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บทคัดยอ 

 บทความนี้มุงศึกษากระบวนการสรางภาพลักษณใหมของจักรพรรดินีซูสี ผูซึ่งถูกกลาวหาวาเปนทรราชย
หญิงผูโหดรายและกระหายอํานาจ ผานนวนิยายอิงประวัติศาสตรสองเรื่อง คือ  Empress Orchid และ The Last 
Empress ของอันฉี หมิน นักเขียนสตรีจีนผลัดถิ่น หมินตองการกอบกูชื่อเสียงของสตรีในประวัติศาสตรจีนท่ีถูก
กลาวหาวาเปนผูทําลายประเทศชาติและราชวงศ งานเขียนของหมินท้ังสองเรื่องเปนเครื่องมือท่ีใชเผยใหเห็นอคติทาง
เพศตอผูหญิงในงานประวัติศาสตรทางการ ในนวนิยายท้ังสองเรื่อง หมินนําเสนอภาพลักษณของจักรพรรดินีซูสีใน
ฐานะนางสนมท่ีเห็นอกเห็นใจและชวยแบงเบาภาระของจักรพรรดิ ในฐานะแมท่ีคอยตอสูเพื่อรักษาสิทธิในราช
บัลลังกของลูก และแมของแผนดินท่ีพยายามปองกันรัฐนาวาใหรอดพนจากการรุกรานของตางชาต ิ
 
คําสําคัญ :  การเมืองเร่ืองเพศ  ประวัติศาสตรนิพนธ  ภาพลักษณ  นวนิยายอิงประวัติศาสตร  เร่ืองเลาโตกลับ  

 
Abstract 

 This article aims at examining the process of rewriting the image of Empress Dowager Ci Xi, 
who was portrayed as a ruthless and power-thirsty tyrant in various Chinese historical accounts, through 
the two historical novels – Empress Orchid (2005) and The Last Empress (2007). Both novels are the 
literary works of a diasporic Chinese woman named Anchee Min, who attempted to rehabilitate the 
reputation of female personalities accused of the dynasty’s collapse in a Chinese history through her 
novels. Anchee Min used her novels as a tool for revealing biased historical accounts on Chinese 
women. The image of Empress Dowager Ci Xi in Min’s novels was portrayed as a good concubine who 
sympathized and helped alleviate the Emperor’s burdens, as a mother who struggled for her only son’s 
legitimacy to the throne and as the mother of China who attempted to save the statecraft from foreign 
invasions. 
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คํานํา 
 ภาพลักษณของพระนางซูสีไทเฮาท้ังในบันทึกประวัติศาสตรทางการ  งานวรรณกรรมตางๆ รวมท้ัง
ภาพยนตร สวนใหญมักนําเสนอในเชิงลบ กลาวคือ ทรงเปนสตรีท่ีมีความทะเยอทะยาน กระหายอํานาจ และ
เหี้ยมโหด เปนผูกุมอํานาจอยูเบ้ืองหลังบัลลังกพระจักรพรรดิ และเปนผูทําลายความมั่นคงของประเทศชาติและความ
ศรัทธาตอสถาบันกษัตริยอันนําไปสูการปฏิวัติโคนลมราชวงศในเวลาตอมา แตนวนิยายสองภาคของอันฉี หมิน  
เรื่อง Empress Orchid  และ The Last Empress กลับนําเสนอภาพลักษณท่ีโตกลับงานเขียนอื่นๆ โดยผูประพันธ
ไดนําเสนอภาพลักษณใหมของพระนางซูสีไทเฮาในฐานะพระมารดาของพระจักรพรรดิสองพระองคท่ีคอยให
คําปรึกษางานราชการแผนดิน และนําประเทศจีนใหรอดพนจากภัยจักรวรรดินิยมตะวันตก   เปนภรรยาท่ีอยูเคียงขาง
และเตือนสติสามีในยามคับขัน  จุดเดนของนวนิยายท้ังสองภาคนี้ คือ การเขียนเรื่องราวทางประวัติศาสตรผาน
มุมมองของนักเขียนสตรีจีนพลัดถิ่นในบริบทประเทศตะวันตกท่ีตองการโตกลับงานเขียนประวัติศาสตรทางการของ
จีน อีกท้ังรูปแบบการนําเสนอท่ีใหตัวละครซึ่งเปนบุคคลในประวัติศาสตรเปนผูเลาประวัติชีวิตของตนยังชวยเติมเต็ม
ในสวนของอารมณและความรูสึกท่ีงานเขียนประวัติศาสตรทางการไมสามารถนําเสนอได ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําเสนอภาพลักษณใหมของพระนางซูสีไทเฮาในนวนิยายเรื่อง Empress Orchid 
และ The Last Empress ของอันฉี หมิน (Anchee Min) ท่ีนําเสนอเรื่องราวชีวิตของบุคคลในประวัติศาสตรจีนท่ี
แตกตางไปจากการรับรูเดิมเพื่อเปดมุมมองและความเขาใจใหมตอการเขียนประวัติศาสตร 
 

อุปกรณและวิธีการ 
๑) ศึกษาคนควาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย 
๒) เก็บรวบรวมขอมูล 
๓) วิเคราะหขอมูล 
๔) สรุปผลการวิเคราะห รายงานผลการวิจัย อภิปรายผล และรับฟงขอเสนอแนะ 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

๑. การเมืองเรื่องเพศในประวัติศาสตรและวรรณกรรม 
ประวัติศาสตรและวรรณกรรมมีความสัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกัน เนื่องจากวรรณกรรมเปรียบเสมือน

เครื่องมือท่ีบอกเลาหรือจําลองภาพเรื่องราวเหตุการณทางประวัติศาสตรของยุคสมัยนั้นๆ  ผูประพันธทําหนาท่ีหลัก
ในการถายทอดเรื่องราวเหตุการณกอนหรือรวมสมัยเดียวกับตนผานตัวบทวรรณกรรม ทําใหวรรณกรรมมีคุณคาใน
รูปของบันทึกเรื่องราวความเปนไปของชาติบานเมือง และอารมณความรูสึกของผูคนในสมัยนั้น แตอยางไรก็ตาม ใน
การเขียนเรื่องราวเหตุการณทางประวัติศาสตร หรือ ประวัติศาสตรนิพนธ นั้น โดยท่ัวไปเชื่อกันวา นักประวัติศาสตร
ไดนําเสนออดีตอยางถูกตองและเปนกลาง โดยปฏิเสธเรื่องอารมณความรูสึกและความคิดเห็นสวนตัวใดๆลงไปใน
ตัวงาน ดังนั้น สิ่งหนึ่งท่ีคาดหวังจากงานเขียนประวัติศาสตรทางการก็คือ ความเปนกลางและความนาเชื่อถือสูงเมื่อ
เทียบกับเรื่องเลาทางประวัติศาสตรในรูปแบบอื่นๆ ความคิดขางตนตั้งอยูบนฐานความเชื่อในกระบวนวิธีศึกษา หรือ 
Methodology ของการเขียนประวัติศาสตรท่ีมุงเนนความเปนภววิสัย (objectivity) ของงาน หากมองในดาน
กระบวนการเลาเรื่องแลว กระบวนการเลาเรื่องราวอดีตในงานประวัติศาสตรทางการมีลักษณะไมแตกตางจากบันเทิง
คดีอิงประวัติศาสตรอื่นๆ เชน นวนิยายอิงประวัติศาสตร เปนตน ดังท่ีธงชัย วินิจจะกูล (2544) กลาวไววา 
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“ประวัติศาสตรกลับถูกเผยโฉมวาแทจริงแลวเปนญาติใกลเคียงกับวรรณกรรมท่ีอาศัยวิธีการทางการประพันธ” 
เนื่องจากเรื่องเลาท้ังสองตางอาศัยกลวิธีการเลาเรื่องในการนําเสนออดีต นักประวัติศาสตรทําหนาท่ีไมตางจากนัก
ประพันธในการสราง ‘โครงเรื่อง’ (emplotment) ใหกับเหตุการณอดีตท่ีไมมีความตอเนื่องเปนเหตุเปนผลกัน 
นอกจากนี ้การนําเสนออดีตของนักประวัติศาสตรและนักประพันธบันเทิงคดีตางผานกระบวนการ ‘ตีความ’ อดีตดวย
กรอบของอุดมการณท่ีตนยึดถือ ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเชน การสราง ‘ความเปนอื่น’ใหแกกลุมตางชาติพันธุในรูปของ
ศัตรผููรุกรานประเทศ เพื่อรองรับอุดมการณความเปนสายเลือดเชื้อชาติเดียวกัน หรือ การละเลยบทบาทหรือเสียงของ
ผูหญิงในประวัติศาสตรท่ีเขียนข้ึนภายใตอุดมการณสังคมปตาธิไตย 

หากพูดถึงประเด็นมุมมองเรื่องเพศและประวัติศาสตร โดยเฉพาะภาพลักษณของสตรีเพศในบันทึก
ประวัติศาสตรทางการของจีนแลว เปนท่ีนาสังเกตวา ภาพลักษณของผูหญิงในประวัติศาสตรจีนนั้นถูกตีตราวาเปนผู
อยูเบ้ืองหลังความหายนะของราชวงศหรือประเทศชาติบานเมือง อาทิเชน พระนางบูเช็กเทียนแหงราชวงศถัง พระ
นางซูสีไทเฮาแหงราชวงศชิง และเจียง ชิงแหงยุคจีนปฏิวัติวัฒนธรรม ในสายตาของนักประวัติศาสตรจีนพวกเธอ
เหลานี้คือปศาจ (female demons) ท่ีคอยบอนเซาะทําลายอํานาจของบุรุษเพศและความเจริญกาวหนาของบานเมือง 
เนื่องจากสังคมวัฒนธรรมจีนมิไดเปดโอกาสใหผูหญิงเขามามีบทบาททางการเมืองอันเปนพื้นท่ีของผูชาย การเมือง
ในมโนทัศนของบุรุษเพศเปนเรื่องท่ีตองอาศัยอํานาจคุณธรรม ความแข็งแกรง และเหตุผล ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวถูก
เชื่อมโยงเขากับเพศชาย ในขณะท่ีเพศหญิงถูกเชื่อมโยงเขากับความออนแอ ความไรเหตุผลหรืออารมณความรูสึก
ออนไหว ดังนั้น พื้นท่ีท่ีผูหญิงควรพึงอยูจึงมิใชพื้นท่ีสาธารณะ (public sphere) เชน พื้นท่ีทางการเมือง หากควรจะ
เปนบานซึ่งเปนพื้นท่ีสวนตัว (private sphere) 
 
๒. Empress Orchid และThe Last Empress: การกอบกูชื่อเสียงสตรีและการวิพากษประวัติศาสตรกระแสหลัก 

เรื่องราวชีวประวัติของจักรพรรดินีซูสีแหงราชวงศชิงตอนปลายถูกถายทอดในตัวบทหลากหลายรูปแบบ 
ท้ังในงานประวัติศาสตรนิพนธ วรรณกรรม และภาพยนตร ลักษณะรวมประการหนึ่งท่ีปรากฏพบในงานเขียนตางๆ 
คือ ภาพลักษณของพระองคในฐานะทรราชยหญิงผูทําลายประเทศชาติและราชวงศ ความกระหายอํานาจของ
จักรพรรดินีซูสีเปนท่ีทราบกันดีในพงศาวดารจีนวา พระนางทรงทําทุกวิถีทางเพื่อรักษาอํานาจของตนไวโดยมิได
ทรงคํานึงถึงหลักความถูกตองชอบธรรม และหากมีผูใดขัดขวางหนทางสูอํานาจของพระนาง ไมวาจะเปน
เลือดเนื้อเชื้อไขหรือขุนนางขาราชบริพาร พระนางจะทรงกําจัดใหพนทางไป  ดังปรากฏในงานเขียนอัตชีวประวัติ
ของอั้ยซิง เจี่ยวหรอ ฟูอี้ จักรพรรดิองคสุดทายแหงราชวงศชิง (From Emperor to Citizen) ท่ีบรรยายภาพลักษณ
ของจักรพรรดินีซูสีวา เปนสตรีท่ีกระหายอํานาจอยางยิ่งและมิอาจปลอยวางอํานาจได หลักปฏิบัติศีลธรรมจรรยา
หรือกฎของบรรพชนเปนเพียงเครื่องมือท่ีชวยใหพระนางไดมาซึ่งอํานาจเทานั้น หลักการเดียวท่ีพระนางทรงยึดมั่นก็
คือ ใครเชื่อฟงพระนางกจ็ะเจริญรุงเรืองในหนาท่ีการงานและหากใครขัดขวางก็จะพบกับความทุกขลําบาก 

[...] Tzu Hsi had a very highly developed lust for power and was most 
unwilling to abandon any power that came into her hands. From her point of 
view the principles of moral conduct and the ancestral code existed to suit 
her needs, […] the same principle applied: those who obeyed her flourished 
and those who crossed her was doomed […] (Aisin-Gioro, 1986)  
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ภาพลักษณดังกลาวไดตอกย้ําแนวคิดท่ีวา พื้นท่ีทางการเมืองไมใชพื้นท่ีของสตรี และหากสตรีใดลวงล้ํา
พื้นท่ีดังกลาวถือไดวาเปนศัตรูของประเทศและนําพาประเทศไปสูหายนะ และภาพลักษณดานลบนี้ก็ไดผลิตซ้ํา
เรื่อยมา ทําใหพวกเธอไมตางไปจากปศาจราย (monstrous feminine) ท่ีคอยพยายามเขามาทําลายอํานาจและความ
มั่นคงของเพศชายในปริมณฑลทางการเมือง  

นวนิยายสองภาคเรื่อง Empress Orchid และ The Last Empress ของอัน ฉี หมิน นักเขียนสตรีจีนพลัดถิ่น
ไดนําเสนอภาพลักษณใหมของจักรพรรดินีซูสีโดยมุงเนนใหเห็นความเปนปุถุชนธรรมดาของผูหญิงคนหนึ่งท่ีตอง
ตอสูดิ้นรนเอาตัวรอดในสภาพแวดลอมท่ีมีอันตรายรอบดาน อยางเชน พระราชวังตองหาม รวมถึงการนําพาประเทศ
จีนใหรอดพนจากภัยจักรวรรดินิยมท่ีกําลังแผขยายเขามายังภูมิภาคเอเชีย สําหรับนวนิยายสองภาคดังกลาว Anchee 
(2005)ไดใชการเขียนเปนเครื่องมือในการวิพากษตอบโตอคติทางเพศท่ีแฝงในงานประวัติศาสตรทางการท่ีหยิบยื่น
ความผิดใหแกสตรีเพศในฐานะผูราย เปนผูรับผิดชอบความเสียหายของบานเมือง หากทวาความดีความชอบท้ังหมด
กลับตกเปนของบุรุษเพศแตฝายเดียว ดังท่ีเธอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนประวัติศาสตรจีนของนัก
ประวัติศาสตรไวในทายเลมนวนิยายวา “All the wisdom is man’s wisdom. That’s Chinese history. The fall of a 
kingdom is always the fault of the concubine. What could be more truthful ? ”(Anchee, 2005) การเลือกใช
งานเขียนเปนเครื่องมือในการตอบโตวิพากษวาทกรรมหรืออุดมการณกระแสหลักนั้นถือเปนการตอรองอีกรูปแบบ
หนึ่งของกลุมคนชายขอบ เนื่องจากงานเขียนไดเปดพื้นท่ีและโอกาสในการบอกเลาเรื่องราวหรืออัตลักษณของกลุม
ตนท่ีสังคมกระแสหลักไมรับรูหรือละเลยท่ีจะทําความเขาใจ โดยเฉพาะงานประวัติศาสตรกระแสหลักท่ีมองขาม
หรือละเลยการมีตัวตนของผูหญิง ดังท่ี Hélène (1995) กลาวถึงอํานาจแหงการเขียน (power of writing )ในการ
เรียกรองตอรองกับวาทกรรมอํานาจชายเปนใหญของผูหญิงผานงานเขียน ซึ่งชวยปรับเปลี่ยนความเงียบท่ีซอนความ
ทุกข ความอยุติธรรม และความจริงท่ีถูกปดบังซอนไว สามารถถายทอดใหผูอื่นรับรูและยังเปดท่ีทางในสังคมใหแก
ผูหญิงอีกดวย 

It is by writing, from and toward women, and by taking up the challenge of speech 
which has bee governed by the phallus, that women will confirm women in a place 
other than that which is reserved in and by the symbolic, that is, in a place other than 
silence. (Hélène, 1995) 
การเขียนเรื่องราวของบุคคลในอดีตท่ีถูกตีตราวาเปนผูรายนั้นถือเปนพันธกิจท่ี Anchee (2005) ตระหนัก

ใหความสําคัญ ในฐานะนักเขียน อันฉี หมินตองการเรียกรองความเปนธรรมใหแกจักรพรรดินีซูสีท่ีถูกกลาวหาเปนผู
บงการทําลายประเทศจีน เธอจึงเลือกใชการเขียนเปนเครื่องมือในการแกตาง (Writing as a defense) ใหกับตัวละคร
หญิงรายดังกลาว เพื่อใหผูอานเกิดสํานึกความเปนธรรมในเชิงวรรณศิลป (poetic justice) แกตัวละครประวัติศาสตร 
ผูอานจึงทําหนาท่ีไมตางจากผูพิพากษาในการตัดสินหรือมอบความเปนธรรมแกตัวละครหญิงรายขางตน นอกจากนี้
รูปแบบการประพันธยังมีสวนสําคัญในการนําเสนอเรื่องราวของตัวละครจักรพรรดินีซูสีในนวนิยายท้ังสองภาคของ
อันฉี หมิน การเลือกใชรูปแบบนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติ (autobiographic fiction) ของผูประพันธแสดงใหเห็นถึง
การบอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรสวนบุคคล (personal history) ท่ีรวมอารมณความรูสึกของตัวปจเจกท่ีมีตอ
เหตุการณในประวัติศาสาตร ผูอานจึงสัมผัสถึงอดีตท่ีมีชีวิต มีจิตวิญญาณซึ่งแตกตางจากงานเขียนประวัติศาสตร
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ทางการท่ีดูแหงแลง ไรชีวิต เพราะถูกจํากัดดวยกรอบของการนําเสนอเฉพาะขอเท็จจริงและปดกั้นพื้นท่ีอารมณ
ความรูสึก 
 
๓. ภาพลักษณใหมของจักรพรรดินีซูสีในนวนิยายอิงประวัติศาสตรของอันฉี หมิน 

ในการประกอบสรางภาพลักษณของจักรพรรดินีซูสีท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่อง Empress Orchid และ The 
Last Empress นั้น  Anchee (2005) ไดพยายามมุงเนนอารมณความรูสึกของตัวละครกลวยไมท่ีตองประสบพบเจอ
กับชะตากรรมชีวิตและสถานการณตางๆอันมีสวนหลอหลอมความเปนจักรพรรดินีปกครองจีน นวนิยายดังกลาวจึง
เปนการตอบโตกับตัวบทประวัติศาสตรทางการท่ีมุงเนนนําเสนอเฉพาะเหตุการณความเปนมา ทําใหผูอานละเลย
หรือมองขามมิติอื่นๆของตวัละครในประวัติศาสตรไป ในบทนําของนวนิยาย อันฉี หมินไดใหตัวละครกลวยไม หรือ 
จักรพรรดินีซูสีกลาวเปดตัวดวยการปฏิเสธสิ่งท่ีนักประวัติศาสตรตั้งขอกลาวหาวาพระนางเปนผูบงการอยูเบ้ืองหลัง
การลมสลายราชวงศชิง สิ่งท่ีนักประวัติศาสตรคิดวาเปนความโหดราย ทารุณท่ีลวนเกิดจากน้ํามือของพระนางนั้น
แทจริงแลวเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมีมากอนการเขาวังของพระนางเสียดวยซ้ํา อันฉี หมินยังไดวิพากษการถูกครอบงําดวย
ความคิดความเชื่อท่ีวาผูหญิงไมสมควรจะเขามาเกี่ยวของกับเรื่องการเมืองการบานของบรรดาองคชายตางๆ ซึ่งอคติ
ดังกลาวไดกลายมาเปนขออางในการกลาวรายจักรพรรดินีซูสีวาเปนหญิงรายในเวลาตอมา 
 

The truth is that I have never been the mastermind of anything. I laugh when I hear 
people say that it was my desire to rule China from an early age. My life was shaped 
by forces at work before I was born. The dynasty’s conspiracies were old, and men 
and women were caught up in cutthroat rivalries long before I entered the Forbidden 
City and became a concubine. […] To them the idea of a woman as the monarch is 
frightening. Jealous princes prey on ancient fears of women meddling in politics. 
(Anchee Min, 2005)  
ความกลัวท่ีวาผูหญิงจะเขามามีบทบาทหรือจัดการในเรื่องการเมืองนั้นมีรากฐานมาจากลัทธิขงจื่อท่ีลดทอน

บทบาทสถานะของผูหญิงในสังคมจีน ลัทธิขงจื่อไดกําหนดสถานภาพของสตรีจีนไวในฐานะท่ีต่ําตอยและเชื่อมโยง
เขากับความชั่วท้ังหลาย เชน ความเกลียดชัง ความริษยา ตัณหา และมารยาสาไถย เปนตน ในขณะท่ีบุรุษเชื่อมโยงเขา
กับคุณธรรมความดี เชน การเปนผูยึดมั่นในเหตุผล ความเปนผูทรงธรรม ดังนั้นพื้นท่ีทางการเมืองจึงถูกจัดใหเปน
พื้นท่ีของเพศชายท่ีไดปฏิเสธความชั่วรายตางๆท้ังหมดในการนําพาประเทศชาติใหดําเนินตอไป อันฉี หมินไดวิพากษ
ลัทธิขงจื่อท่ีลดทอนสถานภาพสตรีจีน และปดกั้นการมีสวนรวมในพื้นท่ีทางการเมือง บทบาททางการเมืองของ
จักรพรรดินีซูสีไมเปนท่ียอมรับเนื่องจากพระนางไดกระทําการละเมิดกรอบจารีตท่ียึดถือกันมา “Confucianism has 
been shown to be flawed. China has been defeated. I have received no respect, no fairness, no support 
from the rest of the world.”(Anchee,2005)  ในนวนิยาย Empress Orchid อันฉี หมินไดวาดภาพลักษณของ
ภรรยาท่ีดีของจักรพรรดินีซูสีโดยเลาถึงการเขามามีสวนเกี่ยวของในราชกิจของบานเมืองของตัวละครกลวยไมวาเกิด
จากความรูสึกของตัวละครท่ีเห็นอกเห็นใจและรับรูถึงความทุกขและภาระท่ีจักรพรรดิและจีนท้ังประเทศตองแบกรับ
ไว “I used to think of the Son of Heaven as a god - like figure, the dragon who penetrated the universe. 
Today I saw a man whose delicate shoulders were having trouble carrying the nation’s burden.” 
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(Anchee, 2005) หมินไดแสดงใหเห็นวาการเขาไปมีสวนในเรื่องการเมืองนั้นมิไดเกิดจากความกระหายในอํานาจ
ของตนแตอยางใด หากเกิดจากความรักและความหวงใยท่ีตองการจะชวยแบงเบาภาระอันหนักนั้นมากกวา “I was so 
driven by the desire to help that I ignored the rule that a concubine was forbidden to learn the court’s 
business.” (Anchee, 2005)  การชวยเหลือภารกิจงานราชการทําใหกลวยไมไดรับรูถึงปญหาท่ีจีนกําลังเผชิญ การ
รุกรานและเรียกรองอยางไมสิ้นสุดจากชาติตะวันทําใหจีนตองพบกับความอัปยศอยางยิ่ง  อันฉี หมินไดใหตัวละคร
กลวยไมวิพากษความคิดท่ีคับแคบและการละเลยมองขามความเปนจริงจากสถานการณท่ีจีนเผชิญ จีนเชื่อมั่นวาไมมี
ชาติใดมาลวงละเมิดจีนไดเนื่องจากเคยเปนชาติท่ีเจริญรุงเรืองมานับพันป แตแลวความคิดดังกลาวกลับทําใหจีนตอง
พบกับความอัปยศในท่ีสุดเมื่อเผชิญกับกองกําลังทหารตะวันตก “What really didn’t make sense to me, 
however, was the way our court handled the situation. Those who were supposedly the masterminds of 
the country simply insisted that China’s five-thousand-year civilization was a power in itself. They 
believed that China was inviolable. […] Yet the truth was so clear even I could see it: China had been 
repeatedly assaulted and her Emperor shamed.” (Anchee, 2005) ในคราวท่ีจีนเผชิญกับภัยจักรวรรดินิยม 
กองกําลังทหารตะวันตกไดบุกเขามาใกลพระราชวังปกกิ่ง อันฉี หมินยังไดวาดภาพกลวยไมในฐานะภรรยาคอย
เตือนสติจักพรรดใิหคํานึงถึงภาระหนาท่ีของบานเมือง จักรพรรดิเสียนเฟงทรงคิดท่ีจะเสด็จหนีไปยังเมืองเรอเหอแตก็
ถูกกลวยไมทูลทัดทานใหเสด็จประทับท่ีพระราชวังเพื่อเปนขวัญกําลังใจของประชาชน และคอยย้ําเตือนใหพระองค
ทรงคํานึงถึงพระเกียรติและแสดงความเขมแข็งเพื่อความอยูรอดของจีน “Your Majesty ? I tried not to sound 
argumentative. Don’t you think the nation’s spirit will collapse if its Emperor…is absent? I avoided the 
word “deserts.” “A dragon needs a head. An empty capital will encourage looting and destruction.” 
(Anchee, 2005) ภาพลักษณดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นถึงการทําหนาท่ีของภรรยาท่ีจะตองคอยเปนกําลังใจและ
ชวยเหลือสามีในยามวิกฤตแตขณะเดียวกันก็คอยเตือนสติใหคํานึงถึงหนาท่ีและความสําคัญของชาติบานเมืองเปน
อันดับแรก 

ภาพลักษณของความเปนแมและการเขามามีบทบาททางการเมืองของตัวละครกลวยไมปรากฏเดนชัดข้ึนเมื่อ
เธอดํารงตําแหนงเปนผูวาราชการหลังมาน อันฉี หมินไดชี้ใหเห็นวาสภาพแวดลอมทางการเมืองภายในราชสํานักเปน
ปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหผูหญิงอยางกลวยไมตองละเมิดขนบกฎจารีตเขามาในพื้นท่ีทางการเมือง ตัวละครกลวยไมได
พยายามปกปองสิทธิแหงความเปนจักรพรรดิใหแกถงจื้อลูกของเธอจากซูซุน ขุนนางท่ีตองการชวงชิงอํานาจเพื่อท่ีจะ
บริหารประเทศดวยตนเอง “Tung Chih would be stripped of his birthright. Su Shun would eventually 
achieve his own ambitions through Tung Chih. He would run the empire in the name of Hsien Feng for 
his son.” (Anchee, 2009) ผูอานจะเห็นถึงความรักของแมและการตอสูเพื่อลูกของตัวละครกลวยไมทามกลาง
ภยันตรายรอบดานซึ่งการกระทําดังกลาวกลับทําใหเธอถูกมองวาเปนหญิงรายกระหายอํานาจ “Su shun had 
created and spread every rumor he could to paint an evil portrait of me [Orchid].” (Anchee, 2009) 
กลวยไมพยายามอบรมสั่งสอนใหถงจื้อเติบโตเตรียมพรอมท่ีจะเปนจักรพรรดิในอนาคต แมวาการอบรมเลี้ยงดูของ
เธอจะทําใหถงจื้อรูสึกเปนปฏิปกษตอเธอก็ตาม กลวยไมพยายามสรางความเชื่อมั่นจากคนท้ังชาติในตัวจักรพรรดิเพื่อ
ความอยูรอดของประเทศ  และผานพนวิกฤตตางๆ แตแลวสิ่งท่ีเธอลงทุนลงแรงไปนั่นกลับยอนมาทําลาย
ความสัมพันธระหวางเธอและลูกลง ในการสรางภาพลักษณความเปนแม อันฉี หมินยังไดบรรยายถึงชะตากรรมและ
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ความรูสึกของตัวละครกลวยไมท่ีตองสูญสายสัมพันธระหวางแมและลูกไปเนื่องจากความเขมงวดกวดขันท่ีเธอ
คาดหวังจากตัวลูกในการเตรียมตัวข้ึนปกครองประเทศดวยตนเอง กลวยไมสัมผัสไดถึงระยะหางระหวางเธอกับลูก 
เมื่อถงจื้อแสดงความรักและความเคารพเชื่อฟงจักรพรรดินีซูอันมากกวาเธอ การปฏิบัติตอกลวยไมและพระนางซูอัน
แตกตางกันอยางเห็นไดชัดเมื่อถงจื้อเรียกเธอวา ‘หวงอาโพ’ ซึ่งเปนคําเรียกทางการท่ีใชเรียก “พระมารดาของ
จักรพรรดิ” ในขณะท่ีเรียกพระนางซูอันวา ‘แม’ดวยน้ําเสียงแสดงความรักและความอบอุน (Anchee, 2009) ความ
สูญเสียความสัมพันธระหวางแมลูกของตัวละครกลวยไมมิไดปรากฏเปนนามธรรมเทานั้น หากยังปรากฏเปน
รูปธรรมเชนกัน เมื่อเธอตองสูญเสียถงจื้อไปดวยกามโรค กลวยไมพยายามชดเชยความสูญเสียท่ีเธอขาดหายไปจาก
ตัวถงจื้อดวยการรับหลานชายอันเกิดจากนองสาวของเธอกับองคชายแมนจูมาเปนบุตรบุญธรรมและแตงตั้งใหเปน
ทายาทสืบตอราชบังลังก ความเปนแมของกลวยไมหวนกลับมาอีกครั้งเมื่อตองดูแลอภิบาลกวงซวี่ ประสบการณจาก
การสูญเสียถงจื้อทําใหกลวยไมปรับเปลี่ยนการเลี้ยงดูกวงซวี่ใหม เธอตั้งใจใหกวงซวี่เปนจักรพรรดิดวยตนเอง
มากกวา โดยท่ีเธอไมตองทําหนาท่ีเปนผูสําเร็จราชการแทน กลวยไมไดแสดงเจตนาดั้งเดิมของเธอวาการดํารง
ตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนนั้นมิใชสิ่งท่ีเธอปรารถนาแตอยางใด หากแตเธออยากใหประเทศชาติรูวาสิ่งท่ีนากลัว
กวาอื่นใดคือความคิดอันชั่วรายอันเกิดจากเหลาขุนนางขาราชบริพารราชสํานักท่ีเปนยิ่งกวาวัชพืชไรคา “I explained 
to the nation, ‘The regency was never my choice to begin with.’ My intention was to let the people know 
that bad ideas grow like weeds in the court.” (Anchee, 2009) คํากลาวของตัวละครกลวยไมเปนสิ่งท่ีเนนย้ํา
และตองการโตกลับภาพลักษณท่ีประวัติศาสตรทางการวาดไววา จักรพรรดินีซูสีเปนผูกระหายอํานาจและใชอํานาจ
ผานจักรพรรดิกวงซวี่ อันฉี หมินแสดงความคิดเห็นวาบุคคลท่ีถือวาเปนหุนเชิดทางการเมืองนั้นแทจริงคือตัวพระนาง
เองมากกวา บทบาทความสําคัญทางการเมืองของจักรพรรดินีซูสีเปนแคในทางพิธีการเทานั้น ผูท่ีกุมอํานาจอยาง
แทจริงคือบรรดาเจา ขุนนางและเจาหนาท่ีในตําแหนงสูงๆ 

ตลอดชวงเวลาท่ีปกครองจีนเธอตองประสบกับปญหาท่ีเกิดข้ึนมากมายท้ังจากปญหาภายนอกและปญหา
ภายใน สิ่งหนึ่งท่ีตัวละครกลวยไมใหความสําคัญการนําพาราชวงศใหอยูรอดจากวิกฤตตางๆ  “The welfare of the 
dynasty was the only thing on my mind.” (Anchee, 2009) ภัยจักรวรรดินิยมเปนปญหาหนึ่งซึ่งจีนตองประสบ
นับตั้งแตสงครามฝนท้ังสองครั้ง จีนตองเผชิญกับความอัปยศหลังจากแพสงครามกับอังกฤษ ทําใหจีนตกอยูใน
สถานะออนแอและไมสามารถตอรองใดๆไดเอ ในนวนิยาย The Last Empress ตัวละครกลวยไมในฐานะ
จักรพรรดินีไดพยายามท่ีจะสรางความเขมแข็งใหแกชาติท่ีกําลังออนแอผานการใหคําแนะนําคําปรึกษาแกจักรพรรดิก
วงซวี่ในการบริหารประเทศ แมวาบทบาทหนาท่ีตอชาติบานเมืองของสตรีมิไดโดดเดนเทากับบุรุษ เชนการรบทัพจับ
ศึกรักษาประเทศ แตสตรีสามารถแสดงบทบาทผานการเจรจาหรือทางการทูต ดังเชนกรณีท่ีจักรพรรดินีซูสีเชิญเหลา
บรรดาภริยาทูตเขาเฝาเนื่องในโอกาสเกษียณจากตําแหนงเพื่อสรางความสัมพันธกับนานาประเทศและเพื่อ
ผลประโยชนตอประเทศชาติ “Thinking that it would be the moment to celebrate my retirement, I had 
planned to use the occasion to befriend the wives of foreign ambassadors. I hadn’t been able to invite 
any of them until now.” (Anchee, 2009) นอกจากการเจรจาใหเขาพบของบรรดาภริยาทูตแลว จักรพรรดินีซูสียัง
พยายามท่ีเชื่อมความสัมพันธกับมหาอํานาจอยางอังกฤษดวยการสงโทรเลขถึงพระราชินีวิคตอเรียโดยกลาวถึงสถานะ
ของสตรีท่ีตองปกครองดูแลประเทศและประสบกับปญหาเชนเดียวกัน “It suggested that I send a telegram to 
the English Queen to ‘petition that as two old women we should understand each other’s difficulties.’” 
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(Anchee, 2009)  อันฉี หมินไดแสดงใหเห็นถึงบทบาทของจักรพรรดินีซูสีในการสรางความมั่นคงและ
ความสัมพันธอันดีตอประเทศมหาอํานาจเพื่อความอยูรอดของประเทศ แมวาวิธีการดังกลาวอาจถูกละเลยหรือ
มองขามไปในหนาประวัติศาสตรทางการแตวิธีการดังกลาวยืนยันวาในการขับเคลื่อนทางการเมืองนั้นมิอาจปฏิเสธ
บทบาทของสตรีได  

นอกจากนี้ อันฉี หมินยังไดใชนวนิยายของเธอแกตางขอกลาวหาตางๆท่ีประวัติศาสตรทางการกลาวรายแก
จักรพรรดินีซูสี เชนกรณีท่ีเชื่อกันวาพระนางไดนํางบท่ีจัดสรรเพื่อใชในการปรับปรุงกองทัพเรือไปสรางเรือหินออน
ในทะเลสาบคุนหมิง หมินไดแกตางวาการทุจริตเรื่องงบจัดสรรเพื่อกองทัพเรือดังกลาวมิไดเกิดข้ึนจากความตองการ
ของจักรพรรดินีซูสีหากเกิดจากความละโมบโลภมากของบรรดาขุนนางและองคชายท่ีทุจริตตอราชสํานัก การบูรณะ
ซอมแซมพระราชวังฤดูรอนนั้นกลายเปนกลอุบายกับดักท่ีตองการขับไลจักรพรรดินีซูสีออกจากพื้นท่ีทางการเมือง  
หมินไดบรรยายความรูสึกของตัวละครกลวยไมท่ีตองตกเปนแพะรับบาปกับการทุจริตงบจัดสรรครั้งนั้นวา “Go and 
take a look at my home! The money I was charged with stealing would have built it three times with pure 
gold.” (Anchee, 2009) 

จะเห็นไดวานวนิยายท้ังสองภาคของอันฉี หมินเปนการกอบกูชื่อเสียงแกบุคคลในประวัติศาสตรท่ีถูกกลาว
รายวาเปนผูรายทําลายชาต ิดวยการนําเสนอมิติมุมมองใหมผานจุดยืนของผูหญิง (her-story) นอกจากนี้ สิ่งหนึ่งท่ีทํา
ใหนวนิยายเรื่องนี้แตกตางไปจากงานเขียนประวัติศาสตรทางการคือ การปลุกรื้อฟนเสียงของผูหญิงท่ี ‘เงียบ’ หรือ 
‘ตาย’ ไปจากหนาประวัติศาสตรใหกลับมาบอกเลาเรื่องราว ท้ังนี้เนื่องจากเรื่องราวเหตุการณทางประวัติศาสตรท่ีถูก
บันทึกท้ังในรูปแบบพงศาวดาร หรือ เอกสารทางราชการ ลวนแฝงอํานาจหรืออุดมการณแนวคิดชายเปนใหญ เรื่อง
เลาเหตุกาณท้ังหมดจึงเปนชุดคําพูดหรือวาทกรรมท่ีเนนศูนยกลางอยูท่ีอํานาจของเพศชายเปนหลักในการกอราง
สรางชาติ หรือการกอบกูวิกฤติการณ (his-story) ทําใหเรื่องเลาเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับบทบาทของผูหญิงถูกลบ
เลือนหายไปจากหนาประวัติศาสตร แตอยางไรก็ตาม นวนิยายท้ังสองภาคเกิดข้ึนไดภายใตบริบททางการเมือง 
เนื่องจากเนื้อหาประวัติศาสตรท่ีเธอนําเสนอในนวนยิายคัดงางกับความรูความเขาใจประวัติศาสตรกระแสหลักในจีน 
ในฐานะท่ีผูประพันธเปนสตรีพลัดถิ่นในประเทศอเมริกา เธอปรารถนาใหคนอเมริกาท่ัวไปท่ีไดอานงานเขียนของ
เธอรับรูและเขาใจความเปนจีนท่ีเธอนําเสนอ  “It was a few years later that I realized I had something 
wonderful to offer to my new country: I could help people here understand China.” (Anchee, 2006)  
ดงันั้นสิ่งท่ีอันฉี หมินเลาในนวนิยาย Empress Orchid และ The Last Empress ถือไดวาเปนการเลนกับความอยาก
รูอยากเห็นของโลกตะวันตกท่ีมีตอโลกตะวันออก โดยเฉพาะประเทศจีน เนื่องจากในความรูสึกของคนตะวันตกท่ี
มองตะวันออก จีนยังคงเปนดินแดนท่ีเรนลับชวนใหคนหา อันเกิดจากปดตัวตอโลกภายนอกและดําเนินระบบ
เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง อีกท้ัง อันฉี หมินคือประจักษพยานบุคคลและเหยื่อผูโดนกดข่ี ( the oppressed victim) 
จากระบอบลัทธิคอมมิวนิสต อันเปนข้ัวตรงขามทางการเมืองกับโลกเสรีทุนนิยมตะวันตกในยุคนั้น ดังนั้น ภาพของ
จีนท่ีถูกนําเสนอในนวนิยาย Empress Orchid และ The Last Empress จึงมีลักษณะท่ีเยายวน หรือวิจิตรอลังการ 
โดยใชฉากพระราชวังตองหามเปนพื้นหลัง ดังเห็นจากคําโปรยบนปกหนังสือท่ีหนังสือพิมพ Los Angeles Time 
วิจารณวา “Rich…lavish…a stirring, exotic novel that is a treat for the senses and intellect alike.” 
นอกจากนี้ การเขียนถึงเรื่องราวเหตุการณเกี่ยวกับมาตุภูมิของเธอจึงเปนการหวนกลับไปทบทวนรื้อฟนความทรงจํา
ในอดีตท่ีมีตอจีนและสรางอัตลักษณตัวตนของความเปนจีนของผูเขียนในพื้นท่ีใหม ดวยเหตุนี้ บริบททางสังคมและ
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การเมืองในประเทศอเมริกาจึงเปนปจจัยเอื้อและเปดโอกาสใหอันฉี หมินนําเสนอเรื่องราวท่ีถือวาเปนสิ่งตองหาม
หรือมิอาจเปดเผยบอกเลาไดในประเทศบานเกิดของตนผานงานเขียนดังกลาว 

 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

วรรณกรรมอิงประวัติศาสตรกับประวัติศาสตรนิพนธตางมีลักษณะรวมกันในบางประการนั่นคือ เปนเรื่อง
เลาท่ีอาศัยกลวิธีทางการประพันธในการนําเสนอเหตุการณเรื่องราวในอดีตผานการอานและตีความจากกรอบมุมมอง
หรืออุดมการณของผูประพันธ ในทางทฤษฎีสตรีนิยม ประวัติศาสตรนิพนธทางการเขียนข้ึนจากมุมมองอุดมการณ
ชายเปนใหญท่ีเนนเฉพาะบทบาทความสามารถและความยิ่งใหญของบุรุษเพศ โดยละเลยท่ีจะกลาวถึงเรื่องราวชีวิต
และบทบาทของสตรีเพศ ประวัติศาสตรทางการจีนเปนตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นถึงอคติทางเพศท่ีมีตอสตรีในดาน
บทบาททางการเมือง บุคคลในประวัติศาสตรจีนท่ีเปนสตรีเพศมักถูกวาดภาพในดานลบหรือถูกนําเสนอในฐานะ
ผูรายท่ีทําลายประเทศชาติ เรื่องราวชีวประวัติของจักรพรรดินีซูสีแหงราชวงศชิงถูกนําเสนอในดานลบเรื่อยมาท้ังใน
รูปของประวัติศาสตร พงศาวดาร วรรณกรรม และสื่อภาพยนตร นวนิยายของอันฉี หมิน เรื่อง Empress Orchid 
และ The Last Empress เปนการนําเสนอชีวประวัติของจักรพรรดินีซูสีในมิติท่ีแตกตางจากงานเขียนทางการสวน
ใหญ โดยผูประพันธไดนําเสนอผานมุมมองจุดยืนของผูหญิงท่ีตองการเรียกรองความเปนธรรมและกอบกูศักดิ์ศรี
ใหแกสตรีในประวัติศาสตรท่ีตกเปนเหยื่อของวาทกรรมทางการเมืองจีน ภาพลักษณท่ีปรากฏในนวนิยายท้ังสองภาค
ของอันฉี หมิน สะทอนใหเห็นบทบาทหนาท่ีของผูหญิงในการขับเคลื่อนประวัติศาสตรของประเทศท้ังโดยตรงและ
โดยออม 
 

เอกสารอางอิง 
ธงชัย วินิจจะกูล. 2544. การศึกษาประวัติศาสตรแบบ postmodern. ลืมโคตรเหงาก็เผาแผนดิน: รวมบทความเนื่องในวาระ

ครบรอบ 60 ป ชาญวิทย เกษตรศิริ. กรุงเทพฯ : มติชน. 379.  
Aisin-Gioro, Pu Yi. 1986. From Emperor to Citizen: The Autobiography of Aisin-Gioro Pu Yi. Trans. by 

Jenner, W. J. F. Beijing: Foreign Languages Press. 8. 
Anchee, M. 2005. Empress Orchid. Boston: A Mariner Book Houghton Mifflin Company. 124- 269. 
Anchee, M. 2009. The Last Empress. London: Bloomsbury Publishing. 155- 363. 
Dowling, B. 2006. An Interview with Anchee Min. Public Libraries 45 no2 March/April. 29.  
Hunter College Women’s Studies Collective.1995. Women‘s Realities, Women’s Choices. New York: 

Oxford University Press. 27. 
 
 
 
 


