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นางเลือดขาว :
ตำนานกับการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม
สายฝน จิตนุพงศ์ 1

บทคัดย่อ
ตำนานนางเลือดขาวจากคำบอกเล่าในท้องถิน่ ต่างๆ นัน้ มีหลากหลาย จึงทำให้ยาก
ต่อการนำมาใช้อ้างอิงทางด้านประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นตำนานที่ผูกโยงหรือแต่งขึ้นเพื่อ
อธิบาย สถานที่ ความเชื่อและเหตุการณ์ทางสังคมในบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าจะหาข้อเท็จจริงได้ยากจากตำนานดังกล่าว แต่ก็ใช่ว่าตำนานเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์
ในเชิงวิชาการ หากเราสามารถศึกษาถึงแก่นของตำนานก็จะเห็นคุณค่าในด้านต่างๆ อย่างมากมาย
โดยเฉพาะในยุคของการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจซึ่งมีการนำวัฒนธรรมมาแปลงเป็นสินค้า
ด้วยการหยิบยกเอาตำนาน เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มาเป็นตัวหนุนนำให้เกิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ดังปรากฏให้เห็นเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดจากตำนานพระนางเลือดขาว
แห่งเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย โดยฝีมือการพัฒนาของท่านมหาเดห์ มูหะหมัด ผู้นำที่มี
วิสัยทัศน์กว้างไกลซึ่งได้นำตำนานพระนางเลือดขาวมาผูกโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะ
ลังกาวี จนสร้างมนต์ขลังให้แก่เกาะลังกาวีมีผู้คนจากต่างแดนเข้าไปเที่ยวชมและเยือนถิ่น
ตำนานพระนางเลือดขาวดังกล่าวอย่างไม่ขาดสาย
1
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ภาพนกอินทร์ อีกหนึง่ สัญลักษณ์แห่งเกาะลังกาวี
จาก http://www.oknation.net

ลังกาวี เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย เกาะแห่งนี้เป็นที่
รู้จักกันดีในหมู่ชาวมาเลเซียก็เพราะตำนานที่เล่าขานกันมา ถึงเจ้าหญิงชายารัชทายาท ซึ่งมี
ชีวติ อยูเ่ มือ่ 200 กว่าปีมาแล้วนามว่า “มัสสุหรี”
ตามตำนานเล่าว่า พระนางมัสสุหรี เป็นหญิงสาวชาวภูเก็ต ที่พระอนุชาขององค์
สุลต่านแห่งลังกาวี ทรงเลือกเป็นคูค่ รอง เนือ่ งจากพระนางเป็นหญิงสาวทีม่ คี วามเพียบพร้อม
ทั้งงานบ้านงานเรือนและความสวยงาม ทั้งๆ ที่ทางราชวงศ์ได้คัดเลือกหญิงสาวชาวลังกาวี
หลายคนให้พระอนุชาเลือก แต่ก็ไม่ถูกพระทัย กลับมาสนพระทัยสาวไทยชาวภูเก็ต พระนาง
มัสสุหรีมาอยู่กับพระอนุชาของสุลต่านในฐานะพระชายาองค์รอง แต่ด้วยเหตุที่พระชายา
องค์ใหญ่ ซึง่ มีฐานะเป็นปะไหมสุหรีมบี ตุ รเป็นหญิงส่วนพระนางมัสสุหรีมบี ตุ รเป็นชาย ตามกฎ
ของสำนัก พระชายาที่มีบุตรเป็นชายจะได้รับตำแหน่งปะไหมสุหรี ทำให้ชาวลังกาวีที่เป็น
พระญาติของปะไหมสุหรีองค์เดิมเก็บความอิจฉาไว้ลึกๆ หลังจากนั้นไม่นานก็ได้เกิดสงคราม
มีเหตุให้พระอนุชาขององค์สลุ ต่าน ซึง่ เป็นพระสวามีของพระนางมัสสุหรี ต้องเดินทางออกรบ
กับกองทัพไทยที่บุกมา ดังนั้นเป็นโอกาสของผู้ที่ปองร้าย ต่างหาเรื่องสร้างสถานการณ์ว่า
พระนางมัสสุหรีมชี ู้ ทำให้องค์สลุ ต่าน ตัดสินประหารชีวติ พระนางด้วยกริช
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ภาพจินตนาการพระนางมัสสุหรี
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โดยทีพ่ ระอนุชา สวามีของนางไม่อาจกลับมาช่วยเหลือได้ทนั ก่อนเสียชีวติ พระนาง
อธิษฐานว่า หากนางไม่มคี วามผิด ขอให้โลหิตทีห่ ลัง่ ออกมาเป็นสีขาวเพือ่ พิสจู น์ความบริสทุ ธิ์
ของนาง และขอให้เกาะลังกาวีไร้ความเจริญไป 7 ชัว่ คน แต่คมกริชประหารกลับไม่ระคายผิว
นางเลย พระนางมัสสุหรี จึงบอกกับเพชฌฆาตให้กลับไปนำกริชพิเศษของต้นตระกูลจากบ้าน
ของนางมา ขณะที่คมกริชจรดลงไปบนคอของนาง โลหิตสีขาวก็พวยพุ่งขึ้นข้างบนราวกับ
เป็นร่ม โดยไม่ตกลงบนพืน้ ดินเลย
องค์สลุ ต่านเองก็ชว่ ยชีวติ พระนางไม่ได้ เพราะพระนางเสียเลือดมากแล้ว ด้านพีช่ าย
ของพระนางมัสสุหรีเกรงว่า หลานชายวัย 5 เดือน ทายาทคนเดียวของมัสสุหรีจะมีภยั จึงนำ
ลงเรือล่องมายังเกาะภูเก็ตและเริ่มตั้งรกรากที่นี่ โอรสของพระนางมัสสุหรีเติบโตขึ้นมีนามว่า
โต๊ะวัน นับเป็นทายาทรุน่ ที่ 1 และตัง้ แต่วนั นัน้ เป็นต้นมาเกาะลังกาวีกเ็ งียบเหงา ผูค้ นอยูก่ นั
อย่างไม่มคี วามสุขในมนต์ตราแห่งการสาปแช่ง มาจนถึง 7 ชัว่ คน จนกระทัง่ มาถึง น.ส.สิรนิ ทรา
ยายี ทายาทรุ่นที่ 7 ของพระนางมัสสุหรี เวลา 200 กว่าปี หรือ 7 ชั่วคนนั้นได้ผ่านไปแล้ว
นับจากนีไ้ ปจะเป็นยุครุง่ โรจน์โชติชชั วาลของลังกาวีอกี ครัง้ หนึง่ ...
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พระนางเลือดขาวถือเป็นสัญลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม คำว่า “เลือดขาว”
นัน้ ไม่ได้ความหมายว่า นางมีเลือดเป็นสีขาว แต่เลือดขาวนัน้ เป็นสัญลักษณ์แทนสตรีผบู้ ริสทุ ธิ์
มีความซือ่ สัตย์ กตัญญู และเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงเป็นสัญลักษณ์ของคนดีและ
ยังชีใ้ ห้เห็นสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทีม่ พี ทุ ธศาสนาเป็นพืน้ ฐาน ยกเว้นตำนานนางเลือดขาว
แห่งเกาะลังกาวีที่มีข้อแตกต่างทางศาสนา ตำนานจึงเป็นการสื่อถึงการยกย่องสตรีที่มี
ความซื่อสัตย์ต่อสามี ข้อหาการคบชู้ของสตรีเป็นสิ่งผิดจารีตประเพณี ผิดศีลธรรมอันดีงาม
และเป็ น สิ่ ง ที่ สั ง คมรั ง เกี ย จอย่างรุนแรง ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่ า งสอดคล้ อ งกั น ในตำนาน
นางเลือดขาวทุกท้องถิน่ ดังตัวอย่างทีป่ รากฏในตำนานนางเลือดขาวของพงศาวดารเมืองพัทลุง
ซึง่ หลังจากทีพ่ ระเจ้ากรุงสุโขทัยทรงโปรดให้พระยาพิษณุโลกกับนางทองจันทร์ พร้อมนางสนม
ออกมารับนางเลือดขาวที่เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเชิญไปเป็นมเหสีแล้วนั้น เมื่อพระเจ้า
กรุงสุโขทัยทรงทราบว่านางมีสามี และมีครรภ์ติดมา จึงไม่ยกขึ้นเป็นมเหสีแต่ได้ทรงขอบุตร
ของนางเลือดขาวมาชุบเลีย้ งแทน ก็เป็นตัวอย่างทีช่ ใี้ ห้เห็นได้อย่างชัดเจนของค่านิยมในสังคม
ทีใ่ ห้ความสำคัญแก่ศลี ธรรมและจรีตธรรมตามหลักพุทธศาสนาทีไ่ ด้หา้ มมิให้ผดิ ลูกผิดเมียผูอ้ นื่
ดังตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั เจนของค่านิยมในสังคม
ข้อสังเกตทีน่ า่ สนใจคือ ตำนานนางเลือดขาวในแต่ละท้องถิน่ นีแ้ ม้วา่ จะเป็นเรือ่ งของ
นางเลือดขาวก็จริงแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน เช่น ตำนานนางเลือดขาวจังหวัดภูเก็ตไม่เหมือน
หรือเกี่ยวข้องกับตำนานนางเลือดขาวในอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และไม่ได้
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ตำนานนางเลื อ ดขาวจั ง หวั ด พั ท ลุ ง และตำนานในจั ง หวั ด ชุ ม พร เป็ น ต้ น
แต่อย่างไรก็ตามมีตำนานนางเลือดขาวบางจังหวัดที่มีลักษณะตำนานบางส่วนคล้ายกัน
เช่น ตำนานนางเลือดขาวที่จังหวัดตรังมีบางส่วนเกี่ยวข้องกับตำนานนางเลือดขาวจังหวัด
พัทลุง หรือตำนานนางเลือดขาวจังหวัดชุมพรบางส่วนจะเกี่ยวข้องกับตำนานนางเลือดขาว
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง โดยตำนานนางเลือดขาวที่เมืองตรังนั้นจะกล่าวถึง
การที่พระยากุมารกับนางเลือดขาวได้สร้างวัดพระพุทธสิหิงค์ และยังได้จำลองรูปพระพุทธ
สิหงิ ค์ไว้ทวี่ ดั 1 องค์ ก่อนเดินทางกลับเจ้าพระยากุมารกับนางเลือดขาวยังได้สร้างพระนอนไว้
ทีว่ ดั ถ้ำพระพุทธ ตำบลหนองบัว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 องค์ ก่อนทีจ่ ะเดินทางกลับ
บางแก้ว เมืองพัทลุงภายหลังจากการเดินทางกลับจากเกาะลังกา
เหตุที่เป็นเช่นนี้พอจะสันนิษฐานได้ว่า เป็นเพราะการแพร่กระจายของตำนาน
ในดินแดนที่อยู่ใกล้เคียงกันและมีความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง การปกครอง และสังคม
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วัฒนธรรมซึง่ กันและกัน จึงมีการถ่ายเทเรือ่ งราวจากจุดหนึง่ ไปอีกจุดหนึง่ พร้อมกับนำเอาบริบท
ด้านต่างๆ ในท้องถิน่ นัน้ เข้ามาผสมผสาน จึงทำให้ตำนานนัน้ มีความแตกต่างและเหมือนกันใน
บางส่วน	

ตำนานนางเลือดขาวที่แพร่กระจายอยู่ในภาคใต้ส่วนใหญ่จึงเป็นตำนานที่ยกย่อง
สตรีและชี้ให้เห็นบทบาทของสตรีในฐานะผู้นำทางด้านการเมืองการปกครองและการศาสนา
โดยเฉพาะในอดีตมีการยกย่องสตรีให้เป็นผูน้ ำและเป็นทีย่ อมรับของสังคมได้นนั้ ส่วนใหญ่เป็น
ผู้เลื่อมใสศรัทธาและจรรโลงพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ เช่น พระนางจามเทวีแห่งหริภุญชัย
(ลำพูน) พระนางเหมชาลา - ทนกุมารแห่งนครศรีธรรมราช เป็นต้น นางเลือดขาวหรือเจ้าแม่
อยู่หัวเลือดขาวก็เช่นเดียวกันเป็นบุคคลที่เลื่อมใสและช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา โดย
การสร้างวัด สร้างพระพุทธรูป และเจดียส์ ถานไว้หลายแหล่ง จนเป็นทีย่ อมรับของสังคมและ
ได้รบั การยกย่องเป็นวีรสตรีทางธรรมหรือทางพุทธศาสนา อันจะเห็นได้จากทีเ่ มือ่ นางเลือดขาว
เดินทางกลับมายังเมืองพัทลุง โดยขบวนเรือแล่นเข้าทางแม่น้ำปากพนัง หลังจากการเข้าเฝ้า
พระเจ้ากรุงสุโขทัยแล้วนัน้ นางเลือดขาวได้พำนักอยูบ่ ริเวณบ้านค็องหลายวัน ซึง่ ในระหว่างนัน้
นางเลือดขาวก็ได้สร้างวัดคลองค็องขึ้น เรียกชื่อว่า “วัดแม่อยู่หัวเลือดขาว” (ตำบลแม่อยู่หัว
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช) แล้วเดินทางต่อไปจนถึงเมืองพัทลุง โดยหลังจากที่
นางเลือดขาวกลับมาจากกรุงสุโขทัยแล้วนัน้ คนทัว่ ไปมักเรียกนางว่า “เจ้าแม่อยูห่ วั เลือดขาว”
หรือบางครั้งเรียกว่า นางพระยาเลือดขาว หรือ พระนางเลือดขาว ด้วยเข้าใจผิดว่านางเป็น
พระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดิน
ความแตกต่างที่สำคัญเกี่ยวกับตำนานพระนางเลือดขาวแห่งเกาะลังกาวีกับตำนาน
พระนางเลือดขาวในพื้นที่ภาคใต้คือสารัตถะของตำนานที่สื่อความหมายของ “เลือดขาว” ที่
แตกต่างกัน โดยพระนางเลือดขาวในตำนานเล่าขานแห่งเกาะลังกาวีจะสื่อถึงเลือดขาว
ในสัญญะของหญิงสาวผู้มีความซื่อสัตย์ต่อชายคนรัก และเป็นหญิงที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทิน
คำกล่าวหาและคำใส่รา้ ยป้ายสีตา่ งๆ ส่วนตำนานพระนางเลือดขาวในพืน้ ทีภ่ าคใต้เป็นสัญลักษณ์
สื่อถึงหญิงสาวผู้มีพลังศรัทธาและมีบทบาทในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง
เป็นสำคัญ ทั้งนี้ความแตกต่างที่น่าสนใจอยู่ที่ประเด็นของการหยิบฉวยเอาตำนานพระนาง
เลือดขาวมาสร้างเป็นสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้อย่าง
ชาญฉลาด โดยท่านมหาเดห์ มูหะหมัด อดีตนายกรัฐมนตรี ผูน้ ำคนสำคัญในการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียให้เจริญเติบโตก้าวอย่างโดดเด่น ซึ่งท่านได้มีนโยบาย
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พัฒนาเกาะลังกาวีให้เกิดการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์โดยการหยิบฉวย
เอาตำนานพระนางเลือดขาวมาเป็นหลักชัยในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยได้มีการจัดสร้าง
สถานที่ จ ำลองอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ตำนาน เสมื อ นหนึ่ ง เป็ น การนำเรื่ อ งเล่ า ขานในตำนาน
มาเชื่อมโยงกับสถานที่เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ โดยบาง
สถานที่ได้มีการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ บางสถานที่ก็เป็นการสร้างจำลองเพื่อให้เห็นภาพ
เค้าลางตามตำนานบอกเล่า เช่น สถานทีป่ กั กริชประหารนางมัสสุหรี บ้านจำลองของนางมัสสุหรี
เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการนำเรื่องเล่าและตำนานมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
สร้างรายได้และความร่ำรวยแก่ชาวเกาะลังกาวีอย่างเห็นได้ชัด โดยมีการเชื่อมโยงเอาตำนาน
มาอิงกับประวัตศิ าสตร์ และนำไปสูก่ ารตามหาทายาทของมัสสุหรีรนุ่ ที่ 7 เพือ่ ลบคำสาปแห่ง
เกาะลังกาวี เกิดการกระพือข่าวและสร้างกระแสความสนใจให้กับผู้คนถึงตำนานเรื่องเล่า
ยิ่ ง ทางการมาเลเซี ย ได้ ป ระกาศว่ า พบทายาทรุ่ น ที่ 7 ของพระมั ส สุ ห รี ซึ่ ง เป็ น หญิ ง สาว
ชาวภูเก็ตที่ชื่อ สิรินทรา ยาหยี และมีพิธีกรรมล้างคำสาปจนเป็นที่โจษจัน ส่งผลให้ผู้คน
หลั่งไหลสู่เกาะลังกาวีเพื่อไปเยือนถิ่นที่มีตำนานพระนางเลือดขาว จนพลิกฟื้นเศรษฐกิจของ
ผูค้ นชาวลังกาวีให้มคี วามมัง่ คัง่ และคึกคักกลับมาอีกครัง้ สอดคล้องตามตำนานพระนางเลือด
ขาวแห่งเกาะลังกาวีทเี่ ล่าขานสืบต่อกันมา ซึง่ ประเทศไทยยังไม่ประสบความสำเร็จในการหยิบ
หยกหรือเชื่อมโยงตำนานสู่การต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้โดดเด่นน้อยกว่าตำนานพระนางเลือดขาวแห่งเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

เรือนจำลองของพระนางมัสสุหรี หรือพระนางเลือดขาว (ประไหมสุหรี)
ตัง้ อยูห่ มูบ่ า้ นแห่งหนึง่ ห่างจากเมืองกัวห์ประมาณ 12 ก.ม.
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ทั้งนี้ตำนานนางเลือดขาวในพื้นที่ภาคใต้ของไทยจะมีเนื้อหาส่วนหนึ่งอธิบายที่มา
ของชือ่ บ้านนามเมือง สถานทีท่ างศาสนา และสถานทีท่ างธรรมชาติ โดยการเชือ่ มโยงสถานที่
เหล่านั้นให้เป็นส่วนหนึ่งของตำนานเพื่อสร้างความสำคัญ ความน่าเลื่อมใสศรัทธาและ
ความเก่าแก่ของสถานที่นั้นๆ ให้ชุมชนได้มีความสำนึกในความเป็นเจ้าของร่วมกัน จึงทำให้
ชื่อเสียงของตำนานกระจายไปตามท้องถิ่นต่างๆ มากมาย ดังจะเห็นได้จากชื่อสถานที่ต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ตำนานนางเลือดขาว เช่น เมืองพระเกิด เมืองพัทลุง เมืองนครศรีธรรมราช
วัดพระงาม วัดท้าวโคตร บ้านนาปะขอ บ้านพระเกิด ท่าศพ เป็นต้น โดยจากการเดินทางไป
ลังกากับคณะทูตเมืองนครศรีธรรมราชของพระยากุมารกับนางเลือดขาวนัน้ ได้ทำการสร้างวัด
โบสถ์ เจดีย์ พระพุทธรูป และพระบรมสารีริกธาตุไว้ตามสถานที่ต่างๆ ที่เดินทางผ่านไป
มากมาย เช่น ได้ทำการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่วัดเขียนบางแก้ว สร้างวัด
พระพุทธสิหิงค์ วัดพระงาม วัดถ้ำพระพุทธที่เมืองตรัง สร้างวัดแม่อยู่หัวที่อำเภอเชียรใหญ่
นครศรีธรรมราช สร้างวัดเจ้าแม่ (ชะแม) วัดเจดีย์งาม วัดท่าคุระ ปัจจุบันคือ วัดเจ้าแม่
อยู่ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา แต่ตำนานดังกล่าวยังไม่มีการเชี่อมโยงและ
บริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์หรือเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประจักษ์
ตามตำนานทีเ่ ล่าขานจนเป็นทีน่ า่ สนใจให้ผคู้ นไปเรียนรูแ้ ละตามรอยตำนานดังกล่าวมากนัก

รูปเคารพพระนางเลือดขาว
วัดแม่เจ้าอยูห่ วั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

รูปเคารพพระนางเลือดขาว
วัดแม่เจ้าอยูห่ วั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
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พระพุทธรูปจำลองเจ้าแม่อยู่หัว วัดท่าคุระ
อ.สทิงพระ จ.สงขลา

พระพุทธสิหิงค์ วัดพระพุทธสิหิงค์
อ.นาโยง จ.ตรัง

ดังนั้นตำนานนางเลือดขาวจึงเป็นตำนานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่แพร่กระจาย
อยู่ในบริเวณท้องที่จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง ซึ่งได้รวมเอาตำนานที่
อธิบายเกี่ยวกับสถานที่เข้าปะปนเข้าไว้ด้วยกัน จึงดูเป็นเรื่องเกินความจริงยากที่จะเชื่อถือ
เป็นข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์ได้ แต่อย่างไรก็ตามในสิง่ ทีเ่ ป็นตำนานนัน้ ย่อมจะมีขอ้ เท็จจริง
แอบแฝงอยูด่ ว้ ยอย่างแน่นอน โดยตำนานนางเลือดขาวนัน้ นอกจากจะเป็นเรือ่ งราวทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการสร้างประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพื้นที่ต่างๆ ของภาคใต้แล้ว ก็ยังมีอิทธิพลต่อ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชือ่ ของชาวใต้อกี ด้วย จึงถือได้วา่ เป็นนิทานหรือ
ตำนานที่มีความสำคัญ และน่าสนใจอย่างยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ประเภทตำนานใน
ท้องถิน่ ภาคใต้ และควรค่าแก่การพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นเส้นทางการท่องเทีย่ ว “เยือนแหล่ง
ตำนานพระนางเลือดขาวในภาคใต้” ต่อไป ซึ่งทุกฝ่ายควรจะตระหนักถึงคุณค่าของทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในตำนานพระนางเลือดขาวดังกล่าว และนำไปสู่การพัฒนา
ต่อยอดด้านการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมทีส่ ำคัญของภาคใต้ตอ่ ไปในอนาคต
เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการท่องเที่ยว เพื่อ
พิสจู น์และตามรอยตำนานพระนางเลือดขาวในภาคใต้ของไทย ซึง่ มีมนต์ขลังและชวนติดตาม
ไม่แพ้ตำนานพระนางเลือดขาวแห่งเกาะลังกาวีแต่ประการใด
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