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บทคัดย่อ 

รายงานการค้นคว้าส่วนบคุคลนีมี้วตัถปุระสงค์ในการศกึษาลกัษณะฉลองพระองค์ของฮองเฮาใน
สมยัราชวงศ์ชิงโดยเฉพาะในรัชสมยัของจกัรพรรดิเฉียนหลง  (ค.ศ.1735-1795) จากละครจีนชดุเร่ือง "องค์
หญิงก ามะลอ" ฉบบัปี2011  โดยน ารูปแบบเคร่ืองแตง่กายในละครเร่ืองนีม้าเปรียบเทียบเทียบกบัหลกัฐาน
ตา่งๆในสมยัจกัรพรรดเิฉียนหลงทัง้ท่ีเป็นหลกัฐานเคร่ืองแตง่กายจริงของฮองเฮาหรือสตรีสงูศกัดิ์ในสมยันัน้
รวมถึงหลกัฐานจากภาพวาดเหตกุารณ์หรือบคุคลในสมยันัน้เพ่ือตรวจสอบว่าผู้สร้างละครและผู้ออกแบบ
เคร่ืองแต่งกายในละครเร่ืองนีมี้การศึกษารูปแบบได้ตรงตามยุคสมยัท่ีมีในเนือ้เร่ืองของละครเร่ืองนีม้าก
น้อยเพียงใด 

ผลจากการค้นคว้าสว่นบคุคลนีพ้บวา่เคร่ืองแตง่กายของฮองเฮาในละครเร่ืองนีมี้ความแตกตา่งกบั
หลกัฐานท่ีพบอยูจ่ริงในรัชสมยัจกัรพรรดเิฉียนหลงอยูม่ากทัง้ท่ีเป็นชดุมงักรซึ่งใช้ส าหรับวาระท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการขณะเดียวกนัก็พบว่าผู้สร้างละครเองนัน้ไม่ได้ให้ความส าคญักบัชุดกึ่งทางการมากนกั
แม้จะพบวา่มีหลกัฐานชดุกึ่งทางการอยู่ด้วยในสมยันัน้ในความแตกตา่งระหว่างเคร่ืองแตง่กายในละครกบั
หลักฐานจริงพบว่าโดยรวมนัน้มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในเ ร่ืองของสีสันและลวดลายซึ่ง           
เคร่ืองแต่งกายในละครมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับเคร่ืองแต่งกายของฮองเฮาในสมัยปลายราชวงศ์ชิง
มากกว่าโดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี  20 ท าให้มีการตัง้สมมติฐานว่า
ผู้ สร้างละครเร่ืององค์หญิงก ามะลอนีน้่าจะใช้หลักฐานในสมัยหลังมาเป็นต้นแบบในละครมากกว่า
เน่ืองมาจากรายละเอียดของสีสนัและลวดลายท่ีมีความพิถีพิถันมากกว่าหลกัฐานจริงในสมยัจกัรพรรดิ
เฉียนหลงท่ียงัคงมีความเรียบง่ายอาจท าให้ตวัละครฮองเฮาไม่มีจุดเดน่สอดคล้องกบัต าแหน่งมากนกัการ
ใช้หลกัฐานจากในสมยัหลงัท่ีมีการพฒันาด้านเคร่ืองแตง่กายขึน้มาแล้วจงึนา่จะเป็นสิ่งท่ีผู้สร้างละครเร่ืองนี ้
น ามาใช้เพ่ือสร้างลกัษณะตา่งๆของตวัละครแตล่ะตวัให้มีความแตกตา่งกนัตามล าดบัฐานนัดรนัน่เอง 

นอกจากนีย้งัมีเร่ืองของเคร่ืองประดบัศีรษะท่ีเป็นประเด็นใหม่ในการศึกษาซึ่งคนโดยทัว่ไปจะรับรู้

ว่าสตรีในราชส านกัชิงจะใส่หมวกลกัษณะหนึ่งท่ีมีปีกกว้างและประดบัด้วยดอกไม้จากการค้นหาหลกัฐาน

ในสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลงไม่พบหมวกในลกัษณะนีเ้ลยพบหลกัฐานเพียงแคใ่นสมยัหลงัเท่านัน้ในขณะท่ี

ละครเร่ืององค์หญิงก ามะลอเองนัน้มีการน าเสนอหมวกในลักษณะนีอ้ยู่ในละครมาเกือบตลอดทัง้เร่ือง
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เช่นเดียวกันกับละครเร่ืองอ่ืนๆหรือแม้แต่ละครเร่ืององค์หญิงก ามะลอฉบบัปีก่อนๆก็มีการน าเสนอหมวก

สตรีในลกัษณะนีเ้ช่นกันในส่วนนีเ้องผู้สร้างละครเองนัน้อาจใช้ระบบสญัลกัษณ์เข้ามาใช้เพ่ือให้ทราบว่า

เป็นสตรีในราชส านักชิงเท่านัน้เพ่ือความเข้าใจของผู้ ชมละครโดยอาจไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดของ

หลักฐานจริงมากนกัเน่ืองจากสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงยงัจดัอยู่ในช่วงต้นราชวงศ์ชิงความสวยงานด้าน   

การแตง่กายจึงอาจยงัไม่ได้พฒันามาถึงจดุสงูสดุตามท่ีผู้สร้างละครต้องการหลกัฐานในสมยัหลงัจึงน่าจะ

เป็นรูปแบบท่ีตอบโจทย์ให้กบัผู้สร้างละครได้ดีท่ีสดุ 
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ภาพท่ี 50 ภาพฮองเฮาในจกัรพรรดเิฉียนหลง จากละครเร่ืององค์หญิงกํามะลอ ฉบบัปี 1998  51 
ภาพท่ี 51 ภาพฮองเฮาในจกัรพรรดเิฉียนหลง จากละครเร่ืององค์หญิงกํามะลอ ฉบบัปี 2002  52 
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บทที่1 
บทน า 

 
ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 

เคร่ืองแตง่กายเป็นสิ่งหนึ่งท่ีส่ือถึงอตัลักษณ์ทางวฒันธรรมของแตล่ะชนชาตินอกจาก
จะน ามาใช้นุ่งห่มและประดบัประดาบนร่างกายให้งดงามตามท่ีนิยมปฏิบตัิสืบต่อกันมาแล้ว ยัง
เป็นสิ่งท่ีสามารถแสดงลกัษณะตา่ง ๆ ทางกายภาพท่ีมีอยู่ในตวัมนษุย์ได้ทัง้การน ามาใช้ในการบง่
บอกความเป็นเพศหญิงหรือเพศชายการแสดงออกในเร่ืองฐานนัดรการแบ่งชนชัน้ทางสงัคม คต ิ
ความเช่ือ และความหมายท่ีแฝงอยูบ่นเคร่ืองแตง่กายรวมถึงลกัษณะร่วมท่ีมีความนิยมในช่วงเวลา
หนึ่ง ซึ่งอาจมีปัจจยัทางสงัคม  หรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีส่งผลตอ่การสร้างงานศิลปกรรมบนเคร่ือง
แตง่กายด้วย 

ในประเทศจีน มีภาพยนตร์หรือละครชดุหลายเร่ืองได้ถกูสร้างขึน้มาตามบทประพนัธ์ท่ี
อิงกับประวตัิศาสตร์ในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นยุคท่ีชาวฮัน่หรือชาวจีนแผ่นดินใหญ่ต้องมาอยู่ใน
ฐานะผู้ รับใช้ชาวแมนจู หลังจากท่ีราชวงศ์หมิงของชาวฮัน่ได้ถูกท าลายลงในคริสต์ศกัราช 16441 
โดยความนิยมในการสร้างภาพยนตร์หรือละครชดุสว่นมากจะน าเสนออยู่ในช่วงเวลาของกษัตริย์ผู้
ยิ่งใหญ่ในราชวงศ์ชิง 3 พระองค์  ได้แก่  จกัรพรรดิคงัซี จกัรพรรดิหย่งเจิง้และจกัรพรรดิเฉียนหลง 
เป็นต้นละครจีนชดุ เร่ือง “องค์หญิงก ามะลอ” เป็นละครชดุเร่ืองหนึ่งซึ่งมีเนือ้เร่ืองอยู่ในรัชสมยัของ
จกัรพรรดิเฉียนหลง(ค.ศ.1735-1795) อนัถือเป็นยุคทองของราชวงศ์ชิงมีการด าเนินเร่ืองโดยตวั
เอกท่ีเป็นสตรี ซึง่มีเนือ้เร่ืองท่ีอิงกบัประวตัศิาสตร์ของราชส านกัชิงในช่วงเวลานัน้การใช้สตรีเป็นตวั
ละครเอกนีเ้อง ท าให้เห็นภาพของสตรีในราชส านักท่ีมีการแต่งกายแตกต่างกันไปตามสถานะ 
ชนชัน้ รวมถึงความแตกตา่งทางด้านเชือ้ชาตแิละศาสนาในชว่งเวลานัน้ 

นอกจากตวัละครเอกของเร่ืองท่ีเป็นสตรีแล้ว เคร่ืองแต่งกายของตวัละครต่าง ๆ ใน
ละครเร่ืองนีย้งัเป็นสิ่งหนึง่ท่ีนา่สนใจในการจะศกึษาค้นคว้า โดยเฉพาะเคร่ืองแตง่กายของ ฮองเฮา 
หรือ หวงโฮ่วอนัเป็นต าแหน่งราชินี มีบทบาทส าคญัท่ีต้องท าหน้าท่ีอยู่เคียงคู่กบัจกัรพรรดิมาโดย
ตลอด ทัง้ในทางเบือ้งหน้าท่ีต้องปรากฏพระองค์ต่อหน้าสาธารณชน  และในทางเบือ้งหลังท่ี
นอกจากจะปฏิบตัิหน้าท่ีภรรยาแล้วยงัต้องเป็นผู้ปกครองฝ่ายใน ดงันัน้ฉลองพระองค์ของฮองเฮา
                                                           

1กู๊ดริดจ์,  คาร์ริงตนั.  ประวัตศิาสตร์จีน,  แปลโดย ส.ศิวรักษ์ (กรุงเทพ: ส านกัพิมพ์เคลด็
ไทย, 2521) , 253.   
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จึงต้องมีไว้ใช้ส าหรับวาระต่าง ๆทัง้วาระท่ีเป็นทางการ ซึ่งต้องมีการใช้ฉลองพระองค์มังกรตาม
แบบจกัรพรรดผิู้ เป็นพระสวามีในการออกต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง หรือใช้ในพระราชพิธีท่ีส าคญั
ของพระราชวงศ์ และฉลองพระองค์แบบล าลองในวาระท่ีไม่เป็นทางการซึ่งฉลองพระองค์ท่ีกล่าว
มาทัง้หมดนีป้รากฏอยู่ในละครจีนเร่ืองนีท้ัง้สิน้ด้วยเหตนีุจ้ึงมีความมุ่งเน้นท่ีจะศึกษารูปแบบและ
แรงบนัดาลใจซึง่อยูใ่นฉลองพระองค์ของฮองเฮาในรัชสมยัของจกัรพรรดเิฉียนหลงเป็นส าคญั 

จากความสนใจและมีการตัง้ข้อสงัเกตเร่ืองฉลองพระองค์ของฮองเฮานีเ้อง ท าให้มี
การตัง้ข้อสงสัยว่าเคร่ืองแต่งกายในละครเร่ืองนี ้ผู้ ออกแบบเสือ้ผ้าและผู้สร้างละครมีการศึกษา
รูปแบบเคร่ืองแต่งกายให้มีความร่วมสมยักันกับในรัชสมยัของจักรพรรดิเฉียนหลงจริงหรือไม่ มี
ความเป็นไปได้วา่อาจมีการน าแรงบนัดาลใจจากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ในช่วงเวลาอ่ืน ๆของ
สมยัราชวงศ์ชิงมาใช้ หรืออาจมีการดดัแปลงรูปแบบให้มีความทนัสมยัตามแบบปัจจบุนัก็เป็นได้
จงึต้องมีการศกึษาให้เห็นถึงความเป็นไปได้มากท่ีสดุในล าดบัตอ่ไป  

 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือวิเคราะห์ว่าผู้ สร้างละครและผู้ ออกแบบเคร่ืองแต่งกายในละครชุด เร่ือง  
“องค์หญิงก ามะลอ” วา่มีการศกึษาประวตัศิาสตร์ศลิปะในราชวงศ์ชิงมากน้อยเพียงใด 

2.เพ่ือศึกษาลักษณะฉลองพระองค์ของฮองเฮาในสมัยราชวงศ์ชิง โดยเฉพาะใน      
รัชสมยัของจกัรพรรดเิฉียนหลง (ค.ศ.1735-1795) 

 
สมมตฐิานของการศึกษา 

ฉลองพระองค์ของฮองเฮาในละครจีนชดุ เร่ือง “องค์หญิงก ามะลอ” มีลกัษณะโดยรวม
ท่ียงัมี  ความคล้ายคลึงกับฉลองพระองค์จริงในสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลงอยู่บ้าง แต่ยงัมีส่วนของ
รายละเอียดบางประการท่ีมีความแตกตา่ง ได้แก่ ระเบียบการวางลวดลายบนฉลองพระองค์ขนาด
ของพระมาลา และสิ่งท่ีประดบับนพระมาลา เป็นต้นมีข้อสงัเกตว่าฉลองพระองค์ท่ีพบในละครนัน้
มีความคล้ายคลึงกับฉลองพระองค์ของฮองเฮาและพระสนมในสมยัหลงัจกัรพรรดิเฉียนหลงลง
มาแล้วจึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้สร้างละครอาจน าแรงบนัดาลใจจากสมยัหลงัมาสร้างเคร่ืองแต่ง
กายให้กบัตวัละครในเร่ืองมากกวา่ท่ีจะใช้รูปแบบเคร่ืองแตง่กายแบบในรัชกาลจกัรพรรดิเฉียนหลง
จริง ๆ  
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เหตุท่ีมีการตัง้สมมติฐานให้เป็นไปดงันี ้เน่ืองจากมีการพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในช่วงปลายราชวงศ์ชิงท่ีค่อนข้างเด่นชัด โดยเฉพาะภาพถ่ายเก่าในสมัยราชวงศ์ชิ ง ซึ่งมี 
การบนัทึกภาพฮองเฮา และพระสนมอยู่เป็นจ านวนมาก ลักษณะฉลองพระองค์ของฮองเฮาใน
ละครมีความสอดคล้องกบัฉลองพระองค์ของฮองเฮาและพระสนมในราชส านกัชิงช่วงปลายเป็น
อย่างมากอย่างไรก็ตามละครเร่ืองนีอ้าจมีการน าความนิยม สุนทรียภาพในปัจจุบันรวมถึง
จินตนาการของผู้สร้างสอดแทรกอยู่ในฉลองพระองค์ของฮองเฮาในละครด้วย เพ่ือสร้างสีสนัและ
บทบาทท่ีชดัเจนให้กบัตวัละครมากขึน้ ซึง่ต้องมีการศกึษาในล าดบัตอ่ไป 

 
ขอบเขตของการศึกษา  

1. ศึกษารูปแบบฉลองพระองค์ของฮองเฮาในรัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง จากละคร
จีนชดุ เร่ือง “องค์หญิงก ามะลอ” ฉบบัปีค.ศ. 2011 

2.ศกึษารูปแบบฉลองพระองค์จริงของฮองเฮาในราชวงศ์ชิงโดยเฉพาะในรัชสมยัของ
จกัรพรรดเิฉียนหลง (ค.ศ.1735-1795) 

 
6.ขัน้ตอนการศึกษา 

1.เก็บข้อมลูทางเอกสาร โดยรวบรวมข้อมลูจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และมีประโยชน์ตอ่
การศึกษา เช่น ข้อมูลจากหนังสือภาพเคร่ืองแต่งกายสมัยราชวงศ์ชิง , ประวัติศาสตร์จีนสมัย
ราชวงศ์ชิง เป็นต้น  

2.เก็บข้อมูลและภาพจากการจากชมละครจีนชุดเร่ือง “องค์หญิงก ามะลอ” และ
ถ่ายภาพงานศลิปกรรมในสว่นท่ีมีความเก่ียวข้องกบัเนือ้หาท่ีได้รวบรวม และท าการศกึษามาแล้ว 

3.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ ระหว่างหลักฐานฉลองพระองค์จริง
และฉลองพระองค์ของฮองเฮาท่ีปรากฏในละคร วา่มีการสร้างให้ร่วมสมยักนัมากน้อยเพียงใด 

4.การสรุปผลการศกึษาท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูในด้านตา่ง ๆ 
5.น าเสนอข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา โดยการจดัพิมพ์เป็นรูปเลม่ 
 

แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 
1.หอสมดุมหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตวงัทา่พระ 
2.หอสมดุมหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
3.หอสมดุกลาง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
4.ห้องสมดุสยามสมาคม และท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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บทที่ 2 
รูปแบบการแต่งกายของฮองเฮาในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง 

 
เคร่ืองแต่งกายของชาวจีนตัง้แต่ในสมยัโบราณจนถึงยุคสาธารณรัฐ ไม่ว่าบุรุษหรือ

สตรีต่างมีลกัษณะท่ีแตกต่างกันไปตามบริบททางการเมืองและยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป ตลอด
ระยะเวลากว่า 5,000 ปีในประวตัิศาสตร์จีนมีหลายราชวงศ์ท่ีผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติ ได้แก่ 
ราชวงศ์เว่ยเหนือ ราชวงศ์เหลียว ราชวงศ์จิน และราชวงศ์หยวน ต่างละทิ ง้วัฒนธรรม            
เคร่ืองแตง่กายของตนเองแล้วมานิยมชมชอบวฒันธรรมของชาวฮัน่หรือชาวจีนแผ่นดินใหญ่แทน 
ซึ่งทําให้บรรดาราชวงศ์ต่างชาติเหล่านีต้า่งสญูเสีย อตัลกัษณ์ในความเป็นชาติของตนเองไปแทบ
ทัง้สิน้ สิ่งเหล่านีจ้ึงทําให้เกิดการจดัระเบียบใหม่เก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายในราชสํานกัชิงของชาว
แมนจู ในรัชกาลจักรพรรดิเฉียนหลงในเวลาต่อมา1 เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และ
ความเป็นอตัลกัษณ์ของชาวแมนจไูมใ่ห้สญูสลายไปตามกาลเวลา 

ราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายท่ีได้ปกครองแผ่นดินจีนก็มีการแต่งกายท่ีมีความเป็น 
อตัลกัษณ์ของตนเองอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะในเร่ืองของการโกนผมหน้าและถกัเปียยาวไปข้างหลงั
ของชายชาวแมนจ ูท่ีบงัคบัให้ชายชาวฮัน่ปฏิบตัิตามโดยทัว่กนั2 อย่างไรก็ดีชาวแมนจมีูการรับเอา
วฒันธรรมเดมิบางอยา่งของชาวฮัน่หรือชาวจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาใช้ในราชสํานกั เช่น การสวมใส่
ชดุมงักรของจกัรพรรดซิึง่ได้รับอิทธิพลมาจากราชวงศ์หมิง แตใ่นขณะเดียวกนัชาวแมนจเูองก็ยงัไม่
ลืมวฒันธรรมบางอย่างท่ีสะท้อนรากเหง้าของการเป็นชนชาติ ท่ีมีความชํานาญด้านการข่ีม้าทัง้
บุรุษและสตรี3เสือ้คลุมยาวซึ่งแขนเสือ้ด้านหน้าสัน้กว่าแขนเสือ้ด้านหลังเรียกว่า “แขนเสือ้เกือก
ม้า”4 (ภาพท่ี1) จงึเป็นสิ่งหนึง่ท่ีสามารถบง่บอกความเป็นแมนจไูด้เป็นอย่างดี 

การแต่งกายของสตรีแมนจูมีความแตกต่างกับเคร่ืองแต่งกายของสตรีชาวฮัน่อย่าง
ชดัเจน สตรีชาวแมนจนูิยมใสช่ดุกระโปรงยาวผ่าด้านข้างซึ่งเรียกว่า“ฉีผาว” (Qipao) หรือ “ก่ีเพ้า”5 
มีการติดกระดุมเสือ้บริเวณคอและเบี่ยงไปทางด้านขวาของลําตวั(ภาพท่ี 2) ส่วนสตรีชาวฮั่นใน

                                                           
1Mae Anna Pang. Dragon Emperor : Treasure from the forbidden City. (Australia : 

Natianal Gallery of Victory, 1988),34. 
2 HuaMei.Chinese Clothing.(China : China International Press,2004),79. 
3เลา่ชวนหวั.ร้อยเร่ืองราวแมนจู.(กรุงเทพฯ : คณุธรรม,2555),12. 
4เร่ืองเดียวกนั,12. 
5เร่ืองเดียวกนั. 
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สมยัราชวงศ์ชิงมีความนิยมสวมใส่ชดุท่ีแยกเป็นสองชิน้ คือเป็นเสือ้แขนยาวคอตัง้ซึ่งมีลกัษณะปิด
คอผกูเชือกไปทางด้านขวาของลําตวั แขนเสือ้มีขนาดกว้าง ในสมยัตอ่มามีการใช้กระดมุเบี่ยงไป
ทางด้านขวาของลําตัวตามแบบชาวแมนจู (ภาพท่ี 3) และมีการสวมกระโปรงยาวแยกชิน้กัน  
(ภาพท่ี 4) สวมใสก่างเกงอยูภ่ายใน6 ตลอดระยะเวลาแหง่การครองอํานาจของราชวงศ์ชิง ชดุก่ีเพ้า
ของชาวแมนจูได้ถูกนํามาประยุกต์ให้เป็นแบบสมยันิยมมากขึน้และใช้กันอย่างกว้างขวางในยุค
สาธารณรัฐ จนกลายเป็นชดุประจําชาตรูิปแบบหนึง่ของจีนในปัจจบุนั  

ตําแหน่งฮองเฮาหรือตําแหน่งราชินี นับเป็นตําแหน่งท่ีสําคญัท่ีสุดตําแหน่งหนึ่งใน  
ราชสํานกัจีนมาตัง้แตส่มยัโบราณเช่นเดียวกับตําแหน่งไทเฮาหรือพระราชชนนีขององค์จกัรพรรด ิ
ฮองเฮาคือผู้ ท่ีเป็นภรรยาเอกและผู้คมุกฎระเบียบภายในพระราชวงัต้องห้าม ชุดของฮองเฮาจึงมี
แบบท่ีนํามาใช้ภายนอกในลักษณะท่ีเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ขณะเดียวกันก็มีชุดท่ีใช้อยู่
ภายในพระราชฐานฝ่ายในซึ่งมีลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการด้วย ในรัชสมยัแห่งการครองราชย์ 60 ปี
ของจกัรพรรดิเฉียนหลง พระองค์มีฮองเฮาถึง 3 องค์ หลกัฐานเก่ียวกบัชดุฮองเฮาจึงยงัมีเหลืออยู่
บ้างทัง้ท่ีเป็นวัตถุท่ีจับต้องได้ และหลักฐานภาพวาด แม้ว่าจะหลงเหลืออยู่ไม่มากนัก การวาง
กฎระเบียบเร่ืองเคร่ืองแตง่กายในรัชสมยัจกัรพรรดเิฉียนหลงน่ีเองจึงเป็นสิ่งท่ีจะต้องมีการศกึษาให้
ได้ความกระจ่างท่ีสุดเพ่ือการศึกษารูปแบบชุดฮองเฮาท่ีปรากฏในละครชุดเร่ือง “องค์หญิง
กํามะลอ” ในบทตอ่ไป ขณะเดียวกนัก็ต้องมีการสงัเกตถึงความแตกตา่งกันเร่ืองตําแหน่งของสตรี
ฝ่ายในท่ีเคร่ืองแตง่กายสามารถเป็นเคร่ืองแสดงฐานนัดรท่ีตา่งกนันัน่เอง 

 
1.เคร่ืองแต่งกายของสตรีสูงศักดิ์ในรัชสมัยจักรพรรดเิฉียนหลง 

รัชสมยัของจกัรพรรดิเฉียนหลง (ครองราชย์ตัง้แตค่.ศ.1735-1795)  จดัเป็นยคุรุ่งเรืองถึง
ขีดสดุของราชวงศ์ชิง มีการออกกฎระเบียบเก่ียวกบัเคร่ืองแตง่กายภายในราชสํานกัในปีค.ศ.1759
เป็นพระราชบญัญัติของจกัรพรรดิเฉียนหลงเองเพ่ือป้องกันการใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยภายในราชสํานกั 
รวมทัง้ยงัมีการกําหนดให้จดักลุ่มของเคร่ืองแตง่กายตามยศตําแหน่งและสถานะของผู้สวมใส่ให้มี
ความสอดคล้องกันทัง้ชุดแบบเป็นทางการ กึ่งทางการ และแบบไม่เป็นทางการ 7 ยิ่งไปกว่านัน้
จกัรพรรดิเฉียนหลงเองยงัทรงตระหนกัในเร่ืองวฒันธรรมของชาวแมนจท่ีูอาจจะสญูสลายไปหาก

                                                           
6HuaMei.Chinese Clothing, 78. 
7Mae Anna Pang. Dragon Emperor : Treasure from the forbidden City, 34. 
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ราชสํานักชิงยังหลงใหลกับวัฒนธรรมของชาวฮั่น ซึ่งอาจทําให้แมนจูสิน้ชาติไปเหมือนกับ
ชาวตา่งชาตอ่ืิน ๆ ท่ีเคยเข้ามายดึครองและก่อตัง้ราชวงศ์ในแผน่ดนิจีนในอดีตนัน่เอง8 

1.1 ชดุแบบเป็นทางการและกึ่งทางการ 
เคร่ืองแต่งกายของสตรีในราชวงศ์ชิง มีลักษณะท่ีหลากหลายตามแต่วาระโอกาส

เช่นเดียวกับบุรุษ ชุดท่ีใช้สําหรับโอกาสท่ีเป็นทางการและกึ่งทางการของสตรี โดยทั่วไปจะมี   
ความสอดคล้องกันกับชดุของบุรุษท่ีอาจเป็นบิดาสามี หรือบุตรชาย9 ซึ่งเป็นเชือ้พระวงศ์หรือเป็น        
ขนุนางในราชสํานกั10 โดยชุดท่ีใช้สําหรับวาระท่ีเป็นทางการนัน้จะใช้สําหรับพระราชพิธีสําคญัใน
ราชสํานักชิง ท่ีต้องมีการบวงสรวงหรือพิธีการทางศาสนามาเก่ียวข้องด้วย 11 ในขณะท่ีชุดแบบ    
กึ่งทางการนัน้จะนํามาใช้ในโอกาสท่ีเป็นงานร่ืนเริงในราชสํานกัและเทศกาลประจําปีต่าง ๆ เช่น 
พระราชพิธีชมกองทหารม้า วนัขึน้ปีใหม่ วนัคล้ายวนัพระราชสพภพของจกัรพรรดิ เป็นต้น 12 จาก
การค้นหาหลกัฐาน โดยเฉพาะจากภาพวาด จะพบว่าชุดแบบเป็นทางการและชุดกึ่งทางการเป็น
ชุดมังกรทัง้คู่ แต่มีชุดแบบเป็นทางการมีการใช้ลวดลายท่ีมากกว่า ส่วนชุดแบบกึ่งทางการเป็น
เพียงผ้าเรียบ ๆ ท่ีมีลายมงักรประดบัตามตําแหนง่ตา่ง ๆ เทา่นัน้ นอกจากนีช้ดุแบบเป็นทางการก็มี
สว่นประกอบอ่ืน ๆ อีก เชน่ ผ้าคลมุไหล ่เสือ้คลมุชัน้นอก ซึ่งไม่ปรากฏบนชดุแบบกึ่งทางการ ทําให้
สามารถแยกลกัษณะความแตกตา่งของชดุทัง้สองประเภทนีไ้ด้นัน่เอง 

ราชสํานักฝ่ายในของจีนในสมัยต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ในราชวงศ์ชิง นอกจากผู้ ดํารง
ตําแหนง่ฮองเฮาหรือราชินีแล้ว ยงัมีสตรีคนอ่ืน ๆ ท่ีดํารงตําแหน่งท่ีแตกตา่งกนั ทัง้พระยศท่ีสงูกว่า
ฮองเฮา ซึ่งก็คือ ไทเฮา หรือพระราชชนนีของจกัรพรรดิ และผู้ ท่ีดํารงพระยศต่ํากว่าฮองเฮา คือ  
พระสนม องค์หญิง และบรรดาเชือ้พระวงศ์ฝ่ายหญิง สําหรับตําแหน่งพระสนม มีการจัดลําดบั
ชัน้สงูเป็นพระสนมเอก และเป็นพระสนมท่ีมีพระยศรองๆ ลงมาโดยมีการเรียกตําแหน่งตอ่ท้ายพระ
นาม ได้แก่ หวงกุ้ยเฟย กุ้ยเฟย เฟย ผิน กุ้ยเหริน ฉางไจ้ ตาอิง้ และซิ่วหน่ี13 ซึ่งสตรีชัน้สงูในราชวงศ์

                                                           
8John E. Vollmer. Ruling from the Dragon Throne : Costume of Qing Dynasty (1644-

1911)(California : Ten Speed Press,2002), 98. 
9ZongFengying, Heavenly Splendour : The Edrina Collection of Ming and Qing Imperial 

Costumes. (Hong Kong : The Chinese University of Hong Kong, 2009), 26. 
10Cammann,Schuyler. China Dragon Robes. (Chicago : Art Media Resources, 1952), 69 
11ZongFengying, Heavenly Splendour : The Edrina Collection of Ming and Qing 

Imperial Costumes, 19. 
12 เร่ืองเดยีวกนั, 23. 
13จอมยทุธสวี่. ชิง...จุดจบระบบจักรพรรดิ. (กรุงเทพ : ฐานบุ๊คส์,2554), 229. 
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ชิงแต่ละคนตา่งมีการแตง่กายแตกต่างกันไปตามพระยศ อนับง่บอกถึงความสําคญัของตวับคุคล
ได้อยา่งชดัเจน 

ในรัชสมยัของจกัรพรรดเิฉียนหลงมีการบนัทกึข้อมลูทางประวตัิศาสตร์เก่ียวกบัสตรีใน
ราชสํานักฝ่ายในท่ีมีความเก่ียวข้องกับตัวจักรพรรดิ หลักฐานท่ีเป็นภาพวาดในสมัยนีจ้ึงมี
ความสําคญัต่อการศึกษาด้านเคร่ืองแต่งกายเป็นอย่างยิ่ง14 เคร่ืองแต่งกายท่ีปรากฏในภาพวาด
น่าจะเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงตําแหน่งทางการเมืองของเหล่าสตรีในพระราชวังต้องห้ามได้ แม้จะมี
หลกัฐานหลงเหลืออยูเ่ป็นจํานวนน้อยก็ตาม 

มีการค้นหาข้อมลูหลกัฐานเคร่ืองแตง่กายของสตรีสงูศกัดิท่ี์มีความเก่ียวข้องจกัรพรรดิ
เฉียนหลง ชดุแบบทางการและชดุกึ่งทางการจะเรียกว่าชดุมงักร ซึ่งชดุมงักรแบบเป็นทางการของ
ไทเฮา ฮองเฮาและพระสนมเป็นชดุกระโปรงยาวสีเหลืองข้อมือของชดุนัน้ทําลกัษณะเหมือนเป็นรูป
เกือกม้าอนัเป็นสญัลกัษณ์โดดเดน่ท่ีบง่บอกว่าเป็นเคร่ืองแตง่กายชาวแมนจ ูบริเวณชายกระโปรง
ด้านล่างพบการทําลวดลายเมฆและขอบริว้เป็นคล่ืนตอ่กัน โดยใช้สีสนัสดใสบริเวณชายกระโปรง 
เหนือขึน้มาจากลายริว้คล่ืนพบว่ามีลวดลายคล่ืนนํา้ ก้อนเมฆ และภูเขา ซึ่งรวมเรียกว่า “Lishui” 
อนัสามารถพบได้โดยทัว่ไปในชุดมงักร (ภาพท่ี 5)15รวมถึงสญัลักษณ์มงคลต่าง ๆ  ซึ่งมีการแบ่ง
ประเภทเป็นสญัลกัษณ์มงคล 12 ประการ และสญัลกัษณ์มงคล 8 ประการ โดยสญัลกัษณ์มงคล
ทัง้สองประเภทนีมี้การแบ่งหน้าท่ีการใช้งานตามแหน่งความสําคัญของบุคคลในราชสํานักชิง
นัน่เอง นอกจากฮองเฮาแล้ว ยงัปรากฏภาพวาดของไทเฮาและพระสนมในจกัรพรรดิเฉียนหลงอยู่
บ้าง โดยพบว่าส่วนมากจะพบเป็นลักษณะท่ีทรงสวมใส่ชุดมังกรสําหรับวาระท่ีเป็นทางการ 
ลักษณะเป็นชุดมังกรสีเหลืองตามเช่นเดียวกับชุดของจักรพรรดิดังเช่น ภาพวาดของไทเฮา      
เสีย้วเชิ่งเสีย้น (ภาพท่ี 6) พระสนมชนุฮยุ (ภาพท่ี 7) เป็นต้น 

ภาพวาดของไทเฮาเสีย้วเซิงเสีย้น และพระสนมชนุฮยุ (ชนุฮยุหวงกุ้ยเฟย) ในชดุมงักร
แบบเป็นทางการ มีลักษณะเป็นชุดกระโปรงยาวสีเหลือง มีลวดลายมังกรประดบับริเวณลําตวั 
แขนเสือ้ และรอยต่อบริเวณต้นแขนข้อมือของเสือ้นัน้ทําลักษณะเหมือนเป็นรูปเกือกม้าอันเป็น
สญัลกัษณ์โดดเดน่ของเคร่ืองแตง่กายชาวแมนจ ูบริเวณชายกระโปรงด้านล่าง พบการทําลวดลาย 
Lishui หรือลายเมฆและขอบริว้เป็นคล่ืนต่อกัน มีการทําลวดลายสัญลักษณ์มงคล ซึ่งการใช้
ลวดลายนีมี้ความแตกตา่งกนัไปตามตําแหน่งของบคุคล ชุดของไทเฮามีรายละเอียดมากกว่าชุด

                                                           
14รัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลงอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 เทคโนโลยีการถ่ายภาพจาก

ตะวนัตกยงัไมเ่ข้ามาในราชสาํนกัชิง 
15Cammann,Schuyler. China Dragon Robes, 70. 
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ของพระสนมชนุฮยุ เน่ืองจากสถานภาพและตําแหน่งท่ีสูงกว่า อย่างไรก็ตามลวดลายสญัลกัษณ์
มงคลท่ีใช้สําหรับชุดมงักรของไทเฮานัน้ ใช้สัญลกัษณ์มงคล 12 ประการเช่นเดียวกับกับชุดของ
ฮองเฮา โดยจะมีการกล่าวในลําดบัถัดไปในเร่ืองของหลักฐานชุดฮองเฮาในรัชสมัยจักรพรรดิ
เฉียนหลง 

นอกจากนีย้งัมีส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีใช้กบัชดุมงักร ได้แก่ เสือ้คลมุชัน้นอกตวัยาวซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับเสือ้กั๊ก ผ้าคลุมไหล่และพระมาลา ในส่วนของเสือ้คลุมนัน้ จะใช้สวมใส่ทับ      
ชุดมังกร มีการทําลวดลายมังกรบริเวณด้านหน้าของลําตัวทัง้สองข้าง ชายเสือ้คลุมมีการทํา
ลวดลายสญัลกัษณ์มงคลอีกเชน่กนั  

ส่วนของผ้าคลุมไหล่มีลักษณะเป็นปีกกว้างทอดรับกับไหล่ของผู้ สวมใส่และมี
รายละเอียดของลวดลายตา่งๆเชน่ลายเมฆลายมงักรเป็นต้นซึ่งผ้าคลมุไหล่นีพ้บว่ามีการใช้สําหรับ
ชดุมงักรของจกัรพรรดิด้วย โดยมีการเปรียบเทียบกบัภาพวาดของจกัรพรรดิเฉียนหลง (ภาพท่ี 8) 
จึงทําให้เห็นภาพรวมว่าชุดมังกรของไทเฮา ฮองเฮาและพระสนมนัน้ต่างทําขึน้มาตามแบบของ
จกัรพรรด ิซึง่สอดคล้องกนักบัท่ีกลา่วไปเม่ือข้างต้นวา่ผู้ เป็นภรรยาหรือมารดาจะแตง่กายให้เหมือน
สามีหรือบตุรชายในวาระท่ีเป็นทางการ16 เพียงแตช่ดุของบคุคลท่ีมีสถานะตา่งกนัก็มีลกัษณะบาง
ประการท่ีแตกตา่งกนั เชน่ ในเร่ืองของลวดลายอนับง่บอกตําแหนง่ท่ีสงูหรือต่ํากวา่เทา่นัน้ 

ย่ิงไปกว่านัน้ เคร่ืองประดบัศีรษะของสตรีสงูศกัดิ์ในราชสํานกัชิงก็มีความสําคญัและ
มีการใช้งานท่ีแตกตา่งไปตามวาระโอกาสและฤดกูาล สําหรับชดุมงักรท่ีเป็นทางการของสตรีจะมี
การใช้พระมาลาท่ีนิยมประดบัทองคําท่ีทําเป็นรูปหงส์หรือนกฟีนิกส์ ซึ่งเป็นสตัว์ชัน้สูงของจีน มี
การใช้ไข่มุกและหินมีค่าเพิ่มเติมอยู่ด้วย 17โดยท่ีลักษณะโดยรวมนัน้จะมีรายละเอียดและ       
ความอลงัการมากกวา่พระมาลาของจกัรพรรดเิป็นอยา่งยิ่ง (ภาพท่ี 9) 

ถึงแม้ว่าหลักฐานภาพวาดของสตรีชัน้สูงในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงจะพบว่ามี  
การสวมใส่ชุดมงักรแบบเป็นทางการเป็นส่วนมาก แต่ก็ยงัมีการพบหลักฐานเคร่ืองแต่งกายแบบ 
กึ่งทางการอยู่ด้วย โดยพบหลกัฐานชุดของพระสนมในจกัรพรรดิเฉียนหลง (ภาพท่ี 10) ซึ่งน่าจะ
เป็นของพระสนมท่ีมีพระยศสูง เน่ืองจากลวดลายบนชุดมีลายหงส์หรือนกฟีนิกส์ประดบัอยู่ หงส์
หรือนกฟินิกส์จดัเป็นสตัว์มงคลชนิดหนึง่ตามความเช่ือของจีน เป็นสญัลกัษณ์ของลางหรือบพุนิมิต
ท่ีดี และใช้เป็นสญัลักษณ์แทนสตรีในราชสํานกัชิงท่ีมีฐานนัดรสูง เช่น ฮองเฮาและพระสนมท่ีมี

                                                           
16Cammann,Schuyler. China Dragon Robes, 69. 
17Zhou Xun, GaoChunming. 5,000 Years of Chinese Costumes. (San Francisco : China 

Books & Periodicals, 1987), 178. 
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พระยศสูงเป็นถึงพระสนมเอก18 เช่นเดียวกันกับมังกรท่ีใช้สําหรับบุคคลท่ีมียศตําแหน่งสูงใน     
ราชสํานัก หลักฐานชุดกระโปรงท่ีมีลายหงส์หรือนกฟีนิกส์นี ้จึงบ่งบอกได้ว่าเป็นชุดของสตรี        
ชนชัน้สงูในราชสํานกัชิงอยา่งแนน่อน 

จากการค้นหาข้อมูลหลักฐานเคร่ืองแต่งกายของสตรีสูงศักดิ์ในรัชสมัยจักรพรรดิ
เฉียนหลง ภาพวาดบุคคลในสมยันัน้นบัเป็นหลกัฐานชิน้สําคญัในการนํามาศกึษาถึงรูปแบบและ
รายละเอียดวา่ชดุของสตรีในราชสํานกัแตล่ะคนมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไปตามชนชัน้ฐานะอย่างไร 
โดยพบตวัอย่าง การแตง่กายของสามีภรรยาในราชสํานกัชิงช่วงศตวรรษท่ี 18 ได้แก่ภาพวาดของ
องค์ชายยวิ่นถี (ค.ศ.1688-1755)และพระชายา ในชดุแบบเป็นทางการ เป็นต้น (ภาพท่ี 11) 

องค์ชายยว่ินถีทรงเป็นพระราชโอรสองค์ท่ี 14 ของจกัรพรรดิคงัซี (ค.ศ.1611-1722) และมี
ศักดิ์ เป็นพระปิตุลา(อา) ของจักรพรรดิเฉียนหลง ทรงรับราชการในราชสํานักชิง 19 ดังนัน้        
เคร่ืองแต่งกายของพระองค์เป็นรูปแบบของขุนนางในราชสํานัก  โดยเป็นเสือ้คลุมสีนํา้เงิน-ดํา 
ประดบัด้วยลายมังกรและเมฆวางตวักันในวงกลม 20 ซึ่งมีวงกลมอยู่บริเวณกลางเสือ้คลุม และ  
พระอังสาทัง้สองข้าง เสือ้คลุมนีส้วมทับอยู่บนชุดมังกรอันบ่งบอกถึงความเป็นเชือ้พระวงศ์ 
ด้านข้างมีพระชายาประทบันัง่อยู่เคียงข้าง ซึ่งทรงสวมใส่เคร่ืองแต่งกายในลกัษณะเดียวกนั มีข้อ
แตกตา่งกนับ้างในเร่ืองของทรงผมและเคร่ืองประดบั โดยทัว่ไปสตรีมีการใช้เคร่ืองประดบัมากกว่า
บุรุษ และการใช้พระมาลาของเชือ้พระวงศ์ท่ีเป็นสตรีนัน้ มีรูปทรงท่ีแตกต่างและมีความซับซ้อน
กว่าบุรุษอย่างชดัเจน ภาพวาดนีจ้ึงมีความสอดคล้องกบัข้อมลูหลกัฐานเอกสารในช่วงศตวรรษท่ี 
18 อนับง่บอกถึงการแตง่กายของคูส่ามีภรรยาให้มีความสอดคล้องกันในวาระท่ีเป็นทางการและ
กึ่งทางการนัน่เอง 

1.2 ชดุแบบไมเ่ป็นทางการ 
ชดุก่ีเพ้า หรือชดุกระโปรงยาวผ่าด้านข้าง เป็นชดุท่ีสตรีในราชสํานกัชิงสวมใส่อยู่เป็น

กิจวตัรในลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการ ลวดลายของชุดก่ีเพ้าสําหรับสตรีชัน้สูงและสตรีท่ีอยู่ในเขตรัว้
พระราชวงัจะมี   การจํากดัสีและลวดลายไว้อย่างชดัเจนเพ่ือเป็นการแบง่แยกให้ทราบว่าผู้สวมใส่

                                                           
18Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City. (Italy : 

V&A Publishing,2010), 45. 
19เลา่ชวนหวั. ร้อยเร่ืองราวแมนจู, 72. 
20ชุดของขุนนางจะมีการทํารูปสัตว์ในกรอบสี่เหลี่ยม โดยมีการกําหนดรูปสัตว์ตามตําแหน่ง

ทางการเมืองของบคุคลนัน้ ๆ  สว่นเชือ้พระวงศ์ชัน้สงูจะทํารูปมงักรอยูใ่นวงกลม ขณะเดียวกนัเชือ้พระวงศ์ชัน้ลา่ง
จะใช้รูปมงักรในกรอบสีเ่หลีย่ม 
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นัน้มีตําแหน่งอะไร21 ในท่ีนีจ้ะมีการจําแนกรายละเอียดชุดของสตรีสูงศักดิ์ในตําแหน่งต่าง ๆ 
ยกเว้นฮองเฮา ซึง่จะมีการกลา่วในเร่ืองของเคร่ืองแตง่กายฮองเฮาในลําดบัถดัไป 

ไทเฮา จะมีการกําหนดให้ใส่ชดุสีดํา นํา้เงิน คราม เปลือกไม้ แดงเลือกหม ูลายปักบน
ชดุจะเป็นรูปมงักรทัง้เก้าเหยียบเมฆา ลายเตา่ล้อสมทุร และลายหงส์พิลาส 

หวงกุ้ยเฟย สีชดุท่ีใช้จะเป็นสีฟ้า นํา้เงินอ่อน ม่วงอ่อน ส้ม เขียว ตองอ่อน ชมพูกลีบ
กุหลาบ ลายปักบนชุดจะเป็นลายก่ิงหลิว ลายดอกโบตั๋น โดยจะใช้สีอ่อน ๆ ลายสายนํา้ไหล     
ลายวิหกเคียงคูล่ายปลาทอง และลายเถาไม้ 

กุ้ยเฟย ใช้ชุดสีชมพ ูเหลืองอ่อน ฟ้า เขียวอ่อน ม่วงอ่อน ขาว ชมพูกลีบบวั ปีกแมลง
ทบั ลายปักบนชดุจะเป็นลายผีเสือ้ ลายท้องนํา้ ลายใบไผ่ ลายวิหกเหิน ลายวิหกคู ่

เฟย ใช้ชดุท่ีมีสีสดใส แตเ่น้นเป็นโทนสีอ่อนและดสูบายตา ลายปักบนชดุจะเป็นลาย
ผีเสือ้ ลายระลอกนํา้ ลายใบไม้ ลายวิหกคู ่และลายดอกไม้เล็ก ๆ  

ผิน ใช้ชุดท่ีมีสีสดใส เช่น สีเขียวสด ชมพูหลากเฉด ฟ้า ขาว ม่วง ลายปักบนชุดเป็น
ดอกไม้เล็กๆ ลายต้นข้าว ลายผีเสือ้ และลายใบไม้ 

กุ้ ยเหริน ใช้ชุดท่ีมีสีสดใสเช่นเดียวกัน แต่ห้ามเป็นสีเข้มเด็ดขาด ลายปักเป็นลาย
ดอกไม้เล็กๆ ลายวิหก และลายดอกหญ้า สีของลายปักท่ีใช้จะเป็นสีสดใสเชน่เดียวกบัผิน 

ฉางไจ้ สีท่ีใช้เน้นสีอ่อน ดสูบายตา เช่น สีฟ้า ชมพหูลากเฉด เขียว และห้ามใช้สีเข้ม
เดด็ขาด ลายปักจะเป็นลายดอกไม้พลิว้ ลายแมลงปอ และลายเกลียว  

ตาอิง้ สีชดุเน้นสีท่ีออ่น สบายตาและไมฉ่ดูฉาดมากนกั ลายปักท่ีใช้จะเป็นลายดอกไม้ 
ลายใบไม้ ลายสตัว์ตวัเล็ก ๆ  เชน่ กระตา่ย หรือปลาตวัเล็ก ๆ 

นอกจากนี ้สตรีผู้ เป็นเชือ้พระวงศ์และบุตรสาวของขุนนางชัน้สูง ล้วนมีการแต่งกาย
ด้วยเสือ้ผ้าท่ีมีสีสนังดงามตระการตา แตจ่ะใช้เสือ้ผ้าท่ีมีสีสนัสดใสตดักันกับเสือ้คลุมยาวตวันอก 
ลวดลายท่ีปักบนเสือ้จะเป็นลายดอกไม้เล็ก ๆ หรืออาจมีการปักด้วยลกูปัดหลากสี22 

หลกัฐานเก่ียวกบัชดุท่ีไม่เป็นทางการของสตรีในรัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง พบเพียง
ภาพวาดของพระสนมหรง หรือพระสนมเซียงเฟย ซึ่งสตรีชาวมุสลิมเพียงคนเดียวท่ีมีโอกาสเป็น
พระชายาของเฉียนหลงในปีค.ศ.176023 ปรากฏภาพวาดของพระนางในชุดก่ีเพ้าแบบชาวแมนจ ู
ซึ่งมีลกัษณะไม่เป็นทางการ ชุดมีลกัษณะท่ีเรียบง่าย มีลวดลายดอกไม้เล็ก ๆ บริเวณคอเสือ้และ

                                                           
21จอมยทุธสวี่. ชิง...จุดจบระบบจักรพรรดิ, 246. 
22เร่ืองเดียวกนั. 
23เลา่ชวนหวั. ร้อยเร่ืองราวแมนจู, 130. 
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แนวของกระดมุ รวมถึงส่วนชายขอบของแขนเสือ้ (ภาพท่ี 12) ลกัษณะชดุของพระสนมหรงนี ้เม่ือ
นํามาเทียบเคียงกับหลกัฐานเอกสารท่ีกล่าวไปในข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกนักบัตําแหน่ง
ของเฟย ซึง่เป็นพระสนมชัน้รองลงมาแล้ว 

ยิ่งไปกว่านัน้ยังพบภาพวาดของพระสนมองค์นีท้รงสวมใส่ฉลองพระองค์แบบ
ตะวันตก (ภาพท่ี 13) ซึ่งในข้อนีทํ้าให้มีการสันนิษฐานถึงความสัมพนัธ์กับชาวตะวันตกท่ีเร่ิมมี
บทบาทมากขึน้ในเอเชียช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ตัง้แต่ในรัชสมยัของจกัรพรรดิยงเจิง้ โดยเฉพาะ
ชาวอังกฤษท่ีเร่ิมเข้ามาทําธุรกิจการค้ากับราชสํานักจีนในช่วงก่อนการเกิดสงครามฝ่ินในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 19 24  รวมถึงการเข้ามาของนักบวชนิกายเยซู อิต “หลางซ่ือหนิง” หรือ   
“Giuseppe Castiglione” เป็นนกับวชชาวอิตาลีท่ีมารับราชการในรัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง ทํา
ให้เทคนิคการเขียนภาพแบบตะวนัตกเผยแพร่ในเวลาตอ่มา25 ดงันัน้สําหรับภาพวาดของพระสนม
หรงท่ีทรงแต่งองค์แบบชาวตะวันตกนัน้ เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับภาพวาดของสตรีชัน้สูง
ชาวตะวนัตกท่ีร่วมสมยักนัในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 18 (ภาพท่ี 14) ก็พบวา่มีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกนั
อย่างมาก ภาพจิตรกรรมในช่วงนีจ้ึงเป็นการรับอิทธิพลรูปแบบของตะวันตกท่ีเน้นแสงเงาและ
ความสมจริงมากขึน้ รวมเคร่ืองเคร่ืองแตง่กายของสตรีชนชัน้สงูท่ีวาดออกมาเป็นแบบตะวนัตกอีก
เชน่กนั 

จะเห็นได้ว่าเคร่ืองแตง่กายของสตรีในสมยัราชวงศ์ชิง มีระบบท่ีค่อนข้างซบัซ้อนตาม
การจดัลําดบัยศตําแหนง่ของฝ่ายใน ตัง้แตไ่ทเฮา ฮองเฮา พระสนม ตลอดจนเชือ้พระวงศ์ฝ่ายสตรี
ท่ีอาจเป็นองค์หญิงหรือพระชายาของเชือ้พระวงศ์ฝ่ายชาย ตา่งมีรายละเอียดของลวดลายเสือ้ผ้า
บนฉลองพระองค์ท่ีแตกต่างกันออกไปดังนัน้ การศึกษาฉลองพระองค์ของฮองเฮาในรัชสมัย
จกัรพรรดเิฉียนหลงจงึมีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้ข้อมลูหรือหลกัฐานจริงในสมยันัน้มาศกึษา เพ่ือให้
ได้ข้อมลูท่ีชดัเจนท่ีสดุนัน่เอง 

 
 
                                                           

24พจนา ฤทธิรงค์. สมครามฝ่ิน  : ปัญหา ความขัดแย้ง การเผชิญหน้า. เอกสารประกอบคํา
สอนรายวิชา 350362 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัทา่พระ, 2556. (อดัสาํเนา) 

25 อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช. ประวัติศาสตร์เอเชียตะวนัออกโดยสังเขป(ประวัติศาสร์ศิลปะจีน 
ครัง้ที่ 1-9). เอกสารประกอบคําสอนรายวิชา 310221 ประวตัิศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวนัออกโดยสงัเขป Survey 
of Art History in East Asia ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัทา่พระ, 
2555.(อดัสาํเนา) 
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2.เคร่ืองแต่งกายฮองเฮาในรัชสมัยจักรพรรดเิฉียนหลง 
จากท่ีเคยกล่าวไว้ข้างต้น เก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายของสตรีในราชสํานักชิง ซึ่งมี

ลกัษณะแตกตา่งกนัตามหน้าท่ีการใช้งานตามวาระโอกาสตา่ง ๆ การจะศกึษาเคร่ืองแตง่กายของ
ตวัละครฮองเฮาในละครจีนชดุเร่ือง “องค์หญิงกํามะลอ” ซึ่งมีเนือ้เร่ืองอยู่ในช่วงรัชสมยัจกัรพรรดิ
เฉียนหลง จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทําการศึกษาจากภาพวาดบคุคลหรือเหตกุารณ์และ
หลกัฐานชุดฮองเฮาท่ีเป็นของจริงในรัชสมัยจกัรพรรดิเฉียนหลง เพ่ือมาทําการวิเคราะห์รูปแบบ 
ลวดลาย ว่ามีความแตกตา่งกนักบัในละครมากน้อยเพียงใด จากข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ พบว่า
จกัรพรรดเิฉียนหลงทรงมีฮองเฮาถึง 3 องค์ ได้แก่ 

1.ฮองเฮาเสีย้วเสียนฉนุ หรือฮองเฮาฟู่ ฉา (ค.ศ.1712-1748) 
2.ฮองเฮาอูลาน่าล่า หรือ จีฮ้องเฮา (ค.ศ.1718-1766) เป็นฮองเฮาท่ีปรากฏอยู่ใน

ละครเร่ืององค์หญิงกํามะลอ26 
3.ฮองเฮาเสีย้วอีฉุ้น หรือ ฮองเฮาเว่ยเจีย (1727 -1775) ในละครเร่ืององค์หญิง

กํามะลอยงัดํารงตําแหน่งเป็นพระสนมเอก “หลิงเฟย”27ทรงเป็นพระราชชนนีในจกัรพรรดิเจียชิ่ง
(ค.ศ.1796-1820) 

เคร่ืองแตง่กายของฮองเฮาในจกัรพรรดิเฉียนหลง โดยส่วนใหญ่แล้วปรากฏหลกัฐาน
เป็นภาพวาดท่ีทรงสวมใส่ชุดมังกรแบบเต็มยศซึ่งใช้สําหรับวาระท่ีเป็นทางการ  จากการสืบค้น
ข้อมูลภาพของฮองเฮาแทบทุกพระองค์จะพบเป็นภาพวาดมาตัง้แต่ช่วงต้นราชวงศ์ชิง ก่อนท่ี
ชาวตะวนัตกจะเร่ิมนําเทคโนโลยี การถ่ายภาพเข้ามาในช่วงปลายราชวงศ์ชิง ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 
19 ซึง่เป็นชว่งเวลาท่ีเร่ิมมีการถ่ายภาพในราชสํานกัออกมามากขึน้ในเวลาตอ่มา 

 
 
 

                                                           
26ตามข้อมูลทางประวตัิศาสตร์ หลงัจากจีฮ้องเฮาเกิดอาการสติฟ่ันเฟือนจนจกัรพรรดิเฉียนหลง

ต้องส่งพระนางไปรักษาที่ตําหนักเย็น  จักรพรรดิเองก้ไม่ได้แต่งตัง้ใครขึน้เป็นฮองเฮาอีกเลย แต่ทรงมอบ
ภาระหน้าที่ดแูลฝ่ายในให้แดพ่ระสนมหลงิ ซึง่ตอ่มาได้กํารงพระยศเป็นหลงิอีห้วงกุ้ยเฟย 

27พระสนมหลงิเฟย(ในละครเร่ืององค์หญิงกํามะลอ) ซึง่ตอ่มาได้เลื่อนพระยศขึน้เป็นหลิงอีห้วงกุ้ย
เฟย และดํารงพระยศนัน้จนสิน้รัชกาลจกัรพรรดิเฉียนหลง การที่จกัรพรรดิเฉียนหลงไม่ทรงแต่งตัง้พระนางเป็น
ฮองเฮานัน้ เนื่องมาจากการท่ีพระนางทรงมีชาตกํิาเนิดเป็นชาวฮัน่ กฏบรรพชนของราชวงศ์ชิงห้ามสตรีชาวฮัน่อยู่
เหนือสตรีแมนจู อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสูรั่ชสมยัของจักรพรรดิเจียช่ิง ก็ทรงแต่งตัง้พระราชชนนีขึน้เป็นฮองเฮา
เสีย้วอีฉ้นุในเวลาตอ่มา  
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2.1 ชดุแบบเป็นทางการ 
หลักฐานภาพวาดชุดมังกรแบบเป็นทางการของฮองเฮาในจักรพรรดิเฉียนหลงท่ี

สมบรูณ์ท่ีสดุคือภาพของฮองเฮาเสีย้วเสียนฉนุ (ภาพท่ี 15) ชดุท่ีทรงสวมใส่มีลกัษณะคล้ายกบัชดุ
มงักรของไทเฮาเสีย้วเชิ่งเสีย้น (ภาพท่ี 6)28 เป็นกระโปรงยาวสีเหลืองสดผ่าตะเข็บผ้าออกบริเวณ

ด้านข้างซึ่งเป็นลกัษณะของชุดก่ีเพ้า29 มีลวดลายมงักรประดบับริเวณลําตวัแขนเสือ้และรอยต่อ
ของต้นแขนและข้อมือของเสือ้ท่ีทําลักษณะเหมือนเป็นรูปเกือกม้า  อันเป็นลักษณะเฉพาะของ
เคร่ืองแตง่กายชาวแมนจ ูมีการใช้ลวดลายสญัลกัษณ์มงคลอนัส่ือถึงความโชคดีและการมีชีวิตยืน
ยาว หรือมีการใช้เหรียญขนาดใหญ่ 8 อนัประดบั และบริเวณชายกระโปรงและมีลวดลาย Lishui 
ตามปกติ30  

เม่ือมีการนํามาเปรียบเทียบกบัหลกัฐานชดุฮองเฮาท่ีเป็นของจริงในรัชสมยัจกัรพรรดิ
เฉียนหลง (ภาพท่ี 16) พบว่ามีลักษณะท่ีตรงกับภาพวาดอยู่มาก  กล่าวคือ  เป็นชุดผ้าไหมสี
เหลือง31 แขนเสือ้เป็นรูปเกือกม้า ลวดลายบนชดุเป็นมงักรซึ่งมีทัง้หมด 5 ตวั โดยมีตวัตรงกลางอยู่
บริเวณหน้าท้อง 2 ตวับนอยู่บริเวณพระองัสาทัง้ 2 ข้าง และ 2 ตวัล่างอยู่ในตําแหน่งพระอูรุหรือ
พระเพลาพบการทําริว้เป็นคล่ืนตอ่กนัโดยใช้สีสนัสดใสบริเวณชายประโปรงเหนือขึน้มาจาก ลายริว้
คล่ืนพบวา่มีลวดลายคล่ืนนํา้ก้อนเมฆ และภูเขาหรือลาย Lishui อนัสามารถพบได้โดยทัว่ไปในชดุ
มงักรทกุชดุ32  

ยิ่งไปกว่านัน้เม่ือนํารูปแบบทัง้หมดของชุดฮองเฮามาเปรียบเทียบกับชุดมังกรของ
จกัรพรรดิเฉียนหลงแล้ว จะพบว่ามีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกันมาก(ภาพท่ี 17) อนัเป็นไป
ตามกฎระเบียบในราชสํานกัท่ีฮองเฮาจะต้องแตง่กายให้เหมือนกับจกัรพรรดิผู้ เป็นพระสวามีเม่ือ
ปรากฏองค์ตอ่หน้าสาธารณชน 

                                                           
28ชุดของไทเฮา จะประดบัลวดลายมงคล 12 ประการเช่นเดียวกับจักรพรรดิ  ในขณะที่ชุดของ

ฮองเฮา มี 3 ลกัษณะ คือ แบบประดบัลวดลายมงคล 12  ประการ, ลวดลายมงคล 8  ประการ และการประดบั
เหรียญขนาดใหญ่บริเวณชายกระโปรง 

29การผา่ตะเข็บผ้าบริเวณด้านข้างแทนการผ่าบริเวณด้านหน้าหรือด้านหลงัออกเป็นสิ่งที่สามารถ
แยกชดุมงักรของบรุุษและสตรีในราชสาํนกัชิงได้ 

30Cammann,Schuyler. China Dragon Robes, 70. 
31ชุดมังกรของฮองเฮาในวาระที่เป็นทางการ จะใช้สีเหลืองเท่านัน้เมื่อต้องทรงแต่งองค์ตาม

ฐานนัดร ซึง่จะใช้สเีดียวกนักบัจกัรพรรดิ   
32Cammann,Schuyler. China Dragon Robes, 70. 
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โดยปกติแล้ว ชุดมังกรจะมีการประดับลวดลายสัญลักษณ์มงคลอยู่บริ เวณ
ชายกระโปรง ซึ่งเหนือขึน้มากจากลาย Lishui มีการใช้สัญลักษณ์มงคล 12 ประการของจีน ใช้
สําหรับชุดมงักรของผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งไทเฮาและฮองเฮา เป็นสญัลกัษณ์ท่ีเดียวกันกบัท่ีใช้สําหรับ
ชดุมงักรของจกัรพรรดอินัเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส่ือถึงอํานาจ33 ประกอบด้วย  

1. พระอาทิตย์ ทําลกัษณะเป็นวงกลมสีแดงทบึ พบในตํานานเร่ืองอีกา 3 ขา34 
2. พระจนัทร์ ทําลกัษณะเป็นวงกลมสีฟ้าหรือสีเขียวสว่าง ภายในมีกระต่ายกําลงัทํา

การบดยาอายวุฒันะ อนัส่ือถึงความเป็นอมตะ 
3. หมูด่าว หมายถึงการรู้แจ้ง สวรรค์ และจกัรวาล 
4. ภเูขา หมายถึง ความมัน่คงและโลก  
5. มังกร หมายถึง การมีความสามารถในการปรับตัว เน่ืองจากมัง กรเป็นสัตว์ท่ี

สามารถใช้ลําตวัคดโค้งเปล่ียนรูปเปล่ียนร่างได้ 
6. ไก่ฟ้าหมายถึง การมีความละเอียดปราณีต(ทัง้มงักรและไก่ฟ้าตา่งเป็นสตัว์ท่ีสําคญั

ประจําราชอาณาจกัร) 
7. ชดุถ้วยทองท่ีใช้สําหรับการบวงสรวงในพิธีกรรม ส่ือถึงความกตญัญตูอ่บรรพบรุุษ  
8. พืชนํา้ หมายถึง ความบริสทุธ์ิ 
9. เมล็ดข้าว หมายถึง การหลอ่เลีย้งผู้คนในประเทศได้อยา่งเตม็ความสามารถ 
10. ไฟ หมายถึง แสงสวา่งแหง่ปัญญา  และความเฉลียวฉลาด 
11. ขวาน หมายถึง พระราชอํานาจในการลงอาญาผู้กระทําความผิด 

12. ค้างคาว ในภาษาจีนอ่านว่า เปีย้นฝ,ู Bianfu (蝙蝠) ซึ่งไปพ้องเสียงกบัคําว่า ฝู

,fu(福)อนัหมายถึงการให้ศีลให้พรหรือความสขุ ค้างคาวจงึเป็นสญัลกัษณ์หนึง่ท่ีส่ือถึงความสขุ35 
สําหรับชุดมังกรสําหรับฮองเฮานัน้ ไม่ได้มีการทําลวดลายสัญลักษณ์มงคล 12 

ประการเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ยงัมีการประดบัชายกระโปรงในแบบอ่ืน ๆ เช่น การ ทําลวดลาย
มงคล 8 ประการ หรือการประดบัเหรียญขนาดใหญ่ 8 อนับนชายกระโปรง36ในส่วนของลวดลาย
มงคล 8 ประการสามารถจําแนกออกเป็น 2 แบบ คือลวดลายแบบของพทุธศาสนามหายาน และ

                                                           
33Mae Anna Pang. Dragon Emperor : Treasure from the forbidden City, 38. 
34ในปกรณัมของจีน  อีกาสามขาเป็นนกประจําดวงอาทิตย์ เช่นเดียวกับกระต่ายบนดวงจันทร์ 

ปรากฏบนภาพจิตรกรรมในสมยัราชวงศ์ฮัน่ ที่มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน 
35เร่ืองเดียวกนั, 37. 
36Cammann,Schuyler. China Dragon Robes, 72. 
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ลทัธิเต้า ซึ่งมีความแตกตา่งกนัอย่างชดัเจน ลวดลายมงคลของพทุธศาสนามหายานนัน้ ประกอบ
ไปด้วย ธรรมจกัร ธวชั(ธงแห่งชยัชนะ) ฉัตร ดอกบวั แจกนั เง่ือนอนนัตภาคย์(The Endless Knot)  
ปลาคู ่และหอยสงัข์ (ภาพท่ี 18)37 

ส่วนสัญลักษณ์มงคล 8 ประการของลัทธิเต้านัน้ มากจากอาวุธของเทพแปดเซียน 
หรือท่ีภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่า “โป๊ยเซียน” ของ 8 ชิน้นีป้ระกอบไปด้วย พดัวิเศษ กระบอกดนตรีซึ่ง
ทําจากไม้ไผ่ ดอกบวั   แผ่นป้ายคูข่องขนุนาง ดาบ นํา้เต้า ขลุ่ย และตระกร้าดอกไม้  (ภาพท่ี 19)38 
สญัลกัษณ์มงคลทัง้แปดประการนี ้ส่ือถึงการมีความสุขและการมีชีวิตยืนยาว 39 ได้ถกูนํามาใช้ใน
ชดุมงักรของฮองเฮาในราชวงศ์ชิงด้วยเชน่กนั 

2.2 ชดุแบบกึ่งทางการ 
จากการค้นหาข้อมลูหลกัฐาน จะพบวา่ภาพวาดเหตกุารณ์หรือภาพเร่ืองราวตา่ง ๆ ใน

ราชสํานกัชิงก็เป็นสิ่งท่ีสามารถนํามาศึกษาชดุของฮองเฮาในลกัษณะท่ีเป็นกึ่งทางการและไม่เป็น
ทางการได้เช่นกัน ถึงแม้จะเป็นหลักฐานเพียงส่วนน้อยท่ียังหลงเหลืออยู่ก็ตาม ภาพวาดของ
ฮองเฮาเสีย้วอีฉ้นุ พบหลกัฐานอยูม่ากกวา่ฮองเฮาอีก 2 องค์ของจกัรพรรดเิฉียนหลงอาจเป็นเพราะ
ทรงมีชนม์ชีพยาวนานฮองเฮา 2 องค์แรก โดยทรงมีพระชนม์ชีพมาจนถึงรัชสมยัของจกัรพรรดิ   
เจียชิ่ง พระราชโอรสของพระนางได้เป็นจกัรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงตอ่จากจกัรพรรดิเฉียนหลง40 โดย
สว่นมากหลกัฐานภาพวาดท่ีนํามาใช้ในการศกึษาจงึเป็นภาพวาดของฮองเฮาเสีย้วอีฉ้นุนัน่เอง 

โดยปกติแล้ว เรามักจะคุ้นเคยกับชุดมังกรท่ีเป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจําองค์ของ
จกัรพรรดิ ในขณะเดียวกัน ชดุกึ่งทางการของฮองเฮาก็ใช้ผ้าสีเหลืองด้วย มีการพบจากหลกัฐาน
ภาพวาดของ จีฮ้องเฮา (ภาพท่ี 20) และ ฮองเฮาเสีย้วอีฉ้นุ (ภาพท่ี 21) ท่ีทรงสวมใส่ชดุมงักรแบบ
กึ่งทางการสีเหลือง เป็นกระโปรงยาวซึ่งทําแขนเสือ้เป็นรูปเกือกม้า จากการสงัเกตจะพบว่า  ชดุท่ี
พบบนภาพวาดทัง้สองชดุนีมี้รายละเอียดไม่มากเท่ากบัชุดแบบเป็นทางการ ซึ่งจะมีการใช้เสือ้กั๊ก
และเสือ้คลมุชัน้นอกสวมทบัด้วย 

 

                                                           
37เร่ืองเดียวกนั, 96. 
38เร่ืองเดียวกนั, 97. 
39เร่ืองเดียวกนั, 70. 
40เลา่ชวนหวั. ร้อยเร่ืองราวแมนจู, 130. 
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อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการสืบค้นข้อมลูเอกสารและหลกัฐานภาพวาด ยงัพบว่ามีการใช้
ผ้าสีอ่ืน ๆ มาตัดเย็บเป็นชุดมังกรด้วย41 โดยพบหลักฐานภาพวาดพระพักตร์ตรงของฮองเฮา    
เสีย้วอีฉุ้นในชดุมงักรสีแดง(ภาพท่ี 22) สําหรับวาระท่ีเป็นกึ่งทางการ ซึ่งใช้สําหรับพระราชพิธีใน
ราชสํานกัอีกเชน่กนั42 โดยอาจใช้ในยามท่ีจกัรพรรดเิองทรงสวมชดุมงักรสีอ่ืนนัน่เอง 

ขณะเดียวกัน หลกัฐานชดุของฮองเฮาแบบกึ่งทางการในรัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง
นัน้  ไมพ่บชดุท่ีเป็นของจริงอยูเ่ลย พบเพียงชดุของพระสนมระดบัสงู (ภาพท่ี 10) ดงัท่ีกล่าวไปแล้ว
ในข้างต้นเก่ียวกบั ชดุของสตรีชัน้สงู อย่างไรก็ตามภาพวาดในรัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลงก็ยงัเป็น
เคร่ืองพิสจูน์ได้วา่มีการใช้ชดุกึ่งทางการในสมยันีอ้ยู่อย่างแท้จริง แม้จะปรากฏหลกัฐานอยู่ไม่มาก
นกั แตจ่ากการสืบค้นข้อมลูและหลกัฐานชดุของสตรีในสมยัราชวงศ์ชิง ทําให้สามารถมองภาพรวม
ได้อย่างกว้าง ๆ ถึงการจดัแยกประเภท และหน้าท่ีการใช้งานของชุดแต่ละชุดได้อย่างเหมาะสม
ตามฐานนัดรของบคุคลแตล่ะคนได้อยา่งชดัเจน 

2.3 ชดุแบบไมเ่ป็นทางการ 
สําหรับชดุฮองเฮาท่ีใช้ในวาระไมเ่ป็นทางการนัน้ เป็นชดุกระโปรงยาวหรือชดุก่ีเพ้า ซึ่ง

มีการกําหนดสีของชุดและลวดลาย เช่นดียวกับไทเฮาและบรรดาพระสนม โดยชุดก่ีเพ้าของ
ฮองเฮาจะกําหนดให้มีการใช้สีแดง นํา้เงิน ดํา เขียวเข้ม ฟ้าคราม เหลืองอ่อน  ส้มอ่อน เขียวใบไม้ 
ม่วง ลายปักบนชดุจะเป็นลายหงส์คู่มงักร มงักรเก้าตวั ลายหงส์พิลาส ลายเมฆ ลายสายนํา้ไหล 
ลายก่ิงหลิว และลายดอกโบตัน๋ โดยจะต้องเป็นดอกโบตั๋นท่ีมี สีแดงเท่านัน้43 ซึ่งลักษณะของชุด
ฮองเฮาท่ีกล่าวมานี ้กลบัไปพบอยู่มากในรัชสมยัของจกัรพรรดิกวางซว่ีเสียมากกว่า  (ภาพท่ี 23) 
ซึง่จดัอยูใ่นสมยัหลงัลงมาแล้ว 

ในช่วงก่อนศตวรรษท่ี 19 ชดุแบบไม่เป็นทางการของฮองเฮามีลกัษณะคล้ายคลึงกับ
จกัรพรรด ิแตอ่าจมีขนาดและทรงของชดุท่ีมีการตดัเย็บตา่งกนัทางสรีระท่ีสามารถจําแนกได้ว่าเป็น
ของบุรุษและสตรี รวมไปถึงลวดลายบนชุดท่ีนิยมลายดอกไม้หรือผีเสือ้ อนับ่งบอกว่าเป็นเสือ้ผ้า
ของสตรีอย่างแน่นอน44 ชุดของฮองเฮามีทัง้สีสนัและลวดลายท่ีหลากหลายกว่าชดุของจกัรพรรด ิ

                                                           
41Cammann, Schuyler. China Dragon Robes, 72. 
42 ZongFengying, Heavenly Splendour : The Edrina Collection of Ming and Qing 

Imperial Costumes, 23. 
43จอมยทุธสวี่. ชิง...จุดจบระบบจกัรพรรดิ, 247. 
44Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 67. 
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เน่ืองด้วยความเป็นสตรีเพศ การมีเสือ้ผ้าอาภรณ์และเคร่ืองประดบัมากกว่าบุรุษจึงเป็นปรกติท่ี
สามารถพบเห็นได้โดยทัว่ไป  

ในท่ีนีมี้การพบชุดก่ีเพ้าของฮองเฮาในรัชสมัยจกัรพรรดิเฉียนหลง สําหรับวาระท่ีไม่
เป็นทางการอยู่ 2 ชุดเท่านัน้ ได้แก่ ชุดก่ีเพ้า ทําจากผ้าตว่นแพร สีบลอนซ์ทอง  ลายผีเสือ้ (ภาพท่ี 
24) และชดุก่ีเพ้าสีฟ้าออ่น มีลวดลายดอกไม้เล็ก ๆ ประดบับนผ้า (ภาพท่ี 25) เป็นต้น ลกัษณะของ
ชดุก่ีเพ้าท่ีพบนี ้มีลกัษณะเรียบง่ายเป็นอย่างมากเม่ือนํามาเปรียบเทียบกบัชดุก่ีเพ้าของฮองเฮาใน
สมยัหลงั ทัง้ในด้านของสีผ้าและลวดลาย   ท่ีในสมยัหลงัมีพฒันาการด้านสีสนัและรายละเอียด
มากขึน้ในเวลาตอ่มา 

นอกจากหลักฐานท่ีเป็นชุดจริงแล้ว ยังมีการพบภาพวาดของฮองเฮาแบบไม่เป็น
ทางการอยู่ด้วย เป็นภาพวาดของฮองเฮาเสีย้วอีฉุ้น (ภาพท่ี 26) จากการสงัเกตจะพบว่าลกัษณะ
ของชดุนัน้มีไม่ได้มีลกัษณะเป็นชดุก่ีเพ้าตามแบบชาวแมนจูแต่ประการใด กลบัมีลกัษณะเหมือน
ชดุของชาวฮัน่ ท่ีนิยมทําชดุกระโปรงท่ีมีลกัษณะโคร่ง ไม่พอดีตวั แขนเสือ้มีขนาดกว้าง มีลกัษณะ
คล้ายกับชุดของสตรีชาวฮั่นในสมัยราชวงศ์หมิง (ภาพท่ี 27)45 โดยภาพนีเ้ป็นภาพท่ีกําลังทรง
สําราญอิริยาบถเป็นส่วนพระองค์กบัพระโอรส  ชดุแบบสตรี ชาวฮัน่ท่ีพนะนางทรงสวมใส่อยู่จึงยิ่ง
เป็นการเน้นยํา้ในชาติกําเนิดท่ีเป็นชาวฮัน่ของพระนาง การใช้ชีวิตประจําวนัเก่ียวกบัการแตง่กาย
ของพระนางจงึยงัรับวฒันธรรมชาวฮัน่มาใช้อยูน่ัน่เอง 

 
3.สรุป 

แม้วา่ชาวตา่งชาตใินอดีตตา่งหลงใหลในวฒันธรรมชาวฮัน่ แตเ่ม่ือชาวแมนจไูด้เข้ามา
ล้มอํานาจราชวงศ์หมิงและก่อตัง้ราชวงศ์ชิงขึน้ กลายเป็นผู้ปกครองแผ่นดินจีนได้สําเร็จ ชาวแมนจู
เองก็ไม่ได้ละทิง้วฒันธรรมของตนเอง โดยเฉพาะการแต่งกายซึ่งเป็นสิ่งท่ีมองเห็นได้อย่างชดัเจน
ท่ีสุด ในขณะท่ีชายชาวฮั่นถูกบังคับให้โกนผมหน้าและไว้ผมเปียแบบชายชาวแมนจู แต่             
การแตง่กายของหญิงชาวแมนจแูละฮัน่กลบัมีความแตกตา่งกนัอย่างเห็นได้ชดัเจน อย่างไรก็ตาม
วฒันธรรมการแต่งกายของชาวแมนจูท่ีเข้ามาปกครองจีนกว่า 200 ปีก็ถกูหลอมรวมเข้าเป็นหนึ่ง
ของวฒันธรรมจีนในปัจจบุนั 

การแตง่กายของสตรีชนชัน้สงูในสมยัราชวงศ์ชิง แตเ่ดมิอาจมีลกัษณะท่ีไม่เดน่ชดัมาก 
แตเ่ม่ือถึงรัชสมยัของจกัรพรรดิเฉียนหลง(ค.ศ.1735-1795) มีการจดัรูปแบบของเคร่ืองแตง่กายให้
สอดคล้องไปกบัยศตําแหนง่ของแตล่ะบคุคลและตามวาระโอกาส ซึ่งโดยส่วนมากเคร่ืองแตง่กายท่ี

                                                           
45HuaMei.Chinese Clothing, 57 
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เป็นทางการและกึ่งทางการจะมีพืน้ฐานมาจากเคร่ืองแต่งกายของบุรุษ ขณะเดียวกันเคร่ืองแต่ง
กายแบบไม่เป็นทางการก็มีความสําคญัและถกูดดัแปลงให้กลายเป็นชุดก่ีเพ้าตามแบบสมยันิยม
มากขึน้เม่ือประเทศจีนเข้าสูย่คุสาธารณรัฐในเวลาตอ่มา 

ชุดฮองเฮาของจริงและภาพวาดบุคคลหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในรัชสมัยจักรพรรดิ
เฉียนหลงนัน้ เม่ือมีการนํามาศกึษาควบคูไ่ปกบัข้อมลูเอกสารแล้วทําให้ทราบว่าชดุมงักรหรือชดุท่ี
เป็นทางการและกึ่งทางการของฮองเฮามีลกัษณะท่ีเป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน  ในขณะท่ีชุด
แบบไม่เป็นทางการยงัพบหลกัฐานไม่มากนกั อย่างไรก็ดีหลกัฐานภาพวาดสตรีท่ีมีฐานะต่ํากว่า
ฮองเฮาอย่างเช่นพระสนม น่าจะเป็นหลกัฐานท่ีนํามาเปรียบเทียบได้อยู่บ้าง โดยจะมีการนํามา
ศกึษาเปรียบเทียบกบัชดุฮองเฮาในละครจีนชดุ เร่ือง “องค์หญิงกํามะลอ” ในบทถดัไป 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
ภาพที่ 1 ชุดมังกรแบบกึ่งทางการ ส าหรับต าแหน่งพระสนม ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 

ที่มา : John E. Vollmer. Ruling from the Dragon Throne : Costume of Qing Dynasty (1644-1911), 92 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพโฆษณาในทศวรรษ 1930 แสดงภาพของสตรีชาวจีนในชุดฉีผาว(Qipao) หรือ กี่เพ้า 
ที่มา : Wikipedia. กี่เพ้า. เข้าถึงเมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2556, http://commons.wikimedia. org/ wiki/ 
File:Qipao1.jpg 
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ภาพที่ 3 เสือ้ของสตรีชาวฮั่น ในสมัยราชวงศ์ชิง คอเสือ้มีลกัษณะตัง้ขึน้ และแขนเสือ้มีขนาดกว้าง 
ที่มา : John E. Vollmer. Decoding Dragons : Status Garments in Ch’Ing Dynasty China. 

(Eugene : Museum of Art, University of Oregen, 1983), 46 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4 กระโปรงยาวของสตรีชาวฮั่น ในสมัยราชวงศ์ชิง 

ที่มา : John E. Vollmer. Decoding Dragons : Status Garments in Ch’Ing Dynasty China, 52 
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ภาพที่ 5 ลาย Lishui ซ่ึงอยู่บริเวณชายกระโปรงของชุดมังกร สมัยราชวงศ์ชิง 
ที่มา : An Embroidered LISHUI Stripe Fragment FROM an Imperial Dragon Robe Qianlong Period 

(1736-1795). เข้าถึงเมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2556, www.Christies.com/lotfinder/textiles-costume/an -
embroidered-lishui-stripe-fragment-from-an-5048779-details.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ภาพวาดไทเฮาเสีย้วเชิ่งเซี่ยน(ค.ศ.1692-1777) พระราชชนนีของจักรพรรดิเฉียนหลง 
ที่มา : Wikipedia. จักรพรรดินีเสีย้วเชิ่งเซี่ยน. เข้าถึงเมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2556, http://en. wikimedia. 
org/ wiki/พระพนัปีหลวงเสีย้วเช่ิงเซี่ยน 
 
 

http://www.christies.com/lotfinder/textiles-costume/an%20-embroidered-lishui-stripe-fragment-from-an-5048779-details.aspx
http://www.christies.com/lotfinder/textiles-costume/an%20-embroidered-lishui-stripe-fragment-from-an-5048779-details.aspx
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ภาพที่ 7 ภาพวาดพระสนมชุนฮุย(ชุนฮุยหวงกุ้ยเฟย) ในจักรพรรดิเฉียนหลง ทรงอยู่ในชุดมังกรแบบ
เป็นทางการ 

ท่ีมา : Wikipedia. พระมเหสีชุนฮุย. เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2556, http://en.wikimedia. 
org/ wiki/พระมเหสีชนุฮยุ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ภาพวาดจกัรพรรดิเฉียนหลง ในฉลองพระองค์มังกร ส าหรับวาระที่เป็นทางการ 
ที่มา : Wikipedia. จักรพรรดิเฉียนหลง. เข้าถงึเมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2556, http://en.wikimedia. org/ 
wiki/จกัรพรรดเิฉียนหลง. 
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ภาพที่ 9 พระมาลาของจกัรพรรดิ(ซ้าย) พระมาลาของฮองเฮา(ขวา) 

ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 ชุดกึ่งทางการของพระสนมที่มีพระยศสูงในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง  
ลายนกฟีนิกส์  

ท่ีมา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 45. 
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ภาพที่ 11 ภาพวาดองค์ชายยวิ่นถแีละพระชายา ในชุดแบบขุนนางในราชส านักชิง ศตวรรษที่ 18 
ที่มา: John E. Vollmer. Ruling from the Dragon Throne : Costume of Qing Dynasty (1644-1911), 115. 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 ภาพวาดพระสนมหรง หรือพระสนมเซียงเฟย ในจักรพรรดิเฉียนหลง  
ทรงอยู่ในชุดกี่เพ้า ส าหรับวาระไม่เป็นทางการ 

ที่มา : Wikipedia. Fragrant Concubine. เข้าถึงเมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2556, http://en.wikimedia. org/ 
wiki/Fragrant_Concubine. 
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ภาพที่ 13 ภาพวาดพระสนมหรง แต่งองค์ด้วยเคร่ืองแต่งกายของสตรีชาวตะวันตก 
ที่มา : Wikipedia. Fragrant Concubine. เข้าถึงเมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2556, http://en.wikimedia. org/ 
wiki/Fragrant_Concubine. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 ภาพวาดของมาดาม ดูว์ บารี(ค.ศ.1743-1793) พระสนมเอกในพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 
แห่งฝร่ังเศส 

ท่ีมา : Linotte Melodieuse. A Wronged Woman: The Portrayal of Madame du Barry.เข้าถึง
เม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2557, http://persephonemagazine.com/2013/01/a-wronged-woman-
the-portrayal-of-madame-du-barry/. 
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ภาพที่ 15 ภาพวาด ฮองเฮาเสยีนฉุน ในจักรพรรดิเฉียนหลง แต่งองค์ด้วยชุดมังกร  
ส าหรับวาระที่เป็นทางการ 

ที่มา : Wikipedia. จักรพรรดินีเสีย้วเสียนฉุน. เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556, http://th. wikipedia. org/ 
wiki/.จกัรพรรดินีเสีย้วเสยีนฉนุ. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 16 ชดุมงักรของฮองเฮา ในรัชสมยัจกัรพรรดเิฉียนหลง ตดัเย็บจากผ้าไหมสีเหลือง 
ท่ีมา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 47. 

http://th/
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ภาพท่ี 17 ชุดมังกรของจักรพรรดเิฉียนหลง 
ท่ีมา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 40. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 18 สัญลกัษณ์มงคล 8 ประการของพุทธศาสนามหายาน 

ที่มา : Cammann, Schuyler. China Dragon Robes, 96. 
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ภาพที่ 19 สัญลกัษณ์มงคล 8 ประการของลทัธิเต้า 
ที่มา : Cammann, Schuyler. China Dragon Robes, 96. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 20 ภาพวาดฮองเฮาจีฮ้องเฮา ในจกัรพรรดเิฉียนหลง 

ที่มา : Wikipedia. จักรพรรดินีจี.้ เข้าถึงเมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2556, http://th.wikipedia.org/wiki/
จกัรพรรดินีจี.้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/จักรพรรดินีจี้
http://th.wikipedia.org/wiki/จักรพรรดินีจี้
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ภาพที่ 21 ภาพวาดฮองเฮาเสีย้วอีฉุ้น หรือฮองเฮาเว่ยเจีย และพระสนมในจกัรพรรดิเฉียนหลง 
แต่งองค์ด้วยชุดมังกรแบบกึ่งทางการสีเหลอืง  

ที่มา : Wikipedia. Empress Xiaoyichun เข้าถึงเมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2556, http://th. wikipedia. org/ 
wiki/.Empress_Xiaoyichun. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 ภาพวาดฮองเฮาเสีย้วอีฉุ้น หรือฮองเฮาเว่ยเจีย ในจักรพรรดิเฉียนหลง 
แต่งองค์ด้วยชุดมังกรแบบกึ่งทางการสีแดง ส าหรับใช้ในพระราชพิธีส าคัญ 

ที่มา : Wikipedia. Empress Xiaoyichun เข้าถงึเมือ่วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2556, http://th. wikipedia. org/ 
wiki/.Empress_Xiaoyichun. 

http://th/
http://th/
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ภาพที่ 23 ชุดกี่เพ้าของฮองเฮา ในรัชสมัยจักรพรรดิกวางซวี่ (ค.ศ.1875-1908) 
ที่มา : John E. Vollmer. Ruling from the Dragon Throne : Costume of Qing Dynasty (1644-1911), 92. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 ชุดฮองเฮา แบบไม่เป็นทางการ ในรัชสมัยจกัรพรรดิเฉียนหลง 
ตัดเยบ็จากผ้าต่วนแพรสีบลอนซ์ หรือผ้าซาติน ลายผีเสือ้ 

ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 56. 
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ภาพที่ 25 ชุดฮองเฮาแบบไม่เป็นทางการ ในรัชสมัยจกัรพรรดิเฉียนหลง 

ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 70. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 26 ภาพวาดฮองเฮาเสีย้วอีฉุ้น ในจกัรพรรดิเฉียนหลง  ทรงส าราญอิริยาบถส่วนพระองค์
พระโอรส แต่งองค์อยู่ในชุดแบบไม่เป็นทางการ  ซ่ึงมีลักษณะเป็นชุดของสตรีชาวฮั่น  

ในสมัยราชวงศ์หมิง 
ที่มา : Wikipedia. Empress Xiaoyichun เข้าถึงเมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2556, http://th. wikipedia. org/ 
wiki/.Empress_Xiaoyichun. 
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ภาพที่ 27 การแต่งกายของสตรีสมัยราชวงศ์หมิง 
ที่มา : HuaMei.Chinese Clothing, 56. 
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บทที่ 3 
ชุดฮองเฮา รัชกาลจักรพรรดเิฉียนหลง ในละครจีนชุดเร่ือง “องค์หญิงกาํมะลอ”  

ฉบับปี 2011 

 
เนือ้หาของละครจีนชุดเร่ือง “องค์หญิงกํามะลอ” มีตวัละครเอกท่ีเป็นสตรี เร่ืองราว

สว่นใหญ่จงึกลา่วถึงราชสํานกัฝ่ายในในรัชกาลจกัรพรรดิเฉียนหลงเป็นหลกั เคร่ืองแตง่กายของตวั
ละครแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน เพราะมีการกําหนดฐานันดรกันอย่างชัดเจน ตัง้แต่ไท เฮา 
ฮองเฮา พระสนมซึง่มีการจดัลําดบัพระยศสงูและรองลงไป องค์หญิง เชือ้พระวงศ์ฝ่ายหญิง รวมถึง
นางกํานลัท่ีรับใช้อยูท่างฝ่ายในเป็นต้น 

ถึงแม้ว่าฮองเฮาจะไม่ใช่ตัวละครเอกของละครเร่ืองนี ้แต่ด้วยเคร่ืองแต่งกายท่ีมี   
ความโดดเดน่และพิถีพิถนัมากกว่าตวัละครอ่ืน ๆ ท่ีเป็นฝ่ายหญิง จึงเป็นสิ่งท่ีจะมีการนํามาศกึษา
ถึงรูปแบบและรายละเอียดว่าผู้ สร้างละครเร่ืองนีส้ามารถทําเคร่ืองแต่งกายได้สมจริง ตรงตาม     
รัชสมยัของจกัรพรรดิเฉียนหลงได้มากน้อยเพียงใด โดยจะมีการศกึษาจากเคร่ืองแตง่กายของตวั
ละครฮองเฮาเปรียบเทียบกบัเคร่ืองแตง่กายฮองเฮาในรัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลงโดยตรง รวมถึงมี
การเปรียบเทียบกบัเคร่ืองแตง่กายของฮองเฮาในสมยัหลงัซึง่สามารถค้นหาหลกัฐานได้ชดัเจนมาก
ขึน้ทัง้ท่ีเป็นชดุจริงท่ีจบัต้องได้ รวมถึงหลกัฐานภาพถ่ายท่ีเก่ียวข้องด้วย 

เคร่ืองแต่งกายของฮองเฮาท่ีปรากฏในละครจีนชดุเร่ืององค์หญิงกํามะลอนัน้มีทัง้ชุด
มงักรสําหรับวาระท่ีเป็นทางการ และชดุท่ีมีลกัษณะไม่เป็นทางการเป็นท่ีน่าสงสยัว่าเหตใุดจึงไม่
ปรากฏชุดแบบกึ่งทางการอยู่ในละครเร่ืองนีเ้ลย ทัง้ ๆ ท่ีหลักฐานภาพวาดในรัชสมัยจักรพรรดิ
เฉียนหลงพบว่ามีภาพท่ีฮองเฮาทรงสวมใส่ชุดแบบกึ่งทางการอยู่พอสมควรในกรณีนีผู้้สร้างอาจ
ไม่ได้คํานึงถึงรายละเอียดของชดุฮองเฮาในแบบอ่ืนๆ มากนกั เร่ืองจากตวัละครฮองเฮาไม่ได้เป็น
ตวัละครเอกของเร่ืองดงันัน้ในบทนีจ้ึงจะกล่าวถึงชุดมงักรของฮองเฮาสําหรับวาระท่ี เป็นทางการ
และแบบไมเ่ป็นทางการซึง่ปรากฏอยูใ่นละครเร่ืองนีเ้ป็นสําคญั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.ชุดฮองเฮาแบบเป็นทางการ(ชุดมังกร) 

ในละครจีนชดุเร่ือง “องค์หญิงกํามะลอ” พบว่ามีฉากท่ีปรากฏชดุมงักรของฮองเฮาใน
จกัรพรรดิเฉียนหลงอยู่ไม่มาก ลักษณะเป็นชุดสีแดงเลือดนกทัง้ชุด(ภาพท่ี 28) มีส่วนประกอบ
ต่างๆ บนชุดได้แก่ ผ้าคลุมไหล่สีดําท่ีมีลักษณะเป็นปีกกว้าง เสือ้คลุมชัน้นอกหรือเสือ้กั๊กเป็นสี
เดียวกนักบัชดุมงักร  มีการแบง่ผงัลายบนเสือ้ชัน้นอกนีเ้ป็นแนวขวางแบบกว้าง ๆ  ส่วนใหญ่พบว่า
มีการใส่ลวดลายมงักรหรือก้อนเมฆลงไป สายคาดบริเวณแขนเสือ้และกระดมุของเสื อ้นอกนีใ้ช้สี
เหลืองท่ีตดักนักบัสีแดงเลือดนกพอดี1 

จากทัง้หมดท่ีกล่าวมา จะพบว่าชดุมงักรชดุนีมี้ส่วนประกอบท่ีตรงตามแบบแผนของ
ราชสํานกัชิงทกุประการหากแตจ่ะต้องมีการตรวจสอบถึงรายละเอียดอ่ืน ๆ ให้ชดัเจนมากขึน้ ทัง้ใน
ด้านของลวดลาย และสีท่ีใช้กบัชดุมงักร เพ่ือให้ได้ทราบว่าชดุมงักรของฮองเฮาท่ีพบในละครนัน้มี
ความสมจริงตามหลักฐานใน  รัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงมากน้อยเพียงใด โดยจะต้องมี          
การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบท่ีแตกตา่งกนันีใ้นลําดบัตอ่ไป 

ชุดมังกรของฮองเฮาท่ีปรากฏในละครเร่ืององค์หญิงกํามะลอ พบว่ายังมีส่วนท่ีผิด
แปลกไปจากรูปแบบของชุดมงักรของจริงในรัชกาลจกัรพรรดิเฉียนหลงเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะ
ในส่วนของการทําลวดลายบนเสือ้คลุมชัน้นอกหรือเสือ้กั๊กท่ีมีการแบ่งลายเป็นแนวขวางขนาด
กว้าง ๆ และมีการใส่ลวดลายมงักรและก้อนเมฆลงไป ลกัษณะของการวางผงัลายท่ีกล่าวมานีไ้ม่
พบอยู่ในรัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง แตมี่การพบอยู่บนชดุมงักรของจกัรพรรดินีเสีย้วเคอ่หมิ่น(วัน่
หรง) ในจักรพรรดิผู่อ๋ี หรือ ปูยี (ค.ศ.1908-1911) จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิง  ซึ่งอยู่
ในชว่งปลายก่อนท่ีราชวงศ์ชิงจะลม่สลาย2(ภาพท่ี 29)  

ขณะเดียวกนัเม่ือมีการสงัเกตตวัละครท่ีเป็นสตรีตวัอ่ืน ๆ ก็พบวา่ชดุมงักรของตวัละคร
พระสนมหลิงเฟยซึ่งอยู่ในฉากเดียวกันกับฮองเฮานัน้ มีการทําลายมังกรสองตัวเลือ้ยอยู่คู่กัน
บริเวณด้านหน้าของตวัเสือ้ในลกัษณะเดียวกันทัง้สองพระองค์ โดยมีกระดมุผ่าด้านหน้าของตวั
เสือ้ คัน่กลางระหวา่งลายมงักรสองตวัเอาไว้(ภาพท่ี 30) รูปแบบการวางผงัลายของตวัละครทัง้สอง
ตวันีช้วนให้นึกถึงลวดลายของเสือ้คลุมชัน้นอกท่ีปรากฏบนภาพวาดของไทเฮา ฮองเฮา และ    
พระสนมในจักรพรรดิเฉียนหลงเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นท่ีสงสัยว่าเหตใุดชุดมังกรของตวัละคร
ฮองเฮามีลวดลายท่ีแปลกออกไปจากตวัละครตวัอ่ืน รวมทัง้ยงัเป็นลวดลายท่ีพบในสมยัหลงัอีก
                                                           

1ชุดมงักรของเชือ้พระวงศ์ท่ีเป็นสตรีมีการใช้สีอื่น ๆ นอกจากสีเหลืองด้วย  สีเหลืองน่าจะ
เป็นสีที่สําคญัท่ีสดุเน่ืองจากใช้เป็นสีประจําองค์จกัรพรรดิด้วย 

2รวิโรจน์. ปูยี จักรพรรดอิงค์สุดท้ายราชวงศ์จีน. (กรุงเทพ : อนิเมทกรุ๊ป,2554), 85. 
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ด้วย คงเป็นไปไม่ได้หากจะกล่าวว่าผู้สร้างละครเร่ืองนีไ้ม่ได้ศกึษารายละเอียดทางด้านลวดลายท่ี
อยูบ่นชดุมงักรในรัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลงเลย เน่ืองจากลวดลายในสมยัดงักล่าวก็ยงัปรากฏให้
เห็นอยูใ่นละครด้วย แม้จะเป็นตวัละครอ่ืนท่ีไมใ่ชฮ่องเฮาก็ตาม 

นอกจากเร่ืองลวดลายบนชดุมงักรท่ีไม่ตรงตามรูปแบบในรัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง
แล้ว สีของ  ชุดมังกรก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นท่ีมีความสําคัญมากสําหรับการศึกษาชุดมังกรของ
ฮองเฮาในละครเร่ืองนี ้ตามหลกัฐานภาพวาดของฮองเฮาหรือพระสนมในราชสํานกัชิงไม่ว่ารัชกาล
ใดชุดมงักรท่ีใช้สําหรับวาระท่ีเป็นทางการ พบว่าจะมีการใช้ผ้าสีเหลืองในการตดัเย็บทัง้สิน้ เพ่ือ
เป็นการสร้างเคร่ืองแต่งกายเลียนแบบ ชุดมังกรของจักรพรรดิผู้ เป็นพระสวามี อันเป็นไปตาม
กฎระเบียบของราชวงศ์ชิงท่ีกําหนดในสตรีใน        ราชสํานกัแตง่กายให้มีลกัษณะเดียวกนักบับิดา 
สามี หรือบตุรชาย3 

อย่างไรก็ตามจากท่ีมีการอธิบายลกัษณะสีชดุมงักรของฮองเฮาในละครว่าเป็นสีแดง
เลือดนกทัง้ชดุ นัน้ ทําให้เกิดคําถามวา่ ตามสภาพความเป็นจริงในยคุสมยันัน้ ชดุท่ีใช้สําหรับวาระ
ท่ีเป็นทางการเช่นนีมี้การนําผ้าสีอ่ืน ๆ มาตดัเย็บด้วยหรือไม่ เพราะโดยปกติมีการใช้สีเหลืองเพียง
สีเดียวเท่านัน้สําหรับวาระท่ีเป็นทางการด้วยเหตนีุจ้ึงมีการค้นหาหลกัฐานข้อมลูเก่ียวกบัสีของชุด
มงักรทัง้ของบุรุษและสตรีในราชสํานกัชิงเร่ือยมาตัง้แตใ่นยคุต้นจนถึงยุคปลาย4พบหลกัฐานผ้าสี
แดงผืนหนึ่งในรัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง ซึ่งมีการทําลวดลายมงักรเอาไว้แล้ว แต่ตามหลกัฐาน
เอกสารกล่าวว่าผ้าผืนนีใ้ช้สําหรับการตัดเย็บเป็นชุดมังกรแบบกึ่งทางการถวายแด่จักรพรรดิ    
(ภาพท่ี 31) ย่ิงไปกวา่นัน้ ยงัมีการพบชดุมงักรของฮองเฮาท่ีเป็น    สีแดง จากภาพวาดของฮองเฮา
เสีย้วอีฉุ้นหรือพระสนมหลิงเฟยในจกัรพรรดิเฉียนหลง(ภาพท่ี 22) แต่เป็นชุดท่ีใช้สําหรับวาระกึ่ง
ทางการเทา่นัน้ 

 

                                                           
3Cammann,Schuyler.China Dragon Robes, 69 
4ในยุคปลายของราชวงศ์ชิงเทคโนโลกยีจากตะวันตกเร่ิมเข้ามามีบทบาทในประเทศจีน 

หนึ่งในนัน้คือเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพ  หลักฐานท่ีพบในยุคปลายราชวงศ์ชิงโดยส่วนมากจึงเป็น
ภาพถ่ายเก่าสีขาว-ดํา ทําให้ไม่ทราบรายละเอียดเร่ืองสีชุดมงักรของฮองเฮาในยุคปลายมากนัก แต่ก็มี
การสนันิษฐานวา่ยงัคงมีการใช้สีเหลืองเช่นเดียวกนักบัในอดีต เพ่ือเป็นการทําตามกฎระเบียบท่ีมีมา โดย
ท่ี สีเหลืองก็ยังคงเป็นสีท่ีมีความสําคัญและเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิเร่ือยมา สตรีท่ีอยู่รายล้อม
จกัรพรรดิจงึต้องแตง่กายให้มีความสอดคล้องกบัตวัจกัรพรรดิด้วยเช่นกนั  
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จากชุดมังกรสีแดงท่ีพบทัง้ของจักรพรรดิและฮองเฮานีเ้ป็นชุดท่ีใช้สําหรับวาระกึ่ง
ทางการทัง้คู ่จึงเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ชุดมงักรท่ีใช้ผ้าสีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสีเหลืองน่าจะใช้สําหรับ
วาระท่ีเป็นกึ่งทางการมากกวา่ ในขณะท่ีวาระท่ีเป็นทางการ จะมีการใช้ชดุมงักรสีเหลืองเท่านัน้ ซึ่ง
ในละครเร่ืององค์หญิงกํามะลอ มีการนําเสนอรูปแบบชุดมังกรของฮองเฮาได้ผิดแปลกไปจาก
หลกัฐานท่ีพบในรัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลงไปมากในด้านของการวางผงัลวดลายบนชดุ รวมถึงมี
ความผิดแปลกไปจากหน้าท่ีการใช้งานจริงในเร่ืองของสีชดุมงักร ท่ีชดุฮองเฮาในละครน่าจะใช้ผ้าสี
เหลืองในการตดัเย็บจงึจะเหมาะสมกวา่นัน่เอง  

อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียดบางส่วนของชุดมงักรก็ยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ในเร่ือง
ของสีเสือ้คลมุชัน้นอก ดงัท่ีกลา่วไปในข้างต้นวา่ชดุฮองเฮาในละครมีการใช้สีผ้าในการตดัเย็บท่ีผิด
แปลกไปจากหน้าท่ี  การใช้งานจริง โดยมีการใช้สีแดงเลือดนกเช่นเดียวกบัชดุมงักร จากการค้นหา
หลกัฐานเก่ียวกบัเสือ้คลุมชัน้นอกนี ้ส่วนใหญ่ล้วนพบแต่ท่ีเป็นสีเข้มทึบซึ่งเป็นสีนํา้เงิน -ดําทัง้สิน้
(ภาพท่ี 32) ดงันัน้เสือ้คลุมชัน้นอกท่ีพบบนตวัละครฮองเฮา นอกจากจะมีลวดลายท่ีไม่ตรงกับ    
รัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลงแล้ว สีของเสือ้ท่ีเองก็น่าจะมาจากแรงบนัดาลใจของผู้สร้างละครเอง    
ท่ีต้องการให้สีของเสือ้คลุมเป็นสีเดียวกับชุด โดยคํานึงถึงความสวยงามด้านการแต่งกายของ     
ตวัละครให้มีความโดดเดน่ สอดคล้องกบัตําแหนง่ของตวัละครตวันีไ้ด้เป็นอยา่งดี 

ยังมีส่วนประกอบบนชุดมังกรท่ีสําคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ พระมาลาของฮองเฮาท่ีใช้
สําหรับพระราชพิธีท่ีเป็นทางการ พบว่าพระมาลาของฮองเฮานัน้พบว่ามีการประดบัประดาให้มี
ความวิจิตรบรรจงมากกว่าพระมาลาของจกัรพรรดิ(ภาพท่ี 33) ซึ่งอาจเป็นการส่ือถึงความเป็น   
สตรีเพศท่ียงัคงคํานึงถึงในเร่ืองความสวยงามของเสือ้ผ้าอาภรณ์ และยงัเป็นการบง่บอกพระยศท่ี
สูงกกว่าสตรีทัง้ปวงในแผ่นดิน พระมาลาทัง้ของจักรพรรดิและฮองเฮาต่างมีการแบ่งการใช้งาน
ตามฤดูกาล สันนิษฐานว่าพระมาลาของฮองเฮาน่าจะมีรูปทรงและลกัษณะท่ีไม่ต่างกันมากนัก  
พระมาลาท่ีใช้ในฤดหูนาวจะทําจากขนสตัว์ท่ีมีความหนานุ่ม  ซึ่งเป็นขนของสตัว์ท่ีมีลกัษณะคล้าย
พงัพอน  ในขณะท่ีพระมาลาในฤดูร้อนจะทําจากขนแกะ  พระมาลาทัง้สองแบบนีมี้การใช้พู่ใน  
การตกแต่ง  บริเวณส่วนยอดแบ่งเป็น 3 ชัน้  แตล่ะชัน้ประดบัด้วยไข่มุก  สลบัไปกบัหงส์ทองหรือ
นกฟีนิกซ์ท่ีเล่ียมหินมีคา่อยูด้่วย(ภาพท่ี 34)5 

ในสว่นของพระมาลาท่ีใช้กบัชดุมงักรในละครเร่ืองนีมี้ส่วนประกอบไม่แตกตา่งไปจาก
ของจริงมากนกั ในละครจะพบว่าส่วนยอดมีลกัษณะยืดสงูขึน้ แตก็่ยงัมีการใช้ไข่มกุในการประดบั
พระมาลาอยูเ่ชน่เดมิ มีการประดบัเพิ่มขึน้มาเล็กน้อยในบางสว่น คือ มีการนําสร้อยไข่มกุเส้นเล็กๆ 

                                                           
5Zhou Xun,Gao Chunming.5,000 Years of Chinese Costumes, 178. 
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มาห้อยระโยงไว้โดยรอบ พระมาลาเท่านัน้ (ภาพท่ี 35) ซึ่งเป็นการดัดแปลงหรือเกิดจากแรง
บนัดาลใจของผู้สร้างละครเองท่ีต้องการให้เคร่ืองแตง่กายของตวัละครนัน้มีความสวยงามมากขึน้
แม้จะมีลกัษณะท่ีเกินไปจากความเป็นจริงเม่ือละครถกูถ่ายทอดออกมา 

โดยสรุปชุดมงักรของสตรีในราชสํานกัชิงนัน้มีส่วนประกอบท่ีค่อนข้างตายตวั ตัง้แต่
กระโปรงยาวคลุมทัง้ตัวหรือท่ีเรียกว่าก่ีเพ้า เสือ้คลุมชัน้นอก รวมถึงผ้าคลุมไหล่ท่ีมีปีกกว้าง 
สําหรับลกัษณะของการทําลวดลายบนชุดนัน้อาจเปล่ียนไปตามความคิดหรือรสนิยมในช่วงเวลา
นัน้ การทําชุดมังกรของตัวละครฮองเฮาท่ีไม่สอดคล้องกับหลักฐานจริงในรัชกาลจักรพรรดิ    
เฉียนหลง นอกจากแรงบันดาลของผู้ สร้างละครในการเพิ่มเติมรายละเอียดบางส่วนให้มี         
ความสวยงามแล้ว หลกัฐานในสมยัหลงัก็เป็นสิ่งสําคญัมากในการนํามาเป็นต้นแบบ โดยเฉพาะ
หลกัฐานจากภาพถ่ายเก่า ด้วยในยุคหลงัเร่ิมมีเทคโนโลยีการถ่ายภาพเข้ามา  ทําให้มีการบนัทึก
รูปแบบของฉลองพระองค์ในแบบต่าง ๆ ได้ชดัเจนขึน้  การนําหลกัฐานภาพถ่ายมาเป็นต้นแบบ
ของการสร้างเคร่ืองแตง่กาย  จงึเป็นการง่ายกวา่การแกะลายจากภาพวาดเก่า 

อยา่งไรก็ตามรูปแบบชดุมงักรในรัชกาลจกัรพรรดเิฉียนหลงก็ยงัปรากฏอยู่บนชดุมงักร
ของตวัละครอ่ืน ๆ เช่น พระสนม ดงันัน้จึงมีการสนันิษฐานต่อมาอีกว่า เหตท่ีุมีการชุดมงักรของ
ฮองเฮาขึน้มาให้มีความแตกต่างจากตวัละครท่ีเป็นสตรีตวัอ่ืน ๆ อย่างสิน้เชิงนัน้ อาจเป็นเพราะ
ตําแหนง่ของฮองเอาเป็นตําแหนง่ท่ีมีความสําคญัมากในฐานะผู้ ท่ีอยู่เคียงคูจ่กัรพรรดิ ผู้สร้างละคร
จึงต้องการเน้นยํา้ความสําคญันีโ้ดยการถ่ายทอดออกมาทางด้านการแตง่กายให้ชดุของฮองเฮามี
ลกัษณะพิเศษกวา่ตวัละครสตรีตวัอ่ืน ๆ นัน่เอง  

2.ชุดฮองเฮาแบบไม่เป็นทางการ 
ในละครชดุองค์หญิงกํามะลอ พบชดุของฮองเฮาแบบไม่เป็นทางการหลายชดุด้วยกนั 

แต่ทุกชุดล้วนแล้วแต่มีลักษณะโดยรวมเหมือนกัน คือ ชุดกระโปรงยาวหรือ “ก่ีเพ้า” มีการติด
กระดมุท่ีทําเยือ้งออกมาทางด้านขวาของลําตวั มีลวดลายการประดบับนงานผ้าอย่างสวยงาม โดย
สว่นใหญ่นัน้จะพบเป็นลายดอกไม้ สีของชดุแตล่ะชดุมีการใช้ผ้าตดัเย็บท่ีมีลวดลายและสีสนัสดใส 
ยิ่งไปกวา่นัน้พบวา่มีการผกูผ้าพนัคอสีขาวท่ีมีการปักลายบริเวณปลายผ้าด้วย(ภาพท่ี 36)6 

 
 

                                                           
6การผูกผ้าพนัคอสีขาวท่ีมีลายปักตรงปลายผ้านี ้ พบอยู่ในภาพถ่ายเก่าของสตรีชัน้สูงใน

ราชสํานกัชิง  ซึง่อยู่ในช่วงหลงัจกัรพรรดิเฉียนหลงลงมาแล้ว 
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ในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ชุดแบบไม่เป็นทางการของฮองเฮามีลักษณะ
คล้ายคลงึกบัจกัรพรรดิ มีเพียงลวดลายดอกไม้หรือผีเสือ้เท่านัน้ท่ีจําแนกออกมาว่าเป็นเสือ้ผ้าของ
สตรี7ชดุท่ีไมเ่ป็นทางการของฮองเฮาในจกัรพรรดิเฉียนหลงพบหลกัฐานอยู่ไม่มากนกั เป็นชดุก่ีเพ้า
แขนยาวสีฟ้า ลวดลายของชดุเป็นดอกไม้เล็ก ๆ (ภาพท่ี 25) 

สําหรับหลักฐานภาพวาดของสตรีในรัชกาลจักรพรรดิเฉียนหลง ไม่พบหลักฐานชุด
ฮองเฮาแบบไม่เป็นทางการอยู่เลย นอกจากภาพของพระสนมหรง หรือพระสนมเซียงเฟยซึ่งทรง
สวมใสช่ดุกระโปรงยาวคอกลม  และตดิกระดมุเยือ้งมาทางด้านขวาของลําตวั8  แขนเสือ้มีลกัษณะ
กว้าง  มีการทําขอบผ้าบริเวณแขนเสือ้  และคอเสือ้ซึ่งเช่ือมต่อไปในตําแหน่งท่ีมีการติดกระดุม  
ภายในขอบผ้ามีลวดลายของเมฆและดอกไม้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นลายดอกโบตั๋นตามแบบท่ีมี 
ความนิยมในศลิปะจีน (ภาพท่ี 12) ภาพวาดของพระสนมหรงนีซ้ึง่น่าจะนํามาใช้เปรียบเทียบกนัได้
กบัชดุฮองเฮาในละครได้ เน่ืองด้วยหน้าท่ีการใช้งานของชดุท่ีไม่เป็นทางการและใช้กนัเฉพาะฝ่าย
ใน ลกัษณะของชดุจงึไมน่า่จะมีการแบง่ตําแหนง่ชนชัน้กนัมากนกั 

เม่ือนําชดุของฮองเฮาในละครมาเปรียบเทียบกนักบัชดุของฮองเฮาท่ีเป็นหลกัฐานจริง 
จะพบว่ามีสิ่งท่ีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดัในเร่ืองของสีสนัและลวดลาย หลกัฐานชดุฮองเฮาเป็น
ชดุท่ีมีลกัษณะเรียบง่าย ไม่มีสีสนัฉดูฉาดมากนกั เช่นเดียวกนักับชดุของพระสนมหรงท่ีปรากฏใน
ภาพวาด ซึ่งถึงแม้จะมีลวดลายบนชุด ก็เป็นเพียงลายดอกไม้เล็ก ๆ ประดบั ไม่มีความโดดเด่น
เทา่ใดนกั แตกตา่งกบัชดุของฮองเฮาในละครท่ีเป็นชดุก่ีเพ้าสีสนัสดใส ผ้าท่ีใช้ตดัชดุมีรายละเอียด
ของลวดลายดอกไม้มากขึน้ ชวนให้นึกถึงชุดของฮองเฮาในสมัยหลังท่ีพบว่ามีการใช้ผ้าท่ีเน้น
ลวดลายและมีสีสันสดใสมากขึน้ โดยเฉพาะในรัชสมัยจักรพรรดิกวางซว่ี(ค.ศ.1875 -1908)พบ
หลกัฐานชดุแบบไม่เป็นทางการของฮองเฮาจํานวนหลายชดุ ทัง้แบบท่ียงัมีการใช้ลวดลายดอกไม้
หรือเสือ้ตามเหมือนในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 19 (ภาพท่ี 37) และแบบท่ีทําลวดลายขึน้มาใหม ่
เชน่ ลายนกกระเรียนและก้อนเมฆบนชดุก่ีเพ้าสีนํา้เงิน   (ภาพท่ี 38) หรือลายพวงองุ่นม่วงบนเสือ้
คลมุสีเหลือง(ภาพท่ี 39) เป็นต้น 

ทรงผมของสตรีในราชสํานกัชิงเม่ือสวมใส่ชดุแบบไม่เป็นทางการ  โดยส่วนมากเราจะ
คุ้นเคยกับสตรีท่ีสวมหมวกมีปีก 2 ข้าง ตรงกลางหมวกประดบัด้วยดอกไม้ หมวกในลักษณะ นี ้
พบวา่เป็นสิ่งท่ีใช้กนัทัง้ในหมูเ่จ้านายท่ีเป็นสตรีรวมถึงนางกํานลั(ภาพท่ี 40) ในละครเร่ืององค์หญิง
กํามะลอ พบวา่ฮองเฮามี     การสวมพระมาลาหลายแบบ  รูปแบบท่ีคุ้นเคยท่ีสดุนัน้เป็นพระมาลา

                                                           
7Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 67. 
8HuaMei.Chinese Clothing, 80. 
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แบบท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น ปีกสอง ข้างบนพระมาลาของฮองเฮามีการประดบัรูปสตัว์ สนันิษฐาน
ว่าอาจเป็นรูปหงส์ฟ้า  หรือนกยูง  ส่วนท่ีต่อท้ายลงมาจากปีก 2 ข้างของพระมาลามีการทําสาย
ห้อยลงมา  ซึง่อาจทําจากโลหะท่ีเป็นทองหรือลกูปัดก็เป็นได้ (ภาพท่ี 41) 

ในรัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลงไม่พบหลกัฐานพระมาลาของฮองเฮาในลกัษณะนีเ้ลย 
แต่คงเป็นไปไม่ได้ท่ีผู้ สร้างจะออกแบบพระมาลาออกมาเองตามความคิดของตนโดยไม่อาศัย
หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์  และยงัคงเป็นข้อสงสยัท่ีวา่พระมาลาท่ีปรากฏในละครนัน้เร่ิมมีการใช้
ตัง้แต่ในช่วงเวลาใด หลักฐานเก่ียวกับเคร่ืองประดบัศีรษะส่วนมากนัน้พบอยู่ในช่วงสมัยหลัง
จกัรพรรดิเฉียนหลงลงมาแล้ว    โดยพบหลกัฐานท่ีเก่าท่ีสุดบนภาพวาดของฮองเฮาเสีย้วฉวนเฉิง
(ภาพท่ี 42) ในจักรพรรดิเต้ากวง (ค.ศ.1821-1850)9 พระมาลาในลกัษณะนีย้ังพบเร่ือยมา จาก
ภาพถ่ายของฮองเฮาเสีย้วติง้จิ่ง(หลงยู)่ใน  รัชสมยัของจกัรพรรดิกวางซว่ี (ภาพท่ี 43) พระมาลาใน
สมยันีย้งัมีขนาดปานกลาง โดยมีการนํามาเทียบกบัพระมาลาของเจ้านายสตรีองค์อ่ืน ๆ ในสมยั
เดียวกนั เชน่ ซูสีไทเฮา(ภาพท่ี 44) พระสนมเจิน(ภาพท่ี 45) พระสนมในจกัรพรรดกิวางซว่ี เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือเข้าสู่รัชสมยัของจกัรพรรดิผู่อ๋ี พระมาลาของฮองเฮามีการทําขนาด
ใหญ่ขึน้มาก โดยพบจากภาพถ่ายของฮองเฮาเสีย้วเค่อหมิ่น(วัน่หรง) ในจกัรพรรดิผู่อ๋ี(ภาพท่ี 46) 
เม่ือนํามาเปรียบเทียบกบัในละครเร่ืององค์หญิงกํามะลอ พบว่าพระมาลาของฮองเฮาในละครมี
ขนาดและรูปทรงท่ีใกล้เคียงกับพระมาลาในรัชสมัยจักรพรรดิผู่อ๋ีมากท่ีสุด ในขณะท่ีการค้นหา
หลักฐานในช่วงก่อนรัชกาลจกัรพรรดิเฉียนหลงและในรัชกาลจักรพรรดิเฉียนหลงเองนัน้ ไม่พบ
หลกัฐานพระมาลาเช่นนีเ้ลย พบเพียงป่ินปักผมของสตรีท่ีมีลักษณะเรียบง่าย(ภาพท่ี 47) ซึ่งใน
ภาพท่ีวาดของพระสนมหรง ท่ีทรงสวมใส่ชดุก่ีเพ้าในวาระท่ีไม่เป็นทางการ ก็พบว่าพระนางไม่ได้มี
การสวมใสพ่ระมาลา แตมี่การใช้ป่ินและดอกไม้เล็ก ๆ ประดบัพระเกศาเทา่นัน้ 

ขณะเดียวกนัในละครจีนเร่ืองอ่ืนท่ีมีเนือ้หาอยู่ในช่วงต้นราชวงศ์ชิง และใกล้เคียงกับ
รัชสมยัของจกัรพรรดิเฉียนหลง ก็ถ่ายทอดลกัษณะการแต่งกายของสตรีแมนจู โดยมีการใช้พระ
มาลาแบบมีปีกสองข้าง ประดบัด้วยดอกไม้เช่นเดียวกันกบัในเร่ืององค์หญิงกํามะลอ  เช่น ละคร
เร่ือง Bu bu jing xin หรือ Scarlet Heart ซึ่งมีเนือ้หาอยู่ในรัชสมยัของจกัรพรรดิคงัซีถึงจกัรพรรดิ
ยงเจิง้ พระอยักาและพระราชบิดาในจกัรพรรดิเฉียนหลง (ภาพท่ี 48) ยิ่งไปกว่านัน้พระมาลาของ
ฮองเฮาในละครเร่ืองนีก็้พบว่ามีขนาดใหญ่และมีการประดบัประดาอยู่มากมาย คล้ายคลึงกบัพระ
มาลาท่ีพบในภาพถ่ายของฮองเฮาในสมัยหลัง       (ภาพท่ี 49) จากการสงัเกตท่ีพบได้นี ้ทําให้

                                                           
9Wikipedia.จักรพรรดินีเซี่ยวฉวนเฉิง.เข้าถงึเมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 

2556,http://en.wikipedia.org /wiki/จกัรพรรดินีเสีย้วชวนเฉิง. 
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เข้าใจวา่ผู้สร้างละครอาจมีการถ่ายทอดลกัษณะของเคร่ืองแตง่กายไปตามชัน้ยศของตวัละคร โดย
ท่ีตวัละครฮองเฮานัน้จะต้องมีการแต่งกายท่ีพิเศษและพิถีพิถันกว่าสตรีคนอ่ืน ๆ ในราชสํานัก
นัน่เอง 

นอกจากนีใ้นละครเร่ืององค์หญิงกํามะลอท่ีสร้างครัง้แรกในช่วง 1998 ซึ่งแบง่เป็นสอง
ภาค (ภาพท่ี 50) และภาคสามในฉบบัปี 2002 (ภาพท่ี 51) ก็มีการถ่ายทอดลกัษณะของพระมาลา
ดงักลา่วนีเ้ช่นกนั โดยลกัษณะพระมาลาของฮองเฮาทัง้สองฉบบัปีนีมี้ลกัษณะท่ีแทบจะเหมือนกนั
ในทุกส่วน คือ มีขนาดใหญ่และมีการประดบัประดาอยู่มาก เทียบคียงได้กับหลกัฐานพระมาลา
สมยัหลงัท่ีพบจากหลกัฐานภาพถ่ายเก่าในช่วงปลายราชวงศ์ชิง แต่นัน่ก็ยงัเป็นข้อสรุปไม่ได้ว่าใน
พระมาลาในลกัษณะนีเ้ร่ิมนํามาใช้เป็นครัง้แรกในชว่งต้นราชวงศ์ชิงหรือไม ่ 

อยา่งไรก็ตามการใช้พระมาลาในลกัษณะนีก็้ได้ปรากฏการใช้อย่างชดัเจนในสมยัหลงั 
และกลายเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหนึง่ของสตรีในราชสํานกัชิง ซึ่งผู้สร้างละครต้องคงไว้ซึ่งเอกลกัษณ์
ทางเคร่ืองแต่งกายของสตรีชาวแมนจูเพ่ือเป็นการส่ือสารกับผู้ชมออกมาให้เข้าใจได้ง่าย ว่าเป็น
ละครท่ีมีเนือ้หาอยู่ในราชวงศ์ชิงอย่างชัดเจน  แม้ว่าอาจจะไม่มีความถูกต้องในเร่ืองของ
รายละเอียดในแตล่ะชว่งสมยัก็ตาม 

ทัง้หมดนีจ้ึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ สร้างละครได้นํารู ปแบบและแรงบันดาลใจของ
เคร่ืองประดบัศีรษะในสมยัหลงัมาใช้เป็นสว่นมาก  พระมาลาสําหรับชดุท่ีไมเ่ป็นทางการนีอ้าจจะมี
การใช้จริงในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง แต่ด้วยหลักฐานในสมยันีท่ี้ยงัหาไม่พบ จึงไม่สามารถหา
ข้อสรุปได้วา่ พระมาลาในละครมีลกัษณะท่ีถกูต้องตามรูปแบบในรัชสมัยจกัรพรรดิเฉียนหลงอย่าง
แท้จริง การใช้หลักฐานจากภาพถ่ายในสมัยหลัง จึงให้ความถูกต้องทางด้านรูปแบบท่ีแน่นอน
สําหรับการถ่ายทอดออกมาเป็นละครนัน่เอง 

 
3.สรุป 

จากการศึกษารูปแบบเคร่ืองแต่งกายของฮองเฮาในราชวงศ์ชิงทัง้จากหลักฐาน
เอกสาร ภาพถ่าย และในละครจีนชดุเร่ือง “องคห์ญิงกํามะลอ”  ทําให้มีการสรุปภาพรวมออกมาว่า  
เคร่ืองแตง่กายของฮองเฮาแตล่ะชดุตา่งมีหน้าท่ีและความสําคญัในการใช้งาน  โดยเฉพาะชดุมงักร
ท่ีถือเป็นชุดสําคญัท่ีต้องแต่งองค์ให้สอดคล้องกันกับพระสวามี  นับได้ว่าเป็นฉลองพระองค์ท่ีมี
ความพิถีพิถนัอย่างท่ีสดุในการแสดงบรรดาศกัดิ์ของผู้สวมใส่  นอกจากนีช้ดุแบบไม่เป็นทางการก็
สามารถนํามาสนันิษฐานได้วา่  ในระยะแรกหรือในชว่งก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 19 คงมีการทําชดุของ
สตรีในราชสํานกัชิงในลกัษณะท่ีเรียบง่ายและไม่ซบัซ้อนมากนกั อย่างไรก็ตามเม่ือเข้าสู่สมยัหลงั 
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ชดุแบบไม่เป็นทางการของฮองเฮานี ้ก็พบว่าเร่ิมมีการทํารายละเอียดของลวดลายบนผ้าท่ีนํามา
ตดัเย็บเป็นชดุ รวมถึงการใช้ผ้าท่ีมีสีสนัสดใสขึน้ในเวลาตอ่มา 

ในละครจีนชุดองค์หญิงกํามะลอ  มีการถ่ายทอดภาพเคร่ืองแต่งกายของฮองเฮาท่ี
แตกต่างกันไปตามฉากต่าง ๆ มีบางส่วนของชุดท่ีผิดแปลกไปบ้างทางรายละเอียด  เน่ือง จาก
ผู้สร้างละครเร่ืองนีไ้ด้ใช้หลกัฐานในสมัยหลังลงมาแล้ว  ทําให้ไม่สามารถสร้างรายละเอียดของ
ฉลองพระองค์ในรัชกาลจกัรพรรดเิฉียนหลงได้อยา่งสมบรูณ์  ยิ่งไปกว่านัน้ เคร่ืองแตง่กายของสตรี
ในสมยันีห้ลงเหลือหลกัฐานอยูน้่อยมาก หลกัฐานภาพถ่ายเก่าจงึเป็นสิ่งท่ีนํามาเป็นต้นแบบได้ง่าย
ท่ีสดุ  โดยท่ีผู้สร้างละครเร่ืองนีย้งัสามารถนํารูปแบบเคร่ืองแตง่กายบางประการของราชวงศ์ชิงมา
ถ่ายทอดได้  แม้วา่จะไมไ่ด้แสดงออกมาตรงตามกบัยคุสมยัท่ีแท้จริงก็ตาม 

 
 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 28 ชุดมังกรสีแดงของฮองเฮา ในละครเร่ืององค์หญงิกาํมะลอ 

ที่มา : คลบัองค์หญิงกํามะลอ(เวอร์ชั่น 2011). จีฮ้องเฮาจอมเฮี๊ยบ. เข้าถึงเมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม
2556,http://www.facebook.com/photo.php?fbid=256169441073095&set=a.256167637739942. 
60599.205662032790503&type=3&theater. 
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ภาพที่ 29 ภาพถ่ายฮองเฮาเสีย้วเค่อหมิ่น(วั่นหรง) ในจักรพรรดิผู่อี๋  

จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิง 
ที่มา : รวิโรจน์. ปูย ีจักรพรรดิองค์สุดท้าย ราชวงศ์จีน,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 30 ชุดมังกรของพระสนมหลงิเฟย ในละครเร่ืององค์หญิงกาํมะลอ 

ที่มา : คลบัองค์หญิงกํามะลอ(เวอร์ชั่น 2011). พลพรรคแก๊งรุ่นใหญ่. เข้าถึงเมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม
2556,http://www.facebook.com/photo.php?fbid=256169441073095&set=a.256167637739942. 
60599.205662032790503&type=3&theater. 
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ภาพที่ 31 ผ้าสาํหรับตัดชุดมังกรของจกัรพรรดิเฉียนหลง ในวาระกึ่งทางการ 

ที่มา : ZongFengying, Heavenly Splendour : The Edrina Collection of Ming and Qing Imperial 

Costumes, 127 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 32 เสือ้คลุมชัน้นอก ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของชุดมังกร สาํหรับสตรีชัน้สงูในสมัยราชวงศ์ชิง 

ที่มา : John E. Vollmer. Decoding Dragons : Status Garments in Ch’Ing Dynasty China, 55 
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ภาพที่ 33 พระมาลาของจักรพรรดิ สมัยราชวงศ์ชิง 
ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 34 พระมาลาของฮองเฮา สมัยราชวงศ์ชิง 

ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 36 
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ภาพที่ 35 พระมาลาของฮองเฮา ในละครเร่ืององค์หญิงกาํมะลอ 

ที่มา : คลบัองค์หญิงกํามะลอ(เวอร์ชั่น 2011). จีฮ้องเฮาจอมเฮี๊ยบ. เข้าถึงเมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 

2556,http://www.facebook.com/photo.php?fbid=256167991073240&set=a.256167637739942. 

60599.205662032790503&type=3&theater. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 36 ชุดฮองเฮาแบบไม่เป็นทางการ มีการผูกผ้าพนัคอสีขาว  

ซึ่งเป็นลกัษณะที่นิยมกนัสาํหรับสตรีในราชสาํนักชิง 

ที่มา : คลบัองค์หญิงกํามะลอ(เวอร์ชัน่ 2011). จีฮ้องเฮาจอมเฮี๊ยบ. เข้าถึงเมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2556, 

http://www.facebook.com/ photo. php?fbid=256169991 073 040 &set=a.56167 637739942. 605 

99.20566 2032790503&type=3&theater . 
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ภาพที่ 37 ชุดฮองเฮาแบบไม่เป็นทางการ ในรัชสมัยจกัรพรรดิกวางซวี่ 

ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 72 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 38 ชุดฮองเฮาแบบไม่เป็นทางการ ในรัชสมัยจกัรพรรดิกวางซวี่ 
ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 73 
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ภาพที่ 39 เสือ้คลุมของฮองเฮา สาํหรับวาระไม่เป็นทางการ ในรัชสมัยจักรพรรดกิวางซวี่ 
ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 74 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 40 ภาพถ่ายนางกาํนัลในสมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย 

ที่มา : รวิโรจน์. ปูย ีจักรพรรดิองค์สุดท้าย ราชวงศ์จนี,180 
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ภาพที่ 41 พระมาลาของฮองเฮา ในละครเร่ืององค์หญิงกาํมะลอ สาํหรับวาระไม่เป็นทางการ 
ที่มา : คลบัองค์หญิงกํามะลอ(เวอร์ชั่น 2011). จีฮ้องเฮาจอมเฮี๊ยบ. เข้าถึงเมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 
2556,http://www.facebook.com/photo.php?fbid=256167804406592&set=a.256167637739942. 
60599.205662032790503&type=3&theater. 
 
 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 42 ภาพวาดของฮองเฮาเสีย้วฉวนเฉิง ในจกัรพรรดิเต้ากวง 
ที่มา : Wikipedia. จักรพรรดินีเสีย้วฉวนเฉิง. เข้าถึงเมื่อวนัที่ 3 มกราคม 2557, http://en.wikimedia. org/ 
wiki/สมเด็จพระจกัรพรรดินีเสีย้วฉวนเฉิง 
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ภาพที่ 43 ภาพถ่ายของฮองเฮาเสีย้วติง้จ่ิง(หลงยู่)ในจักรพรรดิกวางซวี่    

ที่มา : Wikipedia. จักรพรรดินีหลงยวี่  พระพันปีหลวง.  เข้าถึงเมื่อวันที่  3 มกราคม 2557, 
http://en.wikimedia. org/ wiki/สมเด็จพระพนัปีหลวงหรงยู่ 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 44 ซูสีไทเฮา แต่งองค์ด้วยชุดของสตรีในราชสาํนักแบบไม่เป็นทางการ  
สมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย 

ที่มา : ทีมข่าวไทยอีนิวส์. มารี-ซูสีไทเฮา ผู้ปกครองต่างมาแล้วสาปสูญ.เข้าถึงเมื่อวนัที่ 3 มกราคม 2557, 
http://Thainews.blogspot.com/2012/07/blog-post_15.html 

http://thainews.blogspot.com/2012/07/blog-post_15.html
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ภาพที่ 45 ภาพถ่ายพระสนมเจิน ในจกัรพรรดิกวางซวี่ พระมาลายงัมีขนาดไม่ใหญ่โตนัก 
ที่มา : ชมรมคนรักราชวงศ์ชิง(แมนจู). สตรีสูงศักดิ์ . เข้าถึงเมื่อวนัที่ 3 มกราคม 2557, http://www. 
facebook.com/media/set/?set=a.111299872228401.13768.111221915569530 &type =3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 46 ภาพถ่ายจกัรพรรดินีเสีย้วเค่อหมิ่น(วั่นหรง) ในจักรพรรดิผู่อี๋ 
ทรงสวมพระมาลาขนาดใหญ่ ที่ใช้สาํหรับสตรีในราชวงศ์ชิง 

ที่มา : Jenna. Empress Xiaokemin. เข้าถึงเมื่อวนัที่ 3 มกราคม 2557, http://fuckyeahhistory crushes. 

tumblr.com/post/31996682912/empress-xiaokemin-wan-rong-last-qing-empress-of. 

 

http://www/
http://fuckyeahhistory/
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ภาพที่ 47 ป่ินปักผมของสตรีในราชสาํนักชงิ รัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง 

ที่มา : Mae Anna Pang. Dragon Emperor : Treasure from the forbidden City, 113 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 48 ภาพสตรีสูงศักดิ์ในละครเร่ือง Bu bu jing xin หรือ Scarlet Heart 

กับการสวมหมวกที่เป็นลกัษณะเฉพาะของสตรีในราชสาํนักชิง 

ที่มา : Christy. Startling By Each Step/Scarlet Heart (步步驚心) (2011): Characters 

Analysis/ Review(part 2). เข้าถงึเมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2557, http://moviebugz.blogspot.com/ 
2012/07/ startling-by-each-stepscarlet-heart.html 
 
 
 
 
 

http://moviebugz.blogspot.com/
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ภาพที่ 49 ภาพฮองเฮาในจักรพรรดิยงเจิง้ จากละครเร่ือง Bu bu jing xin หรือ Scarlet Heart 
ที่มา : หมา่เออ่ร์ไท ่ร่ัวซี. ปู้ ปู้ จิงซิน Bu Bu Jing Xin - เวิ่ นเว้ อ เพ้อ รัก ละเมอหา. เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 27 
กมุภาพนัธ์ 2557, https://www.facebook.com/BuBuJingXin.fanpage/posts/524407364257620 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 50 ภาพฮองเฮาในจักรพรรดิเฉียนหลง จากละครเร่ืององค์หญิงกาํมะลอ ฉบับปี 1998 
ที่มา : Princesses of Pearls. About Dai Chun Rong. เข้าถึงเมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2557, http://www. 
snowrose7.50megs.com/dichuen.html. 

https://www.facebook.com/BuBuJingXin.fanpage?ref=stream
https://www.facebook.com/BuBuJingXin.fanpage/posts/524407364257620
http://www/
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ภาพที่ 51 ภาพฮองเฮาในจักรพรรดิเฉียนหลง จากละครเร่ืององค์หญิงกาํมะลอ ภาคสาม ฉบับปี 2002 
ที่มา : คลบัองค์หญิงกํามะลอ (เวอร์ชัน่ 2011). องค์หญิงกํามะลอ ภาค 3. เข้าถึงเมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2557, 
https://www.facebook.com/XinHuanZhuGeGeThailandFanpag
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บทที่ 4 
บทสรุป 

 
ในละครจีนชุดเร่ือง “องค์หญิงก ำมะลอ” ถือเป็นละครเร่ืองหนึ่งท่ีสามารถถ่ายทอด

ลกัษณะเคร่ืองแตง่กายของสตรีชนชัน้สงูในราชส านกัชิงออกมาได้อย่างชดัเจน เนือ้หาของละครท่ี
อยู่ในรัชสมยัของจกัรพรรดิเฉียนหลง ท าให้มีการค้นหาหลกัฐานท่ีเป็นเคร่ืองแต่งกายจริง ข้อมูล
ทางเอกสาร รวมถึงภาพวาดของสตรีท่ีมีความส าคัญและมีต าแหน่งทางการเมือง เช่น ไทเฮา 
ฮองเฮา และพระสนมเป็นต้น 

จากข้อมูลเอกสาร ท าให้ทราบว่า ในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงถือเป็นช่วงเวลา
ส าคญัท่ีเร่ิมมีการออกกฎระเบียบเก่ียวกบัลกัษณะการแตง่กายของสตรีในราชส านกัออกมาอย่าง
ชดัเจน โดยชุดส าหรับวาระท่ีเป็นทางการ สตรีจะต้องสวมใส่ชุดตามลักษณะชุดของบุรุษท่ีเป็น
หัวหน้าครอบครัวเป็นส าคัญ โดยท่ีบุรุษนัน้ต้องเป็นเชือ้พระวงศ์ชาวแมนจู หรือข้าราชการใน     
ราชส านกัชิง ยิ่งไปว่านัน้ยงัมีการจดัแบง่หน้าท่ีการใช้งานของชดุต่าง ๆ ไปตามวาระโอกาส ท าให้
ทราบวา่การท่ีชาวแมนจไูด้เข้ามาปกครองแผน่ดนิจีนนัน้นอกจากจะน าวฒันธรรมการแตง่ชดุมงักร
ของชาวฮัน่จากราชวงศ์หมิง ซึง่เป็นราชวงศ์ก่อนหน้ามาใช้แล้ว     เคร่ืองแตง่กายของสตรีชาวแมน
จใูนราชส านกัชิง ได้ถกูดดูกลืนจนกลายมาเป็นชดุประจ าชาติแบบหนึ่งของวฒันธรรมจีนไปแล้วใน
ปัจจบุนั 

จากการศึกษารูปแบบเคร่ืองแต่งกายของฮองเฮาในราชวงศ์ชิง รัชสมัยจักรพรรดิ
เฉียนหลง ท าให้ทราบว่าชดุแตล่ะชดุตา่งมีหน้าท่ีและความส าคญัในการใช้  โดยเฉพาะชดุมงักรท่ี
ถือเป็นชุดส าคญัท่ีต้องแต่งองค์ให้สอดคล้องกันกับจักรพรรดิซึ่งเป็นพระสวามีทัง้รายละเอียด
ทางด้านลวดลายและสีสนัของชุด  จึงนบัได้ว่าเป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีมีความส าคญัและท าขึน้มา
อย่างประณีตท่ีสุดในการแสดงบรรดาศกัดิ์ของผู้สวมใส่ ขณะเดียวกันก็ยงัพบว่ามีการใช้ชุดมงักร
ในวาระท่ีเป็นกึ่งทางการจากหลักฐานภาพวาดในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง ซึ่งหากไม่ได้
ท าการศึกษาก็จะไม่ทราบว่ามีการใช้ชุดกึ่งทางการนีอ้ยู่ด้วยอีกประการหนึ่ง ด้วยยุคสมัยท่ี
เปล่ียนแปลงไปเม่ือเข้าสู่ช่วงปลายราชวงศ์ชิง ลวดลายบนชุดมังกรแบบเป็นทางการก็มี             
การเปล่ียนแปลงไปด้วย อาจเป็นไปตามยคุสมัย ความนิยมทางด้านลวดลายท่ีน ามาใช้ในการตดั
เย็บ รวมถึงรสนิยมของผู้สวมใสใ่นเวลานัน้ท่ีสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเวลาตอ่มา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นอกจากนีเ้ม่ือมีการค้นหาข้อมลูส าหรับชดุท่ีไมเ่ป็นทางการของฮองเฮา ท าให้ทราบว่า
แท้จริงแล้วในรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลงนัน้ ชุดของสตรีในราชส านักไม่ได้มีรายละเอียด
ทางด้านลวดลายท่ีซบัซ้อนและพิถีพิถันมากนกั เป็นเพียงชุดก่ีเพ้าท่ีใช้ เพียงลวดลายดอกไม้หรือ
ผีเสือ้ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นชุดของสตรีหากแต่เม่ือเข้าสู่สมยัหลงัในช่วงยุคปลายของราชวงศ์ชิงสีสัน
และลวดลายบนชดุแบบไม่เป็นทางการนีก็้มีพฒันาการท่ีสวยงามมากขึน้ตามล าดบั จนกลายเป็น
เคร่ืองแต่งกายตามสมยันิยมในยุคหนึ่งหลงัจากสิน้สุดราชวงศ์ชิง และเม่ือจีนเข้าสู่ยคุสาธารณรัฐ
ในเวลาตอ่มา 

ละครจีนชุดองค์หญิงก ามะลอมีการถ่ายทอดภาพเคร่ืองแต่งกายของฮองเฮาท่ี
แตกตา่งกนัไปตามฉากตา่ง ๆ   โดยมีส่วนท่ีผิดแปลกไปบ้างตามรายละเอียด โดยเฉพาะลวดลาย
และสีสนัของชุด เน่ืองจากผู้สร้างละครเร่ืองนีไ้ด้สร้างเคร่ืองแตง่กายของตัวละคร โดยใช้หลกัฐาน
ในสมยัหลงัลงมาแล้ว ท าให้ไม่สามารถสร้างรายละเอียดของชุดของฮองเฮาในรัชกาลจกัรพรรดิ
เฉียนหลงได้อยา่งสมบรูณ์แบบได้ 

หลกัฐานในรัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลงนีมี้การค้นพบน้อยมากเม่ือน ามาเทียบกนักับ
ในสมยัหลงั แม้ว่าจะพบหลกัฐานท่ีเป็นชดุจริงและภาพวาดหลงเหลืออยู่บ้าง แตห่ลกัฐานในสมยั
หลังน่าจะเป็นสิ่งท่ีให้ความแม่นย ามากกว่าทางด้านรูปแบบท่ียงัคงสภาพของชุดท่ีสมบูรณ์กว่า 
รวมทัง้ยงัมีหลกัฐานภาพถ่ายเก่าท่ีสามารถบนัทึกรูปแบบของชดุตา่ง ๆ ได้อย่างอย่างชดัเจนโดยท่ี
ผู้สร้างละครเร่ืองนีย้งัสามารถน ารูปแบบเคร่ืองแตง่กายบางประการของราชวงศ์ชิงมาถ่ายทอดได้ 
แม้จะไมไ่ด้แสดงออกมาได้ตรงกบัยคุสมยัท่ีแท้จริงก็ตาม  

เน่ืองจากต าแหน่งฮองเฮาเป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคญัมากส าหรับราชส านกัฝ่ายใน 
ผู้สร้างละครเร่ืองนีจ้ึงท าอาจเคร่ืองแตง่กายของฮองเฮาให้มีลกัษณะท่ีแตกตา่งจากตวัละครท่ีเป็น
สตรีตัวอ่ืน ๆ โดยใช้รูปแบบในสมัยหลังมาเป็นต้นแบบเพ่ือเป็นการสร้างจุดเด่นและเน้น
ความส าคญัให้กับตวัละครตวันีม้ากขึน้ เม่ือมีการเปรียบเทียบเคร่ืองแต่งกายของสตรีจากละคร
เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีมียุคสมัยใกล้เคียงกับจักรพรรดิเฉียนหลง ก็พบว่าผู้ สร้างละครโดยส่วนใหญ่มี
การศึกษาจากหลักฐานเคร่ืองแต่งกายและภาพถ่ายเก่าในสมัยหลังเป็นส่วนมาก ลวดลายบน
เคร่ืองแต่งกายมีการวางผังลายพิถีพิถันต่างจากหลักฐานชุดจริงในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง
อย่างสิน้เชิง รวมถึงกรณีของการใช้หมวกหรือพระมาลาแบบสตรีในราชส านกัชิงท่ีผู้สร้างละคร
หลาย ๆ เร่ืองอาจต้องการคงไว้ซึ่งรูปแบบท่ีจะท าให้ผู้ชมทัง้ท่ีเป็นชาวจีนเองและชาวต่างชาติตา่ง
เข้าในว่าการสวมหมวกหรือพระมาลาท่ีพบในละครนัน้แสดงถึงการแต่งกายของสตรีชาวแมนจ ู   
ไม่ต่างกันกับการแสดงชุดประจ าชาติของไทยซึ่งมีการใส่ชฎา ท าให้ชาวต่างชาติเข้าใจว่าเป็น 
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เคร่ืองแตง่กายแบบไทย แตอ่ย่างไรก็ตาม การท าเคร่ืองแตง่กายชาวแมนจใูนละครส่วนใหญ่ก็ได้มี
การใช้ต้นแบบมาจากสมยัอ่ืน ๆ ท่ีพบหลกัฐานอย่างชดัเจน รวมถึงอาจมีการเพิ่มเติมหรือดดัแปลง
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นแรงบนัดาลใจของผู้สร้างละครเองท่ีต้องการเน้นความสวยงามของ
เสือ้ผ้าในละคร ความโดดเดน่ของตวัละครแตล่ะตวัท่ีสามารถถกูถ่ายทอดออกมาได้โดยผ่านการใช้
เคร่ืองแตง่กายในการส่ือออกมานัน่เอง 
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