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 หัวข้อวิจัยหัวข้อน้ีเกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาฉลองพระองค์ที่ใช้ในพิธีการของพระ
มเหสีในราชวงศ์โชซอน โดยใช้การศึกษาเปรียบเทียบผ่านทางซีรีย์เกาหลี ด้วยเหตุผลว่า ฮันบกหรือเคร่ือง
แต่งกายแบบโบราณของชาวเกาหลีในความรับรู้ปัจจุบันของชาวต่างชาติน้ันเป็นที่รู้จักผ่านทางสื่อต่างๆ
โดยเฉพาะจากทาง ซากึก หรือซีรีย์อิงประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมในวงกว้าง และสามารถ
เข้าถึงความความคิดของผู้ชมได้ง่าย ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงเลือกซีรีย์เรื่อง จาง อ๊กจอง (2013) มาศึกษา
เปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งจากเอกสาร ภาพถ่าย และหลักฐานชุดจริง 
ว่าในซีรีย์มีความถูกต้องในการนําเสนอหรือไม่ 

 จากการศึกษาฉลองพระองค์ในพิธีการตามซีรีย์จาง อ๊กจองสามารถสรุปได้ว่า ฉลองพระองค์ใน
พิธีการของพระมเหสี สมัยพระเจ้าซุกจงจากซีรีย์ สามารถแบ่งได้เป็น ฉลองพระองค์ในพิธีการเล็ก เช่นชุด
ทังเอ วอนซัม ซึ่งใช้ในพิธีการทั่วไปเช่นต้อนรับแขก พิธีเฉลิมฉลองตามเทศกาล และฉลองพระองค์ในพิธี
การใหญ่เช่น ชุดชีจ็อกเก ชุดซังรเยบก ใช้ในพิธีตามข้อบังคับข้อรัฐ ซึ่งชุดทั้งหมดล้วนได้แรงบันดาลใจและ
พัฒนาแบบมาจากชุดของพระมเหสีในราชวงศ์ซ่ง และหมิง แต่ทั้งน้ีซีรีย์ไม่ได้นําเสนอชุดในพิธีการของพระ
มเหสีทั้งหมดเช่น ชุดกุกเอ ที่เป็นชุดแทนสัญลักษณ์ตําแหน่งของพระเมหสีโดยเฉพาะไม่ได้ถูกยกนํามา
เสนออย่างซีรีย์เรื่องอ่ืนๆที่ใช้โครงเรื่องในช่วงระยะใกล้เคียงกัน 

 ในเรื่องของความถูกต้องของรูปแบบ พบว่าในซีรีย์นําเสนอฉลองพระองค์ของพระมเหสีได้
ค่อนข้างถูกต้องในรูปแบบฉลองพระองค์ทั้งสองชนิด แต่ก็พบว่ามีความผิดพลาดในการนําเสนอบาง
ประการเช่นกัน ซึ่งจะอยู่ในชุดพิธีการเล็กเช่นชุดทังเอ และวอนซัม ที่มีการใช้สีไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ประวัติศาสตร์ แต่ในองค์ประกอบเช่นลายสัญลักษณ์บนชุดพบว่ามีใช้การลายมงคลแบบจีนที่นิยมในช่วง
น้ันอย่างถูกต้อง แต่ทั้งน้ีความคลาเดเคล่ือนก็ยังพบได้ในเคร่ืองประดับอีก คือการใช้บี-นยอกับช็อบจีเป็น
เคร่ืองประดับศีรษะคู่กับชุดทังเอที่นิยมใช้หลังสมัยพระเจ้าซุกจง มาใช้แทนวิกผมออ-ยอ-มอรี เพ่ือ
ตอบสนองความสวยงามมากกว่าเท็จจริง ซึ่งต่างจากส่วนของชุดในพิธีการใหญ่เช่นชุด ชีจ็อกเก ซังรเยบก 
น้ันพบว่าในซีรีย์มีการใช้รูปแบบของชุดและเคร่ืองประดับศีรษะที่ตรงกับประวัติศาสตร์ค่อนข้างดีแล้ว 
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 ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตรจารย์  ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช อาจารย์ที่ปรึกษาที่ช่วยช้ีแนะแนว
ทางการทํางานและช้ีนําแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆตลอดในการทําวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ ที่ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และให้
คําแนะนําในข้อบกพร่อง จนวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสามารถออกมาเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ได้ในขณะนี้ 

 ขอบคุณเพ่ือนๆเอกประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่มีส่วนช่วยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงจริญญาเพ่ือนรักที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษา ทั้งภาษาจีนและภาษา
เกาหลี 

 สุดท้ายขอขอบคุณคณะโบราณคดี อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ และอาจารย์หมวดวิชา
ประวัติศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความรู้แก่ข้าพเจ้ามาตลอด4ปี ให้ประสบการณ์ดีๆ และทัศนคติใหม่ๆที่ข้าพเจ้า
ไม่เคยประสบมาก่อน  
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บทที่1 

   บทนาํ 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 

  เน่ืองด้วยเกาหลีเป็นดินแดนที่อยู่ใกล้กับจีนที่เป็นอู่อารยธรรมและเป็นอาณาจักรใหญ่มายาวนาน
หลายพันปี ทําให้เกาหลีเป็นดินแดนที่ได้รับอิทธิพลจากจีนโดยตรงและยาวนานกว่าพ้ืนที่อ่ืน1 ในช่วง
อาณาจักรโชซอนยังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรน้ันโชซอนมีการติดต่อกับราชวงศ์หมิงและชิง
ของประเทศจีนให้เห็นอยู่ไม่ขาด ความสัมพันธ์การติดต่อไปมาของสองอาณาจักรน้ีทําให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและทําให้เกิดอิทธิพลศิลปะแบบจีนในทุกด้านอาณาจักรโชซอน นอกจาก
รูปแบบทางศิลปกรรมแล้ว อิทธิพลความคิดทางระบบการปกครองในช่วงสมัยโชซอนยังได้ลัทธิขงจ๊ืออย่าง
จีนเข้ามาเป็นกลไกหลักในการปกครองของรัฐ แนวทางการดําเนินชีวิตและพิธีต่างๆตามลัทธิขงจ๊ือ ต่าง
เข้ามากลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจําวัน2 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นน้ีเป็นอิทธิพลหลักที่ส่งผลกลายเป็น
กฎร่างข้อบังคับหลักให้แก่พิธีการในราชสํานัก และยังสัมพันธ์กับการส่งผลต่อรูปแบบเครื่องแต่งกายในพิธี
การต่างๆของชนช้ันสูง  

 ฉลองพระองค์ในพิธีการของพระมเหสีน้ันถูกแบ่งเป็นหลายชนิดด้วยกัน ทั้งชุดเครื่องแบบทางการ 
ชุดในโอกาสพิเศษตามเทศกาล ชุดในพิธีการใหญ่ของราชสํานัก ทั้งหมดล้วนได้รับรูปแบบจากประเทศจีน
มาไม่มากก็น้อย เริ่มแรกโชซอนรับเอารูปแบบของเคร่ืองแต่งกายรวมถึงเคร่ืองประดับศีรษะอย่าง
ราชวงศ์หมิงมาใช้เป็นเครื่องแต่งกายของตนในตอนต้นอาณาจักร แต่หลังจากน้ันก็มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบทีละเล็กละน้อยเพ่ือให้เข้ากับวัฒนธรรมของตนและเพ่ือป้องกันไม่ให้ไปเหมือนเครื่องแต่งกายของ
พระมเหสีจีนมากเกินไป เพราะในขนาดนั้นจีนมีอิทธิพลทางการเมืองกับโชซอนมาก อาณาจักรโชซอนต้อง
แสดงความนอบน้อมต่ออาณาจักรจีนอยู่เสมอ ซึ่งถึงแม้รูปแบบเคร่ืองแต่งกายจะถูกพัฒนาให้เปลี่ยน
รูปแบบไปแต่ยังคงมีคติทางความเช่ือบางประการในด้านของสัญลักษณ์ และคติแบบจีนอยู่เรื่อยมาจนถึง
ก่อนช่วงอิทธิพลเคร่ืองแต่งกายอย่างตะวันตกจะเข้ามาในราชสํานัก 

  ในการศึกษาเครื่องแต่งกายในพิธีการของพระมเหสีในราชวงศ์โชซอน ช่วงพระเจ้าซุกจงนี้ จะมุ่ง
ศึกษาถึงเครื่องแต่งกายในพิธีการของสตรีในราชสํานักเท่าน้ัน โดยศึกษาจากเอกสาร หรือจากภาพถ่ายเก่า
ที่สามารถทําให้เห็นรูปแบบของเครื่องแต่งกายจริงตามประวัติศาสตร์เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องในด้าน

                                                            
1 อนุช อาภาภิรม.สงครามเย็นในแดนโสมวิกฤตที่ยังไม่สิ้น.(กรุงเทพฯ : มติชน, 2558),หน้า 23 
2 ไพบูลย์ ปีตะเสน.ประวัติศาสตร์เกาหล ี: จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงราชวงศ์สุดท้าย.(กรุงเทพฯ : คงวุฒิคุณากร, 2545),หน้า 148 
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รูปแบบ และใช้การศึกษาเคร่ืองแต่งกายจากในซีรีย์จาง อ๊กจอง (เวอร์ช่ันปี2013)ร่วม เน่ืองจากเป็นซีรีย์ที่
อยู่ในช่วงหลังการเปลี่ยนผ่านระหว่างอํานาจของราชวงศ์หมิงและชิง และมีกล่าวถึงการทําเครื่องแต่งกาย
ในราชสํานักโชซอนค่อนข้างมากเช่น ขอบเขตรูปแบบของชุดที่จํากัดใช้เฉพาะสําหรับพิธีการๆหน่ึง ปัจจัย
เรื่องของสีในเคร่ืองแต่งกายที่เป็นสิ่งแสดงถึงฐานันดรของผู้สวมใส่ เป็นต้น จึงน่าจะเป็นประเด็นในการ
เช่ือมโยงการศึกษาที่ดีในการศึกษาครั้งน้ีได้ โดยในการศึกษาจะยกตัวอย่างการเปรียบเทียบการแต่งกาย
ของสตรีในราชสํานักโชซอนสมัยพระเจ้าซุกจงในระดับตําแหน่งวังบี (พระมเหสี) เป็นหลัก โดยอาจ
กล่าวถึงสตรีลําดับอ่ืนบ้างตามบริบทของเน้ือหาที่จําเป็น 

   

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงคข์องการศกึษา 

 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงการแต่งกายในพิธีการของสตรีในตําแหน่งวังบี (พระมเหสี) ในราช
สํานักโชซอน สมัยพระเจ้าซุกจง จากซีรีย์เกาหลีเร่ืองจาง อ๊กจอง(2013)  ว่ามีรูปแบบอย่างไรและใกล้เคียง
ความเป็นจริงตามประวัติศาสตร์หรือไม่  

 2.เข้าใจถึงอิทธิพลรูปแบบศิลปะจีน และการเมือง การสังคมในสมัยน้ันว่ามีผลต่อรูปแบบเคร่ือง
แต่งกายในสมัยโชซอนอย่างไร 

สมมติฐานของการศึกษา 

 อิทธิพลทางการเมืองและอิทธิพลการแต่งกายอย่างราชวงศ์หมิง เข้ามามีบทบาทกับราชสํานักโช
ซอนมาต้ังแต่ต้นอาณาจักรจนถึงช่วงพระเจ้าอินโจ หลังจากน้ันอํานาจของราชวงศ์หมิงต่อโชซอนได้จบลง
เพราะราชวงศ์ชิงขึ้นมาปกครองแทนก่อนถึงช่วงพระเจ้าซุกจง ทั้งน้ีอิทธิพลการแต่งกายแบบราชวงศ์หมิงก็
ยังไม่ได้หายไปจากราชสํานัก ยังคงปรากฏรูปแบบฉลองพระองค์ตามอิทธิพลราชวงศ์หมิงทั้งในกษัตริย์
และพระมเหสี ซึ่งฉลองพระองค์ของพระมเหสีในราชสํานักเมื่อสืบรูปแบบแล้วพบว่าใช้พ้ืนฐานตาม
จักรพรรดินีจีนช่วงราชวงศ์หมิงทั้งสิ้น โดยมีความใกล้เคียงมากในชุดแบบพิธีการเป็นหลัก ทั้งน้ีรูปแบบที่
ได้รับมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบวัฒนธรรมของตนมากข้ึนเมื่อเวลาผ่านเลยมา 

 ซีรีย์เรื่องจาง อ๊กจองเป็นซีรีย์ที่ใช้โครงเรื่องอยู่ในช่วงพระเจ้าซุกจง ซึ่งเป็นช่วงหลังจากการ
เปลี่ยนผ่านอํานาจจากราชวงศ์หมิงมาเป็นราชวงศ์ชิงไม่นาน จึงมีความน่าสนใจว่าฉลองพระองค์ของ
กษัตริย์และพระมเหสีในราชวงศ์โชซอนมีการปรับเปลี่ยนจากก่อนหน้าที่ยึดแบบตามราชวงศ์หมิงหรือไม่ 
เพราะจากการศึกษาพบว่าก่อนหน้าสมัยพระเจ้าซุกจงก็เพ่ิงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเครื่องแต่งกายของ
พระมเหสีด้วย รวมถึงรูปแบบเคร่ืองประดับศีรษะที่มีหลากหลายชนิด  จึงน่าสนใจว่าเคร่ืองแบบการแต่ง
กายในซีรีย์น้ีจะสามารถสื่อออกมาอย่างไร 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาจากการเคร่ืองแต่งกายในชุดพิธีการของพระมเหสีในราชสํานักโชซอนเป็นหลัก โดยศึกษา
จากข้อมูลในเอกสารหรือภาพจิตรกรรมโบราณที่บันทึกเก่ียวกับเร่ืองพิธีการและข้อบังคับเคร่ืองแต่งกายใน
พิธีการไว้ในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นจักรวรรดิเกาหลี โดยใช้การศึกษาภาพถ่ายเก่าสมัยจักรวรรดิ
เกาหลีและหลักฐานจริงที่หลงเหลืออยู่มาศึกษาเปรียบเทียบพร้อมกันเพ่ือทําความเข้าใจในข้อเท็จจริงตาม
ประวัติศาสตร์ร่วมด้วย จากน้ันจึงศึกษารูปแบบฉลองพระองค์ในชุดพิธีการของสตรีโชซอนระดับพระมเหสี 
สมัยพระเจ้าซุกจง จากการรับชมซีรีย์ จาง อ๊กจอง (2013) เพ่ือนํามาเปรียบเทียบรูปแบบความเข้าใจใน
ยุคปัจจุบันที่ถ่ายทอดออกมา 

 

ขั้นตอนการศกึษา 

 1.ศึกษาเอกสารและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือเฉพาะเร่ืองราชวงศ์โชซอน และศิลปะ
ในช่วงราชวงศ์โชซอน บทความวิจัย เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องหรือเป็นองค์กรโดยตรง 

 2.เก็บข้อมูลจากการชมซีรีย์เรื่องจาง อ๊กจอง (2013) 

 2. รวบรวมข้อมูลทั้งหมด และนําข้อมูลทั้งหมดมาจําแนก และตีความวิเคราะห์ถึงที่มาและความ
แตกต่างของเคร่ืองแต่งกายของพระมเหสีในราชวงศ์โชซอนว่ามีที่มาเหมือนหรือต่างอิทธิพลจีนอย่างไร 
และนําข้อมูลที่ได้จากการรับชมซีรีย์มาเปรียบเทียบ 

 3. สรุปผลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 

 4. นําเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา โดยการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 

 

แหล่งข้อมูลท่ีใช้ศึกษา 

 1. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ และวิทยาเขตสนามจันทร์ 

 2. Korean Cultural Center in Thailand (สุขุมวิท) 

 3. สื่อออนไลน์จากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
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บทที่2 

ฉลองพระองคใ์นงานพิธีการของพระมเหสใีนราชสาํนักโชซอน  

  

  อาณาจักรโบราณในประเทศเกาหลีน้ันทราบกันดีว่ามักได้รับการแผ่อิทธิพลต่างๆจากประเทศจีน
มาแทบทุกสิ่งเน่ืองจากมีเขตแดนที่ใกล้กัน มีการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้า การร่วมมือกันสู้รบกับอาณาจักร
อ่ืนๆ รวมถึงการตกอยู่ภายใต้อาณัติของประเทศจีนมาหลายยุคสมัยน้ันล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดอิทธิพล
จีนในแผ่นดินเกาหลี ซึ่งเห็นได้จากทั้งภาษา ศิลปวัฒนธรรมต่างๆต่างพบว่าเดินตามรอยแบบประเทศจีน
แบบใกล้ชิด  

 อาณาจักรโชซอน (ค.ศ.1392-1910) ยึดแนวทางสร้างพันธมิตรกับราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-
1644)และราชวงศ์ชิงของจีน (ค.ศ.1644-1911) สืบจากอิทธิพลของประเทศจีนต้ังแต่ราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.
960-1279) ลงมาในอาณาจักรโครยอก่อนหน้าอาณาจักรโชซอน พระเจ้าแทโจปฐมกษัตริย์ทรงโปรด
อุปถัมภ์ลัทธิขงจื๊อใหม่อย่างเป็นทางการ1 ซึ่งเป็นแนวทางการปกครองของรัฐตามแบบประเทศจีน ลัทธิ
ขงจื๊อได้ก่อรูปเป็นโครงสร้างทางชนช้ัน และได้จัดกลไกรัฐและกลไกการปกครอง กฎระเบียบและกฎหมาย 
ภาษาและวรรณกรรม ไปจนถึงแบบวิถีดําเนินชีวิตผู้คน2 พิธีกรรมในชีวิตประจําวันที่เคยอิงอยู่กับพุทธ
ศาสนาในสมัยอาณาจักรโครยอก็เปลี่ยนไปอิงกับลัทธิขงจื๊อใหม่เมื่อเริ่มแผ่นดินใหม่ เช่น พิธีการแต่งงาน 
งานศพ หรือการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ3 ซึ่งนอกจากกษัตริย์โชซอนจะจัดระบบรัฐและพิธีการตามลัทธิขงจ๊ือ
ใหม่น้ีตามแบบราชวงศ์หมิงแล้ว ยังรับเอาร่างกฎหมายราชวงศ์หมิงและเลียนแบบเคร่ืองแต่งกายราชวงศ์ห
มิง4 ด้วย 

 รูปแบบฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์และพระมเหสีในราชวงศ์โชซอน มีการรับเอารูปแบบ
มาจากจีนได้ค่อนข้างชัดเจนเช่น ในฉลองพระองค์ของกษัตริย์ใช้ ชุดกน-รโยงโพ (gonryongpo 곤룡포) 
คือชุดคลุมแขนยาวสีแดงหรือนํ้าเงินประดับตรารูปมังกรที่ นํารูปแบบมาจาก Gongfu (公服) ของ
จักรพรรดิราชวงศ์หมิงมาใช้ตอนต้น-ปลายราชวงศ์ โดยไม่ละเมิดกฏของสีคือการใช้สีเหลืองแทนสถานะ
จักรพรรดิมาใช้ในอาณาจักรของตน แต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านมาเป็นจักรวรรดิ กษัตริย์โชซอนได้เปลี่ยนฉลอง
พระองค์เป็น ฮวาง-รโยงโพ (Hwangryong-po 황룡포) เสื้อคลุมสีเหลืองตามแบบคติจักรพรรดิจีนทั้งที่

                                                            
1 ไพบูลย์ ปีตะเสน.ประวัติศาสตร์เกาหลี : จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงราชวงศ์สุดท้าย.(กรุงเทพฯ : คงวุฒิคุณากร, 2545),หน้า146 
2 เรื่องเดียวกัน,หน้า55 
3 เรื่องเดียวกัน,หน้า148 
4 Yoon Hee Kwon.The symbolic and decorative function of motifs in Korean woven silk design : 1875-1975.(Ann 
Arbor, Mich. : University Microfilms International, 1985),p38 
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ก่อนหน้าเป็นสีต้องห้าม นอกจากน้ีอิทธิพลเคร่ืองแต่งกายแบบอย่างจีนยังครอบคลุมไปถึงชุดของเหล่าขุน
นางในราชสํานักและชุดบัณฑิตในลัทธิขงจื๊อใหม่  

 ในส่วนของสตรีระดับพระมเหสีน้ันได้รับรูปแบบเคร่ืองแต่งกายจากจักรพรรดินีจีนเช่นกัน ทั้งชุดที่
ไม่เป็นทางการและเป็นทางการ แต่โดยส่วนมากมักจะพบรูปแบบที่ใกล้เคียงในรูปแบบชุดที่ใช้ในพิธีการ
เสียมากกว่า ซึ่งในระยะแรกรูปแบบของชุดและเครื่องประดับศีรษะมีลักษณะที่เหมือนกันแทบทุกประการ 
แต่หลังจากนั้นในช่วงตอนกลางของของราชวงศ์ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นลักษณะของตนมาก
ขึ้น แต่พ้ืนฐานรูปแบบของชุดคือชุดเสื้อคลุมแขนกว้างและคติความเชื่อทั้งในสีและลายสัญลักษณ์ต่างๆ
แบบจีนยังคงอยู่ค่อนข้างหนักแน่น ซึ่งรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไปมานี้ต่างสัมพันธ์กับเร่ืองทางการเมืองด้วย 

 ระบบกลไกการปกครองที่เน้นลัทธิขงจื๊อใหม่ในการขับเคลื่อนรัฐ มีหลักสําคัญประการหน่ึงคือให้
ความสําคัญกับบุรุษมากกว่าสตรีในเรื่องของหลักกตัญญูและการปกครอง จึงพบได้ว่าบทบาทของสตรีใน
ราชสํานักโชซอนน้ันมีปรากฏให้เห็นไม่มาก พระมเหสีมีอํานาจแค่เพียงเฉพาะในเขตวังหลัง การปรากฏตัว
ร่วมกับกษัตริย์น้ันมักจะพบให้เห็นไม่ได้บ่อย จะมีบ้างเฉพาะในงานพิธีการท่ีกษัตริย์กับพระมเหสีต้องออก
งานร่วมกันทั้งน้ีก็เป็นไปเพ่ือเสริมภาพลักษณ์ของกษัตริย์ในฐานะบิดาและมารดาของแผ่นดิน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้นหลักฐานทางศิลปกรรมต่างๆน้ันจึงไม่ได้สื่อถึงบทบาทของพระมเหสีมากเท่าที่ควร 
การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เก่ียวกับภาพเหมือนของพระมเหสีน้ันไม่ค่อยมีหลักฐานหลงเหลืออยู่
เท่าไหร่ จะมีพอปรากฏให้เห็นบ้างในภาพจิตรกรรมและบันทึกในพิธีการต่างๆของราชสํานักท่ีบันทึกไว้ แต่
ก็ไม่ชัดเจนเพราะภาพพิธีการส่วนมากจะเป็นภาพขบวนพิธี เช้ือพระวงศ์มักจะประทับอยู่ในพาหนะจึงไม่
เผยถึงภาพวาดตัวบุคคล รวมถึงภาพที่เกี่ยวกับโถงปรัมพิธีก็ไม่ค่อยปรากฏภาพการวาดสตรีชนช้ันสูงเลย  
ส่วนมากจะวาดภาพเฉพาะพวกขุนนาง กับพวกข้าราชบริพารที่มาเข้าร่วมพีธีกรรม ทั้งน้ีมีข้อสันนิษฐานว่า
หลักฐานเก่ียวกับสตรีน้อยอาจเป็นเพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ส่วนหน่ึงได้ถูกทําลายไปในช่วงของ
สงคราม  

 แม้ว่าจะมีหลักฐานร่วมสมัยอยู่บ้าง แต่ก็ดูเหมือนจะไม่เพียงพอต่อการศึกษารูปแบบฉลอง
พระองค์ในพิธีการทั้งหมดของพระมเหสี สมัยพระเจ้าซุกจง จึงอาจต้องศึกษาภาพจากในตําราหรือบันทึก
ของราชสํานัก หรือหลักฐานจริงของเครื่องแต่งกายพระมเหสีที่หลงเหลืออยู่ในช่วงจักรวรรดิเกาหลีในช่วง
ของพระเจ้าโคจง (จักรพรรดิควางมู ค.ศ.1897-1907) และพระเจ้าซุนจง (จักรพรรดิยุงฮี ค.ศ.1907-
1910)5 ประกอบเพ่ิมเป็นหลัก 

 

 
                                                            
5 ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.ศิลปะเกาหลี.(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554),หน้า 436 
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1.เครื่องแต่งกายในพิธีการพิเศษขนาดเล็ก  

 1.1) ฉลองพระองค์ในเครื่องแบบชุดทางการปกติ  

 จอโกรีและกระโปรงเป็นชุดที่พบเห็นได้ทั่วไปในสภาพสังคมโชซอน เน่ืองจากเป็นเคร่ืองแต่งกาย
รูปแบบที่เรียบง่ายใช้ใส่ในชีวิตประจําวันทั้งสตรีสามัญชนและสตรีชนช้ันสูง โดยจอโกรี6 กับกระโปรงน้ีใช้
สวมใส่เป็นช้ันที่สองทับชุดช้ันในช้ันแรก ชุดฉลองพระองค์ของพระมเหสีหรือสตรีลําดับสูงในราชสํานัก 
หากเป็นในวันปกติที่ไม่ได้ออกไปดําเนินภารกิจข้างนอกพระตําหนัก หรือต้องเข้าพบแขกอ่ืนใด เคร่ืองแต่ง
กายน้ันจะใช้การสวมใส่จอโกรีกับกระโปรง โดยถือว่าเป็นชุดที่ไม่เป็นทางการของพระมเหสีหากไม่ได้
ปฏิบัติงานใดๆในวันน้ัน พบหลักฐานสนับสนุนในภาพถ่ายช่วงปลายจักรวรรดิ ในภาพของพระมเหสีซุน
จองฮโยพระมเหสีองค์ที่2ของพระเจ้าซุนจง (ค.ศ.1907-1910) (ภาพที่1) น้ันฉลองพระองค์จอโกรีเรียบๆ
กับกระโปรง สวมเครื่องประดับศีรษะบี-นยอป่ินปักผมรูปนกฟีนิกซ์หรือมังกรตามลําดับยศ และคาดช็อบ
จ7ี เป็นรูปแบบที่เรียบง่ายหากประทับอยู่ภายในพระตําหนัก  

 เมื่อมีการประกอบพิธีขนาดเล็กในราชสํานัก รูปแบบเครื่องแต่งกายของตําแหน่งวังบีหรือพระ
มเหสีจะเพิ่มเครื่องแต่งกายขึ้นอีกช้ันหน่ึงเป็นช้ันที่สามคือการสวมใส่เสื้อคลุมตัวยาว ทังเอ (dang-ui 당의) 

หรือเรียกว่า ทังจอโกรี ทังจ็อกซัม หรือทังฮันซัมก็ได้เช่นกัน รูปแบบทังเอคล้ายกับจอโกรีคือเสื้อที่มีแขน
ยาวผูกปมเชือกที่ด้านหน้าแต่ตัวสั้นกว่า (ตามรูปแบบสมัยกลาง-ปลายโชซอน) ทังเอเป็นเสื้อที่มีลักษณะ
เป็นเสื้อตัวยาวถึงประมาณบ้ันเอว ผ่าด้านสีข้างออกสูงต้ังแต่ขอบรักแร้ถึงปลายชายเส้ือ เมื่อประกบเสื้อทั้ง
สองข้างผูกเข้าด้วยกันชายเสื้อจะมีลักษณะขอบเว้าเข้าโค้งงดงามเสมือนรูปพระจันทร์เสี้ยว8 (ภาพท่ี2) 
หากขาดองค์ประกอบน้ี กล่าวคือหากชายเส้ือตัดตรง ทังเอก็จะมีลักษณะเหมือนจอโกรีแทบไม่ผิดเพ้ียน 
บริเวณขอบคอเสื้อ (ดงจอง) และบริเวณขอบข้อมือ ของทังเอมักทําเป็นขอบสีขาวเสมอ ทังเอใช้สวมใส่ทับ
จอโกรีและมักใส่คู่กับกระโปรงยาวสีแดงหรือสีนํ้าเงินเป็นหลัก โดยเริ่มใช้ในสมัยเจ้าชายควางแฮ (ค.ศ.
1608-1622) ลงมาจนถึงช่วงปลายจักรวรรดิเกาหลี วัตถุประสงค์หลักของทังเอน้ันใช้สวมใส่เป็น
เครื่องแบบชุดทางการแบบง่ายของพระมเหสีเมื่อประทับอยู่ในพระราชวังหรือต้องออกนอกพระราชวัง 
และใช้สวมใส่ในโอกาสงานพิธีการขนาดเล็กในราชสํานักด้วยเช่น พิธีงานเลี้ยงต้อนรับแขกขนาดย่อย 
เทศกาลดันโน เทศกาลชูซ็อก9เป็นต้น  

                                                            
6 เส้ือแขนยาวตัวบน สวมทับกระโปรง มักใช้สวมใส่ทั้งในสตรีชาววังและสามัญชน โดยระยะแรกของต้นโชซอน จอโกรีมีลักษณะเป็นเส้ือตัว
ยาวถึงเอว และค่อยๆปรับระดับให้ส้ันขึ้นในช่วงกลาง-ปลายโชซอน โดยช่วงปลายโชซอนพบว่าปรับระดับส้ันขึ้นมากคืออยู่ในระดับส้ันสูง
เหนือหน้าอก 
7 เคร่ืองประดับศีรษะเป็นแถบผ้าไหมสีดําคล้ายเลียนแบบเส้นผมประดับด้วยเคร่ืองประดับรูปทรงต่างๆใช้ผูกที่ตรงกลางศีรษะ 
8 Lee Ros, Cho In-soo,Woo Hyunsoo and others. Treasures from Korea : Arts and Culture of The Joseon Dynasty 
1392-1910.( Philadelphia : Philadelphia Museum of Art, 2014),p.184 
9 국립고궁박물관, 조선 왕실의 보물. ( Korea : 보림, 2008),p.53 
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 จากลักษณะดังกล่าวข้างต้นทําให้ทราบว่าทังเอเป็นรูปแบบเสื้อชนิดหน่ึงที่พระมเหสีใช้สวมใส่ แต่
ในความเป็นจริงแล้วน้ัน ทังเอใช้สวมใส่เป็นเครื่องแบบทางการของสตรีลําดับอ่ืนๆในราชสํานักด้วย ด้วย
เหตุน้ีจึงต้องมีการทํารูปแบบที่แตกต่างกันเพ่ือแยกระดับพระมเหสีและเช้ือพระวงศ์หญิงกับสตรีระดับล่าง
เช่น พวกนางใน ออกจากทังเอของชนช้ันสูง โดยทังเอของตําแหน่งแทบี (พระราชมารดาของกษัตริย์) แท
วังแทบี (พระปัยยิกา ย่าหรือยายทวดของกษัตริย์) กงจู และโองจู (เจ้าหญิง หรือพระธิดาของกษัตริย์) จะ
สวมใส่ทังเอที่มีการประดับโป (Bo 보)10 รูปมังกร 5 เล็บเรียกว่า โอโจ-รโยงโป ที่ไหล่ทั้งสองด้าน หน้าอก 
และด้านหลัง หากเป็นสตรีตําแหน่งฮูกุง (พระสนม) จะไม่มีการประดับโปบอกถึงฐานะของผู้สวมใส่ สีของ
ทังเอก็เป็นสิ่งกําหนดลําดับช้ันผู้สวมใส่ด้วยเช่นกัน โดยในพิธีการกําหนดให้พระมเหสีสวมใส่ทังเอสีออก
ม่วงแดง พระชายาขององค์รัชทายาทและเจ้าหญิงใส่ทังเอสีเขียว11 หลักฐานที่ยืนยันข้อเท็จจริงข้างต้นน้ี
พบจากหลักฐานชุดและภาพถ่ายขององค์หญิงต็อกฮเย พระธิดาในพระเจ้าโคจงกับพระสนมสกุลยาง ที่
ฉลองพระองค์ด้วยทังเอสีเขียวประดับด้วยโป (ภาพท่ี3) รูปแบบปกติของทังเอมักมีโนรีแก12ห้อยประดับ 
(ภาพที่4) ที่ตรงปมเชือกผูกของเสื้อ (โกรึม) เสมอเพ่ือความสวยงามและประโยชน์การใช้สอยเช่น ใส่เคร่ือง
หอม ห้อยมีดพก เป็นต้น การสวมทังเอมักสวมใส่คู่กับเคร่ืองประดับศีรษะวิกผมออ-ยอ-มอรี13 คู่กันกับชุด
เสมอมาต้ังแต่ช่วงต้นราชวงศ์ แต่ในสมัยพระเจ้ายองโจ (ค.ศ1724-1776) ลงมาได้มีการปรับเปลี่ยนลด
รูปแบบของเครื่องประดับศีรษะออ-ยอ-มอรีมาใช้เคร่ืองประดับศีรษะฮวากวาน14 (ภาพท่ี5) หรือใช้บี-นยอ
กับช็อบจีที่มีขนาดย่อมลงกว่าควบคู่แทน ซึ่งในภาพถ่ายขององค์หญิงต็อกฮเยสามารถเห็นรูปแบบของทัง
เอและเคร่ืองประดับศีรษะที่เปลี่ยนแปลงลงมาช่วงปลายราชวงศ์น้ี  

 ทังเอของสตรีเช้ือพระวงศ์และพระสนมจะมีการประดับลายเสื้อด้วยลายพิมพ์ทองเสมอเพ่ือเน้น
ยํ้าฐานะ โดยทั่วไปพ้ืนลายของทังเอของสตรีชนช้ันสูงมีการทําลวดลายตกแต่งด้วยสัญลักษณ์พิเศษเช่น 
การทอลายนกฟีนิกซ์ ลายดอกไม้มงคล และลายอักษรจีนเป็นหลัก15 ลวดลายเหล่าน้ีเป็นรูปแบบ

                                                            
10 โป คือการทําป้ายวงกลมประดับรูปมังกร(โยงโป) เพ่ือบอกฐานะระดับสูงสุดของผู้สวมใส่ โดยพระเจ้าเซจงเป็นพระองค์แรกที่เร่ิมใช้ยงโป
หรือโปสัญลักษณ์รูปมังกร4เล็บในช่วงค.ศ.1446 ต่อมาในช่วงของพระเจ้าโคจงประกาศยกเกาหลีเป็นจักรวรรดิเกาหลีในค.ศ.1897 ยงโปได้
ยกขึ้นเป็น กึมซู โอโจ ยงโป สัญลักษณ์รูปมังกร5เล็บ วัสดุที่ใช้เย็บโปมักทําจากด้ายทองคําเป็นหลัก โดยความต่างของโปในบุรุษและสตรีจะ
สังเกตได้จาก ของบุรุษจะทําเป็นขอบหยักโค้ง ส่วนในสตรีจะทําเป็นขอบโค้งเรียบ 
11 The Korean Foundation. Hanbok : Timeless Fashion Tradition.(Seoul : Seoul Selection, 2013.),p.52 
12 เคร่ืองประดับและเป็นที่แขวนมีดพกขนาดเล็กไว้ใช้ป้องกันตัวท่ีผู้หญิงโชซอนใช้ใส่ที่คาดเอวของกระโปรงหรือบนสายที่ผูกบนเส้ือตัวนอก 
โนรีแกมักใช้แขวนเป็นชุด โดยมีรูปแบบเป็น1ชิ้น(ทันจัก) 3ชิ้น (ซัมจัก) 5ชิ้น(โอจัก) หรือ7ชิ้น(ชีจัก) ชนิดทันจักและซัมจักนั้นเป็นแบบธรรมดา
ที่สุด ซัมจักแบ่งออกไปเป็น แดซัมจัก จองซัมจัก และโซซัมจัก ตามขนาด แดซัมจักมีขนาดใหญ่ที่สุดและมีความหรูหราสุด ตามเดิมมีข้อจํากัด
ในการใช้แค่ผู้หญิงในราชสํานักและชนช้ันขุนนาง แต่ภายหลังสามัญชนก็ได้รับอนุญาตให้ใช้เช่นกัน  
13 วิกผมเปีย มักประดับด้วยตอลจัม3ชิ้น(เคร่ืองประดับปิ่นปักผมทรงกลม)  นิยมต้ังแต่ต้นจนถึงกลางราชวงศ์ ถูกลดความสําคัญลงสมัยพระ
เจ้ายองโจ เนื่องจากมีความฟุ่มเฟือย  
14 ฮวากวานเป็นมงกุฎขนาดเล็กประดับอัมณีต่างๆ ใช้ในพิธีการพิเศษในช่วงโชซอนเหมือนออ-ยอ-มอรี มีขนาดเล็กและเบากว่า มักใช้สวม
ประดับคู่กับชุดวอนซัม หรือชุดฮวัลรซ ชุดของสตรีระดับเจ้าหญิง หรือสตรีชนชั้นขุนนาง ในพิธีการแต่งงาน  
15 The Korean Foundation. Hanbok : Timeless Fashion Tradition,p.52-53 
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สัญลักษณ์มงคลที่ใช้บนทังเอโดยไม่มีการประดับจุดที่ตายตัวสําหรับสัญลักษณ์มงคลใดๆนัก เพราะทังเอ
แต่ละช้ินมีรูปแบบเฉพาะต่างกันไปตามแต่ผู้ออกแบบตัดเย็บซึ่งบางครั้งลวดลายก็ปรากฏอย่างเด่ียวๆ
บางคร้ังก็ปรากฏการใช้ผสมกัน แต่มักจะคงสัญลักษณ์ที่ใช้ประจําที่สามารถมองเห็นได้อย่างกว้างๆ เป็น
พ้ืนลายของเสื้อโดยเป็นลายที่มาจากอิทธิพลคติความเชื่อของจีนเป็นส่วนมากจําพวกเช่น ลายสัญลักษณ์
สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ การมีบุตรชายหรือการมีบุตรหลานจํานวนมากเป็นลายผลทับทิม ลายลูกพลับ 
ลายเถาพวงองุ่น ลายลูกแพร ลายดอกไม้บาน ลายผลพีช ลายปลา สัญลักษณ์สื่อถึงความสุข ได้แก่ ลาย
ดอกไม้บาน ลายผีเสื้อ ลายค้างคาว ลายเป็ด สัญลักษณ์สื่อถึงความมีอายุยืน อวยพรให้สุขภาพดี ได้แก่ 
ลายผลพีช ลายเถาวัลย์เลื้อย ลายลูกสน ลายค้างคาว5ตัว (โอบก) ลายเมฆ ลายนกกระสา สัญลักษณ์
มงคลประเภทตัวอักษรจีน ได้แก่ ตัวอักษรซู่ (อายุยืน) บก (ความสุข) ฮุย (ความสุข2ช้ัน) และลายผูกข้ึน
เช่นลายกุญแจ  

 นอกจากสัญลักษณ์มงคลต่างๆที่ใช้ในการประดับเป็นลายพ้ืนเสื้อแล้วน้ัน ทังเอยังมีสัญลักษณ์
บอกลําดับช้ันโดยใช้แผ่นป้ายโปที่ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปสัตว์ส่วนมาก เช่นการประดับลายมังกร นกฟีนิกซ์ 
หรือลายไก่ฟ้าที่บริเวณไหล่ หน้าอกและหลัง โดยลายนกฟีนิกซ์และลายไก่ฟ้าน้ีก็สามารปรากฏเป็นพ้ืน
ลายบนเสื้อได้เช่นกัน ยกเว้นมังกรที่จะไม่ค่อยปรากฏให้เห็นในทังเอ แต่พบการทําลวดลายบนพ้ืนเสื้อใน
ฉลองพระองค์ชนิดอ่ืน โดยส่วนมากลายมังกรมักสงวนไว้ที่โยงโป และเครื่องประดับศีรษะมากกว่า 

 

  

 

 

 

 

 

 

(ภาพท่ี1) พระมเหสีซุนจองฮโย ฉลองพระองค์ด้วยจอโกรีกับกระโปรง ในรูปแบบชุดไม่เป็นทางการ 

ท่ีมา :  Wikiwand. สมเด็จพระจักรพรรดินีซุนจอง. วันท่ีสืบค้น 21 ก.พ.2559 เข้าถึงได้จาก 
http://www.wikiwand.com/th/สมเด็จพระจักรพรรดินีซุนจอง 
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(ภาพท่ี2) เสื้อทังเอประดับโปวงกลมลายมังกร สัญลักษณ์ของสตรีเชื้อพระวงศ์ 

ท่ี มา  : Cultural Heritage Adminitration.왕비당의.วัน ท่ี สืบค้น  1 เม .ย .2559 เข้ า ถึ งได้จาก 
http://www.cha.go.kr/korea/heritage/search/Culresult_Db_View.jsp?mc=NS_04_03_01
&VdkVgwKey=18,01030000,11 

(ภาพที่3) องค์หญิงต๊อกฮเย พระธิดาในพระเจ้าโคจง ฉลองพระองค์ในชุดทังเอสีเขียว กับเคร่ืองประดับศีรษะฮวากวาน 

ท่ีมา : National Palace Museum of Korea. Last Princess Deokhye. วันท่ีสืบค้น 14 มี.ค.2559 

เข้าถึงได้จาก http://new.gogung.go.kr/specialView.do 
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(ภาพที่4) ซัมจักโนรีแก (โนรีแก3ชิ้น) 

ท่ีมา :  : Lee Ros, Cho In-soo,Woo Hyunsoo and others. Treasures from 
Korea : Arts and Culture of The Joseon Dynasty 1392-1910,p.177 

(ภาพที่5) รูปแบบเคร่ืองประดับศีรษะฮวากวาน  

ท่ีมา : Korean Cultural Heritage : Seen through Pictures and Names,p.153 
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 1.2) ฉลองพระองค์ในงานเทศกาลหรือโอกาสพิเศษอ่ืนๆ 

 ชุดเครื่องแบบพิเศษทางการอีกชนิดหน่ึงที่พบผ่านหลักฐานจริงและในภาพถ่ายที่หลงเหลือช่วง
ปลายจักรวรรดิเกาหลีค่อนข้างมากคือ ชุดวอนซัม (Won-sum 원삼)  เป็นชุดเสื้อคลุมยาวใช้ในพิธีการ
โอกาสพิเศษอ่ืนๆตามประเพณีหรือตามงานเทศกาลต่างๆเช่น ในพิธีเฉลิมฉลองปีใหม่16 พิธีฉลองวันเกิด 
วอนซัมเป็นชุดหลวงใช้สวมใส่โดยสตรีในราชสํานักทั้งระดับพระมเหสี เช้ือพระวงศ์และนางในระดับสูง มี
ลักษณะคือเสื้อคลุมแขนยาวขนาดใหญ่คล้ายการพัฒนาเสื้อคลุมแขนกว้างของราชวงศ์ถังในจีนมา โดยใช้
ใส่ทับจอโกรีและกระโปรงด้านในเป็นช้ันที่3 หรือเป็นช้ันที่4 หากใส่ทับทังเอ  

 สีและลวดลายของเสื้อคลุมวอนซัมมีความต่างกันตามลําดับช้ันที่ลดหล่ันลงไปของผู้สวมใส่ วอน
ซัมตามตําแหน่งของพระมเหสีใช้ ฮงวอนซัม วอนซัมสีแดงประดับลายนกฟีนิกซ์เป็นชุดประจําตําแหน่ง
ของพระมเหสีและตําแหน่งแทบี โดยยังคงรูปแบบของโปลายมังกร5เล็บ ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนตําแหน่ง
พระมเหสีมาประดับที่ไหล่ทั้งสองด้าน และตรงที่หน้าอกเหมือนชุดทังเอ หลักฐานชุดฮงวอนซัมจริงยังคงมี
เก็บรักษาอยู่จนถึงปัจจุบันโดยเป็นชุดของพระมเหสียองชิน มีลักษณะตามดังกล่าวข้างต้น 

 สีวอนซัมประจําตําแหน่งพระมเหสีถูกปรับเปลี่ยนในค.ศ.1897 สืบเน่ืองมาจากการประกาศตน
เป็นจักรวรรดิเกาหลีของพระเจ้าโคจง พระอิสริยยศของกษัตริย์คือ วัง ได้เปลี่ยนมาเป็น ฮวังแจ 
ความหมายคือพระจักรพรรดิ ด้วยเหตุน้ีจักรพรรดิโคจงได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายแบบทางการ ชุดกน-รโยง
โป ของกษัตริย์จากสีนํ้าเงินและแดงเป็นสีเหลืองที่เรียกว่า ฮวางรโยงโป (ภาพท่ี6) ที่เป็นสีเครื่องแต่งกาย
แบบทางการของจักรพรรดิตามแบบราชวงศ์หมิงของประเทศจีน และสืบต่อมาที่พระเจ้าซุนจงซึ่งเป็น
พระโอรสและพระจักรพรรดิองค์ต่อมาด้วย ทั้งน้ีเน่ืองจากพระจักรพรรดิเปลี่ยนมาใช้ฉลองพระองค์สี
เหลือง พระมเหสีที่ได้ถูกยกตําแหน่งจาก วังบี เป็น ฮวังฮู พระจักรพรรดินีคู่ตําแหน่งจึงต้องเปล่ียนฉลอง
พระองค์มาเป็นสีเหลืองด้วยเช่นกัน โดยเห็นจากรูปแบบของวอนซัมที่มีการใช้ ฮวางวอนซัม วอนซัมสีทอง
หรือสีเหลืองเพ่ิมขึ้นใหม1่7  

 การใช้สีเหลืองในเครื่องแต่งกายเพ่ือแสดงสถานะจักรพรรดินี จากหลักฐานชุดที่หลงเหลืออยู่ใน
ปัจจุบันพบเพียงแค่ในวอนซัมไม่พบปรากฏในชุดอ่ืนๆ โดยพบจากหลักฐานฮวางวอนซัมจริงของพระ
จักรพรรดินีซุนจองฮโย(ภาพท่ี7,8) พระมเหสีของพระเจ้าซุนจงพระองค์เดียวที่พบหลักฐานการใช้ชุดฮวาง
วอนซัมเป็นชุดทางการของพิธีการขนาดย่อย การฉลองพระองค์ด้วยฮวางวอนซัมยังคงประดับทรงผมด้วย
วิกออ-ยอ-มอรีตามประเพณีคู่กับชุดเสมอ แม้วิกผมจะถูกลดความสําคัญไปในสมัยก่อนหน้าแล้ว   

                                                            
16 Korean Heritage Series. (Korea : Korean Overseas Information Service,1998),p.12 
17 Kwon Oh-chang. Korean Costumes during the Chosun Dynasty. ( Soul : Hyunam Pub. Co., 1998), p.106 
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 แม้ว่าในช่วงจักรวรรดิการฉลองพระองค์ด้วยวอนซัมของจักรพรรดินีมีการเพ่ิมสีเหลืองเข้ามาเพ่ือ
สอดรับกับสถานะใหม่ทางการเมือง แต่พบว่าในตําแหน่งวังเซเจบิน (พระชายาของมงกุฎราชกุมาร) วอน
ซัมในตําแหน่งน้ียังคงมีการใช้ฮงวอนซัมอยู่ เช่น หลักฐานฮงวอนซัมของพระชายายองชิน (อี บังจา) ของ
เจ้าชายยองชินพระอนุชาของพระเจ้าซุนจง (ภาพท่ี9) ซึ่งในสมัยของพระมเหสีอี บังจา น้ันร่วมสมัยกับ
พระจักรพรรดินีซุนจองฮโย ซึ่งเข้าใจได้ว่าฮงวอนซัมในช่วงน้ียังคงมีการใช้เพ่ือแสดงตําแหน่งพระมเหสีอยู่ 
แม้จะเป็นในตําแหน่งพระมเหสีขององค์รัชทายาทก็ตาม โดยตําแหน่งจักรพรรดินีเท่าน้ันที่จะสวมใส่ฮวาง
วอนซัม  

 ชุดวอนซัมนอกจากฮงวอนซัมและฮวางวอนซัมที่พบหลักฐานถึงปัจจุบันยังมีวอนซัมชนิดสีอ่ืนๆ
ตามลําดับช้ันด้วยเช่น สตรีในระดับตําแหน่งพระสนมใส่ จาจอกวอนซัม วอนซัมสีม่วงแดงหรือสีพลัม 
(ภาพท่ี10) และนกวอนซัม วอนซัมสีเขียวใช้สวมใส่ในตําแหน่งเจ้าหญิงและสตรีตําแหน่งลําดับล่างลงไปไม่
จํากัดว่าต้องเป็นเช้ือพระวงศ์ 

 เสื้อคลุมวอนซัมทุกสีมักประกอบด้วยแถบเส้นสีแซกดงประดับที่ปลายแขนเสื้อ แซกดงเป็นแถบ
เส้นยาวอยู่ในกลุ่มสีแดง เขียว ชมพูสว่าง เหลือง สีนํ้าเงิน เขียวนํ้าทะเล18 โดยเลือกใช้ต่างกันในวอนซัมแต่
ละสี จากการศึกษาโดยส่วนมากพบฮวางวอนซัมใช้แถบสีนํ้าเงินกับแดง ฮงวอนซัมใช้แถบสีนํ้าเงินกับ
เหลือง นกวอนซัมใช้เส้นสีแดงกับเหลือง จาจอกวอนซัมใช้แถบนํ้าเงิน เหลือง  ถัดจากแซกดงจะเช่ือมต่อ
ด้วยส่วน ฮันซัม ส่วนสีขาวพ้ืนที่กว้างแถบยาวไม่มีเส้นเป็นส่วนนอกสุดของแขนเสื้อ เน่ืองจากเป็นส่วน
พ้ืนที่ที่มีพ้ืนท่ีกว้างที่สุดจึงมักมีการใส่ลวดลายประดับตกแต่งเสมอ เคร่ืองประดับศีรษะคู่วอนซัมน้ันมักใช้วิ
กออ-ยอ-มอรีที่ประดับด้วยตอลจัม19 หรือบางครั้งพบว่าใช้ใส่ร่วมกับวิกผมคึนมอรี20 หากเป็นพิธีที่ใหญ่ขึ้น 
หรือกรณีพิเศษเช่น ในพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงจะใส่วอนซัม21 กับสวมฮวากวานคู่กับบี-นยอและสาย
ผ้าอัพแทงกีร่วมกับสายโดทูรักแทงกี22แทน นอกจากสีแล้ว ฮงวอนซัม ฮวางวอนซัมของพระเมหสี และจา
จอกวอนซัมของพระสนมระดับสูงน้ันใช้การประดับโปที่ไหล่ทั้ง2ด้าน หน้าอก และด้านหลังเพ่ือเป็นสิ่ง
บอกลําดับช้ันคล้ายชุดทังเอ ในพระมเหสีใช้โปลายมังกร ในพระสนมใช้โปลายนกฟีนิกซ์ แต่ในวอนซัมของ
                                                            
18 Yoon Hee Kwon .The Symbolic and Decorative Function of Motifs in Korean Woven Silk Design : 1875-
1975,p.92 
19 เคร่ืองประดับผม "ตอลจัม" ใช้ในโดยผู้หญิงชนช้ันสูงในโชซอน ประดับบนทรงผมท่ีเป็นทางการเช่น "อึยมอรี" (ทรงผมท่ีเป็นวิถักเปียที่พาด
ไขว้ข้างบนศีรษะ) และ "คึนมอรี" (ทรงผมอึยมอรีกับการเพ่ิมชิ้นส่วนวิกผมทําจากไม้ประณีตสลักเพ่ือเลียนแบบผมเปีย) การตกแต่งนี้ด้วย
ตอกจัมนั้นถูกปักกลางวิกผมที่ตรงกลางในแต่ละด้านบนหู เหล่ียมของวงกลมหรือหยกรูปผีเส้ือนั้นถูกตกแต่งด้วยการลงยา ไข่มุก หินปะการัง
และหยกสีน้ําเงิน นอกเหนือจากนี้การตกแต่งรูปผีเส้ือ ผ้ึง หรือนกฟีนิกซ์นั้นจะขยับไกวเมื่อผู้สวมใส่เคล่ือนไหว ตอลจัมตกแต่งด้วยดอกไม้และ
ใบไผ่ตกแต่งด้วยเงินชุบทองและขนนกกระเต็นสีฟ้าบนรอบชิ้นหยกสลักด้วยรูปดอกไม้บาน ผีเส้ือตกแต่งติดที่ลวดสปริง และประดับไข่มุก
และอัญมณีสีเขียว 
20 คึนมอรีใช้เรียกทรงผม วิกเปียออ-ยอ-มอรีที่ใส่ควบคู่กับ ตอลกูจี หรือวิกเลียนแบบเปียที่ทําจากไม้มีลักษณะขนาดใหญ่ 
21 ในงานอภิเษกสมรสของสตรีระดับเจ้าหญิงมักใช้นกวอนซัมเป็นหลัก 
22 Korean Cultural Heritage : Seen through Pictures and Names. (Seoul : Sigong Tech, 2005),p.156 
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พระสนมระดับล่าง และนกวอนซัมของของเจ้าหญิง ป้ายบอกสถานะลําดับช้ันจะไม่ใช้โปแต่ใช้เป็นแผ่น
ป้ายสี่ เหลี่ยมฮยูงแบ23 (ภาพที่11) แบบพวกขุนนาง ประดับลายไก่ฟ้าหรือนกฟีนิกซ์เพ่ือเป็นตรา
เคร่ืองหมายบอกลําดับศักด์ิหรือชนช้ันของสตรีในราชสํานักระดับสูงรองลงมาจากพระมเหสี 

 เน่ืองจากวอนซัมเป็นชุดเคร่ืองแต่งกายพิเศษที่ใช้ในพิธีการค่อนข้างสําคัญ เพ่ือความสวยงามและ
เสริมภาพลักษณ์อํานาจให้แก่ผู้สวมใส่จึงมีการประดับลวดลายที่ใหญ่และชัดเจนเพื่อดึงดูดสายตา รูปแบบ
สัญลักษณ์ที่พบในวอนซัมมีทั้งการใช้สัญลักษณ์รูปภาพและสีเป็นสิ่งสําคัญเพ่ือแสดงนัยยะต่างๆ โดยการ
ประดับลวดลายนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับทังเอท่ีการประดับสัญลักษณ์บางคร้ังไม่กําหนดจุดพ้ืนที่ว่าต้อง
ประดับไว้ที่ตําแหน่งใดบนเสื้อผ้า และใช้สัญลักษณ์มงคลที่ไม่ต่างจากทังเอ คือเป็นกลุ่มลายที่เห็นชัดว่ามา
จากอิทธิพลศิลปะจีนจําพวกกลุ่มสัญลักษณ์มงคลอวยพรให้มีความสุข ความร่ํารวย ความมีสุขภาพดี อายุ
ยืนยาว มักเป็นลายดอกไม้บาน ลายเถาเลื้อย ลายสัตว์มงคล ลายตัวอักษรจีน (ภาพท่ี12,13)  และการใช้
สัญลักษณ์บอกระดับช้ันเช่น ลายมังกรที่โป นกฟีนิกซ์ หรือลายไก่ฟ้าทั้งในโป และในลายพิมพ์บนตัวผ้า 
เป็นต้น น้ันมีการใช้อยู่อย่างมั่นคงจนกระทั่งราวปีค.ศ.1900 24   

 นอกจากการใช้สัญลักษณ์กลุ่มรูปภาพและตัวอักษร ยังพบว่าวอนซัมใช้สีเป็นสัญลักษณ์หลักใน
การแบ่งความสําคัญของผู้สวมใส่อย่างชัดเจน โดยตามประเพณีเดิมโชซอนมีแบบสี 5 สีหลัก คือ ขาว 
เหลือง แดง นํ้าเงิน ดํา ที่เก่ียวกับหลักความสัมพันธ์กับทิศทั้ง5 และธาตุทั้ง5 คือ 

    

   นํ้าเงิน เขียว        ทิศตะวันออก         ธาตุไม้ 

   ขาว                  ทิศตะวันตก           ธาตุเหล็ก 

   แดง                  ทิศใต้                  ธาตุไฟ 

   ดํา                    ทิศเหนือ              ธาตุนํ้า 

   เหลือง นํ้าตาล      ทิศกลาง              ธาตุดิน 25 

 
                                                            
23 เป็นแผ่นป้ายบอกลําดับชนชั้นในสังคมของขุนนางและการทางทหาร ฮยูงแบมักมีลักษณะเป็นแผ่นป้ายส่ีเหล่ียมประดับลายสัญลักษณ์รูป
สัตว์พิเศษต่างกันตามลําดับชั้นและสังกัดของผู้สวมใส่เช่น พวกขุนนางใส่ฮยูงแบลายนกเป็นหลัก ส่วนสังกัดทหารใส่ลายตัวแฮชี ลายตัววุนบี 
ลายเสือ เร่ิมคร้ังแรกในสมัยกษัตริย์ทันจง (ค.ศ.1453) 
24 Yoon Hee Kwon .The Symbolic and Decorative Function of Motifs in Korean Woven Silk Design : 1875-
1975,.p58 
25 Salem Ma, A Teacher’s Sourcebook for Korean Art & Culture (pdf), accessed 31 august 2015 available from 
http://www.pem.org/aux/pdf/learn/asia_curriculum/korea-tsb.pdf 
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ซึ่งมักนํามาใช้เป็นสีนัยยะในการทําเคร่ืองแต่งกายทั้งของบุรุษและสตรี โดยกฎ 5 สีหลักตามประเพณีที่
ปรากฏในพ้ืนสีเสื้อวอนซัมมี สีเหลือง สีแดงและสีเขียว ส่วนสีอ่ืนๆมักปรากฏที่บริเวณแซกดง  

 สีวอนซัมมีสัญลักษณ์นัยยะเกี่ยวข้องกับการเมืองที่เห็นได้ชัดในวอนซัมสีเหลืองที่ถูกใช้ช่วง
จักรวรรดิ เดิมทีโชซอนยึดถือระบบซาแด (Serve the great)26 กษัตริย์โชซอนไม่เคยแสดงความมีอํานาจ
เหนือกษัตริย์จีนมากก่อนในอํานาจทางการเมือง  ในจีนสีเหลืองเป็นสีฉลองพระองค์ที่หมายถึงความเป็น
จักรพรรดิและจักรพรรดินีของจีน ฉะน้ันกษัตริย์เกาหลีถูกจํากัดให้แค่ใส่เสื้อคลุมได้แค่สีแดงหรือสีนํ้าเงิน
ต้ังแต่สมัยอาณาจักรโครยอ27 จนถึงในสมัยโชซอนเองก็ตาม ซึ่งหากศึกษาจากภาพเหมือนของกษัตริย์
เกือบทุกพระองค์ของโชซอนนั้นล้วนพบว่าสวมเสื้อคลุมสีแดงหรือนํ้าเงินในฐานะตําแหน่งกษัตริย์ทั้งสิ้น
รวมถึงพระเจ้าโคจงด้วย ซึ่งพอมาถึงช่วงจักรวรรดิจึงถึงกล้าเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองเพ่ือแสดงสถานะ
เทียบเท่ากับพระจักรพรรดิไม่ขึ้นกับประเทศใดทั้งจีนและญี่ปุ่น ดังน้ันสีเหลืองในชุดวอนซัมของพระมเหสี
จึงมีความหมายต่างออกมาจากวอนซัมสีเดิมคือสีแดงที่มีถึงความเป็นพระราชินีในราชสํานักโชซอน แต่
อย่างไรก็ตามสีแดงยังมีคงความสําคัญเป็นลําดับต้นของราชสํานักดังที่กล่าวมาแล้วว่ากษัตริย์ในโครยอ
และต้น-กลางโชซอนใช้เสื้อคลุมสีแดงมาก่อน โดยสตรีระดับพระมเหสีใส่สีแดงเช่นกันในชุดพิธีการสําคัญ 
ความสําคัญของสีแดงในระบบฐานันดรนี้เห็นชัดในช่วงพระเจ้าซองโจ (ค.ศ.1776-1800) ที่เคยประกาศ
ห้ามให้สามัญชนสวมใส่ชุดสีน้ี28 ดังน้ันวอนซัมทุกสีน้ันต่างเป็นข้อกําหนดและแสดงระดับของผู้สวมใส่ สีจึง
เป็นสัญลักษณ์ข้อสําคัญย่ิงในชุดชนิดน้ี 

 หลังจากการประกาศตนเป็นขึ้นเป็นจักรวรรดิเกาหลี ได้นับเป็นช่วงที่ความเป็นสมัยใหม่เร่ิมเข้ามา
สู่ราชสํานักแล้ว ระหว่างน้ันอิทธิพลแบบตะวันตกได้เข้ามาสู่ราชสํานักเกาหลีทั้งในด้านวิทยาการต่างๆ 
รวมถึงเร่ืองเครื่องแต่งกายด้วย ในราวปีค.ศ.1900 จักรวรรดิเกาหลีเริ่มใช้เครื่องแบบตะวันตกเป็น
เครื่องแบบในราชสํานักของบุรุษ ในภาพถ่ายเก่าของพระจักรพรรดิต้ังแต่พระเจ้าโคจงลงมารวมถึงองค์
ชายและเหล่าขุนนางบางส่วน ก็เร่ิมพบว่ามีการแต่งกายด้วยชุดแบบตะวันตก ส่วนสตรีในราชสํานักก็มีการ
ฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแต่งกายแบบตะวันตกเช่นกันแต่มีส่วนน้อย โดยส่วนมากยังคงแบบเครื่องแต่ง
กายตามประเพณีอยู่แต่เร่ิมมีการผสานรูปแบบประเพณีกับอิทธิพลใหม่ขึ้น 

 อิทธิพลการผสมรูปแบบเครื่องแต่งกายอย่างตะวันตก พบในภาพถ่ายของพระมเหสีซุนจองฮโย 
(ภาพท่ี8) พบว่าพระมเหสีซุนจองฮโยฉลองพระองค์ด้วยวอนซัมประดับสายสะพายร่วมกับการติดเข็มคี-
นยอมจัง (เข็มประดับยศ) แบบอิทธิพลสมัยใหม่เข้ามาปรากฏเพ่ิมในฉลองพระองค์ตามประเพณีเดิม ซึ่งใน
                                                            
26 ระบบแสดงความน้อมนอบทางการทูตและการขึ้นตรงของโชซอนกับจีน ทั้งน้ีรวมถึงการส่ง-ส่ิงของบรรณาการ การเข้าร่วมแสดงความยินดี
ในวันสําคัญต่างๆของราชวงศ์จีน 
27 Yoon Hee Kwon .The Symbolic and Decorative Function of Motifs in Korean Woven Silk Design : 1875-
1975,.p.105-106 
28 Ibid,p.106 
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ภาพถ่ายของพระมเหสีซุนจองฮโยกับ พระเจ้าซุนจง (ภาพที่15) ปรากฏอิทธิพลเคร่ืองแต่งกายแบบ
ตะวันตกในราชสํานักชัด โดยพบพระมเหสีซุนจองฮโยสวมใส่วอนซัมตามประเพณีกับสายสะพายและ
เข็มคีนยอมจัง ขณะที่พระเจ้าซุนจงพระสวามีฉลองพระองค์แบบตะวันตกเต็มยศ ในภาพถ่ายอ่ืนๆอีกของ
สตรีในราชสํานักลําดับอ่ืนเช่น พระชายาอึยชิน(คิม ซูต็อก) (ภาพท่ี16) ในเจ้าชายอึยชิน พระโอรสของ
พระเจ้าโคจงกับพระสนมสกุลจาง สวมใส่ชุดวอนซัมประดับฮยูงแบสวมสายสะพายกับเข็มคี-นยอมจังด้วย
เช่นกัน แสดงถึงรูปแบบที่เพ่ิมเข้ามามีบทบาททั้งหมดในเครื่องแต่งกายของชนช้ันสูงในราชสํานักทั้งบุรุษ
และสตรีทุกลําดับช้ันอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสวมใส่ฉลองพระองค์ตาม
ประเพณีกับเครื่องประดับศีรษะในสมัยจักรวรรดิยังปรากฏให้เห็นอีกในภาพถ่ายของพระชายาอึยชิน 
(ภาพท่ี17) และพระธิดาของเจ้าชายอึยชิน (ภาพที่18) น้ันมีการใช้แดซูมอรีและสายฮาพีที่มักใช้สวมใส่คู่
กับชุดจ๊อกเกในพิธีการใหญ่ดังจะกล่าวต่อไป มาผสานกับชุดวอนซัม ซึ่งวอนซัมเป็นชุดในโอกาสพิเศษและ
ทางการน้อยกว่า ซึ่งปกติวอนซัมตามรูปแบบเดิมเป็นชุดคลุมแขนยาวที่ปราศจากสายสะพายใดๆ และมัก
สวมคู่กับเคร่ืองประดับศีรษะ วิกผมออ-ยอ-มอรี คึนมอรี หรือฮวากวาน อย่างใดอย่างหน่ึง 
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(ภาพท่ี6) ภาพเหมือนพระเจ้าโคจง ฉลองพระองค์ด้วยชุดคลุมสีเหลืองแบบพระจักรพรรดิจีน 

ท่ีมา:발행일, 궁(宮) 프로젝트 두 번째 이야기 '덕수궁을 기억하다'. วันท่ีสืบค้น 22 ก.พ.2559 เข้าถึงได้
จาก http://www.sculturein.com/news/1871 

(ภาพท่ี7) ฮวางวอนซัมประดับโป ของจักรพรรดินีซุนจองฮโย 

ท่ีมา : National Palace Museum of Korea.조선의 왕비와 후궁 (pdf). วันท่ีสืบค้น 25 มี.ค. 2559 เข้าถึงได้
จาก http://www.gogung.go.kr/commonBbs/FileDown.do?bbsSeq=4821&amp;bbsFileSeq=11677 
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(ภาพท่ี9) ฮงวอนซัมประดับโป ของพระชายายองชิน (อี บังจา) 

ท่ีมา : National Palace Museum of Korea. 조선왕실의 아름다운 회상, 국립고궁박물관 명품 50 선. วันท่ีสืบค้น 3 ก.พ.
2559 เข้าถึงได้จาก http://www.gogung.go.kr/major50View.do?bbsSeq=&cultureSeq=00006960FO&bizDiv= 

(ภาพท่ี8) จักรพรรดินีซุนจองฮโย ฉลองพระองค์ด้วยฮวางวอนซัมผสมอิทธิพลตะวันตก และเคร่ืองประดับศีรษะวิกผมออ-ยอ-มอรี 

ท่ีมา  : 기즈모. 순정효 황후 일대기(사진포함).วันท่ีสืบค้น 16 ก.พ. 2559 เข้าถึงได้จาก
http://m.blog.naver.com/pp282/90122121548 
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(ภาพท่ี11) นกวอนซัมประดับฮยูงแบท่ีหน้าอก สําหรับสตรีระดับองค์หญิง 

ท่ีมา : Ewha woman University Museum. Ceremonial green dress for a princess .วันท่ีสืบค้น 
23 มี.ค.2559 เข้าถึงได้จาก http://cms.ewha.ac.kr/user/museumeng/ 

(ภาพท่ี10) จาจอกวอนซัมประดับฮยูงแบ ของสตรีระดับพระสนม 

ท่ีมา : National Palace Museum of Korea. 조선의 왕비와 후궁 (pdf) . วันท่ีสืบค้น 25 มี.ค. 2559 เข้าถึงได้
จากhttp://www.gogung.go.kr/commonBbs/FileDown.do?bbsSeq=4821&amp;bbsFileSeq=11677 
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(ภาพที่12) การใช้ลายสัญลักษณ์ดอกไม้มงคล เถาวัลย์ และตัวอักษรจีนในวอนซัมบริเวณฮันซัม(ปลายแขนเสื้อ) 

ที่มา : TheKoreaHerald.The making of a Joseon queen.วันที่สืบค้น 5 มี.ค. 2559 เข้าถึงได้จาก 
http://www.scoopnest.com/user/TheKoreaHerald/620522856615522304 

(ภาพที่13) ลายสัญลักษณ์นกฟีนิกซ์บอกระดับผู้สวมใส่ที่บริเวณแขนเสื้อ และลายดอกไม้มงคลกับเถาวัลย์บริเวณฮันซัม 

ที่มา : National Palace Museum of Korea. 조선왕실의 아름다운 회상, 국립고궁박물관 명품 50 선. วันที่สืบค้น 3 ก.พ.2559 
เข้าถึงได้จาก http://www.gogung.go.kr/major50View.do?bbsSeq=&cultureSeq=00006960FO&bizDiv= 
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(ภาพท่ี14) จักรพรรดินีซุนจองฮโยฉลองพระองค์ด้วยวอนซัมผสมอิทธิพลตะวันตก ขณะที่
จักรพรรดิซุนจงฉลองพระองค์แบบตะวันตกเต็มยศ 

ท่ีมา : The Museum of Photography Seoul. Photographs of the Daehan Imperial 
Family: 1880-1989. วันท่ีสืบค้น 16 ก.พ.2559 เข้าถึงได้จาก   

(ภาพท่ี15) พระชายาอึยชินสวมวอนซัม คาดด้วยสายสะพายและเข็มคี-นยอมจัง 

ท่ีมา : 조회수, 송광호 칼럼 <13> 사라진 조선왕조 마지막 후손들의 초상.วันท่ีสืบค้น 3 ก.พ.2559 
เข้าถึงได้จาก  http://www.culppy.org/bbs/board.php?bo_table=23_01&wr_id=85 
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(ภาพท่ี16)  พระชายาอึยชินฉลองพระองค์ด้วยวอนซัมกับแดซูมอรี 

ท่ีมา : 세자빈은 동성애자였다?…조선 왕실여인들의 내밀한 삶 .วันท่ีสืบค้น 16 ก.พ.2559 เข้าถึง
ได้จาก   http://biz.heraldcorp.com/common_prog/newsprint.php?ud=20141226000450 

(ภาพท่ี17)  พระธิดาของเจ้าชายอึยชินฉลองพระองค์ด้วยวอนซัมกับแดซูมอรี 

ท่ีมา : 별하 고형숙. 한복 원삼(圓衫) - 왕실의 옷.วันท่ีสืบค้น 16 ก.พ.2559 เข้าถึงได้จาก   

http://biz.heraldcorp.com/common_prog/newsprint.php?ud=20141226000450 



22 
 

2.ฉลองพระองค์ในพิธีหลักของราชสํานัก 

 ในราชสํานักโชซอนพิธีการใหญ่ของราชสํานัก มักเป็นพิธีการที่จัดข้ึนตามกฏข้อบังคับของรัฐที่
ดําเนินตามตํารา กุกโจโอเยอึย หรือ Five Rite of state (Gukjo orye-ui ;ค.ศ.1474) และปรับปรุงใหม่
ครั้งที่2 Second edition of Five Rite of state (Gukjo sogorye-ui ; ค.ศ.1774) เป็นตําราอธิบายพิธี
การและมีภาพประกอบอย่างชัดเจน โดยในศตวรรษที่16 นักวิชาการขงจื๊อ อี แจ (ค.ศ.1680-1746) ได้
เขี ย น ตํ า ร า  Convenient Manual of the Four Rite (Sarye pyeollam) ขึ้ น ให ม่  ตํ า ร าชิ้ น น้ี
ประกอบด้วยรายละเอียดภาพประกอบซึ่งมีการบรรยายความชัดเจนขึ้นของระเบียบพิธีการและหลักการ
ในพิธีการ29ก่อนหน้า ทั้งรูปแบบเครื่องแต่งกายในพิธีการและอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทั้งหมดในพิธี
การ 

 ตามตํารา Second edition of Five Rite of state (Gukjo sogorye-ui) กล่าวว่าพิธีการหลักที่
สําคัญของราชสํานักน้ันประกอบไปด้วย พิธีบูชาบรรพบุรุษ (กิล-รเย) พิธีอภิเษกสมรส (คา-รเย) พิธี
ต้อนรับชาวต่างชาติผู้สูงศักด์ิ (บิน-รเย) พิธีการทางทหาร (กัน-รเย) และพิธีงานศพ (ฮยูง-รเย)30 ซึ่งจัดเป็น
พิธีการใหญ่ในราชสํานัก ฉลองพระองค์ในพิธีการใหญ่ของพระมเหสีทั้งหมดล้วนมาจากพิธีการดังกล่าว
ข้างต้น ในบรรดาห้าพิธีใหญ่ตามข้อบังคับของรัฐน้ัน พิธีที่พระมเหสีได้มีบทบาทร่วมด้วยตามท่ีพอจะ
สืบค้นได้จากหลักฐานท่ียังคงอยู่ในปัจจุบันมีดังน้ี 

 2.1) ฉลองพระองค์ในพิธีการอภิเษกสมรส พิธีการใหญ่เช่นการอภิเษกสมรส และการสถาปนา
พระมเหสีของแผ่นดิน พระมเหสีจะฉลองพระองค์ด้วย ชุดจ็อกเก (jeokie 적의) เป็นฉลองพระองค์ในพิธี
การระดับสูงสุดของพระมเหสี จ็อกเกเป็นชุดในพิธีการท่ีโชซอนได้สืบทอดรูปแบบมาจากอาณาจักรโครยอ 
(ค.ศ.918-1392) ซึ่งอาณาจักรโครยอตอนปลายได้รับเอารูปแบบจ็อกเกน้ีมาจากราชวงศ์หมิงของจีน เมื่อ
จักรพรรดินี ฮโยจาของราชวงศ์หมิงประทานรูปแบบจ็อกเกสีฟ้าเข้มและรูปแบบของมงกุฎคู่กับชุดให้กับ
พระมเหสีของกษัตริย์กงมิน เร่ิมสวมใส่ในปีค.ศ.1370 ภายใต้ช่วงปีสุดท้ายของราชวงศ์โครยอ31    

 ในตอนต้นของราชวงศ์โชซอนต้ังแต่สมัยพระเจ้าแทโจ เคร่ืองแบบอย่างเป็นทางการของราชสํานัก
ทั้งบุรุษและสตรีน้ันยังคงได้รับรูปแบบมาจากราชวงศ์หมิง ดังน้ันรูปแบบจ็อกเกจึงมีรากฐานมาจากชุดใน
พิธีการของพระมเหสีจีนในช่วงต้นราชวงศ์ จ็อกเกช่วงต้นโชซอนในช่วงของพระเจ้าแทจงกษัตริย์องค์ที่สอง
ของโชซอน มีลักษณะเป็นชุดเสื้อคุลมตัวยาวพ้ืนสีแดงเรียบๆ ไร้การประดับตกแต่งเรียกว่า ชุดแดซัม ใส่คู่

                                                            
29 Lee Ros, Cho In-soo,Woo Hyunsoo and others, Treasures from Korea : Arts and Culture of The Joseon Dynasty 
1392-1910),p.7 
30 Ibid,116 
31 The Korean Foundation.Hanbok : Timeless Fashion Tradition,p.48 
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กับ มงกุฎรูปนกฟีนิกซ์ (ภาพท่ี18) เรียกว่าชิลจ็อกกวาน เป็นเครื่องแบบข้อบังคับใช้ตามเคร่ืองแต่งกายขอ
งมยองบู ชนช้ันสูงระดับที่หน่ึง32 ที่สืบทอดมาจากราชวงศ์หมิง  

  แดซัมกับชิลจ็อกกวานมีการใช้ต่อมาจนกระทั้งถึงช่วงกลางของอาณาจักรโชซอน จึงได้มี
พัฒนาการทางรูปแบบขึ้น หลักฐานที่แน่ชัดของรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่สืบได้อยู่ในช่วงของพระ
เจ้าอินโจ (ค.ศ.1623-1649) โดยพบจากการศึกษาจากหนังสือบันทึกตําราพิธีในพิธีอภิเษกสมรส อินโจ
จางรยอลวังฮูคารเยโดกัมเอคเว (인조장렬왕후가례도감의궤) ในปีค.ศ.1638  โดยพบรูปแบบชุดแดซัมที่
เพ่ิมองค์ประกอบต่างๆเข้ามาในฉลองพระองค์ที่ใช้ในพิธีการอภิเษกสมรสของพระมเหสีจางรยอลซ่ึงเป็น
พระมเหสีองค์ที่สองของพระเจ้าอินโจ ชุดในงานอภิเษกของพระมเหสีจางรยอลน้ันใช้ แทฮงพิลดันแดซัม 
(대홍필단대삼) เสื้อคลุมตัวยาวสีแดงประดับลายเรียกว่ากึมวอนมุน33 เป็นลายนกฟีนิกซ์คู่ ร่วมกับลายเมฆ
สีทองในแถบป้ายวงกลม ประดับลงบนตัวเสื้อเรียงยาว 1 แถวที่ขอบชายเสื้อทั้งตัวทั้งหมดราว350ช้ิน โดย
แทฮงพิลดันแดซัมพบการใช้ร่วมกับสายผ้าอาชองมูมุนซาฮาพี34 (ภาพท่ี19) แทฮงพิลดันแดซัมใช้สวมทับ
เสื้อเสื้อคลุมจุงทัน35 ด้านในที่ใส่ทับทังเอ จอโกรีกับกระโปรง และชุดช้ันในเป็นทอด  

 แทฮงพิลดันแดซัมสีแดงรูปแบบน้ีต่อมาใช้เรียกว่า ชีจ็อกเก (Chi-jeokie 지적의 ) มีลักษณะดังที่
อธิบายไปแล้วข้างต้น ซึ่งในบันทึกพิธีการของพระมเหสีจางรยอลมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆท่ีไม่ได้ระบุไว้
เก่ียวกับองค์ประกอบของชุดที่สมบูรณ์คือ ชีจ็อกเกมีอ๊กแดหรือสายเข็มขัดคาดหยกใช้คาดที่บริเวณ
ตรงหน้าท้อง คาดทับแทแท สายเข็มขัดผ้ายาวพ้ืนสีแดงประดับลายมงคลสีทอง คาดที่บริเวณหน้าท้อง
และคาดโยงมาผูกท่ีบริเวณด้านหลังของกระโปรง 

 รูปแบบของชีจ็อกเก จากภาพในตําราพิธีการของพระมเหสีจางรยอลยังขาดองค์ประกอบสําคัญที่
ใช้บอกยศศักด์ิของผู้สวมใส่คือ การประดับโยงโป ที่แม้ในเครื่องแต่งกายในพิธีการย่อยยังปรากฏเช่น ใน
ทังเอและวอนซัม แม้จะไม่เห็นองค์ประกอบน้ีในชุดจากภาพตําราพิธีการของพระมเหสีจางรยอล แต่
สามารถพบได้จากหลักฐานที่พอหลงเหลืออยู่ในจิตรกรรมภาพเหมือนของพระมเหสีอินฮยอน (ภาพท่ี20) 
พระมเหสีองค์ที่สองของพระเจ้าซุกจง (ค.ศ.1674-1720) กษัตริย์องค์ที่19 ของราชวงศ์โชซอนซึ่งอยู่ช่วง
กลางค่อนปลายราชวงศ์ พบว่าชีจ็อกเก ของพระมเหสีอินฮยอนมีลักษณะการใส่เสื้อคลุมยาวสีแดงประดับ
โยงโปท่ีไหล่ทั้งสองด้าน หน้าอก และด้านหลังบอกถึงสถานะฐานันดรของพระมเหสีอย่างที่ควรเป็น ทั้งน้ี

                                                            
32 National Palace Museum of Korea.“The Jeogui system of Korean empire’s imperial family” in 2011 고궁문화 

(pdf).accessed 25 march 2016 available from http://www.gogung.go.kr/publicationView.do?bbsSeq=4253&bizDiv=5 
33 กึมวอนมุนหากใช้ประดับบนแดซัมเรียกแดซัมวอนมุน เป็นแถบวงกลมประดับลายไก่ฟ้าและเมฆ เป็นสัญลักษณ์ของสตรีระดับสูง 
34 สายสะพายบ่าสีดําทําลายไก่ฟ้าสลับกับลายเมฆพิมพ์ลายสีทอง เรียกส้ันๆว่าสายฮาพี 
35 เส้ือคลุมสีขาวขอบแดงใช้ใส่ด้านในเป็นชั้นที่3(ถัดจากจอโกรีกับกระโปรงและเสื้อซับในชั้นในสุด) ก่อนการสวมทับด้วยเส้ือคลุมจ็อกเกเป็น
ชั้นสุดท้าย 
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ในจิตรกรรมยังปรากฏองค์ประกอบสายเข็มขัดอ๊กแดและแทแท แต่กลับไม่ปรากฏสายฮาพีอย่างในตํารา
พิธีการ 

 แม้ภาพเหมือนของพระมเหสีอินฮยอนจะใช้เป็นหลักฐานในการศึกษารูปแบบชีจ็อกเกได้ แต่ก็
อาจสร้างความสับสนได้เช่นกัน เน่ืองจากลักษณะการวาดภาพน้ันแสดงถึงเพียงแค่ส่วนท่อนบนของลําตัว 
แต่อย่างไรก็ตามสามารถมั่นใจได้ว่าในภาพน้ันพระมเหสีอินฮยอนกําลังสวมใส่ชีจ็อกเก เพราะสังเกตจาก
การใช้เครื่องประดับศีรษะ ที่ใช้แดซูมอรี36 แทนชิลจ็อกกวานที่น่าจะปรับเปลี่ยนพร้อมรูปแบบของชุดชีจ็
อกเกช่วงพระเจ้าอินโจ โดยแดซูมอรีใช้เฉพาะในพิธีการใหญ่ เช่นในพิธีอภิเกสมรสน้ี  ความนิยมใช้ชีจ็อก
เกมีจนถึงในช่วงปลายสมัยราชวงศ์โชซอน โดยปรากฏในภาพถ่ายของพระมเหสีมยองซอง (ภาพท่ี21) 
พระมเหสีพระองค์แรกในพระเจ้าโคจง ก็สวมชีจ็อกเกลักษณะดังกล่าวข้างต้นกับแดซูมอรีเช่นกัน ซึ่ง
ขณะน้ันอยู่ในต้นรัชกาลของพระเจ้าโคจง (ค.ศ.1864-1897) ก่อนการสถาปนาจักรวรรดิเกาหลีในรัชกาล
เดียวกัน 

 ในช่วงเปลี่ยนเป็นจักรวรรดิเกาหลี (แทฮันเจกุก ค.ศ.1897-1907) ในสมัยพระเจ้าโคจงน้ัน ชุดชีจ็
อกเกมีการปรับเปลี่ยนมาใช้ จ็อกเก (jeokie 적의 ) หรือจ็อกเกสีนํ้าเงิน (ภาพที่22) จ็อกเกช่วงจักรวรรดิ
เกาหลีเป็นเสื้อคลุมยาวตัวพ้ืนสีฟ้าหรือออกนํ้าเงินเข้มประดับแถบขอบสีแดงที่ชายแขนเสื้อและตามขอบ
เสื้อ ภายในแถบขอบสีแดงนั้นมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตามฐานะของผู้สวมใส่หากเป็นพระชายาในองค์
รัชทายาทเช่น ชุดจ็อกเกขององค์หญิง อี บังจา พระชายาในเจ้าชายยองชิน (พระโอรสของพระโคจงกับ
พระสนมซุนฮยอน) ชุดจ็อกเกที่ใช้ในพิธีอภิเษกในแถบสีแดงจะประดับลวดลายไก่ฟ้า (ภาพท่ี23) และจะ
เป็นรูปมังกรเช่น จ็อกเกของพระมเหสีซุนจองฮโยหากผู้สวมใส่เป็นพระมเหสีในกษัตริย์องค์ปัจจุบัน (ภาพ
ที่24) จ็อกเกสีนํ้าเงินน้ียังคงมีการประดับโอโจรโยงโปท่ีไหล่ทั้งสองด้าน หน้าอก และด้านหลัง คาดอ๊กแด
ทับโปท่ีหน้าอก และสะพายฮาพีประดับลวดลายไก่ฟ้าและลายเมฆ จากด้านหลัง ไขว้ห้อยลงมาที่หน้าไหล่
ทั้งสองด้านยาวจรดชายกระโปรงด้านล่างเช่นเดียวกับชีจ็อกเก แต่จ็อกเกสีนํ้าเงินมีพเยซึล37คาดทับเสื้อ
คลุมตรงบริเวณเอวยาวถึงประมาณเข่า และมีแพอ๊ก  และแทแท ประดับตามระเบียบเดียวกับชีจ็อกเก 

 จ็อกเกสีนํ้าเงินน้ีมีลักษณะรูปแบบชุดเสื้อคลุมคล้ายที่อาณาจักรโครยอรับมาใช้ด้ังเดิม ชุดจ็อกเกสี
นํ้าเงินมีความโดดเด่นที่การประดับลายไก่ฟ้า12แถวตามแนวนอนจัดวางเป็นคู่ราวๆ148-154 คู่สลับกับ

                                                            
36 แดซูเป็นวิกผมขนาดใหญ่ทําจากผมจริงหรือไหมสีดํา ประดับเคร่ืองประดับ9ชิ้น ประกอบด้วยจินจูเก เคร่ืองประดับมุข, โยงจัม ปิ่นปักผม
รูปมังกรมีลักษณะคือการใช้วัสดุไข่มุกและทอง หรือเงินประดับติดที่เส้นลวดสปริงที่หัวของปิ่น ยงรักจัมนั้นใช้เหน็บในทรงผม ในส่วนมวยผม 
มีการเคลือบด้วยน้ํายา , มารีซักกึบแทงกี สายคาดมวยผมด้านบนมารีซักสีทอง ,คารันจัม ปิ่นปักผม, ตอลจัม เคร่ืองประดับรูปวงกลม , โซริบ
บงจัม ปิ่นปักผมรูปนกฟีนิกซ์แนวต้ัง ,จิบอิบกเย อัพกชชี ปิ่นปักผมหยกอันใหญ่  , แบกโอริบบงจัม หยกรูปนกฟีนิกซ์สีขาว , กึมบงจัม ปิ่นปัก
ผมรูปนกฟีนิกซ์สีทองแนวนอน ซึ่งในภาพจิตรกรรมของพระมเหสีอินฮยอนใช้ฮวากวาน หรือมงกุฎเล็กประดับเคร่ืองอัญมณี แทนคึนบี-นยอ 
37 แถบผ้าส่ีเหล่ียมมีสีและลวดลายเดียวกับจ็อกเก ใช้ปิดทับระหว่างรอยผ่ากลางของตัวเส้ือ และใช้กันเปื้อนเม่ือพระมเหสีต้องน่ังคุกเข่าขณะ
ร่วมพิธี 
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ลายดอกพลัมเล็กๆ38 เต็มพ้ืนที่ของชุด เสื้อคลุมจ็อกเกสีนํ้าเงินน้ีจึงมีอีกช่ือว่าเสื้อคลุมลายไก่ฟ้า แรกเริ่ม
ประดับลายไก่ฟ้าคู่9แถว(นับตามแนวนอน) เพ่ือไม่ให้ไปเทียบเท่ากับพระมเหสีในราชวงศ์หมิง ที่ใช้ลาย
ไก่ฟ้า12แถว  

  รูปแบบด้ังเดิมของชุดจ็อกเกของราชวงศ์หมิง จากสืบค้นรูปแบบจากภาพจิตรกรรมของพระ
มเหสีในประเทศจีนช่วงราชวงศ์หมิงที่กล่าวว่าเป็นต้นแบบก่อนเข้าสู่ประเทศเกาหลีน้ัน พบว่าชุดจ็อกเก
ของโครยอตอนปลายที่ได้รับอิทธิพลมาก่อน และชุดจ็อกเกของโชซอนมีความใกล้เคียงกับชุดในพิธีการ 
ชุดต้ีอี (diyi 翟衣) ของพระมเหสีและตําแหน่งพระชายาในองค์รัชทายาทในราชวงศ์หมิงจริง แต่ชุดต้ีอี
ไม่ได้พบเพียงในราชวงศ์หมิงแต่ยังพบเก่าไปถึงราชวงศ์ซ่งก่อนหน้าด้วย (ภาพท่ี25) โดยเฉพาะราชวงศ์ซ่ง
พบว่าภาพจิตรกรรมของพระมเหสีล้วนมีการแต่งกายด้วยชุดต้ีอีน้ีทั้งสิ้น จึงสันนิษฐานว่าชุดต้ีอีเกิดมาก่อน
ในราชวงศ์ซ่งแล้วจึงส่งไปท่ีราชวงศ์หมิง (ภาพที่26) (โดยเฉพาะราชวงศ์หมิงคือช่วงอันซึ่งวัฒนธรรมจีนฮ่ัน
พัฒนาอย่างสมบูรณ์ โดยซึมซับวัฒนธรรมของราชวงศ์ถังและซ่ง)39 ก่อนจะแพร่หลายเข้าสู่เกาหลีทั้ง
อาณาจักรโครยอและโชซอน 

  ชุดต้ีอีสีนํ้าเงินของจีนมีรูปแบบเป็นชุดเสื้อคลุมยาวสีฟ้าขอบแดง ประดับลายไก่ฟ้าคู่และดอก
พลัมหรือดอกไม้กลมสลับกันเต็มพ้ืนที่ ซึ่งในจ็อกเกสีนํ้าเงินก็มีลักษณะคล้ายกัน ต่างกันเพียงรายละเอียด
บางส่วนเช่น ตรงขอบชุดคลุมที่เป็นแถบสีแดงนั้น มีการประดับลายมังกรขนาดเล็กสลับกับลวดลายคดโค้ง
คล้ายลายเมฆใส่อยู่เต็มพ้ืนที่ ขณะที่จ็อกเกของโครยอและโชซอน แถบสีแดงน้ันจะเป็นพ้ืนสีแดงประลาย
มังกรหรือไก่ฟ้าขนาดใหญ่ทําให้ไม่สามารถแทรกลายอ่ืนเข้ามาได้มากนัก แถวของลายไก่ฟ้าบนเส้ือคลุม
ของพระมเหสีจะมี12แถว ส่วนของพระชายาจะมี9แถว ชุดต้ีอีของราชวงศ์ซ่งและหมิงไม่มีรูปแบบการ
ประดับโปลายมังกรที่ไหล่ หน้าอก และหลัง เพ่ือแสดงฐานะสตรีลําดับสูงของสตรีที่กําลังใส่ชุดน้ี แบบที่จ็
อกเกของโชซอนได้ทําขึ้น นอกจากน้ียังไม่พบสายพาดฮาพีร่วมกับชุดต้ีอีในราชวงศ์ซ่งเช่นกัน แต่ไปพบ
ลักษณะสายพาดเช่นน้ีเรียกว่า Xiapei (ภาพที่27) ในชุดคลุมสีเหลืองของพระจักรพรรดินีราชวงศ์หมิง 
โดยเป็นแถบสายผ้ายาวประกอบขึ้นด้วยช้ินส่วนสองส่วนขนานกันและมีการปักลวดลายตกแต่ง ใช้วาง
พาดที่คอห้อยยาวลงมาที่ไหล่ยาวลงมาหน้าอกจนจรดหัวเข่า  และใช้เข็มขัดหยกและทองคําคาดทับที่เอว
เป็นที่ยึด40 ซึ่งมีลักษณะการใช้งานคล้ายกับสายฮาพี  

 Xiapei ยังปรากฏใช้คู่กับชุดคลุมสีอ่ืนด้วยเช่น ในภาพจิตรกรรมสตรีชนช้ันสูงของราชวงศ์หมิง 
พบรูปแบบการใช้ Xiapei กับชุดคลุมสีแดงเรียบๆ สตรีท่านน้ันยังสวมเคร่ืองประดับมงกุฎนกฟีนิกซ์
ร่วมกับชุด (ภาพท่ี28) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีใกล้เคียงมากของโชซอนตอนต้นที่ใช้ชุดแดซัมสีแดงกับสายฮาพี 

                                                            
38 Kwon Oh-chang. Korean Costumes during The Chosun Dynasty,p.102 
39 Hua Mei  translated by Yu Hong & Zhang Lei.Chinese clothing.(China : China Intercontinental Press, 2004),p.57 
40 Gao Chunming. Chinese dress & adornment through the ages.(China : CYPI Press, 2010),p.112 
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ร่วมกับเคร่ืองประดับศีรษะชิลจ็อกกวาน จึงอาจต้ังข้อสันนิษฐานได้ว่ารูปแบบทั้งของแดซัม หรือชีจ็อกเก
ของโชซอนช่วงก่อนจักรวรรดิน้ันอาจมีพ้ืนฐานมาจากชุดเสื้อคลุมสีแดงและ Xiapei ของสตรีชนช้ันสูงจาก
ราชวงศ์หมิง ส่วนจ็อกเกสีนํ้าเงินลายไก่ฟ้ารับรูปแบบของชุดต้ีอีราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์หมิงมามากกว่า 

 ชุดต้ีอีหรือเสื้อคลุมลายไก่ฟ้าของราชวงศ์ซ่งน้ันพบเพียงสีนํ้าเงิน แต่ของราชวงศ์หมิงพบชุดลาย
ไก่ฟ้าในชุดสีแดงและดําด้วย (ภาพที่29,30) ซึ่งตามปกติสตรีในราชวงศ์หมิงมักสวมเสื้อคลุมที่ถูกจํากัดแค่สี
ม่วง เขียว และสีแดงม่วง สีแดง สีฟ้าเข้ม และสีแดงสว่างซึ่งถือเป็นสีของชนช้ันสูง41 ต้ีอีเมื่อเข้าสู่โครยอ
และโชซอนอาจใช้รูปแบบเสื้อคลุมสีฟ้าที่พระมเหสีต้ังแต่ราชวงศ์ซ่งใช้ด้ังเดิมเป็นหลัก แต่ต่อมา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเสื้อคลุมสีแดงซึ่งเป็นสีของชนช้ันสูงและแทนสัญลักษณ์พระมเหสีมาใช้แทนซึ่งไม่
ทราบว่าเป็นเพราะระบบลดอํานาจราชสํานักโชซอนต่อจีนตามระบบซาแดหรือไม่ ชุดจ็อกเกตอนต้น
อาณาจักรถึงได้ใช้ชีจ็อกเกดังพบในจิตรกรรมภาพเหมือนของพระมเหสีอินฮยอนและภาพถ่ายของพระ
มเหสีมยองซองพระมเหสีในพระเจ้าโคจงดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น ซึ่งหลังจากเปลี่ยนระบบการปกครองเป็น
จักรวรรดิน้ันก็ได้เปลี่ยนมาเป็นสีนํ้าเงินตามแบบด้ังเดิมของจีนที่พบในภาพจิตรกรรมส่วนมากของพระ
มเหสีในประเทศจีนช่วงราชวงศ์ซ่งและหมิง 

 ชุดต้ีอีด้ังเดิมสวมใส่คู่กับเครื่องประดับศีรษะมงกุฎรูปนกฟีนิกซ์สีฟ้า (fengguan  鳳冠) ซึ่งเมื่อ
ราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หมิงส่งต่อรูปแบบให้อาณาจักรโครยอ พบว่าโครยอยึดรูปแบบชุดเสื้อคลุมยาวและ
มงกุฏนกฟีนิกซ์น้ีตามประเทศจีนไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งในโชซอนตอนต้นก็ยังมีรูปแบบการใส่มงกุฎรูปนก
ฟีนิกซ์สีฟ้าที่เรียกว่า ชิลจ็อกกวานคู่กับแดซัมหรือต่อมาคือชุดชีจ็อกเกจนถึงศตวรรษที่16-17 แต่ต่อมา
พัฒนาเครื่องประดับศีรษะให้เข้ากับอาณาจักรของตนโดยใช้เคร่ืองประดับศีรษะแดซูมอรีแทนมงกุฎรูปนก
ฟีนิกซ์ต้ังแต่ช่วงหลังศตวรรษที่17 ถึงปลายราชวงศ์   

 การประดับสัญลักษณ์ที่พบทั้งชีจ็อกเกและจ็อกเกสีนํ้าเงิน ส่วนมากคือรูป ลายไก่ฟ้า ลายนก
ฟีนิกซ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บอกฐานะของผู้สวมใส่ พบทั้งในลายกึมวอนมุนท่ีใช้คู่กับลายเมฆ (ภาพที่31) การ
ประดับบนลายกระโปรง การประดับในฮาพีที่ใช้สลับกับลายเมฆ รวมถึงในเครื่องประดับศีรษะด้วยเช่น 
แดซูมอรีที่ใช้บี-นยอรูปนกฟีนิกซ์ นอกเหนือจากน้ันก็พบการใช้โปลายมังกรประดับที่หน้าอกบอกฐานะ
มังกรของพระมเหสีมี5กรงเล็บ แต่ของพระชายาในองค์รัชทายาทน้ันมังกรมี4เล็บ  

 ในจ็อกเกสีนํ้าเงินให้ความสําคัญกับสัญลักษณ์ไก่ฟ้ามาก ซึ่งไก่ฟ้าเป็นแนวความคิดในสัญลักษณ์
ของขงจื๊อ ไก่ตัวผู้คือความสดใสในการรวมสีฟ้า ขาว แดง ดํา และเหลือง 5 สีนี้อยู่ในฐานะของ 5 ความดี
ของความเมตตากรุณา ความยุติธรรม ความสุภาพอ่อนน้อม ความซื่อสัตย์ และสติปัญญา และยังรับกัน
กับคติ 5 ทิศ (เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก และทิศกลาง) และหลักการในธาตุทั้ง5 ซึ่งหลักความคิดในสี
                                                            
41 Hua Mei  translated by Yu Hong & Zhang Lei. Chinese clothing,p.57 
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ทั้ง 5 น้ีเห็นในการใช้ในเคร่ืองแต่งกายมาแล้วเช่นที่แซกดงในชุดวอนซัม โดย 5 สีหลักน้ีนิยมใช้เครื่องแต่ง
กายถึงช่วงศตวรรษที่19 42 สีนํ้าเงินหรือฟ้าเข้ม กับการประดับไก่ฟ้าบนชุดจ็อกเกน้ันเพ่ือเป็นสัญลักษณ์
ระลึกถึงว่าพระมเหสีเป็นหญิงสาวที่อยู่เพ่ือคุณงามความดี43 และในช่วงจักรวรรดิจ็อกเกลายไก่ฟ้า12แถว
ใช้รูปแบบและสีและลายเหมือนกับของราชวงศ์ซ่ง หมิงซึ่งเป็นนัยยะท่ีแสดงถึงความเป็นจักรพรรดินี 
เทียบเท่าอาณาจักรและประเทศอ่ืนๆ 

 ชุดต้ีอี เป็นส่วนหน่ึงของข้อบังคับในเร่ืองพิธีการของราชสํานัก โดยเกิดขึ้นจากการจัดลัทธิขงจื๊อ
ใหม่ในราชวงศ์ซ่งเหนือ (960-1127) ที่ลงอยู่ในแผนของแบบพิธีการในราชสํานัก เมื่อตอนก่อต้ังราชวงศ์
ตามคําสั่งของราชสํานักในปี961 ได้ใช้ Rites of Zhou44  ในการเริ่มต้นระบบพิธีการภายในราชสํานัก 
และเกิดระบบของเสื้อผ้าขึ้น ซึ่งโชซอนที่รับลัทธิขงจื๊อใหม่มาน้ัน ก็ได้รับแนวความคิดจาก Rites of Zhou 
เป็นหัวใจในการเขียนตําราพิธีการตามเช่นกัน จ็อกเกจึงกลายเป็นเครื่องแต่งกายในพิธีสําคัญการตาม
ข้อบังคับของรัฐ เช่นเดียวกับชุดต้ีอี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
42 Yoon Hee Kwon .The Symbolic and Decorative Function of Motifs in Korean Woven Silk Design : 1875-
1975,p.102 
43 Shin Myung-ho translated by Timothy. Joseon Royal Court culture : Ceremonial and Daily Life. (Paju-si, Gyeonggi-
do, Korea : Dolbegae Publishers, 2004.)p.102-103 
44 Gao Chunming. Chinese Dress & Adornment through The Ages,p.26 
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(ภาพที่18) มงกุฎนกฟีนิกซ์ของราชวงศ์ซ่ง และหมิง 

ท่ีมา : Zhou Xun and Gao Chunming. 5000 years of Chinese Costumes,p.151 

(ภาพท่ี19) ระเบียบของชุดแดซัมต้นแบบชีจ็อกเก ในตําราพิธีการสมัยพระเจ้าอินโจ 

ท่ีมา : Uigwe museum.인조장렬왕후가례도감의궤.วันท่ีสืบค้น 27 มี.ค.2559 เข้าถึงได้จาก 
http://uigwe.museum.go.kr/content/viewer?id=uig_004&contentid=uig_004_0030_0230-0093 
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(ภาพที่20) ภาพเหมือนพระมเหสีอินฮยอนในพระเจ้าซุกจง ฉลองพระองค์ด้วยชีจ็อกเกและแดซูมอรี 

ที่มา : Wikipedia. พระนางอินฮย็อน.วันที่สืบค้น 3 ก.พ.2559 เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/พระนางอินฮย็อน 

(ภาพที่21) ภาพถ่ายพระมเหสีมยองซองในพระเจ้าโคจง สวมชีจ๊อกเกและแดซูมอรี 

ที่มา : 명품인장 보인당, 명성황후,진짜 명성황후는 누구인가? .วันที่สืบค้น 3ก.พ.2559 เข้าถึงได้จาก 
http://m.blog.naver.com/yjt3723/90131924864 
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(ภาพท่ี23) พระชายายองชิน สวมใส่ชุดจ๊อกเกลายไก่ฟ้าสีน้ําเงินและแดซูมอรี  

ท่ีมา : 悲運の朝鮮皇太子妃、描く在日２世歌手が創作オペラ ,วันท่ีสืบค้น 20 มี.ค. 2559 เข้าถึงได้จาก 
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20150904002405.html 

(ภาพท่ี22) ชุดจ๊อกเก ลายไก่ฟ้าสีน้ําเงินของพระมเหสียองชิน  

ท่ีมา : National Palace Museum of Korea. 조선왕실의 아름다운 회상, 국립고궁박물관 명품 50 선. วันท่ีสืบค้น 3 ก.พ.2559 
เข้าถึงได้จาก http://www.gogung.go.kr/major50View.do?bbsSeq=&cultureSeq=00006961XL&bizDiv= 
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(ภาพที่24) (ซ้าย) พระมเหสียองชิน และ (กลาง) พระมเหสีซุนจองฮโย ฉลองพระองค์ด้วยจ็อกเกสีน้ําเงินท้ัง2พระองค ์

ที่มา : 연구원 김주우. 순종(純宗) 대한제국의 2 대 황제.วันที่สืบค้น 3 เม.ย.2559 เข้าถึงได้จาก
http://webzine.idaesoon.or.kr/board/view_win.asp?bno=6373 

(ภาพที่25) พระมเหสีGao แห่งราชวงศ์ซ่ง ฉลองพระองค์ในชุดตี้อีและสวมมงกุฏรูปนกฟีนิกซ์ 

ที่มา : Gao Chunming. Chinese Dress & Adornment through The Ages,p.26 
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(ภาพที่27) พระมเหสีในราชวงศ์หมิงสวมใส่ Xiape ทับชุดคลุมสีเหลือง 

ที่มา : yoki – China. Hanfu-the Han nationality traditional dress. วันที่สืบค้น 30 เม.ย.2559 
เข้าถึงได้จาก http://www.studentsoftheworld.info/sites/country/dress.php 

(ภาพที่26) พระมเหสี Hau Wang แห่งราชวงศ์หมิง ฉลองพระองค์ในชุดตี้อีและสวมมงกุฏรูปนกฟีนิกซ์ 

ที่มา : 翟衣 .วันที่สืบค้น 14 ก.พ. 2559 เข้าถึงได้จาก http://sns.91ddcc.com/t/56458 
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(ภาพที่28) สตรีชนชั้นสูงช่วงราชวงศ์หมิง ในชุดคลุมสีแดงกับการใช้ Xiapei 

ที่มา : Gao Chunming. Chinese dress & adornment through the ages,p.112 

(ภาพที่29) ชุดตี้อีลายไก่ฟ้าพื้นแดง ของพระมเหสี Xiaoduan ราชวงศ์หมิง 

ที่มา : Wikipedia. Hanfu. วันที่สืบค้น 21 มี.ค. 2559 เข้าถึงได้จาก
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanfu#/media/File:Chinese_Ming_Dynasty_Empress_Xiaoduan.JPG 
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(ภาพท่ี30) ชุดต้ีอีลายไก่ฟ้าพื้นดํา ของพระมเหสี Xiaoduanxian  ราชวงศ์หมิง 

ท่ีมา : Reinette. Women of Imperial China. วันท่ีสืบค้น 13 ก.พ.2559 เข้าถึงได้จาก 
http://jeannedepompadour.blogspot.com/2012/08/chinese-empressesconsorts-and.html  

(ภาพท่ี31) แถบกึมวอนมุนจากตําราพิธีการ ท่ีใช้ในแดซัมสีแดง หรือในชีจ็อกเก 

ท่ีมา : Uigwe museum. 인조장렬왕후가례도감의궤. วันท่ีสืบค้น 27 มี.ค.2559 เข้าถึงได้จาก 
http://uigwe.museum.go.kr/content/viewer?id=uig_004&contentid=uig_004_0030_0230-0093 
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  2.2 ฉลองพระองค์ในพิธีงานศพและพิธีไว้ทุกข์ ในราชวงศ์โชซอนตามหลักการบริหารประเทศ
ด้วยลัทธิขงจื๊อใหม่ มีใจความส่วนหน่ึงที่เน้นถึงเร่ืองหลักการกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ดังน้ันรัฐโชซอนจึงให้
ความสําคัญในการสร้างศาลบรรพชนและการทําพิธีแสดงเคารพ รวมถึงให้ความสําคัญกับการจัดงานศพ
และพิธีการไว้ทุกข์แบบสมเกียรติ รูปแบบเคร่ืองแต่งกายในพิธีงานศพหรือพิธีการไว้ทุกข์เป็นไปตามแบบ
ของประเทศจีนในลัทธิขงจื๊อ ความสําคัญของงานศพและพิธีไว้ทุกข์ของโชซอนปรากฏมากจากหลักฐาน
ภาพจิตรกรรมขบวนแห่พระศพของพระมหากษัตริย์ พระมเหสี และเช้ือพระวงศ์แทบในทุกรัชกาล 

หลักฐานของ ชุดซังรเยบก (sung rye bok 상례복) ชุดที่ใช้ในงานศพ และชุดไว้ทุกข์ของสตรี
ช้ันสูงในโชซอนค่อนข้างที่จะหาได้ยาก ทั้งหลักฐานจริงของชุดและในภาพจิตรกรรม แม้จะกล่าวว่าในช่วง
ราชวงศ์โชซอนมีการเขียนภาพจิตรกรรมจํานวนมากที่เก่ียวกับภาพในพิธีการแห่ศพพระบรมวงศานุวงศ์ 
แต่รูปภาพจิตรกรรมมุ่งเน้นวาดให้เห็นเพียงแต่ขบวนแห่ ที่เห็นเพียงแค่พลทหารและเหล่าข้าราชบริพาร 
ภาพวาดที่เกี่ยวกับผู้หญิงมักไม่ค่อยปรากฏนัก ด้วยความเข้าใจว่าสตรีชนช้ันสูงประทับอยู่ในเก้ียว จึงทํา
ไม่ให้เห็นภาพสตรีและเครื่องแต่งกายใดๆ จะสังเกตได้เฉพาะเคร่ืองแต่งกายของผู้ชายเสียมากกว่า 

 หลักฐานจริงของชุดในงานศพของสตรีระดับสูงน้ันพอจะหลงอยู่ให้สืบหาได้มาจากช่วงจักรวรรดิ
เกาหลีเป็นหลัก ปีค.ศ.1929 ในพิธีงานศพของพระสนมบกนยองดังควีอิน สกุล ยาง พระมารดาขององค์
หญิงต๊อกฮเยพระธิดาในพระเจ้าโคจง ได้พบภาพองค์หญิงต็อกฮเยฉลองพระองค์ในชุดร่วมพิธีงานศพ โดย
ชุดน้ันมีลักษณะเป็นชุดเสื้อทรงทังเอกับกระโปรงสีขาวสีขาวสะอาดตาทั้งชุด และสวมเครื่องประดับศีรษะ
ด้วยจ็อกทูรีสีขาวล้วน (ภาพท่ี32) ซึ่งคล้ายกับชุดของพระชายายองชินในพระเจ้าซุนจงที่ฉลองพระองค์
แบบในพิธีการนี้คล้ายคลึงกัน แต่ในภาพพระชายายองชินไม่ปรากฏการสวมใส่เคร่ืองประดับศีรษะจ็อกทูรี 
(ภาพที่33) 

นอกจากชุดในงานศพแล้ว ชุดไว้ทุกข์น้ันมีความสําคัญมากเช่นกัน เหตุเพราะพิธีงานศพและไว้
ทุกข์เป็นหน่ึงในพิธีใหญ่ตามข้อกําหนดของรัฐ (Sarye pyeollam) ซึ่งงานไว้ทุกข์ถือเป็นหัวใจหลักของการ
แสดงความกตัญญูและความอาลัยต่อผู้จากไป และมักกินระยะเวลาการไว้ทุกข์นาน ชุดไว้ทุกข์ได้แบ่งเป็น 
5 ชนิดด้วยกัน ทั้งหมดล้วนทํามาจากผ้าป่านไม่ย้อมสีและใช้ต่างกันไปตามโอกาสต่างๆ ประกอบด้วย ชัมช
เวทํามาจากป่านหยาบและใช้ใส่ในงานศพของบิดา แจชเวทํามาจากป่านหยาบน้อย แดกงทํามาจากป่าน
หนาและใช้ใส่ในงานศพของพ่ีน้อง โซกงทํามาจากป่านบางและใช้ในงานศพของปู่ย่าตายาย ลุง ป้า ชีมา
ทํามาจากป่านละเอียดและใช้ในงานศพของพ่ีน้องชายของทวด ชัมชเวและแจชเวจะใช้สวมใส่3ปี แดกง9
เดือน โซกง5เดือน ชีมา3เดือน45 

                                                            
45 Kwon Oh-chang, Kim Eun ok translated. Korean Costumes during the Chosun Dynasty. ,(Soul : Hyunam Pub. 
Co.,1998),p.88 
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 รูปแบบชุดไว้ทุกข์ส่วนหนึ่งของสตรีที่ศึกษาได้จากการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ (ภาพที่34) และจาก
ภาพถ่ายของพระมเหสียองชิน (ภาพที่35) พบลักษณะของชุด เป็นชุดที่ทํามาจากผ้าป่านหยาบน้อยไม่
ย้อมสี จึงมีลักษณะออกสีเหลือง รูปแบบชุดคลุมกระโปรงยาวมีสายผูกเชือกบริเวณหน้าอก แขนเสื้อกว้าง 
มีสายเข็มขัดทําจากเส้นป่านยาวบิดเป็นเกลียวใช้คาดที่เอว และประดับศีรษะด้วยด้วยหมวกคล้ายผ้าคลุม
คาดด้วยสายเชือกป่านบิดเกลียว การทํามวยผมใช้เครื่องประดับศีรษะด้วยปิ่นปักผมสีดําสนิทประดับ
ลวดลายเรียบๆเช่น ลายทับทิม (ภาพที่36) โดยหมวกที่ใช้ในพิธีการไว้ทุกข์ของสตรีต่างจากลักษณะหมวก
ของผู้ชายที่เป็นทรงสูงทําจากผ้าป่านมี3จีบ นอกจากนี้ชุดไว้ทุกข์ยังต้องมีไม้เท้าคู่กัน โดยไม้เท้าทํามาจาก
ไม้ไผ่สําหรับชุดชัมชเว และไม้เพาโลเนียสําหรับชุดไว้ทุกข์ชนิดอ่ืนๆ และรองเท้าทํามาจากป่านสาน46 เป็น
รูปแบบสมบูรณ์ของชุดไว้ทุกข์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
46 Kwon Oh-chang,Kim Eun ok translate,Korean Costumes during the Chosun Dynasty,p.88 

(ภาพที่32) องค์หญิงต๊อกฮเย สวมชุดทังเอและจ๊อกทูรีสีขาว ในพิธีงานศพพระมารดา ปีค.ศ.1929 

ที่มา : Wikimedia Commons. Princess Deokhye. วันท่ีสืบค้น 14 มี.ค. 2559 เข้าถึงได้จาก 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Princess_Deokhye_03.jpg 
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(ภาพที่34) ชุดไว้ทุกข์ของสตรีและเคร่ืองประดับศีรษะ 

ท่ีมา : 인민넷, 중한수교 20 주년 특별전 "조선시대 사람들의 한평생" 북경서 거행. วันท่ีสืบค้น 22 มี.ค. 2559 
เข้าถึงได้จาก http://korean.people.com.cn/78529/15259122.html 

(ภาพท่ี33) เจ้าชายยองชินและพระชายาอี บังจา ในชุดร่วมพิธีงานศพ 

ท่ีมา : 무릉도원. 대한제국 황실-영친왕[3] 저택과 일본생활. วันท่ีสืบค้น 2 เม.ย 2559 
เข้าถึงได้จาก http://blog.daum.net/jdwj58/15706392 
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(ภาพที่36) ปิ่นปักผมสีดําท่ีใช้ในงานฝังศพ ที่สตรีชนชั้นสูงใช้สวมใส่ประดับ 

ที่มา : Ewha Womans University Museum. Hairpins with Pomegranate Design.
วันที่สืบค้น 3 เม.ย..2559 เข้าถึงได้จาก http://cms.ewha.ac.kr/user/museumeng/ 

(ภาพที่35) ชุดไว้ทุกข์ของพระชายา อี บังจา 

ที่มา : 한기일. 남양주 홍릉,유릉.วันที่สืบค้น 21เม.ย. 2559 เข้าถึงได้จาก 
http://m.blog.daum.net/_blog/_m/articleView.do?blogid=0g9ET&articleno=400 
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3. ชุดในพิธีการพิเศษที่พระมเหสีทรงเป็นประธาน 

 พิธีการใหญ่ต่างๆที่พระมเหสีทรงมีส่วนร่วมในราชสํานักน้ัน มักเป็นงานที่ต้องดําเนินคู่กับ
พระมหากษัตริย์ ซึ่งส่วนมากล้วนเป็นพิธีการสําคัญที่ถูกบัญญัติไว้ในระเบียบราชสํานักดังที่กล่าวมาใน
ข้างต้นแล้ว ทั้งน้ีนอกจากพิธีการเหล่าน้ันแล้ว พระมเหสีมีพิธีอีกหน่ึงอย่างที่เป็นพิธีในความรับผิดชอบ
เพียงผู้เดียวในฐานะพระมเหสีคือ พิธีการชินจัมชิก หรือชินจัมรเย47 ซึ่งเป็นพิธีการที่สําคัญพิธีการหน่ึงของ
พระมเหสีในฐานะวังหลังและเป็นผู้นําสูงสุดของฝ่ายใน เริ่มในสมัยพระเจ้าซองจง (ค.ศ.1469-1494) ใน
พิธีการน้ีพระมเหสีทรงเป็นแม่งานจัดต้ังข้ึน เพ่ือเป็นพิธีสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้เพาะเลี้ยงตัวไหมในฐานะแม่
ของแผ่นดิน และเป็นพิธีที่แสดงถึงสัญลักษณ์งานในความรับผิดชอบของสตรี คือการปั่นด้ายเพ่ือทํา
เสื้อผ้า48 พิธีการน้ีราชวงศ์โชซอนได้รับอิทธิพลมาจากราชวงศ์หมิงของจีนเช่นกัน โดยเป็นพิธีที่มักทํา
ในช่วงที่พระมเหสีเพ่ิงได้รับการสถาปนาตําแหน่ง ความสําคัญของพิธีชินจัมรเยถูกบันทึกไว้ในบันทึกต่างๆ
ทางประวัติศาสตร์เช่นใน Expert from Court Annals และ  In-person Sericulture Ceremony 
Manual ในปีค.ศ.1757 สมัยพระเจ้ายองโจ  

 ในพิธีชินจัมรเย พระมเหสีมีชุดเฉพาะคือ ชุดกุกเอ (gukui 국의) หรือชินจัมรเยบก ชุดกุกเอในพิธี
การชิมจัมรเยใช้ใส่เฉพาะระหว่างพระราชวังและสวนหม่อนในพิธี โดยพระมเหสีจะเปลี่ยนเคร่ืองแต่งการ
เพ่ือความสบายตัวก่อนการเริ่มงาน ตัวเสื้อกุกเอมีลักษณะเป็นเสื้อคลุมแขนกว้างพ้ืนสีเหลือง ใช้สายฮาพี
พาดประดับคล้ายกับในชุดจ็อกเก ร่วมกับการใช้เครื่องประดับศีรษะออ-ยอ-มอรีเป็นรูปแบบชุดในพิธี กุก
เอมีสีเหลืองในตอนต้นของโชซอน แต่สีน้ันพบว่าได้ละเมิดกฏลําดับชนช้ันของจีนที่เป็นสีเฉพาะของ
จักรพรรดิจึงได้เปลี่ยนมาเป็นสีฟ้า แต่หลังจากน้ันอย่างไรก็ตามกุกเอได้เปลี่ยนกลับเป็นสีเหลืองเช่นเดิม
เพ่ือเน้นความเกี่ยวข้องถึงใบหม่อน49  

 หลักฐานที่เกี่ยวกับชุดกุกเอในพิธีการนี้ค่อนข้างที่จะหาได้ยากกว่าชุดใดๆทั้งหมด แม้แต่ภาพใน
ตําราพิธีการที่บันทึกไว้ก็ไม่มีปรากฏ ซึ่งหลักฐานที่พบมีเพียงในพิพิธภัณฑ์เก่ียวกับตัวไหมและการทอผ้าที่
จัดแสดงชุดในพิธีการชินจัมรเยของพระมเหสี (ภาพที่36) โดยพบว่ามีลักษณะเป็นเป็นเสื้อคลุมแขนกว้าง
พ้ืนสีเหลืองประดับลวดลายดอกไม้เล็กๆเรียบๆ มีโปประดับที่ตรงกลางหน้าอกบอกฐานันดร แต่ไม่พบที่
บริเวณไหล่และด้านหลัง ใช้การคาดสายสะพายฮาพีสีดําประดับลายไก่ฟ้าหรือนกฟีนิกซ์เป็นสัญลักษณ์
ของสตรีชนช้ันสูงและลายเมฆสลับกัน    หลักฐานความสําคัญของพิธีการชินจัมรเยยังคงพบถึงปลาย
สมัยราชวงศ์โชซอนจากภาพถ่ายของจักพรรดินีซุนจองฮโยในพระเจ้าซุนจงในปีค.ศ.1911 ว่ายังคงมีการ

                                                            
47 พิธีทําในเดือนจันทรคติ เป็นพิธีการการเก็บใบหม่อนสําหรับให้อาหารแมลง หรือเลือกตัวไหม ควบคู่กับพิธีการของพระราชาคือการไถ
พรวนและเพาะปลูก โดยพระมเหสีสีต้องเสด็จไปท่ีห้องเล้ียงตัวไหมหรือจัมซิล พร้อมกับสาวใช้ นับเป็นพระราชกรณียกิจสําคัญของพระมเหสี  
48 Hin Myung-ho translated by Timothy. Joseon Royal Court Culture : Ceremonial and Daily Life,p.109 
49 Ibid,p.108 
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ทําพิธีน้ีอยู่ แต่รูปแบบการใส่เคร่ืองแต่งกายในภาพนั้นพบว่าพระมเหสีและสตรีชนช้ันสูงน้ันต่างฉลอง
พระองค์ด้วยชุดทังเอและเครื่องประดับศีรษะฮวากวาน (ภาพที่37) โดยในภาพพิธีการเป็นการถ่าย
ภาพรวมที่หน้าห้องพิธีการหรือพระตําหนัก ซึ่งอาจะเป็นช่วงหลังพิธีเตรียมงานเลี้ยงฉลองจึงใส่ทังเอท่ีเป็น
เคร่ืองแบบธรรมดา ซึ่งพอนําภาพอีกภาพหนึ่งของพระมเหสีซุนจองฮโยท่ีถ่ายในห้องจัมซิลมาประกอบกัน 
(ภาพที่38) ก็พบว่าพระองค์ไม่ได้ฉลองพระองค์ด้วยชุดกุกเอตามประเพณี แต่สวมใส่ชุดจอโกรีกับกระโปรง
ธรรมดาแทน ซึ่งอาจเป็นเพราะเป็นช่วงจักรวรรดิแล้ว รูปแบบชุดในพิธีการจริงๆอาจเน้นความเรียบง่าย
เพ่ือความสะดวกสบายเสียมากกว่า  

 รูปแบบสัญลักษณ์ของชุดกุกเอไม่ปรากฏสัญลักษณ์ใดมากนัก ตัวเสื้อมีเพียงพ้ืนสีเหลืองพิมพ์ลาย
ประดับเรียบๆไม่โดดเด่นเท่าการประดับลายมงคลในวอนซัมหรือจ็อกเกแม้จะเป็นชุดในพิธีการสําคัญ แต่
ถึงอย่างไรยังคงมีการประดับลายไก่ฟ้าสลับลายเมฆท่ีเป็นสัญลักษณ์ของสตรีช้ันสูงในสายฮาพี กับการ
ประดับโปลายมังกรบอกฐานันดรของผู้สวมใส่อยู่ ส่วนเรื่องสีเหลืองของชุดยังไม่ได้สัมพันธ์กับคติเรื่อง
จักรพรรดินีใดๆ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพที่37) ชุดกุกเอในพิธีการชินจัมรเย  

ท่ีมา : 노을,함창 명주박물관 - 상주 가볼만한곳. วันท่ีสืบค้น 21 ก.พ. 59 เข้าถึงได้จากhttp://blog.daum.net/bandbike/398 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพที่38) ภาพจักรพรรดินีซุนจองฮโยกับเชื้อพระวงศ์องค์อ่ืนๆและเหล่านางกํานัล สวมทังเอในวันพิธีการชินจัมรเย 

ท่ีมา : shin Myung-ho translated by Timothy. Joseon Royal Court Culture : Ceremonial and Daily Life,p.173 

(ภาพท่ี39) พระมเหสีซุนจองฮโย ในห้องพิธีการชินจัมรเย ฉลองพระองค์ด้วยจอโกรีกับกระโปรงธรรมดา 

ท่ีมา : Sakuramochi.The silk culture in Korea the mystery of the silk road in far east. วันท่ีสืบค้น 
3เม.ย. 2559 เข้าถึงได้จาก http://sakuramochi-jp.blogspot.com/2012/04/silk-culture-in-korea.html 
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สรุป 

 เครื่องแต่งกายของราชวงศ์โชซอนทั้งเคร่ืองแต่งกายในกษัตริย์ พระมเหสี ขุนนาง รวมถึง
นักปราชญ์ต่างๆ ต่างได้รับอิทธิพลรูปแบบตามแบบอิทธิพลศิลปะจีนของราชวงศ์หมิงเป็นหลัก เพราะด้วย
เป็นช่วงที่ราชวงศ์หมิงเข้ามามีบทบาทต่อราชสํานักโชซอนแทบทุกด้าน ราชวงศ์โชซอนต่างรับเอา
ประเพณีของหมิงมาใช้ด้วยความนอบน้อม ซึ่งเห็นชัดในแนวคิดเคร่ืองแต่งกายในพิธีการของราชสํานัก 
ต่างมีขอบเขตในการทําขึ้นเพ่ือตอบสนองต่ออิทธิพลทางการเมือง และลัทธิขงจื๊อใหม่ที่เป็นหัวใจของรัฐ 
โดยจะสังเกตได้จากชุดในพิธีการหลักของรัฐที่มักเกี่ยวข้องกับพิธีแบบแนวคิดขงจื๊อทั้งสิ้น ชุดฉลอง
พระองค์ในพิธีการพิเศษอ่ืนที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในพิธีข้อบัญญัติหลักของรัฐเป็นหลักไม่จัดว่าเป็นพิธีใหญ่ของ
ราชสํานัก รูปแบบที่ใช้ทั้งในเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับน้ันจึงมีความต่างทางด้านขนาดและความ
หรูหรารองลงมาเช่น ทังเอที่ไม่ได้มีรูปแบบที่หรูหราเท่าชุดอ่ืนๆเพราะถือเป็นชุดเคร่ืองแบบธรรมดาที่พระ
มเหสีใช้เมื่อเวลาต้องไปปฏิสัมพันธ์ภายนอกพระตําหนัก ซึ่งชุดในพิธีการพิเศษตามโอกาสท่ีไม่ได้มีบ่อยคือ
ตามพวกพิธีตามเทศกาลต่างๆ หรือเป็นพิธีการสําคัญประจําปีถึงใช้วอนซัมเป็นเคร่ืองแต่งกายในโอกาสน้ี 
นอกจากน้ียังมีชุดที่เกิดขึ้นตามนัยยะตําแหน่งหน้าที่ของบุคคลคือ ชุดกุกเอในพิธีการชินจัมรเย ที่พระ
มเหสีทรงเป็นประธานโดยตรง ดังที่กล่าวมา  

 เน่ืองจากชุดพิธีการล้วนเป็นชุดที่ใช้ออกงานสังคมและเป็นไปเพ่ือเฉลิมพระเกียรติของผู้สวมใส่ 
ดังนั้นจะพบได้ว่าในชุดพิธีการท้ัง3ประเภทล้วนผูกพันกับการประดับลวดลายต่างๆ ทั้งการใช้ลวดลายเพ่ือ
การอวยพร และใช้ลวดลายในการบอกถึงระดับตําแหน่งผู้สวมใส่ เช่นมังกร นกฟีนิกซ์ นกกระเรียน และ
เสือน้ันเป็นขอบพิเศษเฉพาะชนช้ันพิเศษเพราะเป็นสัญลักษณ์การตกแต่งของหลวงหรือราชสํานัก ขุนนาง
ระดับสูง และเจ้าหน้าที่ทหาร50 โดยเฉพาะลายนกฟีนิกซ์ หรือไก่ฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์สําคัญยํ้าถึงตําแหน่ง
พระมเหสีที่พบได้ในชุดจ็อกเก นอกจากน้ีสีและวัสดุการประดับตกแต่งยังเป็นหลักสําคัญในการใช้แบ่ง
ฐานันดรเช่นกัน ในช่วงจักรวรรดิรูปแบบเครื่องแต่งกายของกษัตริย์และพระมเหสีได้มีการปรับเปล่ียนไป
รับอิทธิพลตะวันตกมากขึ้น โดยมีการเร่ิมเปลี่ยนไปแต่งกายแบบตะวันตกในกษัตริย์และขุนนาง ส่วนสตรี
ในราชสํานักยังไม่พบการเปลี่ยนไปใช้ชุดแบบตะวันตกเท่าใด มีเพียงการเร่ิมผสมรูปแบบให้เข้ากันระหว่าง
2วัฒนธรรม 

 ในการศึกษารูปแบบเคร่ืองแต่งกายของสตรีในโชซอนส่วนหน่ึงค่อนข้างที่จะเป็นไปยาก เน่ืองจาก
หลักฐานจําพวกภาพจิตรกรรมที่ชัดเจนมีน้อย การศึกษาต้องใช้จากตําราเอกสารเดิมที่ถูกบันทึกไว้ในช่วง
น้ัน ซึ่งก็บันทึกเร่ืองราวของสตรีไว้ค่อนข้างน้อยเช่นกัน จึงต้องไปเน้นศึกษาจากหลักฐานช่วงจักรวรรดิเป็น
หลัก ทั้งหลักฐานจากชุดจริงและจากภาพถ่าย ซึ่งในชุดจริงจะทําให้เห็นข้อเท็จจริงมากกว่าในภาพถ่ายเอง

                                                            
50 The Korean Foundation. Hanbok : Timeless Fashion Tradition,p.36 
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ก็อาจจะไม่ชัดเจนเน่ืองจากเป็นภาพขาวดําทําให้ใช้เป็นหลักฐานเร่ืองสีของชุดได้ค่อนข้างยาก การศึกษา
จึงเป็นได้เพียงแค่รูปแบบเท่าน้ัน ถึงกระน้ันในการศึกษาหลักฐานช่วงจักรวรรดิมาเทียบกับซีรีย์จาง อ๊
กจอง น่าจะทําได้อยู่ เพราะเหตุการณ์ในช่วงซีรีย์เป็นตอนเกือบปลายราชวงศ์แล้ว รูปแบบที่ใช้ในเครื่อง
แต่งกายจึงอาจยังไม่ไกลกันมานัก ดังจะศึกษาในบทต่อไป 
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บทที่3 

ฉลองพระองคใ์นพธิีการของพระมเหสใีนสมัยพระเจ้าซุกจง จากซีรีย์เกาหลเีรื่องจาง อ๊กจอง (2013) 

 

 ซีรีย์ จาง อ๊กจอง (Jang ok-jung Live for love ปี2013) มีเน้ือหาอิงประวัติศาสตร์จริงในสมัย
ช่วงพระเจ้าซุกจง (ค.ศ.1674-1720) กษัตริย์องค์ที่19 ของราชวงศ์ สภาพสังคมของโชซอนดังที่ได้กล่าวไว้
ในบทที่แล้วว่า โชซอนได้ติดต่อทางการทูตกับราชวงศ์หมิงของจีนตามระบบซาแดมาเนิ่นนาน อิทธิพล
รูปแบบศิลปกรรมในเครื่องแต่งกายของราชวงศ์หมิงยังคงมีผลต่อเน่ืองมาต้ังแต่ต้นราชวงศ์จนถึงในช่วง
พระเจ้าซุกจงแม้ว่าราชวงศ์หมิงจะล่มสลายไปก่อนหน้ารัชกาลน้ีแล้ว แต่หลักการตามราชวงศ์หมิงยังคงมี
ประสิทธิภาพแนบแน่นในสังคมทั้งแนวปฏิบัติแบบรัฐขงจื๊อ กฎหมาย พิธีกรรม และเครื่องแต่งกาย แม้ใน
สมัยพระเจ้าซุกจงน้ีราชวงศ์ชิงของจีนที่เป็นชาวแมนจูได้เข้ามามีอิทธิพลในแผ่นดินโชซอนแทนที่ราชวงศ์ห
มิง แต่ก็ไม่ปรากฏความเปลี่ยนแปลงใดๆต่ออิทธิพลหลักการปกครอง ประเพณี หรือเคร่ืองแต่งกายตาม
อย่างราชวงศ์ชิง 

  ความน่าสนใจในการใช้เช่ือมกับศึกษาเคร่ืองแต่งกายในราชสํานักโชซอนจากซีรีย์จาง อ๊กจอง มี
ประเด็นมาจากที่ในซีรีย์ต้องมีการพูดถึงเสื้อผ้าและเครื่องประดับตามประวัติศาสตร์อย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะ
มีเน้ือหาเก่ียวกับตัวละครเอกคือจาง อ๊กจอง เป็นสตรีที่เป็นช่างฝ่ายตัดเย็บในพระราชวัง จึงมีฉากการทํา
เครื่องแต่งกายในราชสํานักค่อนข้างบ่อย จึงน่าสนใจว่ารูปแบบของเสื้อผ้าที่ซีรีย์สื่อออกมาน้ันต้องมีความ
ระมัดระวังในด้านข้อมูลข้อเท็จจริงว่าตรงกับความจริงในประวัติศาสตร์หรือไม่ โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะ
มุ่งเน้นจากการเปรียบเทียบรูปแบบหลักฐานจริง บันทึกในเอกสารที่หลงเหลืออยู่ และหลักฐานจริง
ภาพถ่ายช่วงจักรวรรดิเกาหลีที่พอจะเทียบรูปแบบฉลองพระองค์ที่พระมเหสีช่วงพระเจ้าซุกจงใช้ในพิธีการ
ต่างๆได้  

 ฉลองพระองค์ของพระมเหสีในช่วงพระเจ้าซุกจงจากซีรีย์เรื่องจาง อ๊กจองน้ี พบในตัวละครหลัก
ของสตรีที่ดํารงยศพระเมหสีในสมัยพระเจ้าซุกจงถึง3พระองค์คือ พระมเหสีอินคยอง พระมเหสีอินฮยอน 
และพระมเหสีจาง อ๊กจอง1 โดยในซีรีย์ไม่ปรากฏการกล่าวถึงพระมเหสีอินวอนตามประวัติศาสตร์ เครื่อง
แต่งกายในพิธีการของพระมเหสีในซีรีย์น้ี สังเกตได้ว่าแบ่งย่อยได้เป็นชุดในพิธีการเล็ก ที่เป็นพิธีการที่ทําใน
ราชสํานัก ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับผู้คนหมู่มาก และชุดในพิธีการใหญ่ที่เป็นพิธีที่ต้องเชิญคนร่วมพิธีจํานวนมาก

                                                            
1 เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงตามประวัติศาสตร์ โดยมีตําแหน่งเป็นนางกํานัลในราชสํานักมาก่อนและได้เล่ือนขั้นขึ้นเป็นพระสนมสูงสุดถึงลําดับ
บิน คือพระสนมลําดับที่หนึ่ง รู้จักกันในนามพระสนมจาง ฮีบิน เร่ืองเล่าตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าได้เล่ือนขั้นเป็นถึงพระมเหสีแต่ดํารง
ตําแหน่งได้ไม่นานก็ถูกปลดกลับสู่ตําแหน่งพระสนมเช่นเดิม ซึ่งตามประวัติศาสตร์ก็ไม่ค่อยกล่าวถึงพระมเหสีองค์นี้เสียเท่าไหร่ อาจเพราะไม่
ค่อยเป็นที่ยอมรับเนื่องจากภูมิหลังเป็นสามัญชนระดับล่างสุดมาก่อน 



45 
 

เน่ืองจากเก่ียวข้องกับเกียรติของประธานหลักในพิธี เน่ืองด้วยเหตุน้ีทั้งรูปแบบฉลองพระองค์และ
เคร่ืองประดับศีรษะ จึงมีความต่างกันทั้งรูปแบบและขนาดของงานพิธีน้ันๆ  

 

1.เครื่องแต่งกายในพิธีการพิเศษขนาดเล็ก  

 ฉลองพระองค์ชุดเคร่ืองแบบทางการหรือชุดในพิธีการย่อย 

 ฉลองพระองค์ในพิธีการย่อยของพระมเหสี หรือเครื่องแบบชุดทางการแบบปกติของพระเมหสีใน
ซีรีย์น้ันต้ังแต่พระมเหสีอินคยอง พระมเหสีอินฮยอน และพระมเหสีจาง อ๊กจอง และเช้ือพระวงศ์หญิง
อ่ืนๆเช่น แทวังแทบีจางรยอล แทบีมยองซอง กงจูมยองอัน (พระขนิษฐาของพระเจ้าซุกจง) ยึดการใช้ทัง
เอเป็นชุดเคร่ืองแบบประจําราชสํานักเป็นหลักเมื่ออยู่ในพระราชวังและในขณะดําเนินพิธีการย่อยเช่น พิธี
งานเลี้ยง พิธีเข้าทําความเคารพผู้อาวุโส หรือแม้แต่การเสด็จออกนอกพระราชวังก็ฉลองพระองค์ด้วยทังเอ
จนชินตา ทําให้เข้าใจได้ว่าทังเอเป็นเครื่องแบบฉลองพระองค์ทางการของสตรีเช้ือพระวงศ์จริงๆ แม้ว่าจะ
พบว่านางใน หรือสตรีระดับขุนนางก็สวมใส่ทังเอเมื่ออยู่ในพระราชวัง (ภาพที่40) แต่ก็มีรูปแบบการใช้สี
และการประดับลวดลายต่างกันได้อย่างชัดเจน รวมถึงการใช้โปตรามังกรหรือนกฟีนิกซ์ย่ิงเป็นสิ่งสําคัญที่
ทําให้ทราบได้ถึงระดับชนช้ันที่ต่างกัน 

 จากการศึกษารูปแบบและสีของทังเอที่หลงเหลืออยู่ในหลักฐานปัจจุบัน พบว่าทังเอส่วนมากของ
พระมเหสีหรือเช้ือวงศ์หญิงมีการใช้ทังเอสีม่วงแดง สีเขียว สีนํ้าเงินเข้ม คู่กับการใช้กระโปรงสีแดงหรือสีนํ้า
เงินคู่กันตลอดเป็นส่วนมาก ซึ่งทั้งสีเสื้อทังเอและกระโปรงนั้นจะสังเกตได้ว่ายังไม่หลุดจากรอบสี 5 สีตาม
ประเพณีที่มักเป็นข้อกําหนดการเลือกใช้ในการทําเคร่ืองแต่งกายในสมัยน้ัน มีบ้างที่พบการใช้ทังเอสีอ่ืนๆ
แต่ก็ไม่มากเท่าสีที่กล่าวมา โดยทังเอสีเขียวพบหลงเหลือหลักฐานอยู่มากท่ีสุด ซึ่งเป็นทังเอของตําแหน่ง
พระมเหสี พระชายา และองค์หญิง ทังเอที่พบมักพบการใช้โปประดับที่ไหล่และหน้าอก รวมถึงลายทอ
ผ้าลายนกฟีนิกซ์เป็นต้น ช่วยบอกความแน่ชัดของหลักฐานระดับผู้เป็นเจ้าของ ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็น
ที่มาที่สังเกตถึงความแตกต่างเรื่องสีของเสื้อผ้าจากในซีรีย์กับข้อเท็จจริงได้ คือในซีรีย์มีการใช้ทังเอและ
กระโปรงในรูปแบบสีที่หลากหลายมาก มีการทําเคร่ืองแต่งกายนอกจากสีหลัก 5 สีคือ นํ้าเงิน แดง ขาว 
เหลือง ดํา ปะปนกันในฉลองพระองค์แบบเป็นทางการ รวมถึงงานประดับลวดลายบนเสื้อผ้าก็ดูไม่สมจริง 
เพราะในชุดทังเอของพระสนมจาง อ๊กจอง ขณะดํารงตําแหน่งซุกวอน (พระสนมระดับสุดท้าย) หรือฮีบิน 
(พระสนมลําดับที่หน่ึง) ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ตํ่ากว่าพระมเหสี นอกจากเสื้อผ้าที่ใช้สีสดใสเกินจริงแล้วยังมีการ
ประดับลวดลายการตกแต่งที่เป็นลายปักขนาดใหญ่เน้นความโดดเด่นของลาย ซึ่งเป็นการประดับตกแต่งที่
ดูจะโดดเด่นกว่าทังเอของพระมเหสีที่ใช้ลายพิมพ์สัญลักษณ์มงคลเรียบๆซึ่งดูไม่เหมาะสมตามลําดับช้ันที่
ด้อยกว่า  
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 สีในทังเอมีข้อที่แตกต่างจากประวัติศาสตร์อีกบางประการเช่นกันคือ โชซอนก่อนช่วงจักรวรรดิ 
ราชสํานักไม่มีการใช้ฉลองพระองค์ด้วยสีเหลืองมาก่อน โชซอนแม้จะสามารถครองตนเป็นอาณาจักรได้แต่
ก็ต้องอยู่ภายใต้การแสดงความนอบน้อมประเทศจีน ไม่ต้ังตนเทียบเท่ากษัตริย์จีนที่ใช้สีเหลืองเป็นเคร่ือง
แต่งกายอย่างทางการ แต่ในซีรีย์พบว่าพระมเหสีทั้งสองพระองค์คือ พระมเหสีอินฮยอน และพระมเหสี
จาง อ๊กจอง ฉลองพระองค์ด้วยทังเอสีเหลืองทอง ซึ่งดูไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์ช่วงน้ัน ย่ิง
ในฉากที่พระมเหสีจางเข้าพบปะภรรยาทูตจีน พระมเหสีจาง อ๊กจองใส่ทังเอสีเหลือง (ภาพที่41) ซึ่งตาม
ระบบซาแดถูกสั่งห้ามไม่ให้ใช้ ย่ิงหากเป็นการเข้าพบภรรยาจากทูตขุนนางจีนแล้วย่ิงเป็นไปไม่ได้ที่จะพระ
มเหสีจะสวมเคร่ืองแต่งกายด้วยสีต้องห้ามน้ัน แม้ว่าสีเหลืองจะเป็น 1 ในสี 5 สีหลักตามประเพณีก็ตาม 
การใช้สีเหลืองในเครื่องแต่งกายของกลุ่มราชวงศ์เพ่ิงถูกนํามาใช้ทางการครั้งแรกเมื่อตอนประกาศตนเป็น
จักรวรรดิในปีค.ศ.1897 ซึ่งแม้ในช่วงจักรวรรดิก็พบหลักฐานการใช้สีเหลืองในฉลองพระองค์พระมเหสี
ค่อนข้างน้อย โดยหลักฐานที่พบพบเพียงในฮวางวอนซัมของจักรพรรดินีซุนจอง ฮโยในพระเจ้าซุนจง  ซึ่ง
ยืนยันได้ว่าในสมัยก่อนหน้าไม่มีการใช้เคร่ืองแต่งกายสีเหลืองในเช้ือพระวงศ์ใดๆอย่างแน่นอน 

 เครื่องประดับศีรษะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเช่นกัน โดยส่วนมากชุดในพิธีการขนาดย่อยของพระ
มเหสี เช่นในทังเอเคร่ืองแบบปกติ หรือในวอนซัม มักจะใช้การประดับศีรษะด้วยออ-ยอ-มอรี วิกผมเปีย
คั่นด้วยจ็อกทูรีสีแดงและประดับตอลจัมใส่คู่กับชุดตามประเพณีคู่กันเสมอมาต้ังแต่ต้นราชวงศ์จนถึงช่วง
พระเจ้าซุกจงที่คงนิยมใช้สวมประดับศีรษะเสมอมา จนถึงในช่วงพระเจ้ายองโจที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การสวมเครื่องประดับศีรษะของสตรีโดยลดการใส่วิกผมออ-ยอ-มอรี และเปลี่ยนมาใช้การม้วนมวยผมคาด
ด้วยป่ินปักผม และคาดช็อบจีกลางศีรษะแทนเมื่อฉลองพระองค์ด้วยชุดทังเอที่เป็นเคร่ืองแบบทั่วไป แต่
หากเป็นพิธีการพิเศษท่ีต้องฉลองพระองค์ด้วยชุดที่เป็นทางการมากข้ึนเช่น วอนซัมก็ยังคงมีการใส่
เคร่ืองประดับศีรษะผมออ-ยอ-มอรีหรือคึน-มอรีน้ีไว้เป็นรูปแบบที่เห็นได้ถึงใช่วงปลายจักรวรรดิเกาหลี ซึ่ง
เป็นข้อจํากัดที่ในซีรีย์ได้นําเสนอแตกต่างคือ การใช้วิกผมออ-ยอ-มอรี หรือคึน-มอรี (ภาพที่42) ถูกหยิบยก
มาใช้เพียงเฉพาะในโอกาสพิเศษที่ใส่ชุดวอนซัมเท่าน้ันเช่น ในพิธีแต่งต้ังพระสนม ทั้งที่ความจริงในสมัย
พระเจ้าซุกจงวิกผมเป็นสิ่งสําคัญที่สตรีชนช้ันสูงใช้สวมใส่กับทังเอทุกวันไม่ได้ขาด และความนิยมประดับ
ผมด้วยป่ินปักผมรูปมังกรหรือนกฟีนิกซ์ และช็อบจี (ภาพท่ี43,44) เพ่ิงจะนิยมในช่วงหลังพระเจ้าซุกจงคือ
ถัดมาอีก2รัชกาลในช่วงพระเจ้ายองโจ ทั้งน้ีรูปแบบที่คลาดเคลื่อนที่ปรากฏออกมาน้ีอาจเป็นเพราะซีรีย์
ต้องการนําเสนอความสวยงามของเคร่ืองประดับศีรษะ เพราะซีรีย์เน้นแสดงเรื่องรูปแบบเคร่ืองแต่งกายอยู่
แล้ว 

 ความสับสนในเคร่ืองประดับศีรษะของตําแหน่งพระมเหสีมีอีกประการคือ บี-นยอ หรือป่ินปักผม
น้ัน ในตําแหน่งวังบี หรือพระมเหสีมักปรากฏการใช้เฉพาะป่ินปักผมรูปนกฟีนิกซ์มากกว่าป่ินปักผมรูป
มังกร (ภาพที่45) ซึ่งมังกรก็เป็นสัญลักษณ์ของพระมเหสีด้วยเช่นกัน  แต่ในซีรีย์พระมเหสีทั้งสามพระองค์
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ต่างใช้ป่ินปักผมรูปนกฟีนิกซ์เป็นส่วนมาก แต่ป่ินปักผมรูปมังกรกลับถูกใช้งานโดยแทวังแทบีจางรยอล 
(ภาพที่46) และแทบีมยองซอง ผู้อาวุโสของราชสํานักแทน ซึ่งทําให้แยกได้ยากว่าสตรีท่านน้ีเป็นผู้อยู่ใน
ตําแหน่งใด เพราะมีรูปแบบการใช้ที่เหมือนกัน 

 นอกจากบี-นยอกับช็อบจีที่ได้รับความนิยมสวมใส่กับทังเอในสมัยปลายราชวงศ์ ยังพบว่ามี
เคร่ืองประดับศีรษะอื่นด้วยเช่นกันที่มีการใช้ร่วมกับชุดทังเอ จากการศึกษาหลักฐานจริงในภาพถ่าย พบ
รูปที่สตรีเช้ือพระวงศ์คือองค์หญิงต็อกฮเยฉลองพระองค์ทังเอเต็มชุด และได้สวมใส่ฮวากวานเป็น
เคร่ืองประดับศีรษะ (ภาพที่47)  ซึ่งอาจเป็นที่นิยมใช้เป็นเคร่ืองประดับศีรษะสตรีในช่วงปลายราชวงศ์-ต้น
ช่วงจักรวรรดิเน่ืองจากมีขนาดเบา หรืออีกเหตุผลหนึ่งคือบินยอกับช็อบจีมักเป็นเครื่องประดับศีรษะที่ใช้
เฉพาะสตรีที่แต่งงานแล้ว2 เครื่องประดับศีรษะร่วมกับชุดทังเอขององค์หญิงต็อกฮเยจึงใช้ฮวากวาน ซึ่ง
เปรียบเป็นเหมือนมงกุฎขนาดเล็กทําจากวัสดุมีค่านํามาใช้ประดับฐานะแทน  

  อย่างไรก็ตามฮวากวานก็ถูกใช้ในหลายโอกาส แต่โดยมากพบการใช้ในพิธีแต่งงานของสตรีระดับ
เจ้าหญิงลงมา3 มากกว่า โดยพบใช้ร่วมกับชุดวอนซัม ซึ่งในซีรีย์จาง อ๊กจองพบการใช้ฮวากวานกับชุดวอน
ซัมในฉากพิธีเชิญสาสน์ของพระมเหสีอินฮยอน 

 การใช้งานท่ีหลากหลายของฮวากวาน ยังพบในหลักฐานภาพถ่ายช่วงจักรวรรดิ ในภาพถ่ายของ
พระสนมสกุลออมในพระเจ้าโคจง (ภาพท่ี48) น้ันสวมฮวากวานกับวอนซัม แทนวิกผมออ-ยอ-มอรีต่าง
จากภาพถ่ายสตรีอ่ืนๆในราชสํานักท่ียังคงสวมวอนซัมกับวิกผม ซึ่งหากสันนิษฐานว่าในภาพถ่ายนั้นคืองาน
อภิเษกสมรสก็ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะบริบทของกษัตริย์ในภาพคือพระเจ้าโคจง ไม่ได้สวมชุดพิธีการพิเศษ 
จึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นช่วงงานพิธีการพิเศษงานใดงานหน่ึงมากกว่า การใช้งานฮวากวานกับวอนซัมน้ีจึง
น่าจะการปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้ฮวากวานให้ครอบคลุมงานในงานพิธีการมากข้ึนกว่าการจํากัดรูปแบบ
การใช้ตามประเพณีเดิม  

 

                                                            
2 ในโชซอนสตรีที่ผ่านการแต่งงานแล้วทั้งราชนิกูลและสามัญชนมักทําผมด้วยการม้วนมวยผมเพ่ือบอกสถานะพันธะของตน สตรีที่ยังไม่ได้
แต่งงานมักใช้การถักผมเปียธรรมดาผูกด้วยแถบผ้าเป็นหลัก 
3 Korean Heritage Series. (Korea : Korean Overseas Information Service,1998),p.153 
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(ภาพท่ี41) พระมเหสีจาง อ๊กจองในซีรีย๋ ฉลองพระองค์ด้วยทังเอสีเหลือง  

ท่ีมา : Springceo1. SBS 월화드라마 장옥정,사랑에 살다.วันท่ีสืบค้น23 มี.ค.2559 เข้าถึงได้จาก 
http://blog.naver.com/PostThumbnailView.nhn?blogId=springceo1&logNo=80191798559
&categoryNo=73&parentCategoryNo=&from=postList 

(ภาพท่ี40) ทังเอในรูปแบบท่ีต่างกันของสตรีในราชสํานัก  

(จากขวาพระมเหสีอินฮยอน ถัดมาแทบีมยองซอง กลางแทวังแทบีจางรยอล และซ้ายสุด จาง อ๊กจองในตําแหน่งนางในพิเศษ) 

ท่ีมา:  Springceo1. SBS 월화드라마 장옥정,사랑에 살다.วันท่ีสืบค้น23 มี.ค.2559 เข้าถึงได้จาก
http://blog.naver.com/PostThumbnailView.nhn? =springceo1&logNo==73&parentCategoryNo=&from=postList 
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(ภาพท่ี43) ปิ่นปักผมรูปมังกรหรือนกฟีนิกซ์ และช็อบจีเครื่องประดับกลางศีรษะท่ีนิยมใส่กับชุดทังเอ ช่วงพระเจ้ายองโจลงมา 

ท่ีมา : Springceo1. SBS 월화드라마 장옥정,사랑에 살다.วันท่ีสืบค้น23 มี.ค.2559 เข้าถึงได้จาก 
http://blog.naver.com/?blogId=springceo1&logNo=80191798559&categoryNo=73&parentCategoryNo=&from=
postList 

(ภาพท่ี42) คึนมอรีท่ีใช้ร่วมกับชุดวอนซัมในซีรีย์ 

ท่ีมา : Springceo1. SBS 월화드라마 장옥정,사랑에 살다. วันท่ีสืบค้น23 มี.ค.2559 เข้าถึงได้จาก 
http://blog.naver.com/PostThumbnailView.nhn?blogId=springceo1&logNo=801921685
15&categoryNo=73&parentCategoryNo=&from=postList 
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(ภาพที่44) บี-นยอรูปนกฟีนิกซ์ ที่ใช้ในตําแหน่งพระมเหสี 

ที่มา : Shin Myung-ho translated by Timothy. Joseon Royal Court Culture : Ceremonial and Daily Life,p.108 

(ภาพที่45) แทวังแทบีจางรยอล ผู้อาวุโสในราชสํานักสวมบี-นยอรูปมังกร  

ที่มา :  Achillesbriseis. THE JOSEON FASHION SHOW – JEWELRY & ORNAMENTS SPECIAL EDITION PART 5 – 
BINYEO. วันที่สืบค้น 23 มี.ค.2559 เข้าถึงได้จาก https://feedingmyprocrastination.wordpress.com/2013/05/17/the-
joseon-fashion-show-jewelry-ornaments-special-edition-part-5/ 
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(ภาพท่ี47) องค์หญิงต๊อกฮเยฉลองพระองค์ด้วยทังเอกับเคร่ืองประดับศีรษะฮวากวาน 

ท่ีมา : National Palace Museum of Korea. Last Princess Deokhye. วันท่ีสืบค้น 14 มี.ค.2559 

เข้าถึงได้จาก http://new.gogung.go.kr/specialView.do 

(ภาพท่ี46) บี-นยอรูปมังกร สําหรับสตรีระดับพระมเหสีขึ้นไป 

ท่ีมา : Ewha womans University Museum, Hairpins with Dragon Design. วันท่ีสืบค้น 
23 มี.ค.2559 เข้าถึงได้จาก http://cms.ewha.ac.kr/user/museumeng/ 
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ฉลองพระองค์ในโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลพิเศษอ่ืนๆ 

 เน่ืองจากทังเอเป็นเครื่องแบบหลักของราชสํานักในตามปกติ ดังน้ันในงานพิธีสําคัญต่างๆ จึง
พบว่ามีการใช้เคร่ืองแต่งกายแบบพิเศษอย่างอ่ืนเพ่ือให้เหมาะสมกับโอกาสน้ันๆ ซึ่งวอนซัมเป็นเครื่องแต่ง
กายพิเศษที่ใช้ในพิธีการที่ใหญ่กว่า วอนซัมตามจริงในประวัติศาสตร์ช่วงสมัยพระเจ้าซุกจงน้ี ยังคงมีแค่สี
แดง เขียว และม่วงพลัม ตามสีที่นิยมตามประเพณีของราชสํานักเป็นหลัก  

 ในซีรีย์ วอนซัมในสมัยพระเจ้าซุกจงที่พบมีสีพลัม เขียว และแดง ซึ่งทําข้ึนเพ่ือสตรีลําดับต่างกัน
ไป ฮงวอนซัมของพระมเหสีที่พบในซีรีย์ ไม่ใช่พระมเหสีองค์ปัจจุบันแต่เป็นของแทบีมยองซอง อดีตพระ
มเหสีก่อนหน้าการสถาปนาพระมเหสีองค์ปัจจุบัน ฮงวอนซัมพบในฉากการงานพิธีอภิเษกของพระเจ้าซุก
จงกับพระมเหสีอินคยอง และในงานอภิเกสมรสของพระเจ้าซุกจงกับพระมเหสีอินฮยอน ซึ่งน่าแปลกใจว่า
ในพิธีการใหญ่เช่น งานอภิเษกของกษัตริย์น้ี ฮงวอนซัมก็สามารถใช้ร่วมในพิธีการใหญ่เช่นน้ีได้ และเหตุใด

(ภาพท่ี48) พระสนมสกุลออม สวมเครื่องประดับศีรษะฮวากวานกับชุดวอนซัม 

ท่ีมา : Rbbadger. Korea’s penultimate Emperor. วันท่ีสืบค้น23มี.ค.2559 เข้าถึงได้จาก 
https://rbbadger.wordpress.com/2009/11/25/koreas-penultimate-emperor/ 
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ตําแหน่งแทบีไม่มีชุดพิเศษอ่ืนซึ่งต่างจากแทวังแทบีจางรยอลท่ีมีชุดพิเศษคือชุดโนเอ4 ใช้ใส่ในพิธีการ 
(ภาพที่49)  แต่อย่างไรก็ตามแทบีหรือพระราชมารดากษัตริย์สวมใส่ฮงวอนซัมน้ันไม่น่าจะเป็นที่น่าแปลก
ใจนัก เพราะเป็นผู้ที่เคยดํารงพระอิสริยยศพระมเหสีมาก่อน เมื่อต้องเข้าร่วมพิธีการสําคัญของราชสํานัก 
ฮงวอนซัมจึงยังคงเป็นเคร่ืองแต่งกายประจําตําแหน่งอยู่ 

 วอนซัมสีอ่ืนๆเช่น จาจอกวอนซัม วอนซัมสีม่วงในซีรีย์พบในช่วงของฉากการแต่งต้ังตําแหน่งพระ
สนมซุกวอน (พระสนมลําดับที่สี่ ช้ันโท) ทั้งพระสนมจาง อ๊กจอง และพระสนมสกุลชเว  วอนซัมที่ใช้ใน
ฉากมีการใช้วอนซัมสีม่วงสว่าง ซึ่งการศึกษาจาจอกวอนซัมที่ใช้ในตําแหน่งพระสนมน้ันเป็นวอนซัมที่มีสี
ออกแดงม่วง หรือออกสีพลัม (ภาพท่ี50) ซึ่งในหลักฐานปัจจุบันก็ยังพบหลงเหลืออยู่ โดยจากการสืบค้นยัง
ไม่พบวอนซัมสีม่วงสว่างแบบที่ในซีรีย์ใช้ (ภาพที่51)  จึงไม่อาจแน่ใจในความถูกต้องได้ว่าในซีรีย์ใช้สีถูก
หรือไม่ อน่ึงหลักฐานที่พบก็พบไม่มากท่ีมั่นใจว่าเป็นของด้ังเดิมไม่ใช่ของที่ทําขึ้นใหม่ตามเข้าใจปัจจุบัน 
รวมถึงความไม่แน่ชัดในชุดจาจอกวอนซัมของตําแหน่งพระสนมที่อาจจะแบ่งการใช้งานย่อยไปอีกในระดับ
พระสนมเอก และพระสนมระดับล่าง5 หลักฐานที่พบในจาจอกวอนซัมมักคงการประดับฮยูงแบบอก
ฐานันดรผู้สวมใส่เสมอ แต่ในซีรีย์กลับไม่พบการประดับฮยูงแบร่วมด้วย จึงทําให้มีความสับสนในรูปแบบสี
ที่ถูกต้องของจาจอกวอนซัมน้ี 

 นกวอนซัม เป็นวอนซัมสีสําคัญที่ปรากฏในซีรีย์เช่นกัน นกวอนซัมพบในช่วงฉากก่อนวันอภิเษก
สมรสของพระเจ้าซุกจงกับพระมเหสีมิน อินฮยอน ตามขั้นตอนพิธีอภิเษกสมรสจาก6ขั้นตอนตามหลัก
ขงจ๊ือ6  ในขั้นตอนที่3ก่อนการเข้าพิธีการอภิเษกสมรสและการสถาปนาตําแหน่งพระมเหสี กษัตริย์ต้องส่ง
สาส์นและของขวัญแจ้งไปยังบ้านเจ้าสาวเพ่ืออันเชิญเข้าสู่พระราชวัง ในพิธีการน้ีเน่ืองจากพระมเหสีอินฮ
ยอนเป็นสตรีในชนช้ันขุนนางซึ่งยังไม่ได้จัดเป็นเช้ือพระวงศ์มาก่อน เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าวังหลวง
สถานะจึงเปล่ียนเป็นเช้ือพระวงศ์หรือองค์หญิงรัชทายาททันที ฉะน้ันจึงต้องสวมใส่นกวอนซัมที่เป็นวอน
ซัมระดับล่างสุดที่ใช้ใส่ในระดับเจ้าหญิง7 เข้าประกอบพิธีการ  

                                                            
4 เป็นชุดที่รูปแบบคล้ายวอนซัมมักทําด้วยพ้ืนสีแดงประดับลายวงกลมท่ัวทั้งตัว มักใช้สวมใส่โดยสตรีผู้อาวุโสของราชสํานัก 
5 ตําแหน่งพระสนมในราชวงศ์โชซอนจะแบ่งขั้นเป็นทั้งหมดสีขั้นหลักด้วยกัน แต่ละขั้นก็จะแบ่งย่อยไปอีกเป็นชั้นเอกและโท โดยบินเป็นลําดับ
สูงที่สุดไม่มีการแบ่งชั้นเอกและโทเหมือนอีกสามลําดับ การขนานนามพระสนมมักจะใช้การเรียกช่ือตําแหน่งแทนพระนามจริงเช่นจาง อ๊กจอง 
ใช้พระนามฮีบิน เม่ืออยู่ในลําดับขั้นที่1 และแทนพระนามว่าซุกวอน เมื่อคร้ังอยู่ในตําแหน่งพระสนมลําดับที่4 
6 เป็น6ขั้นตอนตามแบบแผนขงจ๊ือที่จําเป็นสําหรับชนชั้นยังบัน(ชนชั้นสูงและพวกขุนนาง) ประกอบไปด้วย 1.ข้อเสนอการขอแต่งงาน 2.การ
หมั้นหมาย 3.การส่งของขวัญไปยังบ้านเจ้าสาว 4.เจ้าบ่าวเข้าพบเจ้าสาวเป็นการส่วนตัวและพาเข้าสู่บ้าน 5.แนะนําเจ้าสาวกับผู้อาวุโสในบ้าน 
6.พาเจ้าสาวไปเคารพศาลบรรพชนประจําตระกูล 
7 ในระดับเจ้าหญิงจริงๆเช่น พระธิดาของกษัตริย์งสามารถใช้ชุดในพิธีอภิเษกได้อีกชุดคือ ชุดฮวัลรซ ซึ่งมีลักษณะรูปทรงคล้ายกันมักพบ
เฉพาะแต่สีแดง ฮวัลรซมีความโดดเด่นด้วยการใส่ลายมงคลต่างๆขนาดใหญ่เต็มพ้ืนที่ที่ด้านหลังของชุด โดยเคร่ืองประดับศีรษะที่ใช้มีความ
คล้ายคลึงกับนกวอนซัมคือใช้สายผ้าอัพแทงกีพาดบี-นยอ และโดทูรักแทงกี 
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 รูปแบบของนกวอนซัมของมิน อินฮยอนในซีรีย์เป็นเสื้อคลุมสีเขียวขนาดใหญ่ แม้จะเป็นวอนซัม
ช้ันล่างสุดแต่ก็มีการตกแต่งด้วยลวดลายมงคลเช่น ลายดอกไม้บาน ลายผลไม้มงคล เช่นเดียวกับลายที่ใช่
ในวอนซัมของสตรีระดับสูง นกวอนซัมใช้ฮยูงแบรูปไก่ฟ้าคู่ (ภาพที่52) เป็นสิ่งบอกสถานะผู้สวมใส่ โดย
จากหลักฐานทั้งหมดในปัจจุบันที่พบเกี่ยวกับนกวอนซัมพบว่าแทบทุกช้ินใช้การประดับตราบอกลําดับยศ
ด้วยฮยูงแบ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่พอจะมั่นใจในระบุระดับของผู้ที่ใช้วอนซัมสีน้ี นกวอนซัมในพิธีการอภิเษก
สมรสมักใช้ร่วมกับเคร่ืองประดับศีรษะบี-นยอช้ินยาว กับสายผ้าสายผ้าอัพแทงกีที่ใช้พาดบี-นยอจาก
บริเวณคอลงมาที่ด้านหน้าช่วงไหล่ กับโดทูรักแทงกีสายผ้าที่เต็มไปด้วยการประดับลวดลายที่มงคลใช้
ประดับที่บริเวณหลังศีรษะพาดยาวลงมาจรดขา ร่วมกับการใช้ฮวากวานประดับที่กลางศีรษะ ซึ่งในฉาก
ของมิน อินฮยอนพบลักษณะดังกล่าวน้ี (ภาพที่53) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ภาพท่ี49) (ซ้าย) แทวังแทบีจางรยอลฉลองพระองค์ชุดโนเอ (ขวา) แทบีมยองซอง 
ฉลองพระองค์ชุดฮงวอนซัม ท้ัง2พระองค์สวมเคร่ืองประดับศีรษะคึนมอรี 

(ภาพจากซีรีย์เรื่อง จาง อ๊กจอง 2013) 
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(ภาพท่ี50) ชุดจาจอกวอนซัมของจาง อ๊กจอง ในซีรีย์ ขณะเข้ารับตําแหน่งซุกวอน พระสนมลําดับท่ี4  

ท่ีมา : 스프링. SBS 월화드라마 장옥정,사랑에 살다. วันท่ีสืบค้น 23 มี.ค. 2559 เข้าถึงได้จาก 
http://blog.naver.com/springceo1/80189959768 

(ภาพท่ี51) จาจอกวอนซัมสีม่วงแดงหรือสีพลัมประดับฮยูงแบ ของสตรีระดับพระสนม 

ท่ีมา : National Palace Museum of Korea. 조선의 왕비와 후궁 (pdf) . วันท่ีสืบค้น 25 มี.ค. 2559 เข้าถึงได้จาก
http://www.gogung.go.kr/commonBbs/FileDown.do?bbsSeq=4821&amp;bbsFileSeq=11677 
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(ภาพท่ี53) นกวอนซัมและเครื่องประดับศีรษะโดทูรักแทงกี ท่ีมิน อินฮยอนใส่ก่อนเข้าพิธีอภิเษกสมรส 

 (ภาพจากซีรีย์เรื่อง จาง อ๊กจอง 2013) 

(ภาพที่52) ฮยูงแบลายไก่ฟ้าคู่ท่ีมักพบในนกวอนซัม 

 (ภาพจากซีรีย์เรื่อง จาง อ๊กจอง 2013) 
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2.ฉลองพระองค์ในพิธีหลักของราชสํานัก  

 ฉลองพระองค์ในพิธีหลักของราชสํานักที่พบในซีรีย์เป็นชุดพิธีที่มาจากข้อบัญญัติของรัฐทั้งสิ้น 
โดยเป็นพิธีที่ยึดถือตามจาก Gukjo sogorye-ui และ Sarye pyeollam รูปแบบพิธีและเครื่องแต่งกาย
ต่างผูกพันกับตําราน้ี ในซีรีย์จาง อ๊กจอง พบว่ามีการตระหนักถึงการศึกษาเร่ืองน้ีเป็นอย่างดี เพราะมีการ
แสดงถึงการอ้างอิงตําราในการทําชุดหลวงคือชุดวอนซัมให้กับราชสํานัก โดยตําราน้ีบ่งบอกรูปแบบการทํา
ไว้ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าในการทําชุดอ่ืนๆในพิธีการของราชสํานักน่าจะมีการศึกษาทําความเข้าใจ
รูปแบบที่ถูกต้องมาพอสมควร ชุดที่พบมีดังน้ีคือ 

 ฉลองพระองค์ในพิธีการอภิเษกสมรส 

 พิธีอภิเกสมรสในช่วงพระเจ้าซุกจง ในซีรีย์ใช้ชีจ็อกเกเป็นฉลองพระองค์ในพิธีการของพระเมหสี 
ชีช็อกเกที่พบมีลักษณะสําคัญคือเสื้อคลุมตัวยาวสีแดงประดับลายกึมวอนมุน บนตัวเสื้อเรียงยาว1แถวที่
ขอบชายเสื้อทั้งตัว โดยใช้ร่วมกับสายอาชองมูมุนซาฮาพี (ภาพที่54) รูปแบบชีจ็อกเกลักษณะน้ีมีปรากฏใน
บันทึกสมัยพระเจ้าอินโจ ซึ่งเป็นพระพระปัยกา (ปู่ทวด) ของพระเจ้าซุกจง ชีจ็อกเกที่ใช้ในซีรีย์มีความ
ใ กล้ เ คี ย ง กั บ รู ป แบบที่ ป ร า กฏ ใน ตํ า ร า พิ ธี ก า ร  อิ น โ จ จ า ง ร ยอล วั ง ฮู ค า ร เ ย โ ดกั ม เ อค เ ว 
(인조장렬왕후가례도감의궤) ตามประวัติศาสตร์จริงในสมัยพระเจ้าอินโจ (ภาพที่55) ตรงที่ใช้รูปแบบเสื้อ
คลุมแขนกว้างสีแดงประดับแถบลายกึมวอนมุนรอบขอบเสื้อคลุมทั้งหน้าและหลัง ร่วมกับการใช้สายฮาพีสี
ดํา8 น้ันเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงกับในตํารามาก แม้ว่าในตําราของพระเจ้าอินโจ ในส่วนของรูปภาพชุดจะ
ไม่ได้ลงสีที่แน่ชัดไว้ แต่คาดว่าคงจะใช้สีแดงอย่างที่ปรากฏในซีรีย์ เพราะในบันทึกรียกชุดน้ีว่าแทฮงพิลดัน
แดซัม คือแดซัม (ชีจ็อกเก) สีแดง ซึ่งสีแดงก็เป็นสีหลัก 5 สีตามประเพณี และเป็นสีที่แทนตําแหน่งพระ
มเหสีอยู่แล้วดังเช่นในชุดวอนซัมด้วยจึงไม่น่าจะมีรูปแบบสีที่ผิดเพ้ียน 

 หลักฐานที่ใช้ยืนยันรูปแบบสีของชีจ็อกเกได้อีกส่วนหน่ึงคือ จิตรกรรมภาพเหมือนของพระมเหสี
อินฮยอน พระเมหสีองค์ที่2ของพระเจ้าซุกจง ซึ่งเป็นบุคคลที่ตรงกับช่วงเวลาในซีรีย์ที่ใช้เลือกศึกษา ชีจ็อก
เกในภาพจิตรกรรมพระมเหสีอินฮยอนนั้นใช้เสื้อคลุมสีแดง (ภาพที่56) แต่เน่ืองด้วยภาพจิตรกรรมมีเพียง
การวาดแค่คร่ึงตัวจึงไม่เห็นรูปแบบเต็มของชุด แต่อย่างไรก็ตามได้พบหลักฐานรูปแบบชีจ็อกเกแบบใน
ตําราอินโจจางรยอลวังฮูคารเยโดกัมเอคเว ในภาพถ่ายช่วงปลายราชวงศ์โชซอน โดยพบในภาพถ่ายของ
สตรีระดับพระมเหสีสวมใส่ชุดชีจ็อกเกที่มีรูปแบบการประดับลายกึมวอนมุน (ภาพที่57) ตามลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งทั้งหมดน้ีอาจเป็นข้อมูลสนับสนุนแบบของชุดชีจ็อกเกในซีรีย์ 

                                                            
8 Uigwe museum,대삼원문 (大衫圓紋) [online]. accessed 27 march 2016 , available from 
http://uigwe.museum.go.kr/dosul/dosulView?kind=01_%EC%9D%B8%EC%A1%B0&dataType=r 
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 เครื่องประดับศีรษะแดซูมอรี เป็นส่วนสําคัญที่ใช้ในใส่ร่วมกับชีจ็อกเกโดยเฉพาะ ในตําราสมัย
พระเจ้าอินโจไม่ได้ระบุรูปแบบเคร่ืองประดับศีรษะนี้ไว้ จึงไม่แน่ใจได้ว่าเปลี่ยนจากชิลจ็อกกวาน มงกุฎรูป
นกฟีนิกซ์มาใช้  วิกผมแดซูมอรีต้ังแต่เมื่อไหร่ แต่ก็สันนิฐานว่าคงอยู่ในช่วงกลางของอาณาจักรโชซอน 
ในช่วงพระเจ้าอินโจลงมา หลังจากราชวงศ์หมิงล่มสลาย 

  ซีรีย์มีความคลาดเคลื่อนของแดซูมอรีจากภาพจิตรกรรมของพระมเหสีอินฮยอนเล็กน้อย ตรงที่
ตําแหน่งบนสุดบนสุดของวิกผมใช้การประดับคึนบินยอ แทนการใช้ฮวากวานแบบในภาพจิตรกรรม ซึ่ง
เมื่อนํามาเทียบกบัภาพถ่ายของสตรีระดับพระมเหสีที่สวมใส่ชุดชีจ็อกเกในช่วงปลายราชวงศ์นั้นภาพถ่ายก็
ไม่มีความชัดเจนอีก (ภาพที่57) จึงไม่สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบที่ถูกต้องของแดซูมอรีคืออะไร ระหว่างการ
ใช้ฮวากวานกับคึนบินยอ โดยเฉพาะรูปแบบแดซูมอรีในช่วงจักรวรรดิมักพบว่านิยมใช้คึนบินยอโดยมาก 
เช่น ในตัวอย่างภาพถ่ายของพระมเหสียองชิน (ภาพท่ี23) นั้นเป็นหลักฐานที่น่าเช่ือถือเช่นกันว่านิยมใช้คึน
บี-นยอ เพราะเป็นหลักฐานที่ใหม่สุดของการใช้งานแดซูมอรี ซึ่งรูปแบบการทําซีรีย์สมัยใหม่อาจจะโอน
เอียงไปยึดรูปแบบหลักฐานล่าสุดนี้มากกว่า ทั้งนี้ยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยที่คลาดเคลื่อนอีกเช่น การทํา
สายรัดคางเป็นสายผูกแดซูมอรียึดติดกับศีรษะ (ภาพที่58) โดยในภาพจิตรกรรมพระมเหสีอินฮยอนไม่พบ
การทําสายรัดคางน้ี รวมถึงภาพถ่ายของพระมเหสีมยองซอง พระมเหสียองชิน พระมเหสีอึยชิน  ก็ไม่
ปรากฏสายรัดคงนี้เช่นกัน ซึ่งเป็นรูปแบบเล็กๆน้อยที่ซีรีย์เพ่ิมเข้ามาเพ่ือความสะดวกระหว่างการถ่ายทํา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพที่54) ชีจ็อกเกในซีรีย์จาง อ๊กจอง พระมเหสีทั้ง3พระองค์ ฉลองพระองค์ด้วยชุดนี้เช่นเดียวกันหมด 

 (ภาพจากซีรีย์เรื่อง จาง อ๊กจอง 2013) 
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(ภาพท่ี55) แทฮงพิลดันแดซัมประดับกึมวอนมุน ต้นแบบชีจ็อกเก ในตําราพิธีการสมัยพระเจ้าอินโจ 

ท่ีมา : Uigwe museum.인조장렬왕후가례도감의궤. วันท่ีสืบค้น 27 มี.ค.2559 เข้าถึงได้จาก 
http://uigwe.museum.go.kr/content/viewer?id=uig_004&contentid=uig_004_0030_0230-0093 

(ภาพท่ี56) ภาพเหมือนพระมเหสีอินฮยอน ในชุดชีจ็อกเกและแดซูมอรี 

ท่ีมา : Wikipedia. พระนางอินฮย็อน. วันท่ีสืบค้น 3 ก.พ.2559 เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/พระนางอินฮย็อน 
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(ภาพที่57) ภาพถ่ายสตรีที่สันนิษฐานว่าเป็นพระมเหสีมยองซองในพระเจ้าโคจง สวมชีจ๊อกเกและแดซูมอรี 
ที่เห็นรูปแบบเคร่ืองประดับบนวิกแดซูที่ไม่ชัดเจน 

ที่มา : 명품인장 보인당, 명성황후,진짜 명성황후는 누구인가?,เข้าถึงเมื่อ 3 ก.พ.2559  เข้าถึงได้จาก 
http://m.blog.naver.com/yjt3723/90131924864 

(ภาพที่58) พระมเหสีอินฮยอนในซีรีย์ ฉลองพระองค์ด้วยชุดชีจ็อกเกและแดซูมอรี 

ที่มา : Springceo1. SBS 월화드라마 장옥정,사랑에 살다.วันที่สืบค้น 5พ.ย.2558 เข้าถึงได้จาก 
http://blog.naver.com/PostThumbnailView.nhn?blogId=springceo1&logNo=80191925132&category
No=73&parentCategoryNo=&from=postList 
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 ฉลองพระองค์ชุดไว้ทุกข์ และฉลองพระองค์ในพิธีงานศพ 

 ฉลองพระองค์ในชุดในงานศพและชุดไว้ทุกข์ในโชซอน จัดเป็นชุดที่มีความสําคัญอย่างย่ิงไม่แพ้ชุด
ในงานพิธีการอ่ืนๆ เพราะเป็นพิธีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักการในลัทธิขงจื๊อที่เน้นหลักการกตัญญูต่อ
บรรพบุรุษเป็นพ้ืนฐานในครอบครัวและการปกครองของรัฐ ความสําคัญของงานพิธีพบได้จากภาพ
จิตรกรรมที่บันทึกภาพในพิธีการน้ีไว้ค่อนข้างมาก ส่วนหลักฐานที่เป็นชุดในพิธีงานศพที่เป็นจิตรกรรม
มักจะไม่ค่อยพบ แต่พอจะหาศึกษาได้จากภาพถ่ายเก่าเป็นหลัก 

 รูปแบบชุดในงานศพจากการศึกษาผ่านทางภาพถ่ายขององค์หญิงต็อกฮเย (ภาพที่59) และชายา
ยองชิน (ภาพที่60)  ในช่วงปลายจักรวรรดิ เป็นหลักฐานที่หลงเหลืออยู่และชัดเจนที่สุดของรูปแบบในพิธี
การฝังศพหรืองานศพ โดยพบว่าใช้ลักษณะของชุดทังเอกับกระโปรงซึ่งเป็นรูปแบบชุดทางการ ดังน้ันชุด
ในพิธีงานศพเช่นน้ีน่าจะเร่ิมในเสมัยเจ้าชายควางแฮลงมาเพราะด้วยรูปแบบเดิมของทังเอ ทังเอในงานศพ
เป็นลักษณะเป็นสีขาวเรียบไร้การประดับลวดลายใดๆเพื่อความสุภาพต่อพิธีการ เครื่องประดับศีรษะที่ใช้ 
ใช้จ็อกทูรีสีขาวประดับศีรษะกับป่ินปักผมสีดําเรียบรูปแบบง่ายๆ ซึ่งพบว่าในซีรีย์จาง อ๊กจอง นําเสนอใช้
ชุดน้ีได้สมจริงตามประวัติศาสตร์ไม่ผิดเพ้ียน (ภาพที่61,62)  

 แม้ว่าหลักฐานเกี่ยวกับชุดไว้ทุกข์ของสตรีระดับพระมเหสีจะมีความไม่ชัดเจน เพราะชุดไว้ทุกข์
ตามหลักฐานจริงของสตรีค่อนข้างพบได้ยาก ต่างจากของบุรุษที่พบเห็นได้จากภาพจิตรกรรมและภาพถ่าย
เก่า เน่ืองจากหลักฐานท่ีพบเกี่ยวกับชุดไว้ทุกข์น้ีพบไม่มาก แม้มีเพียงหลักฐานช่วยสนับสนุนข้อมูลบางส่วน
ข้างต้นก็ตามแต่พอจะช่วยให้เห็นหลักฐานเกี่ยวกับชุดไว้ทุกข์ได้บ้าง เพราะเช่นน้ันในซีรีย์คงไม่สามารถ
สร้างชุดตามพิธีการน้ีได้ ในภาพถ่ายของพระมเหสียองชิน (อี บังจา) พบหลักฐานการใส่ชุดไว้ทุกข์ตาม
ประเพณีคือชุดที่มีรูปแบบเป็นเสื้อแขนกว้าง แบบที่นิยมทําในชุดพิธีการของรัฐส่วนมาก ทําจากป่านหยาบ 
และมีหมวกและสายคาดศีรษะบิดเกลียวใช้สวมใส่คู่กับชุด (ภาพที่63) ซึ่งจากภาพถ่ายไม่สามารถมองเห็น
รายละเอียดได้มากนักว่าเป็นวัสดุที่ทํามาจากป่านหรือไม่ การจะศึกษาเกี่ยวกับชุดไว้ทุกข์ของสตรีน้ียังคง
ต้องศึกษาจากชุดที่มีพิพิธภัณฑ์เป็นหลัก (ภาพที่64) 

 ชุดไว้ทุกข์ในซีรีย์จาง อ๊กจอง ปรากฏชุดไว้ทุกข์ของพระมเหสีอินฮยอนและสตรีระดับพระสนม 
ซึ่งมีรูปแบบที่เหมือนกัน ไม่แยกแบบตามลําดับช้ันผู้สวมใส่ (ภาพที่65)  ลักษณะคล้ายชุดไว้ทุกข์ที่เก็บ
รักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ คือชุดแขนกว้างทอจากป่านหยาบ มีเครื่องประดับศีรษะเป็นหมวกที่คาดด้วยสาย
ป่านบิดเกลียว และมีเคร่ืองประดับศีรษะที่ใช้อีกอย่างคือ พวกป่ินปักผมสีดําเรียบๆ ลดการประดับ
เครื่องประดับศีรษะที่หรูหราลงทั้งหมด จากหลักฐานจริงที่พบ เก่ียวกับป่ินปักผมท่ีใช้งานจริงยังคงมีการ
สลักประดับลายอยู่ไม่ถึงกับทิ้งลายเรียบเหมือนที่พบในซีรีย์  ทั้งน้ีรูปแบบองค์ประกอบสําคัญคือไม้เท้าที่
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เป็นปัจจัยร่วมกันกับชุดไว้ทุกข์นั้นทั้งในพิพิธภัณฑ์และซีรีย์เองไม่ได้แสดงถึงความสําคัญของการใช้ไม้เท้า
ร่วมกับชุด9  ซึ่งทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจรูปแบบที่สมบูรณ์ของชุดไว้ทุกข์ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Korean Cultural Heritage : Seen through Pictures and Names V.2. (Seoul : Sigong Tech, 2005),p.143 

(ภาพที่59) องค์หญิงต๊อกฮเย สวมชุดทังเอและจ๊อกทูรีสีขาว ในพิธีงานศพพระมารดา ปีค.ศ.1929 

ที่มา : Wikimedia Commons. Princess Deokhye. วันที่สืบค้น 14 มี.ค. 2559 เข้าถึงได้จาก 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Princess_Deokhye_03.jpg 
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(ภาพท่ี60) พระเจ้าซุนจงและพระชายายองชิน (อี บังจา) ในชุดงานศพ 

ท่ีมา : 무릉도원. 대한제국 황실-영친왕[3] 저택과 일본생활. วันท่ีสืบค้น 2 เม.ย 2559 
เข้าถึงได้จาก http://blog.daum.net/jdwj58/15706392 

(ภาพท่ี61) ชุดร่วมพิธีงานศพของสตรีชนชั้นสูงในราชสํานัก ในซีรีย์ 

ท่ีมา : Springceo1. SBS 월화드라마 장옥정,사랑에 살다.วันท่ีสืบค้น 1 พ.ค. 2559 เข้าถึงได้จาก 
http://blog.naver.com/PostThumbnailView.nhn?blogId=springceo1&logNo=8019277104
4&categoryNo=73&parentCategoryNo=&from=postList 
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(ภาพที่63) ชุดไว้ทุกข์ของพระชายายองชิน (อี บังจา) 

ที่มา : 한기일. 남양주 홍릉,유릉.วันที่สืบค้น 21เม.ย. 2559 เข้าถึงได้จาก 
http://m.blog.daum.net/_blog/_m/articleView.do?blogid=0g9ET&articleno=400 

(ภาพที่62) เครื่องประดับศีรษะป่ินปักผมสีดํา และจ็อกทูรีในรูปแบบสีขาว ในซีรีย์ 

ที่มา :  Springceo1. SBS 월화드라마 장옥정,사랑에 살다. วันที่สืบค้น 14 มี.ค. 2559 เข้าถึงได้จาก
http://blog.naver.com/PostThumbnailView.nhn?blogId=springceo1&logNo=801927710
44&categoryNo=73&parentCategoryNo=&from=postList 
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(ภาพที่65) เครื่องแต่งกายในพิธีไว้ทุกข์ของพระมเหสีอินฮยอนในซีรีย์ 

 (ภาพจากซีรีย์เรื่อง จาง อ๊กจอง 2013) 

(ภาพที่64) ชุดไว้ทุกข์ของสตรีและเครื่องประดับศีรษะ 

ที่มา : 인민넷, 중한수교 20 주년 특별전 "조선시대 사람들의 한평생" 북경서 거행. วันที่สืบค้น 22 มี.ค. 2559 
เข้าถึงได้จาก http://korean.people.com.cn/78529/15259122.html 
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สรุป 

 รูปแบบเครื่องแต่งกายของพระมเหสีในช่วงพระเจ้าซุกจงในซีรีย์น้ี พบว่ายังคงใช้การแต่งกายตาม
แบบราชวงศ์หมิงของจีน และคติขงจื๊อต่างๆ ในการทําชุดพิธีการรูปแบบส่วนมากมีการศึกษาจากรูปแบบ
เครื่องแต่งกายจริงตามเอกสารโบราณท่ีบันทึกไว้ ทําให้ถ่ายทอดการทําเคร่ืองแต่งกายออกมาได้ค่อนข้าง
ถูกต้อง โดยเฉพาะการทําชุดวอนซัม และชีจ็อกเกที่พบว่ามีการใช้รูปแบบที่ใกล้เคียงกับหลักฐานเก่าที่พบ
โดยมาก แม้ว่าประเด็นเรื่องบางอาจจะยังคลายความสงสัยบางประการไม่ได้เช่นสีม่วงของจาจอกวอนซัม 
และเครื่องประดับที่ใช้ในวิกผมแดซูที่การใช้ไม่ตรงกันทั้งในภาพจิตกรรมและในช่วงจักรวรรดิซึ่งส่งผลต่อ
การเลือกใช้รูปแบบในซีรีย์ ซึ่งรูปแบบที่คลาดเคลื่อนบางประการนี้ก็พบในชุดทังเอสีเหลืองเช่นกัน ที่ไม่
น่าจะมีเคร่ืองแต่งกายสีเหลืองในสมัยช่วงพระเจ้าซุกจงในช่วงที่จีน ราชวงศ์ชิงยังคงเป็นใหญ่ในแผ่นดินจีน
และอาณาจักรข้างเคียง  

 ชุดอ่ืนๆที่ไม่ได้ใช้บ่อยนัก และหาหลักฐานศึกษาได้ค่อนข้างยากเช่น กลุ่มชุดในพิธีการฝังศพ และ
ชุดไว้ทุกข์ของสตรี น้ันยืนยันความแน่ชัดของรูปแบบได้ค่อนข้างยากต่างจากของบุรุษที่เป็นรูปแบบที่พบ
ได้มากทั้งในจิตรกรรมและภาพถ่ายเก่า ซึ่งเป็นเหตุมาจากการไว้ทุกข์เป็นหน้าที่หลักของบุรุษด้วยที่ต้อง
แสดงความกตัญญูกับบรรพบุรุษในฐานะหัวหน้าครอบครัว รูปแบบชุดน้ีจึงปรากฏกับหลักฐานของบุรุษ
มากกว่า จึงยืนยันรูปแบบที่ใกล้เคียงของสตรีไม่ได้เน่ืองจากรูปแบบชุดไว้ทุกข์มีหลายชนิด และต่างเพศก็
ใช้รูปแบบต่างกัน 

 รูปแบบการแต่งกายมีความต่างกันไปตามความเหมาะสมและความมงคลของชนิดงาน ซึ่งสัมพันธ์
กับการประดับลวดลายในเคร่ืองแต่งกายด้วย โดยในเครื่องแต่งกายตามโอกาสพิเศษ หรือตามงานรื่นเริง
ต่างๆจะใช้สีและการประดับลายสัญลักษณ์มงคลและสีสันสดใสเพ่ิมความสวยงามให้กับเคร่ืองแต่งกาย
และผู้สวมใส่ หากเป็นงานอวมงคล ก็เลือกที่ใช้รูปแบบที่เรียบง่ายเพ่ือความสุภาพแทน  
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บทที่ 4 

บทสรุป 

  

 รูปแบบฉลองพระองค์ในพิธีการของพระมเหสีในอาณาจักรโชซอน ค่อนข้างเป็นรูปแบบ
ศิลปกรรมที่เห็นได้ชัดเจนพอๆกับงานศิลปกรรมชนิดอ่ืนๆในอาณาจักรว่าได้รับแรงบันดาลใจรูปแบบมา
จากจีนทั้งสิ้น ทั้งรูปแบบชุดในพิธีการเล็ก และชุดในพิธีการใหญ่ ซึ่งส่วนมากมักจะมองเห็นได้ชัดเจนในชุด
พิธีการใหญ่เช่น ในชุดวอนซัม ชุดจ็อกเก และกุกเอ ซึ่งเป็นเสื้อคลุมตัวยาวแขนกว้างเริ่มใช้มาจากใน
ประเทศจีน สตรีชนช้ันสูงของจีนนิยมใส่เสื้อคลุมชนิดน้ีตลอด อิทธิพลการรูปแบบเสื้อแขนกว้างในเกาหลี
ได้รับต้ังแต่ช่วงราชวงศ์ถังลงมา และเข้มข้นข้ึนในช่วงราชวงศ์ซ่ง และหมิง บางครั้งรูปแบบที่ได้รับก็มีการ
ปรับเปล่ียนพัฒนาแบบใหม่ขึ้น แต่บางครั้งก็รับมาแบบตรงๆโดยไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลย ซึ่งสามารถดู
เปรียบเทียบได้จากหลักฐานจิตรกรรม เช่น ชุดต้ีอีของราชวงศ์ซ่งและหมิง ที่เป็นต้นแบบชุดจ็อกเกสีนํ้าเงิน
ของโชซอนตอนช่วงจักรวรรดิ มีลักษณะราวกับถอดแบบกันมาทั้งรูปแบบ สี รวมถึงการประดับสัญลักษณ์
มงคลบนชุด ถึงอย่างไรก็ดีก็มีองค์ประกอบต่างกันบางประการอย่างเช่น ในโชซอนมีการใช้สายฮาพีร่วมกับ
ชุด แต่ในต้นแบบชุดต้ีอีจากราชวงศ์ซ่งไม่มี แต่กลับพบว่ารูปแบบของสายฮาพีน้ันมาจากสายxiapie ช่วง
ราชวงศ์หมิงแทน ซึ่งเข้าใจได้ว่าราชวงศ์โชซอนนําแบบอย่างมาผสมกันกับชุดจ็อกเกของตน ซึ่งการนําสาย
xiapie เช่นน้ีมีมาใช้ในชุดแดซัมชีจ็อกเกก่อนหน้ายุคจักรวรรดิเกาหลีแล้ว 

 นอกจากรูปแบบแล้ว สัญลักษณ์มงคลตามคติจีนยังเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเคร่ืองแต่งกายของสตรี
ในราชสํานัก เพราะเป็นสิ่งที่เพ่ิมความสวยงามให้กับชุด และยังช่วยบอกถึงสถานะของผู้สวมใส่ด้วย
โดยเฉพาะระดับพระมเหสี ลายมังกร ลายนกฟีนิกซ์ ต่างเป็นสัญลักษณ์เฉพาะที่แสดงถึงฐานันดรของ
ผู้ใช้งานชุดน้ัน และเป็นสัญลักษณ์ที่เช้ือพระวงศ์ใช้ได้เท่าน้ัน ต่างจากลายสัญลักษณ์มงคลทั่วไปเช่น ลาย
ดอกไม้ ลายพืชพันธ์ ที่พอจะอนุโลมให้สามัญชนที่พอจะมีฐานะใช้ประดับในเคร่ืองแต่งกายได้บ้าง 
นอกเหนือจากน้ียังให้ความสําคัญกับการใช้ตราสัญลักษณ์เฉพาะเพ่ือบอกลําดับยศศักด์ิของผู้สวมใส่ 
อย่างเช่นการใช้โยงโป หรือฮยูงแบ ต่างเป็นสิ่งสําคัญในเครื่องแต่งกายในพิธีการที่ขาดไม่ได้ ดังจะพบ
ตลอดทั้งในชุดของทังเอ วอนซัม จ็อกเก และกุกเอ โดยรูปแบบของสีก็เป็นสิ่งสําคัญในเลือกใช้ประดับ
เคร่ืองแต่งกายด้วยเช่นกัน สีในเคร่ืองแต่งกายน้ันนอกจากใช้แบ่งช้ันของคนในกับนอกราชสํานัก ยัง
สามารถใช้แยกลําดับช้ันของคนในราชสํานักได้อีก เช่นตําแหน่ง พระมเหสี พระสนม เจ้าหญิง นางใน เป็น
ต้น ซึ่งทั้งหมดน้ียังเป็นสิ่งที่บอกได้ดีว่าคติแนวความคิดอย่างจีนมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย
ในอาณาจักรโชซอนอย่างไร 
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 การศึกษาฉลองพระองค์ของพระมเหสีโชซอน สมัยพระเจ้าซุกจง จากซีรีย์เร่ืองจาง อ๊กจองน้ัน 
แม้ว่าจากโครงเร่ืองจะมีบางส่วนที่เก่ียวกับการทําเคร่ืองแต่งกายของสตรีในราชสํานัก ซึ่งได้กล่าวไปแล้ว
ในบทที่แล้วว่าตามประวัติศาสตร์ช่วงราชวงศ์โชซอน การจะทําเครื่องแต่งกายในพิธีการของราชสํานัก
จะต้องยึดถือรูปแบบการทําจากตําราพิธีการเท่าน้ัน ซึ่งซีรีย์ได้แสดงให้เห็นว่ามีการตระหนักถึงข้อเท็จจริง
ข้อน้ี แต่ถึงอย่างไรก็ตามการทําเคร่ืองแต่งกายในซีรีย์จาง อ๊กจอง ก็ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงใน
ประวัติศาสตร์ทั้งหมด แม้ว่าเค้าโครงรูปแบบการทําเครื่องแต่งกายในพิธีการเช่น ทังเอ วอนซัม และชีจ็อก
เกที่ ปรากฏในซีรีย์มีการถูกต้องตามประเภทของงานพิธีการจริงตามประวัติศาสตร์แล้ว แต่ก็พบว่าในเร่ือง
ของสีมีจุดผิดพลาดเล็กน้อยในทังเอ และวอนซัมเป็นหลัก ที่มีความไม่ตรงกับความเป็นจริง ทั้งน้ีผู้จัดทํา
เคร่ืองแต่งกายในซีรีย์เน้นเสนอถึงความเฟ่ืองฟูของเคร่ืองแต่งกายในช่วงอาณาจักรโชซอน จึงอาจจะ
คํานึงถึงการสร้างสีสันในเครื่องแต่งกายให้มีความสวยงามน่าดึงดูดใจ   

 เน่ืองจากเน้นความเรียบง่าย ในโชซอนจึงไม่มีการเน้นเครื่องประดับที่ฟู่ฟ่ามากนัก โดยสังเกตได้
จากการไม่นิยมใช้เครื่องประดับเช่นสร้อยคอ ตุ้มหู กําไล ส่วนมากจะใช้เครื่องประจําพวกแหวน หรือ
เครื่องประดับตามเสื้อผ้าอย่างโนรีแกแทน ทั้งน้ีเครื่องประดับศีรษะก็เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเคร่ืองประดับหลัก
ด้วยเช่นกัน โดยจะพบว่าในโชซอนตอนต้น-กลางอาณาจักรมักให้ความสําคัญกับการประดับวิกผมและ
เครื่องประดับผมเช่น ตอลจัม บี-นยอ และช็อบจี เป็นหลัก ซีรีย์จาง อ๊กจอง ใช้โครงเรื่องสมัยพระเจ้าซุก
จง ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างกลาง-ปลายอาณาจักร ที่กําลังเคร่ืองประดับศีรษะของสตรีในราชสํานักกําลัง
เปลี่ยนแปลง คือสมัยพระเจ้าซุกจงนิยมวิกผม แต่พระเจ้ายองโจรัชกาลต่อมาสั่งให้ลดการใช้วิกผมลง และ
ใช้เคร่ืองประดับศีรษะจําพวกป่ินปักผมแทน ซึ่งในซีรีย์เลือกใช้เคร่ืองประดับศีรษะเป็นบี-นยอและช็อบจี
กับชุดทังเอแทนการใช้วิกออ-ยอ-มอรีจึงขัดกับประวัติศาสตร์ในช่วงน้ันที่นิยมใช้คู่กับเคร่ืองแต่งกายใน
เครื่องแบบปกติของสตรีในสมัยหลังพระเจ้าซุกจงลงมา ทั้งน้ีที่ซีรีย์เลือกใช้เครื่องประดับศีรษะจําพวกป่ิน
ปักผมแทนวิกผมอาจด้วยเหตุที่เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงพอดีและการใช้ป่ินปักผมแสดงความสวยงามของ
เคร่ืองประดับได้มากกว่า ซึ่งเข้าใจได้ว่าอาจเป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบเคร่ืองประดับให้มีความสวยงาม
ขึ้นตามความนิยมในซีรีย์สมัยหลัง ไม่จืดชืดเหมือนในประวัติศาสตร์ที่เน้นหลักความเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย
ตามหลักขงจื๊อ 

 นอกจากชุดที่ใช้ตามโอกาสพิเศษที่มักเป็นชุดที่ใช้ในงานมงคลแล้ว ในซีรีย์จาง อ๊กจอง ก็ได้
นําเสนอชุดในงานอวมงคลเช่นกัน เช่นชุดงานศพและพิธีการไว้ทุกข์ ซึ่งเป็นชุดที่มาจากพ้ืนฐานหลักการ
แบบลัทธิขงจ๊ือใหม่ในราชสํานัก คือการแสดงความกตัญญูต่อบรรพชน จึงมีเครื่องแต่งกายพิเศษแยก
ออกมา โดยแยกเป็นชุดงานศพที่พ้ืนฐานของชุดน้ันมาจากรูปแบบของชุดทังเอที่เป็นเครื่องแบบทางการ
ไม่ใช่ชุดทั่วไปอย่างจอโกรีกับกระโปรง ซึ่งแสดงความสุภาพในขณะร่วมพิธี ชุดอยู่ในรูปแบบที่เรียบง่ายคือ
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ไม่มีการทําลาย ชุดงานศพชนิดน้ีคงมีรูปแบบมาต้ังแต่ ค.ศ. 1600 ลงมาและคงใช้เรื่อยมาถึงช่วงจักรวรรดิ 
จนถึงช่วงสาธารณเกาหลี นอกจากน้ียังรวมถึงชุดไว้ทุกข์ที่ทําจากป่านทอด้วยเช่นกัน 

  ชุดกุกเอ ชุดสําคัญของตําแหน่งพระเมหสีไม่ได้รับการนําเสนอในซีรีย์เรื่องน้ีเน่ืองจากเพราะการ
เขียนบทของซีรีย์เรื่องน้ีของผู้จัด หรือสาเหตุหน่ึงไม่ทราบว่าเกิดจากความคลุมเครือของแบบชุดน้ีหรือไม่ 
เพราะหลักฐานจริงทางประวัติศาสตร์ก็หาศึกษาได้ค่อนข้างน้อยแม้ว่าความสําคัญของพิธีการจะได้รับการ
บันทึกลงเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม แม้จะเกิดความคลุมเครือในรูปแบบที่อ้างอิงชัดเจนไม่ได้ แต่
ก็ยืนยันได้ว่าชุดกุกเอน้ีมีอยู่จริงและอยู่ในความรับรู้ปัจจุบันด้วย เพราะปรากฏในซีรีย์อิงประวัติศาสตร์ใน
สมัยใหม่ด้วยเช่นเรื่อง Cruel Palace - War of Flowers (2013) เป็นซีรีย์ช่วงสมัยพระเจ้าอินโจ ปู่ทวด
ของพระเจ้าซุกจง ปรากฏฉากพิธีชินจัมรเย โดยชุดกุกเอที่ปรากฏในเร่ืองมีลักษณะเป็นเสื้อคลุมแขนกว้าง
สีเหลืองใช้ร่วมกับฮาพีลักษณะเหมือนที่กล่าวไว้แล้วในบทที่2 ขณะที่ในเรื่อง Dong yi (2010) ที่ใช้โครง
เร่ืองเดียวกันกับซีรีย์จาง อ๊กจอง คืออยู่ในสมัยพระเจ้าซุกจง และมีตัวละครเอกเช่นเดียวกันในฉากพิธี
ชินจัมรเยในพิธีการพระมเหสีกลับสวมใส่ฮงวอนซัมดําเนินพิธีการ ซึ่งสมมติฐานว่าด้วยรูปแบบที่ขัดกันน้ี
อาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ผู้จัดสร้างซีรีย์ไม่เลือกนํามาเสนอเช่นชุดหลวงอื่นๆ 

 โดยสรุปรูปแบบฉลองพระองค์พระมเหสีในราชวงศ์โชซอน สมัยพระเจ้าซุกจง จากซีรีย์จาง อ๊
กจอง นําเสนอรูปแบบฉลองพระองค์ของพระมเหสีในราชสํานักได้ค่อนข้างดีทั้งรูปแบบชุดที่ใช้ในพิธีการ
เล็ก และพิธีการขนาดใหญ่ แม้ว่าจะไม่มีความถูกต้องตรงข้อเท็จจริงทุกประการ เพราะส่วนหน่ึงหลักฐาน
ร่วมสมัยของพระเจ้าซุกจงหาศึกษาได้ค่อนข้างน้อย และหลักฐานช่วงจักรวรรดิซึ่งก็ช่วยยืนยันรูปแบบ
ฉลองพระองค์ของพระมเหสีที่ใช้ในช่วงพระเจ้าซุกจงได้ไม่ทุกชนิด เช่น ในชุดชีจ๊อกเกกับจ็อกเกช่วง
จักรวรรดิที่ทั้งรูปแบบสีและลายสัญลักษณ์น้ันใช้ต่างกันอย่างสิ้นเชิง จึงไม่อาจใช้ยืนยันข้อเท็จจริงได้
ทั้งหมด แต่อย่างไรก็พบว่าผู้จัดซีรีย์ทําการศึกษารูปแบบพ้ืนฐานเคร่ืองแต่งกายตามประเภทงานพิธีในราช
สํานักได้ค่อนข้างตรงตามความเป็นจริงแล้ว 
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