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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสืบทอดเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางเลือดขาวในบริบทสมัยใหม่ 
โดยศึกษาเรื่องเล่านางเลือดขาวทั้งจากเอกสารโบราณและสื่อต่าง ๆ ที่ปรากฏในปัจจุบันและน าเสนอ 
ในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ การศึกษาพบว่า เรื่องเล่านางเลือดขาว ด ารงอยู่ในสังคมท้องถิ่น
ภาคใต้อย่างช้านาน ปัจจุบันเรื่องเล่าของนางเลือดขาวได้รับการสืบทอดผ่านโนราโรงครู.รายการโทรทัศน์ 
วัตถุมงคล สื่อออนไลน์ และผ่านบทเพลงในวีดิทัศน์ โดยมีการสืบทอดเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางเลือดขาว 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านชาติก าเนิด ด้านลักษณะพิเศษ ด้านบทบาทของนางเลือดขาว และการสืบทอดในสื่อ
สมัยใหม่ 
 การที่สื่อต่าง.ๆ.ยังคงสืบทอดเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางเลือดขาวอยู่จนถึงปัจจุบันเกิดจากวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการชี้ให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์.ของนางเลือดขาวและเป็นการสร้างความทรงจ าเกี่ยวกับบุคคลส าคัญ
ในท้องถิ่นให้ด ารงอยู.่และเพ่ือต้องการอนุรักษ์ไว้ให้แก่คนในท้องถิ่นทั้งในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง  
ค าส าคัญ: การด ารงอยู่ ต านานนางเลือดขาว บริบทสมัยใหม่   
 
Abstract 
 Article about the story about Nang Lued Khao has originally appeared in ancient 
documents in the southern region for a long time. Today, the story about Nang Lued 
Khao is still widespread, reflecting the idea of people in society to inherit the story about 
continue with Nang Lued Khao. Objective to study the inheritance of stories about Nang 
Lued Khao in a modern context. Methods The study of the story of Nang Lued Khao, 
which is the southern Thai literature, from ancient documents and various media that 
appear today and presented in the form of descriptive analysis. Results from the study, it 
is found that the story of Nang Lued Khao has been attached to the southern local 
society for a long time, which in the present, the story of the white blood lady is still 
inherited in the form of Nora Rong Khru, media, television, sacred object, Youtube and 
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video. By focusing on inheritance in 4 areas, namely, the country of origin Special 
characteristics regarding the role of Nang Lued Khao and its inheritance in modern media 
to strengthen the white blood lady and create belief about the white blood lady in 
order to clearly exist in the present society and the memory of the new generation. And 
criticism and conclusions In this study, it is shown that the story about Nang Lued Khao, 
although it is a legend that has been through time for a long time, but the white blood 
lady is still in the memory of the southern people, both in the area of Phatthalung and 
neighboring provinces through various media and rituals today. 
Keywords: existence, legend of Nang Lued Khao, modern context 

 
บทน า 
 นางเลือดขาว เป็นผู้หญิงที่งดงามท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีนิสัยโอบอ้อมอารี คอยช่วยเหลือและ
ท านุบ ารุงศาสนาอยู่เสมอ โดยมีปรากฏรายชื่อวัดจากต านานต่าง ๆ ร่วม 70 แห่ง และยังเป็นผู้ช่วย
ราชการงานเมือง เช่น เป็นผู้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจากลังกา เป็นผู้จัดการคณะสงฆ์สุโขทัยเสด็จราชกิจ
ที่จังหวัดตรัง เป็นต้น ส่วนสาเหตุที่เรียกว่านางเลือดขาว เพราะได้มีการถูกกล่าวถึงในต านานนางเลือดขาว 
ที่มีพบอยู่หลายพ้ืนที่ในภาคใต้ของประเทศไทย .ไม่ว่าจ าเป็นพ้ืนที่จังหวัด พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง 
ภูเก็ต ชุมพรและปัตตานี ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ คือ กล่ าวถึงผู้หญิงศักดิ์สิทธ์ ชื่อว่า 
นางเลือดขาว ได้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลนี้ ต านานเล่าว่า นางเลือดขาว เป็นหญิงที่มีลักษณะพิเศษที่
บางต านานเล่าว่า มีเลือดสีขาว จึงเรียกว่า นางเลือดขาว แต่บางต านานก็เล่าว่า ผิวกายขาว จนเรียกว่า 
นางเลือดขาว แต่สิ่งหนึ่งที่มีร่วมกันของต านานนางเลือดขาวในแต่ละต านาน คือ นางเลือดขาว จะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการสร้างวัด การท านุบ ารุงศาสนา ในท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น การสร้างวัดถ้ าพระพุทธ จังหวัดตรัง 
การสร้างวัดแม่เจ้าอยู่หัว จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องเล่าของนาง
เลือดขาวไว้มากมาย เช่น สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529 (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2529) ระบุว่า  
 หลังพุทธปรินิพพานจนพระเจ้าอโศกมหาราชขึ้นครองราชสมบัติเมืองปาฏลีบุตร ได้ท าสงคราม
ปราบปรามแคว้นต่าง ๆ เมื่อท าสงครามปราบแคว้นกลิงคราษฎร์ เกิดความเดือดร้อนผู้คนจึงอพยพลงเรือ
ออกนอกประเทศมาทางฝั่งตะวันตกของไทย แล้วแยกย้ายเดินทางข้ามเขาบรรทัดมายังเขตแดนพัทลุง  
ในปัจจุบัน ในครั้งนั้นมีตายายสองผัวเมีย คือ ตาสามโมกับยายเพชร อยู่ ที่ต าบลปละท่า ตะวันตก 
ของทะเลสาบสงขลา ตาสามโมเป็นหมอสะด าหรือหมอช้างขวา ครั้งหนึ่งไปจับช้างป่าจนลุถึงถิ่นพบ  
ชาวอินเดีย รู้จักสนิทสนมจนชาวอินเดียยกบุตรีคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรม มีผิวกายขาวให้ชื่อว่านางเลือด
ขาว ต่อมาได้ไปขอบุตรชายมาอีกคนเพ่ือเป็นคู่ครองของนางเลือดขาว ให้ชื่อว่ากุมาร หรือเจ้าหน่อ อยู่มา
วันหนึ่งตาสามโมตามช้างไปพบนอนทับขุมทรัพย์อยู่ที่คลองบางแก้ว แล้วต่อมาเมื่อแต่งงานนางเลือดขาว
กับกุมารแล้วจึงย้ายบ้านไปอยู่ที่บางแก้ว จนเมื่อตายายถึงแก่กรรมแล้วกุมารกับนางเลือดขาวได้รับมรดก
เป็นนายกองช้าง ทั้งสองน าทรัพย์สมบัติมาสร้างวัดและพระเจ้ากรุงทองมาร่วมสร้างพระมหาธาตุที่วัดเขียน
บางแก้ว แล้วสร้างวัดสทังใหญ่ วัดสทิงพระ แล้วจารึกแผ่นทองค าให้ชื่อว่า “เพลานางเลือดขาว” หรือ 
“เพลาวัดบางแก้ว” หรือ “เพลาเมืองสทิงพระ” จนบางแก้วขยายกลายเป็นชุมชนใหญ่ กุมารกับนางเลือด
ขาวจึงสร้างเมืองพัทลุงที่โคกเมือง คนทั่วไปเรียกว่าเจ้าพระยากุมาร ต่อมาไม่นานเจ้าพระยาศรีธรรมา 
โศกราชเมืองนครศรีธรรมราชส่งทูตไปสืบค้นหาพระบรมสารีริกธาตุที่เกาะลังกา เจ้าพระยากุมารกับนาง
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เลือดขาวก็ไปร่วมด้วยและได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธสิหิงค์มาด้วยและระหว่างทางก็ได้
สร้างวัด สร้างพระตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เดินทางผ่านทั้งตรังและนครศรีธรรมราช จากนั้น เจ้าพระยากุมาร
และนางเลือดขาวนิยมเดินทางท่องเที่ยว ท าบุญสร้างวัดมากมายรายรอบทะเลสาบสงขลา ปกครองเมือง
พัทลุงจนแก่ชรา ทางฝ่ายสุโขทัยได้ส่งบุตรออกมาเป็นคหบดีปกครองอยู่ที่บ้านพระเกิด ชาวบ้านเรียกว่า
เจ้าฟ้าคอลาย ด้วยเข้าใจว่าเป็นพระราชโอรสพระเจ้าแผ่นดิน และมีสักลวดลายตามร่างกายอย่างชาวเมือง
เหนือ จนอายุได้ประมาณ 70 ปี เจ้าพระยากุมารและนางเลือดขาวก็ถึงแก่กรรม เจ้าฟ้าคอลายได้ท าพิธีศพ
ที่วัดพระเกิดแล้วน าอัฐิไว้ที่บ้านบางแก้ว  
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ในการศึกษาเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางเลือดขาวมักปรากฏอยู่ใน
เอกสารโบราณ ซึ่งมีการศึกษาไว้ไม่มากนัก เช่น การศึกษาเพลานางเลือดขาว ฉบับวัดเขียนบางแก้ว 
อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ของ ชัยวุฒิ พิยะกูล (2538) ต านานนางเลือดขาวในภาคใต้ของประเทศ
ไทยเพ่ือเสนอให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ (2556) แต่อย่างไรก็ตาม 
ยังไม่ได้มีการศึกษาเก่ียวกับการสืบทอดเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางเลือดขาวในบริบทสมัยใหม่  
 ผู้ศึกษาจึงต้องการที่จะศึกษาเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางเลือดขาว ที่ปรากฏอยู่ในบริบทต่าง ๆ ในบริบท
สมัยใหม่ คือ การปรากฏตัวของนางเลือดขาวในบริบทต่าง ๆ ในปัจจุบันที่ท าให้คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่
ต่างก็รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนางเลือดขาวร่วมกันและยังส่งผลให้นางเลือดขาวมีบทบาทและความศักดิ์สิทธิ์ 
เป็นที่เคารพบูชาของคนท้องถิ่นมาจนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาผ่านการศึกษาจากต านานนางเลือดขาวส านวน
ต่าง ๆ เพ่ือหาลักษณะร่วมกันและต่างกันของต านานในแต่ละส านวนและการเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
นางเลือดขาว ที่มีการปรากฏในบริบทสมัยใหม่ผ่านโนราโรงครู ผ่านรายการโทรทัศน์ ผ่านวัตถุมงคลและ
ผ่านบทเพลงในวีดิทัศน์ ทั้งท่ีปรากฏในอินเทอร์เน็ต วัตถุและสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
 
เรื่องเล่าเกี่ยวกับนางเลือดขาวในเอกสารโบราณ ดังนี้ 
 1) ด้านชาติก าเนิดของนางเลือดขาว จากการศึกษาจากเอกสารโบราณ เช่น เพลานางเลือดขาว
ฉบับปริวรรต โดย ชัยวุฒิ พิยะกูล (2538) ต านานนางเลือดขาวของจังหวัดนครศรีธรรมราช (ประทุม 
ชุ่มเพ็งพันธุ์, 2525) พบว่า ต านานนางเลือดขาวในแต่ละส านวน ซึ่งมีการกล่าวถึงชาติก าเนิดของนางเลือด
ขาวไปในทิศทางเดียวกัน คือ เกิดจากหน่อไม้ไผ่พะตง ซึ่งเป็นการก าเนิดของนางเลือดขาวที่แตกต่างจาก
คนทั่วไป คือ เกิดจากหน่อไม่ไผ่พะตงที่ตายายเฒ่าได้อุ้มมาจากป่า แล้วเมื่อฝานออกก็พบกุมารีในหน่อไม้
ไผ่พะตง ดังที่ ชัยวุฒิ พิยะกูล (2538) ได้ปริวรรตเพลานางเลือดขาวไว้ ดังความว่า “เฒ่าทั้งสองผัวเมีย 
ก็เอามีดบากธ ามรงค์ด้ามงามาฝานหน่อไม้ จะตัดออกบาดต้นแขนนางเลือดขาวฟูออกมาจึงตาเฒ่านั้น  
ก็ ตกใจวิปริตไซร้ก็ค่อยผ่าหน่อไม้ไผ่นั้นออกก็เห็นรูปนาง” ซึ่งลักษณะการเกิดของนางเลือดขาวที่เกิดจาก
หน่อไม้ไผ่พะตงที่ต่างจากคนธรรมดาซึ่งเกิดจากท้องแม่นี้ เป็นการเสริมให้นางเลือดขาวมีความศักดิ์สิทธิ์
และท าให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความเชื่อ ความศรัทธาในตัวนางเลือดขาวมากขึ้น เพราะต านานเป็นการ
เล่าเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อของคนในสังคมให้มีความเชื่อไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 2) ด้านลักษณะพิเศษของนางเลือดขาว  จากการศึกษาจากเอกสารโบราณ เช่น เพลานางเลือด
ขาวฉบับปริวรรต โดย ชัยวุฒิ พิยะกูล (2538) ต านานนางเลือดขาวของจังหวัดนครศรีธรรมราช (ประทุม 
ชุ่มเพ็งพันธุ์, 2525) และต านานนางเลือดขาวฉบับหมื่นจบเจริญการ (แมว มูสิกเจริญ) (2516) พบว่า 
ลักษณะทางร่างกายของนางเลือดขาว คือ เลือดของนางเป็นสีขาว จึงเป็นสาเหตุที่ชาวบ้าน เรียกนางว่า 
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นางเลือดขาว  ซึ่งตายายได้รู้ว่าเลือดของนางเป็นสีขาว ก็เมื่อฝานไม้ไผ่แล้วเกิดความบังเอิญไปโดนต้นแขน
ของนาง ท าให้เลือดสีขาวฟูออกมา ตายายจึงเรียกนางว่า นางเลือดขาว ดังที่ ชัยวุฒิ พิยะกูล (2538) 
ได้ปริวรรตเพลานางเลือดขาวไว้ดังความว่า “เฒ่าทั้งสองผัวเมียก็เอามีดบากธ ามรงค์ด้ามงามาฝานหน่อไม้
จะตัดออกบาดต้นแขนนางเลือดขาวฟูออกมาจึงตาเฒ่านั้นก็” ซึ่งลักษณะพิเศษดังกล่าวก็มีความคล้ายคลึง
กับต านานนางเลือดขาวในส านวนอ่ืน ๆ เช่น ต านานนางเลือดขาวของจังหวัดนครศรีธรรมราช (ประทุม 
ชุ่มเพ็งพันธุ์, 2525) ที่ปรากฏใน ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองนครศรีธรรมราช ชุดที่ 2 แต่มีต านาน 
ที่กล่าวแตกต่างไปจากต านานข้างต้น แต่เป็นการกล่าวให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของนางเลือดขาว
เช่นเดียวกัน คือ กล่าวถึงลักษณะผิวพรรณที่ขาวกว่าชนพ้ืนเมืองธรรมดา ดังที่ หมื่นจบเจริญการ (แมว 
มูสิกเจริญ) (2516) กล่าวว่า “ขาวกว่าชนพ้ืนเมืองซึ่งเป็นเจ้าของถิ่น” แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะพิเศษของ
นางเลือดขาวทั้งเลือดสีขาวและผิวพรรณที่ขาวกว่าชนพ้ืนเมืองนั้นก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์
ของนางเลือดขาว ซึ่งสอดคล้องกับต านานที่กล่าวว่า นางเป็นผู้ท านุบ ารุงศาสนา ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงการ
สร้างความศักดิ์สิทธ์ของนาง เพ่ือให้คนเกิดความนับถือในตัวนางมากขึ้น และเป็นตัวบอกว่า นางเป็นผู้ที่มี
ความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ แม้กระทั่งสีของเลือดและผิวพรรณของนางก็เป็นสีขาว เพ่ือเป็นการเน้นย้ าให้
เห็นว่า นางปราศจากมลทินต่างจากมนุษย์ทั่วไปที่มีเลือดสีแดง  
 3) ด้านบทบาทของนางเลือดขาว จากการศึกษาเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางเลือดขาวจากเอกสาร
โบราณ พบว่า นางเลือดขาวมีบทบาทที่ส าคัญ ดังนี้ 
  3.1 การมีบทบาทด้านศาสนา ตามต านานมีการเล่าว่านางเลือดขาวเป็นผู้ท านุบ ารุง
ศาสนา ทั้งสร้างวัด สร้างพระพุทธรูปต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดต่าง ๆ ใกล้เคียง เช่น จังหวัด
ตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของ
ศาสนาพุทธในภาคใต้ในอดีตแล้ว ยังท าให้คนเกิดความเชื่อถือและศรัทธาศาสนาพุทธ  
  3.2 บทบาทในด้านสร้างบ้านแปลงเมือง จากการศึกษาเรื่องเล่านางเลือดขาว พบว่านาง
เลือดขาวมีบทบาทในการปรากฏการสร้างบ้านแปลงเมืองตลอดเวลา ทั้งในส่วนคนจังหวัดพัทลุงและ
จังหวัดใกล้เคียงในคาบสมุทร  
 จากการศึกษา จากเอกสารโบราณที่เก่ียวข้องกับเรื่องเล่านางเลือดขาว จะเห็นได้ว่ามีการกล่าวไป
ในทิศทางเดียวกับเกี่ยวกับ ชาติก าเนิด ลักษณะผิวพรรณ สีเลือด ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็อาจมีการเล่าที่
แตกต่างกันบ้าง เช่น มีการเล่าว่าสาเหตุที่เรียกนางว่านางเลือดขาว เพราะ มีผิวกายสีขาวแต่บางต านาน
เล่าว่าเพราะนางมีเลือดสีขาว อีกทั้งนางเลือดขาวยังมีบทบาท ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านศาสนาและด้าน
การสร้างบ้านแปลงเมือง อีกด้วย 
การสืบทอดเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางเลือดขาวในบริบทสมัยใหม่ 
 1) การสืบทอดผ่านโนราโรงครู ผู้ศึกษาพบว่าการน าเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางเลือดขาวมีการ
ปรากฏในสื่อโนราโรงครูด้วย คือ ประเพณีตายายย่าน ซึ่งในพิธีจะมีการร าโนราแก้บนถวายแม่เจ้าอยู่หัว
ของคนสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพราะเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเคารพเจ้าแม่อยู่
หัวเช่นเดียวกับครูหมอโนรา ดังนั้น จึงต้องจัดโนราโรงครูมาร าถวายทุกวันพุธแรกของข้างแรมเดือน 6 ของ
ทุกปี (ถ้าวันตรงกับวันพระ ให้เลื่อนเป็นพุธถัดไป)  
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ภาพประกอบที่.1.แสดงให้เห็นถึงพิธีตายายย่าน.ของคนจังหวัดสงขลา 
ที่มา: cityvariety, (ม.ป.ป.) 
 
 ซ่ึงความเชื่อเกี่ยวกับนางเลือดขาวยังได้ปรากฏในบทไหว้ครูโนรา ในการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์วัด
เขียนบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ก็ได้มีการกล่าวถึง พระนางเลือดขาวว่า “ลูกกราบพระแม่นางเลือดขาว โหม้
เราชาวประชากราบสมาศัย”  
 2) การสืบทอดผ่านรายการโทรทัศน์ ผู้ศึกษาพบว่ามีการสืบทอดเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางเลือดขาว
ในรายการโทรทัศน์ชื่อว่า “พิสูจน์ความจริง กับบิณฑ์ บันลือฤทธิ์” ตอน ย้อนมนต์ขลัง! พระนางเลือดขาว 
แม่เจ้าอยู่หัว วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของชาวบ้านในจังหวัดพัทลุงและพ้ืนที่
ใกล้เคียงที่มีความเชื่อเก่ียวกับต านานและความศักดิ์สิทธิ์ของนางเลือดขาวอีกด้วย 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบที ่2 เป็นภาพตอนหนึ่งจากรายการ“พิสูจน์ความจริง กับบิณฑ์ บันลือฤทธิ์” ตอน 

ย้อนมนต์ขลัง! พระนางเลือดขาว แม่เจ้าอยู่หัว วันที่ 12 สิงหาคม 2559] 
ที่มา: NewsConnect Chanel, 2559 
 
 3) การสืบทอดผ่านวัตถุมงคล ในประเด็นนี้จะเห็นได้ว่ามีการน าความเชื่อเกี่ยวกับนางเลือดขาว 
มาท าเป็นวัตถุมงคลในปัจจุบันอีกด้วย เพราะเชื่อว่าจะท าให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรื่อง ช่วยในการท ามา
ค้าขายและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ได้แก่ ผ้ายันต์นางเลือดขาว เหรียญพระนางเลือดขาว (แม่เจ้าอยู่หัว) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และรูปปั้นต่าง ๆ ของนางเลือดขาว ที่คนภาคใต้นิยมน ามาบูชา 
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ภาพประกอบที่ 3 เป็นรูปภาพผ้ายันต์ แม่เจ้าอยู่หัว 
วัดท่าคุระ อ. สทิงพระ จ. สงขลาซึ่งก าลงัเป็นทีน่ิยม
อย่างมากในสงัคมเพราะชาวบา้นนิยมน ามาบชูาเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว  
ที่มา: ณัฐวุฒิ เกิดทิพย,์ 2560 

 
 

ภาพประกอบที่ 4 เป็นภาพเหรียญเสมาแม่เจ้าอยู่หัว 
วัดแม่เจ้าอยู่หัว รุ่นแรก พ.ศ. 2533 เนื้อทองแดง  
ที่มา: กิตติ วัฒนะมหาตม,์ 2560 

 
  นอกจากนางเลือดขาวจะมีการสืบทอดในลักษณะที่ เป็นวัตถุมงคลเพ่ือให้คนมาสักการบูชาเพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้ว ก็ยังมีการปรากฏในรูปแบบของรูปปั้น ที่มีการสร้างอยู่ในสถานที่ส าคัญ.ๆ.ทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วัดเขียนบางแก้ว จังหวัดพัทลุง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นที่ไว้ส าหรับให้ผู้ศรัทธาน าไปบูชาที่บ้านอีกด้วย ดังรูปต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพประกอบที ่5  พระรูปขนาดบูชาของพระนางเลือดขาว สร้างขึ้นที่วัดแม่เจ้าอยู่หัว 
ที่มา: กิตติ วัฒนะมหาตม์, 2560 

 
 4) การสืบทอดในสื่อออนไลน์ ในประเด็นนี้กล่าวถึง การด ารงอยู่ของนางเลือดขาวในสื่อสมัยใหม่ 
เนื่องจากกาลเวลาผ่านมานานมากแล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ความเป็นนางเลือดขาว ก็ยังเป็นที่
สนใจและยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมภาคใต้อยู่จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งพบว่ามีการสืบทอดอยู่ใน
สื่อ Youtube ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนาง
เลือดขาว ได้แก่ รายการออนไลน์ พอเพียงเพ่ือแผ่นดินเกิด ตอนที่ 42  ต านานนางเลือดขาว แบ่งเป็นตอน
ได้อีก 6 ตอนเป็นรายการออนไลน์ในช่อง Youtube ที่เป็นการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้
เกี่ยวกับนางเลือดขาวทั้งในส่วนของเนื้อหาต านาน ลักษณะของต านาน และอิทธิพลของต านาน เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์และการยกย่อง ศรัทธา ของชาวบ้านในคาบสมุทรที่มีต่อนางเลือดขาว  
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เช่นเดียวกับ Channel ของ อ. เผ่าทอง ทองเจือ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ตอน “พระนางเลือดขาว แม่เจ้าอยู่หัว” และการ์ตูนแอนิเมชัน ของ salahtoon channel ชื่อตอนว่า 
ต านานพัทลุงที่เล่าถึงความเป็นมาของนางเลือดขาว ความส าคัญต่อคนในคาบสมุทรและบทบาทของนาง
เลือดขาวที่มีต่อคนในปัจจุบัน  
 

  
 

ภาพประกอบที่ 6 รูปภาพตอนหนึ่งใน
รายการเพื่อพอเพียงแผ่นดินเกิด ตอนที่ 42  
ที่มา: ประไพ วิริยะพันธุ์, 2554 

 

ภาพประกอบที่ 7 รูปภาพตอนหนึ่งในรายการของ อ. 
เผ่าทอง ทองเจือ ตอน “พระนางเลือดขาว แม่
เจ้าอยู่หัว”  
ที่มา: เผ่าทอง ทองเจือ, ม.ป.ป. 

   

 
 
ภาพประกอบที่ 8 รูปภาพตอนหนึ่งใน การ์ตูนแอนิเมชนั ชื่อตอนว่า ต านานพัทลุง 
ที่มา: Salah Nakbumrung, 2555 
 
 อีกทั้งยังมีการพบ.การกล่าวถึงต านานนางเลือดขาว.ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร.คือ เป็นองค์
ความรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งมีการบันทึกไว้บนสื่อออนไลน์เป็นบทความออนไลน์ ชื่อว่า ต านานนางเลือดขาว 
 5) การสืบทอดผ่านบทเพลงในวีดิทัศน์ ซึ่งปรากฏในรูปแบบของเพลงที่เล่าถึงต านานของนาง
เลือดขาว และแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของนางเลือดขาวที่มีต่อชาวบ้านในบริเวณคาบสมุทร คือเพลง 
พระนางเลือดขาว ร้องโดย ฐา พงศธร ชุด ตะลุง...ร้องไห้ ของค่าย อินทัช มีเดีย  ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งใน
เพลงว่า “ชาวบ้านบอกกล่าวเรื่องพระนางเลือดขาว เป็นหญิงสาวแสนสวย ลูกคหบดีตระกูลที่ร่ ารวย 
นับเป็นโชคช่วยได้บุญบารมี สิริโฉมงดงามรูปสะคราญตา เพริศพริ้งโสภาเบญจกัลยาณี มีใบหน้างาม  
เนื้องาม ปทุมงาม นิ้วงาม น่องงาม ลักษณะงามเข้าที แม่มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี...” 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 9 เป็นข้อมูลของเพลงพระนางเลือดขาว ของ ฐา พงศธร 
ที่มา: Time media Chanel, 2554 
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 ดังนั้น จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่นางเลือดขาวยังมีการปรากฏอยู่ในการประกอบ
พิธีกรรมและความเชื่อซึ่งเป็นการประกอบพิธีกรรมเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและคนใน
ครอบครัว และการปรากฏในสื่อสมัยใหม่เกี่ยวกับนางเลือดขาวมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการบ่งบอกว่าแม้ใน
ปัจจุบันซึ่งเวลาผันผ่านมาหลายทศวรรษแล้ว นางเลือดขาวก็ยังอยู่คู่กับความเชื่อ ความศรัทธาของชาวใต้
มาจนถึงปัจจุบัน และมีการกระจายไปทั่วในหลายพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวดสงขลา 
รวมไปทั้งจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย 
 
บทสรุป 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า ต านานนางเลือดขาว มีการสร้างให้นางเลือดขาวเป็นผู้หญิงศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการมีอิทธิพลของผู้หญิงใต้ในอดีต จากการสร้างนางเลือดขาวให้มีความพิเศษใน
ต านาน ทั้งลักษณะของชาติก าเนิด ลักษณะทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความน่านับถือ
และความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่นางเลือดขาว อีกทั้งจากต านานจะเห็นว่านางเลือดขาวมีความส าคัญกับคนใน
ท้องถิ่นภาคใต้เป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ในจังหวัดพัทลุงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสังเกตได้
จากการแพร่กระจายของต านาน ความเชื่อ ความศรัทธาและการสร้างสิ่งต่าง ๆ รวมทั้ง บทบาทในด้าน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านศาสนาและการสร้างบ้านแปลงเมือง นอกจากนี้ยังพบว่า แม้ต านานนางเลือด
ขาวจะเกิดขึ้นมาหลายร้อยปีแล้ว แต่ความนิยมและความศรัทธาของนางเลือดขาวยังคงอยู่คู่สังคมภาคใต้
และจังหวัดอ่ืน ๆ อยู่ตลอดเวลา เห็นได้จากการสืบทอดในสื่อต่าง ๆ ที่ปรากฏในปัจจุบัน ทั้ง Youtube 
ที่น าเสนอเกี่ยวกับนางเลือดขาว และการด ารงอยู่ในบริบทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของต านาน 
พิธีกรรม รวมไปถึงประเพณีต่าง ๆ อีกทั้งมีการปรากฏผ่านรายการโทรทัศน์ วีดิทัศน์และมีการปรากฏ 
ในรูปแบบที่เป็นรูปปั้นและเหรียญวัตถุมงคล ซึ่งการด ารงอยู่ของนางเลือดขาวที่ปรากฏในบริบทสังคม
สมัยใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของนางเลือดขาว จะเป็นตัวแสดงให้เห็นว่า นางเลือดขาวปรากฏอยู่ใน
บริบทของชาวบ้านภาคใต้ในฐานะของบรรพสตรีผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินและช่วยท านุบ ารุงศาสนา
ตลอดมา ส่วนการด ารงอยู่ในสื่อต่าง ๆ ที่ปรากฏในสมัยใหม่ ส่วนใหญ่ จะเป็นการบอกเล่าต านานเพ่ือให้
เห็นถึงความส าคัญของนางเลือดขาวและเป็นการเน้นย้ าและสืบทอดต านานให้คงอยู่ไปทุกยุคทุกสมัย
เพ่ือให้คนทุกเพศ ทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งการปรากฏของนางเลือดขาวที่มีมาจนถึงปัจจุบัน ก็เป็นการ
สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องเล่าของนางเลือดขาวมีการด ารงอยู่ในความทรงจ าของคนภาคใต้ตลอดมา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ควรจะศึกษาโดยน าผู้หญิงศัก ด์ิสิทธิ์ที่มีอิทธิพล 
ต่อสังคมเช่นเดียวกับนางเลือดขาว มาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นลักษณะร่วมและลักษณะที่แตกต่างกัน 
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