ืนบ้ำนสู่แหล่งท่องเท่ียว 

 เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีแห่งเกาะลังกาวีที่เป็นที่โด่งดังไปทั่วในปัจจุบันนั้น เดิมทีเป็น
เพียงต านานพื้นบ้านที่ถูกเล่าแบบปากต่อปากในท้องถ่ินเพียงเท่านั้น หากแต่จากความหลากหลายทาง
ชาติพันธ์ุในประเทศมาเลเซียนี่เองที่ท าให้ทางรัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 
รวมไปถึงเรื่องเล่าของท้องถ่ินที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อย่างเรื่องพระนางมะห์ซูรี ส่งผลให้
ต านานดังกล่าวถูกยกมาเป็นประเด็นส าคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ และจากการเล็งเห็น
ความส าคัญของต านานเรื่องนี้ท าให้ภาครัฐน าเอาพระนางมะห์ซูรีมาต่อยอดเพื่อพัฒนาพื้นที่เกาะลังกา
วีให้กลายเป็นเกาะท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาบ้านเมืองให้มีความ
เจริญก้าวหน้า 

 ผู้อยู่เบื้องหลังต านานนางเลือดขาว 

 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่วนหนึ่งที่ท าให้ต านานนางเลือดขาวในเกาะลังกาวีเป็นที่โด่งดังจน
กลายเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะเกิดจากการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
ภาครัฐ โดยมีตุนกู อับดุล ระฮ์มัน นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย และมหาเธร์ โมฮะหมัด 
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี  

 ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ฟื้นฟูเรื่องราวให้กับ
ต านานนางเลือดขาว ในขณะที่เขาได้เขามารับต าแหล่ง District Officer ประจ าเกาะลังกาวี ตุนกูก็
ได้รับฟังเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีจากชาวบ้านบนเกาะ รวมถึงพบกับสุสานที่เช่ือว่าเป็นของพระ
นางมะห์ซูรีท าให้เขาน าเอาเรื่องราวมาเผยแพร่ให้กับผู้คนได้รู้จักอย่างกว้างขวาง 

 ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ุ ค.ศ. 1903 ณ เมืองอลอสตาร์ มณฑลไทรบุรี 
หรือรัฐเกดะห์ ทางภาคเหนือของประเทศมาเลเซียในปัจจุบนั ในช่วงเวลาที่ตุนกูเกิด เมืองอลอสตารย์งั
ตกอยู่ในความดูแลของสยาม ครอบครัวของตุนกูเป็นผู้ปกครองเมือง รัฐเกดะห์ที่ราชวงศ์ของตุนกู อับ
ดุล ระฮ์มัน เป็นผู้ปกครอง มีความมั่นคงอย่างมากจากการส่งออกสนิค้าเศรษฐกิจ โดยตุนกุเป็นบุตรคน
ที่ 14 จาก 20 ของ เจ้าพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิด) สุลต่านองค์ที่ 25 แห่งไทรบุรี และมีมารดาช่ือ 
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หม่อมเนื่อง นนทนาคร เป็นชาวไทยเช้ือสายมอญ บุตรีของหลวงนราบริรักษ์ (เกล็บ นนทนาคร) เจ้า
เมืองนนทบุรีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชายาองค์ที่ 6 ของท่านสุลต่าน 
หม่อมเนื่องได้ให้ก าเนิดบุตร 2 คน คนแรกคือ ร้อยเอกตุนกู ยูซุฟ และคนที่สอง คือ ตุนกู อับดุล ระฮ์
มัน (Rosidi B.Jusoh, สัมภาษณ์ 2020) มารดาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อตุนกู อับดุล ระฮ์มัน 
เนื่องจากเธอเป็นเพียงผู้เดียวที่คอยดูแลเขาในทุก ๆ เรื่อง  

ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ในปี ค.ศ. 1913 และกลับมา
เรียนที่ปีนังฟรีสกูล (Penang Free School) ในปี ค.ศ. 1916 ก่อนจะไปเรียนต่อทางด้านกฎหมาย
และประวัติศาสตร์ที่วิทยาลัยเซนต์ แคทเธอรีน (St. Cathenne’s College) แห่งมหาวิทยาลัยเคม
บริดจ์ (Cambridge) ประเทศอังกฤษ เรียนจบในปี ค.ศ. 1925  ต่อมาในปี ค.ศ. 1931 ตุนกู อัลดุล 
ระฮ์มัน ได้เข้ามาท างานในต าแหน่ง Assistant District Officer ที่เมืองคูลิม (Kulim) และในอีกหนึ่งปี
ต่อมา เขาได้รับการเลื่อนข้ันให้เป็น District Officer ที่เมืองกัวลาเนรัง (Kuala Nelang) ระหว่างปี 
ค.ศ. 1931 และ 1945 ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน มีปัญหากับรัฐบาลอังกฤษอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากเขาให้
สวัสดิการกับชาวบ้านมากเกินไปจนขัดผลระโยชน์กับรัฐบาล เป็นผลท าให้เขาถูกย้ายไปประจ าตาม
เมืองต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ เกาะลังกาวี (Langawi) สุไหงปัตตานี (Sungei Patani) และถูกย้าย
กลับมาที่คูลิมเช่นเดิม (สุรศักดิ์ สาระจิตน์, 2560) 

แม้ว่าตุนกูจะมีศักดิ์อยู่ในชนช้ันราชวงศ์ ทว่าเขากลับใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับชาวบ้าน ท าให้
บุคลิกของเขาสามารถกลมกลืนเข้ากันได้ดีกับคนหลายเช้ือชาติ ชนช้ัน และอุดมการณ์ ในขณะที่ตุนกู 
อับดุล ระฮ์มัน ได้รับค าสั่งให้ไปประจ าเกาะลังกาวี เขาได้พบกับเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีจากค า
บอกเล่าของชาวบ้าน ซึ่งหลังจากที่เขาได้รับฟังเรื่องเล่าและพบกับสุสานของพระนางมะห์ซูรี ตุนกูจึง
ท าการนูหรีสุสานข้ึน เพื่อให้ผู้คนบนเกาะได้รับรู้เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีโดยทั่วกัน 

ช่วงที่ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน เข้ามาด ารงต าแหน่งประธานพรรคอัมโน (ค.ศ. 1951 – 1970) เขา
มีแนวคิดแบบ “Ethno – Cultural” หรือการมุ่งให้ความสนใจแก่ผลประโยชน์ที่เช้ือชาติตนเองจะ
ได้รับเท่านั้น ท าให้ตุนกูมี “อ านาจ” ในการสร้างผลประโยชน์จากเช้ือชาติของตน (สุรศักดิ์ สาระจิตร์, 
2560) ดังเช่นการผลักดันเรื่องของพระนางมะห์ซูรีที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ 
ให้กลายเป็นประวัติศาสตร์ โดยตุนกูเป็นผู้เรียบเรียงเนื้อหาและบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอน
ในฐานะนิทานปรัมปราอิงประวัติศาสตร์ หวังให้เรื่องราวให้เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีสร้างความ
เป็นอัตลักษณ์ให้กับชาวลังกาวี ต่อมาตุนกูยังได้น าเรื่องราวดังกล่าวมาสร้างเป็นภาพยนตร์ฉายทั่ว
ประเทศมาเลเซีย เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในเกาะลังกาวี ส่งผลให้ผู้คนรู้จักต านานพระนางมะหซ์ู
รีและเดินทางไปยังสถานที่ก าเนิดเรื่องราว ลังกาวีจึงเริ่มได้รับความนิยมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  (Rosidi 
B.Jusoh, สัมภาษณ์ 2020) แต่เมื่อเข้ามาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน ได้เปลี่ยน
แนวคิดมาเป็น “Multicultural” หรือการมุ่งผสานผลประโยชน์ทางเช้ือชาติระหว่างชาวมลายู จีน 
และอินเดีย ด้วยลักษณะนิสัยที่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ท าให้ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน เข้าใจถึงความ
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ล าบากของคนพื้นเมือง และชาวมลายูชนช้ันล่าง อีกทั้งการใช้ชีวิตในอังกฤษท าให้ตุนกูได้เรียนรู้
ลักษณะนิสัยของคนอังกฤษว่ามิใช่คนก้าวร้าว แต่ชอบความนุ่มนวล เขาได้ใช้ประสบการณ์เหล่าน้ีปรบั
ใช้กับการท างานเป็นผู้น า จนสามารถสร้างความปรองดองร่วมกับกลุ่มผู้น าชาวมลายู จีน และ อินเดีย 
จนกระทั่งน ามาเลเซียไปสู่เอกราชได้ (สุรศักดิ์ สาระจิตร์, 2560) 

 มหาเธร์ โมฮะหมัด เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 1925 ณ เมืองอลอสตาร์ รัฐเกดะห์ โดย
ในเวลาน้ันเกดะห์ตกเป็นสว่นหนึ่งของระบบอาณานิคมอังกฤษได้ 14 ปีแล้ว ครอบครัวของมหาเธร์มไิด้
มีบทบาททางการเมืองและสังคมในเกดะหม์ากนัก โดยบิดาของเขาเป็นลูกหลานชาวอินเดียที่เข้ามาต้ัง
รกรากที่เกาะปีนัง และย้ายมาเกดะห์เพื่อสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาล ส่วนมารดาเป็นชาว
มลายูซึ่งสืบเช้ือสายมาจากตระกูลขุนนางในรัฐเกดะห์แต่ก็มิได้ใกล้ชิดกับศูนย์กลางอ านาจมากนัก (อภิ
เชษฐ กาญจนดิฐ, 2560 : 128) 

 มหาเธร์ โมฮะหมัด ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามระบอบประชาธิปไตยเป็นเวลาถึง 22 
ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1981 – 2003 และในปัจจุบันก็ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมรตรีอีกครั้ง ด้วยลักษณะ
ความสามารถในการเป็นผู้น าของมหาเธร์ ที่ท าให้ประเทศมาเลเซียมีความเจริญก้าวหน้ามาข้ึนจากใน
อดีต เขาหวังเพียงว่านโยบายและการท างานในภาครัฐของเขาจะน าพาให้ประเทศเจริญก้าวหน้ามาก
ข้ึน (Ahmad, 2018) 

 ตลอดเวลาที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ ค.ศ. 1981 – 2003 มหาเธร์พัฒนาประเทศในฐานะ
นายกรัฐมนตรี ต้องการสร้างภาพจ าให้แก่ประชาชนมาเลเซีย ว่าเขาคือผู้น าที่พัฒนา สร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้ประเทศมาเลเซียอย่างก้าวกระโดด มีความเป็นผู้น าและรักชาติ ด้วยวิสัยทัศน์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังต้องการให้ผู้คนจดจ าบุคลิกอันแข็งกร้าว จัดการปัญหา และคู่แข่งทาง
การเมือง จนเรียกได้ว่าเป็นผู้น าที่มีลักษณะอ านาจนิยม (ahmad, 2018 และอภิเชษฐ กาญจนดิฐ, 
2560 : 130) 

 วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของมหาเธร์ได้น าประเทศโลกที่สามอย่างมาเลเซียให้กลายเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วในระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้น จากนโยบายที่จะพัฒนาประเทศโดยเน้นเรื่องของเศรษฐกิจที่
ต้องการให้มาเลเซียกลายเป็นอุตสาหกรรมธุรกิจ ซึ่งในปี ค.ศ. 1981 เขาพยายามเปิดตัวนโยบายเชิง
นวัตกรรมมและพยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 
(Overtoom, 2014) และตั้งแต่ ค.ศ. 1988 เป็นต้นมา ประเทศก็ได้พัฒนาเรื่อย ๆ ตามที่คาดการณ์ไว้ 
(Nossal and Stubbs, 1997) 

 ความต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายภาครัฐ มหาเธร์ก็ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
เกาะลังกาวี การพัฒนาเกาะลังกาวีย่อมน ามาซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย
เช่นเดียวกัน เขามองว่าเกาะลังกาวีจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือ จึงเริ่มแผนการ
พัฒนาเกาะอย่างรอบคอบเพื่อความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังค านึงถึงความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย (Jusoh and Mohamed) 
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 ในปี ค.ศ. 1990 ทางรัฐบาลมาเลเซียได้จัดตั้งหน่วยงานด้านการพัฒนาลังกาวี ในช่ือ 
“Langkawi Development Authority” (LADA) เพื่อเน้นพัฒนาเกาะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
เศรษฐกิจ และพัฒนาชีวิตของคนในท้องถ่ิน โดยแผนพัฒนามีระยะเวลา 5 ปี ประกอบไปด้วย การ
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่ และการอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึง
การปรับปรุงสาธารณูปโภค เช่น น้ าประปา ไฟฟ้า ถนน สนามบิน ที่อยู่อาศัย และสถานที่ท่องเที่ยว 
โดยพื้นที่หลักที่ได้รับการพัฒนาคือ Kuah ซึ่งถือเป็นประตูสู่เกาะลังกาวีทางน้ า โดยการสร้างท่าเรือ
กัวห์ (Kuah Jetty) ที่รับเรือโดยสารจากทั้งปีนัง ปะลิส และสตูล, Padang Matsirat ประตูสู่เกาะ
ลังกาวีทางอากาศ โดยการสร้างท่าอากาศยานนานาชาติลังกาวี เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายมากข้ึน
ของนักท่องเที่ยว และPadang Lalang  รวมไปถึงประกาศให้เกาะลังกาวีกลายเป็นเขตปลอดภาษี 
(Duty Free Zone) (Jusoh and Mohamed และธีรภัทร เจริญสุข, ออนไลน์ : 2561) 

 จุดดึงดูดหนึ่งที่ท าให้เกาะลังกาวีได้รับความนิยมอย่างมากคือ “ต านานนางเลือดขาว” โดย
คณะกรรมการพัฒนาเกาะลังกาวี (LADA) อาศัยต านานดังกล่าวในการโฆษณาให้กับเกาะ จากการตาม
หาทายาทของพระนางมะห์ซูรีตามเรื่องเล่า และอ้างว่าพบเช้ือสายของมะห์ซูรีรุ่นที่ 7 คือ คุณศิรินทรา 
ยาหยี มหาเธร์ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปรับตัวทายาทด้วยตนเอง เพื่อ
เชิญไปท าพิธีถอนค าสาปให้กับเกาะลังกาวี ท าให้สื่อทั้งไทยและมาเลเซียให้ความสนใจออกเผยแพร่ทั้ง
ทางโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์จนเป็นข่าวใหญ่โต จากข่าวดังกล่าวท าให้เกาะลังกาวีมีนักท่องเที่ยวที่
สนใจในต านานทั้ง คนไทย มาเลเซีย รวมไปถึงสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เดินทางเข้ามาเที่ยวชมเกาะใน
ต านานแห่งนี้ (ธีรภัทร เจริญสุข, ออนไลน์ : 2561) และความโด่งดังของต านาน ท าให้เกิดการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเมืองจ าลองมะห์ซูรีข้ึน อีกทั้งการที่เกาะลังกาวีกลับเจริญรุ่งเรืองได้สร้างผลงานและ
ภาพจ าให้กับชาวท้องถ่ินในลังกาวีว่า มหาเธร์คือผู้ให้ชีวิตใหม่จากการเริ่มต้นตามหาทายาทเพื่อถอนค า
สาป และด้วยฐานเสียงในเกาะลังกาวีที่ต่างช่ืนชมในความสามารถจากการพัฒนาท้องถ่ินท าให้ในปี 
ค.ศ. 2018 เขาเลือกลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะตัวแทนของเกาะลังกาวี แทน
เขตกุบัง ปาซู (Kubang Pasu) ที่เคยลงสมัครในสมัยก่อนหน้า 

 จะเห็นได้ว่าเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีที่ถูกสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน ส่วนหนึ่งเกิดจาก
บทบาทการเป็นผู้น าของทั้งตุนกู อับดุล ระฮ์มัน และมหาเธร์ โมฮะหมัด เมื่อทั้งคู่มีบทบาททาง
การเมืองท าให้การพัฒนาท้องถ่ินลังกาวีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพวกเขามีถ่ินก าเนิดจาก
รัฐเกดะห์ มีความผูกพันกับพื้นที่และเล็งเห็นคุณค่าของท้องถ่ิน เมื่อลังกาวีได้รับการพัฒนาจนมีความ
เจริญรุ่งเรือง สิ่งที่ตามมาคือการความส าคัญของลังกาวีในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่สามารถกระตุ้น
เศรษฐกิจให้กับประเทศ รวมไปถึงการยกย่องให้ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน และมหาเธร์ โมฮะหมัด เป็นผู้น า
ที่สามารถที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
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พระนางมะห์ซูรีในประวัติศาสตร์มาเลเซีย 

 เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีที่คนไทยได้ยินมักจะถูกน าเสนอในรูปแบบของเรื่องเล่าและ
ต านานที่มีเรื่องราวเหนือธรรมชาติ อันได้แก่ เลือดสีขาวที่ไหลออกมาหลังการถูกประหารชีวิตของพระ
นางมะห์ซูรีจนได้รับการเรียกขานว่า “นางเลือดขาว” รวมไปถึงเรื่องราวค าสาปที่ท าให้เกาะลังกาวีไร้
ความเจริญรุ่งเรือง ทว่าในประเทศมาเลเซีย เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีได้ถูกบันทึกและพูดถึงว่าเปน็
บุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่จริง มีการบรรจุเนื้อหาเหลา่น้ีลงในหลกัสูตรการเรียนการสอนในวิชา
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเกรด 9 หรือ Form 3 (อายุ 14 – 15 ปี) ของมาเลเซีย 
ชาวมาเลเซียทั้งประเทศต่างรู้จักและทราบถึงเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีตามเนื้อหาที่ถูกบรรจุอยู่ใน
หลักสูตรการเรยีนการสอน ท าให้พระนางมะห์ซูรีถือเปน็บุคคลส าคัญคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตรข์อง
ประเทศ ผู้คนต่างให้ความส าคัญกับเรื่องราวของพระนาง นักท่องเที่ยวท้องถ่ินที่ เดินทางไปยังเกาะ
ลังกาวีต่างก็แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมในเมืองจ าลองมะห์ซูรี (Kota Mahsuri)  

 ความหลากหลายทางชาติพันธ์ุที่มีในประเทศมาเลเซียท าให้ทางรัฐบาลสร้างความเป็นหนึ่ง
เดียวกันของประชาชน โดยนโยบายที่ใช้อย่างหนึ่งคือการปลูกฝังความเป็นชาติผ่านการเรียน
ประวัติศาสตร์ในโรงเรียน เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเช่ือ หลักสูตร
ประวัติศาสตร์เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นเครื่องมือส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชนมาเลเซีย
ในปี ค.ศ. 1973 โดยกระทรวงวัฒนธรรมมาเลเซียจัดสัมมนาประวัติศาสตร์มาเลเซียครั้งที่ 1 ในปี ค.ศ. 
1973 และครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1974 เพื่อหารือเกี่ยวกับการก าหนดหลกัสูตรประวัติศาสตร์แบบใหม่ ใน
ปี ค.ศ. 1989 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาบังคับที่นักเรียนชาว
มาเลเซียทุกคนต้องเรียน โดยเนื้อหาการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน (Abdul 
Razaq Ahmad, Ahamad Rahim, Ahmad Ali Seman and Mohd Johdi Salleh, 2010 : 488 – 
494) 

 การที่รัฐบาลให้ความส าคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธ์ุ รวมถึงมุ่งเน้น
การเรียนการสอนไปทีป่ระวัติศาสตร์ท้องถ่ินส่งผลให้เรื่องราวของพระนางมะห์ซรูีที่มคีวามเกี่ยวข้องกบั
ผู้ปกครองเกาะลังกาวีและการพัฒนาเกาะลังกาวีถูกหยิบยกมาพูดถึงในประวัติศาสตร์ จะเห็นได้ว่าจาก
เรื่องเล่าพระนางมะห์ซูรีเพียงเรื่องเดียวสามารถเห็นบริบทความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมโดยรอบของ
เกาะลังกาวีในช่วงเวลาน้ันได้ เช่น การเข้ามาค้าขายในปีนังของพ่อและแม่ของพระนางมะห์ซูรีท าให้
เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมาเลเซียมีเมืองท่าการค้าที่ส าคัญอยู่ที่ปีนัง, ลักษณะการปกครองของ
มาเลเซียแบบลุสต่าน ส่งข้าราชการไปปกครองตามหวัเมือง, ลักษณะภูมิประเทศในอดีตของเกาะลงักา
วี และความสัมพันธ์ระหว่างสยามและภาคเหนือของมาเลเซีย เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่าจากการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ที่ยกระดับเรื่องเล่าพระนางมะหซ์รูทีีม่ี
ในท้องถ่ินท าให้ผู้คนทั้งในเกาะลังกาวีและประชาชนทั่วประเทศมาเลเซียต่างให้ความสนใจ รวมไปถึง
รัฐบาลที่พัฒนาประวัติศาสตร์ดังกล่าวให้กลายเป็นจุดขายในแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้เพียงแค่ชาว
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มาเลเซียเท่านั้นที่รูจ้ัก ทว่าด้วยการประชาสัมพนัธ์จากทางภาครัฐส่งผลให้เรื่องราวของพระนางมะหซ์รูี
กลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเช่นกัน 

 อิทธิพลของต านานนางเลือดขาวต่อการเข้ามาของนักท่องเที่ยว 

การพูดถึงเรื่องอิทธิพลของต านานนางเลือดขาวต่อการเข้ามาของนักท่องเที่ยวนั้น จ าเป็นที่
จะต้องแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ท าให้เรื่องราวของต านานมีอิทธิพลต่อนักท่องเทีย่ว ซึ่งปัจจัยประกอบไป
ด้วย ประวัติศาสตร์ ต านานท้องถ่ิน และมัคคุเทศก์ ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่สร้างให้ต านานนางเลือดขาว
ในลังกาวีมีคุณค่ามากข้ึน 

ประวัติศำสตร์ ในประเด็นของประวัติศาสตร์มีอิทธิพลต่อชาวมาเลเซียอย่างมาก เนื่องจาก
เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีถูกยกให้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ประเทศ ถูกบรรจุลงในหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับ ท าให้เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีต่างเป็นที่รับรู้ของคนมาเลเซียในทุกช่วงอายุ 
ด้วยเหตุน้ีเองชาวมมาเลเซียจึงมีภาพจ าของพระนางมะห์ซูรีผูกติดกับเกาะลังกาวีอยู่ตลอดเวลา 

ต ำนำนท้องถิ่น เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีถือเป็นต านานท้องถ่ินส าคัญของเกาะลังกาวี แต่
เรื่องราวนี้ไม่ได้ถูกเล่าเพียงแค่ในเกาะลังกาวีเท่านั้น ทว่าด้วยแผนทางการตลาดของทางรัฐบาล
มาเลเซียที่ต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย จึงได้เปิดเผยเรื่องราวพระนางมะห์ซูรี ซึ่งมีความ
คล้ายคลึงกับต านานนางเลือดขาวทางภาคใต้ของประเทศไทยนั่นคือโลหิตสีขาวที่ไหลออกมาหลังจาก
ที่มะห์ซูรีถูกประหารชีวิต “นางเลือดขาว” จึงเป็นอีกช่ือหนึ่งที่คนไทยใช้เรียกพระนางมะห์ซูรี ซึ่ง
บังเอิญเป็นช่ือเดียวกับต านานท้องถ่ินทางภาคใต้ที่ช่ือว่า “นางเลือดขาว”  เช่นกัน ท าให้ในหลายครั้ง
เกิดความสับสนว่านางเลือดขาวในต านานท้องถ่ินของภาคใต้ และนางเลือดขาวของเกาะลังกาวีเป็นคน
เดียวกัน ด้วยเหตุน้ีเองท าให้ชาวไทยเกิดความเช่ือร่วมกับเกาะลังกาวีจนกระทั่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ต านานดังกล่าวด้วย 

มัคคุเทศก์ ปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้น เป็นปัจจัยที่เกิดจากองค์ความรู้เก่า หากแต่ในบรรดา
นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวชมเกาะลังกาวีก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยได้ยินหรือสมัผัสกับเรื่องราวของ
พระนางมะห์ซูรี ท าให้มัคคุเทศก์ที่คอยวางแผนการท่องเที่ยวและบรรยายเรื่องราวให้กับนักท่องเที่ยว 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีมีอิทธิพล ไม่ว่าจะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน หรือ
มัคคุเทศก์จากฝั่งไทย ต่างก็คอยบรรยายเรื่องราวและผลิตซ้ าต านานอยู่ตลอด มัคคุเทศก์ชาวไทยได้เล่า
ว่า “...สิ่งแรกที่เราจะท้าเมื่อมาถึงเกาะลังกาวีคือ การบรรยายเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี เพราะถือ
ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเกาะ...” (ตรังสิตา แสงสง่า, สัมภาษณ์ 2019) การเริ่มต้นน านักท่องเที่ยวไปตาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ สิ่งที่แรกที่มัคคุเทศก์ต้องท าคือการบรรยายประวัติศาสตร์เพื่อปูพื้นฐาน
ความหมายของสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวฟัง การเข้ามาในเกาะลังกาวีและเล่าเรื่องราวของ
พระนางมะห์ซูรีเป็นอันดับแรกจึงถือเป็นแบบแผนที่เหล่ามัคคุเทศก์จ าเป็นต้องท า “...ไกด์ทุกคนที่พา
เที่ยวลังกาวีจะต้องเล่าเรื่องพระนางมะห์ซูรีได้ทุกคน” (สุภา จินดาทองประภา, สัมภาษณ์ 2019) 
นอกจากมัคคุเทศก์ชาวไทยแล้ว มัคคุเทศก์ท้องถ่ินเองก็มีแบบแผนการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวที่
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คล้ายคลึงกัน “...เมื่อนักท่องเที่ยวออกมาจาก Gate แล้ว เราก็จะพาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่วางแผน
ไว้ แต่สิ่ งแรกคือจะต้องเล่าเรื่องของพระนางมะห์ซูรีก่อน... ” (Mohamad Faathir B.Rosidi, 
สัมภาษณ์ 2019)  

ต านานนางเลือดขาว หรือต านานพระนางมะห์ซูรี มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวอย่างมากในอดีต 
หากแต่ในปัจจุบันมีอิทธิพลกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเพียงแค่บางกลุ่มทั้งนั้น เนื่องด้วยกาลเวลา และสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมมีผลต่อความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามจาก
การลงภาคสนามท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นว่า กลุ่มที่ต านานนางเลือดขาวมีอิทธิพลต่อการเข้ามาท่องเที่ยวใน
เกาะลังกาวี มีด้วยกัน 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวท้องถ่ิน และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย 

กลุ่มนักท่องเท่ียวท้องถิ่น เป็นที่มีทราบกันดีว่าเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรนีั้นถูกพูดถึง และ
บรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ชาวมาเลเซียส่วนใหญ่
จึงมักจะคุ้นเคยและรู้จักเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีเป็นอย่างดี การเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะลังกาวี
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวท้องถ่ินย่อมมีต านานเป็นอิทธิพลต่อการเลือกเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว จากการ
ลงภาคสนาม ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มนักท่องเที่ยวท้องถ่ินที่อยู่ใน Kota Mahsuri และพบว่า
กลุ่มนักท่องเที่ยวท้องถ่ิน เลือกเข้ามาเที่ยวชม Kota Mahsuri เนื่องจากเช่ือว่าหากได้มาเกาะลังกาวี 
จ าเป็นจะต้องมาเยี่ยมชมสุสานพระนางมะห์ซูรี เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ และถือเป็นการแวะเข้ามา
พบปะกับเจ้าของบ้าน  

Hashim B.Mat Ali, Ling Hwey และ Subashini ไม่ทราบนามสกุล นักท่องเที่ยวท้องถ่ินที่
เข้ามาเที่ยวชม Kota Mahsuri ต่างให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า พวกเขารู้จักและรับรู้เรื่องราว
ของพระนางมะห์ซูรีเปน็อย่างดี จากการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มาเลเซยีในโรงเรียน และหาก
มาเที่ยวเกาะลังกาวีก็จะเข้ามาเที่ยวชมสุสานแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดของจุดประสงค์ที่
นักท่องเที่ยวเลือกมาเที่ยวในเมืองจ าลองมะห์ซูรีด้วย เช่น Subashi เดินทางมาท่องเที่ยวในเมือง
จ าลองมะห์ซูรีพร้อมครอบครัว ทุกครั้งที่เธอเดินทางมายังเกาะลังกาวีมักจะต้องแวะเข้ามาเที่ยวชม
เมืองจ าลองมะหซ์ูรเีสมอ วันที่เธอให้ข้อมูลแก่ผู้ศึกษานับเป็นครั้งที ่3 โดยในครั้งนี้เธอมีจุดประสงค์เพือ่
พาลูก ๆ  ของเธอมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งในอนาคตลูก ๆ  ของเธอจ าเป็นต้องเรียนเรื่องราวเหล่าน้ี
ในห้องเรียน เธอจึงต้องการให้ลูก ๆ ของเธอรับรู้เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีในเบื้องต้นจากการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ (Subashi ไม่ทราบนามสกุล, สัมภาษณ์ 2019) 

กลุ่มนักท่องเท่ียวชำวไทย นอกจากกลุ่มนักท่องเที่ยวท้องถ่ินแล้ว อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็น
นักท่องเที่ยวหลักของ Kota Mahsuri คือนักท่องเที่ยวชาวไทย จากเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีในปี 
ค.ศ. 2001 ที่มีการตามหาทายาทรุ่นที่ 7 จนพบกับ ศิรินทรา ยาหยี ในขณะนั้นอาศัยอยู่ในจังหวัด
ภูเก็ต ภาคใต้ของประเทศไทย ข่าวอันโด่งดังนี้ส่งผลให้ชาวไทยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ทางภาคใต้สนใจ
เรื่องราวของเกาะลังกาวี อีกทั้งนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเลเซียที่ต้องการดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวไทย ท าให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังเกาะลังกาวีมากยิ่งข้ึน ใน
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ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวไทยบางตาลง เนื่องด้วยนโยบายการท่องเที่ยวของมาเลเซียที่ปรับปรุงใหม่ 
โดยการยกเลิกหนังสือเดินทางช่ัวคราวและเปลี่ยนไปใช้ Passport ท าให้การเดินทางจากไทยเข้ามาใน
เกาะลังกาวีมีความล าบากมากข้ึน อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 2 
ครอบครัว พบว่าเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรียังคงมีอิทธิพลต่อการเลือกเข้ามาในเกาะลังกาวีและ
เมืองจ าลองมะห์ซูรี 

นายปกรณ์ โมคะรัตน์ อายุ 48 ปี เป็นหนึ่งในผู้สัมภาษณ์ที่เดินทางมาจากจังหวัดสตูลพร้อม
ครอบครัว เขาเล่าว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมาเทีย่วเกาะลังกาวี โดยเขาต้ังใจที่จะเข้ามาสักการะพระ
นางมะห์ซูรี ซึ่งเช่ือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเกาะลังกาวี นอกจากนี้ยังมีความเช่ือเรื่องความศักดิ์สิทธ์ิ เช่น 
ความเช่ือเรื่องการขอลูกกับพระนางมะห์ซูรี และหากค าขอเป็นจริงจะต้องน าผลไม้มาแก้บน เป็นต้น 
แต่อย่างไรก็ตาม นายปกรณ์ต้องการเพียงแค่แวะเวียนมาสักการะเท่านั้น มิได้ต้องการขอลูกแต่อย่าง
ใด ซึ่งความเช่ือดังกล่าวได้รับการเล่าจากรุ่นสู่รุ่นมาตั้งแต่เด็ก ๆ  จากค าบอกเล่าของปกรณ์เขาเช่ือว่า
พระนางมะห์ซูรีเป็นคนไทย และเนื่องจากต านานเรื่องนี้มีความเช่ือมโยงกับประเทศไทย เขาจึง
ต้องการมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระนางมะห์ซูรี  (ปกรณ์ โมคะรัตน์, สัมภาษณ์ 
2019) ซึ่งจากค าบอกเล่าของปกรณ์จะเห็นได้ว่า เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรทีี่ถูกเลา่แบบปากต่อปาก
ในประเทศไทยมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกมาเที่ยวชมเกาะลังกาวี และเมืองจ าลองมะห์ซูรี 

ถึงแม้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับต านานนางเลือดขาวจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย 
แต่ในอีกด้านหนึ่งยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกส่วนที่ไม่ได้รับรู้ถึงเรื่องราวต านานนางเลือดขาว เช่น 
สุปราณี พันธ์ุธนวิบูลย์ อายุ 38 ปี หญิงชาวไทยเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่น เดิมทีเธอตั้งใจเดินทาง
มาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะพร้อมครอบครัว ในวันพักผ่อนวันสุดท้ายมีเวลาเหลือจึงตัดสินใจแวะเข้ามาเที่ยว
ในเกาะลังกาวี สุปราณีไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าของพระนางมะห์ซูรีมาก่อน ท าให้จุดประสงค์แรกที่เข้ามา
เที่ยวเกาะลังกาวี คือการเที่ยวชมบ้านเมือง, สถาปัตยกรรม, Duty Free, Cable Car และท่าเรือ แต่
เนื่องจากการเดินทางเข้ามาครั้งนี้มีมัคคุเทศก์คอยพาเที่ยวท าให้มีโอกาสได้เข้ามาแวะชมเมืองจ าลอง
มะห์ซูรี ซึ่งก่อนที่จะเข้าไปยังเมืองจ าลองมะห์ซูรี สุปราณีได้ท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของมะห์
ซูรีมาบ้างแล้วเล็กน้อย เธอจึงไม่ปฏิเสธแผนของมัคคุเทศก์ที่จะพาครอบครัวเธอเข้าไปในเมืองจ าลอง
มะห์ซูรี (สุปราณี พันธ์ุธนวิบูลย์, สัมภาษณ์ 2019) 
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บทที่ 5 

วิเครำะห์ และสรุปผลกำรศึกษำ 

ในบทนี้ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ถึงประเพณีประดิษฐ์ และการกลายเป็นสินค้าของต านานนาง
เลือดขาวภายในเมืองจ าลองมะห์ซูรี เพื่อให้เห็นลักษณะของการน าเอาต านานท้องถ่ินมาพัฒนาและ
เพิ่มมูลค่าให้กับท้องถ่ินลังกาวีจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโด่งดังในปัจจุบัน โดยเบื้องต้นผู้ศึกษาจะ
วิเคราะห์ต านานนางเลือดขาวในฐานะประเพณีประดิษฐ์ก่อน เพื่อให้เห็นถึงการสร้างวัฒนธรรมความ
เช่ือที่เกี่ยวข้องกับต านาน และจึงวิเคราะห์ต านานนางเลือดขาวในฐานะสินค้าวัฒนธรรมต่อไป 

ต ำนำนนำงเลือดขำวในฐำนะประเพณีประดิษฐ์ 

วัตถุดิบโบราณ 

งานของ อี ริค ฮอบส์บอว์ม (Eric Hobsbawm) ได้กล่ าวว่า ประเพณีประดิษฐ์ เป็น
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคมให้เป็นแบบแผนปฏิบัติ (Set of Practice) 
ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของข้อปฏิบัติ เช่น ศาสนา ความเช่ือ พิธีกรรม เรื่องเล่า ต านาน คติชน  
ประวัติศาสตร์และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เรียกว่า “วัตถุดิบโบราณ” (Ancient Material) โดยเป็นสิ่งที่
พยายามอ้างอิงถึงอดีตของสังคม น ามาสร้างเป็นประเพณีประดิษฐ์จนเกิดการปฏิบัติซ้ า (Repetition) 
การปฏิบัติอย่างเป็นทางการ (Formalization) และปฏิบัติอย่างมีพิธีการ (Ritualization) โดยอ้างอิง
ว่ามีการสืบทอดกันมาต้ังแต่สมัยบรรพบุรษุจนเปน็ที่ยอมรับโดยทั่วกัน (Automatically Implies) เพื่อ
รับใช้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในช่วงเวลาที่ก าลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง 
(ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์, 2558 : 144) ซึ่งต านานนางเลือดขาวในเกาะลังกาวีถือเป็นวัตถุดิบโบราณที่
ถูกน ามาสร้างเป็นประเพณีประดิษฐ์ โดยมีการอ้างอิงจาก ความเช่ือ เรื่องเล่า และคติชน ที่มีเรื่องราวที่
ถูกเล่าต่อกันมาอย่างยาวนานราวกว่า 200 ป ีน าไปสู่การประดิษฐ์ที่อ้างอิงจากต านานในสี่ลักษณะ 

ประการแรกคือ การน าต านานมาอ้างอิงในรูปแบบของประวัติศาสตร์ กล่าวคือเรื่องราวของ
ต านานที่ในอดีตเป็นเพียงเรื่องเลา่ที่ถูกพูดถึงแบบปากต่อปาก ในเวลาต่อมาได้ถูก “ประดิษฐ์” โดย ตุน
กู อับดุล ระฮ์มัน มีการเติมแต่ง และเรียบเรียงเรื่องราวใหม่ เพื่อน าเรื่องราวดังกล่าวไปบรรจุลงในวิชา
ประวัติศาสตร์มาเลเซีย ท าให้ต านานนางเลือดขาวถูกยกระดับกลายเป็นประวัติศาสตร์ 

ประการที่สองคือ การน าต านานมาอ้างอิงในรูปแบบของภาพยนตร์ ต านานนางเลือดขาวไม่
เพียงอยู่ในต าราเรียนอีกต่อไป เมื่อในเวลาต่อมา ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน ได้น าเอาต านานนางเลือดขาว 
หรือต านานพระนางมะห์ซูรีมาสร้างเป็นภาพยนตร์ เกิดการ “ประดิษฐ์” เรื่องราวเพิ่มเติมจากใน
หนังสือเรียน อีกทั้งได้เปลี่ยนจากประวัติศาสตร์กลายเป็นสื่อบันเทิงเพื่อเข้าถึงผู้คนทั่วทั้งประเทศ
มาเลเซีย 
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ประการที่สาม การน าต านานมาอ้างอิงในรูปแบบของสถานที่ โดยสถานที่ดังกล่าวคือพื้นที่
เมืองจ าลองมะห์ซูรีในปัจจุบันที่เช่ือว่าเป็นพื้นที่ของเรื่องเล่า หลังจากที่ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน สร้าง
ภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี พื้นที่บริเวณสุสานพระนางมะห์ซูรีจึงได้รับความ
นิยมข้ึน ในฐานะของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งในเวลาต่อมา มหาเธร์ โมฮะหมัด ได้ปรับปรุง
พื้นที่สุสาน ให้กลายเป็นเมืองจ าลองมะห์ซูรีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้น  

ประการสุดท้ายคือ การน าต านานมาอ้างอิงบุคคล เนื่องจากความต้องการประชาสมัพันธ์เกาะ
ของมหาเธร์ โมฮะหมัด จึงมีการประกาศตามหาทายาท และได้น า ศิรินทรา ยาหยี หญิงชาวไทยที่เช่ือ
ว่าเป็นทายาทตามต านาน มาท าพิธีถอนค าสาป โดยพิธีกรรมถอนค าสาปเป็นการ “ประดิษฐ์ข้ึนใหม่” 
เพื่อสร้างพิธีการให้ผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจ ซึ่งผลที่ตามมาคือการให้ความสนใจของ
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวไทย  

จะเห็นได้ว่าการอ้างอิงวัตถุดิบโบราณในรูปแบบที่หลากหลาย มาจากการที่วัตถุดิบดังกล่าว
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลีย่นแปลงของสังคม อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากชาวท้องถ่ิน ท าให้
ต านานนางเลือดขาวเอื้ออ านวยต่อการสร้าง “ประเพณีประดิษฐ์” ที่จะน าไปตอบสนองต่อสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ในมุมมองของ Hobsbowm มองว่าประโยชน์ของประเพณีประดิษฐ์คือการท าให้ผู้คน
สามารถเข้าใจภาพประวัติศาสตร์สังคมได้ ผู้คนที่ได้ฟังเรื่องราวดังกล่าวจึงสามารถเข้าใจสภาพสังคม 
ณ เวลาน้ันได้เป็นอย่างดี ต านานนางเลือดขาวหรือต านานพระนางมะห์ซูรีแห่งเกาะลังกาวีเองถือได้ว่า
เป็นต านานที่ท าให้นึกย้อนไปถึงอดีตเมื่อ 200 ปีก่อน ลักษณะการเล่าเรื่องที่แฝงไปด้วยประวัติศาสตร์ 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างแนบเนียน เช่น ลักษณะการปกครองแบบสุลต่าน สังคมแบบเกษตรกรรม 
วิถีชีวิตแบบสังคมมุสลิม งานประเพณี เป็นต้น อีกทั้งเมืองจ าลองมะห์ซูรีที่มีการอ้างอิงจากต านานยัง
ช่วยให้ผู้คนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ได้โดยตรง 

การเผชิญหน้าระหว่างประเพณีเก่า (Old Tradition) กับประเพณีใหม่ (New Tradition) 

Hobsbawm ช้ีให้เห็นว่าหากสังคมมีประเพณีเก่าที่จริงแท้ (Genuine Tradition) สังคมนั้นก็
ไม่จ าเป็นต้อง “ประดิษฐ์” ประเพณีใหม่ขึ้นทดแทน ทั้งนี้เพราะประเพณีเก่ายังคงมีบทบาทและหน้าที่
ในสังคมหรือยังมีศักยภาพที่จะรับใช้สถานการณ์ปัจจุบันได้จริง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ประเพณีเก่าที่จริง
แท้กลับไม่สามารถรับใช้สังคมได้ จึงเกิดการเผชิญหน้าต่อกันจนกลายเป็นปรากฏการณ์สร้าง 
“ประเพณีประดิษฐ์” ข้ึนมาอีกครั้ง (เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2545 : 15 – 16) ซึ่งต านานนางเลือดหรอื
ต านานพระนางมะห์ซูรีเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่ากันมาอย่างยาวนานในลักษณะมุขปาฐะหรือเล่าปากต่อ
ปาก ท าให้เรื่องราวอาจมีความคลาดเคลื่อนและไม่แน่นอน โดยต านานนางเลือดขาวที่ถูกพูดถึงและ
เล่าเรื่องในปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องราวที่มีการเรียบเรียงและบันทึกโดย ตุนกู  อับดุล ระฮ์มัน 
นายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย เพื่อน าต านานเพิ่มลงในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาภาคบังคับ จะเห็นได้ว่า “ประเพณีเก่าที่แท้จริง” อาจมีเรื่องราวที่แตกต่าง



63 
 

ไป ซึ่งหากไม่มีการพยายามประดิษฐ์เรื่องราวใหม่ขึ้น ต านานมะห์ซูรีอาจเป็นเพียงเรื่องราวที่รับรู้เพียง
แค่คนท้องถ่ินเท่านั้น นอกจากการน าเรื่องเล่าไปบรรจุในวิชาประวัติศาสตร์ ตุนกูยังได้น าต านาน
ดังกล่าวมาสร้างเป็นภาพยนตร์ฉายทั่วประเทศอีกด้วย ยิ่งเป็นการปรุงแต่งให้เรื่องราวของต านาน
แตกต่างไปจากเดิมยิ่งข้ึน กล่าวคือมีการใส่บทพูดและเหตุการณ์ที่ขยายความเพิ่มเติมแตกต่างไปจาก
เรื่องเล่า เพื่ออรรถรสในภาพยนตร์ และถึงแม้จะมีการเพิ่มเติมเรื่องราวต านานที่แตกต่างไปจากเดิม 
ทว่ากลับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการกระท าดังกล่าวส่งผลให้ผู้คนรับรู้เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีกันอย่าง
กว้างขวาง อีกทั้งท าให้เกาะลังกาวีกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในเวลาต่อมา 

ไม่เพียงแค่การน าเอาต านานมาแปรเปลีย่นเปน็ภาพยนตร์เทา่น้ัน ในปี ค.ศ. 2001 มหาเธร์ โม
ฮะหมัด ได้คิดแผนการโฆษณาเกาะลังกาวีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยการตามหาทายาทรุ่นที่ 
7 มาท าพิธีถอนค าสาป ซึ่งในต านานด้ังเดิมไม่ได้มีการระบุถึงการท าพิธีแต่อย่างใด กล่าวคือพิธีกรรม
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่สร้างข้ึนมาเพื่อรองรับความเช่ือที่มีต่อเรื่องเล่า อีกทั้งยังเป็นการผลิตซ้ าให้เรื่องราว
ของต านานยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน  

อย่างไรก็ตามการเผชิญหน้าระหว่างประเพณีเก่า และประเพณีใหม่เริ่มเกิดข้ึนจากการที่
นักท่องเที่ยวชาวไทยได้เข้ามาเที่ยวชมเมืองจ าลองมะห์ซูรี เนื่องจากความเช่ือที่คนไทยมีต่อเรื่องเล่า 
รวมถึงพิธีกรรมการถอนค าสาปที่เกิดข้ึนได้สร้างภาพจ าความศักดิ์สิทธ์ิให้กับนักท่องเที่ยวไทย น าไปสู่
การบนบาน กราบไหว้ และสักการะสุสานพระนางมะห์ซูรี กลายเป็นการ “ประดิษฐ์” ในรูปแบบใหม่
ที่ปฏิบัติกันเฉพาะนักท่องเที่ยวไทย ทว่าด้วยหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามที่ห้ามกราบไหว้ หรือบน
บาน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างความเช่ือของชาวมาเลเซียซึ่งถือเป็นประเพณีเก่า และความเช่ือ
ของชาวไทยที่เป็นประเพณีใหม่ ท าให้ในเวลาต่อมาที่มีการปรบัปรุงสุสานพระนางมะห์ซรูี ทางผู้บรหิาร
จึงสร้างสุสานจ าลองข้ึนในบริเวณใกล้กับสุสานจริง เพื่อรอบรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
รวมถึงนักท่องเที่ยวจากชาติอื่น ๆ 

การช่วงชิงความหมายและบทบาททางสังคม 

ประเพณีประดิษฐ์นอกจากจะเป็นการอ้างอิงอดีตใหม่ สิ่งส าคัญต่อมาที่ควรพิจารณาคือ การ
สร้างประเพณีประดิษฐ์ย่อมมีนัยยะทางสังคม โดยมีการช่วงชิงความหมายและบทบาทสังคมจากการ
ประดิษฐ์ประเพณีข้ึน ส าหรับต านานนางเลือดขาวสามารถแบ่งความหมายได้เป็น 2 ความหมาย ดังนี้ 

ต านานนางเลือดขาวในความหมายของการแสดงอัตลักษณ์กลุ่ม ด้วยความหลากหลายทาง
เช้ือชาติของคนในประเทศมาเลเซีย เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีที่ในครั้งแรกเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ถูก
เล่ากันเพียงแค่ภายในท้องถ่ิน แต่กลับสร้างความเป็นอัตลักษณ์และความเป็นเอกภาพให้กับชุมชนได้ 
ในเวลาต่อมาเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีก็ได้ถูกยกระดับเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของประเทศ
มาเลเซีย โดยตุนกู อับดุล ระฮ์มัน นายกคนแรกของมาเลเซียผู้มีเช้ือสายสยาม ในขณะที่เขาด ารง
ต าแหน่งประธานพรรคอัมโนได้มีนโยบาย “Ethno – Cultural” มุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ของกลุม่ชาติ
พันธ์ุตนเอง ท าให้ตุนกูมีอ านาจในการผลักดันเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี  สร้างอัตลักษณ์ของชาว
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สยามและชาวลังกาวีจึงมีบทบาทขึ้นในประวัติศาสตร์ประเทศของมาเลเซีย อย่างไรก็ตามเมื่อต านาน
ท้องถ่ินที่มีลักษณะของการเล่าแบบมุขปาฐะ ท าให้รายละเอียดของเรื่องเล่ามีลักษณะที่แตกต่างกันไป 
ดังนั้นตุนกูจึงท าการเรียบเรยีงเรือ่งราวต านานใหม่ให้มคีวามเป็นเอกภาพที่สุด ก่อนจะน าไปบรรจุลงใน
หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เนื้อหาเกี่ยวกับพระนางมะห์ซูรีในปัจจุบันจึงมีเนื้อความที่เป็นไปใน
แบบที่ตุนกูต้องการให้เป็น กล่าวคือมีตัวละครด าเนินเรื่องหลักเป็นพระนางมะห์ซูรีผู้มีเช้ือสายสยาม 
เพื่อแสดงให้เห็นว่าชาวมาเลเซียเช้ือสายสยามเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ประเทศเช่นเดียวกับ
กลุ่มเช้ือชาติอื่น ๆ  ต านานนางเลือดขาวของลังกาวีจึงเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมและ
สมานความสัมพันธ์ (Action and Cement of Group) ให้ชาวลังกาวีได้มีบทบาทในสังคมประเทศ
มาเลเซีย นอกจากนี้ต านานนางเลือดขาวไม่เพียงแค่เป็นสิ่งที่สร้างบทบาททางประวัติศาสตร์ให้กับชาว
ลังกาวีเท่านั้น ทว่าต านานนางเลือดขาวในฐานะประเพณีประดิษฐ์ได้สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
จนกระทั่งสามารถฟื้นฟูเกาะลังกาวีให้มีความเจริญมากขึ้น 

ต านานนางเลือดขาวในความหมายของสิ่งที่ช่วยฟื้นฟูเกาะลังกาวี โดยหลังจากที่ตุนกู อับดุล 
ระฮ์มัน น าเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ใน
เวลาต่อมาเขาก็ได้น าต านานมาสร้างเป็นภาพยนตร์ หวังให้ผู้คนที่ได้รับชมภาพยนตร์เกิดความสนใจที่
จะท่องเที่ยว “ตามรอย” ภาพยนตร์ และผลที่ตามมาคือผู้คนทั่วประเทศมาเลเซียที่ได้รับชมภาพยนตร์
เกิดความต้องการไปเยี่ยมชมสถานที่ที่เกิดเหตุเรื่องราวตามต านาน นับตั้งแต่นั้นมาเกาะลังกาวีจึง
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซยี และในเวลาต่อมาเมื่อมหาเธร์ โมฮะหมัด ผู้ที่
มีความผูกพันกับเกาะลังกาวี ได้ข้ึนรับต าแหน่งนายกครั้งแรกในปี ค.ศ. 1981 เขาจึงเร่งพัฒนาเกาะ
ลังกาวีและน าเอาต านานนางเลือดขาวที่เป็นอัตลักษณ์ของเกาะลังกาวี ผลักดันให้ต านานนางเลือดขาว
เป็นจุดเด่นและน าไปโฆษณาเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในเกาะลังกาวี โดยน าเสนอว่าเป็นเกาะ
ประวัติศาสตร์ ในระยะแรกมหาเธร์ได้น าต านานมาอ้างอิงบุคคลและพิธีกรรม โดยการออกตามหา
ทายาทรุ่นที่ 7 ของพระนางมะห์ซูรี จนกระทั่งเจอกับ ศิรินทรา ยาหยี และน าเธอเข้ามาท าพิธีถอนค า
สาปในเกาะลังกาวี แผนประชาสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
ชาวไทยต่างหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวเกาะลังกาวี จนเศรษฐกิจในลังกาวีดีข้ึนส่งผลต่อการพัฒนาชีวิตของ
คนในท้องถ่ิน พัฒนาสังคม และบ้านเมือง กระทั่งในปัจจุบันเกาะลังกาวีกลายเป็นเกาะแห่งหนึ่งที่
เจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อีกทั้งการพัฒนาของเกาะลังกาวีในครั้ง
นี้ท าให้คนท้องถ่ินต่างยกความดีความชอบให้กับ มหาเธร์ ว่าเป็นผู้มอบชีวิตให้กับลังกาวีอย่างแท้จริง 

จึงสรุปได้ว่า ต านานนางเลือดขาว หรือเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี เป็นการพยายามน าเอา
อดีตที่มีการบอกเล่ากันมาอย่างยาวนาน ทว่าด้วยลักษณะของต านานเรื่องเล่าท าให้เป็นเรื่องราวที่
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการยกต านานให้กลายเป็นประวัติศาสตร์ 
อีกทั้งความเช่ือของคนในท้องถ่ินที่เช่ือว่าเรื่องราวดังกล่าวเคยเกิดข้ึนจริง ท าให้เรื่องราวเหล่าน้ียังคง
ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ด้วยคุณลักษณะเหล่านี้ท าให้ต านานนางเลือดขาวกลายเป็นประเพณี
ประดิษฐ์ 
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ประเด็นที่ต้องวิเคราะห์ต่อมาคือ ต านานนางเลือดขาวในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรม เนื่องจาก
ตัวของต านานนางเลือดขาวนั้นไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่เป็นประเพณีประดิษฐ์ที่ช่วงชิงความหมายและ
บทบาทในสังคมเท่านั้น หากแต่ตัวของต านานยังสามารถน ามาแปรเปลี่ยนเป็นสินค้าที่กระตุ้น
เศรษฐกิจในเกาะลังกาวีได้อีกด้วย 

ต ำนำนนำงเลือดขำวในฐำนะสินค้ำวัฒนธรรม 

ทุนทางวัฒนธรรม 

“ทุน” หมายถึง สิ่งที่มีอยู่เดิมสามารถน ามาหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ โดยทุนอาจจะเป็น
สิ่งที่จับต้องได้ หรือจับต้องไม่ได้ ซึ่ง “ทุน” สามารถแบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
วัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์ ต านานนางเลือดขาวที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาถือเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมที่ในปัจจุบันถูกสะสมเป็นความรู้ 

ต านานนางเลือดขาว หรือต านานพระนางมะห์ซูร ีแห่งเกาะลังกาวี ถือเป็นทุนวัฒนธรรมอย่าง
หนึ่งที่ถูกสะสมเป็นความรู้ โดยต านานได้ก่อตัวจากการเป็นเรื่องเล่าที่ถูกเล่าจากบรรพบุรุษในท้องถ่ิน
ลังกาวีถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น กระทั่งกลายเป็นความเช่ือที่มีร่วมกันในท้องถ่ิน ต่อมาเมื่อตุนกู อับดุล ระฮ์มัน 
ยกระดับต านานให้กลายเป็นประวัติศาสตร์ จึงเกิดการสะสมความรู้ของทุนทางวัฒนธรรมจาก
สถาบันการศึกษาแทน ท าให้ต านานถูกถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศไม่เพียงแค่ในท้องถ่ินเท่าน้ัน และ
เมื่อเกิดการรับรู้ของผู้คน ในเวลาต่อมาทุนวัฒนธรรมจึงถูกแปรรูปเพื่อใช้หาผลประโยชน์ และแปร
เปลี่ยนเป็นทุนทางเศรษฐกิจ โดยสัมพันธ์กับประเพณีประดิษฐ์ที่มีการน าเอาวัตถุดิบโบราณ หรือเหล่า
ทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมในท้องถ่ินมาประดิษฐ์เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของสังคม ซึ่งการเกิดข้ึนของ
ประเพณีประดิษฐ์ส่งผลให้เกิดสินค้าทางวัฒนธรรม ในรูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเมืองจ าลอง
มะห์ซูรี โดยมีวัฒนธรรมฝังตัวเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าหรือบริการ  

Jean Baudrillard กล่าวว่าสินค้าวัฒนธรรมมีระบบสัญญะหนึ่งต่อหน้าที่ของสินค้าในมิติทาง
วัฒนธรรมที่ความหมายแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้า หากแต่เป็นนัยยะทางสังคมบ่งช้ีกับคุณค่าเพื่อมี
มูลค่าแลกเปลี่ยนและมีอิทธิพลต่อการบริโภคต่าง ๆ ต านานนางเลือดขาวจึงมีลักษณะของทุน
สัญลักษณ์ ที่กลุ่มคนบางกลุ่มที่มีความรู้หรอืความเช่ือชุดเดียวกัน เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวท้องถ่ิน ที่รับรู้
เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีในฐานะของประวัติศาสตร์ประเทศ ต านานดังกล่าวถือเป็นการแสดงอัต
ลักษณ์ และตัวตนของชาวมาเลเซีย นอกจากนี้สินค้าท้องถ่ินในเมืองจ าลองมะห์ซูรีไม่ว่าจะเป็น น้ ามัน
ปลิงทะเล น้ าหอม หนังสือ และน้ าดื่มศักดิ์สิทธ์ิ ก็ได้แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของท้องถ่ินเช่นกัน 
เนื่องจากสินค้าเหล่าน้ีมีเพียงแค่ในเมืองจ าลองมะหซ์ูรีเท่านั้น จึงเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่เข้า
มาในเมืองจ าลองได้สัมผัสและซื้อไปเป็นของที่ระลึก  

ต านานนางเลือดขาวที่ถูกน ามาเป็นสินค้า ไม่ได้มีขึ้นเพื่อตอบสนองด้านการใช้สอย ทว่าการมี
ข้ึนของตัวสินค้าได้สร้างเอกลักษณ์และอ านาจในระดับปัจเจก การสร้างเมืองจ าลองมะห์ซูรีทีอ่้างอิงถึง
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เรื่องเล่า ได้แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมแบบเฉพาะตัวของลังกาวี เช่น ในพิพิธภัณฑ์มีการ
จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ท้องถ่ินลังกาวี รวมไปถึงจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของพระนางมะห์ซูรี และ
เจ้าเมือง นอกจากนี้ยังมีการจัดสถานที่เมืองจ าลองมะห์ซูรีให้มีบรรยากาศคล้ายคลึงกับเกาะลังกาวีใน
อดีต ทั้งหมดนี้แสดงถึงการมีประวัติศาสตร์ของท้องถ่ินตนเอง เพื่อให้คนในท้องถ่ินได้ตระหนักถึงความ
เป็นมาของตนและสร้างความเป็นเอกภาพให้กับคนในท้องถ่ิน 

 

การกลายเป็นสินค้าและความจริงแท้ 

เมื่อกล่าวถึงทุนวัฒนธรรมไปแล้ว ประเด็นต่อมาจะต้องพิจารณาในสินค้าวัฒนธรรมคือ 
กระบวนการกลายเป็นสินค้า ซึ่งจากการศึกษาท าให้เห็นว่ากระบวนการกลายเป็นสินค้าของต านาน
นางเลือดขาวในเกาะลังกาวี มาจากการใช้กระบวนการ 3 อย่างด้วยกัน ดังนี้ 

1. การเล็งเห็นคุณค่าของต านานท้องถ่ิน 

ต านานท้องถ่ินเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ถือได้ว่ามีแทบทุกพื้นที่ของโลก หากแต่ประเทศ
มาเลเซียได้เล็งเห็นความส าคัญของทรัพยากรที่ตนม ีกระทัง่น าไปสู่การน าเอาต านานท้องถ่ินมาต่อยอด 
และพัฒนาจนสามารถฟื้นฟูเกาะลังกาวีได้ในปัจจุบัน เนื่องจากในอดีตเกาะลังกาวีเป็นพื้นที่ทุรกันดาร 
ไร้ความเจริญ ชาวท้องถ่ินที่ต้องการพัฒนาลังกาวีเล็งเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติของเกาะลังกาวี
สมบูรณ์ เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทว่ายังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี จึงมีการน าเอา
ต านานท้องถ่ินอย่างต านานนางเลือดขาวที่มีเรื่องราวบอกเล่าความเป็นมาของเกาะลังกาวีมาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์เปิดเกาะลังกาวี โดยต านานดังกล่าวเป็นเรื่องราวที่คนท้องถ่ินเช่ือว่าเป็นเรื่องจริงและ
ต่างให้ความเคารพ อีกทั้งต านานนางเลือดขาวเป็นเรื่องเล่าที่น าเสนอลักษณะวิถีชีวิตของคนลังกาวีได้
เป็นอย่างดี คนลังกาวีจึงภูมิใจกับการน าเสนอต านานให้กับผู้คนทั่วไปได้รับรู้ รวมถึง ตุนกู อับดุล ระฮ์
มัน นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซียที่มีภูมิล าเนาอยู่ในรัฐเกดะห์ ต้องการพัฒนาบ้านเกิด
ของตนให้มีความเจริญก้าวหน้า จึงเอาต านานมาสร้างคุณค่าโดยการยกระดับให้ต านานพระนางมะห์ซู
รีกลายเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศ ต านานดังกล่าวจึงมีคุณค่ามากกว่าต านานท้องถ่ินที่ถูกเล่าแบบ
ปากต่อปาก อีกทั้งต านานท้องถ่ินได้กลายเป็นที่รับรู้ของคนทั่วทั้งประเทศ เมื่อเรื่องราวจากท้องถ่ิน
กลายเป็นประวัติศาสตร์ประเทศ ท้องถ่ินลังกาวีเองก็ถูกให้ความส าคัญในฐานะเกาะแห่งประวัติศาสตร์
ตามไปด้วย 

2. ต านานสู่การเป็นสินค้า 

เมื่อต านานถูกยกระดับกลายเป็นประวัติศาสตร์ประเทศ สิ่งต่อมาที่ ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน ท า
คือการต่อยอดเรื่องราวของต านานท้องถ่ินให้เป็นมากกว่าเรือ่งเลา่ เนื่องจากดูจะเปน็ไปไม่ได้เลยที่เกาะ
ลังกาวีจะพัฒนาต่อไปได้เพียงแค่การยกระดับต านานเรือ่งเล่าให้กลายเปน็ประวัติศาสตร์ ในเวลาต่อมา
ตุนกูจึงได้น าเอาเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีมาสร้างเป็นภาพยนตร์ แปรเปลี่ยนเรื่องราวในหนังสือ
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เรียนให้กลายเป็นสื่อบันเทิง เพื่อเข้าถึงประชาชนมากขึ้น และการสร้างภาพยนตร์นี่เองคือจุดเริ่มต้นที่
น าต านานนางเลือดขาวไปสู่การกลายเป็นสินค้า เนื่องจากผลการตอบรับของภาพยนตร์ในทางที่ดี ท า
ให้เกาะลังกาวีได้รับความสนใจในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว ผู้คนที่ได้ชมภาพยนตร์เกิดความต้องการ 
“ตามรอย” ภาพยนตร์ บริเวณสุสานพระนางมะห์ซูรีจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ รองรับ
นักท่องเที่ยวที่ได้ชมภาพยนตร์และเกิดความต้องการมาเยี่ยมชมสถานที่เกิดเหตุจริง ไม่เพียงแค่ตุนกู 
เท่าน้ันที่ต้องการจะพัฒนาเกาะลังกาวี และน าเอาเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีมาพัฒนาจนกลายเป็น
สินค้าวัฒนธรรม หากแต่ มหาเธร์ โมฮะหมัด เองก็มีความประสงค์และจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับตันกู 
เมื่อครั้งที่เขาได้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสิ่งแรกที่เขาปฏิบัติงานคือการพัฒนาเกาะลังกาวี โดยการตั้ง
องค์กร LADA ข้ึน ท าให้เกาะลังกาวีกลายเป็นเมืองที่ได้สิทธิพิเศษในการปกครอง (Rosidi B.Jusoh, 
สัมภาษณ์ 2020) กล่าวคือมีองค์กรที่พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตของคนท้องถ่ิน
โดยเฉพาะ นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้ท าการน าเอาต านานมาใช้ในการโฆษณาเกาะลังกาวีเพื่อเชิญ
ชวนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวไทยได้เข้ามาเที่ยวลังกาวี มหาเธร์จึงใช้เรื่องราวของพระ
นางมะห์ซูรีที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย นั่นคือเนื้อความตรงช่วงท้ายของเรื่องเล่าที่กล่าวว่า “ดา
รุส” และ “ทายาท” ของพระนางมะห์ซูรหีนีไปตั้งถ่ินฐาน ณ ภูเก็ต รัฐบาลมาเลเซยีจึงพบกบั ศิรินทรา 
ยาหยี ทายาทรุ่นที่ 7 โดยมีดาบประจ าตัวของวัน ดารุส ผู้เป็นน้องชายของลุสต่านเกาะลังกาวีเป็น
หลักฐาน หลังจากเรื่องราวของทายาทแพร่สะพัดออกไปยังประเทศไทย เกาะลังกาวีจึงได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างมาก กระทั่งทางมาเลเซียได้ออกกฎหมายละเว้น Passport 
ให้กับนักท่องเที่ยวไทย และในเวลาต่อมาองค์กร LADA ก็ได้เล็งเห็นว่าควรพัฒนาพื้นที่สุสานเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามา จึงได้มอบหมายให้  อิสมาแอล ฮานาเปีย ชาวลังกาวีผู้มี
ความสามารถทางด้านศิลปะทุกแขนง ออกแบบสุสานพระนางมะห์ซูรีข้ึนใหม่ จนเกิดเมืองจ าลองมะห์
ซูรี หรือ Kota Mahsuri ข้ึน อีกทั้งมอบหมายให้อิสมาแอล และ Ahmad B.Sulong เป็นผู้บริหาร
จนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบันสินค้าวัฒนธรรมเกี่ยวต านานนางเลือดขาว สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
สินค้าวัฒนธรรมในรูปแบบสถานที่ และสินค้าวัฒนธรรมในรูปแบบสิ่งของ โดยสินค้าประเภทแรกที่
เป็นสินค้าในรูปแบบสถานที่ มีรูปแบบการน าเสนอจากการน าเอาต านานนางเลือดขาวมาผูกโยงเข้ากบั
สถานที่ต่าง ๆ  ที่ถูกพูดถึงในเรื่องเล่า โดยสถานที่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณเมืองจ าลองมะห์ซูรี มีการ
เก็บเงินค่าเข้าสถานที่ เมืองจ าลองมะห์ซูรีจึงถือเป็นสินค้าที่สามารถแปรรูปเป็นเงินตราได้  สร้างโดย
รัฐบาลมาเลเซีย ก่อนจะมอบให้ อิสมาแอล ฮานาเปีย และ Ahmad B.Sulong เป็นผู้บริหารเมือง
จ าลองมะห์ซูรีจนถึงปัจจุบัน และในประเภทต่อมาคือ สินค้าในรูปแบบสิ่งของโดยสินค้าในประเภทนี้
ออกเป็น 3 แบบ โดยสินค้าแบบแรกจะเป็นสินค้าที่อ้างอิงจากเรื่องราวของต านานนางเลือดขาว เช่น 
น้ าหอมมะห์ซูรี ที่เช่ือกันว่าเป็นกลิ่นดอกชมนาดที่พระนางมะห์ซรูีโปรดปราน ทางผู้บริหารเมอืงจ าลอง
จึงได้น าเอากลิ่นดังกล่าวมาแปรรูปเป็นน้ าหอม และน้ าดื่มศักดิ์สิทธ์ิ ที่เช่ือว่าบ่อน้ าถูกพบโดยพระนาง
มะห์ซูรี และในบ่อน้ ามีแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพ ส่วนสินค้าในแบบที่สองคือ สินค้าท้องถ่ิน ซึ่งทางผู้บริหาร
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เล็งเห็นว่าเมื่อสร้างเมืองจ าลองมะห์ซูรีที่มีจุดประสงค์คือการน าเสนอวัฒนธรรมลังกาวีให้นักท่องเที่ยว
ได้ศึกษา จึงเห็นควรว่าต้องมีสินค้าท้องถ่ินของลังกาวีให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อเป็นของระลึกด้วย ได้แก่ 
น้ ามันปลิงทะเล ของข้ึนช่ือของลังกาวี ท าจากปลิงทะเล เช่ือว่าเป็นยาที่ใช้ทาแผลสดจะช่วยสมานแผล 
ทาบริเวณที่ปวดเมื่อยจะบรรเทาอาการลง นอกจากนี้ยังมีกาแฟพันธ์ุท้องถ่ินลังกาวี รังนก รวมไปถึง
ขนมท้องถ่ิน เช่น ขนมลา ขนมดอกจอก ขนมดีซ า เป็นต้น และสินค้าแบบสุดท้ายคือ ของที่ระลึก 
ได้แก่ พวงกุญแจ กริชไม้ หนังสือต านานมะห์ซูรี ฯลฯ 

3. การรักษาคุณค่าของต านานให้คงอยู่ 

จากหัวข้อต านานสู่การเป็นสินค้าจะเห็นได้ว่า รัฐบาลมาเลเซียเล็งเห็นความส า คัญของ
ทรัพยากรท้องถ่ินอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือแม้แต่
ทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้ในกระบวนการผลิตสินค้าซึ่งในที่นี้คือ “Kota Mahsuri” มีคนท้องถ่ินเป็น
ส่วนหนึ่งในการผลิต อีกทั้งยังมอบอ านาจให้คนท้องถ่ินในการบริหารเมืองจ าลอง ส่งผลให้ผู้บริหารซึ่ง
เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าให้ทรัพยากรท้องถ่ินมากกว่ารัฐบาล สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผู้บริหารได้ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านบริเวณโดยรอบได้เข้ามาท างานในเมอืง
จ าลองมะห์ซูรี นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินลังกาวีโดยการรับเอาสินค้ามาขายในบริเวณ
เมืองจ าลอง หรือหากเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการเข้ามาขาย ทางผู้บริหารก็ได้จัดพื้นที่ส าหรับเช่าขาย
ของ ท าให้ในเมืองจ าลองมะหซูรีนอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์ และหมู่บ้านจ าลองแล้ว ยังมีสินค้าท้องถ่ินให้
นักท่องเที่ยวได้ซื้อเป็นของที่ระลึกกลับไปด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เองท าให้สินค้าวัฒนธรรมอย่างเมือง
จ าลองมะห์ซูรี หรือ Kota Mahsuri ยังคงรักษาเสถียรภาพของสินค้าไว้ได้ เนื่องจากทั้งผู้บริหาร พนัง
งาน รวมไปถึงผู้เข้ามาค้าขาย ต่างเป็นคนท้องถ่ินที่เห็นคุณค่าในต านานอย่างลึกซึ้ง จึงเกิดการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา 

อย่างไรก็ตามสินค้าวัฒนธรรมต่างก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลากหลายว่า วัฒนธรรมที่ถูกท า
ให้กลายเป็นสินค้าอาจสูญเสยีความหมายและความส าคัญ จากการที่มีนายทุนเข้ามาสร้างพิธีกรรมเพือ่
รองรับนักท่องเที่ยว ทว่าในงานของ Erik Cohen และ ญาณวุฒิ ดวงดารา ทัศนะดังกล่าวไม่เป็นจริง
เสมอไป ในทางกลับกันอาจเปน็พื้นที่ในการน าเสนอวัฒนธรรมของตนให้กับผู้คนที่สนใจได้เข้ามาศึกษา
ได้ เช่นเดียวกับต านานนางเลือดขาว หรือต านานพระนางมะห์ซูรีในเกาะลังกาวี ที่น าเอาวัฒนธรรม
ของชาวลังกาวีมาเป็นสินค้าให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชม อีกทั้งชาวลังกาวียังให้ความช่ืนชมต่อ
อดีตนายกมหาเธร์ โมฮะหมัดที่ได้น าเอาต านานดังกล่าวมาเพิ่มมูลค่า และพัฒนาเกาะลังกาวีจน
เจริญก้าวหน้าได้ในปัจจุบัน 
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ความลื่นไหลทางวัฒนธรรม 

ในประเด็นต่อมาที่ผู้ศึกษาได้น ามาพิจารณาร่วมด้วยนั่นคือความลื่นไหลทางวัฒนธรรม 
เนื่องจากในปัจจุบันที่ข่าวสารต่าง ๆ  เคลื่อนที่ไปมาอย่างไร้พรมแดน ด้วยเหตุน้ีเองทางรัฐบาลมาเลเซยี
จึงใช้ประโยชน์ดังกล่าวในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวต านานนางเลือดขาว และสร้างช่ือเสียงให้กับเกาะ
ลังกาวี 

Arjun Appadurai ได้เสนอความลื่นไหลทางวัฒนธรรมไว้ 5 ด้าน ได้แก่ Ethnoscapes การ
เคลื่อนย้ายของผู้คนทั่วโลก Technoscapes เทคโนโลยี Financescapes การเคลื่อนย้ายของเงินทุน
อย่างเสรี Mediascapes พื้นที่ซึ่งการสื่อสารไร้ขีดจ ากัด และ Ideoscapes ความคิด อุดมคติที่
แพร่หลายไปทั่วโลก โดยในการพิจารณาถึงการประชาสัมพันธ์เกาะลงักาวีจนได้รับความนิยมไปทั่วโลก
ผู้ศึกษาจึงน าเอาความลื่นไหลทางวัฒนธรรมด้าน Mediascapes เพื่อให้เห็นว่าในยุคโลกาภิวัตน์ส่งผล
ให้เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีแพร่กระจายไปอย่างไร้พรมแดน 

Mediascapes หรือ พื้นที่ที่การสื่อสารที่ไร้ขีดจ ากัด น าไปสู่การหลั่งไหลของข้อมูล ข่าวสาร 
ที่เช่ือมโยงกันทั่วโลก ส่งผลให้ผู้คนสามารถรับรู้ข่าวสารได้แม้ว่าจะมาจากพื้นที่ห่างไกล เช่นเดียวกับ
การประชาสัมพันธ์เกาะลังกาวี ที่มีการเผยแพร่เรื่องราวของต านานท้องถ่ินของเกาะลังกาวีไปยังพื้นที่
ประเทศใกล้เคียง เช่น ประเทศไทย ท าให้ผู้คนได้รับรู้เรื่องราวจนกระทั่งเกิดความสนใจและเลือกที่จะ
ไปเที่ยวเกาะลังกาวี 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าต านานนางเลือดขาวในฐานะสินค้าวัฒนธรรม เกิดจากการเล็งเห็น
คุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีในท้องถ่ิน น าไปสู่การพัฒนาและแปรรูปกลายเป็นสินค้ าที่
สามารถแสวงหาผลประโยชน์ได้ และถึงแม้ว่าต านานที่ชาวท้องถ่ินเช่ือกันว่าเป็นเรื่องจริง น าไปสู่การ
ให้คุณค่าและมองว่าเป็นความจริงแท้ ทว่าเมื่อกลายเป็นสินค้าก็ไม่ได้ลดทอนความจริงแท้ของต านาน 
ผู้คนท้องถ่ินกลับมองว่าเป็นการน าเสนออัตลักษณ์ของท้องถ่ิน อีกทั้งต านานดังกล่าวช่วยให้เกาะลังกา
วีได้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ทั้งนี้สินค้าวัฒนธรรมอย่างต านานนางเลือดขาวจะประสบความส าเร็จไม่ได้
เลย หากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งการใช้พิธีกรรมถอนค าสาป และการตามหาทายาทนั้นถือได้ว่า
เป็นการโฆษณาที่แปลกใหม่ และส่งผลดีต่อในแง่ความเช่ือกับทั้งทางคนลังกาวีเอง และสร้างความขลัง
ให้กับคนไทยที่มีความเช่ือคล้ายคลึงกัน 

 

สรุปผลกำรศึกษำ 

 จากการศึกษาเรื่อง ต านานนางเลือดขาวกับการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรมในเมืองจ าลองมะห์
ซูรี แหล่งท่องเที่ยวเกาะลังกาวี โดยใช้แนวคิด ประเพณีประดิษฐ์ (Inventing Traditions) และ สินค้า
วัฒนธรรม (Commoditization) ท าให้ผู้ ศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า ต านานถือเป็น
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ที่หากพิจารณาในมิติของการสร้างประเพณีประดิษฐ์นั้น ถือเป็นวัตถุดิบ
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โบราณ ที่มีการอ้างอิงถึงอดีต กล่าวคือผู้คนถือว่าเป็นเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับสภาพสังคมในอดีต ในเวลาต่อมาเกิดการประดิษฐ์เรื่องราวของต านานเพิ่มเติมเพื่อให้ต านาน
ยังคงด ารงอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังสร้างอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มคนท้องถ่ินลังกาวีอีกด้วย การเกิดข้ึนของ
ประเพณีประดิษฐ์น าไปสู่การผลิตสินค้าวัฒนธรรมที่ต้องด ารงอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งในมิติของสินค้าวัฒนธรรม ต านานนางเลือดขาวถือว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถใช้
แปรรูปเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ ต านานนางเลือดขาวที่ถูกท าให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมใน
ปัจจุบัน มาจากความต้องการที่จะพัฒนาเกาะลังกาวีซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ขาดความเจริญ 
รัฐบาลจึงน าเอาต านานในฐานะทุนวัฒนธรรมมาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับเกาะลังกาวี โดยการสร้าง
ประเพณีประดิษฐ์ สร้างคุณค่าให้กับต านานเพื่อให้สามารถด ารงอยู่ และรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม จนกระทั่งน าเอาต านานมาสร้างเป็นสินค้าในรูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยว คือ Kota 
Mahsuri และในปัจจุบันต านานนางเลือดขาว หรือต านานพระนางมะห์ซูรีก็ได้สร้างความเจริญให้กับ
เกาะลังกาวีจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งจากการประดิษฐ์เรื่องราว
เพิ่มเติมในฐานะประเพณี ท าให้การกลายเป็นสินค้าของต านานไม่ได้ลดทอนความเป็นจริงของ
วัฒนธรรมลง ในทางกลับกันผู้คนส่วนใหญ่มองว่าการน าเสนอเรื่องราวของต านานพระนางมะห์ซูรี
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมถือเป็นการน าเสนออตัลักษณ์ และน าเสนอความเป็นลังกาวีให้กบันักทอ่งเทีย่ว
ได้รับรู้ 
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ภาคผนวก 

รูปภาพ เมืองจ าลองมะห์ซูรี (Kota Mahsuri) 

 

 

ภาพที่ 4 ทางเข้าเมืองจ าลองมะหซ์ูรี หรือ Kota Mahsuri 

ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทรเ์พ็ญ 8 กรกฎาคม 2019 

ภาพที่ 5 ตั๋วส าหรับเข้าเมืองจ าลองมะหซ์ูรี ราคา 17 ริงกิตมาเลเซีย 

ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทรเ์พ็ญ 8 กรกฎาคม 2019 
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ภาพที่ 7 สุสานพระนางมะห์ซรูีจ าลอง 

ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทรเ์พ็ญ 8 กรกฎาคม 2019 

ภาพที่ 6 รูปวาดพระนางมะหซ์ูรีในจินตนาการ 

ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทรเ์พ็ญ 8 กรกฎาคม 2019 
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ภาพที่ 8 บ่อน  าศักดิ์สทิธ์ิ 

ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทรเ์พ็ญ 8 กรกฎาคม 2019 

 

ภาพที่ 9 น  าจากบอ่น  าศักดิ์สิทธ์ิ ขายในราคา 2 ริงกิตมาเลเซีย 

ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทรเ์พ็ญ 8 กรกฎาคม 2019 
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ภาพที่ 10 รังนก สินค้าท้องถ่ินลังกาวี 

ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทรเ์พ็ญ 31 มกราคม 2020 

 

ภาพที่ 11 ปลงิทะเลที่ถูกสกัดน  ามันแล้ว 

ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทรเ์พ็ญ 31 มกราคม 2020 
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ภาพที่ 12 สินค้าที่ขายในเมืองจ าลองมะห์ซรูี ได้แก่ น  าหอม หนังสือ และน  าดื่ม 

ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทรเ์พ็ญ 8 กรกฎาคม 2019 
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