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รำยงำนกำรศึกษำเฉพำะบุคคลเรื่อง ตำนำนนำงเลือดขำวกับกำรสร้ำงสินค้ำทำงวัฒนธรรมในเมือง
จ ำลองมะห์ซูรี แหล่ง ท่ องเที่ยวเกำะลังกำวี มี วัตถุ ป ระสงค์เ พื่อ 1) ศึก ษำกระบวนกำรกลำยเป็นประเพณี
ประดิษฐ์ของตำนำนนำงเลือดขำว และ 2) ศึก ษำกระบวนกำรกลำยเป็นสินค้ำทำงวัฒ นธรรมต่อสินค้ำที่
เกี่ยวข้องกับตำนำนนำงเลือดขำวในเมืองจำลองมะห์ซูรี งำนศึกษำชิ้นนี้ใช้วิธีกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ โดยใช้
แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ และแนวคิดกระบวนกลำยเป็นสินค้ำ ผู้ศึกษำได้แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มนักท่องเที่ยว แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ชำยและหญิง อำยุ 30 – 40 ปี
จำนวน 5 คน กลุ่มมัคคุเทศก์ จำนวน 5 คน และกลุ่มเจ้ำหน้ำที่พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ นำย Ahmad B.Sulong
และ นำย Rosidi B.Jusoh
จำกกำรศึกษำพบว่ำตำนำนนำงเลือดขำวถือเป็นทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม ที่หำกพิจำรณำในมิติของ
กำรสร้ำงประเพณีประดิษฐ์นั้น ถือเป็นวัตถุดิบโบรำณที่มีกำรอ้ำงอิงถึงอดีต เป็นเรื่องรำวอิงประวัติศำสตร์ที่
บอกเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับสภำพสังคมในอดีต ในเวลำต่อมำเกิดกำรประดิษฐ์เรือ่ งรำวของตำนำนเพิ่มเติมเพือ่ ให้
ตำนำนยังคงดำรงอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งกำรประดิษฐ์ตำนำนให้กลำยเป็นประวัติศำสตร์ยังสร้ำงอัตลักษณ์ให้กับ
กลุ่มคนท้องถิ่นลังกำวีได้มีบทบำทในสังคมมำเลเซีย ในกำรประดิษฐ์ตำนำนนำงเลือดขำว นอกจำกจะมีกำรทำ
เรื่องรำวให้กลำยเป็นประวัติศำสตร์แล้ว ทำงรัฐบำลยังได้สร้ำงประโยชน์ให้กับตำนำนโดยกำรสร้ำงสินค้ำ
วัฒนธรรม โดยตำนำนนำงเลือดขำวถือว่ำเป็นทุนทำงวัฒนธรรมทีส่ ำมำรถใช้แปรรูปเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นเงินตรำ
ได้ ตำนำนนำงเลือดขำวที่ถูกทำให้กลำยเป็นสินค้ำวัฒนธรรมในปั จจุบันมำจำกควำมต้องกำรที่จะพัฒนำเกำะ
ลังกำวีซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ทุรกันดำร ขำดควำมเจริญ รัฐบำลที่เล็งเห็นถึงคุณค่ำของทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมจึง
นำเอำตำนำนในมำต่อยอดและเพิ่มมูลค่ำให้กับเกำะลังกำวี โดยมีกำรสร้ำงสินค้ำในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น
ภำพยนตร์ เมืองจำลองมะห์ซู รี (Kota Mahsuri) สินค้ำท้องถิ่น นอกจำกนี้รัฐบำลมำเลเซียยังสำมำรถรักษำ
คุณค่ำของตำนำนในรูปแบบสินค้ำให้คงอญู่ได้ จำกกำรบริหำรทรัพยำกรท้องถิ่นอย่ำงมีคุณภำพ และในปัจจุบนั
ตำนำนนำงเลือดขำว หรือตำนำนพระนำงมะห์ซูรีก็ได้สร้ำงควำมเจริญให้กับเกำะลังกำวีจนกลำยเป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำกหลำกหลำยพื้นที่ทั้งนักท่องเที่ยวท้องถิ่น และ
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ซึ่งจำกกำรประดิษฐ์เรื่องรำวเพิ่มเติมในฐำนะประเพณี ทำให้กำรกลำยเป็นสินค้ำของ
ก

ตำนำนไม่ได้ลดทอนควำมเป็นจริงของวัฒนธรรมลง ในทำงกลับ กันผู้คนส่วนใหญ่มองว่ำกำรนำเสนอเรื่องรำว
ของตำนำนพระนำงมะห์ซูรีให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมถือเป็นกำรนำเสนออัตลักษณ์ และนำเสนอควำมเป็นลังกำ
วีให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้
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กิตติกรรมประกาศ
ในที่สุดงำนเขียนชิ้นนี้ก็ได้เดินทำงมำถึงส่วนสุดท้ำยนั่นคือกำรเขียนกิตติกรรมประกำศเพื่อขอบคุณทุก
สิ่งที่ทำให้ข้ำพเจ้ำมำถึงจุดนี้ได้ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ำกว่ำจะถึงวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ำยเลย งำนเขียนชิ้นนี้ก็
ไม่ใช่งำนเขียนที่ดีที่สุด อย่ำงไรก็ตำมข้ำพเจ้ำได้ พยำยำมบอกกับตัวเองว่ำให้ภูมิใจในงำนชิ้นนี้ เพรำะมันได้มำ
จำกพยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถของตัวเองแล้ว
ตลอดระยะเวลำที่ทำงำนชิ้นนี้ขึ้นมำตัวข้ำพเจ้ำต้องประสบปัญหำต่ำง ๆ มำกมำย ทั้งจำกภำยในจิตใจ
ของตัวเอง และจำกสถำนกำรณ์วิกฤตกำรณ์ Covid 19 ที่ทำให้งำนเขียนออกมำไม่ดีเท่ำที่ควร อย่ำงไรก็ตำมใน
ช่วงเวลำที่แม้แต่ข้ำพเจ้ำเองก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะให้กำลังใจตัวเอง กลับมีผู้คนรอบตัวที่คอยให้กำลังใจและฉุดให้
ข้ำพเจ้ำได้มีแรงใจทำงำนอีกครั้ง ในย่อหน้ำนี้ข้ำพเจ้ำจึงอยำกกล่ำวขอบคุณ ผู้สนับสนุนและให้ข้อมูล อันดับ
แรกคือ ครอบครัวที่คอยให้กำลังใจ โดยเฉพำะแม่ของข้ำพเจ้ำที่คอยเป็นกำลังสนับสนุนทั้งด้ำนกำรเงิน และ
ด้ำนข้อมูลที่ใช้ในกำรทำงำน คอยติดต่อกับมัคคุเทศก์จำกฝั่งมำเลเซียทำให้ข้ำพเจ้ำมีเนื้อหำในส่วนของเมือง
จำลองมะห์ซูรี ขอบคุณพี่เดือน ขอบคุณพี่ฟำร์ธี ที่คอยหำช่องทำงผู้ให้ข้อมูล อีกทั้งยังคอยถำมไถ่ควำมคืบหน้ำ
ของงำนเขียนชิ้นนี้เสมอ ขอบคุณผู้ให้สัมภำษณ์ทุกคนที่ยอมสละเวลำมำให้ข้อมูลในกำรศึกษำ ขอบคุณอำจำรย์
เอกรินทร์ พึ่งประชำ ที่ให้คำปรึกษำ ชี้นำ และถำมไถ่ทำให้งำนเขียนชิ้นนี้สำเร็จลุล่วง ถึงแม้ว่ำข้ำพเจ้ำจะ
ทำงำนช้ำจนอำจำรย์เป็นห่วงอยู่หลำยครั้ง
กำรที่ข้ำพเจ้ำเป็นเด็กต่ำงจังหวัดที่ต้องเข้ำมำใช้ชีวิตคนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ำยเลย โดยเฉพำะช่วงเวลำ
ยำกลำบำกจำกกำรทำงำนที่หันไปทำงไหนก็ไม่เจอทำงออกจนต้องจมดิ่งอยู่กับตัวเอง แต่ในช่วงเวลำนี้เองกลับ
มีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจข้ำพเจ้ำเสมอ ขอบคุณ ออมสิน และมุก เพื่อ นสนิทของข้ำพเจ้ำที่ช่วยกันผลักดันและ
เคี่ยวเข็ญกันจนงำนสำเร็จลุล่วง ขอบคุณ ยีนส์ และเฟื่อง เพื่อนกลุ่มสำมพี่น้องที่คอยให้กำลังใจและเป็นที่
ปรึกษำที่ดีมำตลอด ขอบคุณเพื่อนเอกมำนุษยวิทยำทุกคนที่เมื่อเจอหน้ำกันก็มักจะถำมไถ่ควำมเป็นไปตลอด
หำกไม่มีเพื่อน ๆ เหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำก็คงขำดกำลังใจในกำรทำงำนและใช้ชีวิตต่อไป
ขอบคุณเหล่ำไอดอลเกำหลี คิมแทยอน และ NCT ที่ทำให้ข้ำพเจ้ำยิ้มได้ในวันที่เหนื่อย เสียงเพลงของ
พวกเขำเป็นสิ่งที่คอยประโลมจิตใจให้กลับมำมีชีวิตชีวำอีกครั้ง กำรได้ไปคอนเสิร์ต ไปงำนแฟนอำร์ต ไปคำเฟ่
วันเกิด ได้พบปะกับผู้คนที่มีควำมชอบเหมือน ๆ เป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลำยควำมเครียดได้เป็นอย่ำงดี ทำให้มีพลัง
ใจที่จะทำงำนต่อไปได้
น่ำแปลกที่ก่อนหน้ำที่จะเขียนกิตติกรรมประกำศ ข้ำพเจ้ำมีสิ่งที่อยู่ในใจจำนวนมำกที่อยำกกลั่นกรอง
ออกมำลงในหน้ำกระดำษ คำดเดำไว้ว่ำสักสิบหน้ำเป็นอย่ำงต่ำ มีหลำยสิ่งหลำยอย่ำงที่อยำกขอบคุณ แต่เมื่อ
ลงมือเขียนจริงกลับนึกคำไม่ออกเสียได้
สุดท้ำยนี้อยำกขอบคุณตัวเองที่อดทนทำงำนมำได้จนสำเร็จ เนื่องจำกปัญหำในจิตใจที่ข้ำพเจ้ำต้อง
เผชิญทำให้ในหลำยครั้งข้ำพเจ้ำถอดใจ และไร้กำลังใจที่จะทำงำนต่อไป แต่ด้วยกำลังใจทั้งจำกเพื่ อนและคน
รอบตัว ข้ำพเจ้ำจึงได้ตระหนักว่ำกำรเดินทำงครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงข้ำพเจ้ำคนเดียว ทว่ำมีเพื่อนเดินร่วมทำงที่คอย
แบ่งปันเรื่องรำวกำรเดินทำงครั้งนี้ร่วมกัน งำนชิ้นนี้จึงเสร็จสิ้นได้
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บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
สังคมในระบบทุนนิยมที่ลว้ นมองสิง่ ต่าง ๆ รอบตัวเป็นสินค้าที่สามารถแลกเปลีย่ นเป็นเงินตรา
ได้ ซึ่ง ตามแนวคิดเศรษฐกิ จ ของมาร์ก (Marxian Economies) มองว่า ระบบทุ นนิยม คือ ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยระบบแห่งการสะสมทุน (Capital Accumulation) (ปกป้อง จัน
วิทย์, 2553 : 2) และทุนเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
กระบวนการแบ่ง งานกัน ได้แปรเปลี่ยนการผลิตเพื่อการบริโ ภค ไปสู่ก ารผลิตเพื่อการแลกเปลี่ยน
ผลผลิตต่าง ๆ ได้ก ลายสภาพเป็นสินค้า (commoditization) รวมถึงการใช้ชีวิตของผู้คนถูกทาให้
ผูกพันอยู่กับสินค้า จะเห็นได้ว่ากระบวนการกลายเป็นสินค้าดังกล่าวทาให้สังคมในอดีตที่เคยผลิตเพื่อ
การยังชีพเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมระบบทุนนิยม (ปัญญา เลิศสุขประเสริฐ, 2548 : 1)
กระบวนการดัง กล่าวไม่เ พียงแต่เกิ ดขึ้นกับ สินค้าที่ เป็นวัตถุ หรือผลผลิต เช่น ผลผลิตทาง
การเกษตร ข้าวของเครื่อ งใช้ อาหาร และอื่น ๆ ที่ จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน หากแต่ยัง รวมไปถึง
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และตานานความเชื่อ สามารถแปรเปลี่ยนเป็นสินค้าเพื่อแสวงหาทุนทาง
เศรษฐกิ จ เช่น การท่ อ งเที่ ยวเชิง เกษตร ที่ ส่ง เสริม ให้นัก ท่ องเที่ ยวได้เ ที่ ยวชมวิ ถีชี วิ ตของสั ง คม
เกษตรกรรม หรืองานประเพณีบุญบั้งไฟ ที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นามาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการจัดงานประเพณีและการพนัน (รติยา นิสะโสกะ, 2557) เป็นต้น
การนาประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และตานานความเชื่อ มาสร้างเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางด้านเศรษฐกิจได้กลายเป็นพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมที่มากกว่าการบริโภคเพียงเพื่อ
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ กล่าวคือพฤติกรรมการบริโภคประเพณี วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต และตานานความเชื่อ มีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ที่ อาศัย และ
ดารงชีวิตอยู่ในโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อน ซึ่งแตกต่างจากสังคมมนุษย์ในยุคเริ่มแรกที่มีการผลิตสินค้า
เพื่อการยังชีพ แต่ในปัจจุบันการผลิตสินค้าต่าง ๆ กลับมีขึ้นเพื่อทุนทางเศรษฐกิจ ทาให้ผู้คนในสังคม
ต้องดารงอยู่กับการแข่งขันและสภาพสั งคมที่มี ความเสี่ยงตลอดเวลา การหาที่พึ่งพาทางจิตใจจึงมี
ความสาคัญมากขึ้น รวมถึงด้วยลักษณะสังคมแบบทุนนิยมเมื่อมีสิ่งใดที่ได้รับความสนใจมากขึ้น สิ่ง
เหล่านั้นก็จะถึงทาให้ก ลายเป็นสินค้า เช่น การบูชาวัตถุมงคลชูชก (ณธษา วัง ปรีชา : 2559) จาก
เรื่องราวของตัวละคร “ชูชก” ในเวสสันดรชาดก ด้วยความเจ้าเล่ห์เพทุ บายรู้จักใช้การพูดให้เป็น
ประโยชน์ ทาให้ผู้คนเชื่อว่าการบูชาชูชกจะดลบันดาลให้ทุกอย่างตามทีเ่ อ่ยขอ รวมถึงการลงอาคมจาก
พระเกจิอาจารย์ชื่อ ดัง ส่งผลให้ผู้คนเริ่มศรัทธาและกราบไหว้ขอพรชูชกมากขึ้น นาไปสู่ การเช่าบูชา
วัตถุมงคลชนิดนี้ หรือพิธีสวดนพเคราะห์ (ประเสริฐ รุนรา : 2558) ในปัจจุบันมีขึ้นเพื่อเสริมสิริมงคล
และสะเดาะเคราะห์ ซึ่งในการจัดพิธีสวดนพเคราะห์จะมีขึ้นให้สอดคล้องกับผู้ร่วมพิธีตามกาลัง ทรัพย์
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หากผู้เข้าร่วมมีกาลังทรัพย์มากก็จะสามารถเข้าร่วมพิธีล่วงหน้าได้ แต่ในขณะเดียวกั นผู้ที่มีกาลังน้อยก็
ส่ง ผลให้เกิ ดคณะทาพิ ธีแบบเร่เพื่ อให้เ ข้าถึงชาวบ้านและกลุ่ม คนทั่ วไปได้ม ากขึ้น จะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบันแม้แต่พิธีกรรมและความเชื่อล้วนสามารถกลายสภาพเป็นสินค้าได้เช่นกัน
นอกจากนี้สิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างตานานความเชื่อยังถูกทาให้กลายเป็นสินค้าได้เช่นเดียวกัน
ด้วยลักษณะสังคมที่เป็นทุนนิยม การแสวงหาทุนทางด้านเศรษฐกิจมีความสาคัญอย่างมากในปัจจุบัน
จึงเกิดปรากฏการณ์ทางสังคมที่เรียกว่า “ประเพณีประดิษฐ์” เพื่อสร้างสรรค์ ต่อยอด และเพิ่มมูลค่า
ให้กับวัฒนธรรม ความเชื่อ และพิธีกรรมต่า ง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ดังเช่นตานานนางเลือดขาวที่ทาง
รัฐบาลมาเลเซียนามาเพิ่มมู ลค่าและสร้างจุดขายโดยการท าให้เรื่องราวที่ เป็นเพียงแค่เรื่องเล่ามา
สร้างสรรค์เชื่อมโยงเข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะลังกาวีอย่างเมืองจาลองมะห์ซูรี (Kota Mahsuri)
จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเกาะลังกาวีจนถึงปัจจุบัน โดยตานานนางเลือดขาวบนเกาะลังกาวีนั้น มี
ลักษณะเป็นประเพณีประดิษฐ์จากการนาเรื่องราวที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่นมาเพิ่มเติมเรือ่ งราวของนิทานที่
เป็นมุขปาฐะให้กลายเป็นเรื่องราวแบบเป็นลายลักษณ์อักษรลงในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ เกิดขึ้น
จากตุนกู อับดุล ระฮ์มัน ต้องการให้ผู้คนสนใจเกาะลังกาวีจนนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งยังได้เห็น
การสร้างสรรค์และต่อ เติมเรื่อ งราวไปในหลายรูปแบบ เช่น การนาตานานมาสร้างเป็นภาพยนตร์
ตลอดจนการออกตามหาทายาทพระนางมะห์ซูรี นาไปสู่การทาพิธีถอนคาสาป และการส ร้างเมือง
จาลองมะห์ซูรีขึ้น
เกาะลังกาวีเป็นสถานที่ที่ มีตานานเรื่องเล่าชื่อดังถูกพูดถึงและกล่าวขานกันมาอย่างยาวนาน
นั่นคือตานานนางเลือดขาว หรือตานานของพระนางมะห์ซูรี ตานานนางเลือดขาวเป็นเรื่องเล่าที่มักจะ
ถูกผูกโยงกับเกาะลังกาวี ซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อว่า “มะห์ซูรี” ได้สมรสกับพระอนุชา
ของท่านสุลต่านแห่งเกาะลังกาวี แต่ชีวิตของนางไม่ได้สวยงามดั่งเจ้าหญิงเนื่องจากนางถูกกลั่นแกล้ง
ตลอดเวลา จนกระทั่งวันหนึ่งพระนางมะห์ซูรีถูกใส่ร้ายว่าประพฤติตนผิดจารีตประเพณีไปคบชู้จึงถูก
สาเร็จโทษด้วยการประหารชีวิต ทว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจของเธอทาให้โลหิตที่หลั่งออกมาจากการถูก
กริชเฉือนลาคอกลายเป็นสีขาว อีกทั้งความเคียดแค้นของพระนางมะห์ซูรีส่งผลให้พระนางเอ่ ยคา
สาปแช่งเกาะลังกาวีให้เจอกับความโชคร้ายและหายนะ จนกระทั่งในเมื่อหลายปีก่อนทางการมาเลเซีย
ประกาศตามหาทายาทของพระนางมะห์ซูรีเพื่อถอนคาสาป เกาะลังกาวีจึงกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครัง้
ซึ่งตานานนางเลือดขาวถือเป็นตานานท้องถิ่นที่ผู้คนบนเกาะลังกาวีต่างให้ความเคารพและเชื่อว่าเป็น
เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง อีกทั้งยังมองว่าเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงความเป็นมาของเกาะลังกาวีได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างประเพณีประดิษฐ์ทั้งตุนกู อับดุล ระฮ์มัน นายกรัฐมนตรีคนแรกของ
มาเลเซีย และมหาเธร์ โมฮะหมัด นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน โดยทั้งสองท่านมีถิ่นกาเนิดในรัฐเกดะห์
ทาให้ทั้งคู่ต่างก็มีความผูกพันกับท้องถิ่นลังกาวี และเล็งเห็นว่าทรัพยากรท้องถิ่นในเกาะลังกาวีมีความ
อุดมสมบูรณ์ ทว่าไม่มีความเจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควร พวกเขาจึงได้นาตานานนางเลือดขาวมาประดิษฐ์
สร้างให้เรื่องราวมีความน่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจนสามารถใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของเกาะ
ลังกาวีได้
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ทั้งนีจ้ ากบทความของ สายฝน จิตนุพงศ์ เรื่อง นางเลือดขาว : ตานานกับการสร้างสินค้าทาง
วั ฒ นธรรม ได้ ก ล่ า วถึ ง ต านานนางเลื อ ดขาวจากหลากหลายท้ อ งถิ่ น ทางภาคใต้ ไม่ ว่ า จะเป็ น
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พัทลุง และชุมพร รวมถึงเกาะลังกาวี ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นมีการนาตานานมา
สร้างเป็นชื่อบ้านนามเมือง สถานที่ทางศาสนา และสถานที่ทางธรรมชาติ เช่น มีการสร้างรูปเคารพ
พระนางเลือ ดขาว ที่ วัดแม่ เ จ้าอยู่หัว อาเภอเชียรใหญ่ จัง หวัด นครศรีธรรมราช สร้างพระพุทธรูป
จาลองเจ้าแม่อยู่หัว ที่วัดท่าคุระ อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และสร้างพระพุทธสิหิงค์ วัดพระพุทธ
สิหิงค์ อาเภอนาโยง จังหวัด ตรัง เป็นต้น ซึ่งรูปเคารพต่าง ๆ เหล่านี้จะปรากฏให้เห็นในตานานนาง
เลือดขาวของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งนางเลือดขาวของทางภาคใต้นั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างไปจากนาง
เลือดขาวบนเกาะลังกาวี โดยตานานนางเลือดขาวในภาคใต้มักจะเป็นการพูดถึงหญิงที่มีพลังศรัท ธา
และทานุบารุงศาสนาเป็นสาคัญ หากแต่นางเลือดขาวแห่งเกาะลังกาวีนั้นพูดถึงหญิงที่ซื่อสัตย์ต่อชายผู้
เป็นที่รัก เป็นหญิงสาวที่ปราศจากมลทิน อีกทั้งนางเลือดขาวในลังกาวีมีวิถีชีวิตแบบมุสลิม ซึ่งท่านมหา
เธร์ โมฮะหมัด (Mahathir B.Mohamad) นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้เห็นถึงความสาคัญของตานาน
เลือดขาวในท้องถิ่นลังกาวี จึงสร้างสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมขึ้น
เช่น สร้างเรือนจาลองของพระนางมะห์ซูรี สร้างหลุมฝังศพของพระนางมะห์ซูรี รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับตานานนางเลือดขาว เป็นต้น ทาให้เกาะลังกาวีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์และ
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจานวนมาก
การนาตานานนางเลือดขาวมาเป็นจุดเด่นในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในเกาะลังกาวีถือเป็น
วิธีที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่ง เพราะถึงแม้ว่าจะปรากฏให้เห็นการนาเอาตานานมาสร้างเป็นชื่อสถานทีห่ รือรูป
เคารพในหลายสถานที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยตามที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วข้างต้น หากแต่ปัจจุบันมี
อิทธิพลของวัฒนธรรมบริโภคที่ผู้คนมักจะบริโภคตามกระแสนิยม ทาให้ตานานและเรื่องเล่านี้เลือน
หายไปตามกาลเวลา ซึ่ง แตกต่างจากเกาะลัง กาวีที่ นาเรื่องราวของนางเลือดขาวมาต่อยอดการ
ท่องเที่ยวโดยการนาเอาตานานมาอิงกับประวัติศาสตร์ และนาไปสู่การสร้างประเพณีประดิษฐ์ มีการ
ตามหาทายาทของพระนางมะห์ซูรรี ุ่นที่ 7 เพื่อเชิญมาทาพิธีลบคาสาปแห่งเกาะลังกาวี เกิดการกระพือ
ข่าวและสร้างกระแสความสนใจให้กับผูค้ นถึงตานานเรื่องเล่าดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้นทางการมาเลเซียยัง
ได้ประกาศว่าพบทายาทรุ่นที่ 7 ของพระนางมะห์ซูรี ซึ่งเป็นหญิงสาวชาวภูเก็ตชื่อ ศิรินทรา ยาหยี
หลังจากนั้นก็มีการจัดพิธีกรรมล้างคาสาปจนเป็นที่โจษจัน ส่งผลให้ผู้คนหลั่งไหลสู่เกาะลังกาวีเพื่อไป
เยือนถิ่นที่มีตานานนางเลือดขาว จนพลิกฟื้นเศรษฐกิจบนเกาะลังกาวีให้มั่งคั่งและคึกคัก ซึ่งสอดคล้อง
กับตานานเรื่องเล่าที่กล่าวขานกันสืบมา (เพิ่งอ้าง, 140) ลักษณะการสร้างประเพณีประดิษฐ์ดังกล่าว
ส่งผลต่อการช่วงชิงอานาจจะเห็นได้ว่า การที่ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน และมหาเธร์ โมฮะหมัด เป็นผู้ริเริ่ม
สร้างประดิษฐ์ จนกระทั่งทาให้เกาะลังกาวีมีความเจริญมากขึ้น ผู้คนในท้องถิ่น จึงยกย่องให้ทั้งตุนกู
และมหาเธร์ เป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจบนเกาะลังกาวีได้ในเวลาเพียง
ไม่กี่ปี
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เกาะลังกาวีถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ปี ค.ศ. 2013 มีสถิติการ
เข้าเดินทางโดยใช้ท่าเรือตามะลัง ซึ่งมีจานวนผู้เดินทางขาออกไปยังลังกาวีจานวน 101,300 คน และ
ตัวเลขขาเข้ามาในจังหวัดสตูลจานวน 102,834 คน รวม 204,134 คน (กรมเจ้าท่าจังหวัดสตูล อ้างใน
ขวัญชนก สุวรรณพงศ์, 2558 : 5) ด้วยบรรยากาศหมู่เกาะ ทะเล และที่สาคัญคือตานานของพระนาง
มะห์ซูรีที่คอยดึงดูดผู้คนให้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งจากการสันนิษฐานของผู้ศึกษา
มองว่าลักษณะการสร้างตานานนางเลือดขาวของเกาะลังกาวี มีการอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์และตัว
บุคคลที่มีชีวิตอยู่จริง รวมไปถึงเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรแี ละทายาทที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
เกาะลังกาวีกับประเทศไทย หรือแม้แต่ตานานนางเลือดขาวที่ปรากฏขึ้นในท้องถิ่นทางภาคใต้ของไทย
ส่งผลให้เกิดความสนใจในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีคติความเชื่อในลักษณะเดียวกันกับตานานของ
เกาะลังกาวี
เหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาตานานนางเลือดขาวกับ การสร้างสินค้าทางวัฒนธรรมในเมื อง
จาลองมะห์ซูรี แหล่งท่องเที่ยวเกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจากทบทวนวรรณกรรมที่
ผ่านมา ได้ปรากฏให้เห็นข้อมูลการศึกษาจานวนมาก แต่มักจะมุ่งเน้นไปที่ตานานนางเลือดขาวใน
ท้องถิ่นภาคใต้ของไทย อาทิ นางเลือดขาว : ตานานท้องถิ่นและพลังศรัทธาทางพระพุทธศาสนาบน
คาบสมุทรภาคใต้ ที่พูดถึงบทบาทของสตรีในพระพุทธศาสนา รวมไปถึงนางเลือดขาวที่มักปรากฏใน
รูปแบบของรูปเคารพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนา (ขวัญเรือน บุญกอบแก้ว, 2557) นางเลือด
ขาว : ตานานกับการสร้างสินค้าทางวัฒ นธรรม พูดถึงการนาเอาตานานนางเลือดขาวมาสร้างเป็น
สินค้าทั้งในภาคใต้ของประเทศไทยผ่ านรูปเคารพตามวัดในพระพุทธศาสนาในแง่ของประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น (สายฝน จิตนุพงศ์, 2557 – 2558)
นอกจากงานศึก ษาของนัก วิชาการไทย ยัง มี ง านศึก ษาเกี่ยวกั บ ตานานนางเลือดขาวของ
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) โดยงานเอกสารทั้งหมดเป็นการพูดถึงการนาตานาน
นางเลือ ดขาวมาพัฒนาเป็นสถานที่ท่ องเที่ยวเพื่อเพิ่ม มูลค่าให้กั บตานานความเชื่อ รวมทั้ ง พัฒนา
เศรษฐกิจบนพื้นที่ลังกาวีอีกด้วย ทว่าจากการพัฒนาการท่องเที่ยวนี้ได้ส่งผลไปยังพื้นที่ชุมชน จากการ
ที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้น รวมไปถึงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่ตามมา
จากงานที่ ศึก ษาทั้ ง หมดท าให้เ ห็นว่ า เรื่องราวตานานนางเลือดขาวถูก ให้ ความสนใจใน
การศึกษาเป็นอย่างมาก ในแง่ของการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่ในด้านตานานกับกระบวนการสร้าง
สินค้าทางวัฒ นธรรมในมิ ติของสังคมวิท ยาและมานุษยวิท ยา กล่าวคือ สินค้าที่ เกิ ดจากการนาเอา
วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม มาพัฒนาให้ตอบสนองกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง รวม
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ไปถึงการช่วงชิงอานาจ ซึ่งประเด็นดังกล่าวยังไม่มีการถูกพูดถึง โดยผู้ศึกษาจะเน้นศึกษาการกลายเป็น
ประเพณีประดิษฐ์ และการกลายเป็น สินค้าทางวัฒนธรรมของตานานนางเลือดขาวในฐานะแหล่ง
ท่องเที่ยวบนเกาะลังกาวี รวมถึงศึกษาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับตานานนางเลือดขาวประกอบเพื่อให้เห็นถึง
การนาเอาความเชื่อที่ไม่สามารถจับต้องได้มาแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ จับต้องได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา
ท่องเที่ยวในเมืองจาลองมะห์ซูรี สถานที่ที่เชื่อว่าเป็นพื้นที่ตามตานาน รวมถึง จับจ่ายสินค้าที่เกี่ยวกับ
ตานานไปเป็นที่ระลึก เช่น การผลิตน้าดื่มที่เชื่อว่าเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้าในเมืองจาลองมะห์ซูรี ซึ่ง
ตามตานานได้เล่าว่า พระนางมะห์ซูรีเป็นหญิงสาวที่เกิดมาพร้อมกับความโชคดี เมื่อเธอถือกาเนิดขึ้น
ครอบครัวของเธอก็ประสบพบเจอแต่เรื่องราวดี ๆ อี กหนึ่งเหตุการณ์ที่สนับสนุนความเชื่อเรื่องบุญ
บารมีของเธอนั่นคือ ในช่วงที่พระนางมะห์ซูรียังเด็ก บนเกาะลังกาวีค่อนข้างแห้งแล้ง แต่แล้ววันหนึ่ง
เธอได้ออกไปวิ่งเล่นตามประสาเด็กน้ อยวัยกาลังซน เธอนั่งเล่นดินทรายโดยใช้ไม้ขุดหลุมลงไป ทันใด
นั้นเธอก็พบเข้ากับแหล่งน้า ต่อมาบริเวณนั้นจึงกลายเป็นบ่อน้าสาหรับใช้สอย ผู้คนเชื่อว่าเป็นเพราะ
บุญบารมีของพระนางมะห์ซูรีที่ทาให้เจอแหล่งน้าแห่งนี้ บ่อน้านี้ผู้คนยังเชื่ออีกว่าช่วยรักษาโรคภัยไข้
เจ็บ ทาให้เกิดการนาน้าจากบ่อดังกล่าวมาบรรจุใส่ขวดน้าดื่มและขายให้นักท่องเทีย่ ว นอกจากนี้บ่อ น้า
นี้มีความเชื่ออีกว่าไม่มี วันแห้ง อีกทั้งเหตุการณ์ที่พระนางมะห์ซูรีถูกประหารชีวิตทาให้เลือดที่ ไหล
ออกมาเป็นสีขาวเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของเธอ เนื่องจากเลือดของคนทั่วไปจะมีสีแดงแต่การที่เรื่อง
เล่าทาให้เลือดของเธอกลายเป็นสีขาวถือเป็นความไม่ปกติธรรมดายิ่งเป็นการตอกย้าถึงความศักดิ์สิทธิ์
มีอิทธิฤทธิ์ เป็นต้น
เมืองจาลองมะห์ซูรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับตานานนางเลือดขาวใน
ลังกาวี ที่มีการนาเสนอเรื่องราวผ่านข้าวของเครื่องใช้ ภาพวาด เรือนจาลอง หลุมฝังศพ และบ่อน้า
ศักดิ์สิทธิ์ เมืองจาลองตั้งอยู่ที่ Kampung Mawat, Ulu Melaka เกาะลังกาวี โดยเมืองจาลองแห่งนี้มี
ความสาคัญต่อเรื่องราวตานานนางเลือดขาวที่ผู้ศึกษาสนใจ เนื่องจากเป็นสถานที่แห่งเดียวที่รวบรวม
เรื่องราวเกี่ยวกับพระนางมะห์ซูรี นาเสนอและจัดแสดงแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังมี
การผลิตน้าดื่มจากบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์มาขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมเรื่องราว รวมถึงผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ ที่เป็นสินค้าที่ระลึกและใช้พระนางมะห์ซูรีมาดึงดูด ผู้เข้าชม เช่น น้าหอม และหนังสือ เป็นต้น
ดัง นั้นในรายการศึก ษาเฉพาะบุ คคลฉบับ นี้จึง ได้เ ลือกนาเสนอประเด็น ดัง กล่า วเพื่อบอกถึง การ
กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมต่อสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับตานานนางเลือดขาวบนเกาะลังกาวี อีกทั้งการ
ให้คุณค่าและความหมายในตัวสินค้าวัฒนธรรม โดยใช้แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ และกระบวนการ
กลายเป็นสินค้า ในการอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษากระบวนการกลายเป็นประเพณีประดิษฐ์ของตานานนางเลือดขาว
2. เพือ่ ศึกษากระบวนการกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมต่อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับตานานนางเลือด
ขาวในเมืองจาลองมะห์ซูรี แหล่งท่องเที่ยวเกาะลังกาวี
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สมมติฐำนของกำรศึกษำ
เมื่ อ สั ง คมในปั จ จุบั น เข้ า สู่ ร ะบบทุ น นิ ย ม วั ฒ นธรรมจึ ง กลายเป็ น สิน ค้ า ที่ ถู ก ป้อ นเข้าสู่
กระบวนการผลิตเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรา เรื่องราวของตานานนางเลือดขาวที่โด่งดังและอ้างอิงกับ
ประวัติศาสตร์ในพื้นที่ท้องถิ่นของเกาะลังกาวีจึงสามารถแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นแผนการตลาดเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจบนเกาะลังกาวี
ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ขอบเขตด้ำนสถำนที่
การกาหนดขอบเขตด้านสถานที่ ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่ไปยัง เกาะลัง กาวี รัฐเกดะห์ ประเทศ
มาเลเซียโดยมุ่งเน้นไปที่สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับตานานนางเลือดขาวหรือพระนางมะห์ซูรี
2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาต้องการทาความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์การนาตานานนางเลือด
ขาวมาพั ฒ นาเป็นสินค้าทางวัฒ นธรรมเพื่อเพิ่ม มูล ค่าให้กั บท้ องถิ่น รวมไปถึง บริษัท ท่ องเที่ ยวใน
ประเทศไทยที่นาเอาตานานท้องถิ่นดังกล่าวมาเป็นจุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะลังกาวี
3. กลุ่มตัวอย่ำง
จากการลงพื้ นที่เพื่ อศึก ษาตานานนางเลือดขาวกั บการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรมในเมือง
จาลองมะห์ซูรี แหล่งท่องเที่ยวเกาะลังกาวี ผู้ศึกษาได้กาหนดกลุ่มผู้สัมภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้
เห็นมุมมองต่อการนาตานานมาสร้างสินค้าวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย ดังนี้
3.1 กลุ่ ม ผู้ เ ดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในเกาะลั ง กาวี โดยแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม
นัก ท่ อ งเที่ ยวท้ อ งถิ่น และกลุ่ม นัก ท่ องเที่ยวต่างชาติ ชายและหญิง อายุ 30 – 40 ปี
จานวน 5 คน เนื่องจากในปี ค.ศ. 2001 มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องการตามหาทายาท
พระนางมะห์ซูรีที่โด่งดังมากในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุดังกล่าวมีการรับรู้
เกี่ยวกับข่าวสารที่มากกว่าคนที่อายุต่ากว่า 30 ปี อีกทั้งช่วงอายุนี้มียังมีความสามารถทั้ง
ทางการเงิน และพละกาลังเพียงพอที่จะเข้ามาท่อ งเที่ยวในต่างประเทศได้ โดยผู้ศึกษา
จะทาการสัมภาษณ์เพื่อให้เห็นมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับตานานนางเลือดขาวบน
เกาะลังกาวี รวมถึงความสนใจที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะเข้ามาเที่ยว
ในเมืองจาลองมะห์ซูรี (Kota Mahsuri)
3.2 มัคคุเทศก์จากบริษัทท่องเที่ยวที่นานักท่องเที่ยวเข้ามาในเกาะลังกาวี จานวน 5 คน จาก
5 บริษัท เพื่อศึกษาและสอบถามลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เลือกมาเที่ยว
เกาะลังกาวี รวมไปถึงลักษณะการนาเสนอเรื่องราวตานานนางเลือดขาวในมุมมองของ
มัคคุเทศก์ต่อนักท่องเที่ยว
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3.3 เจ้ า หน้ า ที่ ใ นเมื อ งจ าลองมะห์ ซู รี (Kota Mahsuri) ได้ แ ก่ นาย Ahmad B.Sulong
ผู้บ ริหาร และ นาย Rosidi B.Jusoh ผู้ ร่วมก่อตั้งเมื องจาลองมะห์ซูรี เพื่อสอบถามถึง
ประวัติและความเป็นมาของเมืองจาลองมะห์ซูรี รวมถึงขั้นตอนการจัดแสดงเรื่องราวของ
ตานานนางเลือดขาวในหมู่บ้านจาลองและพิพิธภัณฑ์
4. ขอบเขตด้ำนสิ่งแวดล้อม
จากการลงภาคสนามในการศึกษางานครั้งนี้ ทาให้ผู้ศึกษาค้นพบปัญหาที่ส่งผลต่อการเก็บ
ข้อมูล ดังนี้
4.1 การลงภาคสนามครั้งที่สอง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2019 เป็นช่วงเวลาปิดภาคเรียนของ
โรงเรียนในประเทศมาเลเซีย ทาให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยี่ยมชม Kota Mahsuri
ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มครอบครัวของนักท่องเที่ยวท้องถิ่น ในขณะเดียวกันกลับไม่พบกลุ่ม
นัก ท่ อ งเที่ ยวต่างชาติเ ลย โดยเฉพาะนัก ท่ องเที่ ยวชาวไทยซึ่ง เป็นกลุ่ม นัก ท่ องเที่ ย ว
ต่างชาติหลักของ Kota Mahsuri เนื่องจากในเวลาดังกล่าวไม่ใช่ช่วงปิดภาคเรียน และ
ไม่ใช่ช่วงวันหยุดราชการของประเทศไทย
4.2 การลงภาคสนามครั้ ง ที่ ส าม วั น ที่ 31 มกราคม 2019 เปิ ด ช่ ว งเวลาต้ น ปี ที่ ผู้ ศึ ก ษา
คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเกาะลังกาวี แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่
ปกติจากเชื้อโรค COVID – 19 ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ทาให้บรรยากาศการท่องเที่ยวบนเกาะลังกาวีไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จานวน
นัก ท่ อ งเที่ ยวบางตา ภายใน Kota Mahsuri ไม่ พบนัก ท่ องเที่ ยวเลยสัก กลุ่ม การเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้จึงไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทาให้ข้อมูลในส่วนที่
เป็นทัศนคติของนักท่องเที่ยวมีจานวนจากัด
ระเบียบวิธีกำรศึกษำ
งานวิจัยชิ้นนี้เ ป็นการวิจัยที่ ใช้ร ะเบียบวิ ธี ในการศึก ษาแบบเชิง คุ ณ ภาพ ที่ มุ่ ง เน้นศึก ษา
กระบวนการกลายเป็นสินค้าของตานานนางเลือดขาวในแหล่ง ท่ องเที่ ยวเกาะลัง กาวี รัฐเกดะห์
ประเทศมาเลเซีย โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
1. ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัย หนังสือ วิทยานิพนธ์ งาน
วิชาการ และวารสารต่าง ๆ ว่าด้วยเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีที่ เ กี่ ยวกั บ ประเพณี
ประดิษฐ์ และกระบวนการกลายเป็นสินค้า รวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเกาะลังกาวี
ไม่ ว่าจะเป็นลัก ษณะทางภูมิ ศาสตร์ รายละเอียดสถานที่ ท่ องเที่ยว และการเดินทาง
นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตานานนางเลือดขาวในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ที่ นอกเหนือไปจากตานานนางเลือดขาวในลังกาวี เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและ
ความเชื่อ ที่ มี ร่วมกั น และเอกสารที่ เ กี่ ยวข้องกั บ เมื องจ าลอง หรือเมื องโบราณ และ
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พิ พิ ธภัณฑ์ เ พื่ อ ให้เ ห็นแง่มุ ม และเบื้องหลังแนวคิ ดการนาเสนอวัฒนธรรมผ่านสถานที่
เหล่านี้
2. กำรศึกษำภำคสนำม
2.1 ลงพื้นที่สารวจ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ลงไปยังเกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย ในสถานที่
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับตานานนางเลือดขาว ได้แก่ เมืองจาลองมะห์ซูรี ที่ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
พื้ นที่ จัดแสดง คือ พื้ นที่ จัดแสดงในอาคารหรือ พิพิธภัณฑ์ ที่ รวบรวมประเพณี วัฒ นธรรม
ท้ อ งถิ่นของชาวลัง กาวี และส่วนที่ 2 พื้นที่ จัดแสดงนอกอาคาร ที่ นาเสนอในรูปแบบของ
หมู่บ้านจาลอง จัดแสดงเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี สุสานพระนางมะห์ซูรี บ้านโบราณแบบ
เกดะห์ และบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์
การลงพื้นที่ครั้งแรกผู้ศึกษาได้สารวจทรัพยากรวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับตานานท้องถิ่น
โดยการเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยภาพถ่าย และสอบถามข้อมูลบางส่วนจากมัคคุเทศก์ที่นา
ผู้ศึกษาไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทาให้ผู้ศึกษาสามารถกาหนดขอบเขตของพื้นที่การศึกษาได้ นั่น
คือบริเวณเมืองจาลองมะห์ซูรีที่มีการนาเสนอเรื่องราวของตานานท้องถิ่น
2.2 การสังเกตการณ์
ในการลงภาคสนามผู้ศึกษาจะใช้การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยการเข้าไปชวน
พู ดคุยอย่างไม่ เ ป็นทางการกั บนักท่ องเที่ ยวท้องถิ่น และต่างประเทศที่มี ลัก ษณะตามกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ได้ก าหนดไว้ ที่ เ ข้ามาท่ อ งเที่ ยวในสถานที่ ที่ เ กี่ ยวข้องกั บ ตานานนางเลือดขาว
นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้ทาการติดต่อมัคคุเทศก์จากบริษัทท่องเที่ยวที่นานักท่องเที่ยวเข้ามาใน
เกาะลังกาวีเพื่อทาการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการเกี่ยวกับแบบแผนการท่องเที่ยวที่ได้จัดไว้
ส าหรั บ การน าเที่ ย วในแต่ล ะครั้ง เพื่ อ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ถึง อิท ธิ พ ลของต านานต่อการ
ท่องเที่ยว อีกทั้งเข้าไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในเมืองจาลองมะห์ซูรี อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ได้
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
สถำนที่ในกำรศึกษำ
สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับตานานนางเลือดขาว ได้แก่ เมืองจาลองมะห์ซูรี (Kota Mahsuri)
เนื่องจากเป็น สถานที่ ท่ อ งเที่ ยวที่ มี ก ารนาเสนอเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีอย่างเข้ม ข้น การที่
นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าวจึงย่อมเกิดจากความสนใจในตานานนางเลือด
ขาวบนเกาะลังกาวี
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ทราบถึงเรื่องเล่าตานานนางเลือดขาวจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงประวัติความเป็นมา และ
สภาพทั่วไปของเกาะลังกาวี
2. ทราบถึงแรงจูงใจต่อการพัฒนาตานานท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม
ระยะเวลำและแผนกำรดำเนินงำน
วัน / เดือน / ปี
เมษายน – กรกฎาคม 2019
กรกฎาคม 2019

สิงหาคม – ตุลาคม 2019

ตุลาคม 2019
พฤศจิกายน 2019
พฤศจิกายน 2019 - มกราคม 2020
มกราคม 2020
กุมภาพันธ์ 2020

เมษายน 2020

แผนกำรดำเนินงำน
- เริ่มศึกษาหัวข้อที่สนใจ
- ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัย
- ศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
และมีการเลือกพื้นที่ลงสนาม พร้อมกับ
ลงภาคสนามครั้งที่ 1 พอสังเขป เพื่อให้
รู้จักชุมชนที่เลือกและนามาเป็นพื้นฐาน
ของการศึกษาขั้นต่อไป
- เก็ บ รวบรวมข้อมู ล ที่ได้จ ากภาคสนาม
และนาข้อมู ล ที่ ได้ม าวิเ คราะห์และหา
แนวทางเพื่อการวิเคราะห์และตีความ
ทางมานุษยวิทยา
- เรี ย บเรี ย งข้ อ มู ล งานวิ จั ย บทที่ 1 – 3
และนาเสนอข้อมูล
- เรี ย บเรี ย งข้ อ มู ล งานวิ จั ย บทที่ 1 – 3
และนาเสนอข้อมูล
- ลงภาคสนามครั้งที่ 2
- นาข้อมูลที่ได้จากการลงสนามครั้งที่ 2
มารวบรวม วิเ คราะห์เ พื่อการตีค วาม
ทางมานุษยวิทยา และเรียบเรียง
- ลงภาคสนามครั้งที่ 3
- นาข้อมู ลที่ได้จากการลงสนามครั้งที่ 3
มารวบรวม วิเ คราะห์เ พื่อตีความทาง
มานุษยวิทยา และเรียบเรียง
- เรียบเรียงข้อมู ล บทที่ 4 – 5 และสรุป
ข้อมูล
- นาเสนอผลการศึกษา
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นิยำมศัพท์
ตำนำน เรื่องราวที่เล่าสืบทอดกันมา มีเนื้อหาที่สะท้อนภาพวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้น ๆ
เมืองจำลอง พื้นที่แสดงประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ และสร้างความเป็นเอกภาพให้กับชุมชน
ประเพณีประดิษฐ์ วัฒนธรรม พิธีกรรม หรือประเพณีที่ถูกผลิตซ้าในสังคมเพื่อสนองความ
ต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
กระบวนกำรกลำยเป็นสินค้ำ กระบวนการที่นาเอาวัตถุ หรือสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุมาพัฒนาและเพิ่ม
มูลค่าในการแลกเปลี่ยน
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กรอบคิดในกำรศึกษำ
ภาพที่ 1 ตานานนางเลือดขาวกับกลายเป็นสินค้านาไปสู่กับฟื้นฟูเกาะลังกาวี
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง ตานานนางเลือดขาวกับ การสร้างสินค้าทางวัฒนธรรมในเมืองจาลองมะห์ซูรี
แหล่งท่องเที่ยวเกาะลังกาวีนั้น จะเป็นการมุ่งเน้นศึกษาไปที่กระบวนการสร้างสินค้าผ่านเรื่องเล่าและ
ตานาน โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประเพณีประดิษฐ์ (Invented Tradition) และกระบวนการ
กลายเป็นสินค้า (Commodification) มาใช้อธิบายถึงสินค้าวัฒนธรรมในรูปแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่
พัฒนามาจากตานานเรื่องเล่าบนเกาะลังกาวี จนสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้ในปัจจุบัน
ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยผู้ศึกษาจะแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดทฤษฎีประเพณีประดิษฐ์ (Inventing Traditions)
2. แนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization)
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.แนวคิดทฤษฎีประเพณีประดิษฐ์
ในทุกพื้นที่ของสังคมมักมองว่า “ประเพณี” เป็นสิ่งที่สาคัญ เนื่องจากประเพณีนั้นหมายถึง
วัฒนธรรมประจาชาติ แสดงถึงทุนทางวัฒนธรรม ความเจริญรุ่งเรือง และเป็นเอกลักษณ์ โดยทั่วไปเมือ่
กล่าวถึงประเพณีผู้คนก็จะนึกถึงความเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต เช่น การไหว้ อาหารไทย
และเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น หากแต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ได้เกิดขึ้นไปตามช่วงเวลาทาให้
ประเพณีต่าง ๆ ที่มีขึ้นในแง่ของรายละเอียดอาจเลือนหายไปหรือถูกคิดขึ้นใหม่ปรับเปลี่ยนให้แตกต่าง
ไปจากในอดีต เพื่อให้ประเพณีเหล่านี้ยังถูกจาจดและปฏิบัติสืบต่อกันไป
ประเพณีในยุคโลกาภิวัตน์ไม่ได้มีเพียงพิธีกรรม ความเชื่อความศรัทธาที่มีขึ้นเพื่อความมั่นคง
ทางจิตใจอี ก ต่อ ไป แต่ป ระเพณียัง มี จุดประสงค์ไปในเรื่องของเศรษฐกิ จ อีก ด้วย โดยการนาเอา
วัฒนธรรมท้องถิ่นมาแปรเปลี่ยนเพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าวัฒนธรรม การสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในกลุ่มชาติพนั ธุ์
เป็นต้น (เมธาวี ศิริวงศ์, 2556 : 12) ดังนั้นจึงมีการประดิษฐ์ประเพณีขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัฒนธรรม
ในสั ง คมนั่ น เอง อี ก ทั้ ง ประเพณี ป ระดิ ษ ฐ์ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น เฉพาะประเพณี เ ท่ า นั้ น แต่ ร วมไปถึง การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของสังคมที่เกิดการผลิตซ้าและสร้างใหม่ของทรัพยากรวัฒนธรรมประเภท
ต่าง ๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป (เพิ่งอ้าง, 2556 : 13) เป็นการนาเอาสิ่งที่มีอยู่ในสังคมมาสร้างสรรค์
เป็นวัฒนธรรมประเพณีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่ท้องถิ่นนั่นเอง
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ประเพณีประดิษฐ์ (Invented Tradition) เกิดขึ้นในงานศึกษาของ อีริค ฮอบส์บอว์ม (Eric
Hobsbawm) โดยมองว่า ประเพณีถูกสร้างขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และประเพณีประดิษฐ์
เป็นปรากฏการณ์ท างสัง คมที่ เกี่ ยวข้องกั บการจัดการระเบียบสังคมเป็นแบบแผนปฏิบัติ (Set of
Practice) ถูก ถ่ายทอดออกมาในรูป แบบของกฎระเบียบและข้อปฏิบัติ เช่น ศาสนา ความเชื่ อ
พิธีกรรม เรื่องเล่ า ตานาน คติชน ประวัติศาสตร์และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เรียกรวมกันว่า “วัตถุดิบ
โบราณ” (Ancient Material) โดยเป็นสิ่งที่พยายามอ้างอิงถึงอดีตของสังคม นามาสร้างเป็นประเพณี
ประดิษฐ์จ นเกิ ดการปฏิบัติซ้า (Repetition) การปฏิบัติอย่างเป็นทางการ (Formalization) และ
ปฏิบัติอย่างมีพิธีการ (Ritualization) โดยอ้างอิงว่ามีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วกัน (Automatically Implies) เพื่อรับใช้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ในช่วงเวลาที่กาลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง (ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์, 2558 : 144)
ตัวอย่างประเพณีประดิษฐ์จากงานเขียนเรื่ องประเพณีประดิษฐ์และภาพชุมชนจิตรกรรมใน
นครชุม ของ นิติกร สิงห์ลอ (2558) กล่าวถึงปรากฏการณ์ทางสังคมเกี่ยวกับการโหยหาอดีตที่เกิ ดขึ้น
ในปัจจุบันส่งผลให้ชุมชนนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรนาเอาประเพณีและวัฒนธรรมที่เคย
มีในอดีตกลับมารื้อฟื้นใหม่อีกครั้ง โดยนาเอาวัตถุสิ่งของ สถาปัตยกรรม และจิตรกรรมในชุมชน เช่น
การจัดนิท รรศการหมุ นเวียนตลาดย้อนยุค พิพิธภัณฑ์ ก ารท าไม้ นครชุม ประเพณีก่ อเจดีย์ท ราย
ประเพณีลอยกระทงสาย เป็นต้น มาเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างประเพณีประดิษฐ์ครั้งนี้ เกิดการ
รวมกลุ่มขึ้นเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนของตนเองเพื่อนาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการต่อยอดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กับชุมชนแห่งนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเพณีประดิษฐ์เหล่านี้ล้วน
เป็นทุ นทางวัฒ นธรรมอันเก่ าแก่ของแหล่ง ชุม ชนแห่ง นี้ และเมื่ อนามาพัฒ นาและท านุบารุงเหล่า
สถานที่ สิ่งของ และจิตรกรรมอันเป็นมรดกของชุมชนก็สามารถสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้อย่างมาก
ในมุมมองของ Hobsbowm มองว่า ประโยชน์ของการที่มีประเพณีประดิษฐ์นั้นทาให้คนได้
เข้าใจภาพประวัติศาสตร์สังคมได้อย่างดี เนื่องจากตัวประเพณีประดิษฐ์เ ป็นส่วนหนึ่ง ของการนา
ประวัติศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมและสมานความสัมพันธ์ (Action and
Cement of Group) ให้กับกลุ่มหรือสังคมตน และมีหลายกรณีที่ตัวประเพณีประดิษฐ์นี้ได้สร้างความ
ขัดแย้งให้กับสังคม ดังนั้นประเพณีประดิษฐ์จึงเป็นภาพสะท้อนที่ใช้อธิบายบริบทของสังคมในช่วงเวลา
นั้นได้ดี (เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2545 : 16)
Hobsbowm ยังได้อธิบายอีกว่า ในบางครั้งประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้สัมพันธ์กับสัง คม
วัฒนธรรมในอดีต แต่เป็นการสร้างขึ้นใหม่โดยเรียกว่า “การอ้างอิงใหม่” โดยประเพณีประดิษฐ์ชนิดนี้
มักจะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันด่วน (Great Rapidity) เพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นเดียวกับการอ้างอิงอดีตมาสร้างเป็นประเพณีประดิษฐ์ (เอกรินทร์ พึ่ง
ประชา, 2545 : 15) อย่างไรก็ดีประเพณีประดิษฐ์ที่พบส่วนใหญ่มักจะมีการอ้างอิงถึงอดีตเป็นส่วน
ใหญ่ เช่น ประเพณีประดิษฐ์ในเพลินวาน ที่ มี ก ารสร้างหมู่บ้านย้อนยุคจ าลองขึ้นมา มี บ รรยากาศ
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คล้ายคลึงกับงานวัดที่มีชิงช้าสวรรค์ ร้านเกมต่าง ๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า เกิดขึ้นเพื่อ
รองรับ นัก ท่ อ งเที่ ยวชาวต่างชาติ ซึ่ง บรรยากาศที่ แตกต่างเหล่านี้ได้ส ร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับ
นักท่องเที่ยวจนสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในหัวหินให้ดีขึ้นได้ โดยการสร้างพื้นที่ดังกล่าวได้มีการอ้างอิง
เรื่องราววิถีชีวิตในอดีตของผู้คนในสังคมมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์, 2558) เป็นต้น
นอกจากนี้ Hobsbowm ยังเผยให้เห็นว่า ในบางครั้งประเพณีประดิษฐ์อาจเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูก
สร้างโดยสังคม หากแต่เกิดจากการริเริ่มเพียงคน ๆ เดียว หรือไม่ก็สามารถสืบหาร่องรอยของการสร้าง
ว่าก่อตัวขึ้นเมื่อใด เช่น ตานานการเกิดลูกเสือ ที่ถูกริเริ่มโดย Baden Powell หรือในกรณีสัญลักษณ์
นาซีของประเทศเยอรมันก็สามารถสืบหาประวัติการก่อตัวได้อย่างชัดเจน (เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2545
: 15)
อย่างไรก็ตามไม่ว่าประเพณีประดิษฐ์จะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตาม แต่ประเพณีประดิษฐ์ทาให้เห็น
ปรากฏการณ์ที่ ส ะท้ อ นถึง การเผชิญ หน้าระหว่างประเพณีเ ก่ า (Old Tradition) กั บ ประเพณีใหม่
(New Tradition) ซึ่ ง Hobsbawm ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า หากสั ง คมมี ป ระเพณี เ ก่ า ที่ จ ริ ง แท้ (Genuine
Tradition) สังคมนั้นก็ไม่จาเป็นต้อง “ประดิษฐ์” ประเพณีใหม่ขึ้นทดแทน ทั้งนี้เพราะประเพณีเก่า
ยังคงมีบทบาทและหน้าที่ในสังคมหรือยังมีศักยภาพที่จะรับใช้สถานการณ์ปัจจุบันได้จริง แต่เมื่อเวลา
ผ่านไป ประเพณีเก่าที่จริงแท้กลับไม่สามารถรับใช้สังคมได้ จึงเกิดการเผชิญหน้าต่อกันจนกลายเป็น
ปรากฏการณ์สร้าง “ประเพณีประดิษฐ์” ขึ้นมาอีกครั้ง (เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2545 : 15 – 16) อาจ
กล่าวได้ว่าการที่ประเพณีเก่าที่จริงแท้ไม่สามารถตอบสนองสังคมได้ย่อมต้องเกิ ดการเปลี่ยนแปลง
กลายเป็นประเพณีใหม่ที่มาจากการนาเอาอดีตมาปรุงแต่ง ต่อเติม และตีความใหม่ เพื่อรองรับกับ
ความลื่นไหลทางสังคมและรับใช้สังคมในปัจจุบัน
นอกจากประเพณีประดิษฐ์จะมีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในสังคมปัจจุบัน อีกสิ่งหนึ่งที่
เป็นหน้าที่ของประเพณีประดิษฐ์คือการช่วงชิงความหมายทางวัฒนธรรม ถูก ใช้เ ป็นเครื่องมือเพื่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม ทั้งในด้านการเมือง และเศรษฐกิจ ตัวอย่างหนึ่งที่ทาให้เข้าใจ
ปรากฏการณ์ป ระเพณีป ระดิษฐ์ ที่ ใช้ช่วงชิง ความหมายทางวัฒ นธรรมได้ดี ขึ้น คือ งานศึก ษาของ
Terrence Ranger (Eric Hobsbawm and Terrence Ranger, 1983) ในหัวข้อ The Invention of
Tradition in Colonial Africa ที่นาเสนอสังคมจักรวรรดินิยมในดินแดนแอฟริกา ในช่วง ค.ศ. 1870
– 1890 ซึ่งเป็นยุคที่นาแนวคิด “ประเพณีประดิษฐ์” ของชาวยุโรปมาสู่ดินแดนแอฟริกา ผ่านสถาบัน
หลักทางสังคม เช่น ศาสนา การศึกษา และการปกครอง เป็นต้น โดย Ranger ได้บรรยายภาพของ
ประเพณีประดิษฐ์ในแอฟริกาว่า เป็นการนาเข้าทางความคิดจากลัทธิอาณานิคมจากยุโรปสู่แอฟริกา ที่
มีการแบ่งแยก “คนขาว” ออกจาก “คนดา” ด้วยประเพณีประดิษฐ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนา
แนวคิดเรื่องการจัดตั้งโรงเรียน “Public School” ของสหราชอาณาจักรไปสร้างในแอฟริกาใต้ที่สื่อถึง
ผลผลิตทางวัฒนธรรมของความเป็นพวกผู้ดีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนขาวเท่านั้นที่จะได้รับโอกาสทาง
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การศึก ษา หรือ หากเป็นคนท้องถิ่นก็จะต้องเป็นกลุ่มคนชั้นนาของสัง คม ซึ่ง มี คนดาน้อยคนนักที่มี
โอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนดังกล่าว
การเข้ามามีบทบาทในสถาบันทางสัง คมของคนยุโรปในแอฟริก า ทาให้ชาวยุโรปมองชาว
แอฟริกาว่าเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกที่อยู่ภายใต้การปกครองของตน โดยรัฐสามารถเข้าไปจัดการสัง คม
เพื่อนาไปสู่การปกครองรูปแบบใหม่ เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน
Ranger มองว่าสถาบันที่เกิดขึ้นนี้เป็นการจัดการโดยรัฐหรือกลุ่มคนขาว ที่ต้องการแสวงหาประโยชน์
ให้กั บ กลุ่ม ตนมากกว่าสร้างขึ้นจากความต้อ งการที่แท้ จริง ของประชาชนซึ่ง เป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ประเพณีประดิษฐ์ในแอฟริกาจึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางสังคมหรือก่อตัวขึ้นจากการ
ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนพื้นเมือง ทว่าประเพณีประดิษฐ์ดังกล่าวกลับกลายเป็นความจริง
ที่ถูกนามาปฏิบัติในสังคม เพราะการ “ประดิษฐ์” ตกอยู่ในกลุ่มผู้มีอานาจทางสังคมซึ่งก็คือ กลุ่มคน
ขาวนั่นเอง
การประดิษฐ์ประเพณีจะประสบความสาเร็จไม่ได้เลยหากปราศจากความร่วมมือของคนใน
ท้องถิ่น เช่น กลุ่มพระ กลุ่มครู และกลุ่มผู้บริหารประเทศ ดังเช่น การนาคริสต์ศาสนาเข้ามาเผยแพร่
การสร้างโรงเรียน หรือการบริหารประเทศภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องคนอื่น (Others) ที่มีคนท้องถิ่น
บางกลุ่มได้ผลประโยชน์ต่อการสร้างประเพณีประดิษฐ์ จึงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่าประเพณีประดิษฐ์
ถือเป็นเครื่องมือต่อการแสวงหาผลประโยชน์ในช่วงล่าอาณานิคม แต่ในขณะเดียวกันเมื่อชนพื้นเมือง
ประสบปัญ หาหรือ ถูก แย่ง ชิง ทรัพ ยากรจนถึง ที่ สุด พวกเขาก็ อาจจะนาอดีตของกลุ่ม ตนมาสร้า ง
ประเพณีป ระดิษฐ์เ พื่อ ใช้เป็นอาวุธตอบโต้ขั้วสัง คมตรงข้ามที่ ไม่ ใช่เฉพาะคนขาว แต่ร วมไปถึง คน
ท้องถิ่นเผ่าต่าง ๆ ด้วยกันเอง ดังจะเห็นจากกรณีการแบ่งเขตดินแดนชนเผ่าต่าง ๆ ในแอฟริกาโดย
ชาวตะวันตก ในครั้งนั้นถือเป็นผลพวงก่อให้เกิดสงครามระหว่างชนเผ่าในสังคมแอฟริกาจนถึงปัจจุบัน
ในงานตานานนางเลือดขาวที่ได้ศึกษานี้เป็นหนึ่งในประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกั น
เนื่องจากท่านมหาเธร์ โมฮะหมัดนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียคนปัจจุบันเป็นผู้ริเริ่มที่จะนา
ตานานเรื่องเล่าท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
เกาะลังกาวี ซึ่งจากเรื่องเล่านางเลือดขาวของเกาะลังกาวีได้มีการอ้างถึงประวัติศาสตร์ทั้งลักษณะการ
ปกครองที่เป็นระบบสุลต่าน วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่เป็นการทาเกษตร การกล่าวอ้างถึงประเพณี
เก่าในเรื่องเล่า รวมไปถึงเรื่องราวการทาสงครามของลังกาวีที่มีความเกี่ยวข้องกับสยาม ถือได้ว่าเรื่อง
เล่าเดียวสามารถบรรยายถึงลักษณะสังคมในอดีตของเกาะลังกาวีได้เ ป็นอย่างดี ซึ่ง การนาเสนอ
วัฒนธรรมของเกาะลังกาวีไม่ได้ปรากฏเพียงแค่ในเรื่องเล่าเท่านั้น แต่ยังมีการจัดตั้ง เมืองจาลองมะห์ซรู ี
สถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมเกี่ยวกับลังกาวี เพื่อแสดง
ให้เห็นทุนวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดแสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยในอดีต รวมไป
ถึงข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ การศึกษาตานานนางเลือดขาวในฐานะประเพณีประดิษฐ์จึงเป็นการศึกษาที่
ทาให้เห็นภาพของประวัติศาสตร์ ภาพสะท้อนสังคมในปัจจุบัน รวมไปถึงการช่วงชิงความหมายทาง
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วัฒนธรรมจากการประดิษฐ์วัฒนธรรมอีกด้วย กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 2018 มหาเธร์เลือกลงสมัครเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตลังกาวี จากฐานเสียงของคนท้องถิ่นที่ชื่นชมมหาเธร์ว่าเป็นบุคคลที่
พัฒนาเกาะลังกาวี
2.แนวคิดทฤษฎีกระบวนกำรกลำยเป็นสินค้ำ
การเข้ า ใจในกระบวนการกลายเป็น สิน ค้ า นั้ นจะต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจในเรื่อ งของทุ นทาง
วัฒ นธรรม โดยคาว่า “ทุ น” หมายถึง สิ่ง ที่ มี อยู่เ ดิม ที่ ส ามารถท าให้เ กิ ดประโยชน์ง อกเงยได้ อีก
ความหมายหนึ่งคือ เงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีไว้สาหรับดาเนินกิจการเพื่อหาผลประโยชน์ อาจจะ
เป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ (สานักราชบัณฑิตยสภา, 2553) ทุนทางวัฒนธรรมจึงเป็นทุนชนิด
หนึ่งที่สามารถสะสมลงทุนได้ไม่ต่างจากทุนในทางเศรษฐกิจ หรือสามารถนาไปสู่การแปรรูปเป็นทุน
ทางเศรษฐกิจได้ (ญาณวุฒิ ดวงดารา, 2560 : 12)
กระบวนการกลายเป็นสินค้ามี ก ารพัฒนาจากการนาทุ นทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมู ลค่าเพื่อ
ตอบสนองต่อสังคมในระบบทุนนิยม (ญาณวุฒิ ดวงดารา, 2560 : 14) Pierre Bourdieu ได้ชี้ให้เห็น
ว่า ทุน คือ แรงงานที่ถูกสะสมในรูปแบบที่ถูกทาให้เป็นวัตถุหรือถูกรวมไว้กับปัจเจกชนหรือกลุ่มปัจเจก
ชน ทั้งนี้เพื่อทาให้พวกเขาสามารถจัดสรรพลังทางสังคมในรูปของแรงงานที่เป็นรูปธรรมหรือแรงงานที่
อยู่ในตัวบุคคล ดังนั้นทุนจึงเป็นมรดกที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเปลี่ยนรูปได้ มีลักษณะที่ทั้ง
สั ม ผั ส ได้ แ ละสัม ผัส ไม่ ไ ด้ (รุ้ ง นภา ยรรยงเกษมสุข , 2556 : 36) เมื่ อ ทุ น ทางวั ฒ นธรรมเหล่านี้มี
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเป็นทุนทางเศรษฐกิจได้ ปัจจุบันที่เป็นสังคมแบบทุนนิยมที่แปรเปลีย่ น
จากสังคมพึ่งพาตัวเอง ที่มีการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน คือการสนองความต้องการโดยตรงใน
ฐานะที่เป็นปัจจัยในการดารงชีวิต (a means of subsistence) ไปสู่การผลิตเพื่อการค้าขาย คือการ
สนองความต้องการทางอ้อมในฐานะที่เป็นปัจจัยการผลิต (a means of production) (คาร์ลมาร์กซ์,
2542 : 43) ซึ่งในปัจจุบันการผลิตต่าง ๆ มักจะผลิตเป็นจานวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการของ
คนในสังคม จนอาจกล่าวได้ว่าการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปใน
สังคม ซึ่งสินค้าเหล่านี้ไม่เพียงแค่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์อีกต่อไป หากแต่เป็นการ
ผลิตเพื่ อสร้างคุณค่าและความหมายเชิงการแลกเปลี่ยนสินค้านั้น ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด (ขวัญทหัย
เจริญไมตรีมิตร อ้างใน รติยา นิสะโสกะ, 2557 : 8)
ทุนทางวัฒนธรรมที่นามาเพิ่มมูลค่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัตถุเท่านั้น ทั้งประเพณี วัฒนธรรม
และความเชื่อในปัจจุบันต่างก็ถูกทาให้กลายเป็นสินค้าทั้งสิ้น โดยปกติสินค้าชิ้นหนึ่งจะมีคุณ ค่าอยู่
อย่างน้อย 2 ประเภท คือ คุณค่าในการใช้ (use value) และคุณค่าในการแลกเปลี่ยน (exchange
value) นอกเหนือไปจากนี้ยังมีคุณค่าอื่น ๆ อีก เช่น คุณค่าทางจิตใจ (sentimental value), คุณค่า
ทางศิล ปะ (artistic value), หรือ การเป็นสิ่ง หายาก (scar city) เป็นต้น (ยศ สันตสมบัติ อ้างใน
ปฏิญญา ลิ้มโอฬารสุขสกุล, 2554 : 27) ดังนั้นวัตถุสิ่งของหนึ่งอาจเป็นสินค้าในเวลาและสถานที่ห นึ่ง
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แต่กลับมิใช่สินค้าในเวลาและสถานที่อื่น หรือสินค้าอาจถูกนิยามความหมายที่แตกต่างออกไปตามแต่
ละบุคคลและสังคม การเปลี่ยนแปลงและการนิยามความหมายที่แตกต่างของสินค้า แสดงให้เห็นถึง
ระบบเศรษฐกิจแบบศีลธรรมที่อยู่เบื้องหลั งระบบเศรษฐกิจการตลาดและการแลกเปลี่ยนสินค้าใน
ชีวิตประจาวัน (ยศ สันตสมบัติ อ้างใน รติยา นิสะโสกะ, 2557 : 9)
กระบวนการกลายเป็นสินค้า (commoditization) เป็นการศึกษาชีวประวัติของสินค้า โดย
มองสินค้าในฐานะสิ่งสร้างทางวัฒนธรรมที่มีความหมายแบบเฉพาะเจาะจง กระบวนการกลายเป็น
สินค้าจึงขึ้นอยู่กับการซ้อนทับกันอย่างสลับซับซ้อนขององค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งเรื่องเวลา วัฒนธรรม
และสังคม หากสิ่งของบางอย่างมีคุณลักษณะที่สามารถแปรผันเป็นสินค้าได้ มีช่องทางการนาเสนอตัว
เป็นสินค้า และมีบริบทที่เหมาะสมต่อการซื้อขาย สิ่งของเหล่านั้นก็เป็น “สินค้า” ด้วยตัวเองได้ และใน
สังคมใดผลิตสิ่งของที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณลัก ษณะของการเป็นสินค้าดังกล่าวได้ม าก หรือ
สิ่งของเกือบทั้งหมดมีลักษณะดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าสังคมนั้นเป็นสังคมการค้า เช่น สังคมทุนนิยม
เป็นต้น (Appadurai อ้างใน ปฏิญญา ลิ้มโอฬารสุขสกุล, 2554 : 29)
ในกระบวนการกลายเป็นสินค้านั้นเกิดขึ้นกับสินค้าในหลากหลายรูปแบบ ไม่เพียงแค่วัตถุ
เท่านั้น ดังเช่นในงานศึกษาเรื่อง พรมแดน อัตลักษณ์ และกระบวนการกลายเป็นสินค้า : การเมือง
วัฒ นธรรมของกลุ่ม ชาติพั นธุ์ในบริบ ทการท่องเที่ยว ของ ทวิช จตุวรพฤกษ์ ที่ พูด ถึง กระบวนการ
กลายเป็นสินค้าของกลุ่มชาติพันธุ์ในบริบทของการท่องเที่ยว ที่ได้สร้างภาพแทนความเป็นชาติพันธุ์
รวมไปถึงการแข่งขันต่อสู่เพื่อนาเสนออัตลักษณ์และกลยุทธต่าง ๆ ในการเปิดพื้นที่ทางสังคมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ซึ่งจากการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว ทาให้อัตลักษณ์จากกลุ่มต่าง ๆ ที่เคยมีลักษณะเฉพาะของแต่
ละกลุ่ม ชาติพั นธุ์ ได้แก่ ลายผ้าแถบของลีซู ลายผ้าทอของเมี่ ยน และกะเหรี่ยง ถูก ผสมผสานจน
กลายเป็ นสินค้าชิ้นเดียว เพื่ อ ตอบสนองความต้องการในการบริโ ภคเชิง สัญ ญะของนัก ท่องเที่ยว
ก่ อให้เ กิ ดการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ กลายเป็นพรมแดนใหม่ที่มี ภาวะลูกผสม
อย่างไรก็ตามแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ศึกษาที่มาของรายได้และกาไรจากแรงงานหรือ
สินค้า ก็ไม่สามารถอธิบายถึงความซับซ้อนของสังคมและวัฒนธรรม เพราะเศรษฐกิจไม่สามารถสร้าง
แรงผลักดันต่ออุดมการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณี (ญาณวุฒิ ดวงดารา, 2560 : 16)
ที่แฝงอยู่ในสินค้าทางวัฒนธรรมเหล่านี้ได้ ดังเช่นในงานชิ้นนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ธารงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ไว้
ในงาน The Social life of things ของ Arjun Appadurai นักมานุษยวิทยาชาวอินเดียด้าน
การเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ในปัจ จุบัน ได้อธิบ ายสินค้าทางวัฒ นธรรมว่า เป็นการผันตัวของ
วัฒนธรรมมาเป็นสินค้า แต่เดิมมีความสัมพันธ์จากการดารงชีวิต ชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ต่อมาได้
เกิดการสร้างมูลค่า ซึ่งมูลค่าหรือราคาในตัวสินค้าเกิดขึ้นในกระบวนการแลกเปลี่ยนมากกว่าการศึกษา
รูป แบบต่าง ๆ หรือ หน้าที่ต่าง ๆ ของการแลกเปลี่ยน ดัง นั้นสิ่ง ที่เชื่อมโยงระหว่างคุณค่าและการ
แลกเปลี่ยน คือการแสดงออกทางเศรษฐกิจของการเมือง วัฒนธรรมจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อถูกนาไปสู่การ
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บริโภคเพื่อใช้ตอบสนองความต้องการในสังคม (Appadurai, 1986) นอกจากนี้ Erik Cohen ยังได้
เสนอแนวคิดมาสนับสนุนว่า สินค้าทางวัฒนธรรมหรือกระบวนการกลายเป็นสินค้า คือการปรับตัวและ
ขยายความหมายในวัฒนธรรมเดิม เพียงมีการอนุรักษ์ให้เข้ากับสังคมในปัจจุบัน โดยสะท้อนเห็นว่า
วัฒนธรรมมีความสาคัญลดลงจากวัฒนธรรมที่เคยเป็น (ญาณวุฒิ ดวงดารา, 2560 : 16)
สินค้าวัฒนธรรมตามแนวคิดของ Jean Baudrillard กล่าวว่าสินค้าวัฒนธรรมมีระบบสัญญะ
หนึ่งต่อหน้าที่ของสินค้าในมิติทางวัฒนธรรมที่ความหมายแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้า หากแต่เป็นนัยยะ
ทางสังคมบ่งชี้กับคุณค่าเพื่อมีมูลค่าแลกเปลี่ยนและมีอิทธิพลต่อการบริโภคต่าง ๆ (ธันยพร ธิราวฒน์,
2552) สินค้าทางวัฒนธรรมมีการก่อตัวและรูปแบบลักษณะเฉพาะ ถูกเชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่ต้องการให้
สินค้าวัฒนธรรมมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย หรือแสดงอัตลักษณ์ รสนิยม ตัวตน โดยรูปแบบแนวคิดของ
กลุ่มชนชั้นกลางไม่จาเป็นว่าสินค้าเหล่านี้จะต้องมีขึ้นเพื่อการใช้สอยเพียงอย่างเดียว (พลธรรม์ จันทร์
คา, 2551) แต่อาจมีขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการสร้างคุณค่าในตัวสินค้าหรือคุณค่าเชิงสัญญะ สร้าง
เอกลักษณ์และอานาจในระดับปัจเจก
กล่าวได้ว่าสิ่งที่ตามมาจากกระบวนการทาวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า (Commodification) ใน
แง่ของหน้าที่ ของสินค้านั้นมีมากกว่าการใช้ในเชิงอรรถประโยชน์ใช้สอยอย่างเดียว แต่มี ห น้าที่ใน
หลากหลายด้านแสดงถึงความซับซ้อนมากขึ้นตามแนวคิดโลกาภิวัตน์ของ Arjun Appadurai ว่าสินค้า
ทางวัฒนธรรมเหมือนกันกับมนุษย์ที่นาเสนอและแสดงนัยยะทางสังคม (Appadurai, 1986) สินค้า
ทางวัฒนธรรมจึงมีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง
แสดงอัตลักษณ์หรือตัวตนกลุ่มสังคมผ่านสินค้า
ลักษณะของสินค้าวัฒนธรรม Greenwood (Erik Cohen, 1988) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลง
ของวัฒ นธรรมสู่สินค้าทาให้วัฒนธรรมสูญเสี ยความหมายและความสาคัญลดน้อยลง จากการที่มี
นายทุนเข้ามาจ้าง สร้างพิธีกรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม Erik Cohen ได้โต้กลับ ว่า
ผลกระทบต่อวัฒนธรรมในด้านลบไม่ได้เป็นจริงเสมอไป ในทางกลับกันอาจเป็นการสร้างความโดดเด่น
ให้คนในกลุ่มสังคมในระดับที่แตกต่างกันเมื่อเกิดกระบวนการทาให้เป็นสินค้า เช่น นักดนตรีพื้นบ้าน
เล่นดนตรีเพื่อได้รับค่าตอบแทนกับการมีผู้ฟัง ในมิติของนักดนตรีอาจมี ความภูมิใจของการมี พื้ นที่
โอกาสการนาเสนอศิลปะดนตรีในความสามารถของตน จึงไม่มีปัจจัยไหนทาให้สูญเสียความหมายใน
ตัวเองไปเพียงเพราะได้เงินเป็นสิ่งตอบแทนจากบทบาทที่เป็นเจ้าของผลงานเพลง หรือการแสดงทาง
พิธีกรรมของชาวบาหลี กระบวนการทาให้เป็นสินค้าไม่ได้ทาลายความหมายของสินค้าทางวัฒนธรรม
สาหรับนักท่องเที่ยว เพียงแค่นาจุดประสงค์เดิมมาเปลี่ยนแปลงนาเสนอผ่านกระบวนการเปลี่ยนให้
เป็นสินค้า มีความจริงแท้ของสินค้าทางวัฒนธรรม โดยที่การแสดงพิธีกรรมของชาวบาหลีจะแบ่งผู้เข้า
ชมเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ นักบวช คนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว ซึ่งไม่จาเป็นเสมอไปที่กลุ่มสุดท้าย
จะทาให้ความหมายของการแสดงของอีก 2 กลุ่มเสียหายไป เพราะจุดประสงค์ของนักท่องเที่ยวคือ
การเข้ามาชื่นชมบริบทวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถบั่นทอนความสาคัญของการแสดงของ

19

กลุ่มคนท้องถิ่นและกลุ่มนักบวช นอกจากนี้การนาเสนอการแสดงของชาวบาหลีที่ถูกทาให้เป็นสินค้า
เพื่อให้นัก ท่ อ งเที่ ยวชมเป็นเสมื อ นการสร้างเงินทุ นและทั ก ษะเพิ่ม ขึ้น เป็นหนทางในการพัฒ นา
องค์ประกอบการแสดง อุปกรณ์การแสดง ทาให้การแสดงมีความสวยงามมากขึ้น ส่งผลต่อการอนุรกั ษ์
วัฒนธรรมของสังคม (ญาณวุฒิ ดวงดารา, 2560 : 19)
จากแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ทาให้เห็นว่ากระบวนการกลายเป็นสินค้าของตานาน
ความเชื่อ นั้นเกิ ดจากความต้อ งการทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึง ความต้องการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
ค่านิยม ความเชื่อ และอุดมการณ์บางอย่างในสังคม อีกทั้งกระบวนการกลายเป็นสินค้าทาให้เห็นถึง
กระบวนการผลิตที่เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรม กระบวนการขายที่มาจากการพัฒนา
องค์ความรู้และปรากฏการณ์ทางสังคมสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้า และการรักษาเสถียรภาพของสินค้า
วั ฒ นธรรมที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง คุ ณ ค่ าของวั ฒ นธรรมที่ ส ร้ างแรงผลัก ดั น ให้กั บ กระบวนการผลิต และ
กระบวนการขาย เพื่อให้มีความยั่งยืนคงอยู่ ตอกย้าความสาคัญของสินค้าวัฒนธรรม (พลธรรม์ จันทร์
คา, 2551) จากทั้งหมดที่กล่าวมาจึงสอดคล้องกับการนาตานานความเชื่อของนางเลือดขาวมาสร้าง
เป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งจากเดิมที่เป็นเพียงตานานเรื่องเล่าที่อธิบายถึงความเป็นมาของเกาะ
ลังกาวี หากแต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นเหมือนจุดเด่นที่หากพูดถึงพระนางมะห์ซูรีหรือนางเลือดขาว
ผู้คนก็จะนึกถึงเกาะลังกาวีเสมอ จากการสร้างคุณค่าให้กับวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องเล่า สู่การสนับสนุนให้
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และยังคงปรากฏร่องรอยของสินค้าทางวัฒนธรรมให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบัน
3.วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่องตานานนางเลือดขาวกับการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว
เกาะลังกาวีครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งงจากงานวิจัย บทความ
วารสาร และหนังสือ ทาให้สามารถแบ่งประเด็นได้ดังนี้
3.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีประดิษฐ์
3.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลายเป็นสินค้า
3.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตานานนางเลือดขาว
3.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมืองจาลองและพิพิธภัณฑ์
3.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีประดิษฐ์
วัฒนธรรมและประเพณีเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วโลก สังคมที่ดารงมาอย่างยาวนานต่างก็มีการสืบ
ทอดวัฒนธรรมและประเพณีที่ผู้คนมองเห็นว่ามีคุณค่าและแสดงถึงอารยธรรมในกลุ่มของตน แต่ใน
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ปัจจุบันที่เป็นสังคมทุนนิยมวัฒนธรรมและประเพณีเหล่านี้ได้ถูกผลักดันให้กลายเป็นสินค้า สร้างการ
ท่องเที่ยวและเม็ดเงินให้กับพื้นที่ท้องถิ่นได้อยู่ไม่น้อย
ในสังคมไทยก็ได้ปรากฏให้เห็นประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการนาประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นรากเหล้าของกลุ่มคนในพื้นที่มานาเสนอ เช่นใน
งานของ ณัฐวัตร อินทร์ภักดี ที่ศึกษาเรื่อง “คติชนสร้างสรรค์” จากความเชื่อเรื่องครูหมอโนราที่ตาบล
ท่าแค จังหวัดพัทลุง โดยในงานศึกษาชิ้นนี้ได้นาเสนอพิธีกรรมครอบเทริด ที่มีการนาเอาความเชื่อและ
พิธีกรรมดั่งเดิมของท้องถิ่นภาคใต้มาพัฒนาให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ทั้งการเข้าถึงพิธีกรรมที่
ไม่ได้จากัดเพียงแค่คนในสายตระกูลโนรา รวมไปถึงการสร้างเครื่องรางของขลังทีแ่ ต่เดิมจากัดไว้เฉพาะ
การแสดงโนรา หรือบนหิ้งครูหมอโนราเท่านั้น ส่งผลให้ความเชื่อและพิธีกรรมรวมไปถึงการแสดงโนรา
ยังคงสามารถดารงต่อไปได้จากความเชื่อที่ยังมีอยู่ในสังคม
นอกจากการประดิษฐ์ประเพณีเพื่อใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจแล้ว การ
เกิดขึ้นของประเพณีประดิษฐ์ยังมีขึ้นเพื่อช่วงชิงความหมายและการต่อสู้ทางการเมืองอีกด้วย เช่นใน
งานของ ยุทธกาน ดิสกุล ที่ได้ศึกษาประเพณีประดิษฐ์ของตลาดน้าในชุมชนคลองแห จังหวัดสงขลา
ซึ่งการแสดงอัตลักษณ์ผ่านตลาดน้านั้นจะขึ้นอยู่กับกลุ่มที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแล เช่น ในงาน
ศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มคณะวัดคลองแห กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา และกลุ่มครูบาง
กล่า เป็นกลุ่ม ที่ มี ห น้าที่ ในการดูแลตลาดน้ า ท าให้รูป แบบของตลาดน้ ามี ก ารนาเสนอภาพของ
ประวัติศาสตร์ชุมชนที่อ้างอิงกับการสร้างพระบรมธาตุแสดงให้เห็นความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ของชุมชน มีการรื้อฟื้นประเพณีท้องถิ่น จาลองบรรยากาศในอดีต อีกทั้งยังมีการจัดแสดงละครเวทีซึ่ง
มีเนื้อหาที่เป็นไปตามกลุ่มที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต้องการให้เป็น ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการ
เกิ ดขึ้นของประเพณีป ระดิษฐ์นั้นก็ เป็นสิ่ง ที่เ กิ ดจากการช่วงชิง ความหมายรวมไปถึง การแสดงถึง
อุดมการณ์บางอย่างได้เช่นกัน
เช่นเดียวกั บ งานของ เมธาวี ศิริวงศ์ ได้มี ก ารพูดถึง การช่วงชิง บทบาทเพื่อผลประโยชน์
ระหว่างกลุ่มในงานเทศกาลประเพณีแซนโฏนตา อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในงานศึกษาพบว่า
รูป แบบของการจัดงานยังมี การเน้นรูปแบบการจัดแสดงไปทางวัฒ นธรรมต่อสายตาสาธารณชน
มากกว่าการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การจัดประกวดภาพถ่ายเปิดรับ
เฉพาะกลุ่มคนในพื้นที่ เป็นต้น ทาให้กระบวนการฟื้นฟูคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นกลายเป็นเรือ่ ง
เฉพาะกลุ่มเท่านั้น และกลายเป็นการช่วงชิงความหมายทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนในพื้นที่มากกว่า
การมีส่วนร่วมที่ให้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น ซึ่งส่วนมากรูปแบบของงานจะขึ้นอยู่กับมุมมองผู้จัดงานทาให้
ในไม่ช้างานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาจะกลายเป็นงานที่ห่างไกลจากแก่นแท้ของประเพณีเดิม
ถึงแม้ว่างานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา ในอาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จะมีการนาเสนอ
เบื้องหลังที่สะท้อนภาพการช่วงชิงบทบาทเพื่อผลประโยชน์ของการสร้างประเพณีประดิษฐ์ แต่ก็ยังมี
งานนาเสนอในด้านที่ส่งผลดีต่อชุมชนด้วยเช่นเดียวกัน ดังเช่นในงานประเพณีแซนโฏนตา ในจังหวัด
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สุรินทร์ (สารภี ขาวดี, 2559) โดยนาเสนอว่าประเพณีประดิษฐ์นี้มีเบื้องหลังเพื่อที่จะอนุรักษ์งานบุญ
ดั้งเดิมของจังหวัด โดยการทาให้งานบุญท้องถิ่นมีฐานะเทียบเท่าเทศกาลทางวัฒนธรรมที่มีพิธีศักดิส์ ทิ ธิ์
กิจกรรมความรู้ กิจกรรมบันเทิง และการสืบทอดพิธีกรรม นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อหลอมรวม
ชาวสุรินทร์ กล่าวคือการสร้างสานึกร่วมในท้องถิ่นจากการเข้ามาทาพิธีกรรมประจาปี และสุดท้ายคือ
การทาให้งานท้องถิ่นกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยการนาเสนออัตลักษณ์ของจังหวัด เพื่อดึงดูดคน
ภายนอกให้เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมเทศกาลประจาปี
ดังที่ได้กล่าวไปว่าประเพณีประดิษฐ์นั้นแท้จริงแล้วเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ การช่วงชิงความหมาย รวมไปถึงการสร้างค่านิยม ความเชื่อ และอุดมการณ์
บางอย่างในสังคมด้วย เช่น ประเพณีลอยกระทง ที่ มี ก ารประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเน้นย้าเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ชัดเจน ทาให้เรื่องราวในสมัยสุโขทัยมี
ลักษณะเป็นตานานเรื่องเล่าเสียส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับประเพณีลอยกระทงที่มีตานานนางนพมาศหรือ
ตารับ ท้ าวศรีจุฬาลัก ษณ์ ที่ แต่ง ขึ้นในราวรัชกาลที่ 3 เพื่ออธิบ ายที่ ม าที่ ไปของเทศกาล การสร้าง
ประเพณีลอยกระทงขึ้นจึงเป็นการตอกย้าความเป็นอุดมคติของสุโขทัยให้ชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างมาก
ยิ่งขึ้น (วริศรา ตั้งค้าวานิช, 2555)
ประเพณีประดิษฐ์ที่ผู้ศึกษาใช้ในการศึกษาตานานนางเลือดขาวเกาะลังกาวีนี้ เพื่อต้องการ
ชี้ให้เห็นว่าตานานที่รัฐบาลเกาะลังกาวีใช้เป็นจุดเด่นของท้องถิ่นนั้น ถือได้ว่าเป็นประเพณีประดิษฐ์ที่
เกิดจากการอ้างอิงใหม่ โดยสร้างขึ้นเพื่อผลักดันให้เกาะลังกาวีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นาเอาความ
เชื่อท้องถิ่นมาพัฒนาให้มูลค่า อีกทั้งยังคงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ผ่านเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ใน
เรื่องเล่า และหลักฐานที่เป็นวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ ภาพวาด และสถานที่ตามตานาน ที่ทา
ให้ท้องถิ่นเชื่อว่าในอดีตพระนางมะห์ซูรีเคยมีตัวตนและสร้างความเป็นเอกภาพให้กับคนในท้องถิ่น
3.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรกลำยเป็นสินค้ำ
ปัจจุบันทุนนิยมมีอิทธิพลต่อสังคมอย่างมาก ส่งผลให้เรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัย
สาคัญในการพัฒนาและเดินหน้าประเทศ การนาประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรมที่มีอยู่แต่เดิมใน
ท้องถิ่นมาขายจึงกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่พบเจอได้ทั่วไป ซึ่งจากการศึกษางานวรรณกรรมผู้
ศึกษาพบว่ามีประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ถูกทาให้กลายเป็นสินค้าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางเศรษฐกิจจานวนมาก
วัฒ นธรรม คือ รูป แบบพฤติกรรม วิถีชีวิต และระบบสัญ ลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นในสังคม
วัฒนธรรมในแต่ละสังคมเกิดจากการสะสมประสบการณ์และถ่ายทอดไปยังรุน่ สู่รนุ่ โดยมีทั้งวัฒนธรรม
ในเชิง นามธรรม ได้แก่ ภาษา ความเชื่อ บรรทั ดฐาน จารีต และวัฒ นธรรมในเชิงรูปธรรม ได้แก่
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ประติมากรรม ข้าวของเครื่องใช้ และในบางครั้งวัฒนธรรมก็ถูกผลิตมาในรูป
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ของ ดนตรี วรรณกรรม ละคร และภาพยนตร์อีกด้วย (เหมื อนฝัน ม่ านตรี, 2556 : 7 – 8) ซึ่ง ใน
ปัจจุบันได้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีการนาเอาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้มาพัฒนาและ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
วัฒ นธรรมท้องถิ่นถือ ได้ว่าเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยในงานศึก ษาที่เกี่ ยวของกับ
กระบวนการกลายเป็นสินค้ามีนั้นมีเป็นจานวนมาก ตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่การพัฒนา
แหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่นามาแปรเปลี่ยนเป็นสินค้ามีหลากหลายรู้แบบ ดังเช่นในงานของ ชัชพล
ทรงสุนทรวงศ์ (2560) ได้ทาการศึกษาการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวมอญสู่การเป็นสินค้าทางการ
ท่องเที่ยว โดยแต่เดิมชาวมอญมีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันได้แก่ การทาข้าวแช่เพื่อไป
ถวายพระสงฆ์ในวันสงกรานต์ แหล่งช่างฝีมือชาวมอญที่ผลิตโอ่งแดงและครกคุณภาพดี ประเพณีต่า ง
ๆ เช่น ประเพณีตักบาตรน้าผึ้ง ประเพณีซอนธูป ประเพณีแห่น้าหวาน เป็นต้น จากวัฒนธรรมที่กล่าว
มานั้นชาวมอญในเกาะเกร็ดได้ปรับเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้กลายเป็นสินค้าโดยจากเดิมทีท่ า
ข้ า วแช่ เ ฉพาะวั น สงกรานต์ ก็ เ ปลี่ ย นเป็ น ท าเพื่ อ การค้ า ขายให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว หรื อ กา รผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นลายเอกลักษณ์ของชาวมอญสาหรับเป็นของประดับตกแต่งขายนักท่องเที่ยว
รวมไปถึงประเพณีสาคัญของชาวมอญก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมเทศกาลด้วย การ
นาเอาวัฒนธรรมเหล่านี้มาปรับเปลี่ยนไปสู่การท่องเที่ยวส่งผลให้ครัวเรือนและชุมชนสามารถสร้าง
รายได้ที่มากขึ้น
ในงานของพัชนีย์ เมืองศรี และวิยุทธ์ จารัสพันธุ์ (2556) ก็ได้ทาการศึกษาก่องข้าวซึ่ง เป็น
วัฒนธรรมงานหัตถกรรมของผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกทาให้กลายเป็นสินค้า โดยก่องข้าว
นี้มีความสาคัญและบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนในภาคอีสานได้เป็นอย่างดี มีประโยชน์ด้านการ
ใช้สอยโดยเอาไว้ใส่ข้าวเหนียวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนในภาคอีสาน รวมไปถึงในช่วงที่มีงานบุญผู้คน
ก็จะนาก่องข้าวไปรวมกันไว้ที่วัดเพื่อถวายให้แก่พระสงฆ์ นอกจากนี้ก่องข้าวยังใช้ในการประกอบพิธี
บายศรีสู่ขวัญอีกด้วย จึงเห็นได้ว่าก่องข้าวมีความสาคัญในทุกช่วงวิถีชีวิตอย่างมาก และด้วยประโยชน์
ของก่องข้าวที่ใช้ในหลากหลายรูปแบบนี้เองทาให้ในอดีตชาวอีสานจะมีการจักสานก่องข้าวใช้เองและ
มีการสืบทอดไปยังลูกหลานด้วย ลวดลายที่ปรากฏอยู่บนก่องข้าวจะมีความประณีตและมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว แต่ในปัจ จุ บันก่ องข้าวเหล่านี้ได้ถูกท าให้ก ลายเป็นสินค้าอย่างเต็ม รูปแบบ ด้วยรูปแบบ
ชีวิตประจ าวันที่ ไม่ สามารถใช้การจักสานมือได้อีกต่อไป ท าให้ก่ องข้าวเหล่านี้ถูกผลิตออกมาด้วย
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ได้สินค้าในปริมาณที่มากขึ้น
เช่นเดียวกับงานของ อะมีมะ แซ่จู ที่ศึกษางานหั ตถกรรมฝีมือของชาวลีซู แต่ในงานศึกษานี้
เป็นการแสดงให้ให้เห็นถึงการเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้าที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น โดย
ทางรัฐบาลได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพด้วยการจัดงานมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมลีซูแห่งประเทศไทย ส่งผล
ให้เกิดการฟื้นฟูและสร้างใหม่ ซึ่งอัตลักษณ์และสานึกทางชาติพันธุ์ผ่านความต้องการทางตลาดของ
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เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเงินในสังคมลีซู ทาให้การกลายเป็นสินค้าของงานหัตถกรรมของกลุ่ม
ชาติพั นธุ์ลีซู แต่อ ย่างไรก็ ตามก็ ยังมี ความคิดเห็นอีกด้านที่ม องว่าการที่ งานหัตถกรรมฝีมือเหล่านี้
กลายเป็นสินค้า ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาซื้อจะมุ่งเน้นไปที่ความแปลกใหม่ของตัวสินค้า มากกว่า
จะมองเห็นอุดมการณ์และความหมายในสินค้าหัตถกรรมเหล่านี้ทาให้มูลค่าในสินค้าถูกลดทอนลงไป
ในงานของ กฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ เอง ก็ได้ทาการศึกษากระบวนการกลายเป็นสินค้าของ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นถือเป็นวัฒนธรรมความเชื่อท้องถิ่นที่มีอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธ โดย
ในช่วงแรกงานแห่เทียนมีขึ้นเพื่อตอบสนองทางด้านจิตใจและความเชื่อของผู้คน หากแต่เมื่อทุนนิยม
เข้ามามีบทบาทการแห่เทียนพรรษจึงเริ่มกลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่
ท้องถิ่น เช่น ในการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาปัจจุบันมีหน้าที่ที่นอกเหนือไปจากการพิธีกรรมคือ การ
ประชาสัมพันธ์ห้างร้าน บริษัท และกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากในขบวนแห่เทียนดังกล่าวจะมีการจัด
งานที่ถือเป็นสิ่งที่ชักชวนเหล่านักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ การที่กลุ่ มนายทุนในการสนับสนุนการจัด
งานจึงถือเป็นการโฆษณาที่หวังผลทางธุรกิจ อีกทั้งงานแห่เทียนก็จะได้รับการส่งเสริมให้ยังคงดารงอยู่
ในสังคม
นอกจากนี้ในกระบวนการกลายเป็นสินค้าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่วัฒนธรรมเท่านั้น หากแต่ใน
โลกของทุนนิยม “คน” ยังกลายเป็นสินค้าสาหรับบริโภคได้เช่นเดียวกัน เช่นในงานของ สุจิรา อรุณ
พิพัฒ น์ ได้ท าการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการผลิตนางงาม : กรณีศึก ษาการประกวด
นางสาวไทย พบว่าตั้งแต่ยุคเริ่มแรกที่มีการจัดประกวดนางสาวไทย ผู้หญิงได้กลายเป็นวัตถุในการ
แลกเปลี่ยนโดยการพยายามใส่คุณค่าเข้าไปผ่านการประกวดและเน้นย้าถึงการช่วยชาติ จนกระทั่งเข้า
สู่ช่วงของทุนนิยมยิ่งเป็นการตอกย้าว่าแท้จริงการประกวดเป็นเพียงแค่เรื่องของธุรกิจ มีวัตถุประสงค์
ในเรื่องของประโยชน์ทางพาณิชย์ กลุ่มนายทุนได้รับค่าลิขสิทธิ์ช่วงเวลาการโฆษณาและภาพลักษณ์อัน
ดีต่อสินค้า ในขณะที่นางงามเองก็ได้รับเงินรางวัลค่าจ้าง ชื่อเสียง และโอกาสทางอาชีพต่อไป
ไม่เพียงแต่ “คน” เท่านั้น ที่ทุนนิยมทาให้กลายเป็นสินค้า แม้แต่การศึกษาเองก็ยังถูกแปร
สภาพให้กลายเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน เช่นในงานศึกษาของ ปาณิสรา นาชะ
ได้ศึกษากระบวนการทาให้การศึกษากลายเป็นสินค้าในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าหลักสูตรพิเศษ
เกือบทุกหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีลักษณะเป็นสินค้าอย่างชัดเจน ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
มีบทบาทเป็นผู้ซื้อ และมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้บริการทางการศึก ษาทาให้เกิดระบบตลาดขึ้น โดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเลือกผลิตหลักสูตรของสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาด และมี
แนวโน้มที่จะขายได้ ซึ่งขั้นตอนการกลายเป็นสินค้าของระบบการศึกษาเกิดจากมหาวิทยาลัยเลือกทีจ่ ะ
ออกนอกระบบราชการ จึงจาเป็นที่ต้องหารายได้เพื่อใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย กอปรกับผู้คนใน
สังคมเลือกให้ความสาคัญกับการศึกษาและมองว่าการศึก ษาเป็นเรื่องที่ น่าลงทุน นอกจากนี้การที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุ่มทุนให้กับการออกแบบหลักสูตรพิเศษ ทั้งเรื่องของ อุปกรณ์การเรียน สื่อ
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การเรียนการสอน และอาจารย์ส อน จึง เหมื อนเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า รวมไปถึง การ
นาเสนอภาพลักษณ์ที่ดี ยังเป็นรางจูงใจในการดึงลูกค้าให้มาสมัครเรียนอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีงานของ สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม ที่ศึกษาการทาให้การศึกษากลายเป็นสินค้าของ
โรงเรียนกวดวิชา โดยโรงเรียนกวดวิชาได้ใช้ค่านิยมในสังคมไทยที่นิยมศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลัยปิดของรัฐ ทาให้ความรู้เหล่านี้ถูกนามาขายเป็นสินค้าเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้าสู่การแข่งขัน
ทางการศึกษาได้เลือกบริโภค โดยกระบวนการการดาเนินธุรกิจมีลักษณะไม่แตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ
กล่าวคือ มีการสะสมมูลค่าส่วนเกินจากพลังแรงงานของครูอาจารย์ท่าอื่น และอาศัยพลังการผลิต หรือ
เทคโนโลยีในการที่จะทาให้สามารถผลิตความรู้กวดวิชาออกมาได้เป็นจานวนมาก ในขณะเดียวกันก็มี
การทาให้รูปแบบการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อตอบสนองผูบ้ ริโภคได้อย่างทั่วถึง รวมไปถึง
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าด้วยเช่นกัน
จะเห็นได้ว่าจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นสินค้าที่ผ่านมา มี
การศึกษาสินค้าในหลากหลายรูปแบบไม่เพียงแค่วัตถุ แต่รวมไปถึงวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ คน
และการศึก ษา โดยกระบวนการดัง กล่าวได้แปรเปลี่ยนสิ่ง ที่เ ป็นวัตถุและไม่ ใช่วัตถุให้มีมู ลค่าการ
แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ ในงานศึกษาเกี่ยวกับตานานนางเลือดขาวกับสินค้าวัฒนธรรมในเมืองจาลอง
มะห์ซูรี แหล่งท่องเที่ยวเกาะลังกาวีที่ผู้ศึกษาในความสนใจอยู่นี่เอง ก็มีการนาความเชื่อที่ไม่สามารถ
จับต้องได้มาแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่จับต้องได้ผ่านกระบวนการกลายเป็นสินค้า ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์
ที่นาเสนอเรื่องราวผ่าน ละคร รูปภาพ ภาพวาด ข้าวของเครื่องใช้ และสถานที่ที่อ้างอิงจากเรื่องเล่า ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นจุดเด่นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในเกาะลังกาวี
3.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตำนำนนำงเลือดขำว
ตานาน หรือ Myth เป็นเรื่องราวคาบอกเล่าที่อธิบายถึงเหตุการณ์ สถานที่ สิ่งของ รวมไปถึง
เรื่องราวที่อ้างอิงประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อและสานึกร่ว มของคนในกลุ่ม
เดียวกัน โดยศรีศักดิ์ วัลลิโภดม ได้แสดงทัศนะต่อความหมายของตานาน หรือMyth ว่าเป็นหลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นสิ่งที่คนในสังคมยุคหนึ่งสร้างขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ในสังคม ยิ่งไปกว่านั้นตานานคือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต (Living History) เพราะได้มีการปรุง
แต่ง เพิ่มเติมเนื้อหาและใส่ความหมายไปตามสังคมในแต่ช่วงเวลาและสถานที่ อีกทั้งสังคมแทบทุกแห่ง
ในโลกปัจ จุบันได้ผ่านพ้นความเป็นสังคมแบบเรียบง่าย (Simple society) มาเป็นสังคมที่ซับซ้อน
(Complex societies) กันหมดแล้วนั้น ตานานกลับยังสร้างกันอยู่อย่างต่อเนื่องและมีชีวิตชีวา ทั้งเพื่อ
เป็นกลไกในการแสดงอัตลักษณ์ของคนแต่ละกลุ่ม และเพื่ อตอบโต้ต่อรองในการอยู่ร่วมกันทางสังคม
(ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, ออนไลน์) ซึ่งจากการศึกษาตานานนางเลือดขาว ทาให้เห็นว่าไม่ได้ปรากฏเพียงแค่
ในเกาะลังกาวีเท่านั้น ทางภาคใต้ของประเทศไทยมีตานานชื่อเดียวกันในหลายพื้นที่ รวมถึงตานาน
นางเลือดขาวในลังกาวีเองก็มีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปด้วย
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ตำนำนนำงเลือดขำวในภำคใต้ของประเทศไทย
ตานานนางเลือ ดขาวถึงแม้ว่าเมื่อเอ่ยถึง ผู้คนมักจะนึก ถึง เกาะลัง กาวี หากแต่แท้ จ ริงแล้ว
เรื่องราวตานานนี้ได้ถูกพูดถึงในท้องถิ่นของภาคใต้ในหลายจังหวัดด้วยเช่นกั น ได้แก่ จังหวัดพัทลุง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี
ต านานนางเลื อ ดขาวที่ ถู ก เล่ า ในภาคใต้ ข องประเทศไทยทั้ ง หมดล้ ว นเป็น เรื่ อ งราวที่ มี
ความสัมพันธ์กับความเป็นมาของสถานที่ ชื่อบ้านนามเมือง รวมไปถึงพุทธศาสนสถานต่าง ๆ อีกทั้งใน
เรื่องราวของแต่ละจังหวั ดยังปรากฏให้เห็นร่องรอยของการติดต่อและเกี่ยวข้องกับจังหวัดใกล้เคียง
ทั้งสิ้น ดังเช่น ตานานนางเลือดขาวในจังหวัดพัทลุง มีการพูดถึงที่มาของ “บ้านพระเกิด” ซึ่งเป็นชื่อ
บ้านนามเมืองในอาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง นอกจากนี้ยังเล่าถึงการเดินทางของพระนางเลือด
ขาวกับการทานุบารุงศาสนสถานในจังหวัดอื่น ๆ อีกด้วย
ตานานนางเลือดขาวในจังหวัดพัทลุง
จากงานของพิทยา บุษรารัตน์ (2550 : 8 – 9) เล่าตานานนางเลือดขาวของจังหวัดพัทลุงจาก
“เพลานางเลือดขาว” ว่า สองสามีภรรยาคู่หนึ่ง ชื่อว่ าตาสามโมกับยายเพชร เป็นหมอสดากองช้าง
อาศัยอยู่ทางตะวันของทะเลสาบสงขลา บริเวณบ้านพระจะเกิด (อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ใน
ปัจจุบัน) วันหนึ่งเทวดาดลใจให้ช้างพลายคชวิชัยนาหน่อไม้ไผ่ (ไม้ไผ่เหรียง) และช้างพังตลับนาหน่อไม้
ไผ่ (ไม้ไผ่พะตง) มาให้ตายาย ยายจึงผ่าไม้ไผ่ของนางช้างพังตลับก็เห็นว่ามีโลหิตสีขาวไหลออกมาและ
พบเด็กผู้หญิง ส่วนหน่อไม้ไผ่ที่ช้างพลายคชวิชัยนามาก็พบว่าเป็นเด็กผู้ชายมีเลือดเป็นแดง เหลือง
เขียว ซึ่งเด็กทั้งสองเป็นผู้มา “อุปปาติกะ” หรือ “โอปปาติก” (หมายถึงผู้ผุดเกิดโดยไม่ต้องอาศัยพ่อ
แม่ อาศัยอดีตกรรม ได้แก่ เทวดา พรหม สัตว์นรก เปรต อสูรกาย) เห็นดังนั้นตากับยายจึงชุบเลี้ยง
กุมารและกุมารีไว้ หลังจากนั้นยายก็ฝันว่าได้แก้ว ส่วนตาฝันว่าได้จันทร์ ซึ่งในเวลาต่อมาช้างพังตลับได้
หายไปเป็นเวลาสิบห้าวัน ตาจึงออกไปตามหาพบรอยเท้าช้างที่คลองบางแก้ว จึงอาศัยเรือสินค้ าข้าม
ฝั่งคลองและพบช้างเอางวงวางบนดินน้าตาไหลพราก ตาจึงลองขุดดินดูก็พบตุ่ม ซึ่งบรรจุทรัพย์เงิน
ทอง ตาหยิบใส่ย่ามส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือก็ปิดปากหลุมแล้วสะกดด้วยเวทมนตร์ (ปังหรัง) แล้วจึงขี่ช้าง
กลับบ้าน บอกเรื่องราวให้ยายเพชรฟัง และเห็นว่าจะต้องย้ายที่อยู่ไปยั งที่ฝังทรัพย์สิน แล้วจึงจัดพิธี
บายศรีสู่ขวัญแก่ช้างและบุตรทั้งสอง ตั้งนามบ้านเกิดของทั้งสองว่า “บ้านพระเกิด” ตายายได้เลี้ยงดู
และสอนวิชาการรวมทั้งไตรเพทให้จนเจริญวัยอายุได้สิบเก้าปีจึงให้เสกสมรสเป็นสามีภรรยากัน แล้ว
มอบทรัพย์และช้างให้แก่บุตรทั้งสองคน
หลังจากที่กุมารและนางเลือดขาวได้รับมรดกแล้ว ต่อมากุมารกับนางเลือดขาวได้นาพรรค
พวกอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ “บ้านบางแก้วใต้” ตั้งแต่นั้นมาผู้คนจึงเรียกกุมารว่า “เจ้าพระยา” ดารง
อยู่ในฐานะเจ้าเมืองพัทลุง นางเลือดขาวได้นาทรัพย์สมบัติมาตกแต่งพระวิหารและพระพุทธรูปไว้ที่
วัดสทัง ฝ่ายเจ้าพระยากุมารได้นาทรัพย์นั้นมาสร้างวิหารและพระพุทธรูปวัดเขียนบางแก้ว แล้วนาทอง
มาตีแผ่เป็นแผ่นเขียนเป็นตานานให้ชื่อว่า “วัดเขียนบางแก้ว”
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ราว พ.ศ. 1493 หรือราวปี ค.ศ. 950 นางเลือดขาวทราบข่าวเกี่ยวกับพระเจ้าศรีธรรมโศกราช
เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจะส่งราชทูตไปสืบค้นหาพระบรมสารีริกธาตุที่เกาะลังกา นางเลือดขาวจึงได้
เดินทางไปสมทบด้วย ระหว่างทางได้แวะพักในจังหวัดตรังและสร้างวัด “พระศรีส รรเพชญ์” ขึ้น
นอกจากนี้ตานานนางเลือดขาวของจังหวัดพัทลุงยังมีความเกี่ยวโยงกับตานานนางเลือดขาวในจังหวัด
สงขลาด้วยเช่นกัน โดยเล่าว่านางเลือดขาวเดินทางเข้ามาสทิงพระ และสร้างวัดจะทิ้งพระ วัดเจียก
และวัดสนามชัยขึ้นก่อนที่จะเดินทางกลับบางแก้วเมืองพัทลุง จะเห็นได้ว่าตานานนางเลือดขาวของ
พัทลุงเพียงเรื่องเดียวสามารถเห็นความสัมพันธ์ของเมืองพัทลุง นครศรีธรรม และสงขลาได้ อีกทั้งเมื่อ
กลับไปย้อนดูตานานจากทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงจังหวัดสงขลาก็มีการพูดถึงจังหวัดพัทลุง
ด้วยเช่นเดียวกัน
ตานานนางเลือดขาวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตานานนางเลือ ดขาวจากสานวนของจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับ
สานวนของพัทลุง อีกทั้งยังมีการพูดถึงการทานุบารุงศาสนาอยู่ โดยมีเรื่องราวว่า (บัญชา พงษ์พานิช,
2562 : ออนไลน์) นางเลือดขาวเป็นบุตรีของคหบดีมีอาชีพค้าขาย ณ ชุมชนสุดสายหาดทรายแก้ว
(สันทรายเชียรใหญ่) บิดาเป็นชาวพัทลุงเชื้อสายลังกา (คุลา) มารดาเป็นชาวบ้านเก่าหรือบ้านฆ็อง
(บริเวณที่ตั้งวัดแม่เจ้าอยู่หัวปัจจุบัน) นางเลือดขาวเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตางดงาม นิสัยโอบอ้อมอารี
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นางมีเลือดสีขาวตั้งแต่กาเนิด ความล่าลือไปถึง “พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
ที่ 4” หรือ “พระเจ้าสีหราช” แห่งนครศรีธรรมราช (ตามพรลิงค์) ณ เมืองพระเวียง จึงจัดขบวนเสด็จ
ออกค้นหาและพบนางที่สานักพ่อท่านขรัว ตัดสินใจขอนางไปเป็นพระนางเมือง นางเลือดขาวเมื่อเข้า
วังไปต่างก็เป็นที่รักของไพร่ฟ้า จนได้รับการสถาปนาเป็นแม่เจ้าอยู่หัวหรือพระนางเลือดขาวอัครมเหสี
พระนางเลือดขาวทรงทานุบารุงศาสนาพุทธ ทั้งสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่าง ๆ ไว้มากมาย ทั้ง
ในนครศรีธรรมราชและเมืองใกล้เคียง สร้างวัดแม่เจ้าอยู่หัวเป็นวัดแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. 1775 หรือ
ราว ค.ศ. 1232 และปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอยู่ตลอด
จนกระทั่งเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชที่เมืองทะรัง (ตรัง)
ได้สิ้นพระชนม์ระหว่างทางขณะประทับแรมด้วยกลด (บ้านควนกลด อาเภอทุ่งสงปั จจุบัน) ในปี พ.ศ.
1814 (ค.ศ. 1271) พระศพถูกอัญเชิญกลับสู่เมืองนครศรีธรรมราช (เมืองพระเวียง) ตั้ง ณ วัดท้าวโคตร
แล้วจัดขบวนทางน้าตามลาคลองท่าเรือ ออกทะเลปากนคร เข้าแม่น้าปากพนัง (ปากพระนาง) มาขึ้น
ฝั่งที่บ้านหน้าโกศ จนถึงสานักพ่อท่านขรัว (บริเวณวัดบ่อล้อปัจ จุบัน) ถวายพระเพลิงแล้วนาพระอัฐิ
และพระอังคารประดิษฐานในมณฑปสูง 12 วา มีเจดีย์บริวารโดยรอบ ณ วัดแม่เจ้าอยู่หัว
ตานานนางเลือดขาวในจังหวัดภูเก็ต
ตานานนางเลือดขาวในจังหวัดภูเก็ตนั้นมีความแตกต่างออกไปจากตานานนางเลือดขาวใน
จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยมีเรื่องราวว่า พระนางเลือดขาวเป็นมเหสีของเจ้าผู้
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ครองนครแห่ ง หนึ่ ง ไม่ ป รากฏชื่ อ ที่ แ น่ ชั ด พระนางเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามงามและความศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จนกระทั่งวันหนึ่งพระนางถูกเสนาบดีในนครนั้นกลั่นแกล้ง โดยการ
กราบทู ล ยุยงใส่ร้ายต่อ เจ้าผู้ป กครองนครว่าพระนางมีชู้กั บมหาดเล็ก พระสวามี ของพระนางทรง
หลงเชื่อจึงมีรับสั่งให้เพชฌฆาตนามหาดเล็กและพระนางไปประหารชีวิต พระนางจึงขอผ่อนผันว่าให้
พระนางได้ไปนมัสการพระบรมธาตุที่เกาะลังกาเสียก่อน แล้วจะกลับมาให้ประหารชีวิต ซึ่งในขณะนั้น
พระพุ ท ธศาสนาในลั ง กาก าลั ง เจริ ญ รุ่ง เรือ งมาก และทรงเห็ น ว่ า พระนางก็ มี ค วามเลื่ อ มใสใน
พระพุทธศาสนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ประกอบกับระยะทางก็อยู่ห่างไกลจากนครมาก และผู้คนในนคร
นั้นก็ ไม่ มี ความชานาญในการเดินเรือเพียงพอ อย่างไรเสียพระนางก็ อาจจะสิ้นพระชนม์ ระหว่าง
เดินทางก็ได้ด้วยเหตุนี้เจ้าผู้ปกครองนครจึงทรงอนุญาต พระนางเลือดขาวและบริวารที่ยังมีความภักดี
ต่อพระนางก็ได้เดินทางไปทางเรือสาเภา ตลอดเวลาในการเดินทางด้วยความยากลาบากนั้น พระนาง
เฝ้าแต่ทาพิธีสวดอ้อนวอนและยึดเอาคุณพระศรีรัตนตรัยให้ช่วยคุ้มครองป้องกันภัย และพระนางทรง
บอกกับผู้ร่วมเดินทางเสมอว่า “ถ้าเราไม่สิ้นวาสนาเสียก่อนต้องไปนมัสการพระบรมธาตุให้ได้ และถ้า
เราเดินทางกลับมาโดยสวัสดิภาพก็จะสร้างวัดไว้เป็นที่ระลึก จึงจะไปรับอาญาที่ถูกกล่าวหา” ด้วย
บุญญาธิการที่สร้างสมมาและการยึดมั่นในคุณพระศรีรัตนตรัยทาให้พระนางและคณะสามารถเดินทาง
ถึงเกาะลังกาโดยปลอดภัย จึงได้เข้าไปนมัส การพระบรมธาตุด้วยความปิติยินดียิ่ง เสร็จสิ้นจึงลงเรือ
เดินทางกลับสู่นคร ระหว่างเดินทางกลับพระนางได้นาเรือเข้าจอดพักที่เกาะถลางหรือเกาะภูเก็ต และ
ได้สร้างวัดขึ้นแห่งหนึ่งเป็นอนุสรณ์พร้อมกับปลูกต้นประดู่และต้นตะเคียนไว้เป็นที่หมาย และได้นา
ทรัพย์สมบัติบางส่วนบรรจุในเจดีย์ เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วก็ได้เดินทางกลับนคร แต่เมื่อมาถึงชานเมือง
พระนางได้ทราบข่าวว่าขณะที่พระนางไม่อยู่ได้เกิดการแย่งชิงราชสมบัติ พระสวามีของพระนางถูกจับ
ประหารชีวิต ท าให้พ ระนางไม่กล้าเข้าไปในนคร แต่เ มื่ อเจ้าผู้ป กครองนครคนใหม่ ได้ทราบถึงการ
กลับมาของพระนางจึงได้ส่งกาลังทหารไปจับตัวและแย่งชิงสมบัติของพระนาง นาตัวไปประหารชีวิต
แต่ด้วยบุญบารมีที่พระนางได้สร้างไว้ เมื่อเพชฌฆาตตัดศีรษะเลือดที่พุ่งออกมาเป็นสีขาว ประชาชนที่
ทราบเรื่องนี้พากันเรียกชื่อของพระนางว่า “พระนางเลือดขาว” ด้วยเหตุนี้วัดที่พระนางได้สร้างไว้จึง
เรียกชื่อว่า “วัดพระนางสร้าง” (ไพบูลย์ ดวงจันทร์ และคณะ, 2556 : 55) จะเห็นได้ว่าเรื่องราวนาง
เลือดขาวของจังหวัดภูเก็ตมีความคล้ายคลึงกับตานานนางเลือดขาวในเกาะลังกาวี อาจเป็นไปได้ว่า
เรื่องราวตานานของทั้งสองที่ต่างได้รับอิทธิพลร่วมกัน
ตำนำนนำงเลือดขำวในเกำะลังกำวี
ตานานนางเลือดขาวที่ถูกเล่าในเกาะลังกาวีนั้นมีเรื่องราวที่แตกต่างไปจากตานานนางเลือด
ขาวในไทยอย่างมาก โดยตานานนางเลือดขาวในเกาะลังกาวีที่ถูกพูดถึงในมุมมองของคนไทย (ฐาปนีย์
ภู่พลับ, ออนไลน์) กล่าวว่า พ่อกับแม่พระนางมะห์ซูรีมีอาชีพค้าขายทางเรือระหว่างภูเก็ตกับเกาะปีนัง
ขณะที่พระนางมะห์ซูรี อายุได้ 7 ขวบ ระหว่างเดินเรือกลางทะเลได้เกิดพายุใหญ่ขึ้น ทาให้เรือล่มกลาง
ทะเล ทั้งสามพ่อแม่ลูกรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ ไปติดที่เกาะแห่งหนึ่งเกาะนั้นคือลังกาวี
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เวลาผ่านไป มะห์ซูรีเติบโดขึ้น ความงามและความมีน้าใจของหญิงไทยผู้นี้ ถูกลือไปทั่วไปถึงหู
ของ “วันดารุส” โอรสของสุลต่านผู้ซึ่งปกครองเกาะลังกาวีแห่งนี้ วันดารุสตัดสินใจบอกกับพระมารดา
ว่าพบหญิงที่รัก เมื่อพระมารดาทราบว่า เธอเป็นหญิงสาวลูกชาวบ้าน แถมเป็นคนไทยที่อพยพมาจาก
ภูเก็ต ไม่มีหัวนอนปลายเท้า พระมารดาก็ออกปากปฏิเสธทันที แต่วันดารุสยังยืนยันที่จะแต่งงานกับ
มะห์ซูรี พระมารดาจึงยอมหากในใจนั้นผูกพยาบาทโกรธพระนางมะห์ซรู ียิ่งนัก จึงคิดหวังจะกาจัดพระ
นางเมื่อสบโอกาส
เวลาผ่านไปจนกระทั่งพระนางมะห์ซูรีตั้งครรภ์ และคลอดบุตรเป็นชาย วันดารุสดีใจมากที่มี
ราชทายาทกับพระนางมะห์ซูรี พร้อมตั้งชื่อว่า “วันฮาเก็ม” คลอดได้เพียง 3 วัน วันดารุสก็ต้องลาไป
ออกศึก เพราะขณะนั้นเกิดศึกสงครามจากการขยายอานาจของสยาม เพราะเกาะลังกาวีเป็นส่วนหนึ่ง
ของไทรบุรีประเทศราชของสยาม วันดารุสจึงต้องจัดทัพไปออกศึกในครั้งนั้นด้วย แต่ก่อนไปด้วยความ
ความรัก และห่วงใยภรรยา วันดารุส จึง ได้ม อบหมายให้องครัก ษ์คู่ใ จมาช่วยรับใช้พระนางมะห์ซูรี
ระหว่างที่ตนไม่อยู่ พระมารดาจึงใช้โอกาสนี้ใส่ร้ายพระนางมะห์ซูรีว่าเป็นชู้กับองครักษ์ มีโทษประหาร
ด้วยกริช
พระนางมะห์ซูรีถูกนาตัวมามัดไว้กับต้นไม้ต้นหนึ่ง ก่อนที่เพชฌฆาตจะลงมือประหารพระนาง
มะห์ซูรีจึงกล่าวไว้ว่า “ฟ้าดินเป็นพยานข้านี้ถูกใส่ร้าย ข้ามิเคยคบชู้สู่ชายแต่อย่างใด หากข้าไม่ผิดขอให้
โลหิตเป็นสีขาว และอย่าให้ โ ลหิตข้าหลั่ง ลงพื้นดิน ฟ้าดินเป็นพยาน” สิ้นคากล่าวของพระนาง
เพชฌฆาตก็ลงมือปักกริชลงตรงคอ เสียงร้องของพระนางดัง ไปทั่วบริเวณ เลือดสีขาวพระนางพุ่งขึ้น
เหมือนร่ม โดยไม่ตกลงพื้นแม้แต่หยดเดียว หันไปมองบุตรตัวน้อยวัยสามเดือนที่ร้องเสียงเหมือนดัง
รับรู้ความเจ็บปวดของแม่
ก่อนสิ้นใจพระนางได้อ้อนวอนต่อพระมารดาของสามีว่าขอกอดลูก และขอให้นมบุตรเป็นครัง้
สุดท้าย แต่พระมารดาไม่ยินยอม พระนางจึงสาปแช่งว่า “หากนางเป็นผู้บริสุทธิ์ มันผู้ใดที่อยู่บนเกาะ
ลังกาวีจงประสบทุกข์เข็ญนานตราบ 7 ชั่วอายุคน” และบอกพ่อกับแม่ของตนให้เอากล้วยน้าหว้าป้อน
ลูกของตนแทนนม แล้วจึงสิ้นใจ ทางด้านวันดารุสเมื่อมาถึงเกาะกลับพบเพียงแค่ลูกและทราบข่าวการ
ตายของพระนางมะห์ซูรี จากพ่อตาและแม่ยาย วันดารุสเสียใจมากเพราะคิดไม่ถึงว่าพระมารดาจะฆ่า
และทาร้ายพระนางมะห์ซูรี คนที่ตนรักอย่างโหดเหี้ยมได้ลงคอ พระองค์จึงตัดสินใจสละสิทธิ์รัชทายาท
ราชบัลลังก์ หอบลูกและกริชกลับไปยังจังหวัดภูเก็ตบ้านเกิดของพระนางมะห์ซูรี
นอกจากนี้ยังมีตานานนางเลือดขาวอีกสานวนหนึ่ง (บัญชา พงษ์พานิช, 2562 : ออนไลน์) ที่
เล่าว่า นางเลือดขาว “มะห์ซูรี” เป็นบุตรีของชาวไทยมุสลิมจากเกาะภูเก็ตที่ย้ายไปอยู่เกาะลังกาวีเมื่อ
ประมาณ 200 ปีก่อน เมื่อเติบโตเป็นคนเลอโฉมจน “ดะโต๊ะเสรีเกอร์ มรายา” เจ้าเมืองลังกาวีใคร่จะ
ได้เป็นภรรยาอีกคน แต่ “นางมะโฮรา” ภริยาไม่ยินยอม ได้สู่ขอนางมะห์ซูรีให้แก่น้องชายชื่อ “ดารุส”
แล้วแยกครอบครัวไปอยู่ที่หมู่บ้านมาวัต จนกระทั่งกองทัพไทยยกตีเ กดะห์ (ไทรบุรี) เมืองลังกาวีถูก
เกณฑ์ทัพไปช่วยรับศึกไทย โดยดารุสถูกมอบหมายให้เป็นคนนาทหารไปรบ
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ทางลังกาวี มีชายชื่อ “ดาเร็มบาง” ท่องเที่ยวมาจากสุมาตราผ่านบ้านนางมะห์ซูรี นางจึงเชิญ
ดื่มน้า แล้วสนทนาคบหาจนเป็นเพื่อนกัน นางมะโฮราซึ่งอิจฉาความงามและความดีของนางมะห์ซูรีรู้
เข้าจึงปล่อยข่าวว่านางมะห์ซูรีกับดาเร็มบางคบหากันฉันชู้สาว ยุยงดะโต๊ะเสรีให้ขับ ไล่ดาเร็มบางไป
แล้วให้ประหารนางมะห์ซูรีซึ่งยืนยันในความบริสุทธิ์แต่ไม่มีใครเชื่อ สุดท้ายเมื่อประหารด้วยอาวุธอะไร
ไม่ได้ นางมะห์ซูรีจึงบอกว่ามีแต่กริชของบิดานางเท่านั้นที่สามารถฆ่านางได้ พร้อมกับอธิษฐานยืนยัน
ความบริสุทธิ์ว่าขอให้เลือดปรากฏเป็นสีขาว และคาสาปแช่ งลังกาวีเจ็ดชั่วโคตรให้มีแต่ทุกข์ยากและ
กันดาร ถูกกองทัพไทยโจมตีทาลายแม้หาดทรายก็กลายเป็นสีดา
เป็นที่น่าสังเกตว่าเรื่องราวตานานนางเลือดขาวทั้งในภาคใต้ของประเทศไทยและในลังกาวี
ต่างก็มีความแตกต่างกัน ด้วยวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่าง จะเห็นว่านางเลือดขาวในภาคใต้ของ
ประเทศไทยนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เหตุการณ์ต่าง ๆ
เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 754 ปีก่อน ในขณะที่นางเลือดขาวของเกาะลังกาวีจะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนภาพ
ของสังคมมุสลิม เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน มีระยะเวลาที่ห่างกันถึง 573 ปี
หากแต่ตานานทั้งสองแห่งต่างก็ปรากฏภาพของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี จากเนื้อหาของ
เรื่องเล่าที่บอกเล่าความเป็นมาในท้องถิ่น มีการอ้างอิงประวัติศาสตร์ ทั้งการเข้ามาของศาสนา การพูด
ถึงระบบการปกครอง รวมไปถึงสภาพสังคมในขณะนั้นด้วย
จากเรื่องตานานนางเลือดขาวที่เกิดขึ้นจากหลายท้องถิ่นในภาคใต้ ทาให้เห็นถึงความเกี่ยวโยง
ของตานานแต่ละที่ คือเรื่องของเลือดสีขาวและเรื่องราวเหนือธรรมชาติ ผู้ศึกษาจึงสังเกตว่าตานาน
ท้องถิ่นเหล่านี้ทาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความเชื่อผูกโยงกับความศักดิ์สิทธิ์ของนางเลือดขาวของ
ไทย จนกระทั่งส่งผลต่อตานานนางเลือดขาวในเกาะลังกาวี และทาให้กระแสการท่องเที่ยวของเกาะ
รวมไปถึงการเกิดกระบวนการสร้างสินค้ าต่าง ๆ เกี่ยวกับพระนางมะห์ซูรี อันได้แก่ น้าดื่ม น้าหอม
และหนัง สือหรือ ไม่ และสันนิษฐานได้ว่าเรื่องราวตานานที่ ป รากฏขึ้นทั้ งในประเทศมาเลเซียและ
ประเทศไทยส่งผลให้นักท่องเทีย่ วชาวไทยมีความสนใจต่อตานานดังกล่าวและเลือกที่จะเข้าไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวเกาะลังกาวี
3.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมืองจำลอง และพิพิธภัณฑ์
งานศึกษาเรื่องตานานนางเลือกขาวกับการกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว
ลังกาวีชิ้นนี้ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่ไปศึกษาและเก็บข้อมูลในเมืองจาลองมะห์ซูรีเป็นหลัก เพื่อสะท้อนให้
เห็ น ถึ ง เบื้ อ งหลัง การสร้า งประเพณี ป ระดิ ษ ฐ์ แ ละสิน ค้ า ทางวั ฒ นธรรมขึ้ น จึ ง ได้ ท าการค้ น คว้า
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมืองจาลอง และพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เห็นมุมมองการเกิดขึ้นของสถานที่ในแต่
ละพื้นที่ว่ามีอุดมการณ์อะไรอยู่เบื้องหลัง และนามาวิเคราะห์กับงานชิ้นนี้ได้อย่างไร
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เมืองจาลองมะห์ซูรีเป็นสถานที่ที่จาลองหมู่บ้านของชาวลังกาวีภายในประกอบไปด้วยพื้นที่
หมู่บ้าน และพิพิธภัณฑ์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม และวิถีชีวิตของชาวลังกาวี ผู้ศึกษาจึงได้
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเมืองจาลองหรือเมืองโบราณและพบว่า ในไทยมีเมืองจาลองอยู่จานวนไม่
น้อย ทว่าเมื อ งจ าลองเหล่านี้เ ป็นโบราณสถานที่เ ก่าแก่ จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่าน
โบราณวัตถุ เช่น ในงานของ จิราพร เพชรดา (2561) มีการรวบรวมข้อมูลของโบราณสถานเมืองดง
ละคร ในปี ค.ศ. 1972 นาย พิสิฐ เจริญวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขุดแต่งเมืองโบราณดง
ละครขึ้นอย่างเป็นทางการ กระทั่ ง ในปี ค.ศ. 1988 มี ก ารขุดค้นอีก ครั้ง รวมไปถึง ท าผัง เมื องขึ้ น
หลัง จากนั้นเมื อ งดงละครก็ ถูก ให้ความสนใจมากขึ้น มี ก ารศึก ษาค้นคว้าจนพบกั บ หลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์อีกจานวนมาก ภายในโบราณสถานประกอบไปด้วย กาแพงแก้วเตี้ยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ก่อด้วยอิฐ สถูปศิลาแลงรูปทรงกระบอก บ่อน้าทิพย์ และนิทรรศการโบราณวัตถุ
นอกจากโบราณสถานที่เป็นเมืองโบราณ ในประวัติศาสตร์ไทยได้มีการสร้างเมืองจาลองขึ้น
เรียกว่า “ดุสิตธานี” (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554) โดยเมืองจาลองแห่งนี้มีขึ้นเพื่อ
เป็นแบบทดลองของการปกครองแบบประชาธิปไตย สร้างขึ้น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1918 ที่
พระราชวังดุสิต ภายในประกอบไปด้วย บ้านเรือน ถนน วัด ร้านค้า โรงเรียน โรงพยาบาล โรงอาหาร
ตลอดจนพระราชวัง โดยอาคารในเมืองจาลองจะมีขนาดย่อส่วน 1 ใน 20 ส่วนของจริง ถือได้ว่าเป็น
เมื องจ าลองที่ จ าลองลัก ษณะของบ้านเมื องในขณะนั้น ไว้ไ ด้อย่ างสมบูร ณ์ ในปัจ จุบันดุสิตธานี มี
สถาปัตยกรรมขนาดจาลองกว่า 300 กระจัดกระจายและหายไปบางส่วน อีกทั้งยังได้นาเมืองจาลอง
เหล่านี้มาจัดแสดงในหอวชิราวุธานุสรณ์ (วชิรวิชญ์ กิติชาติพรพัฒน์, ออนไลน์ : 2561) เมืองจาลอง
และเมืองโบราณเหล่านี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบการจัดแสดงออกมาในลักษณะ
ของสถาปัตยกรรม แต่ก็ยังคงมีปะปนไปกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ความเชื่ อ
ประเพณี และวัฒ นธรรม จากงานศึก ษาเมื องโบราณและเมื องจ าลองทั้ ง สองงานท าให้เ ห็น ว่ า มี
กระบวนการนาเสนอผ่านโบราณวัตถุ และสถาปัตยกรรม สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต เช่นเดียวกั บเมือง
จาลองมะห์ซูรีที่มีการสร้างหมู่บ้านจาลองเพื่อนาเสนอสภาพสังคมและวิถีชีวิตในอดีตของเกาะลังกาวี
ทางด้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ปรี ดี ปลื้ ม ส าราญกิ จ และฟ้ า วิ ไ ลข า (2561) ได้ อ ธิ บ ายพิ พิ ธภัณฑ์
(Museum) ว่าเป็นสถาบันเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทาหน้าที่รวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย และจัดแสดง
สิ่ ง ของเครื่อ งใช้ ต่ า ง ๆ เช่ น โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ เป็ น ต้ น ซึ่ ง เป็ น หลั ก ฐานทางวั ฒ นธรรมที่ มี
ความสาคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ ค้นคว้า
การศึกษาวิจัย และให้บริการประชาชนเข้าชมเพื่อศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินจากสิ่งของซึ่งสงวน
รัก ษาและจัดแสดง ดัง นั้นความหมายของพิพิธภัณฑ์ จึงรวมไปถึงสวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ วน
อุทยาน อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ สถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้า และสถานที่ซึ่งเป็นเขต
สงวนอื่น ๆ รวมทั้งโบราณสถานและแหล่งอนุสรณ์สถานต่าง ๆ
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พิ พิ ธภัณฑ์ในเมื อ งจ าลองมะห์ซูรีก็ มี ก ารน าเสนอเรื่องราว และวิถีชีวิตผ่า นโบราณวั ต ถุ
เครื่อ งประดับ ข้าวของเครื่อ งใช้ รวมไปถึง บ้านเรือนที่ เ ป็นที่ อยู่อ าศั ย โดยสิ่ง ต่าง ๆ ที่ แสดงใน
พิพิธภัณฑ์นี้ได้เน้นยาให้เห็นถึงความเป็นท้องถิ่นของเกาะลังกาวี ซึ่งอาจเรียกได้ว่าพิพิธภัณฑ์มะห์ซูรี
เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหนึ่งที่สาคัญ ญาณินทร์ รักวงศ์วาน (2562) ได้อธิบายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นว่าเป็น
กลไกหนึ่งในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ที่มีการพัฒนามาจากรูปแบบของ
การสะสมวัตถุทางวัฒนธรรมมาสู่รูปแบบการใช้กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเชื่อมโยงไปกับการพัฒนา
ชุมชนในมิติต่าง ๆ
พลกฤต เกษตรเวทิน (2559) ได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างพิพิธภัณฑ์ทั่วไปกับพิพิธภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นไว้ว่า พิพิธภัณฑ์ทั่วไปนั้นจะเน้นที่การพัฒนาและจัดแสดงสิ่งของมากกว่าที่จะพัฒนาและ
จัดแสดงชีวิตคน ขณะที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นจะให้ความสาคัญกับการแสดงวิถีชีวิตของคน พร้อม
กับแสดงสิ่งของโดยมีเป้าหมายที่การพัฒนาคน ดังนั้นหากความหมายของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นคือ
การพัฒนาศักยภาพความสามารถของคนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
บนพื้นฐานภูมิปัญญา ความรู้ และวัฒนธรรมของตน การเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์จึงเป็นกระบวนการ
หนึ่งของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาและความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
จากการศึก ษาค้นคว้าพบว่า พิพิธภัณฑ์ ท้ องถิ่นต่า งมี จุดประสงค์ในการเสริม สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน ดังเช่นในงานของ รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม ที่ได้ทาการศึกษารูปแบบ
ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จากการศึกษาพบว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความ
เข้มแข็งสู่ชุมชนเป็นสาคัญ ผ่านการสร้างสานึกร่วมในท้องถิ่น โดยการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็น
เวทีให้คนในชุมชนท้องถิ่นร่วมกันสร้างเรื่องราวประวัติศาสตร์และสังคมของตนเองขึ้นด้วย
งานศึกษาตานานนางเลือดขาวชิ้นนี้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาพื้นที่ เมืองจาลองมะห์ซูรี ซึ่งจาก
การทบทวนงานวรรณกรรมทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเมืองจาลอง และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่าง ๆ เกิดขึ้นเพื่อ
นาเสนอองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งนาเสนอมรดกทางวัฒนธรรมให้กับผู้คนที่สนใจได้เข้า
มาศึกษาค้นคว้าต่อไป
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่ า นมาทั้ ง หมดช่ ว ยให้ ผู้ ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ใจในแนวคิ ด ของ
กระบวนการกลายเป็นประเพณีประดิษฐ์ และกระบวนการกลายเป็นสินค้าได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดย
ในงานศึกษาตานานนางเลือดขาวกับการสร้างสินค้าวัฒนธรรมในเมืองจาลองมะห์ซูรี แหล่งท่องเที่ยว
เกาะลังกาวี ชิ้นนี้ที่มีการนาแนวคิดดังกล่าวมาศึกษา เพื่อให้เห็นว่าในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของ
เกาะลังกาวีนั้น รัฐบาลมาเลเซียได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมที่ตนเองมีจึงได้มีการเพิ่ม
มูลค่า และเกิดสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับตานานนางเลือดขาว โดยเฉพาะเมืองจาลองมะห์ซูรีที่มี
การถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัส อีกทั้งจากการทบทวนความเชื่อ
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เกี่ยวกับตานานนางเลือดขาวในประเทศไทยก็ได้แสดงให้เห็นว่า ในพื้นที่เกาะลังกาวีและภาคใต้ของ
ประเทศไทยนั้นมีความเชื่อร่วมกัน ส่งผลให้คนไทยสนใจในเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรจี นเกิดการเข้า
มาท่องเที่ยวในเกาะลังกาวีมากขึ้น
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บทที่ 3
ลังกำวี... เยือนถิ่นคำสำป
เกาะลังกาวีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในประเทศมาเลเซีย มีธรรมชาติอันสวยงามทั้งป่าไม้และ
ทะเล อย่างไรก็ตามนอกจากธรรมชาติที่สวยงามในลังกาวีแล้ว อีก สิ่ง หนึ่งที่โ ด่งดังไม่แพ้กันนั่นคือ
เรื่องราวของคาสาปจากพระนางมะห์ซูรี โดยตานานดัง กล่าวเป็ นเหมื อนภาพแทนของลังกาวี มี
เรื่องราวของคาสาปที่ทาให้เกาะแห่งนี้ไร้ความเจริญรุ่งเรือง จนกระทั่งเมื่อทายาทรุ่นที่ 7 ได้เข้ามาแก้
คาสาป เกาะแห่งนี้จึงได้ฟื้นชีวิตกลับมามีสีสันอีกครั้ง แต่ถึงอย่างไรเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีก็ยัง
ถูกจดจาคู่ไปกับเกาะลังกาวีเปรียบเสมือนเป็นการจุดขายและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนถิ่นคา
สาปแห่งนี้
ลักษณะทำงกำยภำพ
เกาะลังกาวี (Pulau Lankawi) เป็นอาเภอหนึ่งของรัฐเกดะห์ (Kedah) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของแหลมมาลายู หรือภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย และอยู่ห่างจากรัฐ ปะลิส (Perlis)
ประมาณ 30 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 32,000 เฮคตาร์ (รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน, 2550 : 39) สองใน
สามของเกาะเป็นที่ราบสูง เกาะลังกาวีแบ่งออกเป็น 6 ตาบล ได้แก่ Kuah, Padang Matsirat, Ayer
Handat, Bohor, Ulu Melaka และ Kedawang โดยตาบล 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)

34

ภาพที่ 2 แผนที่เกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย
ที่มา : https://earth.google.com

สภำพภูมิอำกำศ
เกาะลังกาวีมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นตลอดทั้งปี มีฝนตกชุกและมีเมฆมากเป็นครั้ง
คราว เนื่องจากลังกาวีตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรทาให้พื้นที่ดังกล่าวมีธรรมชาติและทะเลที่ค่อนข้างสงบ
ตลอดทั้งปี เหมาะแก่การอยู่อาศัยและท่องเที่ยว
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวบนเกาะลังกาวี
มากที่สุด ด้วยอุณหภูมิ ในเวลากลางวันประมาณ 30 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส ส่วนเวลา
กลางคืนมีอุณหภูมิประมาณ 28 องศาเซลเซียส ถึง 29 องศาเซลเซียส
ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม เนื่องจากลมมรสุมทาให้มีฝนฟ้าคะนองอย่างหนักและพายุ
(Penny Wong, ออนไลน์)
ประชำกร
เกาะลั ง กาวี มี ป ระชากรอาศั ย อยู่ ป ระมาณ 54,000 คน ซึ่ ง ร้ อ ยละ 90 เป็ น ชาวมาเล (
Langkawi – Online.com, 2016 : ออนไลน์) ร้อยละ 7 เป็นชาวจีน ร้อยละ 3 เป็นอินเดีย ไทย และ
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เชื้อชาติอื่น ๆ ซึ่งในอดีตก่อนที่เกาะลังกาวีจะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ประชากรมีอาชีพประมง
และเกษตรกรรม เช่น ปลูกยางพารา ปลูกข้าว และทาสวน ความเป็นอยู่ของผู้คนค่อนข้างยากจน มี
อัตราการย้ายออกนอกประเทศสูง เนื่องจากประสบปัญหาตกงาน จนกระทั่งในช่วงกลางทศวรรษ
1980 ผู้คนในท้ อ งถิ่นจึง ตัดสินใจเปลี่ยนจากการท าประมงและเกษตรกรรมมาสู่ก ารพัฒ นาการ
ท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงเวลานั้นการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ ถูกมองว่าจะสามารถช่วยให้ผู้คนในท้องถิ่นลังกาวี
หลีกหนีจากความยากจนได้ ในปี ค.ศ. 1987 ประชากรท้องถิ่นยังคงทางานในภาคการเกษตรและ
ประมงอยู่ ทว่าในปี ค.ศ. 1999 จานวนของผู้คนที่ทาอาชีพประมงและเกษตรกรรมได้ลดจานวนลงจน
เหลือ เพียงร้อ ยละ 19 แต่จ านวนอาชีพในภาคการค้าส่ง ค้าปลีก การท่ องเที่ ยว และอื่น ๆ กลับมี
จานวนที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 33.8 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้สร้างมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับ
เกาะลัง กาวีได้เ ป็นอย่างดี โดยเปิดโอกาสให้มี การจ้างงานที่ เพิ่ม ขึ้น รวมไปถึง กิ จ กรรมที่ เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย ส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรจานวน 155,262
คน ในปี ค.ศ. 2010 ซึ่ ง แตกต่ า งจากปี ค.ศ. 1970 ที่ มี เ พี ย ง 24,266 คน (Shida Irwana Omar,
Abdul Ghapar Othman and Badaruddin Mohamed, 2014 : 277)
ข้อมูลทั่วไปของเกำะลังกำวี
เกาะลังกาวีเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางทะเลอันดามัน ในรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเกาะ
ลัง กาวีอ ยู่ห่างจากเกาะตะรุเ ตา จัง หวัดสตูล เพียงแค่ 4 กิ โ ลเมตร อยู่ห่างจากเมื องกั วลาปะลิส
ประมาณ 30 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองกัวลาเกอดะฮ์ 51 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยหมู่เกาะ
จานวน 99 เกาะ การเดินทางสู่เกาะลังกาวี นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมักจะใช้เส้นทางท่า
เทียบเรือตามะลัง จังหวัดสตูลเพื่อเดินทางทางน้าไปยังเกาะลังกาวี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อ้างใน ขวัญชนก สุวรรณพงศ์, 2558 : 4)
จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์พบว่า ในอดีตพื้นที่บริเวณหมู่เกาะลังกาวีนั้นเคยเป็นหัวเมือง
ประเทศราชของสยามมาก่อน จนกระทั่งเกิดกรณีพิพาทพรมแดนมลายูระหว่างสยามและอังกฤษขึ้น
โดยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 การเข้ามาของตะวันตกเพื่อหวังครอบครองดินแดนเอเชียได้ส่งอิทธิพล
ต่อสยามอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบของสยาม ไม่ว่าจะเป็น เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา
และสิงคโปร์ ต่างก็ถูกประเทศมหาอานาจอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสเข้ายึดครองทั้งสิ้น เหตุการณ์กรณี
พิพาทพรมแดนมลายูระหว่างสยามและอังกฤษนี้เป็นการเจรจาต่อรองขอพื้นที่บริเวณเมืองไทรบุรี
(เกดะห์) ปลิศ สตูล สายบุรี ปัตตานี กลันตัง ตรังกานู ซึ่งเป็นเมืองประเทศราชของสยามในขณะนั้น
การเจรจาต่อรองในครั้ง นี้ส่ง ผลให้ในปี ค.ศ. 1909 สยามตัดสินใจที่ จะยกดินแดนที่ไม่ได้ปกครอง
โดยตรงให้กับอังกฤษ ได้แก่ เมืองไทรบุรี (เกดะห์) เมืองปลิศ เมืองกลันตัง เมืองตรังกานู เขตรามัน
ตอนใต้และหมู่เกาะลังกาวี ข้อพิพาทดังกล่าวจึงจบลง (สกรรจ์ จันทรัตน์, ออนไลน์ และฐนพงศ์ ลือ
ขจรชัย, 2560) นอกจากนี้ด้วยสภาพพื้นที่ของประเทศมาเลเซียมีที่ตั้งเป็นหมู่เกาะ ใกล้กับช่องแคบ
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มะละกาซึ่งเป็นบริเวณที่ใช้ล่องเรือไปค้าขายระหว่างตะวันตกและจีน ส่งผลให้มาเลเซียมีเชื้อชาติที่
หลากหลายจากการเข้ามาตั้งถิ่นฐาน โดยส่วนใหญ่จะเป็น ชาวมลายู ชาวจีน และชาวอินเดีย ซึ่งส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่บนคาบสมุทรมลายู นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ได้แก่ ชนพื้นเมืองดั้งเดิม เช่น
พวกดายัก (DyaK) และชาวป่าชาวเขา ชนชาติอาหรับ ยุโรป ชาวไทย และชาวศรีลังกา เป็นต้น ทาให้
มาเลเซียมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม (อนุสรณ์ เมฆบุตร, 2549 : 49)
ภายใต้ก ารปกครองของจัก รวรรดินิยมอัง กฤษ เจ้าอาณานิคมได้ท าการปกครองโดยใช้
นโยบายแบ่งแยกและปกครองโดยเฉพาะกับกลุ่มชาติพันธุ์หลักทั้ง 3 กลุ่ม ที่มีความแตกต่างทางด้าน
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ฯลฯ ในช่วงสุดท้ายที่อังกฤษปกครองมาเลเซียได้เกิดการตั้งพรรค
การเมืองของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์หลัก ได้แก่ พรรคอัมโน เป็นพรรคของชาวมลายู พรรคเอ็มซีเอ เป็น
พรรคของชาวจีน และพรรคเอ็มไอซี เป็นพรรคของชาวอินเดีย ในเวลาต่อมาเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของกลุ่ ม และเพื่ อ เรีย กร้อ งเอกราช ทั้ ง 3 พรรค จึ ง รวมตั ว กั น ก่ อตั้ ง พรรคพั นธมิ ต ร (Alliance
Organization) จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1957 มาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษ โดยมีตุนกู อับดุล ระฮ์
มั น เป็นนายกคนแรก และได้สถาปนาเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียในปี ค.ศ. 1963 ภายใต้รัฐ – ชาติ
มาเลเซีย อีกทั้งจากการสนับสนุนของอังกฤษทาให้ชาวมลายูซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่มีอานาจทางการเมือง
และมีสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากกว่าชาวจีนและชาวอินเดีย โดยชาวมลายูทุกคนได้รับสิทธิเหนือชาวเชื้อ
ชาติ อื่ น ในฐานะเจ้ า ของแผนดิ น เช่ น การถื อ ครองที่ ดิ น โควตาในการเข้ า รั บ ราชการ และท า
เกษตรกรรม เป็นต้น ในส่วนของชาวจีนเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจมาก
ที่สุด เป็นผู้กุมอานาจทางเศรษฐกิจเพราะมีความสามารถทางการค้า มีฐานะเป็นชนชั้นกลางทางสังคม
และในส่วนของชาวอินเดียซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานตามสวนยางพารา สวนปาล์มน้ามัน ซึ่งเป็น
สินค้าส่งออกที่ทารายได้ให้กับมาเลเซีย บางส่วนเป็นแพทย์ นักกฎหมาย ทาธุรกิจสิ่งทอ และปล่อ ย
เงินกู้ ทาให้ในระบบเศรษฐกิจของมาเลเซีย เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ทางเศรษฐกิจตามกลุ่มชาติพันธุ์
อย่างชัดเจน ส่งผลทาให้เกิดปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบฐานะของแต่ละกลุ่ม ทาให้
ชาวมลายูไม่พอใจเมื่อฐานะทางเศรษฐกิจของตนต่ากว่า ขณะเดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์อื่นก็ ไม่พอใจชาว
มลายูที่ได้รับสิทธิทางการเมืองมากกว่า นามาซึ่งการจลาจลในปีค.ศ. 1969 (อนุสรณ์ เมฆบุตร, 2549 :
49 - 59)
เหตุการณ์จลาจลในปี ค.ศ. 1969 นับเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สดุ นับตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอก
ราช และเป็นสิ่งที่ทาให้ตระหนักว่าการรวมตัวของประชาชนเชื้อชาติต่าง ๆ ยัง ไม่ มี เอกภาพอย่าง
แท้ จ ริ ง ในภายหลั ง เมื่ อ เหตุ ก ารณ์ จ ลาจลสิ้น สุด ลงภายใต้ ก ารน าของรัฐ บาลตน อั บ ดุ ล รอซัก
นายกรัฐมนตรีของคนที่ 2 ในเดือนกันยายนปี ค.ศ. 1970 ได้ประกาศใช้นโยบายเศรษฐกิจใหม่ (New
Economic Policy) มีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ ความเป็นเอกภาพของชาติ มีนโยบายดังนี้ ประการแรก
เริ่ม จากความต้อ งการลดและก าจัดความยากจนของประชาชนทั้ ง หมด โดยไม่ คานึง ถึง เชื้อชาติ
ประการที่สอง ต้องการปรับโครงสร้างทางสังคมเพื่อให้เกิดสมดุลทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ โดย
ลดและกาจัดการประกอบอาชีพที่บ่งบอกเชื้อชาติ ทว่านโยบายดังกล่าวไม่ได้ สร้างความเป็นเอกภาพ
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ของเชื้อชาติได้เท่าที่ควร ในปีค.ศ. 1991 ดร.มหาเธร์ โมฮะหมัด นายกรัฐมนตรีได้ประกาศวิสัยทัศน์
2020 ที่เน้นการทาให้ประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่สร้างความเป็น
มาเลเซีย โดยยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยมและศาสนาที่ทุกกลุ่มเชื้อชาติสามารถมีส่วน
ร่วมในเอกลัก ษณ์ใหม่ นี้ได้ เพื่ อ ให้มี จุดยืนร่วมทางเศรษฐกิ จและส่ง ผลต่อเอกภาพของชาติต่อไป
(ปวีณา บุ ห ร่า, 2543) โดยการแสวงหาผลประโยชน์ท างเศรษฐกิ จได้ก่ อให้เกิ ดการเชื่อมโยงและ
ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติตามระบบอุปถัมภ์ ส่วนการแสวงหาอานาจทางการเมืองโดยเฉพาะในหมู่
ผู้นาทางการเมืองและระหว่างพรรคการเมืองที่อาศัยเชื้อชาติก็ได้มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมมือกันแบ่งสรร
อานาจ อันนาไปสู่บรรยากาศทางการเมืองที่สันติ (อนุสรณ์ เมฆบุตร, 2549 : 60)
นโยบายของประเทศมาเลเซียที่คานึงถึงความแตกต่างของเชื้อชาติได้อานวยให้ประชากรใน
ประเทศสามารถดารงชีวิตอยู่ได้โดยหลีกเลีย่ งความรุนแรงให้ได้มากที่สุด Nazaruddin Hj. Mohd Jali
นักวิชาการชาวมาเลเซียได้กล่าวไว้ว่า การรวมเป็นหนึ่งเดียวภายในชาติ หมายถึง การรวมกลุ่มต่าง ๆ
หลายกลุ่มที่มีภูมิหลังทางสังคมและทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันให้เป็นเอกลักษณ์ทางกายภาพเป็น
หนึ่ง เดียวในประเทศมาเลเซีย รัฐจึง พยายามก าจัดความยากจนโดยไม่คานึงถึงเชื้อชาติ ห รือการ
กาหนดให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภูมิหลังต่างกัน โดยพยายามไม่ให้กลุ่มต่าง ๆ เกาะเฉพาะกลุ่มของตนเอง
แต่พยายามให้แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ อยู่ร่วมกันและทากิจกรรมประจาวันของกลุ่มอย่างสันติ นอกจากนี้
รัฐบาลยังได้ทาการศึกษาถึงแนวทางที่จะทาให้เอกภาพระหว่างเชื้อชาติประสบผลสาเร็จ คือ รัฐบาลที่
เป็นประชาธิปไตย สัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการประนีประนอมทางวัฒนธรรม (อนุสรณ์
เมฆบุตร, 2549 : 66)
ความเป็นธรรมของระบอบประชาธิปไตยที่ใช้เสียงของประชาชนในการบริหารประเทศ รวม
ไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ค่อย ๆ ลดลง กล่าวคือกลุ่มชาติ
พันธุ์ไม่รู้สึกว่าเป็นบุคคลชายขอบ ทุกคนได้รับความสะดวกสบายจากนโยบายของรัฐบาลอย่างเท่า
เทียม นอกจากนี้ถึงแม้ว่าประเทศมาเลเซียจะใช้ภาษามลายูเป็นภาษาราชการ และมีศาสนาอิสลาม
เป็นศาสนาประจาชาติ แต่ก็มีการยอมรับในวัฒนธรรมที่แต่งต่างของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ โดยให้อิสระ
ในการประกอบพิธีกรรมความเชื่อ (อนุสรณ์ เมฆบุตร, 2549) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
แต่ละท้องถิ่นต่างก็มีความเชื่อและพิธีกรรมที่หล่อหลอมให้คนในสังคมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
ดังเช่นในเกาะลังกาวี สิ่งที่หล่อหลอมให้คนในท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติสามารถอยู่
ร่วมกันได้ก็คือความเชื่อ โดยความเชื่อที่สาคัญ และเห็นชัดมากที่สุดคือเรื่องราวความเชื่อเกี่ย วกั บ
ตานาน โดยตานานถูกมองว่าเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตและถือได้ว่าเป็นสิ่ งศัก ดิ์สิทธิ์ ในลังกาวี
ปรากฏตานานหลากหลายเรื่องด้วยกัน เช่น ตานานหลุมฝังศพลึกลับ ตานานถ้าไวท์ฮิลล์ ตานานจระเข้
สีขาว ตานานนกยักษ์ (Garuda) และตานานพระนางมะห์ซูรี โดยตานานเหล่านี้ต่างก็เป็นเรื่องราวที่
อ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รวมถึงการอ้างอิงบุคคลประวั ติศาสตร์ ซึ่งเป็นการอธิบายถึงความ

38

เป็นมาของสถานที่ บรรพบุรุษ ผู้คนในท้องถิ่น และความเชื่อเกี่ยวกับตานานที่มีร่วมกั นของคนใน
ท้องถิ่นนี่เองที่เป็นการแสดงอัตลักษณ์และหล่อหลอมคนในท้องถิ่น
ตานานนางเลือดขาว หรือตานานพระนางมะห์ซูรีเป็นตานานที่โด่งดังอย่างมากในเกาะลังกาวี
ซึ่งถือได้ว่าเป็นตานานหลักที่คนในท้องถิ่นเชื่อถือกันมานาน เนื่องจากตานานมีการอ้างอิงสถานที่ต่าง
ๆ บนเกาะ อีกทั้งการจัดตั้งเมืองจาลองแสดงเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรียิ่งเป็นการผลิตซ้าความเชื่อ
ดังกล่าวไปยังนักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวบนเกาะ
ลังกาวีถือได้ว่าประสบความสาเร็จอย่างมากด้วยจานวนนักท่องเที่ยวที่หมุนเวียนเข้าไปเที่ยวชมกว่า
4,000,000 คน ต่อปี และมีรายได้ต่อคนอย่างต่า 1000 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 7,500 บาท โดย
ในช่วง ปี ค.ศ. 2001 ถือเป็นปีที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างมากจากความโด่งดังของเรื่องราวพระ
นางมะห์ซูรี รวมไปถึงการเจอทายาทรุ่นที่ 7 (Rosidi B.Jusoh, สัมภาษณ์ 2020)
ตำนำนนำงเลือดขำว
เกาะลังกาวีพื้นที่ที่เมื่อเอ่ยถึงมักจะมาพร้อมกับการนึกถึงตานานนางเลือดขาวหรือตานาน
พระนางมะห์ซูรี เรื่องราวโด่งดังมากในช่วงปี ค.ศ. 2000 จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ถึงการประกาศ
ตามหาทายาทรุ่นที่ 7 ของพระนางมะห์ซูรี ทาให้ผู้คนได้รับรู้ถึงเรื่องราวคาสาปนางเลือดขาวมากยิง่ ขึน้
อีกทั้งตานานของพระนางมะห์ซูรียังถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซียที่ถูกบรรจุอยู่ใน
หลักสูตรการศึกษาระดับชั้นเกรด 9 หรือเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของไทย ทาให้เรื่องของ
พระนางมะห์ซูรีเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนมาเลเซีย โดยตานานดัง กล่าวมี เ นื้อหาตามเรื่องเล่าของ
มั ค คุ เ ทศก์ ท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ นาผู้ ศึ ก ษาไปยั ง เมื อ งจ าลองมะห์ ซูรี (Kota Mahsuri) โดยเล่ า ว่ า (Ismail
Hanapiah, 2018 : 11 – 29, Ahmad B.Sulong และ Mohamad Faathir Bin Rosidi, สั ม ภาษณ์
2019, Rosidi B.Jusoh, สัม ภาษณ์ 2020) มี คู่รัก ชาวไทยชื่อว่า ปันดัก มายะห์ (Pandak Mayah)
และ จิก อลัง (Cik Alang) เดินเรือมาจากแถบชายฝั่งตะวันตกทางตอนใต้ของประเทศสยามเพื่อเข้ามา
ค้าขายในปีนัง แต่โชคร้ายเรืออับปางลงที่เกาะลังกาวี ทรัพย์สินเงินทองสูญหายทั้งหมด พวกเขาจึง
ตัดสินใจลงหลักปักฐานที่เกาะลังกาวี ทั้งคู่ทาอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น ทานา เพื่อเก็บเงินต่อเรือ
ต่อมาเมื่อทั้งคู่เก็บเงินได้มากพอจะต่อเรือสาหรับเดินทางกลับบ้านนางอลังก็เกิดตั้งท้อง ทั้งคู่
จึงเปลี่ยนจากการนาเงินต่อเรือกลับสยามเป็นการนาเงินมาสร้างเนื้อสร้างตัวบนเกาะลังกาวี และซื้อ
บ้าน1แทน เมื่อครั้งที่นางอลังมีอายุครรภ์ประมาณ 6 เดือน นายมายะห์ได้ออกไปทานาในพื้นที่ของตน
ตามปกติ ขณะที่กาลังหว่านปุ๋ยก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ เมื่อเดินหาต้นเสียงก็ไปเจอกองข้าวกองหนึ่ง
นายมายะห์จึงนากองข้าวกองนั้นกลับบ้าน แต่เมื่อเขาหยิบขึ้นมาเสียงเด็กร้องก็หายไป เขาตกใจมากจึง

1

ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์มะห์ซูรีในปัจจุบัน

39

วางกองข้าวไว้ที่เดิมและรีบเดินออกมา หากแต่เมื่อเดินออกมาก็ได้ยินเสีย งเด็กร้องไห้อีกครั้ง เขาจึง
ตัดสินใจนากองข้าวนั้นไปหุงกิน เชื่อว่าเป็นขวัญข้าวและหากได้กินจะโชคดี
เมื่ อ เวลาใกล้คลอด ตามวิถีป ฏิบัติของมุสลิม จะต้องหาภรรยาของโต๊ะอิหม่ ามมาเป็นผู้ทา
คลอด และเมื่อคลอดลูกแล้ว ผู้เป็นพ่อจะต้องอาซานให้ลกู ซึง่ บทสวดจะแตกต่างกันไปตามเพศของเด็ก
ที่เกิดมา นางอลังให้กาเนิดบุตรสาวชื่อว่ามะห์ซูรี เมื่อมะห์ซูรถี ือกาเนิดขึ้นความโชคดีต่าง ๆ ก็เข้ามาใน
ครอบครัว การค้าเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองมากขึ้น เมื่อครั้งมะห์ซูรีอายุประมาณ 6 – 7 ปี เกาะลังกาวี
ประสบกับภัยแล้ง วันหนึ่งมะห์ซูรีออกไปเล่นตามประสาเด็ก ก็ไปเจอเข้ากับตาน้า เธอตกใจมากจึง
เรียกให้พ่อมาดู เห็นดังนั้นจึงเรียกให้คนบนเกาะสร้างบ่อน้าขึ้น บ่อน้าดังกล่าวจึงกลายเป็นแหล่งน้า
สาคัญของคนทั้งเกาะที่ถูกใช้เมื่อมีภัยแล้ง เวลาผ่านไปจนกระทั่งมะห์ซูรเี ข้าสู่ช่วงวัยสาวอายุ 16 ปี เธอ
ใบหน้าที่สวยงดงามจนเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วทั้งเกาะ ข่าวลือได้ยินไปถึงหู ดาโต๊ะ เสรี เกอร์มะ จา
ยา (Dato’ Seri Kerma Jaya) ผู้แทนสุลต่านหรือเจ้าเมืองที่เข้ามาปกครองเกาะลังกาวี ก็เกิดความ
อยากเห็นความงามของมะห์ซูรี ผู้ที่งามกว่า วัน มะโฮรา (Wan Mahora) หญิงที่งามที่สุดในมาเลเซีย
ภรรยาของตน เจ้าเมืองจึงจัดงานราข้าวหรืองานทาขวัญข้าวขึ้น งานดังกล่าวนอกจากจะมีขึ้นเพื่อ
ความรื่นเริงแล้ว อีกจุดประสงค์หนึ่งคือหญิงสาวและชายหนุ่มมักจะมาหาคู่ในงานดังกล่าว พ่อและแม่
ของมะห์ซูรีจึงให้เธอมาออกงานเทศกาลนี้ด้วย เมื่อ เจ้าเมืองได้เห็นมะห์ซูรีก็ตกตะลึงในความงาม จึง
ร้องขอวันมะโฮราเพื่ออนุญาตให้ตนมีภรรยาคนที่ 2 หากแต่วันมะโฮรากลับถามไปว่า นางมีสิ่งใดที่
บกพร่องไปหรือจึงอยากมีภรรยาคนที่ 2 และไม่อนุญาตให้ผู้แทนสุลต่านมีภรรยาอีกคน
มะห์ซูรีที่เป็นหญิงสาวที่หน้าตางดงาม ถือได้ว่าเป็นหญิงสาวที่เพียบพร้อมคนหนึ่งเลยทีเดียว
ทาให้ วันดารุส (Wan Darus) ผู้เป็นน้องชายของเจ้าเมืองลังกาวีหมายปอง เรื่องไปถึงหูผู้เป็นพี่ชาย
เจ้าเมืองจึงได้กล่าวถามกับน้องชายว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เมื่อวันดารุสยืนยันคาตอบว่าจริง เจ้าเมือง
จึงได้เดินทางไปสู่ขอกับพ่อแม่ของมะห์ซูรี สร้างความเข้าใจผิดให้กับวันมะโฮรา คิดว่าสามีของตนผิด
สัญญา จึงเกิดความอิจฉาริษยาและโกรธแค้น ถึงแม้จะมารู้ในภายหลังว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด แต่ความ
โกรธและริษยาที่มีก็ไม่ได้ หายไป หลังจากมะห์ซูรีแต่งงานไป พ่อและแม่ของนางได้ยกบ้านที่ ตั้ง อยู่
บริเวณเมืองจาลองในปัจจุบันให้เป็นเรือนหอ เนื่องจากใกล้กับวัง และใกล้กับบ้านใหม่ของพ่อแม่ ด้วย
เมื่อมะห์ซูรีได้เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวเจ้าเมืองแล้ว ชีวิตของเธอกลับไม่ได้ราบรื่นหรือสุขสบาย
แต่อย่างใด เนื่องจากวันมะโฮราคอยใส่ร้ายและกลั่นแกล้งมะห์ซูรีตลอดเวลา
กระทั่งวันหนึ่งเจ้าเมืองลังกาวีได้รับจดหมายจากสุลต่านแห่งรัฐเกดะห์ให้ออกไปรบกับทัพของ
สยาม2 เจ้าเมืองจึงส่งวันดารุสผู้เป็นน้องชายพร้อมทหารกว่า 200 นาย ไป ทาให้พระนางมะห์ซูรีที่ตั้ง
ท้องได้ประมาณ 7 – 8 เดือนต้องอาศัยอยู่ในบ้านตามลาพัง สงครามล่วงเลยไปเป็นเวลา 3 เดือน จน
มะห์ ซู รี ค ลอดบุต รชาย ชื่ อ ว่ า วั น ฮากิ ม (Wan Hakim) แต่ แ ล้ ว วั น หนึ่ ง มี ช ายชื่ อ ว่ า เดอเร็ม บัง
2

สงครามไทรบุรี – สยาม เกิดจากทางรัฐไทรบุรีหรือรัฐเกดะห์ในปัจจุบันไม่ส่งเครื่องบรรณาการให้กับสยาม สยามจึง
ส่งคนเข้ามายึดพื้นที่ จากการพ่ายแพ้สงครามทาให้ไทรบุรีกลายเป็นเมืองขึ้นของสยาม
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(Derambang) มาจากสุมาตรา เข้ามาขอน้าและอาหารจากมะห์ซูรดี ้วยสภาพทรุดโทรม และความใจดี
ของเธอจึงเข้าช่วยเหลือชายแปลกหน้าทันที นางสนมของวันมะโฮรามาเห็นเข้าจึงนาความตามที่เห็น
ไปบอกผู้เป็นเจ้านายทันที วันมะโฮราเมื่อได้ยินดังนั้นจึงใส่ร้ายว่ามะห์ซูรีมีชู้ต้องประหารชีวิต เจ้าเมือง
จึงส่งทหารมาจับกุมมะห์ซูรีทนั ที ในขณะเดียวกันทางด้านมะห์ซูรีในตอนนั้นวันฮากิมกาลังร้องไห้เสียง
ดัง ชายแปลกหน้าผู้มีความสามารถด้านบทกลอนจึงร้องกลอนเพื่อกล่อมให้วันฮากิมหลับ เมื่อทหาร
และเจ้าเมืองมาถึง เห็นว่าชายแปลกหน้ากาลังอุ้มหลานของตนอยู่ก็ยิ่งสร้างความเข้าใจผิด จึงสั่งให้
ทหารนาตัวมะห์ซูรี ไปลานประหาร 3 หากแต่ชายแปลกหน้าเข้ามาขัดขวางไว้ และถามว่ามะห์ซูรีมี
ความผิดอะไร นางเพียงแค่ให้ข้าวให้น้า จึงเกิดการต่อสู้ขึ้นระหว่างชายแปลกหน้ากับเจ้าเมือง ชาย
แปลกหน้าชนะ และเกือบลงมือฆ่าเจ้าเมือง หากแต่มะห์ซูรีห้ามไว้ก่อน และสั่งให้ชายแปลกหน้าหนีไป
เพราะไม่ต้องการให้เขามาเดือดร้อนด้วย
เมื่อทหารนามะห์ซูรีมาที่ลานประหารก็ได้ผูกนางไว้ใต้ต้นมะขาม และให้เพรฌฆาตประหาร
ชีวิตทันที แต่กริชของเพชฌฆาตไม่สามารถแทงมะห์ซูรีได้ เอากริชเล่มไหนมาแทงก็ไม่เข้า เป็นเช่นนี้มา
ประมาณ 2 วัน ข้าวไม่ให้กิน น้าไม่ให้ดื่ม มะห์ซูรีสภาพอิดโรยเกือบจะไม่ไหว วันมะโฮราบอกว่ามีกฎ
มณเฑียรบาลของรัฐกลันตันกล่าวว่า ถ้าหญิงคบชู้ต้องเอาไม้ไผ่แทงจากรูทวารออกทางปาก มีความเชื่อ
ว่าหากเป็นคนเล่นคุณไสยหรือ ท าไม่ ดี ไม้ ไผ่จ ะแทงเข้า แต่เ มื่ อเพรฌฆาตท าตามคาสั่ง ไม้ ไผ่ก็ ไม่
สามารถทาอะไรมะห์ซูรีได้ เมื่อไม่มีอะไรสามารถประหารมะห์ซูรีได้ นางจึงเอ่ยถามเจ้าเมืองว่าอยาก
ประหารจริงหรือ เจ้าเมืองจึงบอกกับมะห์ซรู ีว่าถ้าทาผิดก็ต้องยอมรับผิด มะห์ซูรีจึงได้ขอสามอย่างก่อน
จะประหารคือ 1.) เรียกคนบนเกาะทั้งหมดมาดูการประหาร 2.) ให้คนในพื้นที่ได้เป็นประจักษ์พยานใน
การประหารครั้งนี้ 3.) ใช้กริชประจาตระกูลมะห์ซูรีมาประหารเท่านั้น เมื่อไปเอากริชประจาตระกูล ที่
บ้าน พ่อแม่ของมะห์ซูรีก็นาทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดที่มีมาให้เจ้าเมืองเพื่อไถ่ชีวิตลูกสาว แต่เจ้าเมือง
ไม่ยอม ให้นากลับไปให้หมด ก่อนมะห์ซูรีจะถูก ประหาร มะห์ซูรีได้ถามชาวบ้านว่าเชื่อหรือไม่กับสิ่งที่
นางทา ชาวบ้านบอกว่าเชื่อ มะห์ซูรีจึงพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยกล่าวว่า หากนางผิดจริงขอให้เลือดไหล
ออกมาเป็นสีแดงเหมือนทุกคนที่ล้อมลานประหารแห่งนี้ แต่หากไม่ผิดขอให้เลือดออกมาเป็นสีขาว ไม่
รอช้าเพชฌฆาตเอากริชประจาตระกูลมะห์ซูรี แทงไปที่อกข้างซ้าย เลือดออกมาเป็นสีขาว ก่อนตาย
มะห์ซูรีขอให้นมลูกเป็นครั้งสุดท้าย แต่วันมะโฮราไม่อนุญาต มะห์ซูรีโกรธมากจึงสาปแช่งเกาะลังกาวี
ว่าเกาะจะประสบพบเจอกับหายนะ ไม่เจริญรุ่งเรือง ประสบภัยพิบัติ เจ็ดชั่วอายุคน
คาสาปเริ่มขึ้นหลังจากมะห์ซูรีเสียชีวิต โดยเริ่มจากที่ทัพสยามชนะไทรบุรี ทาให้วันดารุสต้อง
ล่องเรือกลับมาด้วยความพ่ายแพ้ หลังจากกลับมาถึงที่บ้าน วันดารุสไม่เจอมะห์ซูรีที่บ้านของตน จึงไป
ที่บ้านพ่อแม่ของมะห์ซูรี ก็ไปเจอกับวันฮากิม พอถามถึงมะห์ซูรีจึงได้รู้ว่าเธอเสียชีวิตแล้ว พ่อแม่พาไป
หลุมฝังศพ วันดารุสกอดลูกร้องไห้ตัวสั่นเทิม ด้วยความแค้นใจวันดารุสจึงชักดาบประจาตัวที่โต๊ะครู
มอบให้ แล้วเดิน ออกจากบ้าน พ่ อ ของมะห์ซูรีถามว่าจะไปไหน วันดารุส จึงกล่าวว่าจะไปแก้แค้น
3
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ทางด้านพ่ อ บอกว่าพี่ น้องฆ่ากั นเองจะบาป วันดารุส จึง ตัดสินใจไม่ไป แต่ก็ ยัง คงมี ความโกรธแค้น
น้อยใจ และเสียใจ จึง ถามพ่อ ของมะห์ซูรี ว่าเดิมทีมาจากที่ไหน เมื่ อทราบว่าเป็นภูเก็ต วันดารุสจึง
ตัดสินใจพาลูก พ่อแม่มะห์ซูรี และคนติดตามบางส่วน ล่องเรือออกไปภูเก็ต และอาศัยอยู่ที่นั้นถาวร
หลังจากที่วันดารุสล่องเรือออกไป ทัพสยามก็เข้ามาตีลังกาวีทางหาดทรายดา คนลังกาวีใช้
อุบายเอาไม้มาปักริมหาดและเผาเพื่อไม่ให้ทัพสยามเข้ามาในเกาะ เปลวเพลิงจานวนมากเป็นการ
หลอกตาทัพสยามว่าลังกาวีมีกาลังคนเยอะ กลายเป็นที่มาของหาดทรายดาที่เชื่อว่า ทรายสีดามาจาก
การเผาไม้ไล่ทัพสยาม เมื่อทัพสยามเห็นเปลวไฟจึงเปลีย่ นเส้นทางไปทางอื่น ชาวลังกาวีจึงรีบนาข่าวไป
บอกเจ้าเมือง เจ้าเมืองจึงได้ให้คนเตรียมเสบียงไว้สาหรับสงคราม และสั่งให้คนลังกาวี วิ่งขึ้นภูเขาไป
ซ่อนตัว พอทัพสยามเข้ามาในเกาะไม่เจอใคร ก็ได้ตั้งฐานทัพอยู่ริมแม่น้า เจ้าเมืองก็ออกอุบายวางยาใน
แม่น้าเพื่อฆ่าทัพสยาม ทหารสยามตายจานวนมาก แม่ทัพสยามโกรธมาก จะจับคนวางยาให้ได้แต่หา
ไม่เจอ ทัพสยามจึงเผาทั้งเกาะ เมื่อไฟลามไปเกือบครึ่งเกาะ เจ้าเมือ งได้นาคนเข้าไปหลบในถ้า และ
ยอมมอบตัวกับทหารสยาม ให้ทหารจับตัวเองไปเป็นเชลย แลกกับการช่วยดับไฟบนเกาะ ทัพสยามจึง
ประหารเจ้าเมือง และนาวันมะโฮราไปเป็นเชลยพาไปสยาม Faathir Rosidi ผู้ให้สัมภาษณ์ได้เล่าว่า
“...เคยไปสัมมนากับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเจอกับเป็นหลุมฝังศพของวันมะโฮ
ราอยู่ที่ จัง หวัด พั ท ลุง แต่ไม่ แน่ใจว่าคือคนเดียวกั บ ภรรยาเจ้าเมื องหรือไม่ . ..” (Faathir B.Rosidi,
สัมภาษณ์ 2019) จึงอาจเป็นไปได้ว่าวันมะโฮราถูกนาตัวมาเป็นเชลยในสยามจริง
ปัจจุบันเกาะลังกาวีมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อที่ว่าได้เจอทายาท
คือ นางสาว ศิรินทรา ยาหยี ทายาทรุ่นที่ 7 ของพระนางมะห์ซูรี ได้เข้ามาถอนคาสาป เวลานานนับ 7
ชั่วคนผ่านไป เกาะลังกาวีจึงเริ่มเข้าสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้ง
ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย ได้พูดถึงตานานนางเลือด
ขาวว่า ในสมัยยุคล่าอาณานิคมที่เกาะลังกาวียังตกอยู่ในคาสาป เกาะไร้ความเจริญรุ่งเรือง ทว่าด้วย
เกาะลังกาวีเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการค้าทาให้หลายครั้งชาวอังกฤษซึ่งในขณะนั้นเข้าปกครองมาเลเซียอยู่
พยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ ในช่วงแรกพยายามโดยการตั้งโรงงานปลาซาดีนแต่กลับล้มเหลว ตุนกู
อ้างว่ าเขาถูก ส่ง ไปลัง กาวีในปี ค.ศ. 1934 ในตาแหน่ง District Officer ซึ่ง จากการที่เขาได้เ ข้าไป
ทางานในลังกาวีดูเหมือนว่าเขาหลงรักเกาะ ผู้คน และตานานมะห์ซูรี วันหนึ่งเขาค้นพบหลุมฝังศพของ
พระนางมะห์ซูรี และเชื่อว่าจะต้องมีรัชทายาทมาถอนคาสาป เกาะลังกาวีจึงจะพบเจอกับความรุ่งเรือง
อีกครั้ง (Bird, 1989)
ตานานนางเลือดขาวที่กล่าวไปข้างต้นถือเป็นเนื้อหาที่มีเอกภาพที่สุดที่ชาวมาเลเซียต่างรับรู้
เรื่องราวจากตาราเรียนในรูปแบบเดียวกั น โดยทั้ง Ahmad B.Sulong ผู้บริหารเมืองจาลองมะห์ซูรี
Mohamad Faathir B.Rosidi มั คคุเ ทศก์ ท้ องถิ่น Rosidi B.Jusoh อดีตกรรมาธิก ารการท่ องเที่ ยว
มาเลเซีย ซึ่งเป็นชาวมาเลเซียต่างก็เล่าเรื่องพระนางมะห์ซูรีในแนวทางเดียวกับที่กล่าวไปในข้างต้น
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นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่ าเกี่ยวกับพระนางมะห์ซูรียังมีการเล่าในแบบของฝั่งไทยด้วยเช่นกั น
และเนื่อ งจากเรื่อ งของพระนางมะห์ซูรีที่คนไทยรับรู้มัก จะเป็นเรื่องราวที่ บอกเล่ากันต่อมา ท าให้
เนื้อหาตานานมีความแตกต่างไปจากต้นฉบับ โดยเรื่องมีอยู่ว่า (ตรังสิตา แสงสง่า, สัมภาษณ์ 2019) มี
คู่รักชาวไทยที่เดินเรือเข้ามาและลงหลักปักฐานที่เกาะลังกาวีชื่อว่า “มาหยา” และ “อลัง” ต่อมาทั้งคู่
ได้ให้กาเนิดบุตรสาวชื่อว่ามะห์ซูรี เมื่อมะห์ซูรีถือกาเนิดขึ้นความโชคดีต่าง ๆ ก็เข้ามาในครอบครัว
การค้าเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองมากขึ้น เวลาผ่านไปจนกระทั่งมะห์ซู รีเข้าสู่ช่วงวัยสาว บนเกาะลังกาวีมี
เทศกาลหนึ่งที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้หญิงสาวโสดออกมาตาข้าวเปลือก จุดประสงค์หลักของเทศกาลนี้คือ
การเลือกคู่
มะห์ซูรีเป็นหญิงสาวที่หน้าตางดงาม ฐานะดี ถือได้ว่าเป็นหญิงสาวที่เพียบพร้อมคนหนึ่งเลย
ทีเดียว ทาให้ “วันดารุส” ผู้เป็นพระอนุชาสุลต่านเจ้าเมืองลังกาวีหมายปอง และด้วยความเพียบพร้อม
ของมะห์ซูรีทาให้สุลต่านยินยอมที่จะให้พระอนุชาของตนและมะห์ซูรีแต่งงานกัน แต่เมื่อมะห์ซูรีได้เข้า
มาเป็นสมาชิกในครอบครัวเจ้าเมืองแล้ว ชีวิตของเธอกลับไม่ได้ราบรื่นหรือสุขสบายแต่อย่างใด ด้วย
ความริษยาของพระชายาท่านสุลต่านที่พระสวามีของนางนั้นรักและหลงใหลพระนางมะห์ซูรี โดยก่อน
หน้าที่สุลต่านให้วันดารุสแต่งงานกับพระนางมะห์ซูรีนั้น ท่านสุลต่านเคยเอ่ยกล่าวขอพระนางมะห์ซูรี
มาเป็นภรรยาคนที่ 2 ซึ่งตามศาสนาอิสลามผู้เป็นสามีสามารถมีภรรยาได้ 4 คน โดยจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากภรรยาคนที่ 1 ก่อน หากแต่พระชายาของท่านสุลต่านไม่ยินยอม สุดท้ายจึงให้พระนาง
มะห์ซูรีแต่งงานกับวันดารุส พระชายาของท่านสุลต่านเชื่อว่าที่ท่านสุลต่านยินยอมให้วันดารุสและพระ
นางมะห์ซูรีแต่งงานกันเพราะต้องการให้เธออยู่ใกล้ตัว พระชายาจึงคอยใส่ร้ายและกลั่นแกล้งพระนาง
มะห์ซูรีตลอดเวลา
กระทั่งวันหนึ่งวันดารุสได้ออกไปรบกับทัพของสยาม ทาให้พระนางมะห์ซูรีต้องอาศัยอยู่ใน
บ้านพร้อมกับลูกของเธอลาพัง แต่แล้วพระชายาของสุลต่านได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาพูดคุยกับพระ
นางมะห์ซูรี จึงใส่ร้ายว่าพระนางมะห์ซูรีมีชู้ สุลต่านตัดสินใจประหารชีวิตพระนางมะห์ซูรีด้วยกริช โดย
ก่อนเสียชีวิตพระนางมะห์ซูรีอธิษฐานว่า หากนางไม่มีความผิดขอให้โลหิตหลั่งออกมาเป็นสีขาวเพื่อ
พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนาง และขอให้เกาะลังกาวีไร้ความเจริญไป 7 ชั่วคน ขณะที่คมกริชจรดบนคอ
ของพระนาง โลหิตสีขาวก็โพยพุ่งขึ้นด้านบนโดยไม่ตกลงบนพื้นดินและเสียชีวิตในที่สุด เมื่อวันดารุสก
ลับมาและทราบข่าวการเสียชีวิตของพระนางมะห์ซูรีก็โกรธและเสียใจมาก ตัดสินใจทิ้งบ้านเมืองที่ใน
ขณะนั้นกาลังถูกโจมตีจากกองทัพสยาม พร้อมกับลูกเพียงคนเดียวของเขาอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่ ภูเก็ต
และตั้งแต่นั้นมาเกาะลังกาวีก็เงียบเหงา ไร้ความสุขบนเกาะแห่งนี้ จนกระทั่งมาถึง นางสาว ศิรินทรา
ยายี ทายาทรุ่นที่ 7 ของพระนางมะห์ซูรี เวลานานนับ 7 ชั่วคนผ่านไป เกาะลังกาวีจึงเริ่มเข้าสู่ยุค
รุ่งเรืองอีกครั้ง
ในอีกสานวนหนึ่งมีการเล่าว่า (ลภัสรดา ปุรัษกาญจน์, สัมภาษณ์ 2020) ครอบครัวของมะห์ซู
รีเดินทางมาจากภูเก็ต และเลือกอาศัยอยู่ในเกาะลังกาวี วันหนึ่งได้พบรักกับ “วันดารุส” อนุชาของ
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สุลต่านเกาะลังกาวี ทั้งสองจึงตกลงปลงใจใช้ชีวิตคู่กัน ทว่าด้วยความริษยาของพระชายาของสุลต่าน
ทาให้มะห์ซูรีถูกกลั่นแกล้งตลอดเวลา จนกระทั่งวันหนึ่งวันดารุสต้องออกไปรบทาให้ต้องทิ้งมะห์ซูรีให้
อยู่ตามลาพัง พระชายาของสุลต่านเห็นโอกาสอันดีที่จะกาจัดมะห์ซูรีจึงใส่ร้ายว่ามะห์ซูรีมีชู้ ให้สุลต่าน
ทาโทษนางทันที ทางสุลต่านเมื่อได้ข่าวก็สั่งให้ทหารนามะห์ซูรีไปลานประหาร โดยก่อนการประหาร
มะห์ซูรีป ฏิเสธข้อหาต่าง ๆ ที่ ได้รับ พร้ อมทั้งกล่าวว่า หากนางไม่ได้ทาผิดขอให้เ ลือดของนางหลั่ง
ออกมาเป็นสีขาวและขอให้เกาะไร้ความเจริญไป 7 ชั่วคน เมื่อกล่าวจบทหารจึงใช้กริชแทงไปที่อกของ
มะห์ซูรี เลือดที่หลังออกมาเป็นสีขาวไม่หล่นลงพื้น พุ่งขึ้นไปในอากาศดั่งร่ม โลหิตบางส่วนปลิวไปยัง
หาดทรายดาทาให้ทรายบริเวณนั้นกลายเป็นสีดาทั้งหมด อีกทั้งในเวลาต่อมาเกาะลังกาวีก็ไร้ความ
เจริญดังคาสาปแช่งของมะห์ซูรี
จะเห็นได้ว่าเรื่องเล่าพระนางมะห์ซูรีมีความแตกต่างกันไปตามความรับรู้ของผู้เล่า และมี
ความแตกต่างกันในรายละเอียด เช่น ในสานวนดั้งเดิมของมาเลเซียจะมีการเล่าในรูปแบบเดียวกัน
เนื่องจากเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีในการรับรู้ของชาวมาเลเซียมีความเป็นเอกภาพจากการที่
ตานานดังกล่าวมีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนในสานวนที่สองที่ถูกเล่าโดย ตรังสิตา แสงสง่า จะ
มีรายละเอียดที่ถูกตัดทอนจากเรื่องเล่าดั้งเดิมเล็กน้อย เนื่องจากคุณตรังสิตาอาศัยอยู่ในจังหวัดสตูล
สามารถพูดและฟังภาษามลายูได้ ทาให้การรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระนางมะห์ซูรีมีลักษณะใกล้เคียง
กับชาวมาเลเซีย และในสานวนที่สามที่ถูกเล่าโดย ลภัสรดา ปุรัษกาญจน์ มีลักษณะที่แตกต่างไปจาก
เรื่องราวดั้งเดิมค่อนข้างมาก ทั้งมีการตัดทอนเรื่องจนเหลือแค่เพียงใจความสาคัญ เนื่องจากคุณล
ภัสรดา ไม่สามารถพูดหรือฟังภาษามลายูได้ เรื่องราวที่ได้รับรู้เกิดจากการฟังต่อ ๆ กันมา เรื่องเล่าพระ
นางมะห์ซูรีจึงมีความแตกต่างออกไปจากต้นฉบับมาก อีกทั้งยังมีการผูกเรื่องเพิ่มเติมจากแบบดั้งเดิม
นั่นคือเนื้อหาที่เล่าว่าเลือดของพระนางมะห์ซูรีทาให้เกิดหาดทรายดา ทั้งที่ในความเป็นจริงผู้เล่าเรื่อง
ชาวมาเลเซียต่างยืนยันว่าหาดทรายดาและพระนางมะห์ซูรีไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
ตานานและเรื่องเล่าในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นมักจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ ยวข้องกับธรรมชาติ มนุษย์
บรรพบุรุษ หรือวีรชน เพื่อใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ในสังคมที่เกิดขึ้น อีกทั้งจากการที่รัฐบาลเพิ่ม
มูลค่าตานานโดยการสร้างสถานที่ท่องเที่ ยว รวมไปถึงการจัดตั้งเมืองจาลองมะห์ซูรี (Kota Mahsuri)
ทาให้ตานานดังกล่าวถูกยกระดับให้กลายเป็นประวัติศาสตร์ และทาให้เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีมี
ชีวิต
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เมืองจำลองมะห์ซูรี

ภาพที่ 3 แผนที่เกาะลังกาวี
ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทร์เพ็ญ 8 กรกฎาคม 2019
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ลักษณะทางกายภาพ
Mahsuri Tomb and Cultural Centre หรือ Kota Mahsuri ทั้ ง สองชื่อ นี้เป็นชื่อที่ใช้เรียก
เมืองจาลองมะห์ซูรีในลังกาวี โดยคาว่า “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 ภายในเมืองจาลองประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดง 2 ส่วน คือ พื้นที่ภายในอาคาร และพื้นที่นอก
อาคาร โดยภายในอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ของชาวลังกา
วี รวมไปถึงเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี ส่วนภายนอกอาคารเป็นพื้นที่จัดแสดงในรูปแบบของเมือง
จาลองลังกาวีเมื่อครั้งพระนางมะห์ซูรีมีชิวิตอยู่
สถานที่แห่งนี้มีขึ้นเพื่อบันทึกเรือ่ งราวของพระนางมะห์ซูรี บุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์ของ
ลังกาวี เชื่อกันว่าพื้นที่จัดแสดงสุสานของพระนางมะห์ซูรบี ริเวณเมืองจาลองเป็นสถานที่ฝังศพของพระ
นางมะห์ซูรีหลังจากถูกประหารชีวิตมากว่า 200 ปี เรียกว่า Padang Mat Sirat แต่เดิมพื้นที่บริเวณ
ดัง กล่าวเป็นสุสานเก่า ๆ ทรุดโทรม ต่อมาได้รับการพัฒ นาและขยายพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม มีโรงละคร ห้องดนตรี บ้านแบบดั้งเดิม ร้านขายของ และบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง
ในปัจจุบันได้รับการดูแลเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เข้าชม โดยในเมือง
จาลองจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของมะห์ซูรี รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับสายตระกูลของเธอ
ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของมะห์ซูรีไปจนถึงทายาทรุ่นที่เจ็ดที่เข้ามาล้างคาสาปให้กับเกาะลังกาวี นอกจากนี้ยัง
มีการถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวมาเลเซียในภาคเหนืออีกด้วย
ประวัติและความเป็นมาของเมืองจาลองมะห์ซูรี
เมืองจาลองมะห์ซูรี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2004 โดยมีเจ้าของชื่อ Ahmad B.Sulong อายุ 79 ปี
และอิ สมาแอล ฮานาเปีย ไม่ ท ราบอายุ ซึ่ ง พื้นที่ก่อนการสร้างเมืองจาลองเคยเป็นหมู่บ้านมาก่อน
ต่อมาเมื่อทางราชการของรัฐบาลมหาเธร์รับรู้ว่ามีสุสานของพระนางมะห์ซูรีตั้งอยู่จึง ได้ขอซื้อที่ ดิน
บริเ วณดัง กล่าวทั้ ง หมด และมอบเงิ นให้ชาวบ้านไปตั้ง ที่ อยู่อาศัยบริเ วณอื่น นอกจากนี้ยัง มี ก าร
สนับสนุนอาชีพโดยให้ชาวบ้านเข้ามาทางานในเมืองจาลอง
เรื่องราวก่อนการสร้างเมืองจาลองขึ้น Ahmad B.Sulong เล่าว่า บริเวณที่ตั้งสุสานของ
พระนางมะห์ซูรีแต่เดิมเป็นที่ทราบกันดีของชาวลังกาวีอยู่แล้ว เนื่องจากมีการเล่าเรือ่ งราวของพระนาง
มะห์ซูรีกันมาอย่างยาวนาน เมื่อพบกับสุสานดังกล่าวชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าสุสานแห่งนี้เป็นของพระนาง
มะห์ซูรี จนกระทั่งช่วงที่ ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย เมื่อครั้ง
เรียนจบและเพิ่งได้เข้ารับราชการทางบรรษัทอีสเอเชียอินเดียของอังกฤษจึงได้มอบหมายให้ตุนกูเข้ามา
เป็นปลัดประจาเกาะลังกาวี โดยในขณะนั้นประเทศมาเลเซียยังไม่ได้ประกาศเอกราชทาให้มีบรรษัท
อีสอินเดียตั้งทาการอยู่ในเกาะลังกาวี เดิมทีตุนกูมีนิสัยไม่ชอบนั่งทางานในสานักงาน จึงตัดสินใจเดิน
สารวจราษฎรในพื้นที่ว่าผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ในระหว่างทางที่สารวจเขาได้พบเข้ากับหลุม

46

ฝังศพของพระนางมะห์ซูรี ชาวบ้านที่อาศัยยู่บริเวณนั้นจึงได้เล่าตานานนางเลือดขาวให้ตุนกูฟัง เมื่อฟัง
จบตุนกูที่ เรียนจบจากประเทศอังกฤษไม่เชื่อในเรื่องราวเกี่ยวกั บคาสาปและผี สาง เขาจึงตัดสินใจ
เดินทางกลับที่พักและไม่สนใจเรื่องราวดังกล่าว แต่ในคืนนั้นเองพระนางมะห์ซูรีมาเข้าฝันและบอกกับ
ตุนกูว่า ถือเป็นโชคดีของตุนกูที่เป็นลูกของกษัตริย์ ไม่อย่างนั้นคงถูกมะห์ซูรีหักคอ เช้าวันรุ่งขึ้นตุนกูจึง
ตัดสินใจบูรณะหลุมศพพระนางมะห์ซูรพี ร้อมกับทานูหรี4 Ahmad ได้เพิ่มเติมว่า “...ตุนกูมีเชื้อสายเจ้า
จากอลอสตาร์ มีแม่เป็นคนไทย...” (Ahmad B.Sulong , สัมภาษณ์ 2019)
ปี ค.ศ. 2001 เกาะลังกาวีได้รับความสนใจอย่างมากจากการเปิดเป็นเกาะท่องเที่ยว รวมทั้ง
ข่าวการตามหาทายาทรุ่นที่ 7 ของพระนางมะห์ซูรีเพื่อทาพิธีถอนคาสาป ทาให้บริเวณสุสานพระนาง
มะห์ซูรีได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จนพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แห่ ง หนึ่ ง ที่ เ มื่ อ มาเกาะลัง กาวี แ ล้ว จ าเป็น ต้ อ งไปเยี่ ย มชม เมื่ อ รั ฐ บาลของ มหาเธร์ โมฮะหมั ด
นายกรัฐมนตรีที่ดารงตาแหน่งอยู่ในขณะนั้นเห็นว่าสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี
ได้รับความสนใจอย่างมาก เขาจึงตั้งใจปรับปรุงสุสานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากที่ต่าง ๆ ทางรัฐบาล
จึงสนับสนุนให้มีการสร้างเมืองจาลองขึ้น โดยมี Ahmad B.Sulong และ นาย อิสมาแอล ฮานาเปีย
เป็ น ผู้ ก่ อ ตั้ ง โดยทั้ ง สองท่ า นเป็ น ครู ส อนระดั บ ประถมศึ ก ษาในลั ง กาวี อิ ส มาแอลเป็ น คนที่ มี
ความสามารถทางด้านศิลปะทุกแขนง เขามีความชื่นชอบในงานวาด ดนตรี และการแสดง เนื่องจาก
ความสนใจในด้านศิลปะเป็นพิเศษของอิสมาแอลนี่เองทาให้ในเวลาว่าง เขาและ Ahmad ชวนเพื่อน
มาตั้งวงดนตรีและเล่นละครให้ความรื่นเริงกับชาวลังกาวี นอกจากนี้อิสมาแอลยังได้เปิดพื้นที่ขายของ
ที่ระลึกที่เขาทาขึ้นมาเอง และร้านอาหารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เมื่อครั้งนายกมหาเธร์ได้เข้าไปเยี่ยม
ชมพื้นที่ของอิสมาแอล มหาเธร์ก็เกิดความประทับใจในงานศิลปะและการบริหารพื้นที่ท่องเที่ยว เขา
จึงมอบหมายหน้าที่การพัฒนาสุสานมะห์ซูรีให้กับอิสมาแอลและ Ahmad หวังให้พื้นที่สุสานมะห์ซูรี
กลายเป็นแหล่ง รวบรวมเรื่อ งราวของศิลปะ วัฒ นธรรม และประเพณีของเกาะลัง กาวีในอนาคต
(Ahmad B.Sulong, สัมภาษณ์ 2020)
ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 Kota Mahsuri จึงได้เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยมี อิสมาแอล ฮานาเปีย และ
Ahmad B.Sulong เป็นผู้บริหาร นอกจากนี้ อิสมาแอล ยังมีหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์คอยจัดรูปแบบการ
แสดงในเมืองจาลอง จัดสรรและฟื้นฟูพื้นที่ต่าง ๆ ในเมืองจาลอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ่อน้า ซึ่งก่อน
หน้านี้เป็นเพียงบ่อดินเท่านั้น มีการสร้างบ้านจาลองของพระนางมะห์ซูรี สร้างจากฐานเสาบ้านเดิมที่
ถูกเผาไปจากการเข้ามาของสยาม ซึ่งบ้านดังกล่าวเป็นบ้านแบบเกดะห์ กล่าวคือเป็นลักษณะบ้านแบบ
ไทยผสมผสานกับบ้านแบบมาเลเซีย มีการสร้างห้องจาหน่ายตั๋ว จัดสรรพื้นที่ สาหรับการแสดงละคร
เกี่ยวกับเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี แบ่งพื้นที่สาหรับขายของที่ระลึก และพื้นที่ขายหนังสือเกี่ยวกับ
ตานาน
4

การทานูหรี เป็ นงานบุญของมุสลิม มีการจัดงานเลี ้ยงอาหารซึ่งมักจะจัดขึ ้นในงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นงานมงคล หรื องาน
อัปมงคล เช่น งานวันเกิด งานบุญ และงานศพ เป็ นต้ น เพื่อประกาศข่าวต่าง ๆ ให้ พี่น้องมุสลิมได้ รับรู้
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โครงสร้างการบริหาร
Kota Mahsuri บริหารโดย Ahmad B.Sulong และ อิสมาแอล ฮานาเปีย มีพนักงานทั้งหมด
60 คน เป็นนักแสดง 25 คน ส่วนที่เหลือจะแยกไปตามตาแหน่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น พนักงานจาหน่าย
ตั๋ว พนังงานรักษาความสะอาด พนักงานดูแลความปลอดภัย ฯลฯ โดยพื้นที่บริเวณเมืองจาลองเป็น
ทรัพย์สินของ LADA โดยพื้นที่ดังกล่าว Ahmad และ อิสมาแอล จะต้องจ่ายค่าเช่าให้กับ LADA เป็น
จานวน 7,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือ 500,000 บาทต่อเดือน รายได้ส่วนใหญ่ของ Kota Mahsuri จะมา
จากการขายตั๋วราคา 17 ริงกิตมาเลเซียต่อ 1 คน และค่าเช่าที่ร้านค้าในเมืองจาลอง 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
สถานที่สาคัญในเมืองจาลองมะห์ซูรี : การออกแบบและจัดแสดงงานที่เกี่ยวข้อ งกับตานาน
นางเลือดขาว
เมืองจาลองแห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นลังกาวี รวมไปถึงเรื่องราวของ
พระนางมะห์ซูรี โดยการนาเสนอผ่านรูปแบบเมืองในสมัยของพระนางมะห์ซูรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสบรรยากาศของท้องถิ่นมากที่สุด การจัดสรรพื้นที่ของเมืองจาลองส่วนใหญ่อยู่ ในความดูแลของ
อิส มาแอล ฮานาเปีย หนึ่ง ในผู้บ ริหาร Kota Mahsuri ด้วยความสามารถทางด้านศิลปะทุก แขนง
ภายในเมืองจาลองจะแบ่งเป็นพื้นที่ 2 ส่วน คือ พื้นที่ภายในอาคาร และพื้นที่ภายนอกอาคาร โดยมี
การจัดสรรและแบ่งพื้นที่อย่างดี
พื้นที่ภายในอาคารเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่ใช้แสดงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
ของชาวลังกาวี เมื่อเข้าไปในตัวอาคารจะเจอกับวงดนตรีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชม โดย Rosidi
B.Jusoh อดีตกรรมาธิการการท่องเที่ยวแห่งมาเลเซีย และเป็นหนึ่งในผู้วางแผนการสร้างเมืองจาลอง
อธิ บ ายว่ า “พระราชามั ก ต้ อ นรั บ แขกบ้ า นแขกเมื อ งด้ ว ยดนตรี จึ ง เอาดนตรี ม าแสดงต้ อ นรั บ
นักท่องเที่ยว เครื่องดนตรีที่ใช้จะเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของลังกาวี ” (Rosidi B.Jusoh, สัมภาษณ์
2020) จึงเป็นเหตุผลที่อิสมาแอลนาเอาดนตรีพื้นบ้านมาจัดแสดงไว้ด้านหน้าของทางเข้าอาคารเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับดนตรีเป็นอย่างแรก เมื่อเข้าไปในอาคารจะเจอกับ ทางเดินที่เป็นทางบังคับไป
ยังห้องจัดแสดงต่าง ๆ สิ่งแรกที่เจอในห้องจัดแสดงคือ ผังครอบครัวของพระนางมะห์ซูรี ที่ไล่ลาดับมา
ตั้งแต่พ่อและแม่ของพระนางมะห์ซูรี มาจนถึงทายาทรุ่นที่ 7 เมื่อเดินไปเข้าไปเรื่อย ๆ ตามกาแพงจะ
ถูกประดับไปด้วยรูปวาดที่ถ่ายทอดเรื่องราวตานานนางเลือดขาว หรือตานานมะห์ซูรี นอกจากนี้ยังมี
การจัดแสดงอุปกรณ์ทางการเกษตร และประเพณีโบราณต่าง ๆ ปรากฏอยู่ตามเส้นทางในห้องจัด
แสดง เนื้อหาในห้องจัดแสดงจะมีการปรับปรุงเนื้อหาที่ใช้แสดงตามความเหมาะสม ต่อมาเป็นห้องจัด
แสดงหลัก ฐานต่าง ๆ เกี่ ยวกั บ เรื่องราวของพระนางมะห์ ซูรี ไม่ ว่าจะเป็น เครื่องแต่ง กาย และ
เครื่องประดับ กริชที่ใช้สังหารมะห์ซูรี ดาบประจาตัวของวัน ดารุส สามีของมะห์ซูรี รวมทั้งมีภาพวาด
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ฝาผนัง และวิดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องราวของตานานแสดงไว้ในห้องแห่งนี้ มีภาษาที่ใช้ในการบรรยายอย่าง
หลากหลาย เช่น ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงละคร โดย
ละครที่ทาการแสดงใน Kota Mahsuri จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระนางมะห์ซรู ี อิสมาแอลเป็นผู้
ที่เรียบเรียงเขียนบท กากับ และเลือกนักแสดงเข้ามาด้วยตัวเอง จนกระทั่งในปัจจุบันบทละครของอิส
มาแอลก็ยังคงถูกใช้เพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมอยู่ ในละครมะห์ซูรีจะเป็นการแสดงรูปแบบละคร
เวที มีวงดนตรีขนาดใหญ่บรรเลงสด มีแสง สี เสียง ตระการตา ละครจะเป็นบทพูดสลับบทกลอน ใช้
ภาษามลายูในการแสดง ถือได้ว่าเป็นมหรสพขนาดใหญ่ที่เอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม
Kota Mahsuri โดยจะทาการแสดงทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 11.00 น. เมื่อเดินออกมาจากห้องแสดง
ละครจะเจอกับพื้นที่ขายของ ที่ประกอบไปด้วยร้านของชาวบ้านที่เข้ามาเช่าพื้นที่ขายของ และร้าน
ของทาง Kota Mahsuri เอง โดยร้านเหล่านี้จะขายสิ่งค้าท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของลังกาวีไม่ว่าจะเป็นน้ามัน
ปลิงทะเล รังนก กาแฟ เครื่องปรุง เครื่องผ้า ของที่ระลึก รวมไปถึงสินค้าที่เป็นยี่ห้อมะห์ซูรีไม่ว่าจะ
เป็นน้าหอม หนังสือ และน้าดื่ม ซึ่งสินค้ายี่ห้อมะห์ซูรีเหล่านี้ต่างก็มีเรื่องราวเบื้องหลังในตัวสินค้า เช่น
น้าหอมที่ขายในพิพิธภัณฑ์ Rosidi B.Jusoh ได้เล่าว่าเป็นน้าหอมที่ทาเลียนแบบกลิ่นน้าอบที่พระนาง
มะห์ซูรีใช้ประจา ทาจากดอกชมนาดซึ่งมีปลูกไว้รอบสุสานพระนางมะห์ซูรี และน้าดื่มศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อ
ว่าสามารถรักษาโรคได้
พื้ นที่ นอกอาคารก็ เป็นอี ก พื้นที่ห นึ่งที่อิสมาแอลจัดวางโครงสร้างใหม่ กล่าวคือ บริเ วณ
ภายนอกอาคารก่อนการปรับปรุงเป็นเพียงพื้น ที่ที่มีแค่สุสานมะห์ซูรี บ่อน้า และซากเสาบ้านของ
มะห์ซูรีเท่านั้น แต่เมื่ อเกิดการปรับปรุงอิสมาแอลมีความคิดที่จะทาให้พื้นที่บริเวณภายนอกอาคารมี
ลักษณะเป็นหมู่บ้านของชาวลังกาวีเมื่อ 200 ปีก่อน เขาได้เริ่มปรับปรุงสุสานใหม่ให้มีขนาดใหญ่และ
สวยงามมากขึ้น ซึ่งสุสานที่ปรับปรุงใหม่นั้นเป็นสุสานจาลอง โดยหลุมฝังศพจริง ๆ จะตั้งอยู่ใกล้ ๆ กัน
เนื่องจากหลุมฝังศพของพระนางมะห์ซูรีนั้นมีคนไทยความเชื่อว่า หากต้องการมีลูกให้มาบนบานศาล
กล่าวที่หน้าหลุมศพแห่งนี้ และหากคาขอเป็นผลสาเร็จก็ให้นาผลไม้ มาถวายหน้าหลุมศพเพื่อเป็นการ
แก้บน ความเชื่อนี้โด่งดังมากถึงขนาดที่ช่วงหนึ่งบริษัทท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้เปิดขายทัวร์สาหรับมาแก้บน
โดยเฉพาะซึ่ง ได้รับ การตอบรับ ที่ ดีม าก จนกระทั่ ง ทางมาเลเซียมี ก ฎหมายห้ามนาเข้าผลไม้ จ าก
ต่างประเทศ ทัวร์แก้บนจึงหายไป ด้วยเหตุนี้ชาวมาเลเซียจึงไม่ต้องการให้มีการไหว้หลุมศพเกิดขึ้นตาม
หลักศาสนาอิสลาม การสร้างหลุมจาลองขึ้นใกล้กับหลุมจริงเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้คนไทยเข้าไปไหว้
หลุมศพของจริงโดยตรง (ตรังสิตา แสงสง่า, สัมภาษณ์ 2019 และ Rosidi B.Jusoh, สัมภาษณ์ 2020)
ปรับปรุงบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ใหม่ จากบ่อดินให้กลายเป็นบ่ออิฐ โดยบ่อน้าแห่งนี้มีเรื่องเล่าว่า ช่วง
ที่พระนางมะห์ซูรียังเด็ก บนเกาะลังกาวีค่อนข้างแห้งแล้ง แต่แล้ววันหนึ่งเธอได้ออกไปวิ่งเล่นตาม
ประสาเด็กน้อย เธอนั่งเล่นดินทรายโดยใช้ไม้ขุดหลุมลงไป ทันใดนั้นเธอก็พบเข้ากับแหล่งน้า ต่อมา
บริเวณนั้นจึงกลายเป็นบ่อน้าสาหรับใช้สอย ผู้คนเชื่อว่าช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ นักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เที่ยวชมก็มีความเชื่อในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเมื่อครั้งที่มีการปรับปรุงบ่อน้า Ahmad B.Sulong ได้เล่า
ว่า ในปี ค.ศ. 2004 ระหว่างที่มีการทาความสะอาดบ่อ เขาได้เจอเหรียญจานวนมากอยู่ในบ่อ มาจาก
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ความเชื่อเรื่องขอซื้อน้า เหรียญเหล่านี้ที่ถูกโยนลงไปจะไปบังตาน้าที่อยู่ใต้ดิน ทาให้เกิดสาหร่าย และ
ท าให้ น้าไม่ สะอาด ในปี ค.ศ. 2006 จึง ตัดสินเอาเหรียญทั้ งหมดออกจากบ่อ และท าความสะอาด
พบว่าเหรียญที่อยู่ในบ่อน้าทั้งหมดมีมากกว่า 400 เหรียญ มีชนิดแตกต่างกันไป บ้างก็เป็นเหรียญไทย
จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ทาให้เห็นว่าคนเอเชียตะวันออกความเชื่อเกี่ยวกับบ่อน้าศั ก ดิ์สิท ธิ์
ร่วมกัน (Ahmad B.Sulong, สัมภาษณ์ 2019) ในปัจจุบันด้วยความนิยมของน้าศักดิ์สิทธิ์ ทาง Kota
Mahsuri จึงนาน้ามาผ่านการกรอง ฆ่าเชื้อ และบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ตั้งขายข้ างบ่อน้าในราคา 2 ริงกิต
มาเลเซีย แต่หากนักท่องเที่ยวต้องการตักฟรีก็สามารถทาได้เช่นเดียวกัน
บ้านแบบเกดะห์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ใน Kota Mahsuri นั้น ถูกต่อเติมจากเสาบ้านเก่าของมะห์ซู
รีที่ถูกเผาไปเมื่อครั้งทัพสยามเข้ามาในเกาะลังกาวี ลักษณะของบ้านเป็นบ้านไม้ยกถุนสูงขนาดใหญ่
ภายในบ้านมีการจัดแสดงอุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน รวมไปถึงตามกาแพงของบ้านมีรูป
วาดที่เล่าเรื่องตามตานานประดับไว้ ภายในห้องโถงของบ้านมีการจัดแสดงเครื่องแต่งกายท้องถิ่นที่ ใช้
ในพิธีแต่งงาน นอกจากนี้อิสมาแอลยังได้สร้างบ้านแบบเกดะห์ขึ้นตั้งอยู่ใกล้กับบ้านของมะห์ซูรี เพื่อ
สร้างบรรยากาศแบบหมู่บ้านดั่งเดิม นาเอาพืชท้องถิ่นมาปลูก นาขนมท้องถิ่นมาตั้ง ขาย ภายนอก
Kota Mahsuri ถูกโอบล้อมไปด้วยทุ่งนา “...เกาะลังกาวีเป็นสังคมแบบเกษตรกรรม จะเห็นว่าบ่อน้้า
ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ใกล้กับทุ่งนา เพราะในสมัยก่อนบ่อน้้าจ้าเป็นต้องอยู่ใกล้คันนาเพื่อสะดวกในการใช้งาน
นาที่ล้อม Kota Mahsuri ท้าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศที่เหมือนกับสังคมในสมัยมะห์ซูรี ”
(Rosidi B.Jusoh, สัมภาษณ์ 2020)
การจัดการสู่การท่องเที่ยว
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในเกาะลังกาวีนั้น แน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากการนาเรื่องราว
ของพระนางมะห์ซูรีมาโฆษณาเชิญชวนให้ผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของ
ตานาน ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
ทาง LADA ได้ตั้งกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะลังกาวีไว้ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 1.)
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการ Shopping 2.) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 3.) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ เมื่อวางกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวได้
แล้ว ทาง LADA จึงได้เร่งพัฒนาพื้นที่เกาะลังกาวีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
1. กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการ Shopping
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มักจะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อจับจ่ายซื้อของ
เกาะลังกาวีเองก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ดึงดูดให้นักช้อปได้เข้ามาจับจ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจในลังกาวี
ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลที่ประกาศให้เกาะลังกาวีเป็นพื้นที่ปลอดภาษี ในปี ค.ศ. 1987 ทาให้
นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา เพื่อซื้อสินค้าปลอดภาษี กอปรกับในเวลาต่อมีการประชาสัมพันธ์เรือ่ งของ
พระนางมะห์ซูรี ส่งผลให้นักท่องเที่ยวยิ่งเพิ่มมากขึ้น
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2. กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีที่มีก ารนาเอาไปบรรจุลงในหลักสูตรประวัติศาสตร์ มาเลเซีย
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 ส่งผลให้พระนางมะห์ซูรีเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนมาเลเซีย ทางรัฐบาลจึงได้นา
เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีมาโฆษณาเกาะลังกาวีให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยเริ่มจาก
ในสมั ยรัฐบาลของตุนกู อั บ ดุล ระฮ์มั น ผู้เ รียบเรียงเรื่องราวมะห์ซูรีลงหนังสือเรียนประวัติศาสตร์
ตัดสินใจสร้างภาพยนตร์มะห์ซูรีขึ้น เพื่อให้ชาวมาเลเซียที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาตามรอยพระนาง
มะห์ซูรีในสถานที่จริง และจากการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทาให้ส่งผลตามที่คาดการไว้ กล่าวคือ ผู้คน
เริ่มเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะลังกาวี พื้นที่บริเวณสุสานของพระนางมะห์ซูรีกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งใหม่
หลังจากการสร้างภาพยนตร์มะห์ซูรที ี่ส่งผลให้ชาวมาเลเซียเข้ามาท่องเทีย่ วในเกาะลังกาวีแล้ว
ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นว่าควรดึงดู ดนักท่ องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาด้วยเช่นเดียวกัน ในปี ค.ศ.
2001 สมัยรัฐบาลของมหาเธร์ โมฮะหมัด จึงได้คิดแผนโฆษณาโดยการออกตามหาตัวทายาทรุ่นที่ 7
ของพระนางมะห์ซูรีในจังหวัดภูเก็ต ภาคใต้ของประเทศไทย ทาให้ได้เจอกับ ศิรินทรา ยาหยี ทางการ
มาเลเซียจึงได้เชิญเธอมาทาพิธีถอนคาสาป ซึ่งในครั้งนั้นถือเป็นการเปิดเกาะลังกาวีแบบเป็นทางการ
เช่นเดียวกั น เมื่ อ ข่าวเรื่อ งราวทายาทของพระนางมะห์ซูรีก ลายเป็นข่าวโด่งดัง อีก ทั้ ง ในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกันทางประเทศไทยที่เรื่องราวของทายาทพระนางมะห์ซูรีกาลังโด่งดัง จึงเกิดเพลงลูกทุ่งที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับมะห์ซูรี ไม่ว่าจะเป็น เพลงมนต์ขลังลังกาวี ขับร้องโดย เอกชัย ศรีวิชัย เพลงมนต์ขลัง
มัสสุหรี ขับร้องโดย ดาว มยุรี และเพลงคาสาปมะสุหรี ขับร้องโดย ดวงจันทร์ สุวรรณี ชาวไทยจึงให้
ความสนใจเกาะลังกาวีและเข้าไปท่องเที่ยวมากขึ้น ทางการมาเลเซียจึงใช้โอกาสนี้ สนับสนุนนโยบาย
การท่องเที่ยว โดยการละเว้น Passport ของชาวไทย อนุญาตให้ใช้ Border Pass และหนังสือผ่าน
แดนชั่วคราวแทน โดยหนัง สือ เดินทางทั้ งสองนี้มี ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักท่ องเที่ยวชาวไทยเข้ามา
ท่องเที่ยวในเกาะลังกาวีมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ Border pass เป็นหนังสือผ่านแดน ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ในการถือ
ครองจะต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดชายแดนติดกับเกาะลังกาวี สามารถใช้เดินทางเข้ามา
ในเขตเกาะลัง กาวีได้ แต่ไม่ อ นุญ าตให้ใช้เดินทางนอกเขตพื้นที่ เกาะลังกาวี ส่วนหนัง สือผ่านแดน
ชั่วคราว เป็นเอกสารจากทางราชการ โดยผู้ที่ จ ะข้ามแดนเข้าไปในเกาะลัง กาวี ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี
Passport หนังสือผ่านแดนชั่วคราวมักจะถูกใช้เพื่ออานวยความสะดวกให้กับคณะท่องเที่ยวที่มากับ
มัคคุเทศก์ หรือบริษัทท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว มัคคุเทศก์ชาวไทยได้เล่าว่า “...สมัยนั้นมีทัวร์
เข้ามาในลังกาวีเยอะมาก เข้ามาเดือนละหลายครั้งเลย พอส่งทัวร์หนึ่งกลับ ก็ต้องไปรับอีกทัวร์เข้ามา
อีกแล้ว...” (ลภัสรดา ปุรัษกาญจน์, สัมภาษณ์ 2020) แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่มีนโยบายดังกล่าว
ส่ง ผลให้นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่างให้ความสนใจและเข้าไปเที่ ยวในลังกาวีเป็นจานวนมาก หากแต่
นับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2015 ทางรัฐบาลมาเลเซียประกาศห้ามใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว ใช้
เพียง Passport เท่านั้น ทาให้นักท่องเที่ยวไทยที่มาเป็นหมู่คณะเดินทางเข้าไปยังเกาะลังกาวีได้ยาก
ขึ้น
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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 หากนักท่องเที่ยวเลือกซื้อแพคเกจ
ท่องเที่ยวจะมีมัคคุเทศก์ของทางบริษัทในแต่ละเมืองนานักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวสาคัญใน
เมือง รวมถึงเกาะลังกาวี หากนักท่องเที่ยวเลือกซื้อแพคเกจท่องเที่ยวในลังกาวีจะมีมัคคุเทศก์นาเที่ยว
ในสถานที่ต่าง ๆ บนเกาะ โดยในแผนการท่องเที่ยวจะต้องนานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม Kota Mahsuri
เสมอ เพื่อเล่าเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีและจุดเริ่มต้นของเกาะลังกาวี
3. กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ
ไม่ใช่นักท่องเที่ยวทุกคนที่จะชอบเรื่องราวของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ทาง
LADA จึงได้กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมา นั่นคือนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ ซึ่งเกาะลังกาวีถือ
เป็นเกาะแห่งหนึ่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยและงดงาม
ทาง LADA จึงได้นาเอาสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาโดยเริ่มจากการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ดีขึ้น
จัดสรรพื้นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติให้มีความงดงามและเป็นระเบียบ สร้างสิ่งอานวยความสะดวก
นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดการวิจัยเกี่ยวกับธรณีวิทยา เพื่อให้นักวิจัยได้เข้ามาค้นคว้าเกี่ยวกับหิน
และแร่ธาตุเก่าแก่จากพื้นที่ต่าง ๆ ภายในเกาะ และต่อยอดให้เกาะลังกาวีกลายเป็นอุทยานธรณี หรือ
Geopark กล่าวคือ เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา และวัฒนธรรม
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาให้พื้นที่เมืองจาลองมะห์ซูรี (Kota Mahsuri) กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าลังกาวีให้ความส าคัญ กับตานานนางเลือดขาวอย่างมาก ซึ่งการก่อตั้ง
สถานที่แห่งนี้ได้ทาให้เห็นว่าวิถีชีวิตและวัตถุ เช่น บ่อน้า กริช และภาพถ่ายที่เกี่ยวของบุคคลทาง
ประวัติศาสตร์สามารถแปรเปลี่ยนไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ และการที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชน
เข้ า มาเยี่ ยมชมที่ ตั้ง หลุม ศพของพระนางมะห์ซูรีเ ป็นการเรีย นรู้เ รื่อ งราวชี วิ ต ของเธอมากยิ่ง ขึ้น
นอกจากนี้รูปแบบการนาเสนอเรื่องราวของตานานนางเลือดขาวที่ปรากฏให้ เมื องจาลองก็มีค วาม
น่าสนใจอยู่ไม่น้อย กล่าวคือมีการนาเสนอตานานในลักษณะที่มีการนาเรื่องราวของตานานมานาเสนอ
ด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการใช้ภาพประกอบให้การถ่ายทอดเรื่องราว อีกทั้งยังมีการแสดงละครให้กับผู้ชม
2 วันต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตามมีการตั้งคาถามว่า ลักษณะการนาเสนอเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีใน
เมืองจาลองที่มีการใช้แสงสีเสียง และดนตรีเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ ในบริเวณใกล้กับหลุมฝังศพเป็นสิง่
ที่ควรหรือไม่ เนื่องจากหลักการทางศาสนาอิสลามการเข้าไปในสถานที่ที่เป็นสุสานจะต้องมีค วาม
ส ารวมทั้ง ทางร่างกายและจิตใจ แต่อย่างไรก็ ตามการผลิตซ้าเรื่องราวชีวิตของพระนางมะห์ซูรีใน
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงถือ เป็นการเน้นย้าและเป็นหลัก ฐานว่าในอดีตพระนางมะห์ซูรีเคยมี ชีวิตอยู่จ ริง
(Norhanim Abdul Razak และJohan Afendi Ibrahim, 2017 : 14)
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การสร้างเมืองจาลองมะห์ซูรี หรือ Kota Mahsuri ทาให้ผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมได้เรียนรู้เรื่องราว
ในตานาน อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนมาเลเซียในภาคเหนือ และภาษามลายู ผ่าน
เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี ดังนั้นการเกิดขึ้นของสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวของกับตานานในท้องถิ่นนี้
จึงเปรียบเสมือนการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นในลังกาวี โดยการทาให้
เรื่องเล่าที่จับต้องไม่ได้ มาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และกลายเป็นจุดเด่นเมื่อพูดถึงตานานนางเลือดขาว หรือ
ตานานมะห์ซูรี ผู้คนก็จะนึกถึงเกาะลังกาวีทันที
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บทที่ 4
ตานานนางเลือดขาวบนเกาะลังกาวีนับว่ามีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองภายในประเทศมาเลเซีย ซึ่งคนมาเลเซียถือว่าเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีไม่ได้
เป็นเพียงตานานที่เล่าขานเป็นนิทานปรัมปรา หากแต่พระนางมะห์ซูรีนั้นเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์
ชาติมาเลเซีย ส่งผลให้ชาวมาเลเซียเห็นถึงความสาคัญของเรื่องเล่าดังกล่าวและนามาพัฒนาต่อ ยอด
สังคมต่อไป
จำกตำนำนพื้นบ้ำนสู่แหล่งท่องเที่ยว
เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีแห่งเกาะลังกาวีที่เป็นที่โด่ง ดังไปทั่ วในปัจจุบันนั้น เดิมทีเป็น
เพียงตานานพื้นบ้านที่ถูกเล่าแบบปากต่อปากในท้องถิ่นเพียงเท่านั้น หากแต่จากความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ในประเทศมาเลเซียนี่ เองที่ทาให้ทางรัฐบาลเล็งเห็นความสาคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
รวมไปถึงเรื่องเล่าของท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อย่างเรื่องพระนางมะห์ซูรี ส่งผลให้
ต านานดั ง กล่ า วถู ก ยกมาเป็ น ประเด็ น ส าคั ญ ในการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ และจากการเล็ง เห็น
ความสาคัญของตานานเรื่องนี้ทาให้ภาครัฐนาเอาพระนางมะห์ซูรีมาต่อยอดเพื่อพัฒนาพื้นที่เกาะลังกา
วีให้กลายเป็นเกาะท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชน และพัฒนาบ้านเมืองให้มีความ
เจริญก้าวหน้า
ผู้อยู่เบื้องหลังตานานนางเลือดขาว
ปฏิเ สธไม่ ได้เ ลยว่าส่ว นหนึ่ง ที่ ท าให้ ตานานนางเลือดขาวในเกาะลัง กาวีเ ป็นที่ โ ด่ง ดั ง จน
กลายเป็นจุดดึงดูดให้ นักท่ องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะเกิดจากการสนับ สนุนและส่งเสริมจาก
ภาครัฐ โดยมีตุนกู อับดุล ระฮ์มัน นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย และมหาเธร์ โมฮะหมัด
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี
ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ฟื้นฟูเรื่องราวให้กับ
ตานานนางเลือดขาว ในขณะที่เขาได้เขามารับตาแหล่ง District Officer ประจาเกาะลังกาวี ตุนกูก็
ได้รับฟังเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีจากชาวบ้านบนเกาะ รวมถึงพบกับสุสานที่เชื่อว่าเป็นของพระ
นางมะห์ซูรีทาให้เขานาเอาเรื่องราวมาเผยแพร่ให้กับผู้คนได้รู้จักอย่างกว้างขวาง
ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ ค.ศ. 1903 ณ เมืองอลอสตาร์ มณฑลไทรบุรี
หรือรัฐเกดะห์ ทางภาคเหนือของประเทศมาเลเซียในปัจจุบนั ในช่วงเวลาที่ตุนกูเกิด เมืองอลอสตาร์ยงั
ตกอยู่ในความดูแลของสยาม ครอบครัวของตุนกูเป็นผู้ปกครองเมือง รัฐเกดะห์ที่ราชวงศ์ของตุนกู อับ
ดุล ระฮ์มัน เป็นผู้ปกครอง มีความมั่นคงอย่างมากจากการส่งออกสินค้าเศรษฐกิจ โดยตุนกุเป็นบุตรคน
ที่ 14 จาก 20 ของ เจ้าพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิด) สุลต่านองค์ที่ 25 แห่งไทรบุรี และมีมารดาชื่อ
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หม่อมเนื่อง นนทนาคร เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ บุตรีของหลวงนราบริรักษ์ (เกล็บ นนทนาคร) เจ้า
เมืองนนทบุรีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชายาองค์ที่ 6 ของท่านสุลต่าน
หม่อมเนื่องได้ให้กาเนิดบุตร 2 คน คนแรกคือ ร้อยเอกตุนกู ยูซุฟ และคนที่สอง คือ ตุนกู อับดุล ระฮ์
มั น (Rosidi B.Jusoh, สัม ภาษณ์ 2020) มารดาเป็นผู้ที่ มีอิท ธิพลอย่างมากต่อตุนกู อับ ดุล ระฮ์มัน
เนื่องจากเธอเป็นเพียงผู้เดียวที่คอยดูแลเขาในทุก ๆ เรื่อง
ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ในปี ค.ศ. 1913 และกลับมา
เรียนที่ปีนังฟรีสกูล (Penang Free School) ในปี ค.ศ. 1916 ก่อนจะไปเรียนต่อทางด้านกฎหมาย
และประวัติศาสตร์ ที่วิทยาลัยเซนต์ แคทเธอรีน (St. Cathenne’s College) แห่งมหาวิทยาลัยเคม
บริดจ์ (Cambridge) ประเทศอังกฤษ เรียนจบในปี ค.ศ. 1925 ต่อมาในปี ค.ศ. 1931 ตุนกู อัลดุล
ระฮ์มัน ได้เข้ามาทางานในตาแหน่ง Assistant District Officer ที่เมืองคูลิม (Kulim) และในอีกหนึ่งปี
ต่อมา เขาได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็น District Officer ที่เมืองกัวลาเนรัง (Kuala Nelang) ระหว่างปี
ค.ศ. 1931 และ 1945 ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน มีปัญหากับรัฐ บาลอังกฤษอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากเขาให้
สวัสดิการกับชาวบ้านมากเกินไปจนขัดผลระโยชน์กับรัฐบาล เป็นผลทาให้เขาถูกย้ายไปประจาตาม
เมืองต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ เกาะลังกาวี (Langawi) สุไหงปัตตานี (Sungei Patani) และถูกย้าย
กลับมาที่คูลิมเช่นเดิม (สุรศักดิ์ สาระจิตน์, 2560)
แม้ ว่าตุนกูจะมีศักดิ์อ ยู่ในชนชั้นราชวงศ์ ทว่าเขากลับใช้ชีวิตคลุก คลีอยู่กับชาวบ้าน ท าให้
บุคลิกของเขาสามารถกลมกลืนเข้ากันได้ดีกับคนหลายเชื้อชาติ ชนชั้น และอุดมการณ์ ในขณะที่ตุนกู
อับดุล ระฮ์มัน ได้รับคาสั่งให้ไปประจาเกาะลังกาวี เขาได้พบกับเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีจากคา
บอกเล่าของชาวบ้าน ซึ่งหลังจากที่เขาได้รับฟังเรื่องเล่าและพบกับสุสานของพระนางมะห์ซูรี ตุนกูจึง
ทาการนูหรีสุสานขึ้น เพื่อให้ผู้คนบนเกาะได้รับรู้เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีโดยทั่วกัน
ช่วงที่ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน เข้ามาดารงตาแหน่งประธานพรรคอัมโน (ค.ศ. 1951 – 1970) เขา
มีแนวคิดแบบ “Ethno – Cultural” หรือการมุ่งให้ความสนใจแก่ผลประโยชน์ที่เชื้อชาติตนเองจะ
ได้รับเท่านั้น ทาให้ตุนกูมี “อานาจ” ในการสร้างผลประโยชน์จากเชื้อชาติของตน (สุรศักดิ์ สาระจิตร์,
2560) ดังเช่นการผลักดันเรื่องของพระนางมะห์ซูรีที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเกาะลังกาวี รัฐเกดะห์
ให้กลายเป็นประวัติศาสตร์ โดยตุนกูเป็นผู้เรียบเรียงเนื้อหาและบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอน
ในฐานะนิทานปรัมปราอิงประวัติศาสตร์ หวังให้เรื่องราวให้เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีสร้างความ
เป็นอัตลักษณ์ให้กับชาวลังกาวี ต่อมาตุนกูยังได้นาเรื่องราวดังกล่าวมาสร้างเป็นภาพยนตร์ฉ ายทั่ ว
ประเทศมาเลเซีย เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในเกาะลังกาวี ส่งผลให้ผู้คนรู้จักตานานพระนางมะห์ซู
รีและเดินทางไปยังสถานที่กาเนิดเรื่องราว ลังกาวีจึงเริ่มได้รับความนิยมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (Rosidi
B.Jusoh, สัมภาษณ์ 2020) แต่เมื่อเข้ามาดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน ได้เปลี่ยน
แนวคิดมาเป็น “Multicultural” หรือการมุ่งผสานผลประโยชน์ทางเชื้อชาติระหว่างชาวมลายู จีน
และอินเดีย ด้วยลักษณะนิสัยที่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ทาให้ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน เข้าใจถึงความ
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ล าบากของคนพื้ นเมือ ง และชาวมลายูชนชั้นล่าง อีก ทั้ ง การใช้ชีวิตในอัง กฤษท าให้ตุนกู ได้เรียนรู้
ลักษณะนิสัยของคนอังกฤษว่ามิใช่คนก้าวร้าว แต่ชอบความนุ่มนวล เขาได้ใช้ประสบการณ์เหล่านี้ปรับ
ใช้กับการทางานเป็นผู้นา จนสามารถสร้างความปรองดองร่วมกับกลุ่มผู้นาชาวมลายู จีน และ อินเดีย
จนกระทั่งนามาเลเซียไปสู่เอกราชได้ (สุรศักดิ์ สาระจิตร์, 2560)
มหาเธร์ โมฮะหมัด เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 1925 ณ เมืองอลอสตาร์ รัฐเกดะห์ โดย
ในเวลานั้นเกดะห์ตกเป็นส่วนหนึ่งของระบบอาณานิคมอังกฤษได้ 14 ปีแล้ว ครอบครัวของมหาเธร์มไิ ด้
มีบทบาททางการเมืองและสังคมในเกดะห์มากนัก โดยบิดาของเขาเป็นลูกหลานชาวอินเดียที่เข้ามาตั้ง
รกรากที่เกาะปีนัง และย้ายมาเกดะห์เพื่อสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาล ส่วนมารดาเป็นชาว
มลายูซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางในรัฐเกดะห์แต่ก็มิได้ใกล้ชิดกับศูนย์กลางอานาจมากนัก (อภิ
เชษฐ กาญจนดิฐ, 2560 : 128)
มหาเธร์ โมฮะหมัด ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามระบอบประชาธิปไตยเป็นเวลาถึง 22
ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1981 – 2003 และในปัจจุบันก็ได้รับเลือกให้เป็น นายกรัฐมรตรีอีกครั้ง ด้วยลักษณะ
ความสามารถในการเป็นผู้นาของมหาเธร์ ที่ทาให้ประเทศมาเลเซียมีความเจริญก้าวหน้ามาขึ้นจากใน
อดีต เขาหวังเพียงว่านโยบายและการทางานในภาครัฐของเขาจะนาพาให้ประเทศเจริญก้าวหน้ามาก
ขึ้น (Ahmad, 2018)
ตลอดเวลาที่ ด ารงต าแหน่ ง ตั้ ง แต่ ค.ศ. 1981 – 2003 มหาเธร์ พั ฒ นาประเทศในฐานะ
นายกรัฐมนตรี ต้อ งการสร้างภาพจาให้แก่ ประชาชนมาเลเซีย ว่าเขาคือผู้นาที่ พัฒนา สร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้ประเทศมาเลเซียอย่างก้าวกระโดด มีความเป็นผู้นาและรักชาติ ด้วยวิสัยทัศน์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังต้องการให้ผู้คนจดจาบุ คลิกอันแข็งกร้าว จัดการปัญหา และคู่แข่งทาง
การเมือง จนเรียกได้ว่าเป็นผู้นาที่มีลักษณะอานาจนิยม (ahmad, 2018 และอภิเชษฐ กาญจนดิฐ,
2560 : 130)
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของมหาเธร์ได้นาประเทศโลกที่สามอย่างมาเลเซียให้กลายเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วในระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้ น จากนโยบายที่จะพัฒนาประเทศโดยเน้นเรื่องของเศรษฐกิจที่
ต้องการให้มาเลเซียกลายเป็นอุตสาหกรรมธุรกิจ ซึ่งในปี ค.ศ. 1981 เขาพยายามเปิดตัวนโยบายเชิง
นวัตกรรมมและพยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ม าเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
(Overtoom, 2014) และตั้งแต่ ค.ศ. 1988 เป็นต้นมา ประเทศก็ได้พัฒนาเรื่อย ๆ ตามที่คาดการณ์ไว้
(Nossal and Stubbs, 1997)
ความต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายภาครัฐ มหาเธร์ก็ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
เกาะลัง กาวี การพั ฒ นาเกาะลัง กาวี ย่อมนามาซึ่ง การพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ ของประเทศมาเลเซีย
เช่นเดียวกัน เขามองว่าเกาะลังกาวีจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือ จึงเริ่มแผนการ
พั ฒ นาเกาะอย่ า งรอบคอบเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ อี ก ทั้ ง ยั ง ค านึ ง ถึ ง ความยั่ ง ยื นของ
ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย (Jusoh and Mohamed)
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ในปี ค.ศ. 1990 ทางรั ฐ บาลมาเลเซีย ได้ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานด้ า นการพั ฒ นาลั ง กาวี ในชื่ อ
“Langkawi Development Authority” (LADA) เพื่อเน้นพัฒนาเกาะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
เศรษฐกิจ และพัฒนาชีวิตของคนในท้องถิ่น โดยแผนพัฒนามีระยะเวลา 5 ปี ประกอบไปด้วย การ
จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกใหม่ และการอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึง
การปรับปรุงสาธารณูปโภค เช่น น้าประปา ไฟฟ้ า ถนน สนามบิน ที่อยู่อาศัย และสถานที่ท่องเที่ยว
โดยพื้นที่หลักที่ได้รับการพัฒนาคือ Kuah ซึ่งถือเป็นประตูสู่เกาะลังกาวีทางน้า โดยการสร้างท่าเรือ
กั วห์ (Kuah Jetty) ที่ รับ เรือโดยสารจากทั้ งปีนัง ปะลิส และสตูล , Padang Matsirat ประตูสู่เกาะ
ลังกาวีทางอากาศ โดยการสร้างท่าอากาศยานนานาชาติลังกาวี เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึน้
ของนักท่องเที่ยว และPadang Lalang รวมไปถึงประกาศให้เกาะลังกาวีกลายเป็นเขตปลอดภาษี
(Duty Free Zone) (Jusoh and Mohamed และธีรภัทร เจริญสุข, ออนไลน์ : 2561)
จุดดึงดูดหนึ่งที่ทาให้เกาะลังกาวีได้รับความนิยมอย่างมากคือ “ตานานนางเลือดขาว” โดย
คณะกรรมการพัฒนาเกาะลังกาวี (LADA) อาศัยตานานดังกล่าวในการโฆษณาให้กับเกาะ จากการตาม
หาทายาทของพระนางมะห์ซูรีตามเรื่องเล่า และอ้างว่าพบเชื้อสายของมะห์ซูรีรุ่นที่ 7 คือ คุณศิรินทรา
ยาหยี มหาเธร์ซึ่งในขณะนั้นดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปรับตัวทายาทด้วยตนเอง เพื่อ
เชิญไปทาพิธีถอนคาสาปให้กับเกาะลังกาวี ทาให้สื่อทั้งไทยและมาเลเซียให้ความสนใจออกเผยแพร่ทั้ง
ทางโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์จนเป็น ข่าวใหญ่โต จากข่าวดังกล่าวทาให้เกาะลังกาวีมี นักท่องเที่ ย วที่
สนใจในตานานทั้ง คนไทย มาเลเซีย รวมไปถึงสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เดินทางเข้ามาเที่ยวชมเกาะใน
ตานานแห่งนี้ (ธีรภัทร เจริญสุข, ออนไลน์ : 2561) และความโด่งดังของตานาน ทาให้เกิดการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเมืองจาลองมะห์ซูรีขึ้น อีกทั้งการที่เกาะลังกาวีกลับเจริญรุ่งเรืองได้สร้างผลงานและ
ภาพจาให้กับชาวท้องถิ่นในลังกาวีว่า มหาเธร์คือผู้ให้ชีวิตใหม่จากการเริ่มต้นตามหาทายาทเพื่อถอนคา
สาป และด้วยฐานเสียงในเกาะลังกาวีที่ต่างชื่นชมในความสามารถจากการพัฒนาท้องถิ่นทาให้ในปี
ค.ศ. 2018 เขาเลือกลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะตัวแทนของเกาะลังกาวี แทน
เขตกุบัง ปาซู (Kubang Pasu) ที่เคยลงสมัครในสมัยก่อนหน้า
จะเห็นได้ว่าเรื่ อ งราวของพระนางมะห์ซูรีที่ ถูก สร้างให้มี มู ล ค่าเพิ่ม ขึ้น ส่วนหนึ่ง เกิ ดจาก
บทบาทการเป็นผู้นาของทั้ง ตุนกู อับ ดุล ระฮ์มั น และมหาเธร์ โมฮะหมั ด เมื่ อทั้ ง คู่มี บ ทบาททาง
การเมืองทาให้การพัฒนาท้องถิ่นลังกาวีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพวกเขามีถิ่นกาเนิดจาก
รัฐเกดะห์ มีความผูกพันกับพื้นที่และเล็งเห็นคุณค่าของท้องถิ่น เมื่อลังกาวีได้รับการพัฒนาจนมีความ
เจริญ รุ่ง เรือ ง สิ่ง ที่ ตามมาคือการความสาคัญของลัง กาวีในฐานะเมืองท่ องเที่ยวที่ สามารถกระตุ้น
เศรษฐกิจให้กับประเทศ รวมไปถึงการยกย่องให้ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน และมหาเธร์ โมฮะหมั ด เป็นผู้นา
ที่สามารถที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
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พระนางมะห์ซูรีในประวัติศาสตร์มาเลเซีย
เรื่อ งราวของพระนางมะห์ซูรีที่คนไทยได้ยินมักจะถูกนาเสนอในรูปแบบของเรื่องเล่าและ
ตานานที่มีเรื่องราวเหนือธรรมชาติ อันได้แก่ เลือดสีขาวที่ไหลออกมาหลังการถูกประหารชีวิตของพระ
นางมะห์ซูรีจนได้รับการเรียกขานว่า “นางเลือดขาว” รวมไปถึงเรื่องราวคาสาปที่ทาให้เกาะลังกาวีไร้
ความเจริญรุ่งเรือง ทว่าในประเทศมาเลเซีย เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีได้ถูกบันทึกและพูดถึงว่าเป็น
บุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่จริง มีการบรรจุเนื้อหาเหล่านี้ลงในหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชา
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเกรด 9 หรือ Form 3 (อายุ 14 – 15 ปี) ของมาเลเซีย
ชาวมาเลเซียทั้งประเทศต่างรู้จักและทราบถึงเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีตามเนื้อหาที่ถูกบรรจุอยู่ใน
หลักสูตรการเรียนการสอน ทาให้พระนางมะห์ซูรีถือเป็นบุคคลสาคัญคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของ
ประเทศ ผู้คนต่างให้ความสาคัญกับเรื่องราวของพระนาง นักท่องเที่ยวท้องถิ่นที่ เดินทางไปยังเกาะ
ลังกาวีต่างก็แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมในเมืองจาลองมะห์ซูรี (Kota Mahsuri)
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่มีในประเทศมาเลเซียทาให้ทางรัฐบาลสร้างความเป็นหนึ่ง
เดี ย วกั น ของประชาชน โดยนโยบายที่ ใ ช้ อย่ า งหนึ่ ง คื อ การปลู ก ฝัง ความเป็น ชาติ ผ่า นการเรียน
ประวัติศาสตร์ในโรงเรียน เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ หลักสูตร
ประวัติศาสตร์เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นเครื่องมือส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชนมาเลเซีย
ในปี ค.ศ. 1973 โดยกระทรวงวัฒนธรรมมาเลเซียจัดสัมมนาประวัติศาสตร์มาเลเซียครั้งที่ 1 ในปี ค.ศ.
1973 และครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1974 เพื่อหารือเกี่ยวกับการกาหนดหลักสูตรประวัติศาสตร์แบบใหม่ ใน
ปี ค.ศ. 1989 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาบังคับที่นักเรียนชาว
มาเลเซียทุกคนต้องเรียน โดยเนื้อหาการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Abdul
Razaq Ahmad, Ahamad Rahim, Ahmad Ali Seman and Mohd Johdi Salleh, 2010 : 488 –
494)
การที่รัฐบาลให้ความสาคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมถึงมุ่งเน้น
การเรียนการสอนไปทีป่ ระวัติศาสตร์ท้องถิ่นส่งผลให้เรื่องราวของพระนางมะห์ซรู ีที่มคี วามเกี่ยวข้องกับ
ผู้ปกครองเกาะลังกาวีและการพัฒนาเกาะลังกาวีถูกหยิบยกมาพูดถึงในประวัติศาสตร์ จะเห็นได้ว่าจาก
เรื่องเล่าพระนางมะห์ซูรีเพียงเรื่องเดียวสามารถเห็นบริบทความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมโดยรอบของ
เกาะลังกาวีในช่วงเวลานั้นได้ เช่น การเข้ามาค้าขายในปีนังของพ่อและแม่ของพระนางมะห์ซูรีทาให้
เห็นว่าในช่วงเวลาดัง กล่าวมาเลเซียมีเ มืองท่าการค้าที่ สาคัญอยู่ที่ ปีนัง, ลัก ษณะการปกครองของ
มาเลเซียแบบลุสต่าน ส่งข้าราชการไปปกครองตามหัวเมือง, ลักษณะภูมิประเทศในอดีตของเกาะลังกา
วี และความสัมพันธ์ระหว่างสยามและภาคเหนือของมาเลเซีย เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าจากการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ที่ยกระดับเรื่องเล่าพระนางมะห์ซรู ที มี่ ี
ในท้องถิ่นทาให้ผู้คนทั้งในเกาะลังกาวีและประชาชนทั่วประเทศมาเลเซียต่างให้ความสนใจ รวมไปถึง
รัฐบาลที่ พั ฒ นาประวัติศาสตร์ดัง กล่าวให้กลายเป็นจุดขายในแหล่งท่ องเที่ยวที่ ไม่ ได้เ พียงแค่ชาว
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มาเลเซียเท่านั้นที่รจู้ ัก ทว่าด้วยการประชาสัมพันธ์จากทางภาครัฐส่งผลให้เรื่องราวของพระนางมะห์ซรู ี
กลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเช่นกัน
อิทธิพลของตานานนางเลือดขาวต่อการเข้ามาของนักท่องเที่ยว
การพูดถึงเรื่องอิทธิพลของตานานนางเลือดขาวต่อการเข้ามาของนักท่องเที่ยวนั้น จาเป็นที่
จะต้องแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ทาให้เรื่องราวของตานานมีอิทธิพลต่อนักท่องเทีย่ ว ซึ่งปัจจัยประกอบไป
ด้วย ประวัติศาสตร์ ตานานท้องถิ่น และมัคคุเทศก์ ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างให้ตานานนางเลือดขาว
ในลังกาวีมีคุณค่ามากขึ้น
ประวัติศำสตร์ ในประเด็นของประวัติศาสตร์มีอิทธิพลต่อชาวมาเลเซียอย่างมาก เนื่องจาก
เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีถูกยกให้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ประเทศ ถูกบรรจุลงในหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับ ทาให้เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีต่างเป็นที่รับรู้ของคนมาเลเซียในทุกช่วงอายุ
ด้วยเหตุนี้เองชาวมมาเลเซียจึงมีภาพจาของพระนางมะห์ซูรีผูกติดกับเกาะลังกาวีอยู่ตลอดเวลา
ตำนำนท้องถิ่น เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีถือเป็นตานานท้องถิ่นสาคัญของเกาะลังกาวี แต่
เรื่องราวนี้ไม่ ได้ถูก เล่าเพียงแค่ในเกาะลัง กาวีเ ท่ านั้น ทว่าด้วยแผนทางการตลาดของทางรัฐบาล
มาเลเซียที่ ต้อ งการดึง ดู ดนักท่ อ งเที่ยวชาวไทย จึง ได้เ ปิดเผยเรื่องราวพระนางมะห์ซูรี ซึ่ง มีความ
คล้ายคลึงกับตานานนางเลือดขาวทางภาคใต้ของประเทศไทยนั่นคือโลหิตสีขาวที่ไหลออกมาหลังจาก
ที่ ม ะห์ซูรีถูกประหารชีวิต “นางเลือดขาว” จึง เป็นอีกชื่อหนึ่งที่ คนไทยใช้เรียกพระนางมะห์ซูรี ซึ่ง
บังเอิญเป็นชื่อเดียวกับตานานท้องถิ่นทางภาคใต้ที่ชื่อว่า “นางเลือดขาว” เช่นกัน ทาให้ในหลายครั้ง
เกิดความสับสนว่านางเลือดขาวในตานานท้องถิ่นของภาคใต้ และนางเลือดขาวของเกาะลังกาวีเป็นคน
เดียวกัน ด้วยเหตุนี้เองทาให้ชาวไทยเกิดความเชื่อร่วมกับเกาะลังกาวีจนกระทั่งรู้สึกเป็นส่ วนหนึ่งของ
ตานานดังกล่าวด้วย
มั คคุเ ทศก์ ปัจ จัยที่ก ล่าวไปข้างต้น เป็นปัจจัยที่เกิดจากองค์ความรู้เ ก่า หากแต่ในบรรดา
นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวชมเกาะลังกาวีก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยได้ยินหรือสัมผัสกับเรื่องราวของ
พระนางมะห์ซูรี ทาให้มัคคุเทศก์ที่คอยวางแผนการท่องเที่ยวและบรรยายเรื่องราวให้กับ นักท่องเที่ยว
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ ทาให้เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีมีอิทธิพล ไม่ ว่าจะเป็นมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น หรือ
มัคคุเทศก์จากฝั่งไทย ต่างก็คอยบรรยายเรื่องราวและผลิตซ้าตานานอยู่ตลอด มัคคุเทศก์ชาวไทยได้เล่า
ว่า “...สิ่งแรกที่เราจะท้าเมื่อมาถึงเกาะลังกาวีคือ การบรรยายเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี เพราะถือ
ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเกาะ...” (ตรังสิตา แสงสง่า, สัมภาษณ์ 2019) การเริ่มต้นนานักท่องเที่ยวไปตาม
สถานที่ ท่ อ งเที่ ยวต่าง ๆ สิ่ง ที่ แรกที่ มัคคุเ ทศก์ ต้องทาคือการบรรยายประวัติศาสตร์เ พื่อปูพื้นฐาน
ความหมายของสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวฟัง การเข้ามาในเกาะลังกาวีและเล่าเรื่องราวของ
พระนางมะห์ซูรีเป็นอันดับแรกจึงถือเป็นแบบแผนที่เหล่ามัคคุเทศก์จาเป็นต้องทา “...ไกด์ทุกคนที่พา
เที่ ยวลังกาวีจะต้อ งเล่าเรื่อ งพระนางมะห์ซูรีได้ทุกคน” (สุภา จินดาทองประภา, สัม ภาษณ์ 2019)
นอกจากมัคคุเทศก์ชาวไทยแล้ว มัคคุเทศก์ท้องถิ่นเองก็มีแบบแผนการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวที่
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คล้ายคลึงกัน “...เมื่อนักท่องเที่ยวออกมาจาก Gate แล้ว เราก็จะพาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่วางแผน
ไว้ แต่ สิ่ ง แรกคื อ จะต้ อ งเล่ า เรื่ อ งของพระนางมะห์ ซู รี ก่ อ น... ” (Mohamad Faathir B.Rosidi,
สัมภาษณ์ 2019)
ตานานนางเลือดขาว หรือตานานพระนางมะห์ซูรี มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวอย่างมากในอดีต
หากแต่ในปัจจุบันมีอิทธิพลกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเพียงแค่บางกลุ่มทั้งนั้น เนื่องด้วยกาลเวลา และสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมมีผลต่อความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามจาก
การลงภาคสนามทาให้ผู้ศึกษาได้เห็นว่า กลุ่มที่ตานานนางเลือดขาวมีอิทธิพลต่อการเข้ามาท่องเที่ยวใน
เกาะลังกาวี มีด้วยกัน 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวท้องถิ่น และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย
กลุ่มนักท่องเที่ยวท้องถิ่น เป็นที่มีทราบกันดีว่าเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรนี ั้นถูกพูดถึง และ
บรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ชาวมาเลเซียส่วนใหญ่
จึงมักจะคุ้นเคยและรู้จักเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีเป็นอย่างดี การเข้า มาท่องเที่ยวในเกาะลังกาวี
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวท้องถิ่นย่อมมีตานานเป็นอิทธิพลต่อการเลือกเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว จากการ
ลงภาคสนาม ผู้ศึกษาได้ทาการสัมภาษณ์กลุ่มนักท่องเที่ยวท้องถิ่นที่อยู่ใน Kota Mahsuri และพบว่า
กลุ่มนักท่องเที่ยวท้องถิ่น เลือกเข้ามาเที่ยวชม Kota Mahsuri เนื่องจากเชื่อว่าหากได้มาเกาะลังกาวี
จาเป็นจะต้องมาเยี่ยมชมสุสานพระนางมะห์ซูรี เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ และถือเป็นการแวะเข้ามา
พบปะกับเจ้าของบ้าน
Hashim B.Mat Ali, Ling Hwey และ Subashini ไม่ทราบนามสกุล นักท่องเที่ยวท้องถิ่นที่
เข้ามาเที่ยวชม Kota Mahsuri ต่างให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า พวกเขารู้จักและรับรู้เรื่องราว
ของพระนางมะห์ซูรีเป็นอย่างดี จากการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มาเลเซียในโรงเรียน และหาก
มาเที่ ยวเกาะลังกาวีก็จะเข้ามาเที่ยวชมสุสานแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมี รายละเอียดของจุดประสงค์ที่
นัก ท่ อ งเที่ ยวเลือกมาเที่ยวในเมื องจ าลองมะห์ซูรีด้วย เช่น Subashi เดินทางมาท่องเที่ ยวในเมือง
จาลองมะห์ซูรีพร้อมครอบครัว ทุกครั้งที่เธอเดินทางมายังเกาะลังกาวีมักจะต้องแวะเข้ามาเที่ยวชม
เมืองจาลองมะห์ซูรเี สมอ วันที่เธอให้ข้อมูลแก่ผู้ศึกษานับเป็นครั้งที่ 3 โดยในครั้งนี้เธอมีจุดประสงค์เพือ่
พาลูก ๆ ของเธอมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งในอนาคตลูก ๆ ของเธอจาเป็นต้องเรียนเรื่องราวเหล่านี้
ในห้องเรียน เธอจึงต้องการให้ลูก ๆ ของเธอรับรู้เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีในเบื้องต้นจากการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ (Subashi ไม่ทราบนามสกุล, สัมภาษณ์ 2019)
กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วชำวไทย นอกจากกลุ่ม นัก ท่ อ งเที่ ย วท้ องถิ่ น แล้ว อี ก กลุ่ ม หนึ่ง ที่ เ ป็น
นักท่องเที่ยวหลักของ Kota Mahsuri คือนักท่องเที่ยวชาวไทย จากเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีในปี
ค.ศ. 2001 ที่มีการตามหาทายาทรุ่นที่ 7 จนพบกับ ศิรินทรา ยาหยี ในขณะนั้นอาศัยอยู่ในจัง หวัด
ภูเก็ต ภาคใต้ของประเทศไทย ข่าวอันโด่งดังนี้ส่งผลให้ชาวไทยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ทางภาคใต้สนใจ
เรื่องราวของเกาะลังกาวี อีกทั้งนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเลเซียที่ต้องการดึง ดูด
นัก ท่ อ งเที่ยวชาวไทย ท าให้เ กิ ดความสะดวกสบายในการเดินทางไปยัง เกาะลังกาวีมากยิ่ง ขึ้ น ใน
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ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวไทยบางตาลง เนื่องด้วยนโยบายการท่องเที่ยวของมาเลเซียที่ปรับปรุงใหม่
โดยการยกเลิกหนังสือเดินทางชั่วคราวและเปลี่ยนไปใช้ Passport ทาให้การเดินทางจากไทยเข้ามาใน
เกาะลังกาวีมีความลาบากมากขึ้น อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ ยวชาวไทยจ านวน 2
ครอบครัว พบว่าเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรียังคงมีอิทธิพลต่อการเลือกเข้ามาในเกาะลังกาวีและ
เมืองจาลองมะห์ซูรี
นายปกรณ์ โมคะรัตน์ อายุ 48 ปี เป็นหนึ่งในผู้สัมภาษณ์ ที่เดินทางมาจากจังหวัดสตูลพร้อม
ครอบครัว เขาเล่าว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมาเทีย่ วเกาะลังกาวี โดยเขาตั้งใจที่จะเข้ามาสักการะพระ
นางมะห์ซูรี ซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเกาะลังกาวี นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ เช่น
ความเชื่อเรื่องการขอลูก กับพระนางมะห์ซูรี และหากคาขอเป็นจริงจะต้องนาผลไม้มาแก้บน เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม นายปกรณ์ต้องการเพียงแค่แวะเวียนมาสักการะเท่านั้น มิได้ต้องการขอลูกแต่อย่าง
ใด ซึ่งความเชื่อดังกล่าวได้รับการเล่าจากรุ่นสู่รุ่นมาตั้งแต่เด็ก ๆ จากคาบอกเล่าของปกรณ์เขาเชื่อว่า
พระนางมะห์ซูรีเ ป็นคนไทย และเนื่องจากตานานเรื่องนี้มี ความเชื่อมโยงกั บประเทศไทย เขาจึง
ต้องการมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระนางมะห์ซูรี (ปกรณ์ โมคะรัตน์, สัมภาษณ์
2019) ซึ่งจากคาบอกเล่าของปกรณ์จะเห็นได้ว่า เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรที ี่ถูกเล่าแบบปากต่อปาก
ในประเทศไทยมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกมาเที่ยวชมเกาะลังกาวี และเมืองจาลองมะห์ซูรี
ถึงแม้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับตานานนางเลือดขาวจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย
แต่ในอีกด้านหนึ่งยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกส่วนที่ไม่ได้รับรู้ถึงเรื่องราวตานานนางเลือดขาว เช่น
สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ อายุ 38 ปี หญิงชาวไทยเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่น เดิมทีเธอตั้งใจเดินทาง
มาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะพร้อมครอบครัว ในวันพักผ่อนวันสุดท้ายมีเวลาเหลือจึงตัดสินใจแวะเข้ามาเที่ยว
ในเกาะลังกาวี สุปราณีไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าของพระนางมะห์ซูรีมาก่อน ทาให้จุดประสงค์แรกที่เข้ามา
เที่ยวเกาะลังกาวี คือการเที่ยวชมบ้านเมือง, สถาปัตยกรรม, Duty Free, Cable Car และท่าเรือ แต่
เนื่องจากการเดินทางเข้ามาครั้งนี้มีมัคคุเทศก์คอยพาเที่ยวทาให้ มีโอกาสได้เข้ามาแวะชมเมืองจาลอง
มะห์ซูรี ซึ่งก่อนที่จะเข้าไปยังเมืองจาลองมะห์ซูรี สุปราณีได้ทาการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของมะห์
ซูรีมาบ้างแล้วเล็กน้อย เธอจึงไม่ปฏิเสธแผนของมัคคุเทศก์ที่จะพาครอบครัวเธอเข้าไปในเมืองจาลอง
มะห์ซูรี (สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์, สัมภาษณ์ 2019)
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บทที่ 5
วิเครำะห์ และสรุปผลกำรศึกษำ
ในบทนี้ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ ถึงประเพณีประดิษฐ์ และการกลายเป็นสินค้า ของตานานนาง
เลือดขาวภายในเมืองจาลองมะห์ซูรี เพื่อให้เห็นลักษณะของการนาเอาตานานท้องถิ่นมาพัฒนาและ
เพิ่มมูลค่าให้กับท้องถิ่นลังกาวีจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโด่งดังในปัจจุบัน โดยเบื้องต้นผู้ศึกษาจะ
วิเคราะห์ตานานนางเลือดขาวในฐานะประเพณีประดิษฐ์ก่อน เพื่อให้เห็นถึงการสร้างวัฒนธรรมความ
เชื่อที่เกี่ยวข้องกับตานาน และจึงวิเคราะห์ตานานนางเลือดขาวในฐานะสินค้าวัฒนธรรมต่อไป
ตำนำนนำงเลือดขำวในฐำนะประเพณีประดิษฐ์
วัตถุดิบโบราณ
งานของ อี ริ ค ฮอบส์ บ อว์ ม (Eric Hobsbawm) ได้ ก ล่ า วว่ า ประเพณี ป ระดิ ษ ฐ์ เ ป็ น
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคมให้เป็นแบบแผนปฏิบัติ (Set of Practice)
ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของข้อปฏิบัติ เช่น ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม เรื่องเล่า ตานาน คติชน
ประวัติศาสตร์และสัญลัก ษณ์ต่าง ๆ เรียกว่า “วั ตถุดิบ โบราณ” (Ancient Material) โดยเป็นสิ่งที่
พยายามอ้างอิงถึงอดีตของสังคม นามาสร้างเป็นประเพณีประดิษฐ์จนเกิดการปฏิบัติซ้า (Repetition)
การปฏิบัติอย่างเป็นทางการ (Formalization) และปฏิบัติอย่างมีพิธีการ (Ritualization) โดยอ้างอิง
ว่ามีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรษุ จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน (Automatically Implies) เพื่อ
รับใช้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในช่วงเวลาที่กาลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง
(ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์, 2558 : 144) ซึ่งตานานนางเลือดขาวในเกาะลังกาวีถือเป็น วัตถุดิบโบราณที่
ถูกนามาสร้างเป็นประเพณีประดิษฐ์ โดยมีการอ้างอิงจาก ความเชื่อ เรื่องเล่า และคติชน ที่มีเรื่องราวที่
ถูกเล่าต่อกันมาอย่างยาวนานราวกว่า 200 ปี นาไปสู่การประดิษฐ์ที่อ้างอิงจากตานานในสี่ลักษณะ
ประการแรกคือ การนาตานานมาอ้างอิงในรูปแบบของประวัติศาสตร์ กล่าวคือเรื่องราวของ
ตานานที่ในอดีตเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ถูกพูดถึงแบบปากต่อปาก ในเวลาต่อมาได้ถูก “ประดิษฐ์” โดย ตุน
กู อับดุล ระฮ์มัน มีการเติมแต่ง และเรียบเรียงเรื่องราวใหม่ เพื่อนาเรื่องราวดังกล่าวไปบรรจุลงในวิชา
ประวัติศาสตร์มาเลเซีย ทาให้ตานานนางเลือดขาวถูกยกระดับกลายเป็นประวัติศาสตร์
ประการที่สองคือ การนาตานานมาอ้างอิงในรูปแบบของภาพยนตร์ ตานานนางเลือดขาวไม่
เพียงอยู่ในตาราเรียนอีกต่อไป เมื่อในเวลาต่อมา ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน ได้นาเอาตานานนางเลือดขาว
หรือตานานพระนางมะห์ซูรีมาสร้างเป็นภาพยนตร์ เกิ ดการ “ประดิษฐ์ ” เรื่องราวเพิ่ม เติมจากใน
หนังสือเรียน อีกทั้งได้เปลี่ยนจากประวัติศาสตร์กลายเป็นสื่อบันเทิงเพื่อเข้าถึงผู้คนทั่ วทั้งประเทศ
มาเลเซีย
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ประการที่สาม การนาตานานมาอ้างอิงในรูปแบบของสถานที่ โดยสถานที่ดังกล่าวคือพื้นที่
เมืองจาลองมะห์ซูรีในปัจจุบัน ที่เชื่อว่าเป็นพื้นที่ ของเรื่องเล่า หลังจากที่ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน สร้าง
ภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี พื้นที่บริเวณสุสานพระนางมะห์ซูรีจึงได้รับความ
นิยมขึ้น ในฐานะของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งในเวลาต่อมา มหาเธร์ โมฮะหมัด ได้ปรับปรุง
พื้นที่สุสาน ให้กลายเป็นเมืองจาลองมะห์ซูรีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้น
ประการสุดท้ายคือ การนาตานานมาอ้างอิงบุคคล เนื่องจากความต้องการประชาสัมพันธ์เกาะ
ของมหาเธร์ โมฮะหมัด จึงมีการประกาศตามหาทายาท และได้นา ศิรินทรา ยาหยี หญิงชาวไทยที่เชื่อ
ว่าเป็นทายาทตามตานาน มาทาพิธีถอนคาสาป โดยพิธีกรรมถอนคาสาปเป็นการ “ประดิษฐ์ขึ้นใหม่”
เพื่อสร้างพิธีการให้ผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจ ซึ่งผลที่ตามมาคือการให้ความสนใจของ
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวไทย
จะเห็นได้ว่าการอ้างอิงวัตถุดิบโบราณในรูปแบบที่หลากหลาย มาจากการที่วัตถุดิบดังกล่าว
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลีย่ นแปลงของสังคม อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากชาวท้องถิ่น ทาให้
ตานานนางเลือดขาวเอื้ออานวยต่อการสร้าง “ประเพณีประดิษฐ์” ที่จะนาไปตอบสนองต่อสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ในมุ ม มองของ Hobsbowm มองว่ า ประโยชน์ ข องประเพณี ป ระดิ ษ ฐ์คื อ การท าให้ผู้คน
สามารถเข้าใจภาพประวัติศาสตร์สังคมได้ ผู้คนที่ได้ฟังเรื่องราวดังกล่าวจึงสามารถเข้าใจสภาพสังคม
ณ เวลานั้นได้เป็นอย่างดี ตานานนางเลือดขาวหรือตานานพระนางมะห์ซูรีแห่งเกาะลังกาวีเองถือได้ว่า
เป็นตานานที่ทาให้นึกย้อนไปถึงอดีตเมื่อ 200 ปีก่อน ลักษณะการเล่าเรื่องที่แฝงไปด้วยประวัติศาสตร์
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างแนบเนียน เช่น ลักษณะการปกครองแบบสุลต่าน สังคมแบบเกษตรกรรม
วิถีชีวิตแบบสังคมมุสลิม งานประเพณี เป็นต้น อีกทั้งเมืองจาลองมะห์ซูรีที่มีการอ้างอิงจากตานานยัง
ช่วยให้ผู้คนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ได้โดยตรง
การเผชิญหน้าระหว่างประเพณีเก่า (Old Tradition) กับประเพณีใหม่ (New Tradition)
Hobsbawm ชี้ให้เห็นว่าหากสังคมมีประเพณีเก่าที่จริงแท้ (Genuine Tradition) สังคมนั้นก็
ไม่จาเป็นต้อง “ประดิษฐ์” ประเพณีใหม่ขึ้นทดแทน ทั้งนี้เพราะประเพณีเก่ายังคงมีบทบาทและหน้าที่
ในสังคมหรือยังมีศักยภาพที่จะรับใช้สถานการณ์ปัจจุบันได้จริง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ประเพณีเก่าที่จริง
แท้ ก ลั บ ไม่ ส ามารถรับ ใช้ สัง คมได้ จึ ง เกิ ด การเผชิ ญ หน้ า ต่อ กั น จนกลายเป็น ปรากฏการณ์ส ร้าง
“ประเพณีประดิษฐ์” ขึ้นมาอีกครั้ง (เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2545 : 15 – 16) ซึ่งตานานนางเลือดหรือ
ตานานพระนางมะห์ซูรีเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่ากันมาอย่างยาวนานในลักษณะมุขปาฐะหรือเล่าปากต่อ
ปาก ทาให้เรื่องราวอาจมีความคลาดเคลื่อนและไม่แน่นอน โดยตานานนางเลือดขาวที่ถูกพูดถึงและ
เล่ า เรื่ อ งในปั จ จุ บั น นั้ น เป็ น เรื่ อ งราวที่ มี ก ารเรี ย บเรี ย งและบั น ทึ ก โดย ตุ น กู อั บ ดุ ล ระฮ์ มั น
นายกรั ฐ มนตรี ค นแรกของมาเลเซี ย เพื่ อ น าต านานเพิ่ ม ลงในหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนวิ ชา
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาภาคบังคับ จะเห็นได้ว่า “ประเพณีเก่าที่แท้จริง” อาจมีเรื่องราวที่แตกต่าง
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ไป ซึ่งหากไม่มีการพยายามประดิษฐ์เรื่องราวใหม่ขึ้น ตานานมะห์ซูรีอาจเป็นเพียงเรื่องราวที่รับรู้เพียง
แค่คนท้ อ งถิ่นเท่านั้น นอกจากการนาเรื่องเล่าไปบรรจุในวิชาประวัติศาสตร์ ตุนกู ยัง ได้นาตานาน
ดังกล่าวมาสร้างเป็นภาพยนตร์ฉายทั่ วประเทศอีกด้วย ยิ่งเป็นการปรุงแต่งให้เรื่องราวของตานาน
แตกต่างไปจากเดิมยิ่งขึ้น กล่าวคือมีการใส่บทพูดและเหตุการณ์ที่ขยายความเพิ่มเติมแตกต่างไปจาก
เรื่องเล่า เพื่ออรรถรสในภาพยนตร์ และถึงแม้จะมีการเพิ่มเติมเรื่องราวตานานที่แตกต่างไปจากเดิม
ทว่ากลับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการกระทาดังกล่าวส่งผลให้ผู้คนรับรู้เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีกันอย่าง
กว้างขวาง อีกทั้งทาให้เกาะลังกาวีกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในเวลาต่อมา
ไม่เพียงแค่การนาเอาตานานมาแปรเปลีย่ นเป็นภาพยนตร์เท่านั้น ในปี ค.ศ. 2001 มหาเธร์ โม
ฮะหมัด ได้คิดแผนการโฆษณาเกาะลังกาวีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยการตามหาทายาทรุ่นที่
7 มาทาพิธีถอนคาสาป ซึ่ง ในตานานดั้งเดิมไม่ได้มีการระบุถึงการทาพิธีแต่อย่างใด กล่าวคือพิธีกรรม
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความเชื่อที่มีต่อเรื่องเล่า อีกทั้งยังเป็นการผลิ ตซ้าให้เรื่องราว
ของตานานยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามการเผชิญ หน้าระหว่างประเพณีเก่า และประเพณีใหม่เริ่ม เกิดขึ้นจากการที่
นักท่องเที่ยวชาวไทยได้เข้ามาเที่ยวชมเมืองจาลองมะห์ซูรี เนื่องจากความเชื่อที่คนไทยมีต่อเรื่องเล่า
รวมถึงพิธีกรรมการถอนคาสาปที่เกิดขึ้นได้สร้างภาพจาความศักดิ์สิทธิ์ให้กับนักท่องเที่ยวไทย นาไปสู่
การบนบาน กราบไหว้ และสักการะสุสานพระนางมะห์ซูรี กลายเป็นการ “ประดิษฐ์” ในรูปแบบใหม่
ที่ปฏิบัติกันเฉพาะนักท่องเที่ยวไทย ทว่าด้วยหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามที่ห้ามกราบไหว้ หรือบน
บาน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างความเชื่อของชาวมาเลเซียซึ่งถือเป็นประเพณีเก่า และความเชื่อ
ของชาวไทยที่เป็นประเพณีใหม่ ทาให้ในเวลาต่อมาที่มีการปรับปรุงสุสานพระนางมะห์ซรู ี ทางผู้บริหาร
จึงสร้างสุสานจาลองขึ้นในบริเวณใกล้กับสุสานจริง เพื่อรอบรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
รวมถึงนักท่องเที่ยวจากชาติอื่น ๆ
การช่วงชิงความหมายและบทบาททางสังคม
ประเพณีประดิษฐ์นอกจากจะเป็นการอ้างอิงอดีตใหม่ สิ่งสาคัญต่อมาที่ควรพิจารณาคือ การ
สร้างประเพณีประดิษฐ์ย่อมมีนัยยะทางสังคม โดยมีการช่วงชิงความหมายและบทบาทสังคมจากการ
ประดิษฐ์ประเพณีขึ้น สาหรับตานานนางเลือดขาวสามารถแบ่งความหมายได้เป็น 2 ความหมาย ดังนี้
ตานานนางเลือดขาวในความหมายของการแสดงอัตลักษณ์กลุ่ม ด้วยความหลากหลายทาง
เชื้อชาติของคนในประเทศมาเลเซีย เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีที่ในครั้งแรกเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ถูก
เล่ากันเพียงแค่ภายในท้องถิ่น แต่กลับสร้างความเป็นอัตลักษณ์และความเป็นเอกภาพให้กับชุมชนได้
ในเวลาต่อมาเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีก็ได้ถูกยกระดับเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของประเทศ
มาเลเซีย โดยตุนกู อับดุล ระฮ์มัน นายกคนแรกของมาเลเซีย ผู้มีเชื้อสายสยาม ในขณะที่เขาดารง
ตาแหน่งประธานพรรคอัมโนได้มีนโยบาย “Ethno – Cultural” มุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ของกลุม่ ชาติ
พันธุ์ตนเอง ทาให้ตุนกูมีอานาจในการผลักดันเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี สร้างอัตลักษณ์ของชาว
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สยามและชาวลังกาวีจึงมีบทบาทขึ้นในประวัติศาสตร์ประเทศของมาเลเซีย อย่างไรก็ตามเมื่อตานาน
ท้องถิ่นที่มีลักษณะของการเล่าแบบมุขปาฐะ ทาให้รายละเอียดของเรื่องเล่ามีลักษณะที่แตกต่างกันไป
ดังนั้นตุนกูจึงทาการเรียบเรียงเรือ่ งราวตานานใหม่ให้มคี วามเป็นเอกภาพที่สุด ก่อนจะนาไปบรรจุลงใน
หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เนื้อหาเกี่ยวกับพระนางมะห์ซูรีในปัจจุบันจึงมีเนื้อความที่เป็นไปใน
แบบที่ตุนกูต้องการให้เป็น กล่าวคือมีตัวละครดาเนินเรื่องหลักเป็นพระนางมะห์ซูรีผู้มีเชื้อสายสยาม
เพื่อแสดงให้เห็นว่าชาวมาเลเซียเชื้อสายสยามเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ประเทศเช่นเดียวกับ
กลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ ตานานนางเลือดขาวของลังกาวีจึงเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมและ
สมานความสัมพันธ์ (Action and Cement of Group) ให้ชาวลังกาวีได้มีบทบาทในสังคมประเทศ
มาเลเซีย นอกจากนี้ตานานนางเลือดขาวไม่เพียงแค่เป็นสิ่งที่สร้างบทบาททางประวัติศาสตร์ให้กับชาว
ลังกาวีเท่านั้น ทว่าตานานนางเลือดขาวในฐานะประเพณีประดิษฐ์ได้สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ
จนกระทั่งสามารถฟื้นฟูเกาะลังกาวีให้มีความเจริญมากขึ้น
ตานานนางเลือดขาวในความหมายของสิ่งที่ช่วยฟื้นฟูเกาะลังกาวี โดยหลังจากที่ตุนกู อับดุล
ระฮ์มัน นาเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ใน
เวลาต่อมาเขาก็ได้นาตานานมาสร้างเป็นภาพยนตร์ หวังให้ผู้คนที่ได้รับชมภาพยนตร์เกิดความสนใจที่
จะท่องเที่ยว “ตามรอย” ภาพยนตร์ และผลที่ตามมาคือผู้คนทั่วประเทศมาเลเซียที่ได้รับชมภาพยนตร์
เกิดความต้องการไปเยี่ยมชมสถานที่ที่เกิ ดเหตุเรื่องราวตามตานาน นับตั้งแต่นั้นมาเกาะลังกาวีจึง
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย และในเวลาต่อมาเมื่อมหาเธร์ โมฮะหมัด ผู้ที่
มีความผูกพันกับเกาะลังกาวี ได้ขึ้นรับตาแหน่งนายกครั้งแรกในปี ค.ศ. 1981 เขาจึงเร่งพัฒนาเกาะ
ลังกาวีและนาเอาตานานนางเลือดขาวที่เป็นอัตลักษณ์ของเกาะลังกาวี ผลักดันให้ตานานนางเลือดขาว
เป็นจุดเด่นและนาไปโฆษณาเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในเกาะลังกาวี โดยนาเสนอว่าเป็นเกาะ
ประวัติศาสตร์ ในระยะแรกมหาเธร์ได้นาตานานมาอ้างอิงบุคคลและพิธีกรรม โดยการออกตามหา
ทายาทรุ่นที่ 7 ของพระนางมะห์ซูรี จนกระทั่งเจอกับ ศิรินทรา ยาหยี และนาเธอเข้ามาทาพิธีถอนคา
สาปในเกาะลังกาวี แผนประชาสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
ชาวไทยต่างหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวเกาะลังกาวี จนเศรษฐกิจในลังกาวีดีขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาชีวิตของ
คนในท้องถิ่น พัฒนาสังคม และบ้านเมือง กระทั่งในปัจจุบันเกาะลังกาวีกลายเป็นเกาะแห่งหนึ่ง ที่
เจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อีกทั้งการพัฒนาของเกาะลังกาวีในครั้ง
นี้ทาให้คนท้องถิ่นต่างยกความดีความชอบให้กับ มหาเธร์ ว่าเป็นผู้มอบชีวิตให้กับลังกาวีอย่างแท้จริง
จึงสรุปได้ว่า ตานานนางเลือดขาว หรือเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรี เป็นการพยายามนาเอา
อดีตที่มีการบอกเล่ากันมาอย่างยาวนาน ทว่าด้วยลักษณะของตานานเรื่องเล่าทาให้เป็นเรื่องราวที่
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการยกตานานให้กลายเป็นประวัติศาสตร์
อีกทั้งความเชื่อของคนในท้องถิ่นที่เชื่อว่าเรื่องราวดังกล่าวเคยเกิดขึ้นจริง ทาให้เรื่องราวเหล่านี้ยังคง
ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ด้วยคุณลักษณะเหล่านี้ทาให้ตานานนางเลือดขาวกลายเป็นประเพณี
ประดิษฐ์
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ประเด็นที่ต้องวิเคราะห์ต่อมาคือ ตานานนางเลือดขาวในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรม เนื่องจาก
ตัวของตานานนางเลือดขาวนั้นไม่ ได้มีหน้าที่เพียงแค่เป็นประเพณีประดิษฐ์ที่ช่วงชิงความหมายและ
บทบาทในสัง คมเท่ านั้น หากแต่ตัวของตานานยัง สามารถนามาแปรเปลี่ยนเป็นสิน ค้ าที่ ก ระตุ้ น
เศรษฐกิจในเกาะลังกาวีได้อีกด้วย
ตำนำนนำงเลือดขำวในฐำนะสินค้ำวัฒนธรรม
ทุนทางวัฒนธรรม
“ทุน” หมายถึง สิ่งที่มีอยู่เดิมสามารถนามาหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ โดยทุนอาจจะเป็น
สิ่งที่จับต้องได้ หรือจับต้องไม่ได้ ซึ่ง “ทุน” สามารถแบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
วัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์ ตานานนางเลือดขาวที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาถือเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมที่ในปัจจุบันถูกสะสมเป็นความรู้
ตานานนางเลือดขาว หรือตานานพระนางมะห์ซูรี แห่งเกาะลังกาวี ถือเป็นทุนวัฒนธรรมอย่าง
หนึ่งที่ถูกสะสมเป็นความรู้ โดยตานานได้ก่อตัวจากการเป็นเรื่องเล่าที่ถูกเล่าจากบรรพบุรุษในท้องถิ่น
ลังกาวีถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น กระทั่งกลายเป็นความเชื่อที่มีร่วมกันในท้องถิ่น ต่อมาเมื่อตุนกู อับดุล ระฮ์มัน
ยกระดับ ตานานให้ก ลายเป็นประวัติศาสตร์ จึง เกิ ดการสะสมความรู้ของทุ นทางวัฒ นธรรมจาก
สถาบันการศึกษาแทน ทาให้ตานานถูกถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศไม่เพียงแค่ในท้องถิ่นเท่านั้น และ
เมื่อเกิดการรับรู้ของผู้คน ในเวลาต่อมาทุนวัฒนธรรมจึง ถูกแปรรูปเพื่อใช้หาผลประโยชน์ และแปร
เปลี่ยนเป็นทุนทางเศรษฐกิจ โดยสัมพันธ์กับประเพณีประดิษฐ์ที่มีการนาเอาวัตถุดิบโบราณ หรือเหล่า
ทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงของสังคม ซึ่งการเกิดขึ้นของ
ประเพณีประดิษฐ์ส่งผลให้เกิดสินค้าทางวัฒนธรรม ในรูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเมืองจาลอง
มะห์ซูรี โดยมีวัฒนธรรมฝังตัวเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าหรือบริการ
Jean Baudrillard กล่าวว่าสินค้าวัฒนธรรมมีระบบสัญญะหนึ่งต่อหน้าที่ของสินค้าในมิติท าง
วัฒนธรรมที่ความหมายแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้า หากแต่เป็นนัยยะทางสังคมบ่งชี้กับคุณค่าเพื่อมี
มู ล ค่าแลกเปลี่ยนและมี อิ ท ธิพ ลต่อการบริโ ภคต่าง ๆ ตานานนางเลือดขาวจึง มี ลัก ษณะของทุ น
สัญลักษณ์ ที่กลุ่มคนบางกลุ่มที่มีความรู้หรือความเชื่อชุดเดียวกัน เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวท้องถิ่น ที่รับรู้
เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีในฐานะของประวัติศาสตร์ประเทศ ตานานดังกล่าวถือเป็นการแสดงอัต
ลักษณ์ และตัวตนของชาวมาเลเซีย นอกจากนี้สินค้าท้องถิ่นในเมืองจาลองมะห์ซูรีไม่ว่าจะเป็น น้ามัน
ปลิง ทะเล น้าหอม หนัง สือ และน้าดื่ม ศัก ดิ์สิท ธิ์ ก็ ได้แสดงให้เห็นถึง อัตลัก ษณ์ของท้องถิ่นเช่นกัน
เนื่องจากสินค้าเหล่านี้มีเพียงแค่ในเมืองจาลองมะห์ซูรีเท่านั้น จึงเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่เข้า
มาในเมืองจาลองได้สัมผัสและซื้อไปเป็นของที่ระลึก
ตานานนางเลือดขาวที่ถูกนามาเป็นสินค้า ไม่ได้มีขึ้นเพื่อตอบสนองด้านการใช้สอย ทว่าการมี
ขึ้นของตัวสินค้าได้สร้างเอกลักษณ์และอานาจในระดับปัจเจก การสร้างเมืองจาลองมะห์ซูรีทอี่ ้างอิงถึง
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เรื่องเล่า ได้แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมแบบเฉพาะตัวของลังกาวี เช่น ในพิพิธภัณฑ์มีการ
จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ท้องถิ่นลังกาวี รวมไปถึงจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของพระนางมะห์ซูรี และ
เจ้าเมือง นอกจากนี้ยังมีการจัดสถานที่เมืองจาลองมะห์ซูรีให้มีบรรยากาศคล้ายคลึงกับเกาะลังกาวีใน
อดีต ทั้งหมดนี้แสดงถึงการมีประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตนเอง เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความ
เป็นมาของตนและสร้างความเป็นเอกภาพให้กับคนในท้องถิ่น
การกลายเป็นสินค้าและความจริงแท้
เมื่ อ กล่าวถึง ทุ นวัฒ นธรรมไปแล้ว ประเด็นต่อมาจะต้องพิจ ารณาในสินค้าวัฒ นธรรมคือ
กระบวนการกลายเป็นสินค้า ซึ่งจากการศึกษาทาให้เห็นว่ากระบวนการกลายเป็นสินค้าของตานาน
นางเลือดขาวในเกาะลังกาวี มาจากการใช้กระบวนการ 3 อย่างด้วยกัน ดังนี้
1. การเล็งเห็นคุณค่าของตานานท้องถิ่น
ตานานท้องถิ่นเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ถือได้ว่ามีแทบทุกพื้นที่ของโลก หากแต่ประเทศ
มาเลเซียได้เล็งเห็นความสาคัญของทรัพยากรที่ตนมี กระทัง่ นาไปสู่การนาเอาตานานท้องถิ่นมาต่อยอด
และพัฒนาจนสามารถฟื้นฟูเกาะลังกาวีได้ในปัจจุบัน เนื่องจากในอดีตเกาะลังกาวีเป็นพื้นที่ทุรกันดาร
ไร้ความเจริญ ชาวท้ อ งถิ่นที่ ต้อ งการพัฒนาลังกาวีเล็ง เห็นว่าทรัพ ยากรธรรมชาติของเกาะลังกาวี
สมบูรณ์ เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทว่ายังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี จึงมีการนาเอา
ตานานท้องถิ่นอย่างตานานนางเลือดขาวที่มีเรื่องราวบอกเล่าความเป็นมาของเกาะลังกาวีมาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์เปิดเกาะลังกาวี โดยตานานดังกล่าวเป็นเรื่ องราวที่คนท้องถิ่นเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงและ
ต่างให้ความเคารพ อีกทั้งตานานนางเลือดขาวเป็นเรื่องเล่าที่นาเสนอลักษณะวิถีชีวิตของคนลังกาวีได้
เป็นอย่างดี คนลังกาวีจึงภูมิใจกับการนาเสนอตานานให้กับผู้คนทั่วไปได้รับรู้ รวมถึง ตุนกู อับดุล ระฮ์
มัน นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซียที่มีภูมิลาเนาอยู่ในรัฐเกดะห์ ต้องการพัฒนาบ้านเกิด
ของตนให้มีความเจริญก้าวหน้า จึงเอาตานานมาสร้างคุณค่าโดยการยกระดับให้ตานานพระนางมะห์ซู
รีกลายเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศ ตานานดังกล่าวจึงมีคุณค่ามากกว่าตานานท้องถิ่นที่ถูกเล่าแบบ
ปากต่อปาก อีกทั้งตานานท้องถิ่นได้กลายเป็นที่รับรู้ของคนทั่วทั้งประเทศ เมื่อเรื่องราวจากท้องถิ่น
กลายเป็นประวัติศาสตร์ประเทศ ท้องถิ่นลังกาวีเองก็ถูกให้ความสาคัญในฐานะเกาะแห่งประวัติศาสตร์
ตามไปด้วย
2. ตานานสู่การเป็นสินค้า
เมื่อตานานถูกยกระดับกลายเป็นประวัติศาสตร์ประเทศ สิ่งต่อมาที่ ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน ทา
คือการต่อยอดเรื่องราวของตานานท้องถิ่นให้เป็นมากกว่าเรือ่ งเล่า เนื่องจากดูจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เกาะ
ลังกาวีจะพัฒนาต่อไปได้เพียงแค่การยกระดับตานานเรือ่ งเล่าให้กลายเป็นประวัติศาสตร์ ในเวลาต่อมา
ตุนกูจึงได้นาเอาเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีมาสร้างเป็นภาพยนตร์ แปรเปลี่ยนเรื่องราวในหนังสือ
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เรียนให้กลายเป็นสื่อบันเทิง เพื่อเข้าถึงประชาชนมากขึ้น และการสร้างภาพยนตร์นี่เองคือจุดเริ่มต้นที่
นาตานานนางเลือดขาวไปสู่การกลายเป็นสินค้า เนื่องจากผลการตอบรับของภาพยนตร์ในทางที่ดี ทา
ให้เกาะลังกาวีได้รับความสนใจในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว ผู้คนที่ได้ชมภาพยนตร์เกิดความต้องการ
“ตามรอย” ภาพยนตร์ บริเวณสุสานพระนางมะห์ซูรีจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ รองรับ
นักท่องเที่ยวที่ได้ชมภาพยนตร์และเกิดความต้องการมาเยี่ยมชมสถานที่เกิดเหตุจริง ไม่เพียงแค่ตุนกู
เท่านั้นที่ต้องการจะพัฒนาเกาะลังกาวี และนาเอาเรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีมาพัฒนาจนกลายเป็น
สินค้าวัฒนธรรม หากแต่ มหาเธร์ โมฮะหมัด เองก็มีความประสงค์และจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับตันกู
เมื่อครั้งที่เขาได้รับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีสิ่งแรกที่เขาปฏิบัติงานคือการพัฒนาเกาะลั งกาวี โดยการตั้ง
องค์กร LADA ขึ้น ทาให้เกาะลังกาวีกลายเป็นเมืองที่ได้สิทธิพิเศษในการปกครอง (Rosidi B.Jusoh,
สัมภาษณ์ 2020) กล่าวคือมีองค์กรที่พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น
โดยเฉพาะ นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้ทาการนาเอาตานานมาใช้ในการโฆษณาเกาะลังกาวีเพื่อเชิญ
ชวนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวไทยได้เข้ามาเที่ยวลังกาวี มหาเธร์จึงใช้เรื่องราวของพระ
นางมะห์ซูรีที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย นั่นคือเนื้อความตรงช่วงท้ายของเรื่องเล่าที่กล่าวว่า “ดา
รุส” และ “ทายาท” ของพระนางมะห์ซูรหี นีไปตั้งถิ่นฐาน ณ ภูเก็ต รัฐบาลมาเลเซียจึงพบกับ ศิรินทรา
ยาหยี ทายาทรุ่นที่ 7 โดยมีดาบประจาตัวของวัน ดารุส ผู้เป็นน้องชายของลุสต่านเกาะลังกาวีเป็น
หลักฐาน หลังจากเรื่องราวของทายาทแพร่สะพัดออกไปยังประเทศไทย เกาะลังกาวีจึงได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างมาก กระทั่งทางมาเลเซียได้ออกกฎหมายละเว้น Passport
ให้กั บ นักท่ องเที่ยวไทย และในเวลาต่อมาองค์กร LADA ก็ ได้เ ล็ง เห็นว่าควรพัฒนาพื้นที่สุสานเพื่อ
รองรั บ นัก ท่ อ งเที่ ยวที่ ห ลั่ง ไหลเข้ า มา จึ ง ได้ ม อบหมายให้ อิ ส มาแอล ฮานาเปีย ชาวลั ง กาวี ผู้มี
ความสามารถทางด้านศิลปะทุกแขนง ออกแบบสุสานพระนางมะห์ซูรีขึ้นใหม่ จนเกิดเมืองจาลองมะห์
ซูรี หรือ Kota Mahsuri ขึ้น อี ก ทั้ ง มอบหมายให้อิสมาแอล และ Ahmad B.Sulong เป็นผู้บริหาร
จนถึงปัจจุบัน
ปัจ จุบันสินค้าวัฒนธรรมเกี่ยวตานานนางเลือดขาว สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
สินค้าวัฒนธรรมในรูปแบบสถานที่ และสินค้าวัฒนธรรมในรูปแบบสิ่งของ โดยสินค้าประเภทแรกที่
เป็นสินค้าในรูปแบบสถานที่ มีรูปแบบการนาเสนอจากการนาเอาตานานนางเลือดขาวมาผูกโยงเข้ากับ
สถานที่ต่าง ๆ ที่ถูกพูดถึงในเรื่องเล่า โดยสถานที่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณเมื องจาลองมะห์ซูรี มีการ
เก็บเงินค่าเข้าสถานที่ เมืองจาลองมะห์ซูรีจึงถือเป็นสินค้าที่สามารถแปรรูปเป็นเงินตราได้ สร้างโดย
รัฐบาลมาเลเซีย ก่ อ นจะมอบให้ อิ ส มาแอล ฮานาเปีย และ Ahmad B.Sulong เป็นผู้บริหารเมือง
จาลองมะห์ซูรีจนถึงปัจจุบัน และในประเภทต่อมาคือ สินค้าในรู ปแบบสิ่งของโดยสินค้าในประเภทนี้
ออกเป็น 3 แบบ โดยสินค้าแบบแรกจะเป็น สินค้าที่อ้างอิงจากเรื่องราวของตานานนางเลือดขาว เช่น
น้าหอมมะห์ซูรี ที่เชื่อกันว่าเป็นกลิ่นดอกชมนาดที่พระนางมะห์ซรู ีโปรดปราน ทางผู้บริหารเมืองจาลอง
จึงได้นาเอากลิ่นดังกล่าวมาแปรรูปเป็นน้าหอม และน้าดื่มศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อว่าบ่อน้าถูกพบโดยพระนาง
มะห์ซูรี และในบ่อน้ามีแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพ ส่วนสินค้าในแบบที่สองคือ สินค้าท้องถิ่น ซึ่งทางผู้บริหาร
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เล็งเห็นว่าเมื่อสร้างเมืองจาลองมะห์ซูรีที่มีจุดประสงค์คือการนาเสนอวัฒนธรรมลังกาวีให้นักท่องเที่ยว
ได้ศึกษา จึงเห็นควรว่าต้องมีสินค้าท้องถิ่นของลังกาวีให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อเป็นของระลึกด้วย ได้แก่
น้ามันปลิงทะเล ของขึ้นชื่อของลังกาวี ทาจากปลิงทะเล เชื่อว่าเป็นยาที่ใช้ทาแผลสดจะช่วยสมานแผล
ทาบริเวณที่ปวดเมื่อยจะบรรเทาอาการลง นอกจากนี้ยังมีกาแฟพันธุ์ท้องถิ่นลั งกาวี รังนก รวมไปถึง
ขนมท้องถิ่น เช่น ขนมลา ขนมดอกจอก ขนมดีซา เป็นต้น และสินค้าแบบสุดท้ายคือ ของที่ระลึก
ได้แก่ พวงกุญแจ กริชไม้ หนังสือตานานมะห์ซูรี ฯลฯ
3. การรักษาคุณค่าของตานานให้คงอยู่
จากหัวข้อ ตานานสู่ก ารเป็นสินค้าจะเห็นได้ว่า รัฐบาลมาเลเซียเล็ง เห็นความส า คัญ ของ
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือแม้แต่
ทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้ในกระบวนการผลิตสินค้าซึ่งในที่นี้คือ “Kota Mahsuri” มีคนท้องถิ่นเป็น
ส่วนหนึ่งในการผลิต อีกทั้งยังมอบอานาจให้คนท้องถิ่นในการบริหารเมืองจาลอง ส่งผลให้ผู้บริหารซึ่ง
เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าให้ทรัพยากรท้ องถิ่นมากกว่ารัฐบาล สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผู้บริหารได้ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านบริเวณโดยรอบได้เข้ามาทางานในเมือง
จาลองมะห์ซูรี นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นลังกาวีโดยการรับเอาสินค้ามาขายในบริเวณ
เมืองจาลอง หรือหากเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการเข้ามาขาย ทางผู้บริหารก็ได้จัดพื้นที่สาหรับเช่าขาย
ของ ทาให้ในเมืองจาลองมะหซูรีนอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์ และหมู่บ้านจาลองแล้ว ยังมีสินค้าท้องถิ่นให้
นักท่องเที่ยวได้ซื้อเป็นของที่ระลึก กลับไปด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เองทาให้สินค้าวัฒนธรรมอย่างเมือง
จาลองมะห์ซูรี หรือ Kota Mahsuri ยังคงรักษาเสถียรภาพของสินค้าไว้ได้ เนื่องจากทั้งผู้บริหาร พนัง
งาน รวมไปถึงผู้เข้ามาค้าขาย ต่างเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นคุณค่าในตานานอย่างลึกซึ้ง จึงเกิดการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา
อย่างไรก็ตามสินค้าวัฒนธรรมต่างก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลากหลายว่า วัฒนธรรมที่ถูกทา
ให้กลายเป็นสินค้าอาจสูญเสียความหมายและความสาคัญ จากการที่มีนายทุนเข้ามาสร้างพิธีกรรมเพือ่
รองรับนักท่องเที่ยว ทว่าในงานของ Erik Cohen และ ญาณวุฒิ ดวงดารา ทัศนะดังกล่าวไม่เป็นจริง
เสมอไป ในทางกลับกันอาจเป็นพื้นที่ในการนาเสนอวัฒนธรรมของตนให้กับผู้คนที่สนใจได้เข้ามาศึกษา
ได้ เช่นเดียวกับตานานนางเลือดขาว หรือตานานพระนางมะห์ซูรีในเกาะลังกาวี ที่นาเอาวัฒนธรรม
ของชาวลังกาวีมาเป็ นสินค้าให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชม อีกทั้งชาวลังกาวียังให้ความชื่นชมต่อ
อดีตนายกมหาเธร์ โมฮะหมั ดที่ ได้นาเอาตานานดัง กล่าวมาเพิ่ม มูลค่า และพัฒ นาเกาะลังกาวีจน
เจริญก้าวหน้าได้ในปัจจุบัน
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ความลื่นไหลทางวัฒนธรรม
ในประเด็นต่อ มาที่ ผู้ศึก ษาได้นามาพิจ ารณาร่วมด้วยนั่น คือความลื่น ไหลทางวัฒ นธรรม
เนื่องจากในปัจจุบันที่ข่าวสารต่าง ๆ เคลื่อนที่ไปมาอย่างไร้พรมแดน ด้วยเหตุนี้เองทางรัฐบาลมาเลเซีย
จึงใช้ประโยชน์ดังกล่าวในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวตานานนางเลือดขาว และสร้างชื่อเสียงให้กับเกาะ
ลังกาวี
Arjun Appadurai ได้เสนอความลื่นไหลทางวัฒนธรรมไว้ 5 ด้าน ได้แก่ Ethnoscapes การ
เคลื่อนย้ายของผู้คนทั่วโลก Technoscapes เทคโนโลยี Financescapes การเคลื่อนย้ายของเงินทุน
อย่ า งเสรี Mediascapes พื้ น ที่ ซึ่ ง การสื่อ สารไร้ขี ด จ ากั ด และ Ideoscapes ความคิ ด อุ ด มคติ ที่
แพร่หลายไปทั่วโลก โดยในการพิจารณาถึงการประชาสัมพันธ์เกาะลังกาวีจนได้รับความนิยมไปทั่วโลก
ผู้ศึกษาจึงนาเอาความลื่นไหลทางวัฒนธรรมด้าน Mediascapes เพื่อให้เห็นว่าในยุคโลกาภิวัตน์ส่งผล
ให้เรื่องราวของพระนางมะห์ซูรีแพร่กระจายไปอย่างไร้พรมแดน
Mediascapes หรือ พื้นที่ที่การสื่อสารที่ไร้ขีดจากัด นาไปสู่การหลั่งไหลของข้อมูล ข่าวสาร
ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ส่งผลให้ผู้คนสามารถรับรู้ข่าวสารได้แม้ว่าจะมาจากพื้นที่ห่างไกล เช่นเดียวกับ
การประชาสัมพันธ์เกาะลังกาวี ที่มีการเผยแพร่เรื่องราวของตานานท้องถิ่นของเกาะลังกาวีไปยังพื้นที่
ประเทศใกล้เคียง เช่น ประเทศไทย ทาให้ผู้คนได้รับรู้เรื่องราวจนกระทั่งเกิดความสนใจและเลือกที่จะ
ไปเที่ยวเกาะลังกาวี
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าตานานนางเลือดขาวในฐานะสินค้าวัฒนธรรม เกิดจากการเล็งเห็น
คุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่น นาไปสู่ก ารพัฒนาและแปรรูปกลายเป็นสินค้ าที่
สามารถแสวงหาผลประโยชน์ได้ และถึงแม้ว่าตานานที่ชาวท้องถิ่นเชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริง นาไปสู่การ
ให้คุณค่าและมองว่าเป็นความจริงแท้ ทว่าเมื่อกลายเป็นสินค้าก็ไม่ได้ลดทอนความจริงแท้ของตานาน
ผู้คนท้องถิ่นกลับมองว่าเป็นการนาเสนออัตลักษณ์ของท้องถิ่น อีกทั้งตานานดังกล่าวช่วยให้เกาะลังกา
วีได้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ทั้งนี้สินค้าวัฒนธรรมอย่างตานานนางเลือดขาวจะประสบความสาเร็จไม่ได้
เลย หากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งการใช้พิธีกรรมถอนคาสาป และการตามหาทายาทนั้นถือได้ว่า
เป็นการโฆษณาที่แปลกใหม่ และส่งผลดีต่อในแง่ความเชื่อกับทั้งทางคนลังกาวีเอง และสร้างความขลัง
ให้กับคนไทยที่มีความเชื่อคล้ายคลึงกัน
สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาเรื่อง ตานานนางเลือดขาวกับการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรมในเมืองจาลองมะห์
ซูรี แหล่งท่องเที่ยวเกาะลังกาวี โดยใช้แนวคิด ประเพณีประดิษฐ์ (Inventing Traditions) และ สินค้า
วั ฒ นธรรม (Commoditization) ท าให้ ผู้ ศึ ก ษาสามารถสรุ ป ผลการศึ ก ษาได้ ว่ า ต านานถื อ เป็ น
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ที่หากพิจารณาในมิติของการสร้างประเพณีประดิษฐ์นั้น ถือเป็นวัตถุดิบ
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โบราณ ที่มีการอ้างอิงถึงอดีต กล่าวคือผู้คนถือว่าเป็นเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับสภาพสังคมในอดีต ในเวลาต่อมาเกิดการประดิษฐ์เรื่องราวของตานานเพิ่มเติมเพื่อให้ตานาน
ยังคงดารงอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังสร้างอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มคนท้องถิ่นลังกาวีอีกด้วย การเกิดขึ้นของ
ประเพณีประดิษฐ์นาไปสู่การผลิตสินค้าวัฒนธรรมที่ต้องดารงอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งในมิติของสินค้าวัฒนธรรม ตานานนางเลือดขาวถือว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถใช้
แปรรูปเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ ตานานนางเลือดขาวที่ถูกทาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมใน
ปัจจุบัน มาจากความต้องการที่จะพัฒนาเกาะลังกาวีซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ขาดความเจริญ
รัฐบาลจึงนาเอาตานานในฐานะทุนวัฒนธรรมมาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับเกาะลังกาวี โดยการสร้าง
ประเพณีประดิษฐ์ สร้างคุณค่าให้กับตานานเพื่อให้สามารถดารงอยู่ และรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของสัง คม จนกระทั่ ง นาเอาตานานมาสร้างเป็นสินค้าในรูป แบบของสถานที่ ท่ องเที่ยว คือ Kota
Mahsuri และในปัจจุบันตานานนางเลือดขาว หรือตานานพระนางมะห์ซูรีก็ได้สร้างความเจริญให้กับ
เกาะลังกาวีจนกลายเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งจากการประดิษฐ์เรื่องราว
เพิ่ม เติม ในฐานะประเพณี ท าให้ก ารกลายเป็นสินค้าของตานานไม่ ได้ล ดทอนความเป็นจริง ของ
วัฒนธรรมลง ในทางกลับกันผู้คนส่วนใหญ่มองว่าการนาเสนอเรื่องราวของตานานพระนางมะห์ซูรี
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมถือเป็นการนาเสนออัตลักษณ์ และนาเสนอความเป็นลังกาวีให้กบั นักท่องเทีย่ ว
ได้รับรู้
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ภาคผนวก
รูปภาพ เมืองจาลองมะห์ซูรี (Kota Mahsuri)

ภาพที่ 4 ทางเข้าเมืองจาลองมะห์ซูรี หรือ Kota Mahsuri
ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทร์เพ็ญ 8 กรกฎาคม 2019

ภาพที่ 5 ตั๋วสาหรับเข้าเมืองจาลองมะห์ซูรี ราคา 17 ริงกิตมาเลเซีย
ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทร์เพ็ญ 8 กรกฎาคม 2019

80

ภาพที่ 6 รูปวาดพระนางมะห์ซูรีในจินตนาการ
ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทร์เพ็ญ 8 กรกฎาคม 2019

ภาพที่ 7 สุสานพระนางมะห์ซรู ีจาลอง
ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทร์เพ็ญ 8 กรกฎาคม 2019
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ภาพที่ 8 บ่อนาศักดิ์สทิ ธิ์
ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทร์เพ็ญ 8 กรกฎาคม 2019

ภาพที่ 9 นาจากบ่อนาศักดิ์สิทธิ์ ขายในราคา 2 ริงกิตมาเลเซีย
ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทร์เพ็ญ 8 กรกฎาคม 2019
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ภาพที่ 10 รังนก สินค้าท้องถิ่นลังกาวี
ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทร์เพ็ญ 31 มกราคม 2020

ภาพที่ 11 ปลิงทะเลที่ถูกสกัดนามันแล้ว
ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทร์เพ็ญ 31 มกราคม 2020
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ภาพที่ 12 สินค้าที่ขายในเมืองจาลองมะห์ซรู ี ได้แก่ นาหอม หนังสือ และนาดื่ม
ภาพโดย นางสาว เกศินี จันทร์เพ็ญ 8 กรกฎาคม 2019
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ประวัตผิ ู้วิจัย
ชื่อเรื่อง

ตำนำนนำงเลือดขำวกับกำรสร้ำงสินค้ำทำงวัฒนธรรมในเมืองจำลองมะห์ซู รี แหล่ง
ท่องเที่ยวเกำะลังกำวี

ชื่อผู้วิจัย

นำงสำวเกศินี จันทร์เพ็ญ

วัน เดือน ปีเกิด

20 ตุลำคม พ.ศ. 2540

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษำ โรงเรียนอำมำตย์พำนิชนุกูล

ที่อยู่ปัจจุบัน
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