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หนังสือ ผู้หญิงอยุธยา เขียนโดย บินหลา สันกลาคีรี และเป็นผลงานล่าสุดใน
แนวการเขียนเชิงสารคดีว่าด้วยหลากชีวิตของผู้หญิงอยุธยา โดยมีส�ำนักพิมพ์ The Writer’s
Secret เป็นผู้จัดพิมพ์ และบริษัทเคล็ดไทยเป็นผู้จัดจ�ำหน่าย ก่อนหน้านี้บินหลาได้เขียน
เผยแพร่เป็นตอนๆ ในเว็บไซต์ Fictionlog จากค�ำน�ำหนังสือท�ำให้ทราบว่างานเขียนชุดนี้
ของเขาเริ่มมาจากความอยากรู้อยากทราบส่วนตัว เมื่อราว 25 ปีก่อน คือ พ.ศ. 2536
ที่เขาพบหนังสือเล่มหนึ่งในร้านศึกษาภัณฑ์ ถนนราชด�ำเนิน ชื่อหนังสือ “ประชุมพงศาวดาร
ภาคที่ 8” ซึ่งมีเรื่อง “ค�ำให้การเฒ่าสา เรื่องหนังราชสีห์” รวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องราวค�ำ
บอกเล่าเหตุการณ์ในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ. 2310 โดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่
ตามสมเด็ จ พระเจ้ า เอกทั ศ น์ ที่ ห นี จ ากการโจมตี ข องพม่ า เรื่ อ งราวของเฒ่ า สาได้ ส ร้ า ง
ความประทับใจให้บนิ หลาเป็นอย่างมาก และกลายเป็นจุดเริม่ ต้นให้เขาตัง้ ค�ำถามว่าท�ำไมเรือ่ งราว
คนตัวเล็กตัวน้อยในประวัติศาสตร์เช่นนี้ไม่ถูกบรรจุไว้ในแบบเรียนให้เราได้เรียน และมากไป
กว่านั้นที่บินหลาค้างคาใจอาจเพราะเฒ่าสาไม่ใช่ผู้ชาย? (ค�ำน�ำ) แน่นอนว่าเฒ่าสาเป็นผู้หญิง
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และปรากฏเป็นเรื่องราวหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ในบทที่ 52 ที่ชื่อยายสา โดยบินหลาได้ให้ข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม ว่ า เฒ่ า สา ยายสาหรื อ อ� ำ แดงสา เป็ น ข้ า แผ่ น ดิ น กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา เกิ ด เมื่ อ ราว
ปี พ.ศ. 2261 ในรัชสมัยพระเจ้าท้ายสระ กษัตริย์องค์ที่ 31 แห่งกรุงศรีอยุธยา มีชีวิตยืนยาว
ถึง 3 กรุง 7 แผ่นดิน แน่นอนว่าอ�ำแดงสาเป็นประจักษ์พยานส�ำคัญต่อกรณีกรุงแตกและ
การหนีพม่าของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ โดยเหตุการณ์นี้อ�ำแดงสาได้ทบทวนเหตุการณ์
เป็นค�ำให้การต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหน้านภาลัย นอกจากนั้น ในเหตุการณ์เดียวกัน
ที่อ�ำแดงสาเล่านั้น บินหลายังได้อ้างถึงพระราชพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขา ซึ่งน่าจะ
เขียนหลังเหตุการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 100 ปี เป็นเหตุการณ์ทพี่ ม่าได้พบตัวพระเจ้าเอกทัศน์ นอกจากนัน้
ยังอ้างการบันทึกของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทีบ่ นั ทึกไวใน พ.ศ. 2461 ทีเ่ กีย่ วกับ
เรื่องราวของอ�ำแดงสานี้ด้วย แสดงให้เห็นว่าเธอเป็นบุคคลที่ส�ำคัญและมีตัวตนที่บันทึกไว้ใน
ทางประวัติศาสตร์ แต่ถึงกระนั้น ล่วงเลยมากว่า 250 ปี เรื่องราวของเธอไม่เป็นที่รับรู้เลย
และแทบจะไม่มีการบันทึกชีวิตหญิงสามัญในประวัติศาสตร์เลยด้วยซ�้ำ ขณะที่ประวัติศาสตร์
ไทยถูกเขียนให้เป็นเรื่องราวของทหาร เป็นการรบสงคราม เป็นเรื่องราวความรักชาติและ
ความเป็นฮีโร่ กล่าวได้ว่า เป็นพื้นที่พิเศษของผู้ชาย (ค�ำน�ำ) เช่นนี้แล้วบินหลาจึงพยายาม
รวบรวม ค้นคว้า เสาะหาหนังสือประชุมพงศาวดารภาคต่างๆ มาสะสมเก็บอ่านอย่าง
ต่อเนื่อง เสมือนเป็นงานส่วนตัวที่ค่อยๆ ต่อจิ๊กซอว์ทีละเล็กละน้อยให้ปรากฏเป็นรูปเป็นร่าง
จนเมื่อปี พ.ศ. 2554 เขาเริ่มท�ำนิตยสารไรท์เตอร์ และมีคอลัมน์ “เราพบกันเพราะหนังสือ”
เขาจึงน�ำเรื่องราวของเฒ่าสามาบันทึกบอกเล่าพร้อมข้อมูลเสริมเติมต่อด้วยประวัติศาสตร์
เล่มอื่นๆ โดยบินหลาระบุว่า 95% เป็นงานที่เก็บความมาจากหนังสือเล่มโน้นเล่มนี้ ราว 5%
ที่เหลือคือการลงพื้นที่ เก็บข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ กล่าวได้ว่างานของบินหลาเล่มนี้มีจุดเด่นใน
การเล่าเรื่องราวของผู้หญิงอยุธยาแต่ละคนที่สั้น กระชับ อ่านจบได้ใน 2 - 3 หน้า โดยมี
ทั้งหมด 68 เรื่องราวของผู้หญิงที่ปรากฏ ทั้งที่มีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่ทราบดีอยู่แล้ว อาทิ
พระนางจามเทวี แม่ยั่วศรีสุดาจันทร์ พระสุริโยทัย พระสุพรรณกัลยา และที่เป็นชาวบ้าน
ทั่วไป อาทิ ยายสา อี่เกิด อ�ำแดงอุ่น อ�ำแดงแก่น แก้ว หงส์ ยายแว่น ยายยม ยายมิ่ง เป็นต้น
ผู้หญิงอยุธยาในเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องหลักของผู้ชาย และโดยผู้ชาย
จากค�ำน�ำของหนังสือบินหลาได้เชื้อเชิญให้เราเพ่งพินิจไปในหน้าประวัติศาสตร์
ที่เราคุ้นเคยในฐานะที่ได้กลายเป็น “พื้นที่พิเศษ” เฉพาะบันทึกเรื่องราวของผู้ชายมาสู่
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การแกะรอยมองหาบทบาทและเรื่องราวของผู้หญิงในประวัติศาสตร์ ดังที่เขาได้กล่าวว่า
“...เมื่อส่องกล้องมองดีๆ เมื่อนั้นจึงจะเห็นผู้หญิงอีกหลายคนที่การกระท�ำของพวกเธอล้วน
ส่งผลด้านใดด้านหนึ่งต่อประวัติศาสตร์ พวกเธอได้รับการบันทึก ‘เรื่อง’ ฝากไว้กับแผ่นดิน
เนิ่นนานแล้ว แต่ถูกบดบังด้วยอคติทางเพศ บ้างก็กระจัดกระจายซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องของ
เหล่าผู้ชาย...” (น�ำเรื่อง, น. 16) แน่นอนว่าเมื่อเราจะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ เรายังต้องใช้
เอกสารเดิมที่มีอยู่ที่ส่งผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่จะท�ำอย่างไรให้เรื่องราวของผู้หญิง
ปรากฏขึ้นมา จึงต้องไปสืบค้นหาในเอกสารที่มีเรื่องเล่าหลักเป็นผู้ชาย แต่พิจารณาว่ามีเรื่อง
ของผู้หญิงแฝงอยู่อย่างไรบ้าง งานของบินหลายังไม่ใช่การตีความใดๆ ขึ้นใหม่ แต่เป็นงาน
ที่มาจากการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และรวมไว้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงอยุธยา
ทั้ง 68 ชีวิต โดยชื่อเหล่านี้เราอาจทราบชื่อจากเอกสารต่างประเทศบ้าง จากเอกสารยุค
หลังบ้าง (น. 53) การมีหลักฐานเพิ่มก็ท�ำให้ตัวตนของผู้หญิงปรากฏ เช่น พระอิทรเทวี
ที่ก่อนหน้านี้ไม่มี แต่จากการค้นคว้าของอาจารย์สุเนตรมีปรากฏ (ดูเพิ่มเติมในบทที่ 18
พระอิทรเทวี)
หนังสือเล่มนี้จึงใช้วิธีบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงอยุธยาที่ปรากฏในเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ต่างๆ อาทิ รวบรวมจากพงศาวดาร จากบันทึกของฟาน ฟลีต (Van Vlit)
หรือวัน วลิต ของคนไทยเป็นผู้บันทึก1 หนังสือจุลยุทธการวงศ์ เขียนโดยสมเด็จพระวันรัต
วั ด เชตุ พ นฯ เขี ย นขึ้ น ในสมั ย ต้ น รั ต นโกสิ น ทร์ เขี ย นเป็ น ภาษาบาลี พงศาวดารฉบั บ
หลวงประเสริฐ พระราชพงศาวดารกรุงสยาม พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา หนังสือ
ค�ำให้การหลวงหาวัด พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสิรฐฯ ค�ำให้การกรุงเก่า พงศาวดารลาว
พระราชพงศาวดารฉบับหอแก้วของพม่า ซึ่งในเอกสารจดหมายเหตุเหล่านี้มีเรื่องราวของ
ผู้หญิงกระจัดกระจายอยู่ แต่บินหลาได้น�ำมารวบรวมใหม่และเล่าออกมาผ่านชื่อแต่ละชื่อ
โดยการเล่าบางเรื่องราวของแต่ละคนได้มีการเทียบเคียงกับพงศาวดารอื่นๆ และที่นำ� มาใช้
เทียบเคียงมากที่สุด คือ งานของมัคคุเทศก์และนักประวัติศาสตร์ชาวพม่า คือ มิกกี้ ฮาร์ท
ที่ชื่อ โยเดียกับราชวงศ์พม่า จัดพิมพ์โดยพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ใน พ.ศ. 2550 จากบันทึก
ของฮาร์ ท ท� ำ ให้ มี เรื่ อ งเล่ า ที่ แ ตกต่ า งจากพงศาวดารของไทย ที่ น ่ า สนใจ คื อ เรื่ อ งของ
พระสุ พ รรณกั ล ยา พระภคิ นี ข องพระนเรศวรกั บ พระเอกาทศรถ ซึ่ ง หลั ง กรุ ง แตกในปี
1
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พ.ศ. 2112 พระนางในวัย 17 ชันษา ถูกน�ำตัวส่งหงสาวดี ซึ่งการบันทึกว่าพระนางถูกน�ำไป
เป็ น ตั ว ประกั น หรื อ ไปสมทบกั บ พระนเรศวรมี ก ารตี ค วามและอ้ า งหลั ก ฐานระหว่ า ง
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพและ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ที่ต่างกัน นอกจากนั้น ยังมี
การระบุว่าในปี พ.ศ. 2135 พระมหาอุปราชพระโอรสของพระเจ้านันทบุเรงเสียชีวิตใน
สงครามยุทธหัตถีกับพระนเรศวร (หลังจากหนีกลับมาที่อยุธยา) พระเจ้านันทบุเรงก็ตรงไปถึง
ต�ำหนักพระสุพรรณกัลยา (เมื่อถูกน�ำตัวไปพม่าได้กลายเป็นหนึ่งในสนมของบุเรงนองและ
มีลูกด้วยกันหนึ่งคน) และฆ่าพระนางกับพระธิดาเสีย แต่บินหลาได้อ้างว่าพงศาวดารพม่า
ไม่ได้บันทึกเช่นนี้ และนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ของพม่าอย่างมิกกี้ ฮาร์ท กล่าวว่าหลังจาก
บุ เรงนองสิ้ น พระชนม์ ใ น พ.ศ. 2124 พระสุ พ รรณกั ล ยาก็ ไ ด้ อ อกมาประทั บ ที่ ต� ำ หนั ก
นอกพระราชวั ง (โดยที่ ป ระทั บ เดิ ม ก็ ก ลายเป็ น ของพระมเหสี พ ระเจ้ า นั น ทบุ เรงต่ อ ไป)
พระนางสิน้ พระชนม์เมือ่ ใดไม่มรี ะบุชดั แต่มไิ ด้เกิดจากการปลงพระชนม์โดยพระเจ้านันทบุเรง
(น. 97 - 98) นี่เป็นตัวอย่างที่บินหลาได้ผูกเรื่องราวของผู้หญิงอยุธยาแต่ละคนขึ้นมาให้ดู
มีชีวิตชีวา โดยใช้เอกสารจากหลายแหล่งที่มีการบันทึกไว้ แสดงให้เห็นว่า การบันทึกเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ในเรื่องเดียวกันก็มีแตกต่างกัน โดยจากการอ่านเรื่องราวของผู้หญิงแต่ละ
คนในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ก็ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ในประเด็ น นี้ ห ลายกรณี เช่ น กรณี ข ้ อ สงสั ย ต่ อ
โครงก�ำสรวลว่าศรีปราชญ์แต่งจริงหรือไม่ กรณีศรีปราชญ์กับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และกรณี
การลงโทษท้าวศรีจุฬาลักษณ์ที่คบชู้ กรณีการสังหารยามาดา หรือ ยามาดา จิซายิม็อง
นางามาเสะ ออกญาเสนาภิมุขชาวญี่ปุ่นที่ถูกส่งมาปกครองเมืองนครศรีธรรมราชที่ยังเป็น
ปริศนาว่าตายด้วยสาเหตุใด ใครน�ำยาพิษมาให้ ซึ่งปรากฏอยู่ในบทที่ 27 ที่ชื่อจันทรา ซึ่งจาก
จดหมายเหตุญี่ปุ่นอ้างว่าจันทรานี้เป็นผู้หญิงที่ถูกพระราชทานมาโดยพระเจ้าปราสาททอง
ผู้หญิงอยุธยาหลากชาติหลายภาษา
นอกจากนั้น ในชีวิตผู้หญิงอยุธยาทั้ง 68 เรื่องราวนี้สะท้อนชีวิตผู้หญิงอยุธยาหลาก
เชื้อชาติหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เปอร์เชีย โปรตุเกส มอญ ผู้หญิงอยุธยามีบทบาท
ที่หลากหลายและมีหลายชาติพันธุ์ อาทิ เรื่องราวของนางสร้อยดอกหมากที่ปรากฏใน
ต�ำนานว่าเป็นพระธิดาเจ้ากรุงจีน นางฟาน ฟลีต ภรรยาของฟาน ฟลีต หรือ วัน วลิต ที่เป็น
ชาวมอญ มารี กีมาร์ เดอ ปิญา (ท้าวทองกีบม้า) ลูกครึ่งญี่ปุ่นโปรตุเกส ซิญอรา อิกเนส
มาร์แตงซ์ และอุรซุล ยามาดา ทั้งสองเป็นชาวญี่ปุน ซึ่งเป็นข้อดีเด่นของหนังสือเล่มนี้ ที่ท�ำให้
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เห็นบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ความเป็นรัฐชาติ เขตแดนและผู้คนในมุมมอง
ที่แตกต่างจากปัจจุบันที่เราถูกครอบด้วยกรอบแนวคิดแบบชาตินิยม บินหลาได้สะท้อน
ออกมาผ่านเรื่องราวเมื่อครั้งเสียกรุงและคนอยุธยาถูกกวาดต้อนไปพม่าตั้งแต่ระดับกษัตริย์
ขุนนาง และชาวบ้านธรรมดา อย่างเช่น เรื่องราวของหงส์ ที่ปรากฏในบทที่ 65 ซึ่งเธอเกิดใน
สายสกุลบุนนาค ตระกูลใหญ่ของปลายอยุธยา ในช่วงกรุงแตกหงส์ถูกกวาดต้อนไปพม่าและ
ถูกพม่าน�ำไปเลี้ยงเป็นเมียและเกิดบุตรชายหญิงหลายคน บินหลาได้เขียนอ้างเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการกลับมายังแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูหัว ก็ได้พา
บุตรชายหญิงมากรุงเทพฯ ครั้งหนึ่ง แต่ไม่มีใครรับรองเลย เธอจึงหอบลูกกลับไปอยู่พม่า
เช่นเดิม และจากเรื่องของพระองค์เจ้าชี, เจ้าชี ในบทที 63 - 64 บินหลาได้เขียนอธิบายว่า
ไม่มีเจ้าคนไหนหนีกลับไทยเลย แต่อยู่ที่พม่าต่อไป เขาตั้งค�ำถามว่าท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น และ
ได้ตอบโดยเขียนต่อไปว่า “ต้องไม่ลืมว่าขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มี ก็มีแต่ราชอาณาจักร
กรุงศรีอยุธยาซึ่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงเป็นผู้ปกครองแล้วราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์ตากสินเป็น
ผู้ชุบชีวิตกรุงศรีอยุธยาฟื้นคืน ทุกครั้งของการเปลี่ยนราชวงศ์คือการท�ำลายของเก่าแล้ว
สร้างใหม่ พระเจ้าตากในอดีตก็คือพระยาตาก นายทหารผู้ทอดทิ้งราชวงศ์บ้านพลูหลวงก่อน
จนน� ำ ไปสู ่ ก ารเสี ย กรุ ง นั่ น เอง....และแม้ จ ะเปลี่ ย นจากกรุ ง ธนบุ รี เ ป็ น กรุ ง เทพฯ แล้ ว
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าก็คือทหารเก่าของพระเจ้าตากมาก่อน เขาก็ไม่อยู่ในวันที่
กรุงศรีอยุธยาเสียกรุง ...พวกราชวงศ์บ้านพลูหลวงจึงไม่แน่ใจว่า กลุ่มราชวงศ์ใหม่คิดอย่างไร
กับพวกเขาถ้าพวกเขากลับไป” สิ่งที่สะท้อนให้เห็นจากการอธิบายเช่นนี้คือ ความเป็นรัฐชาติ
ที่มีเอกภาพ ต่อเนื่อง ยิ่งใหญ่ สมัครสมานสามัคคีเป็นปึกแผ่นเพิ่งเกิดขึ้นมานี้เอง แต่หากใน
อาณาจักรโบราณนั้นมีการสับเปลี่ยนขึ้นลงชิงไหวชิงพริบและต่อสู้ด้วยก�ำลังระหว่างกษัตริย์
ต่อกษัตริย์ ราชวงศ์ต่อราชวงศ์ แม้ความเป็นพี่น้องก็สามารถบาดหมางกันได้ในการขึ้นครอง
สู่ความเป็นเจ้าชีวิตในการคุมก�ำลังผู้คนและทรัพยากรทั้งหลาย การอพยพเคลื่อนย้ายของคน
การที่มีต่างชาติต่างภาษาเข้ามาท�ำการค้า รับจ้างรบ เดินทางแสวงหาประสบการณ์ เผยแพร่
ศาสนาจึงเป็นลักษณะที่โดดเด่นของอยุธยา ถึงขนาดที่ว่าในสมัยพระเจ้าทรงธรรมได้มีทั้ง
ญี่ ปุ น ฮอลั น ดา ที่ มี บ ทบาทต่ อ การขึ้ น ครองราชย์ ข องกษั ต ริ ย ์ ต ่ อ จากนี้ ที่ ต ่ อ มาก็ คื อ
พระเจ้าปราสาททอง และก็ปรากฏหนังสือที่น่าสนใจชื่อ อยุธยา จากสังคมเมืองท่านานาชาติ
สู่มรดกโลก ของ ก�ำพล จ�ำปาพันธ์ ที่เปิดภาพความเป็นสังคมหลากชาติหลายภาษาของ
อยุธยาที่ท�ำให้มีความมั่นคงอยู่มาได้ถึง 417 ปีควบคู่กับเรื่องราวความขัดแย้งหมาดหมาง
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ระหว่างราชวงศ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เหลือรอด (Survival Archives) : ข้อจ�ำกัดในการค้นตัวตน
ของผู้หญิงอยุธยาในมิติที่หลากหลาย
แม้บินหลากล่าวว่าต้องการบันทึกเรื่องราวของผู้หญิงสามัญชนที่มากกว่าการที่
ผู้หญิงอยุธยาถูกรับรู้เพียงไม่กี่คน ดังที่เขาเขียนในบท “น�ำเรื่อง” ของเขาว่า “417 ปีของ
กรุงศรีอยุธยา บวกกับวันเวลาก่อนหน้านัน้ จะโดยนาม ‘อโยธยา’ ก็ดี ‘อโยธยาศรีรามเทพนคร’
หรือนามอื่นใดก็ดี คนไทยรู้จักผู้หญิงของแผ่นดินที่มีประวัติศาสตร์สืบต่อกันร่วม 1,000 ปีนี้
น้อยมาก จนอาจกล่าวได้ว่ามีเพียง 4 ชื่อเท่านั้นที่ถูกกล่าวถึงซ�้ำไปซ�้ำมาให้พอเป็นที่คุ้นหู
4 นามนั้น คือ พระสุริโยทัย ท้าวศรีสุดาจันทร์ พระสุพรรณกัลยา และท้าวทองกีบม้า”
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวชีวิตผู้หญิงทั้ง 68 คนที่เขาบอกเล่า เกินครึ่งก็เป็นผู้หญิงที่อยู่ใน
ชั้นฐานันดร และแม้เป็นผู้หญิงสามัญธรรมดาก็ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์และ
ราชวงศ์ เนื่องด้วยเป็นข้อมูลที่แกะรอยจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เหลือรอดมาจนถึง
ปัจจุบัน ที่ยังเป็นข้อมูลที่ผู้บันทึกเล่าเรื่องราวผู้หญิงที่เกี่ยวพันกับราชวงศ์อยู่ดี อยู่ในวงวาน
ของกษัตริย์และเหล่าขุนนาง และแน่นอนว่าคนธรรมดาสามัญในสมัยนั้น ไม่ได้เป็นผู้ที่เขียน
ได้และรู้หนังสือ ท�ำให้เป็นเรื่องยากยิ่งที่พวกเขาจะบันทึกเรื่องราวของตัวเองลงในหน้า
ประวัติศาสตร์ได้ ดังนั้น นอกจากประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เรื่องเล่าต�ำนาน
ก็มีส่วนส�ำคัญอยู่มากที่จะท�ำให้ทราบเรื่องราวแต่หนหลัง เพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่เป็น
ที่ยืนยันในฐานะข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่หนักแน่น แต่เมื่อน�ำเสนอผ่านหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นทางการเรื่องราวของผู้หญิงก็อยู่ภายใต้เงาของผู้ชาย ภาพที่เราเห็นของ
ผู้หญิงถูกนิยามในความสัมพันธ์กับผู้ชาย คือ เป็นแม่ เมีย และลูกสาว การขาดตัวตนทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีอ�ำนาจในตัวเอง (an authoritative historical self) การปฏิเสธการเป็น
ผู้กระท�ำทางประวัติศาสตร์ที่เป็นจริงของผู้หญิงท�ำให้ภาพเสนอของผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระท�ำ
มากกว่าผู้กระท�ำการ ผู้หญิงเป็นแค่ผู้พึ่งพิง มีอ�ำนาจในตัวเองน้อย และไม่มีความหมายทาง
ประวัติศาสตร์ ความเป็นผู้กระท�ำ (Agency) ของผู้หญิงมีความส�ำคัญ ท�ำให้ภาพน�ำเสนอของ
ผู ้ ห ญิ ง ไม่ ใช่ ถู ก น� ำ เสนอว่ า เป็ น เหยื่ อ เป็ น ผู ้ ถู ก กระท� ำ การขาดการเป็ น ผู ้ ก ระท� ำ ทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ (Historical Agency) มี ผ ลจากการถู ก จ� ำ กั ด โดยการ ‘ซ่ อ น’ ผู ้ ห ญิ ง
(‘hiddenness’ of women) ไว้ภายใต้กรอบความสัมพันธ์ของพวกเธอที่ขึ้นอยู่กับผู้ชาย
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(Gallagher, Lubelska and Ryan, 2001, p. 4) ภาพของผู้หญิงอยุธยาที่ได้จากการรวบรวม
ลายลักษณ์อักษรต่างๆ ของบินหลาจึงมีลักษณะที่ผู้หญิงเป็นหมากและบรรณาการในเกม
การเมือง (กรณีของ พระเทพกษัตรีย์และพระแก้วฟ้า ธิดาพระมหาจักรพรรดิ) เป็นผู้เสียสละ
(ที่ถูกยกย่องก็อิงอยู่กับการปกป้องสามี ลูก เช่น พระสุริโยทัย) เป็นผู้หญิงไม่ดีมีชู้ (แม่ญั่ว
ศรีสดุ าจันทร์) ดังทีบ่ นิ หลาระบุวา่ “ต่อเมือ่ ส่องกล้องดีๆ จึงจะเห็นผูห้ ญิงอีกหลายคนมีทงั้ เรือ่ ง
การเมืองการทหาร เรื่องความซื่อสัตย์ความกลิ้งกลอก เรื่องความรักแผ่นดินและความทรยศ
เรื่องความฉลาด โง่เขลา เรื่องชู้สาว เหยื่อราคะ เหยื่อสงคราม เรื่องความเป็นครู ความเป็นแม่
และความเป็นเมีย...พวกเธอล้วนมีชะตากรรมและสร้างสีสันรอยจ�ำให้แผ่นดินนี้...” ที่เป็น
เช่นนี้ในมุมมองของผู้ปริทัศน์หนังสือเห็นว่าเพราะผู้ที่บันทึกประวัติศาสตร์คือผู้ชายนั่นเอง
ท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น หากอธิบายในแนวทางสตรีนิยม มาจากปัจจัยของการเหลือรอดของ
เอกสาร บ่ อ ยครั้ ง อยู ่ อ ย่ า งกระจั ด กระจาย และเมื่ อ เหลื อ รอดมาแล้ ว เอกสารเหล่ า นั้ น
ถูกตีความอย่างไร อะไรที่ถูกให้คุณค่าเพื่อจะถูกบันทึก ซึ่งก็จะอยู่เหลือรอดมาจนถึงปัจจุบัน
แน่นอนว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้หญิงมักถูกตัดออกไป นอกจากนั้น นักประวัติศาสตร์มี
การเลือกตีความจากแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ซึ่งถูกก�ำกับด้วยแนวคิดและวิธีวิทยา
บางอย่างที่แตกต่าง ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาวิธีวิทยาที่สามารถเข้าถึงข้อจ�ำกัดทางข้อมูล
ที่เกี่ยวกับผู้หญิง ให้มีการเขียนประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง และใช้หลากวิธีวิทยา การเผย
เรื่องราวของผู้หญิงอยุธยาต่อจากนี้ท่ีมากกว่าการรวบรวมค้นคว้าแกะรอยตัวตนผู้หญิงทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ จึงอาจต้องอาศัยหลักฐานอื่นร่วมด้วย ทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ รวมถึงเรื่องเล่าต�ำนานต่างๆ และอธิบายให้พ้นจากกรอบทางประวัติศาสตร์
ที่มีโครงเรื่องหลักถูกครอบง�ำด้วยบทบาทของผู้ชาย แต่อาจต้องหันมาเล่าในมุมมองที่เป็น
จุดยืนและความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงบ้าง แต่ทั้งนี้เมื่อได้ชื่อว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วอาจจะ
ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานรองรั บ แต่ มี อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ จ ะชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า หลั ก ฐานไม่ มี ค วามชอบธรรมใน
การเอามาเล่าเรื่องราวของผู้หญิง ก็คือการวิพากษ์การใช้หลักฐาน การวิพากษ์เอกสาร
จดหมายเหตุต่างๆ ว่ามีอคติอย่างไรบ้างต่อการบันทึกเรื่องราวของผู้หญิงในประวัติศาสตร์
ที่ผ่านมา
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