การศึกษาฉลองพระองค์ ของฮองเฮาสมัยราชวงศ์ ชิง ในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง
จากละครจีนชุด เรื่อง “องค์ หญิงกามะลอ” ฉบับปี 2011
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บทคัดย่ อ
รายงานการค้ นคว้ าส่วนบุคคลนี ้มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาลักษณะฉลองพระองค์ของฮองเฮาใน
สมัยราชวงศ์ชิงโดยเฉพาะในรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลง (ค.ศ.1735-1795) จากละครจีนชุดเรื่ อง "องค์
หญิงกามะลอ" ฉบับปี 2011 โดยนารูปแบบเครื่ องแต่งกายในละครเรื่ องนี ้มาเปรี ยบเทียบเทียบกับหลักฐาน
ต่างๆในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงทังที
้ ่เป็ นหลักฐานเครื่ องแต่งกายจริ งของฮองเฮาหรื อสตรี สงู ศักดิ์ในสมัยนัน้
รวมถึงหลักฐานจากภาพวาดเหตุการณ์หรื อบุคคลในสมัยนันเพื
้ ่อตรวจสอบว่าผู้สร้ างละครและผู้ออกแบบ
เครื่ องแต่งกายในละครเรื่ องนี ้มีการศึกษารู ปแบบได้ ตรงตามยุคสมัยที่มีในเนื ้อเรื่ องของละครเรื่ องนีม้ าก
น้ อยเพียงใด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ผลจากการค้ นคว้ าส่วนบุคคลนี ้พบว่าเครื่ องแต่งกายของฮองเฮาในละครเรื่ องนี ้มีความแตกต่างกับ
หลักฐานที่พบอยูจ่ ริงในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงอยูม่ ากทังที
้ ่เป็ นชุดมังกรซึ่งใช้ สาหรับวาระที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการขณะเดียวกันก็พบว่าผู้สร้ างละครเองนันไม่
้ ได้ ให้ ความสาคัญกับชุดกึ่งทางการมากนัก
แม้ จะพบว่ามีหลักฐานชุดกึ่งทางการอยู่ด้วยในสมัยนันในความแตกต่
้
างระหว่างเครื่ องแต่งกายในละครกับ
หลั ก ฐานจริ ง พบว่ า โดยรวมนั น้ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ในเรื่ อ งของสี สั น และลวดลายซึ่ ง
เครื่ อ งแต่ง กายในละครมี ลักษณะที่ คล้ ายคลึง กับเครื่ องแต่ง กายของฮองเฮาในสมัยปลายราชวงศ์ชิ ง
มากกว่าโดยเฉพาะในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ทาให้ มีการตังสมมติ
้
ฐานว่า
ผู้ส ร้ างละครเรื่ อ งองค์ ห ญิ ง ก ามะลอนี น้ ่า จะใช้ ห ลัก ฐานในสมัย หลัง มาเป็ นต้ น แบบในละครมากกว่า
เนื่องมาจากรายละเอียดของสีสนั และลวดลายที่มีความพิถีพิถันมากกว่าหลักฐานจริ งในสมัยจักรพรรดิ
เฉียนหลงที่ยงั คงมีความเรี ยบง่ายอาจทาให้ ตวั ละครฮองเฮาไม่มีจุดเด่นสอดคล้ องกับตาแหน่งมากนักการ
ใช้ หลักฐานจากในสมัยหลังที่มีการพัฒนาด้ านเครื่ องแต่งกายขึ ้นมาแล้ วจึงน่าจะเป็ นสิ่งที่ผ้ สู ร้ างละครเรื่ องนี ้
นามาใช้ เพื่อสร้ างลักษณะต่างๆของตัวละครแต่ละตัวให้ มีความแตกต่างกันตามลาดับฐานันดรนัน่ เอง
นอกจากนี ้ยังมีเรื่ องของเครื่ องประดับศีรษะที่เป็ นประเด็นใหม่ในการศึก ษาซึ่งคนโดยทัว่ ไปจะรับรู้
ว่าสตรี ในราชสานักชิงจะใส่หมวกลักษณะหนึ่งที่มีปีกกว้ างและประดับด้ วยดอกไม้ จากการค้ นหาหลักฐาน
ในสมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลงไม่พบหมวกในลักษณะนี ้เลยพบหลักฐานเพียงแค่ในสมัยหลังเท่านันในขณะที
้
่
ละครเรื่ ององค์หญิ งกามะลอเองนันมี
้ การนาเสนอหมวกในลักษณะนี ้อยู่ในละครมาเกื อบตลอดทัง้ เรื่ อง
ข

ค

เช่นเดียวกันกับละครเรื่ องอื่นๆหรื อแม้ แต่ละครเรื่ ององค์หญิงกามะลอฉบับปี ก่อนๆก็มีการนาเสนอหมวก
สตรี ในลักษณะนี ้เช่นกันในส่วนนี ้เองผู้สร้ างละครเองนันอาจใช้
้
ระบบสัญลักษณ์เข้ ามาใช้ เพื่อให้ ทราบว่า
เป็ นสตรี ในราชส านัก ชิ ง เท่า นัน้ เพื่ อ ความเข้ า ใจของผู้ช มละครโดยอาจไม่ไ ด้ ใส่ใ จในรายละเอี ยดของ
หลักฐานจริ งมากนักเนื่องจากสมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลงยังจัดอยู่ในช่วงต้ นราชวงศ์ชิงความสวยงานด้ าน
การแต่งกายจึงอาจยังไม่ได้ พฒ
ั นามาถึงจุดสูงสุดตามที่ผ้ สู ร้ างละครต้ องการหลักฐานในสมัยหลังจึงน่าจะ
เป็ นรูปแบบที่ตอบโจทย์ให้ กบั ผู้สร้ างละครได้ ดีที่สดุ
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ภาพที่ 10 ชุดกึ่งทางการของพระสนมที่มีพระยศสูงในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง
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ภาพที่ 28 ชุดมังกรสีแดงของฮองเฮา ในละครเรื่ ององค์หญิงกํามะลอ
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ภาพที่ 46 ภาพถ่ายจักรพรรดินีเสี ้ยวเค่อหมิ่น(วัน่ หรง) ในจักรพรรดิผ่อู ี๋
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ภาพที่ 49 ภาพสตรี สงู ศักดิใ์ นละครเรื่ อง Bu bu jing xin หรื อ Scarlet Heart
ภาพที่ 50 ภาพฮองเฮาในจักรพรรดิเฉียนหลง จากละครเรื่ ององค์หญิงกํามะลอ ฉบับปี 1998
ภาพที่ 51 ภาพฮองเฮาในจักรพรรดิเฉียนหลง จากละครเรื่ ององค์หญิงกํามะลอ ฉบับปี 2002
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บทที่1
บทนา
ความสาคัญและที่มาของปั ญหา
เครื่ องแต่งกายเป็ นสิ่งหนึ่งที่สื่อถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ นอกจาก
จะนามาใช้ น่งุ ห่มและประดับประดาบนร่ างกายให้ งดงามตามที่นิยมปฏิบตั ิสืบต่อกันมาแล้ ว ยัง
เป็ นสิ่งที่สามารถแสดงลักษณะต่าง ๆ ทางกายภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ได้ ทงการน
ั้
ามาใช้ ในการบ่ง
บอกความเป็ นเพศหญิงหรื อเพศชายการแสดงออกในเรื่ องฐานันดรการแบ่งชนชันทางสั
้
งคม คติ
ความเชื่อ และความหมายที่แฝงอยูบ่ นเครื่ องแต่งกายรวมถึงลักษณะร่วมที่มีความนิยมในช่วงเวลา
หนึ่ง ซึ่งอาจมีปัจจัยทางสังคม หรื อเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่ส่งผลต่อการสร้ างงานศิลปกรรมบนเครื่ อง
แต่งกายด้ วย
ในประเทศจีน มีภาพยนตร์ หรื อละครชุดหลายเรื่ องได้ ถกู สร้ างขึ ้นมาตามบทประพันธ์ที่
อิงกับประวัติศาสตร์ ในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็ นยุคที่ชาวฮัน่ หรื อชาวจีนแผ่นดินใหญ่ต้องมาอยู่ใน
ฐานะผู้รับใช้ ชาวแมนจู หลังจากที่ราชวงศ์หมิงของชาวฮัน่ ได้ ถูกทาลายลงในคริ สต์ศกั ราช 1644 1
โดยความนิยมในการสร้ างภาพยนตร์ หรื อละครชุดส่วนมากจะนาเสนออยู่ในช่วงเวลาของกษัตริ ย์ผ้ ู
ยิ่งใหญ่ในราชวงศ์ชิง 3 พระองค์ ได้ แก่ จักรพรรดิคงั ซี จักรพรรดิหย่งเจิ ้งและจักรพรรดิเฉียนหลง
เป็ นต้ นละครจีนชุด เรื่ อง “องค์หญิงกามะลอ” เป็ นละครชุดเรื่ องหนึ่งซึ่งมีเนื ้อเรื่ องอยู่ในรัชสมัยของ
จักรพรรดิเฉี ยนหลง(ค.ศ.1735-1795) อันถื อเป็ นยุคทองของราชวงศ์ชิงมีการดาเนินเรื่ องโดยตัว
เอกที่เป็ นสตรี ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องที่อิงกับประวัตศิ าสตร์ ของราชสานักชิงในช่วงเวลานันการใช้
้
สตรี เป็ นตัว
ละครเอกนีเ้ อง ทาให้ เห็นภาพของสตรี ในราชสานักที่ มี การแต่งกายแตกต่างกันไปตามสถานะ
ชนชัน้ รวมถึงความแตกต่างทางด้ านเชื ้อชาติและศาสนาในช่วงเวลานัน้
นอกจากตัวละครเอกของเรื่ องที่เป็ นสตรี แล้ ว เครื่ องแต่งกายของตัวละครต่าง ๆ ใน
ละครเรื่ องนี ้ยังเป็ นสิ่งหนึง่ ที่นา่ สนใจในการจะศึกษาค้ นคว้ า โดยเฉพาะเครื่ องแต่งกายของ ฮองเฮา
หรื อ หวงโฮ่วอันเป็ นตาแหน่งราชินี มีบทบาทสาคัญที่ต้องทาหน้ าที่อยู่เคียงคู่กบั จักรพรรดิมาโดย
ตลอด ทัง้ ในทางเบือ้ งหน้ าที่ ต้อ งปรากฏพระองค์ต่อหน้ าสาธารณชน และในทางเบือ้ งหลัง ที่
นอกจากจะปฏิบตั ิหน้ าที่ภรรยาแล้ วยังต้ องเป็ นผู้ปกครองฝ่ ายใน ดังนันฉลองพระองค์
้
ของฮองเฮา
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กู๊ดริ ดจ์, คาร์ ริงตัน. ประวัตศิ าสตร์ จีน, แปลโดย ส.ศิวรักษ์ (กรุ งเทพ: สานักพิมพ์เคล็ด
ไทย, 2521) , 253.
1

2

จึงต้ องมีไว้ ใช้ สาหรับวาระต่าง ๆทัง้ วาระที่เป็ นทางการ ซึ่งต้ องมีการใช้ ฉลองพระองค์มังกรตาม
แบบจักรพรรดิผ้ เู ป็ นพระสวามีในการออกต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง หรื อใช้ ในพระราชพิธีที่สาคัญ
ของพระราชวงศ์ และฉลองพระองค์แบบลาลองในวาระที่ไม่เป็ นทางการซึ่งฉลองพระองค์ที่กล่าว
มาทังหมดนี
้
้ปรากฏอยู่ในละครจีนเรื่ องนี ท้ งสิ
ั ้ ้นด้ วยเหตุนี ้จึงมีความมุ่งเน้ นที่จะศึกษารู ปแบบและ
แรงบันดาลใจซึง่ อยูใ่ นฉลองพระองค์ของฮองเฮาในรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลงเป็ นสาคัญ
จากความสนใจและมีการตังข้
้ อสังเกตเรื่ องฉลองพระองค์ของฮองเฮานีเ้ อง ทาให้ มี
การตังข้
้ อสงสัยว่าเครื่ องแต่งกายในละครเรื่ องนี ้ ผู้ออกแบบเสือ้ ผ้ าและผู้สร้ างละครมีการศึกษา
รู ปแบบเครื่ องแต่งกายให้ มีความร่ วมสมัยกันกับในรัชสมัยของจักรพรรดิเฉี ยนหลงจริ งหรื อไม่ มี
ความเป็ นไปได้ วา่ อาจมีการนาแรงบันดาลใจจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในช่วงเวลาอื่น ๆของ
สมัยราชวงศ์ชิงมาใช้ หรื ออาจมีการดัดแปลงรูปแบบให้ มีความทันสมัยตามแบบปั จจุบนั ก็เป็ นได้
จึงต้ องมีการศึกษาให้ เห็นถึงความเป็ นไปได้ มากที่สดุ ในลาดับต่อไป
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.เพื่ อ วิ เ คราะห์ ว่ า ผู้ส ร้ างละครและผู้อ อกแบบเครื่ อ งแต่ง กายในละครชุด เรื่ อ ง
“องค์หญิงกามะลอ” ว่ามีการศึกษาประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะในราชวงศ์ชิงมากน้ อยเพียงใด
2.เพื่ อศึก ษาลักษณะฉลองพระองค์ ของฮองเฮาในสมัยราชวงศ์ชิ ง โดยเฉพาะใน
รัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลง (ค.ศ.1735-1795)
สมมติฐานของการศึกษา
ฉลองพระองค์ของฮองเฮาในละครจีนชุด เรื่ อง “องค์หญิงกามะลอ” มีลกั ษณะโดยรวม
ที่ยงั มี ความคล้ ายคลึงกับฉลองพระองค์จริ งในสมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลงอยู่บ้าง แต่ยงั มีส่วนของ
รายละเอียดบางประการที่มีความแตกต่าง ได้ แก่ ระเบียบการวางลวดลายบนฉลองพระองค์ขนาด
ของพระมาลา และสิ่งที่ประดับบนพระมาลา เป็ นต้ นมีข้อสังเกตว่าฉลองพระองค์ที่พบในละครนัน้
มีความคล้ ายคลึงกับฉลองพระองค์ของฮองเฮาและพระสนมในสมัยหลังจักรพรรดิเฉี ยนหลงลง
มาแล้ วจึงมีความเป็ นไปได้ ว่าผู้สร้ างละครอาจนาแรงบันดาลใจจากสมัยหลังมาสร้ างเครื่ องแต่ง
กายให้ กบั ตัวละครในเรื่ องมากกว่าที่จะใช้ รูปแบบเครื่ องแต่งกายแบบในรัชกาลจักรพรรดิเฉียนหลง
จริง ๆ

3

เหตุที่มีการตังสมมติ
้
ฐานให้ เป็ นไปดังนี ้ เนื่องจากมีการพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในช่ ว งปลายราชวงศ์ ชิ ง ที่ ค่อ นข้ า งเด่น ชัด โดยเฉพาะภาพถ่ า ยเก่ า ในสมัย ราชวงศ์ ชิ ง ซึ่ ง มี
การบันทึกภาพฮองเฮา และพระสนมอยู่เป็ นจานวนมาก ลักษณะฉลองพระองค์ของฮองเฮาใน
ละครมีความสอดคล้ องกับฉลองพระองค์ของฮองเฮาและพระสนมในราชสานักชิงช่วงปลายเป็ น
อย่า งมากอย่ า งไรก็ ต ามละครเรื่ อ งนี อ้ าจมี ก ารน าความนิ ย ม สุน ทรี ย ภาพในปั จ จุบัน รวมถึ ง
จินตนาการของผู้สร้ างสอดแทรกอยู่ในฉลองพระองค์ของฮองเฮาในละครด้ วย เพื่อสร้ างสีสนั และ
บทบาทที่ชดั เจนให้ กบั ตัวละครมากขึ ้น ซึง่ ต้ องมีการศึกษาในลาดับต่อไป
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษารู ปแบบฉลองพระองค์ของฮองเฮาในรัชสมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลง จากละคร
จีนชุด เรื่ อง “องค์หญิงกามะลอ” ฉบับปี ค.ศ. 2011
2.ศึกษารูปแบบฉลองพระองค์จริ งของฮองเฮาในราชวงศ์ชิงโดยเฉพาะในรัชสมัยของ
จักรพรรดิเฉียนหลง (ค.ศ.1735-1795)
6.ขัน้ ตอนการศึกษา
1.เก็บข้ อมูลทางเอกสาร โดยรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และมีประโยชน์ตอ่
การศึกษา เช่น ข้ อมูล จากหนังสื อภาพเครื่ องแต่งกายสมัยราชวงศ์ชิ ง , ประวัติศาสตร์ จี นสมัย
ราชวงศ์ชิง เป็ นต้ น
2.เก็ บข้ อมูล และภาพจากการจากชมละครจี นชุด เรื่ อง “องค์หญิ ง กามะลอ” และ
ถ่ายภาพงานศิลปกรรมในส่วนที่มีความเกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาที่ได้ รวบรวม และทาการศึกษามาแล้ ว
3.ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเปรี ยบเทียบ ระหว่างหลักฐานฉลองพระองค์จริ ง
และฉลองพระองค์ของฮองเฮาที่ปรากฏในละคร ว่ามีการสร้ างให้ ร่วมสมัยกันมากน้ อยเพียงใด
4.การสรุปผลการศึกษาที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลในด้ านต่าง ๆ
5.นาเสนอข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษา โดยการจัดพิมพ์เป็ นรูปเล่ม
แหล่ งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
1.หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
2.หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
3.หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.ห้ องสมุดสยามสมาคม และที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

บทที่ 2
รู ปแบบการแต่ งกายของฮองเฮาในรั ชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง
เครื่ องแต่งกายของชาวจีนตังแต่
้ ในสมัยโบราณจนถึงยุคสาธารณรัฐ ไม่ว่าบุรุษหรื อ
สตรี ต่างมีลกั ษณะที่แตกต่างกันไปตามบริ บททางการเมืองและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอด
ระยะเวลากว่า 5,000 ปี ในประวัติศาสตร์ จีนมีหลายราชวงศ์ที่ผ้ ูปกครองเป็ นชาวต่างชาติ ได้ แก่
ราชวงศ์ เ ว่ ย เหนื อ ราชวงศ์ เ หลี ย ว ราชวงศ์ จิ น และราชวงศ์ ห ยวน ต่ า งละทิ ง้ วั ฒ นธรรม
เครื่ องแต่งกายของตนเองแล้ วมานิยมชมชอบวัฒนธรรมของชาวฮัน่ หรื อชาวจีนแผ่นดินใหญ่แทน
ซึ่งทําให้ บรรดาราชวงศ์ต่างชาติเหล่านี ้ต่างสูญเสีย อัตลักษณ์ในความเป็ นชาติของตนเองไปแทบ
ทังสิ
้ ้น สิ่งเหล่านี ้จึงทําให้ เกิดการจัดระเบียบใหม่เกี่ยวกับเครื่ องแต่งกายในราชสํานักชิงของชาว
แมนจู ในรัช กาลจักรพรรดิเฉี ยนหลงในเวลาต่อมา 1 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม วัฒ นธรรม และ
ความเป็ นอัตลักษณ์ของชาวแมนจูไม่ให้ สญ
ู สลายไปตามกาลเวลา
ราชวงศ์ชิ ง ราชวงศ์สุดท้ ายที่ ไ ด้ ปกครองแผ่นดินจี นก็ มี การแต่ง กายที่ มี ความเป็ น
อัตลักษณ์ของตนเองอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่ องของการโกนผมหน้ าและถักเปี ยยาวไปข้ างหลัง
ของชายชาวแมนจู ที่บงั คับให้ ชายชาวฮัน่ ปฏิบตั ิตามโดยทัว่ กัน2 อย่างไรก็ดีชาวแมนจูมีการรับเอา
วัฒนธรรมเดิมบางอย่างของชาวฮัน่ หรื อชาวจีนแผ่นดินใหญ่เข้ ามาใช้ ในราชสํานัก เช่น การสวมใส่
ชุดมังกรของจักรพรรดิซงึ่ ได้ รับอิทธิพลมาจากราชวงศ์หมิง แต่ในขณะเดียวกันชาวแมนจูเองก็ยงั ไม่
ลืมวัฒนธรรมบางอย่างที่สะท้ อนรากเหง้ าของการเป็ นชนชาติ ที่มีความชํานาญด้ านการขี่ม้าทัง้
บุรุษและสตรี 3เสือ้ คลุมยาวซึ่งแขนเสื ้อด้ านหน้ าสัน้ กว่าแขนเสื ้อด้ านหลังเรี ยกว่า “แขนเสื ้อเกื อก
ม้ า”4 (ภาพที่1) จึงเป็ นสิ่งหนึง่ ที่สามารถบ่งบอกความเป็ นแมนจูได้ เป็ นอย่างดี
การแต่งกายของสตรี แมนจูมีความแตกต่างกับเครื่ องแต่งกายของสตรี ชาวฮัน่ อย่าง
ชัดเจน สตรี ชาวแมนจูนิยมใส่ชดุ กระโปรงยาวผ่าด้ านข้ างซึ่งเรี ยกว่า “ฉีผาว” (Qipao) หรื อ “กี่เพ้ า”5
มีการติดกระดุมเสือ้ บริ เวณคอและเบี่ยงไปทางด้ านขวาของลําตัว(ภาพที่ 2) ส่วนสตรี ชาวฮั่นใน
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1

Mae 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.
3
เล่าชวนหัว.ร้ อยเรื่องราวแมนจู.(กรุงเทพฯ : คุณธรรม,2555),12.
4
เรื่ องเดียวกัน,12.
5
เรื่ องเดียวกัน.
4

5

สมัยราชวงศ์ชิงมีความนิยมสวมใส่ชดุ ที่แยกเป็ นสองชิ ้น คือเป็ นเสื ้อแขนยาวคอตังซึ
้ ่งมีลกั ษณะปิ ด
คอผูกเชือกไปทางด้ านขวาของลําตัว แขนเสื ้อมีขนาดกว้ าง ในสมัยต่อมามีการใช้ กระดุมเบี่ยงไป
ทางด้ านขวาของลํ าตัวตามแบบชาวแมนจู (ภาพที่ 3) และมีการสวมกระโปรงยาวแยกชิ น้ กัน
(ภาพที่ 4) สวมใส่กางเกงอยูภ่ ายใน6 ตลอดระยะเวลาแห่งการครองอํานาจของราชวงศ์ชิง ชุดกี่เพ้ า
ของชาวแมนจูได้ ถูกนํามาประยุกต์ให้ เป็ นแบบสมัยนิยมมากขึ ้นและใช้ กันอย่างกว้ างขวางในยุค
สาธารณรัฐ จนกลายเป็ นชุดประจําชาติรูปแบบหนึง่ ของจีนในปั จจุบนั
ตําแหน่งฮองเฮาหรื อตําแหน่งราชิ นี นับเป็ นตําแหน่งที่สําคัญที่สุดตําแหน่งหนึ่งใน
ราชสํานักจีนมาตังแต่
้ สมัยโบราณเช่นเดียวกับตําแหน่งไทเฮาหรื อพระราชชนนีขององค์จกั รพรรดิ
ฮองเฮาคือผู้ที่เป็ นภรรยาเอกและผู้คมุ กฎระเบียบภายในพระราชวังต้ องห้ าม ชุดของฮองเฮาจึงมี
แบบที่ นํามาใช้ ภ ายนอกในลักษณะที่ เป็ นทางการหรื อ กึ่ง ทางการ ขณะเดียวกัน ก็ มี ชุดที่ ใช้ อ ยู่
ภายในพระราชฐานฝ่ ายในซึ่งมี ลกั ษณะที่ไม่เป็ นทางการด้ วย ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์ 60 ปี
ของจักรพรรดิเฉียนหลง พระองค์มีฮองเฮาถึง 3 องค์ หลักฐานเกี่ยวกับชุดฮองเฮาจึงยังมีเหลืออยู่
บ้ างทัง้ ที่ เป็ นวัตถุที่จับต้ องได้ และหลักฐานภาพวาด แม้ ว่าจะหลงเหลื ออยู่ไม่ม ากนัก การวาง
กฎระเบียบเรื่ องเครื่ องแต่งกายในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงนี่เองจึงเป็ นสิ่งที่จะต้ องมีการศึกษาให้
ได้ ค วามกระจ่า งที่ สุด เพื่ อ การศึก ษารู ป แบบชุด ฮองเฮาที่ ป รากฏในละครชุด เรื่ อ ง “องค์ ห ญิ ง
กํามะลอ” ในบทต่อไป ขณะเดียวกันก็ต้องมีการสังเกตถึงความแตกต่างกันเรื่ องตําแหน่งของสตรี
ฝ่ ายในที่เครื่ องแต่งกายสามารถเป็ นเครื่ องแสดงฐานันดรที่ตา่ งกันนัน่ เอง
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1.เครื่ องแต่ งกายของสตรี สูงศักดิ์ในรั ชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง
รัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลง (ครองราชย์ตงแต่
ั ้ ค.ศ.1735-1795) จัดเป็ นยุครุ่งเรื องถึง
ขีดสุดของราชวงศ์ชิง มีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่ องแต่งกายภายในราชสํานักในปี ค.ศ.1759
เป็ นพระราชบัญญัติของจักรพรรดิเฉี ยนหลงเองเพื่อป้องกันการใช้ จ่ายฟุ่ มเฟื อยภายในราชสํานัก
รวมทังยั
้ งมีการกําหนดให้ จดั กลุ่มของเครื่ องแต่งกายตามยศตําแหน่งและสถานะของผู้สวมใส่ให้ มี
ความสอดคล้ องกันทัง้ ชุดแบบเป็ นทางการ กึ่งทางการ และแบบไม่เป็ นทางการ 7 ยิ่ง ไปกว่านัน้
จักรพรรดิเฉียนหลงเองยังทรงตระหนักในเรื่ องวัฒนธรรมของชาวแมนจูที่อาจจะสูญสลายไปหาก

6

HuaMei.Chinese Clothing, 78.
7
Mae Anna Pang. Dragon Emperor : Treasure from the forbidden City, 34.

6

ราชสํ า นัก ชิ ง ยัง หลงใหลกับ วัฒ นธรรมของชาวฮั่น ซึ่ ง อาจทํ า ให้ แ มนจูสิ น้ ชาติ ไ ปเหมื อ นกับ
ชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่เคยเข้ ามายึดครองและก่อตังราชวงศ์
้
ในแผ่นดินจีนในอดีตนัน่ เอง8
1.1 ชุดแบบเป็ นทางการและกึ่งทางการ
เครื่ องแต่ง กายของสตรี ในราชวงศ์ชิ ง มี ลักษณะที่ หลากหลายตามแต่วาระโอกาส
เช่นเดียวกับบุรุษ ชุดที่ ใช้ สํ า หรั บ โอกาสที่ เป็ นทางการและกึ่ง ทางการของสตรี โดยทั่วไปจะมี
ความสอดคล้ องกันกับชุดของบุรุษที่อาจเป็ นบิดาสามี หรื อบุตรชาย 9 ซึ่งเป็ นเชื ้อพระวงศ์หรื อเป็ น
ขุนนางในราชสํานัก 10 โดยชุดที่ใช้ สําหรับวาระที่เป็ นทางการนันจะใช้
้
สําหรับพระราชพิธีสําคัญใน
ราชสํานักชิง ที่ต้องมีการบวงสรวงหรื อพิธีการทางศาสนามาเกี่ ยวข้ องด้ วย 11 ในขณะที่ชุดแบบ
กึ่งทางการนันจะนํ
้
ามาใช้ ในโอกาสที่เป็ นงานรื่ นเริ งในราชสํานักและเทศกาลประจําปี ต่าง ๆ เช่น
พระราชพิธีชมกองทหารม้ า วันขึ ้นปี ใหม่ วันคล้ ายวันพระราชสพภพของจักรพรรดิ เป็ นต้ น 12 จาก
การค้ นหาหลักฐาน โดยเฉพาะจากภาพวาด จะพบว่าชุดแบบเป็ นทางการและชุดกึ่งทางการเป็ น
ชุดมังกรทัง้ คู่ แต่มี ชุดแบบเป็ นทางการมีการใช้ ลวดลายที่มากกว่า ส่วนชุดแบบกึ่งทางการเป็ น
เพียงผ้ าเรี ยบ ๆ ที่มีลายมังกรประดับตามตําแหน่งต่าง ๆ เท่านัน้ นอกจากนี ช้ ดุ แบบเป็ นทางการก็มี
ส่วนประกอบอื่น ๆ อีก เช่น ผ้ าคลุมไหล่ เสื ้อคลุมชันนอก
้
ซึ่งไม่ปรากฏบนชุดแบบกึ่งทางการ ทําให้
สามารถแยกลักษณะความแตกต่างของชุดทังสองประเภทนี
้
้ได้ นนั่ เอง
ราชสํานักฝ่ ายในของจีนในสมัยต่างๆ ไม่เว้ นแม้ แต่ในราชวงศ์ชิ ง นอกจากผู้ดํารง
ตําแหน่งฮองเฮาหรื อราชินีแล้ ว ยังมีสตรี คนอื่น ๆ ที่ดํารงตําแหน่งที่แตกต่างกัน ทังพระยศที
้
่สงู กว่า
ฮองเฮา ซึ่งก็คือ ไทเฮา หรื อพระราชชนนีของจักรพรรดิ และผู้ที่ดํารงพระยศตํ่ากว่าฮองเฮา คือ
พระสนม องค์หญิ ง และบรรดาเชื ้อพระวงศ์ฝ่ายหญิ ง สําหรับตําแหน่งพระสนม มีการจัดลําดับ
ชันสู
้ งเป็ นพระสนมเอก และเป็ นพระสนมที่มีพระยศรองๆ ลงมาโดยมีการเรี ยกตําแหน่งต่อท้ ายพระ
นาม ได้ แก่ หวงกุ้ยเฟย กุ้ยเฟย เฟย ผิน กุ้ยเหริน ฉางไจ้ ตาอิ ้ง และซิ่วหนี่13 ซึ่งสตรี ชนสู
ั ้ งในราชวงศ์
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8

John E. Vollmer. Ruling from the Dragon Throne : Costume of Qing Dynasty (16441911)(California : Ten Speed Press,2002), 98.
9
ZongFengying, Heavenly Splendour : The Edrina Collection of Ming and Qing Imperial
Costumes. (Hong Kong : The Chinese University of Hong Kong, 2009), 26.
10
Cammann,Schuyler. China Dragon Robes. (Chicago : Art Media Resources, 1952), 69
11
ZongFengying, Heavenly Splendour : The Edrina Collection of Ming and Qing
Imperial Costumes, 19.
12
เรื่ องเดียวกัน, 23.
13
จอมยุทธสวี่. ชิง...จุดจบระบบจักรพรรดิ. (กรุงเทพ : ฐานบุ๊คส์,2554), 229.

7

ชิงแต่ละคนต่างมีการแต่งกายแตกต่างกันไปตามพระยศ อันบ่งบอกถึงความสําคัญของตัวบุคคล
ได้ อย่างชัดเจน
ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลงมีการบันทึกข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับสตรี ใน
ราชสํ า นัก ฝ่ ายในที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ ตัว จัก รพรรดิ หลัก ฐานที่ เ ป็ นภาพวาดในสมัย นี จ้ ึ ง มี
ความสําคัญต่อการศึกษาด้ านเครื่ องแต่งกายเป็ นอย่างยิ่ง 14 เครื่ องแต่งกายที่ปรากฏในภาพวาด
น่าจะเป็ นสิ่งที่บ่งบอกถึงตําแหน่งทางการเมืองของเหล่าสตรี ในพระราชวังต้ องห้ ามได้ แม้ จะมี
หลักฐานหลงเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนน้ อยก็ตาม
มีการค้ นหาข้ อมูลหลักฐานเครื่ องแต่งกายของสตรี สงู ศักดิท์ ี่มีความเกี่ยวข้ องจักรพรรดิ
เฉียนหลง ชุดแบบทางการและชุดกึ่งทางการจะเรี ยกว่าชุดมังกร ซึ่งชุดมังกรแบบเป็ นทางการของ
ไทเฮา ฮองเฮาและพระสนมเป็ นชุดกระโปรงยาวสีเหลืองข้ อมือของชุดนันทํ
้ าลักษณะเหมือนเป็ นรูป
เกือกม้ าอันเป็ นสัญลักษณ์โดดเด่นที่บง่ บอกว่าเป็ นเครื่ องแต่งกายชาวแมนจู บริ เวณชายกระโปรง
ด้ านล่างพบการทําลวดลายเมฆและขอบริ ว้ เป็ นคลื่นต่อกัน โดยใช้ สีสนั สดใสบริ เวณชายกระโปรง
เหนือขึ ้นมาจากลายริ ว้ คลื่นพบว่ามีลวดลายคลื่นนํ ้า ก้ อนเมฆ และภูเขา ซึ่งรวมเรี ยกว่า “Lishui”
อันสามารถพบได้ โดยทัว่ ไปในชุดมังกร (ภาพที่ 5)15รวมถึงสัญลักษณ์มงคลต่าง ๆ ซึ่งมีการแบ่ง
ประเภทเป็ นสัญลักษณ์มงคล 12 ประการ และสัญลักษณ์มงคล 8 ประการ โดยสัญลักษณ์มงคล
ทัง้ สองประเภทนี ม้ ี การแบ่ง หน้ าที่ การใช้ งานตามแหน่ง ความสํ าคัญของบุคคลในราชสํานักชิ ง
นัน่ เอง นอกจากฮองเฮาแล้ ว ยังปรากฏภาพวาดของไทเฮาและพระสนมในจักรพรรดิเฉียนหลงอยู่
บ้ า ง โดยพบว่า ส่ว นมากจะพบเป็ นลัก ษณะที่ ท รงสวมใส่ชุด มัง กรสํ า หรั บ วาระที่ เ ป็ นทางการ
ลัก ษณะเป็ นชุด มัง กรสี เ หลื อ งตามเช่น เดี ย วกับ ชุด ของจัก รพรรดิดัง เช่น ภาพวาดของไทเฮา
เสี ้ยวเชิ่งเสี ้ยน (ภาพที่ 6) พระสนมชุนฮุย (ภาพที่ 7) เป็ นต้ น
ภาพวาดของไทเฮาเสี ้ยวเซิงเสี ้ยน และพระสนมชุนฮุย (ชุนฮุยหวงกุ้ยเฟย) ในชุดมังกร
แบบเป็ นทางการ มีลักษณะเป็ นชุดกระโปรงยาวสีเหลือง มีลวดลายมังกรประดับบริ เวณลําตัว
แขนเสือ้ และรอยต่อบริ เวณต้ นแขนข้ อมือของเสือ้ นัน้ ทําลักษณะเหมือนเป็ นรู ปเกื อกม้ าอันเป็ น
สัญลักษณ์โดดเด่นของเครื่ องแต่งกายชาวแมนจู บริ เวณชายกระโปรงด้ านล่าง พบการทําลวดลาย
Lishui หรื อ ลายเมฆและขอบริ ว้ เป็ นคลื่ นต่อกัน มี การทํ าลวดลายสัญลัก ษณ์ ม งคล ซึ่ง การใช้
ลวดลายนี ้มีความแตกต่างกันไปตามตําแหน่งของบุคคล ชุดของไทเฮามีรายละเอียดมากกว่ าชุด
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รั ช สมัยของจัก รพรรดิ เฉี ยนหลงอยู่ใ นช่ว งคริ สต์ ศ ตวรรษที่ 18 เทคโนโลยี การถ่ ายภาพจาก
ตะวันตกยังไม่เข้ ามาในราชสํานักชิง
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ของพระสนมชุนฮุย เนื่องจากสถานภาพและตําแหน่งที่สูงกว่า อย่างไรก็ตามลวดลายสัญลักษณ์
มงคลที่ใช้ สําหรับชุดมังกรของไทเฮานัน้ ใช้ สัญลักษณ์มงคล 12 ประการเช่นเดียวกับกับชุดของ
ฮองเฮา โดยจะมี การกล่าวในลําดับถัดไปในเรื่ องของหลักฐานชุดฮองเฮาในรัช สมัยจักรพรรดิ
เฉียนหลง
นอกจากนี ้ยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ กบั ชุดมังกร ได้ แก่ เสื ้อคลุมชันนอกตั
้
วยาวซึ่งมี
ลักษณะคล้ ายกับเสื อ้ กั๊ก ผ้ าคลุม ไหล่และพระมาลา ในส่วนของเสื อ้ คลุม นัน้ จะใช้ สวมใส่ทับ
ชุดมัง กร มี การทํ าลวดลายมัง กรบริ เวณด้ านหน้ าของลํ าตัวทัง้ สองข้ าง ชายเสื อ้ คลุม มี การทํ า
ลวดลายสัญลักษณ์มงคลอีกเช่นกัน
ส่ ว นของผ้ า คลุม ไหล่ มี ลัก ษณะเป็ นปี กกว้ า งทอดรั บ กับ ไหล่ ข องผู้ส วมใส่ แ ละมี
รายละเอียดของลวดลายต่างๆเช่นลายเมฆลายมังกรเป็ นต้ นซึ่งผ้ าคลุมไหล่นี ้พบว่ามีการใช้ สําหรับ
ชุดมังกรของจักรพรรดิด้วย โดยมีการเปรี ยบเทียบกับภาพวาดของจักรพรรดิเฉี ยนหลง (ภาพที่ 8)
จึงทําให้ เห็นภาพรวมว่าชุดมังกรของไทเฮา ฮองเฮาและพระสนมนันต่
้ างทําขึน้ มาตามแบบของ
จักรพรรดิ ซึง่ สอดคล้ องกันกับที่กล่าวไปเมื่อข้ างต้ นว่าผู้เป็ นภรรยาหรื อมารดาจะแต่งกายให้ เหมือน
สามีหรื อบุตรชายในวาระที่เป็ นทางการ 16 เพียงแต่ชดุ ของบุคคลที่มีสถานะต่างกันก็มีลกั ษณะบาง
ประการที่แตกต่างกัน เช่น ในเรื่ องของลวดลายอันบ่งบอกตําแหน่งที่สงู หรื อตํ่ากว่าเท่านัน้
ยิ่งไปกว่านัน้ เครื่ องประดับศีรษะของสตรี สงู ศักดิ์ในราชสํานักชิงก็มีความสําคัญและ
มีการใช้ งานที่แตกต่างไปตามวาระโอกาสและฤดูกาล สําหรับชุดมังกรที่เป็ นทางการของสตรี จะมี
การใช้ พระมาลาที่นิยมประดับทองคําที่ทําเป็ นรู ปหงส์หรื อนกฟี นิกส์ ซึ่งเป็ นสัตว์ชนสู
ั ้ งของจีน มี
การใช้ ไข่ มุ ก และหิ น มี ค่า เพิ่ ม เติ ม อยู่ ด้ ว ย 17โดยที่ ลัก ษณะโดยรวมนัน้ จะมี ร ายละเอี ย ดและ
ความอลังการมากกว่าพระมาลาของจักรพรรดิเป็ นอย่างยิ่ง (ภาพที่ 9)
ถึงแม้ ว่าหลักฐานภาพวาดของสตรี ชนั ้ สูงในรัชสมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลงจะพบว่ามี
การสวมใส่ชุดมังกรแบบเป็ นทางการเป็ นส่วนมาก แต่ก็ยงั มีการพบหลั กฐานเครื่ องแต่งกายแบบ
กึ่งทางการอยู่ด้วย โดยพบหลักฐานชุดของพระสนมในจักรพรรดิเฉี ยนหลง (ภาพที่ 10) ซึ่งน่าจะ
เป็ นของพระสนมที่มีพระยศสูง เนื่องจากลวดลายบนชุดมีลายหงส์หรื อนกฟี นิกส์ประดับอยู่ หงส์
หรื อนกฟิ นิกส์จดั เป็ นสัตว์มงคลชนิดหนึง่ ตามความเชื่อของจีน เป็ นสัญลักษณ์ของลางหรื อบุพนิมิต
ที่ดี และใช้ เป็ นสัญลักษณ์ แทนสตรี ในราชสํานักชิงที่มีฐานันดรสูง เช่น ฮองเฮาและพระสนมที่มี
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พระยศสูง เป็ นถึง พระสนมเอก 18 เช่นเดียวกันกับมัง กรที่ ใ ช้ สําหรั บบุคคลที่ มี ยศตําแหน่ง สูง ใน
ราชสํ า นัก หลัก ฐานชุดกระโปรงที่ มี ลายหงส์ หรื อนกฟี นิก ส์ นี ้ จึง บ่ง บอกได้ ว่า เป็ นชุดของสตรี
ชนชันสู
้ งในราชสํานักชิงอย่างแน่นอน
จากการค้ นหาข้ อมูล หลักฐานเครื่ องแต่ ง กายของสตรี สูง ศักดิ์ใ นรั ช สมัยจักรพรรดิ
เฉียนหลง ภาพวาดบุคคลในสมัยนันนั
้ บเป็ นหลักฐานชิ ้นสําคัญในการนํามาศึกษาถึงรูปแบบและ
รายละเอียดว่าชุดของสตรี ในราชสํานักแต่ละคนมีลกั ษณะที่แตกต่างกันไปตามชนชันฐานะอย่
้
างไร
โดยพบตัวอย่าง การแต่งกายของสามีภรรยาในราชสํานักชิงช่วงศตวรรษที่ 18 ได้ แก่ภาพวาดของ
องค์ชายยวิ่นถี (ค.ศ.1688-1755)และพระชายา ในชุดแบบเป็ นทางการ เป็ นต้ น (ภาพที่ 11)
องค์ชายยวิ่นถีทรงเป็ นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ของจักรพรรดิคงั ซี (ค.ศ.1611-1722) และมี
ศัก ดิ์ เ ป็ นพระปิ ตุล า(อา) ของจัก รพรรดิ เ ฉี ย นหลง ทรงรั บ ราชการในราชสํ า นัก ชิ ง 19 ดัง นัน้
เครื่ องแต่งกายของพระองค์เป็ นรู ปแบบของขุนนางในราชสํานัก โดยเป็ นเสือ้ คลุมสีนํา้ เงิน -ดํา
ประดับด้ วยลายมังกรและเมฆวางตัวกันในวงกลม 20 ซึ่งมีวงกลมอยู่บริ เวณกลางเสือ้ คลุม และ
พระอัง สาทัง้ สองข้ า ง เสื อ้ คลุม นี ส้ วมทับ อยู่บ นชุด มัง กรอัน บ่ง บอกถึ ง ความเป็ นเชื อ้ พระวงศ์
ด้ านข้ างมีพระชายาประทับนัง่ อยู่เคียงข้ าง ซึ่งทรงสวมใส่เครื่ องแต่งกายในลักษณะเดียวกัน มีข้อ
แตกต่างกันบ้ างในเรื่ องของทรงผมและเครื่ องประดับ โดยทัว่ ไปสตรี มีการใช้ เครื่ องประดับมากกว่า
บุรุษ และการใช้ พระมาลาของเชือ้ พระวงศ์ที่เป็ นสตรี นนั ้ มีรูปทรงที่แตกต่างและมีความซับซ้ อน
กว่าบุรุษอย่างชัดเจน ภาพวาดนี ้จึงมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลหลักฐานเอกสารในช่วงศตวรรษที่
18 อันบ่งบอกถึงการแต่งกายของคูส่ ามีภรรยาให้ มีความสอดคล้ องกันในวาระที่เป็ นทางการและ
กึ่งทางการนัน่ เอง
1.2 ชุดแบบไม่เป็ นทางการ
ชุดกี่เพ้ า หรื อชุดกระโปรงยาวผ่าด้ านข้ าง เป็ นชุดที่สตรี ในราชสํานักชิงสวมใส่ อยู่เป็ น
กิจวัตรในลักษณะที่ไม่เป็ นทางการ ลวดลายของชุดกี่เพ้ าสําหรับสตรี ชนสู
ั ้ งและสตรี ที่อยู่ในเขตรัว้
พระราชวังจะมี การจํากัดสีและลวดลายไว้ อย่างชัดเจนเพื่อเป็ นการแบ่งแยกให้ ทราบว่าผู้สวมใส่
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ชุด ของขุน นางจะมีก ารทํ ารู ปสัตว์ ใ นกรอบสี่เ หลี่ย ม โดยมีก ารกํ า หนดรู ป สัตว์ ตามตํา แหน่ง
ทางการเมืองของบุคคลนัน้ ๆ ส่วนเชื ้อพระวงศ์ชนสู
ั ้ งจะทํารูปมังกรอยูใ่ นวงกลม ขณะเดียวกันเชื ้อพระวงศ์ชนล่
ั ้ าง
จะใช้ รูปมังกรในกรอบสีเ่ หลีย่ ม
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นัน้ มี ตําแหน่ง อะไร 21 ในที่ นีจ้ ะมี การจํ าแนกรายละเอี ยดชุด ของสตรี สูง ศักดิ์ใ นตํ าแหน่ง ต่าง ๆ
ยกเว้ นฮองเฮา ซึง่ จะมีการกล่าวในเรื่ องของเครื่ องแต่งกายฮองเฮาในลําดับถัดไป
ไทเฮา จะมีการกําหนดให้ ใส่ชดุ สีดํา นํ ้าเงิน คราม เปลือกไม้ แดงเลือกหมู ลายปั กบน
ชุดจะเป็ นรูปมังกรทังเก้
้ าเหยียบเมฆา ลายเต่าล้ อสมุทร และลายหงส์พิลาส
หวงกุ้ยเฟย สีชดุ ที่ใช้ จะเป็ นสีฟ้า นํ ้าเงินอ่อน ม่วงอ่อน ส้ ม เขียว ตองอ่อน ชมพูกลีบ
กุหลาบ ลายปั ก บนชุดจะเป็ นลายกิ่ ง หลิ ว ลายดอกโบตั๋น โดยจะใช้ สี อ่อน ๆ ลายสายนํ า้ ไหล
ลายวิหกเคียงคูล่ ายปลาทอง และลายเถาไม้
กุ้ยเฟย ใช้ ชุดสีชมพู เหลืองอ่อน ฟ้า เขียวอ่อน ม่วงอ่อน ขาว ชมพูกลีบบัว ปี กแมลง
ทับ ลายปั กบนชุดจะเป็ นลายผีเสื ้อ ลายท้ องนํ ้า ลายใบไผ่ ลายวิหกเหิน ลายวิหกคู่
เฟย ใช้ ชดุ ที่มีสีสดใส แต่เน้ นเป็ นโทนสีอ่อนและดูสบายตา ลายปั กบนชุดจะเป็ นลาย
ผีเสื ้อ ลายระลอกนํ ้า ลายใบไม้ ลายวิหกคู่ และลายดอกไม้ เล็ก ๆ
ผิน ใช้ ชุดที่มีสีสดใส เช่น สีเขียวสด ชมพูหลากเฉด ฟ้า ขาว ม่วง ลายปั กบนชุดเป็ น
ดอกไม้ เล็กๆ ลายต้ นข้ าว ลายผีเสื ้อ และลายใบไม้
กุ้ยเหริ น ใช้ ชุดที่ มี สี สดใสเช่นเดียวกัน แต่ห้ามเป็ นสี เข้ ม เด็ดขาด ลายปั กเป็ นลาย
ดอกไม้ เล็กๆ ลายวิหก และลายดอกหญ้ า สีของลายปั กที่ใช้ จะเป็ นสีสดใสเช่นเดียวกับผิน
ฉางไจ้ สีที่ใช้ เน้ นสีอ่อน ดูสบายตา เช่น สีฟ้า ชมพูหลากเฉด เขี ยว และห้ ามใช้ สีเข้ ม
เด็ดขาด ลายปั กจะเป็ นลายดอกไม้ พลิ ้ว ลายแมลงปอ และลายเกลียว
ตาอิ ้ง สีชดุ เน้ นสีที่ออ่ น สบายตาและไม่ฉดู ฉาดมากนัก ลายปั กที่ใช้ จะเป็ นลายดอกไม้
ลายใบไม้ ลายสัตว์ตวั เล็ก ๆ เช่น กระต่าย หรื อปลาตัวเล็ก ๆ
นอกจากนี ้ สตรี ผ้ เู ป็ นเชื ้อพระวงศ์และบุตรสาวของขุนนางชันสู
้ ง ล้ วนมีการแต่งกาย
ด้ วยเสื ้อผ้ าที่มีสีสนั งดงามตระการตา แต่จะใช้ เสื ้อผ้ าที่มีสีสนั สดใสตัดกันกับเสื ้อคลุมยาวตัวนอก
ลวดลายที่ปักบนเสื ้อจะเป็ นลายดอกไม้ เล็ก ๆ หรื ออาจมีการปั กด้ วยลูกปั ดหลากสี22
หลักฐานเกี่ยวกับชุดที่ ไม่เป็ นทางการของสตรี ในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง พบเพียง
ภาพวาดของพระสนมหรง หรื อพระสนมเซียงเฟย ซึ่งสตรี ชาวมุสลิมเพียงคนเดียวที่มีโอกาสเป็ น
พระชายาของเฉี ยนหลงในปี ค.ศ.1760 23 ปรากฏภาพวาดของพระนางในชุดกี่เพ้ าแบบชาวแมนจู
ซึ่งมีลกั ษณะไม่เป็ นทางการ ชุดมีลกั ษณะที่เรี ย บง่าย มีลวดลายดอกไม้ เล็ก ๆ บริ เวณคอเสื ้อและ
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จอมยุทธสวี่. ชิง...จุดจบระบบจักรพรรดิ, 246.
เรื่ องเดียวกัน.
23
เล่าชวนหัว. ร้ อยเรื่องราวแมนจู, 130.
22
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แนวของกระดุม รวมถึงส่วนชายขอบของแขนเสื ้อ (ภาพที่ 12) ลักษณะชุดของพระสนมหรงนี ้ เมื่อ
นํามาเทียบเคียงกับหลักฐานเอกสารที่กล่าวไปในข้ างต้ น พบว่ามีความสอดคล้ องกันกับตําแหน่ง
ของเฟย ซึง่ เป็ นพระสนมชันรองลงมาแล้
้
ว
ยิ่ ง ไปกว่ า นั น้ ยัง พบภาพวาดของพระสนมองค์ นี ท้ รงสวมใส่ ฉ ลองพระองค์ แ บบ
ตะวันตก (ภาพที่ 13) ซึ่งในข้ อนี ้ทําให้ มีการสันนิษฐานถึงความสัมพันธ์ กับชาวตะวันตกที่เริ่ มมี
บทบาทมากขึ ้นในเอเชียช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ตังแต่
้ ในรัชสมัยของจักรพรรดิยงเจิ ้ง โดยเฉพาะ
ชาวอัง กฤษที่เ ริ่ ม เข้ ามาทํ าธุ รกิจ การค้ ากับราชสํ านักจีนในช่วงก่อนการเกิดสงครามฝิ่ นในช่วง
คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 19 24 รวมถึ ง การเข้ ามาของนั ก บวชนิ ก ายเยซู อิ ต “หลางซื่ อ หนิ ง ” หรื อ
“Giuseppe Castiglione” เป็ นนักบวชชาวอิตาลีที่มารับราชการในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง ทํา
้ าหรับภาพวาดของพระสนม
ให้ เทคนิคการเขียนภาพแบบตะวันตกเผยแพร่ในเวลาต่อมา 25 ดังนันสํ
หรงที่ ท รงแต่ง องค์ แ บบชาวตะวัน ตกนัน้ เมื่ อ นํ า มาเปรี ย บเที ย บกับ ภาพวาดของสตรี ชัน้ สูง
ชาวตะวันตกที่ร่วมสมัยกันในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 (ภาพที่ 14) ก็พบว่ามีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกัน
อย่างมาก ภาพจิตรกรรมในช่วงนีจ้ ึง เป็ นการรับอิทธิ พลรู ปแบบของตะวันตกที่เน้ นแสงเงาและ
ความสมจริงมากขึ ้น รวมเครื่ องเครื่ องแต่งกายของสตรี ชนชันสู
้ งที่วาดออกมาเป็ นแบบตะวันตกอีก
เช่นกัน
จะเห็นได้ ว่าเครื่ องแต่งกายของสตรี ในสมัยราชวงศ์ชิง มีระบบที่ค่อนข้ างซับซ้ อนตาม
การจัดลําดับยศตําแหน่งของฝ่ ายใน ตังแต่
้ ไทเฮา ฮองเฮา พระสนม ตลอดจนเชื ้อพระวงศ์ฝ่ายสตรี
ที่อาจเป็ นองค์หญิงหรื อพระชายาของเชื ้อพระวงศ์ฝ่ายชาย ต่างมีรายละเอียดของลวดลายเสื ้อผ้ า
บนฉลองพระองค์ที่แ ตกต่า งกัน ออกไปดัง นัน้ การศึกษาฉลองพระองค์ข องฮองเฮาในรั ช สมัย
จักรพรรดิเฉียนหลงจึงมีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ ข้อมูลหรื อหลักฐานจริงในสมัยนันมาศึ
้
กษา เพื่อให้
ได้ ข้อมูลที่ชดั เจนที่สดุ นัน่ เอง
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พจนา ฤทธิรงค์. สมครามฝิ่ น : ปั ญหา ความขัดแย้ ง การเผชิญหน้ า. เอกสารประกอบคํา
สอนรายวิ ช า 350362 ประวัติ ศ าสตร์ เ อเชี ย ตะวัน ออกสมัย ใหม่ ภาควิ ช าประวัติ ศ าสตร์ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 2556. (อัดสําเนา)
25
อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช. ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกโดยสังเขป(ประวัติศาสร์ ศิลปะจีน
ครัง้ ที่ 1-9). เอกสารประกอบคําสอนรายวิชา 310221 ประวัติศาสตร์ ศิลปะเอเชียตะวันออกโดยสังเขป Survey
of Art History in East Asia ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,
2555.(อัดสําเนา)

12

2.เครื่องแต่ งกายฮองเฮาในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง
จากที่ เ คยกล่ า วไว้ ข้ า งต้ น เกี่ ย วกับ เครื่ อ งแต่ง กายของสตรี ใ นราชสํ า นัก ชิ ง ซึ่ง มี
ลักษณะแตกต่างกันตามหน้ าที่การใช้ งานตามวาระโอกาสต่าง ๆ การจะศึกษาเครื่ องแต่งกายของ
ตัวละครฮองเฮาในละครจีนชุดเรื่ อง “องค์หญิงกํามะลอ” ซึ่งมีเนื ้อเรื่ องอยู่ในช่วงรัชสมัยจักรพรรดิ
เฉียนหลง จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องทําการศึกษาจากภาพวาดบุคคลหรื อเหตุการณ์และ
หลักฐานชุดฮองเฮาที่เป็ นของจริ งในรัชสมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลง เพื่อมาทําการวิเคราะห์รูปแบบ
ลวดลาย ว่ามีความแตกต่างกันกับในละครมากน้ อยเพียงใด จากข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ พบว่า
จักรพรรดิเฉียนหลงทรงมีฮองเฮาถึง 3 องค์ ได้ แก่
1.ฮองเฮาเสี ้ยวเสียนฉุน หรื อฮองเฮาฟู่ ฉา (ค.ศ.1712-1748)
2.ฮองเฮาอูลาน่าล่า หรื อ จี ฮ้ องเฮา (ค.ศ.1718-1766) เป็ นฮองเฮาที่ปรากฏอยู่ใน
ละครเรื่ ององค์หญิงกํามะลอ26
3.ฮองเฮาเสี ย้ วอี ฉ้ ุน หรื อ ฮองเฮาเว่ย เจี ย (1727-1775) ในละครเรื่ อ งองค์ ห ญิ ง
กํามะลอยังดํารงตําแหน่งเป็ นพระสนมเอก “หลิงเฟย”27ทรงเป็ นพระราชชนนีในจักรพรรดิเจียชิ่ง
(ค.ศ.1796-1820)
เครื่ องแต่งกายของฮองเฮาในจักรพรรดิเฉียนหลง โดยส่วนใหญ่แล้ วปรากฏหลักฐาน
เป็ นภาพวาดที่ทรงสวมใส่ชุดมังกรแบบเต็มยศซึ่งใช้ สําหรับวาระที่ เป็ นทางการ จากการสืบค้ น
ข้ อมูล ภาพของฮองเฮาแทบทุกพระองค์จ ะพบเป็ นภาพวาดมาตัง้ แต่ช่วงต้ นราชวงศ์ชิ ง ก่อนที่
ชาวตะวันตกจะเริ่ มนําเทคโนโลยี การถ่ายภาพเข้ ามาในช่วงปลายราชวงศ์ชิง ราวคริ สต์ศตวรรษที่
19 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่เริ่มมีการถ่ายภาพในราชสํานักออกมามากขึ ้นในเวลาต่อมา
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ตามข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ หลังจากจี ้ฮองเฮาเกิดอาการสติฟั่นเฟื อนจนจักรพรรดิเฉียนหลง
ต้ อ งส่ง พระนางไปรั กษาที่ตํ า หนัก เย็ น จัก รพรรดิเ องก้ ไม่ได้ แต่ง ตัง้ ใครขึน้ เป็ นฮองเฮาอี กเลย แต่ท รงมอบ
ภาระหน้ าที่ดแู ลฝ่ ายในให้ แด่พระสนมหลิง ซึง่ ต่อมาได้ กํารงพระยศเป็ นหลิงอี ้หวงกุ้ยเฟย
27
พระสนมหลิงเฟย(ในละครเรื่ ององค์หญิงกํามะลอ) ซึง่ ต่อมาได้ เลื่อนพระยศขึ ้นเป็ นหลิงอี ้หวงกุ้ย
เฟย และดํารงพระยศนันจนสิ
้
้นรัชกาลจักรพรรดิเฉียนหลง การที่จกั รพรรดิเฉียนหลงไม่ทรงแต่งตังพระนางเป็
้
น
ฮองเฮานัน้ เนื่องมาจากการที่พระนางทรงมีชาติกําเนิดเป็ นชาวฮัน่ กฏบรรพชนของราชวงศ์ชิงห้ ามสตรี ชาวฮัน่ อยู่
เหนือสตรี แมนจู อย่างไรก็ตามเมื่อเข้ าสูร่ ัชสมัยของจักรพรรดิเจียชิ่ง ก็ทรงแต่งตังพระราชชนนี
้
ขึ ้นเป็ นฮองเฮา
เสี ้ยวอี ้ฉุนในเวลาต่อมา
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2.1 ชุดแบบเป็ นทางการ
หลักฐานภาพวาดชุด มัง กรแบบเป็ นทางการของฮองเฮาในจักรพรรดิเ ฉี ยนหลงที่
สมบูรณ์ที่สดุ คือภาพของฮองเฮาเสี ้ยวเสียนฉุน (ภาพที่ 15) ชุดที่ทรงสวมใส่มีลกั ษณะคล้ ายกับชุด
มังกรของไทเฮาเสี ้ยวเชิ่งเสี ้ยน (ภาพที่ 6)28 เป็ นกระโปรงยาวสีเหลืองสดผ่าตะเข็บผ้ าออกบริ เวณ
ด้ านข้ างซึ่งเป็ นลักษณะของชุดกี่เพ้ า29 มีลวดลายมังกรประดับบริ เวณลําตัวแขนเสื ้อและรอยต่อ
ของต้ นแขนและข้ อมือของเสือ้ ที่ทําลักษณะเหมือนเป็ นรู ปเกื อกม้ า อันเป็ นลักษณะเฉพาะของ
เครื่ องแต่งกายชาวแมนจู มีการใช้ ลวดลายสัญลักษณ์มงคลอันสื่อถึงความโชคดีและการมีชีวิตยืน
ยาว หรื อมีการใช้ เหรี ยญขนาดใหญ่ 8 อันประดับ และบริ เวณชายกระโปรงและมีลวดลาย Lishui
ตามปกติ30
เมื่อมีการนํามาเปรี ยบเทียบกับหลักฐานชุดฮองเฮาที่เป็ นของจริ งในรัชสมัยจักรพรรดิ
เฉี ยนหลง (ภาพที่ 16) พบว่ามี ลักษณะที่ ตรงกับภาพวาดอยู่ม าก กล่าวคือ เป็ นชุดผ้ าไหมสี
เหลือง31 แขนเสื ้อเป็ นรูปเกือกม้ า ลวดลายบนชุดเป็ นมังกรซึ่งมีทงหมด
ั้
5 ตัว โดยมีตวั ตรงกลางอยู่
บริ เวณหน้ าท้ อง 2 ตัวบนอยู่บริ เวณพระอังสาทัง้ 2 ข้ าง และ 2 ตัวล่างอยู่ในตําแหน่งพระอูรุหรื อ
พระเพลาพบการทําริว้ เป็ นคลื่นต่อกันโดยใช้ สีสนั สดใสบริเวณชายประโปรงเหนือขึ ้นมาจาก ลายริ ว้
คลื่นพบว่ามีลวดลายคลื่นนํ ้าก้ อนเมฆ และภูเขาหรื อลาย Lishui อันสามารถพบได้ โดยทัว่ ไปในชุด
มังกรทุกชุด32
ยิ่งไปกว่านัน้ เมื่อนํารู ปแบบทัง้ หมดของชุดฮองเฮามาเปรี ยบเทียบกับชุดมังกรของ
จักรพรรดิเฉี ยนหลงแล้ ว จะพบว่ามีความสอดคล้ องและคล้ ายคลึงกันมาก(ภาพที่ 17) อันเป็ นไป
ตามกฎระเบียบในราชสํานักที่ฮองเฮาจะต้ องแต่งกายให้ เหมือนกับ จักรพรรดิผ้ เู ป็ นพระสวามีเมื่อ
ปรากฏองค์ตอ่ หน้ าสาธารณชน
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ชุดของไทเฮา จะประดับลวดลายมงคล 12 ประการเช่นเดียวกับจักรพรรดิ ในขณะที่ชุดของ
ฮองเฮา มี 3 ลักษณะ คือ แบบประดับลวดลายมงคล 12 ประการ, ลวดลายมงคล 8 ประการ และการประดับ
เหรี ยญขนาดใหญ่บริ เวณชายกระโปรง
29
การผ่าตะเข็บผ้ าบริ เวณด้ านข้ างแทนการผ่าบริ เวณด้ านหน้ าหรื อด้ านหลังออกเป็ นสิ่งที่สามารถ
แยกชุดมังกรของบุรุษและสตรี ในราชสํานักชิงได้
30
Cammann,Schuyler. China Dragon Robes, 70.
31
ชุด มัง กรของฮองเฮาในวาระที่ เ ป็ นทางการ จะใช้ สีเ หลืองเท่า นัน้ เมื่อ ต้ องทรงแต่งองค์ ต าม
ฐานันดร ซึง่ จะใช้ สเี ดียวกันกับจักรพรรดิ
32
Cammann,Schuyler. China Dragon Robes, 70.
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โดยปกติ แ ล้ ว ชุ ด มั ง กรจะมี ก ารประดั บ ลวดลายสั ญ ลั ก ษณ์ ม งคลอยู่ บ ริ เ วณ
ชายกระโปรง ซึ่งเหนือขึน้ มากจากลาย Lishui มีการใช้ สัญลักษณ์ มงคล 12 ประการของจีน ใช้
สําหรับชุดมังกรของผู้ที่ดํารงตําแหน่งไทเฮาและฮองเฮา เป็ นสัญลักษณ์ที่เดียวกันกับที่ใช้ สําหรับ
ชุดมังกรของจักรพรรดิอนั เป็ นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอํานาจ33 ประกอบด้ วย
1. พระอาทิตย์ ทําลักษณะเป็ นวงกลมสีแดงทึบ พบในตํานานเรื่ องอีกา 3 ขา34
2. พระจันทร์ ทําลักษณะเป็ นวงกลมสีฟ้าหรื อสีเขียวสว่าง ภายในมีกระต่ายกําลังทํา
การบดยาอายุวฒ
ั นะ อันสื่อถึงความเป็ นอมตะ
3. หมูด่ าว หมายถึงการรู้แจ้ ง สวรรค์ และจักรวาล
4. ภูเขา หมายถึง ความมัน่ คงและโลก
5. มัง กร หมายถึ ง การมี ค วามสามารถในการปรั บตัว เนื่ อ งจากมัง กรเป็ นสัต ว์ ที่
สามารถใช้ ลําตัวคดโค้ งเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างได้
6. ไก่ฟ้าหมายถึง การมีความละเอียดปราณีต(ทังมั
้ งกรและไก่ฟ้าต่างเป็ นสัตว์ที่สําคัญ
ประจําราชอาณาจักร)
7. ชุดถ้ วยทองที่ใช้ สําหรับการบวงสรวงในพิธีกรรม สื่อถึงความกตัญญูตอ่ บรรพบุรุษ
8. พืชนํ ้า หมายถึง ความบริ สทุ ธิ์
9. เมล็ดข้ าว หมายถึง การหล่อเลี ้ยงผู้คนในประเทศได้ อย่างเต็มความสามารถ
10. ไฟ หมายถึง แสงสว่างแห่งปั ญญา และความเฉลียวฉลาด
11. ขวาน หมายถึง พระราชอํานาจในการลงอาญาผู้กระทําความผิด
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12. ค้ างคาว ในภาษาจีนอ่านว่า เปี ย้ นฝู, Bianfu (蝙蝠) ซึ่งไปพ้ องเสียงกับคําว่า ฝู
,fu(福)อันหมายถึงการให้ ศีลให้ พรหรื อความสุข ค้ างคาวจึงเป็ นสัญลักษณ์หนึง่ ที่สื่อถึงความสุข35
สํ า หรั บ ชุด มัง กรสํ า หรั บ ฮองเฮานัน้ ไม่ ไ ด้ มี ก ารทํ า ลวดลายสัญ ลัก ษณ์ ม งคล 12
ประการเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ยังมีการประดับชายกระโปรงในแบบอื่น ๆ เช่น การทําลวดลาย
มงคล 8 ประการ หรื อการประดับเหรี ยญขนาดใหญ่ 8 อันบนชายกระโปรง 36ในส่วนของลวดลาย
มงคล 8 ประการสามารถจําแนกออกเป็ น 2 แบบ คือลวดลายแบบของพุทธศาสนามหายาน และ
33

Mae Anna Pang. Dragon Emperor : Treasure from the forbidden City, 38.
ในปกรณัมของจีน อีกาสามขาเป็ นนกประจําดวงอาทิตย์ เช่นเดียวกับกระต่ายบนดวงจันทร์
ปรากฏบนภาพจิตรกรรมในสมัยราชวงศ์ฮนั่ ที่มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน
35
เรื่ องเดียวกัน, 37.
36
Cammann,Schuyler. China Dragon Robes, 72.
34
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ลัทธิเต้ า ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ลวดลายมงคลของพุทธศาสนามหายานนัน้ ประกอบ
ไปด้ วย ธรรมจักร ธวัช(ธงแห่งชัยชนะ) ฉัตร ดอกบัว แจกัน เงื่อนอนันตภาคย์( The Endless Knot)
ปลาคู่ และหอยสังข์ (ภาพที่ 18)37
ส่วนสัญลักษณ์ มงคล 8 ประการของลัทธิ เต้ านัน้ มากจากอาวุธของเทพแปดเซียน
หรื อที่ภาษาจีนแต้ จิ๋วเรี ยกว่า “โป๊ ยเซียน” ของ 8 ชิ ้นนี ้ประกอบไปด้ วย พัดวิเศษ กระบอกดนตรี ซึ่ง
ทําจากไม้ ไผ่ ดอกบัว แผ่นป้ายคูข่ องขุนนาง ดาบ นํ ้าเต้ า ขลุ่ย และตระกร้ าดอกไม้ (ภาพที่ 19)38
สัญลักษณ์มงคลทังแปดประการนี
้
้ สื่อถึงการมีความสุขและการมีชีวิตยืนยาว 39 ได้ ถกู นํามาใช้ ใน
ชุดมังกรของฮองเฮาในราชวงศ์ชิงด้ วยเช่นกัน
2.2 ชุดแบบกึ่งทางการ
จากการค้ นหาข้ อมูลหลักฐาน จะพบว่าภาพวาดเหตุการณ์หรื อภาพเรื่ องราวต่าง ๆ ใน
ราชสํานักชิงก็เป็ นสิ่งที่สามารถนํามาศึกษาชุดของฮองเฮาในลักษณะที่เป็ นกึ่งทางการและไม่เป็ น
ทางการได้ เ ช่นกัน ถึง แม้ จ ะเป็ นหลักฐานเพี ย งส่วนน้ อยที่ ยัง หลงเหลื ออยู่ก็ตาม ภาพวาดของ
ฮองเฮาเสี ้ยวอี ้ฉุน พบหลักฐานอยูม่ ากกว่าฮองเฮาอีก 2 องค์ของจักรพรรดิเฉียนหลงอาจเป็ นเพราะ
ทรงมีชนม์ชีพยาวนานฮองเฮา 2 องค์แรก โดยทรงมีพระชนม์ชีพมาจนถึงรัชสมัยของจักรพรรดิ
เจียชิ่ง พระราชโอรสของพระนางได้ เป็ นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงต่อจากจักรพรรดิเฉียนหลง 40 โดย
ส่วนมากหลักฐานภาพวาดที่นํามาใช้ ในการศึกษาจึงเป็ นภาพวาดของฮองเฮาเสี ้ยวอี ้ฉุนนัน่ เอง
โดยปกติแล้ ว เรามักจะคุ้น เคยกับ ชุดมัง กรที่ เป็ นสี เหลื องซึ่ง เป็ นสี ป ระจํ าองค์ของ
จักรพรรดิ ในขณะเดียวกัน ชุดกึ่งทางการของฮองเฮาก็ใช้ ผ้าสีเหลืองด้ วย มีการพบจากหลักฐาน
ภาพวาดของ จี ้ฮองเฮา (ภาพที่ 20) และ ฮองเฮาเสี ้ยวอี ้ฉุน (ภาพที่ 21) ที่ทรงสวมใส่ชดุ มังกรแบบ
กึ่งทางการสีเหลือง เป็ นกระโปรงยาวซึ่งทําแขนเสื ้อเป็ นรูปเกือกม้ า จากการสังเกตจะพบว่า ชุดที่
พบบนภาพวาดทังสองชุ
้
ดนี ้มีรายละเอียดไม่มากเท่ากับชุดแบบเป็ นทางการ ซึ่งจะมีการใช้ เสื ้อกั๊ก
และเสื ้อคลุมชันนอกสวมทั
้
บด้ วย
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37

เรื่ องเดียวกัน, 96.
เรื่ องเดียวกัน, 97.
39
เรื่ องเดียวกัน, 70.
40
เล่าชวนหัว. ร้ อยเรื่องราวแมนจู, 130.
38
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อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการสืบค้ นข้ อมูลเอกสารและหลักฐานภาพวาด ยังพบว่ามีการใช้
ผ้ าสี อื่น ๆ มาตัดเย็ บเป็ นชุดมัง กรด้ วย 41 โดยพบหลัก ฐานภาพวาดพระพัก ตร์ ตรงของฮองเฮา
เสี ้ยวอี ้ฉุนในชุดมังกรสีแดง(ภาพที่ 22) สําหรับวาระที่เป็ นกึ่งทางการ ซึ่งใช้ สําหรับพระราชพิธีใน
ราชสํานักอีกเช่นกัน42 โดยอาจใช้ ในยามที่จกั รพรรดิเองทรงสวมชุดมังกรสีอื่นนัน่ เอง
ขณะเดียวกัน หลักฐานชุดของฮองเฮาแบบกึ่งทางการในรัชสมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลง
นัน้ ไม่พบชุดที่เป็ นของจริงอยูเ่ ลย พบเพียงชุดของพระสนมระดับสูง (ภาพที่ 10) ดังที่กล่าวไปแล้ ว
ในข้ างต้ นเกี่ยวกับ ชุดของสตรี ชนสู
ั ้ ง อย่างไรก็ตามภาพวาดในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงก็ยงั เป็ น
เครื่ องพิสจู น์ได้ วา่ มีการใช้ ชดุ กึ่งทางการในสมัยนี ้อยู่อย่างแท้ จริ ง แม้ จะปรากฏหลักฐานอยู่ไม่มาก
นัก แต่จากการสืบค้ นข้ อมูลและหลักฐานชุดของสตรี ในสมัยราชวงศ์ชิง ทําให้ สามารถมองภาพรวม
ได้ อย่างกว้ าง ๆ ถึงการจัดแยกประเภท และหน้ าที่การใช้ งานของชุดแต่ละชุดได้ อย่างเหมาะสม
ตามฐานันดรของบุคคลแต่ละคนได้ อย่างชัดเจน
2.3 ชุดแบบไม่เป็ นทางการ
สําหรับชุดฮองเฮาที่ใช้ ในวาระไม่เป็ นทางการนัน้ เป็ นชุดกระโปรงยาวหรื อชุดกี่เพ้ า ซึ่ง
มี การกํ า หนดสี ของชุด และลวดลาย เช่นดีย วกับไทเฮาและบรรดาพระสนม โดยชุดกี่ เพ้ า ของ
ฮองเฮาจะกําหนดให้ มีการใช้ สีแดง นํ ้าเงิน ดํา เขียวเข้ ม ฟ้าคราม เหลืองอ่อน ส้ มอ่อน เขียวใบไม้
ม่วง ลายปั กบนชุดจะเป็ นลายหงส์ค่มู งั กร มังกรเก้ าตัว ลายหงส์พิลาส ลายเมฆ ลายสายนํ ้าไหล
ลายกิ่งหลิว และลายดอกโบตัน๋ โดยจะต้ องเป็ นดอกโบตั๋นที่มี สีแดงเท่านัน้ 43 ซึ่งลักษณะของชุด
ฮองเฮาที่กล่าวมานี ้ กลับไปพบอยู่มากในรัชสมัยของจักรพรรดิกวางซวี่เสียมากกว่า (ภาพที่ 23)
ซึง่ จัดอยูใ่ นสมัยหลังลงมาแล้ ว
ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 19 ชุดแบบไม่เป็ นทางการของฮองเฮามี ลกั ษณะคล้ ายคลึงกับ
จักรพรรดิ แต่อาจมีขนาดและทรงของชุดที่มีการตัดเย็บต่างกันทางสรี ระที่สามารถจําแนกได้ ว่าเป็ น
ของบุรุษและสตรี รวมไปถึงลวดลายบนชุดที่นิยมลายดอกไม้ หรื อผีเสื ้อ อัน บ่งบอกว่าเป็ นเสื ้อผ้ า
ของสตรี อย่างแน่นอน 44 ชุดของฮองเฮามีทงสี
ั ้ สนั และลวดลายที่หลากหลายกว่าชุดของจักรพรรดิ
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41

Cammann, Schuyler. China Dragon Robes, 72.
ZongFengying, Heavenly Splendour : The Edrina Collection of Ming and Qing
Imperial Costumes, 23.
43
จอมยุทธสวี่. ชิง...จุดจบระบบจักรพรรดิ, 247.
44
Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 67.
42
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เนื่องด้ วยความเป็ นสตรี เพศ การมีเสื ้อผ้ าอาภรณ์ และเครื่ องประดับมากกว่าบุรุษจึงเป็ นปรกติที่
สามารถพบเห็นได้ โดยทัว่ ไป
ในที่นีม้ ีการพบชุดกี่เพ้ าของฮองเฮาในรั ชสมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลง สําหรับวาระที่ไม่
เป็ นทางการอยู่ 2 ชุดเท่านัน้ ได้ แก่ ชุดกี่เพ้ า ทําจากผ้ าต่วนแพร สีบลอนซ์ทอง ลายผีเสื ้อ (ภาพที่
24) และชุดกี่เพ้ าสีฟ้าอ่อน มีลวดลายดอกไม้ เล็ก ๆ ประดับบนผ้ า (ภาพที่ 25) เป็ นต้ น ลักษณะของ
ชุดกี่เพ้ าที่พบนี ้ มีลกั ษณะเรี ยบง่ายเป็ นอย่างมากเมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับชุดกี่เพ้ าของฮองเฮาใน
สมัยหลัง ทังในด้
้ านของสีผ้าและลวดลาย ที่ในสมัยหลังมีพฒ
ั นาการด้ านสีสนั และรายละเอียด
มากขึ ้นในเวลาต่อมา
นอกจากหลักฐานที่ เ ป็ นชุดจริ ง แล้ ว ยัง มี การพบภาพวาดของฮองเฮาแบบไม่เป็ น
ทางการอยู่ด้วย เป็ นภาพวาดของฮองเฮาเสี ้ยวอี ้ฉุน (ภาพที่ 26) จากการสังเกตจะพบว่าลักษณะ
ของชุดนันมี
้ ไม่ได้ มีลกั ษณะเป็ นชุดกี่เพ้ าตามแบบชาวแมนจูแต่ประการใด กลับมีลกั ษณะเหมือน
ชุดของชาวฮัน่ ที่นิยมทําชุดกระโปรงที่มีลกั ษณะโคร่ง ไม่พอดีตวั แขนเสื ้อมีขนาดกว้ าง มีลกั ษณะ
คล้ ายกับชุดของสตรี ช าวฮั่นในสมัยราชวงศ์หมิ ง (ภาพที่ 27) 45 โดยภาพนีเ้ ป็ นภาพที่ กําลัง ทรง
สําราญอิริยาบถเป็ นส่วนพระองค์กบั พระโอรส ชุดแบบสตรี ชาวฮัน่ ที่พนะนางทรงสวมใส่อยู่จึงยิ่ง
เป็ นการเน้ นยํ ้าในชาติกําเนิดที่เป็ นชาวฮัน่ ของพระนาง การใช้ ชีวิตประจําวันเกี่ยวกับ การแต่งกาย
ของพระนางจึงยังรับวัฒนธรรมชาวฮัน่ มาใช้ อยูน่ นั่ เอง
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3.สรุป
แม้ วา่ ชาวต่างชาติในอดีตต่างหลงใหลในวัฒนธรรมชาวฮัน่ แต่เมื่อชาวแมนจูได้ เข้ ามา
ล้ มอํานาจราชวงศ์หมิงและก่อตังราชวงศ์
้
ชิงขึ ้น กลายเป็ นผู้ปกครองแผ่นดินจีนได้ สําเร็ จ ชาวแมนจู
เองก็ไม่ได้ ละทิ ้งวัฒนธรรมของตนเอง โดยเฉพาะการแต่งกายซึ่งเป็ นสิ่งที่มองเห็นได้ อย่างชัดเจน
ที่ สุ ด ในขณะที่ ช ายชาวฮั่น ถู ก บัง คับ ให้ โกนผมหน้ าและไว้ ผมเปี ยแบบชายชาวแมนจู แต่
การแต่งกายของหญิงชาวแมนจูและฮัน่ กลับมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชดั เจน อย่างไรก็ตาม
วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวแมนจูที่เข้ ามาปกครองจีนกว่า 200 ปี ก็ถกู หลอมรวมเข้ าเป็ นหนึ่ง
ของวัฒนธรรมจีนในปั จจุบนั
การแต่งกายของสตรี ชนชันสู
้ งในสมัยราชวงศ์ชิง แต่เดิมอาจมีลกั ษณะที่ไม่เด่นชัดมาก
แต่เมื่อถึงรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลง(ค.ศ.1735-1795) มีการจัดรูปแบบของเครื่ องแต่งกายให้
สอดคล้ องไปกับยศตําแหน่งของแต่ละบุคคลและตามวาระโอกาส ซึ่งโดยส่วนมากเครื่ องแต่งกายที่
45

HuaMei.Chinese Clothing, 57
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เป็ นทางการและกึ่งทางการจะมีพื ้นฐานมาจากเครื่ องแต่งกายของบุรุษ ขณะเดียวกันเครื่ องแต่ง
กายแบบไม่เป็ นทางการก็มีความสําคัญและถูกดัดแปลงให้ กลายเป็ นชุดกี่ เพ้ าตามแบบสมัยนิยม
มากขึ ้นเมื่อประเทศจีนเข้ าสูย่ คุ สาธารณรัฐในเวลาต่อมา
ชุดฮองเฮาของจริ ง และภาพวาดบุคคลหรื อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ในรั ช สมัยจักรพรรดิ
เฉียนหลงนัน้ เมื่อมีการนํามาศึกษาควบคูไ่ ปกับข้ อมูลเอกสารแล้ วทําให้ ทราบว่าชุดมังกรหรื อชุดที่
เป็ นทางการและกึ่งทางการของฮองเฮามีลกั ษณะที่เป็ นระเบียบแบบแผนแน่นอน ในขณะที่ชุด
แบบไม่เป็ นทางการยังพบหลักฐานไม่มากนัก อย่างไรก็ดีหลักฐานภาพวาดสตรี ที่มีฐานะตํ่ากว่า
ฮองเฮาอย่างเช่นพระสนม น่าจะเป็ นหลักฐานที่นํามาเปรี ยบเทียบได้ อยู่บ้าง โดยจะมีการนํามา
ศึกษาเปรี ยบเทียบกับชุดฮองเฮาในละครจีนชุด เรื่ อง “องค์หญิงกํามะลอ” ในบทถัดไป

ภาพที่ 1 ชุดมังกรแบบกึ่งทางการ สาหรับตาแหน่ งพระสนม ช่ วงปลายคริสต์ ศตวรรษที่ 18
ที่มา : John E. Vollmer. Ruling from the Dragon Throne : Costume of Qing Dynasty (1644-1911), 92

ภาพที่ 2 ภาพโฆษณาในทศวรรษ 1930 แสดงภาพของสตรีชาวจีนในชุดฉีผาว(Qipao) หรือ กี่เพ้ า
ที่มา : Wikipedia. กี่เพ้ า. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556, http://commons.wikimedia. org/ wiki/
File:Qipao1.jpg
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ภาพที่ 3 เสือ้ ของสตรีชาวฮั่น ในสมัยราชวงศ์ ชิง คอเสือ้ มีลกั ษณะตัง้ ขึน้ และแขนเสือ้ มีขนาดกว้ าง
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 ในสมัยราชวงศ์ ชิง
ที่มา : John E. Vollmer. Decoding Dragons : Status Garments in Ch’Ing Dynasty China, 52
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ภาพที่ 5 ลาย Lishui ซึ่งอยู่บริเวณชายกระโปรงของชุดมังกร สมัยราชวงศ์ ชิง
ที่มา : An Embroidered LISHUI Stripe Fragment FROM an Imperial Dragon Robe Qianlong Period
(1736-1795). เข้ าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556, www.Christies.com/lotfinder/textiles-costume/an embroidered-lishui-stripe-fragment-from-an-5048779-details.aspx

ภาพที่ 6 ภาพวาดไทเฮาเสีย้ วเชิ่งเซี่ยน(ค.ศ.1692-1777) พระราชชนนีของจักรพรรดิเฉียนหลง
ที่มา : Wikipedia. จักรพรรดินีเสีย้ วเชิ่งเซี่ยน. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556, http://en. wikimedia.
org/ wiki/พระพันปี หลวงเสี ้ยวเชิ่งเซี่ยน
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ภาพที่ 7 ภาพวาดพระสนมชุนฮุย(ชุนฮุยหวงกุ้ยเฟย) ในจักรพรรดิเฉียนหลง ทรงอยู่ในชุดมังกรแบบ
เป็ นทางการ

ที่มา : Wikipedia. พระมเหสีชุนฮุย. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556, http://en.wikimedia.
org/ wiki/พระมเหสีชนุ ฮุย.

ภาพที่ 8 ภาพวาดจักรพรรดิเฉียนหลง ในฉลองพระองค์ มังกร สาหรับวาระที่เป็ นทางการ
ที่มา : Wikipedia. จักรพรรดิเฉียนหลง. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556, http://en.wikimedia. org/
wiki/จักรพรรดิเฉียนหลง.

22

ภาพที่ 9 พระมาลาของจักรพรรดิ(ซ้ าย) พระมาลาของฮองเฮา(ขวา)
ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 36.

ภาพที่ 10 ชุดกึ่งทางการของพระสนมที่มีพระยศสูงในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง
ลายนกฟี นิกส์

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

ภาพที่ 12 ภาพวาดพระสนมหรง หรือพระสนมเซียงเฟย ในจักรพรรดิเฉียนหลง
ทรงอยู่ในชุดกี่เพ้ า สาหรับวาระไม่ เป็ นทางการ
ที่มา : Wikipedia. Fragrant Concubine. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556, http://en.wikimedia. org/
wiki/Fragrant_Concubine.
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ภาพที่ 13 ภาพวาดพระสนมหรง แต่ งองค์ ด้วยเครื่องแต่ งกายของสตรีชาวตะวันตก
ที่มา : Wikipedia. Fragrant Concubine. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556, http://en.wikimedia. org/
wiki/Fragrant_Concubine.

ภาพที่ 14 ภาพวาดของมาดาม ดูว์ บารี(ค.ศ.1743-1793) พระสนมเอกในพระเจ้ าหลุยส์ ท่ ี 15
แห่ งฝรั่งเศส

ที่มา : Linotte Melodieuse. A Wronged Woman: The Portrayal of Madame du Barry.เข้ าถึง
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557, http://persephonemagazine.com/2013/01/a-wronged-womanthe-portrayal-of-madame-du-barry/.

25

ภาพที่ 15 ภาพวาด ฮองเฮาเสียนฉุน ในจักรพรรดิเฉียนหลง แต่ งองค์ ด้วยชุดมังกร
สาหรับวาระที่เป็ นทางการ
ที่มา : Wikipedia. จักรพรรดินีเสีย้ วเสียนฉุน. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556, http://th. wikipedia. org/
wiki/.จักรพรรดินีเสี ้ยวเสียนฉุน.

ภาพที่ 16 ชุดมังกรของฮองเฮา ในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง ตัดเย็บจากผ้ าไหมสีเหลือง
ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 47.
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ภาพที่ 17 ชุดมังกรของจักรพรรดิเฉียนหลง
ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 40.

ภาพที่ 18 สัญลักษณ์ มงคล 8 ประการของพุทธศาสนามหายาน
ที่มา : Cammann, Schuyler. China Dragon Robes, 96.
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ภาพที่ 19 สัญลักษณ์ มงคล 8 ประการของลัทธิเต้ า
ที่มา : Cammann, Schuyler. China Dragon Robes, 96.

ภาพที่ 20 ภาพวาดฮองเฮาจี ้ฮองเฮา ในจักรพรรดิเฉียนหลง
ที่มา : Wikipedia. จักรพรรดินีจี.้ เข้ าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556, http://th.wikipedia.org/wiki/
จักรพรรดินีจี ้.
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ภาพที่ 21 ภาพวาดฮองเฮาเสีย้ วอีฉ้ ุน หรือฮองเฮาเว่ ยเจีย และพระสนมในจักรพรรดิเฉียนหลง
แต่ งองค์ ด้วยชุดมังกรแบบกึ่งทางการสีเหลือง
ที่มา : Wikipedia. Empress Xiaoyichun เข้ าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556, http://th. wikipedia. org/
wiki/.Empress_Xiaoyichun.

ภาพที่ 22 ภาพวาดฮองเฮาเสีย้ วอีฉ้ ุน หรือฮองเฮาเว่ ยเจีย ในจักรพรรดิเฉียนหลง
แต่ งองค์ ด้วยชุดมังกรแบบกึ่งทางการสีแดง สาหรับใช้ ในพระราชพิธีสาคัญ
ที่มา : Wikipedia. Empress Xiaoyichun เข้ าถึงเมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556, http://th. wikipedia. org/
wiki/.Empress_Xiaoyichun.
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ภาพที่ 23 ชุดกี่เพ้ าของฮองเฮา ในรัชสมัยจักรพรรดิกวางซวี่ (ค.ศ.1875-1908)
ที่มา : John E. Vollmer. Ruling from the Dragon Throne : Costume of Qing Dynasty (1644-1911), 92.

ภาพที่ 24 ชุดฮองเฮา แบบไม่ เป็ นทางการ ในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง
ตัดเย็บจากผ้ าต่ วนแพรสีบลอนซ์ หรือผ้ าซาติน ลายผีเสือ้
ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 56.
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ภาพที่ 25 ชุดฮองเฮาแบบไม่ เป็ นทางการ ในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง
ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 70.

ภาพที่ 26 ภาพวาดฮองเฮาเสีย้ วอีฉ้ ุน ในจักรพรรดิเฉียนหลง ทรงสาราญอิริยาบถส่ วนพระองค์
พระโอรส แต่ งองค์ อยู่ในชุดแบบไม่ เป็ นทางการ ซึ่งมีลักษณะเป็ นชุดของสตรีชาวฮั่น
ในสมัยราชวงศ์ หมิง
ที่มา : Wikipedia. Empress Xiaoyichun เข้ าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556, http://th. wikipedia. org/
wiki/.Empress_Xiaoyichun.
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ภาพที่ 27 การแต่ งกายของสตรีสมัยราชวงศ์ หมิง
ที่มา : HuaMei.Chinese Clothing, 56.

บทที่ 3
ชุดฮองเฮา รัชกาลจักรพรรดิเฉียนหลง ในละครจีนชุดเรื่อง “องค์ หญิงกํามะลอ”
ฉบับปี 2011
เนื ้อหาของละครจีนชุดเรื่ อง “องค์หญิงกํามะลอ” มีตวั ละครเอกที่เป็ นสตรี เรื่ องราว
ส่วนใหญ่จงึ กล่าวถึงราชสํานักฝ่ ายในในรัชกาลจักรพรรดิเฉียนหลงเป็ นหลัก เครื่ องแต่งกายของตัว
ละครแต่ล ะตัวมี ค วามแตกต่างกัน เพราะมี การกํ า หนดฐานันดรกันอย่างชัดเจน ตัง้ แต่ไ ท เฮา
ฮองเฮา พระสนมซึง่ มีการจัดลําดับพระยศสูงและรองลงไป องค์หญิง เชื ้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง รวมถึง
นางกํานัลที่รับใช้ อยูท่ างฝ่ ายในเป็ นต้ น
ถึง แม้ ว่าฮองเฮาจะไม่ใ ช่ตัวละครเอกของละครเรื่ อ งนี ้ แต่ด้ วยเครื่ องแต่ง กายที่ มี
ความโดดเด่นและพิถีพิถนั มากกว่าตัวละครอื่น ๆ ที่เป็ นฝ่ ายหญิง จึงเป็ นสิ่งที่จะมีการนํามาศึกษา
ถึงรู ปแบบและรายละเอียดว่าผู้สร้ างละครเรื่ องนีส้ ามารถทําเครื่ องแต่งกายได้ สมจริ ง ตรงตาม
รัชสมัยของจักรพรรดิเฉี ยนหลงได้ มากน้ อยเพียงใด โดยจะมี การศึกษาจากเครื่ องแต่งกายของตัว
ละครฮองเฮาเปรี ยบเทียบกับเครื่ องแต่งกายฮองเฮาในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงโดยตรง รวมถึงมี
การเปรี ยบเทียบกับเครื่ องแต่งกายของฮองเฮาในสมัยหลังซึง่ สามารถค้ นหาหลักฐานได้ ชดั เจนมาก
ขึ ้นทังที
้ ่เป็ นชุดจริงที่จบั ต้ องได้ รวมถึงหลักฐานภาพถ่ายที่เกี่ยวข้ องด้ วย
เครื่ องแต่งกายของฮองเฮาที่ปรากฏในละครจีนชุดเรื่ ององค์หญิงกํามะลอนันมี
้ ทงชุ
ั้ ด
มังกรสําหรับวาระที่เป็ นทางการ และชุดที่มีลกั ษณะไม่เป็ นทางการเป็ นที่น่าสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่
ปรากฏชุดแบบกึ่งทางการอยู่ในละครเรื่ องนีเ้ ลย ทัง้ ๆ ที่หลักฐานภาพวาดในรัชสมัยจักรพรรดิ
เฉี ยนหลงพบว่ามีภาพที่ฮองเฮาทรงสวมใส่ชุดแบบกึ่งทางการอยู่พอสมควรในกรณีนี ้ผู้สร้ างอาจ
ไม่ได้ คํานึงถึงรายละเอียดของชุดฮองเฮาในแบบอื่น ๆ มากนัก เรื่ องจากตัวละครฮองเฮาไม่ได้ เป็ น
ตัวละครเอกของเรื่ องดังนันในบทนี
้
้จึงจะกล่าวถึงชุดมังกรของฮองเฮาสําหรับวาระที่ เป็ นทางการ
และแบบไม่เป็ นทางการซึง่ ปรากฏอยูใ่ นละครเรื่ องนี ้เป็ นสําคัญ
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1.ชุดฮองเฮาแบบเป็ นทางการ(ชุดมังกร)
ในละครจีนชุดเรื่ อง “องค์หญิงกํามะลอ” พบว่ามีฉากที่ปรากฏชุดมังกรของฮองเฮาใน
จักรพรรดิเฉี ยนหลงอยู่ไม่มาก ลักษณะเป็ นชุดสีแดงเลือดนกทัง้ ชุด(ภาพที่ 28) มีส่วนประกอบ
ต่างๆ บนชุดได้ แก่ ผ้ าคลุมไหล่สีดําที่ มีลักษณะเป็ นปี กกว้ าง เสือ้ คลุมชัน้ นอกหรื อเสื อ้ กั๊กเป็ นสี
เดียวกันกับชุดมังกร มีการแบ่งผังลายบนเสื ้อชันนอกนี
้
้เป็ นแนวขวางแบบกว้ าง ๆ ส่วนใหญ่พบว่า
มีการใส่ลวดลายมังกรหรื อก้ อนเมฆลงไป สายคาดบริ เวณแขนเสื ้อและกระดุมของเสื อ้ นอกนี ้ใช้ สี
เหลืองที่ตดั กันกับสีแดงเลือดนกพอดี1
จากทังหมดที
้
่กล่าวมา จะพบว่าชุดมังกรชุดนี ้มีส่วนประกอบที่ตรงตามแบบแผนของ
ราชสํานักชิงทุกประการหากแต่จะต้ องมีการตรวจสอบถึงรายละเอียดอื่น ๆ ให้ ชดั เจนมากขึ ้น ทังใน
้
ด้ านของลวดลาย และสีที่ใช้ กบั ชุดมังกร เพื่อให้ ได้ ทราบว่าชุดมังกรของฮองเฮาที่พบในละครนันมี
้
ความสมจริ ง ตามหลัก ฐานใน รั ช สมัย จัก รพรรดิ เ ฉี ย นหลงมากน้ อยเพี ย งใด โดยจะต้ อ งมี
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรูปแบบที่แตกต่างกันนี ้ในลําดับต่อไป
ชุดมังกรของฮองเฮาที่ปรากฏในละครเรื่ ององค์หญิ งกํ ามะลอ พบว่ายังมีส่วนที่ผิด
แปลกไปจากรูปแบบของชุดมังกรของจริ งในรัชกาลจักรพรรดิเฉียนหลงเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในส่วนของการทําลวดลายบนเสือ้ คลุมชัน้ นอกหรื อเสือ้ กั๊กที่มีการแบ่ง ลายเป็ นแนวขวางขนาด
กว้ าง ๆ และมีการใส่ลวดลายมังกรและก้ อนเมฆลงไป ลักษณะของการวางผังลายที่กล่าวมานี ้ไม่
พบอยู่ในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง แต่มีการพบอยู่บนชุดมังกรของจักรพรรดินีเสี ้ยวเค่อหมิ่น(วัน่
หรง) ในจักรพรรดิผู่อี๋ หรื อ ปูยี (ค.ศ.1908-1911) จักรพรรดิองค์สุดท้ ายแห่งราชวงศ์ชิง ซึ่งอยู่
ในช่วงปลายก่อนที่ราชวงศ์ชิงจะล่มสลาย2(ภาพที่ 29)
ขณะเดียวกันเมื่อมีการสังเกตตัวละครที่เป็ นสตรี ตวั อื่น ๆ ก็พบว่าชุดมังกรของตัวละคร
พระสนมหลิ งเฟยซึ่ง อยู่ในฉากเดียวกันกับฮองเฮานัน้ มีการทําลายมัง กรสองตัวเลื อ้ ยอยู่คู่กัน
บริ เวณด้ านหน้ าของตัวเสื ้อในลักษณะเดียวกันทังสองพระองค์
้
โดยมีกระดุมผ่าด้ านหน้ าของตัว
เสื ้อ คัน่ กลางระหว่างลายมังกรสองตัวเอาไว้ (ภาพที่ 30) รูปแบบการวางผังลายของตัวละครทังสอง
้
ตัวนี ช้ วนให้ นึกถึง ลวดลายของเสื อ้ คลุม ชัน้ นอกที่ ปรากฏบนภาพวาดของไทเฮา ฮองเฮา และ
พระสนมในจักรพรรดิเฉี ยนหลงเป็ นอย่างยิ่ง และยังเป็ นที่สงสัยว่าเหตุใดชุดมังกรของตัวละคร
ฮองเฮามีลวดลายที่แปลกออกไปจากตัวละครตัวอื่น รวมทังยั
้ งเป็ นลวดลายที่พบในสมัยหลังอีก
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ชุดมังกรของเชือ้ พระวงศ์ที่เป็ นสตรี มีการใช้ สีอื่น ๆ นอกจากสีเหลืองด้ วย สีเหลืองน่าจะ
เป็ นสีที่สําคัญที่สดุ เนื่องจากใช้ เป็ นสีประจําองค์จกั รพรรดิด้วย
2
รวิโรจน์. ปูยี จักรพรรดิองค์ สุดท้ ายราชวงศ์ จีน. (กรุ งเทพ : อนิเมทกรุ๊ ป,2554), 85.
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ด้ วย คงเป็ นไปไม่ได้ หากจะกล่าวว่าผู้สร้ างละครเรื่ องนี ้ไม่ได้ ศกึ ษารายละเอียดทางด้ านลวดลายที่
อยูบ่ นชุดมังกรในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงเลย เนื่องจากลวดลายในสมัยดังกล่าวก็ยงั ปรากฏให้
เห็นอยูใ่ นละครด้ วย แม้ จะเป็ นตัวละครอื่นที่ไม่ใช่ฮองเฮาก็ตาม
นอกจากเรื่ องลวดลายบนชุดมังกรที่ไม่ตรงตามรูปแบบในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง
แล้ ว สี ของ ชุดมัง กรก็ เป็ นอีกหนึ่ง ประเด็นที่ มี ความสํ าคัญมากสํ าหรั บการศึกษาชุดมัง กรของ
ฮองเฮาในละครเรื่ องนี ้ ตามหลักฐานภาพวาดของฮองเฮาหรื อพระสนมในราชสํานักชิงไม่ว่ารัชกาล
ใดชุดมังกรที่ใช้ สําหรับวาระที่เป็ นทางการ พบว่าจะมีการใช้ ผ้าสีเหลืองในการตัดเย็บทังสิ
้ ้น เพื่อ
เป็ นการสร้ างเครื่ องแต่ง กายเลียนแบบ ชุดมัง กรของจักรพรรดิผ้ ูเป็ นพระสวามี อันเป็ นไปตาม
กฎระเบียบของราชวงศ์ชิงที่กําหนดในสตรี ใน ราชสํานักแต่งกายให้ มีลกั ษณะเดียวกันกับ บิดา
สามี หรื อบุตรชาย3
อย่างไรก็ตามจากที่มีการอธิบายลักษณะสีชดุ มังกรของฮองเฮาในละครว่าเป็ นสีแดง
เลือดนกทังชุ
้ ด นัน้ ทําให้ เกิดคําถามว่า ตามสภาพความเป็ นจริ งในยุคสมัยนัน้ ชุดที่ใช้ สําหรับวาระ
ที่เป็ นทางการเช่นนี ้มีการนําผ้ าสีอื่น ๆ มาตัดเย็บด้ วยหรื อไม่ เพราะโดยปกติ มีการใช้ สีเหลืองเพียง
สีเดียวเท่านันสํ
้ าหรับวาระที่เป็ นทางการด้ วยเหตุนี ้จึงมีการค้ นหาหลักฐานข้ อมูลเกี่ยวกับสีของชุด
มังกรทังของบุ
้
รุษและสตรี ในราชสํานักชิงเรื่ อยมาตังแต่
้ ในยุคต้ นจนถึงยุคปลาย 4พบหลักฐานผ้ าสี
แดงผืนหนึ่งในรัชสมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลง ซึ่งมีการทําลวดลายมังกรเอาไว้ แล้ ว แต่ตามหลักฐาน
เอกสารกล่าวว่าผ้ าผื นนี ใ้ ช้ สํ าหรั บการตัด เย็บเป็ นชุดมัง กรแบบกึ่ง ทางการถวายแด่จักรพรรดิ
(ภาพที่ 31) ยิ่งไปกว่านัน้ ยังมีการพบชุดมังกรของฮองเฮาที่เป็ น สีแดง จากภาพวาดของฮองเฮา
เสี ้ยวอี ้ฉุนหรื อพระสนมหลิงเฟยในจักรพรรดิเฉี ยนหลง(ภาพที่ 22) แต่เป็ นชุดที่ใช้ สําหรับวาระกึ่ง
ทางการเท่านัน้
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Cammann,Schuyler.China Dragon Robes, 69
4
ในยุคปลายของราชวงศ์ ชิงเทคโนโลกยี จากตะวั นตกเริ่ มเข้ ามามีบทบาทในประเทศจี น
หนึ่งในนัน้ คือเทคโนโลยี ด้านการถ่ายภาพ หลักฐานที่พบในยุคปลายราชวงศ์ ชิงโดยส่วนมากจึงเป็ น
ภาพถ่ายเก่าสีขาว-ดํา ทําให้ ไม่ทราบรายละเอียดเรื่ องสีชุดมังกรของฮองเฮาในยุคปลายมากนัก แต่ก็มี
การสันนิษฐานว่ายังคงมีการใช้ สีเหลืองเช่นเดียวกันกับในอดีต เพื่อเป็ นการทําตามกฎระเบียบที่มีมา โดย
ที่ สีเหลืองก็ยังคงเป็ นสีที่มีความสํ าคัญและเป็ นสัญลักษณ์ ข องจัก รพรรดิเรื่ อยมา สตรี ที่ อยู่รายล้ อม
จักรพรรดิจงึ ต้ องแต่งกายให้ มีความสอดคล้ องกับตัวจักรพรรดิด้วยเช่นกัน
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จากชุดมังกรสี แดงที่ พบทัง้ ของจักรพรรดิและฮองเฮานี เ้ ป็ นชุดที่ ใช้ สําหรั บวาระกึ่ง
ทางการทังคู
้ ่ จึงเป็ นที่น่าสังเกตว่า ชุดมังกรที่ใช้ ผ้าสีอื่น ๆ นอกเหนือจากสีเหลืองน่าจะใช้ สําหรับ
วาระที่เป็ นกึ่งทางการมากกว่า ในขณะที่วาระที่เป็ นทางการ จะมีการใช้ ชดุ มังกรสีเหลืองเท่านัน้ ซึ่ง
ในละครเรื่ ององค์หญิ งกํ ามะลอ มี การนําเสนอรู ปแบบชุดมัง กรของฮองเฮาได้ ผิดแปลกไปจาก
หลักฐานที่พบในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงไปมากในด้ านของการวางผังลวดลายบนชุด รวมถึงมี
ความผิดแปลกไปจากหน้ าที่การใช้ งานจริ งในเรื่ องของสีชดุ มังกร ที่ชดุ ฮองเฮาในละครน่าจะใช้ ผ้าสี
เหลืองในการตัดเย็บจึงจะเหมาะสมกว่านัน่ เอง
อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียดบางส่วนของชุดมังกรก็ยงั มีประเด็นที่น่าสนใจ ในเรื่ อง
ของสีเสื ้อคลุมชันนอก
้
ดังที่กล่าวไปในข้ างต้ นว่าชุดฮองเฮาในละครมีการใช้ สีผ้าในการตัด เย็บที่ผิด
แปลกไปจากหน้ าที่ การใช้ งานจริง โดยมีการใช้ สีแดงเลือดนกเช่นเดียวกับชุดมังกร จากการค้ นหา
หลักฐานเกี่ยวกับเสื ้อคลุมชันนอกนี
้
้ ส่วนใหญ่ล้วนพบแต่ที่เป็ นสีเข้ มทึบซึ่งเป็ นสีนํ ้าเงิน -ดําทังสิ
้ ้น
(ภาพที่ 32) ดังนัน้ เสือ้ คลุมชัน้ นอกที่พบบนตัวละครฮองเฮา นอกจากจะมีลวดลายที่ไม่ตรงกับ
รัชสมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลงแล้ ว สีของเสื ้อที่เองก็น่าจะมาจากแรงบันดาลใจของผู้สร้ างละครเอง
ที่ต้องการให้ สีของเสือ้ คลุมเป็ นสีเดียวกับชุด โดยคํานึง ถึง ความสวยงามด้ านการแต่งกายของ
ตัวละครให้ มีความโดดเด่น สอดคล้ องกับตําแหน่งของตัวละครตัวนี ้ได้ เป็ นอย่างดี
ยัง มี ส่วนประกอบบนชุด มัง กรที่ สํ าคัญ อี ก สิ่ง หนึ่ง คื อ พระมาลาของฮองเฮาที่ ใ ช้
สําหรับพระราชพิธีที่เป็ นทางการ พบว่าพระมาลาของฮองเฮานันพบว่
้
ามีการประดับประดาให้ มี
ความวิจิตรบรรจงมากกว่าพระมาลาของจักรพรรดิ(ภาพที่ 33) ซึ่งอาจเป็ นการสื่อถึงความเป็ น
สตรี เพศที่ยงั คงคํานึงถึงในเรื่ องความสวยงามของเสื ้อผ้ าอาภรณ์ และยังเป็ นการบ่งบอกพระยศที่
สูงกกว่าสตรี ทงปวงในแผ่
ั้
นดิน พระมาลาทัง้ ของจักรพรรดิและฮองเฮาต่างมีการแบ่งการใช้ งาน
ตามฤดูกาล สันนิษฐานว่าพระมาลาของฮองเฮาน่าจะมีรูปทรงและลักษณะที่ไม่ต่างกันมากนัก
พระมาลาที่ใช้ ในฤดูหนาวจะทําจากขนสัตว์ที่มีความหนานุ่ม ซึ่งเป็ นขนของสัตว์ที่มีลกั ษณะคล้ าย
พังพอน ในขณะที่พระมาลาในฤดูร้อนจะทําจากขนแกะ พระมาลาทัง้ สองแบบนีม้ ีการใช้ พู่ใน
การตกแต่ง บริ เวณส่วนยอดแบ่งเป็ น 3 ชัน้ แต่ละชันประดั
้
บด้ วยไข่มุก สลับไปกับหงส์ทองหรื อ
นกฟี นิกซ์ที่เลี่ยมหินมีคา่ อยูด่ ้ วย(ภาพที่ 34)5
ในส่วนของพระมาลาที่ใช้ กบั ชุดมังกรในละครเรื่ องนี ้มีส่วนประกอบไม่แตกต่างไปจาก
ของจริงมากนัก ในละครจะพบว่าส่วนยอดมีลกั ษณะยืดสูงขึ ้น แต่ก็ยงั มีการใช้ ไข่มกุ ในการประดับ
พระมาลาอยูเ่ ช่นเดิม มีการประดับเพิ่มขึ ้นมาเล็กน้ อยในบางส่วน คือ มีการนําสร้ อยไข่มกุ เส้ นเล็กๆ
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Zhou Xun,Gao Chunming.5,000 Years of Chinese Costumes, 178.
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มาห้ อยระโยงไว้ โดยรอบ พระมาลาเท่านัน้ (ภาพที่ 35) ซึ่ง เป็ นการดัดแปลงหรื อเกิ ด จากแรง
บันดาลใจของผู้สร้ างละครเองที่ต้องการให้ เครื่ องแต่งกายของตัวละครนันมี
้ ความสวยงามมากขึ ้น
แม้ จะมีลกั ษณะที่เกินไปจากความเป็ นจริงเมื่อละครถูกถ่ายทอดออกมา
โดยสรุ ปชุดมังกรของสตรี ในราชสํานักชิงนันมี
้ ส่วนประกอบที่ค่อนข้ างตายตัว ตังแต่
้
กระโปรงยาวคลุม ทัง้ ตัวหรื อ ที่ เ รี ย กว่า กี่ เ พ้ า เสื อ้ คลุม ชัน้ นอก รวมถึ ง ผ้ าคลุม ไหล่ที่มี ปีกกว้ า ง
สําหรับลักษณะของการทําลวดลายบนชุดนันอาจเปลี
้
่ยนไปตามความคิดหรื อรสนิยมในช่วงเวลา
นัน้ การทํ า ชุด มัง กรของตัว ละครฮองเฮาที่ ไ ม่ส อดคล้ อ งกับ หลัก ฐานจริ ง ในรั ช กาลจัก รพรรดิ
เฉี ย นหลง นอกจากแรงบัน ดาลของผู้ส ร้ างละครในการเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดบางส่ ว นให้ มี
ความสวยงามแล้ ว หลักฐานในสมัยหลังก็เป็ นสิ่งสําคัญมากในการนํามาเป็ นต้ นแบบ โดยเฉพาะ
หลักฐานจากภาพถ่ายเก่า ด้ วยในยุคหลังเริ่ มมีเทคโนโลยีการถ่ายภาพเข้ ามา ทําให้ มีการบันทึก
รู ปแบบของฉลองพระองค์ในแบบต่าง ๆ ได้ ชดั เจนขึ ้น การนําหลักฐานภาพถ่ายมาเป็ นต้ นแบบ
ของการสร้ างเครื่ องแต่งกาย จึงเป็ นการง่ายกว่าการแกะลายจากภาพวาดเก่า
อย่างไรก็ตามรูปแบบชุดมังกรในรัชกาลจักรพรรดิเฉียนหลงก็ยงั ปรากฏอยู่บนชุดมังกร
ของตัวละครอื่น ๆ เช่น พระสนม ดังนัน้ จึงมีการสันนิษฐานต่อมาอีกว่า เหตุที่มีการชุดมังกรของ
ฮองเฮาขึ ้นมาให้ มีความแตกต่างจากตัวละครที่เป็ นสตรี ตวั อื่น ๆ อย่างสิ ้นเชิงนัน้ อาจเป็ นเพราะ
ตําแหน่งของฮองเอาเป็ นตําแหน่งที่มีความสําคัญมากในฐานะผู้ที่อยู่เคียงคูจ่ กั รพรรดิ ผู้สร้ างละคร
จึงต้ องการเน้ นยํ ้าความสําคัญนี ้โดยการถ่ายทอดออกมาทางด้ านการแต่งกายให้ ชดุ ของฮองเฮามี
ลักษณะพิเศษกว่าตัวละครสตรี ตวั อื่น ๆ นัน่ เอง
2.ชุดฮองเฮาแบบไม่ เป็ นทางการ
ในละครชุดองค์หญิงกํามะลอ พบชุดของฮองเฮาแบบไม่เป็ นทางการหลายชุดด้ วยกัน
แต่ทุกชุดล้ วนแล้ วแต่มี ลักษณะโดยรวมเหมื อนกัน คือ ชุดกระโปรงยาวหรื อ “กี่ เพ้ า ” มีการติด
กระดุมที่ทําเยื ้องออกมาทางด้ านขวาของลําตัว มีลวดลายการประดับบนงานผ้ าอย่างสวยงาม โดย
ส่วนใหญ่นนจะพบเป็
ั้
นลายดอกไม้ สีของชุดแต่ละชุดมีการใช้ ผ้าตัดเย็บที่มีลวดลายและสีสนั สดใส
ยิ่งไปกว่านันพบว่
้
ามีการผูกผ้ าพันคอสีขาวที่มีการปั กลายบริเวณปลายผ้ าด้ วย(ภาพที่ 36)6
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การผูกผ้ าพันคอสีขาวที่มีลายปั กตรงปลายผ้ านี ้ พบอยู่ในภาพถ่ายเก่าของสตรี ชนั ้ สูงใน
ราชสํานักชิง ซึง่ อยู่ในช่วงหลังจักรพรรดิเฉียนหลงลงมาแล้ ว
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ในช่ ว งก่ อ นคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 19 ชุด แบบไม่ เ ป็ นทางการของฮองเฮามี ลัก ษณะ
คล้ ายคลึงกับจักรพรรดิ มีเพียงลวดลายดอกไม้ หรื อผีเสื ้อเท่านันที
้ ่จําแนกออกมาว่าเป็ นเสื ้อผ้ าของ
สตรี 7ชุดที่ไม่เป็ นทางการของฮองเฮาในจักรพรรดิเฉียนหลงพบหลักฐานอยู่ไม่มากนัก เป็ นชุดกี่เพ้ า
แขนยาวสีฟ้า ลวดลายของชุดเป็ นดอกไม้ เล็ก ๆ (ภาพที่ 25)
สําหรับหลักฐานภาพวาดของสตรี ในรัชกาลจักรพรรดิเฉี ยนหลง ไม่พบหลักฐานชุด
ฮองเฮาแบบไม่เป็ นทางการอยู่เลย นอกจากภาพของพระสนมหรง หรื อพระสนมเซียงเฟยซึ่งทรง
สวมใส่ชดุ กระโปรงยาวคอกลม และติดกระดุมเยื ้องมาทางด้ านขวาของลําตัว8 แขนเสื ้อมีลกั ษณะ
กว้ าง มีการทําขอบผ้ าบริ เวณแขนเสื ้อ และคอเสื ้อซึ่งเชื่อมต่อไปในตําแหน่งที่มีการติดกระดุม
ภายในขอบผ้ ามี ล วดลายของเมฆและดอกไม้ ซึ่ง คาดว่าน่าจะเป็ นลายดอกโบตั๋นตามแบบที่ มี
ความนิยมในศิลปะจีน (ภาพที่ 12) ภาพวาดของพระสนมหรงนี ้ซึง่ น่าจะนํามาใช้ เปรี ยบเทียบกันได้
กับชุดฮองเฮาในละครได้ เนื่องด้ วยหน้ าที่การใช้ งานของชุดที่ไม่เป็ นทางการและใช้ กนั เฉพาะฝ่ าย
ใน ลักษณะของชุดจึงไม่นา่ จะมีการแบ่งตําแหน่งชนชันกั
้ นมากนัก
เมื่อนําชุดของฮองเฮาในละครมาเปรี ยบเทียบกันกับชุดของฮองเฮาที่เป็ นหลักฐานจริ ง
จะพบว่ามีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชดั ในเรื่ องของสีสนั และลวดลาย หลักฐานชุดฮองเฮาเป็ น
ชุดที่มีลกั ษณะเรี ยบง่าย ไม่มีสีสนั ฉูดฉาดมากนัก เช่นเดียวกันกับชุดของพระสนมหรงที่ปรากฏใน
ภาพวาด ซึ่งถึงแม้ จะมีลวดลายบนชุด ก็เป็ นเพียงลายดอกไม้ เล็ก ๆ ประดับ ไม่มีความโดดเด่น
เท่าใดนัก แตกต่างกับชุดของฮองเฮาในละครที่เป็ นชุดกี่เพ้ าสีสนั สดใส ผ้ าที่ใช้ ตดั ชุดมีรายละเอียด
ของลวดลายดอกไม้ ม ากขึน้ ชวนให้ นึกถึงชุดของฮองเฮาในสมัยหลัง ที่พ บว่ามีการใช้ ผ้ าที่เน้ น
ลวดลายและมีสีสันสดใสมากขึน้ โดยเฉพาะในรัชสมัยจักรพรรดิกวางซวี่(ค.ศ.1875-1908)พบ
หลักฐานชุดแบบไม่เป็ นทางการของฮองเฮาจํานวนหลายชุด ทังแบบที
้
่ยงั มีการใช้ ลวดลายดอกไม้
หรื อเสื ้อตามเหมือนในช่วงก่อนคริ สต์ศตวรรษที่ 19 (ภาพที่ 37) และแบบที่ทําลวดลายขึ ้นมาใหม่
เช่น ลายนกกระเรี ยนและก้ อนเมฆบนชุดกี่เพ้ าสีนํ ้าเงิน (ภาพที่ 38) หรื อลายพวงองุ่นม่วงบนเสื ้อ
คลุมสีเหลือง(ภาพที่ 39) เป็ นต้ น
ทรงผมของสตรี ในราชสํานักชิงเมื่อสวมใส่ชดุ แบบไม่เป็ นทางการ โดยส่วนมากเราจะ
คุ้นเคยกับสตรี ที่สวมหมวกมีปีก 2 ข้ าง ตรงกลางหมวกประดับด้ วยดอกไม้ หมวกในลักษณะ นี ้
พบว่าเป็ นสิ่งที่ใช้ กนั ทังในหมู
้
เ่ จ้ านายที่เป็ นสตรี รวมถึงนางกํานัล(ภาพที่ 40) ในละครเรื่ ององค์หญิง
กํามะลอ พบว่าฮองเฮามี การสวมพระมาลาหลายแบบ รูปแบบที่ค้ นุ เคยที่สดุ นันเป็
้ นพระมาลา
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Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 67.
8
HuaMei.Chinese Clothing, 80.
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แบบที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น ปี กสอง ข้ างบนพระมาลาของฮองเฮามีการประดับรูปสัตว์ สันนิษฐาน
ว่าอาจเป็ นรู ปหงส์ฟ้า หรื อนกยูง ส่วนที่ต่อท้ ายลงมาจากปี ก 2 ข้ างของพระมาลามีการทําสาย
ห้ อยลงมา ซึง่ อาจทําจากโลหะที่เป็ นทองหรื อลูกปั ดก็เป็ นได้ (ภาพที่ 41)
ในรัชสมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลงไม่พบหลักฐานพระมาลาของฮองเฮาในลักษณะนี ้เลย
แต่คงเป็ นไปไม่ได้ ที่ผ้ ูส ร้ างจะออกแบบพระมาลาออกมาเองตามความคิดของตนโดยไม่อาศัย
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ และยังคงเป็ นข้ อสงสัยที่วา่ พระมาลาที่ปรากฏในละครนันเริ
้ ่ มมีการใช้
ตังแต่
้ ในช่วงเวลาใด หลักฐานเกี่ ยวกับเครื่ องประดับศีรษะส่วนมากนัน้ พบอยู่ในช่วงสมัยหลัง
จักรพรรดิเฉียนหลงลงมาแล้ ว โดยพบหลักฐานที่เก่าที่สุดบนภาพวาดของฮองเฮาเสี ้ยวฉวนเฉิง
(ภาพที่ 42) ในจักรพรรดิเต้ ากวง (ค.ศ.1821-1850)9 พระมาลาในลักษณะนี ้ยังพบเรื่ อยมา จาก
ภาพถ่ายของฮองเฮาเสี ้ยวติ ้งจิ่ง(หลงยู)่ ใน รัชสมัยของจักรพรรดิกวางซวี่ (ภาพที่ 43) พระมาลาใน
สมัยนี ้ยังมีขนาดปานกลาง โดยมีการนํามาเทียบกับพระมาลาของเจ้ านายสตรี องค์อื่น ๆ ในสมัย
เดียวกัน เช่น ซูสีไทเฮา(ภาพที่ 44) พระสนมเจิน(ภาพที่ 45) พระสนมในจักรพรรดิกวางซวี่ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้ าสู่รัชสมัยของจักรพรรดิผ่อู ี๋ พระมาลาของฮองเฮามีการทําขนาด
ใหญ่ขึ ้นมาก โดยพบจากภาพถ่ายของฮองเฮาเสี ้ยวเค่อหมิ่น(วัน่ หรง) ในจักรพรรดิผ่อู ี๋(ภาพที่ 46)
เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับในละครเรื่ ององค์หญิงกํามะลอ พบว่าพระมาลาของฮองเฮาในละครมี
ขนาดและรู ปทรงที่ใกล้ เคียงกั บพระมาลาในรัชสมัยจักรพรรดิผู่อี๋มากที่สุด ในขณะที่การค้ นหา
หลักฐานในช่วงก่อนรัชกาลจักรพรรดิเฉี ยนหลงและในรัชกาลจักรพรรดิเฉี ยนหลงเองนัน้ ไม่พบ
หลักฐานพระมาลาเช่นนี ้เลย พบเพียงปิ่ นปั กผมของสตรี ที่มีลักษณะเรี ยบง่าย(ภาพที่ 47) ซึ่งใน
ภาพที่วาดของพระสนมหรง ที่ทรงสวมใส่ชดุ กี่เพ้ าในวาระที่ไม่เป็ นทางการ ก็พบว่าพระนางไม่ได้ มี
การสวมใส่พระมาลา แต่มีการใช้ ปิ่นและดอกไม้ เล็ก ๆ ประดับพระเกศาเท่านัน้
ขณะเดียวกันในละครจีนเรื่ องอื่นที่มีเนื ้อหาอยู่ในช่วงต้ นราชวงศ์ชิง และใกล้ เคียงกับ
รัชสมัยของจักรพรรดิเฉี ยนหลง ก็ถ่ายทอดลักษณะการแต่งกายของสตรี แมนจู โดยมีการใช้ พระ
มาลาแบบมีปีกสองข้ าง ประดับด้ วยดอกไม้ เช่นเดียวกันกับในเรื่ ององค์หญิงกํามะลอ เช่น ละคร
เรื่ อง Bu bu jing xin หรื อ Scarlet Heart ซึ่งมีเนื ้อหาอยู่ในรัชสมัยของจักรพรรดิคงั ซีถึงจักรพรรดิ
ยงเจิ ้ง พระอัยกาและพระราชบิดาในจักรพรรดิเฉีย นหลง (ภาพที่ 48) ยิ่งไปกว่านันพระมาลาของ
้
ฮองเฮาในละครเรื่ องนี ้ก็พบว่ามีขนาดใหญ่และมีการประดับประดาอยู่มากมาย คล้ ายคลึงกับพระ
มาลาที่พบในภาพถ่ายของฮองเฮาในสมัยหลัง (ภาพที่ 49) จากการสังเกตที่พบได้ นี ้ ทําให้
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Wikipedia.จักรพรรดินีเซี่ยวฉวนเฉิง.เข้ าถึงเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2556,http://en.wikipedia.org /wiki/จักรพรรดินีเสี ้ยวชวนเฉิง.
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เข้ าใจว่าผู้สร้ างละครอาจมีการถ่ายทอดลักษณะของเครื่ องแต่งกายไปตามชันยศของตั
้
วละคร โดย
ที่ตวั ละครฮองเฮานัน้ จะต้ องมีการแต่งกายที่พิเศษและพิถีพิถันกว่าสตรี คนอื่ น ๆ ในราชสํ านัก
นัน่ เอง
นอกจากนี ้ในละครเรื่ ององค์หญิงกํามะลอที่สร้ างครัง้ แรกในช่วง 1998 ซึ่งแบ่งเป็ นสอง
ภาค (ภาพที่ 50) และภาคสามในฉบับปี 2002 (ภาพที่ 51) ก็มีการถ่ายทอดลักษณะของพระมาลา
ดังกล่าวนี ้เช่นกัน โดยลักษณะพระมาลาของฮองเฮาทังสองฉบั
้
บปี นี ้มีลกั ษณะที่แทบจะเหมือนกัน
ในทุกส่วน คือ มีขนาดใหญ่และมีการประดับประดาอยู่มาก เทียบคียงได้ กับหลักฐานพระมาลา
สมัยหลังที่พบจากหลักฐานภาพถ่ายเก่าในช่วงปลายราชวงศ์ชิง แต่ นนั่ ก็ยงั เป็ นข้ อสรุปไม่ได้ ว่าใน
พระมาลาในลักษณะนี ้เริ่มนํามาใช้ เป็ นครัง้ แรกในช่วงต้ นราชวงศ์ชิงหรื อไม่
อย่างไรก็ตามการใช้ พระมาลาในลักษณะนี ้ก็ได้ ปรากฏการใช้ อย่างชัดเจนในสมัยหลัง
และกลายเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึง่ ของสตรี ในราชสํานักชิง ซึ่งผู้สร้ างละครต้ องคงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์
ทางเครื่ องแต่งกายของสตรี ชาวแมนจูเพื่อเป็ นการสื่อสารกับผู้ชมออกมาให้ เข้ าใจได้ ง่าย ว่าเป็ น
ละครที่ มี เ นื อ้ หาอยู่ใ นราชวงศ์ ชิ ง อย่า งชัดเจน แม้ ว่า อาจจะไม่มี ค วามถูก ต้ อ งในเรื่ อ งของ
รายละเอียดในแต่ละช่วงสมัยก็ตาม
ทัง้ หมดนี จ้ ึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า ผู้ส ร้ างละครได้ นํ า รู ปแบบและแรงบัน ดาลใจของ
เครื่ องประดับศีรษะในสมัยหลังมาใช้ เป็ นส่วนมาก พระมาลาสําหรับชุดที่ไม่เป็ นทางการนี ้อาจจะมี
การใช้ จริ งในสมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลง แต่ด้วยหลักฐานในสมัยนี ้ที่ยงั หาไม่พบ จึงไม่สามารถหา
ข้ อสรุปได้ วา่ พระมาลาในละครมีลกั ษณะที่ถกู ต้ องตามรูปแบบในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงอย่าง
แท้ จริ ง การใช้ หลักฐานจากภาพถ่ายในสมัยหลัง จึงให้ ความถูกต้ องทางด้ านรู ปแบบที่แน่นอน
สําหรับการถ่ายทอดออกมาเป็ นละครนัน่ เอง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

3.สรุป
จากการศึก ษารู ป แบบเครื่ อ งแต่ง กายของฮองเฮาในราชวงศ์ ชิ ง ทัง้ จากหลัก ฐาน
เอกสาร ภาพถ่าย และในละครจีนชุดเรื่ อง “องค์หญิงกํามะลอ” ทําให้ มีการสรุปภาพรวมออกมาว่า
เครื่ องแต่งกายของฮองเฮาแต่ละชุดต่างมีหน้ าที่และความสําคัญในการใช้ งาน โดยเฉพาะชุดมังกร
ที่ถือเป็ นชุดสําคัญที่ต้องแต่งองค์ให้ สอดคล้ องกันกับพระสวามี นับได้ ว่าเป็ นฉลองพระองค์ที่มี
ความพิถีพิถนั อย่างที่สดุ ในการแสดงบรรดาศักดิ์ของผู้สวมใส่ นอกจากนี ้ชุดแบบไม่เป็ นทางการก็
สามารถนํามาสันนิษฐานได้ วา่ ในระยะแรกหรื อในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 คงมีการทําชุดของ
สตรี ในราชสํานักชิงในลักษณะที่เรี ยบง่ายและไม่ซบั ซ้ อนมากนัก อย่างไรก็ตามเมื่อเข้ าสู่สมัยหลัง
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ชุดแบบไม่เป็ นทางการของฮองเฮานี ้ ก็พบว่าเริ่ มมีการทํารายละเอียดของลวดลายบนผ้ าที่นํามา
ตัดเย็บเป็ นชุด รวมถึงการใช้ ผ้าที่มีสีสนั สดใสขึ ้นในเวลาต่อมา
ในละครจีนชุดองค์หญิ งกํ ามะลอ มีการถ่ายทอดภาพเครื่ องแต่งกายของฮองเฮาที่
แตกต่างกันไปตามฉากต่าง ๆ มีบางส่วนของชุดที่ ผิดแปลกไปบ้ างทางรายละเอียด เนื่องจาก
ผู้สร้ างละครเรื่ องนี ้ได้ ใช้ หลักฐานในสมัยหลังลงมาแล้ ว ทําให้ ไม่สามารถสร้ างรายละเอียดของ
ฉลองพระองค์ในรัชกาลจักรพรรดิเฉียนหลงได้ อย่างสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านัน้ เครื่ องแต่งกายของสตรี
ในสมัยนี ้หลงเหลือหลักฐานอยูน่ ้ อยมาก หลักฐานภาพถ่ายเก่าจึงเป็ นสิ่งที่นํามาเป็ นต้ นแบบได้ ง่าย
ที่สดุ โดยที่ผ้ สู ร้ างละครเรื่ องนี ้ยังสามารถนํารูปแบบเครื่ องแต่งกายบางประการของราชวงศ์ชิงมา
ถ่ายทอดได้ แม้ วา่ จะไม่ได้ แสดงออกมาตรงตามกับยุคสมัยที่แท้ จริงก็ตาม

ภาพที่ 28 ชุดมังกรสีแดงของฮองเฮา ในละครเรื่ององค์ หญิงกํามะลอ
ที่มา : คลับองค์ หญิ งกํ ามะลอ(เวอร์ ชั่น 2011). จีฮ้ องเฮาจอมเฮี๊ยบ. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 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 ภาพถ่ ายฮองเฮาเสีย้ วเค่ อหมิ่น(วั่นหรง) ในจักรพรรดิผ่ อู ๋ ี
จักรพรรดิองค์ สุดท้ ายแห่ งราชวงศ์ ชิง
ที่มา : รวิโรจน์. ปูยี จักรพรรดิองค์ สุดท้ าย ราชวงศ์ จนี ,78

ภาพที่ 30 ชุดมังกรของพระสนมหลิงเฟย ในละครเรื่ององค์ หญิงกํามะลอ
ที่มา : คลับองค์หญิ งกํามะลอ(เวอร์ ชั่น 2011). พลพรรคแก๊ งรุ่ นใหญ่ . เข้ าถึงเมื่อวันที่ 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 ผ้ าสําหรับตัดชุดมังกรของจักรพรรดิเฉียนหลง ในวาระกึ่งทางการ
ที่มา : ZongFengying, Heavenly Splendour : The Edrina Collection of Ming and Qing Imperial
Costumes, 127

ภาพที่ 32 เสือ้ คลุมชัน้ นอก ที่ใช้ เป็ นส่ วนประกอบของชุดมังกร สําหรับสตรีชนั ้ สูงในสมัยราชวงศ์ ชิง
ที่มา : John E. Vollmer. Decoding Dragons : Status Garments in Ch’Ing Dynasty China, 55
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ภาพที่ 33 พระมาลาของจักรพรรดิ สมัยราชวงศ์ ชิง
ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 30

ภาพที่ 34 พระมาลาของฮองเฮา สมัยราชวงศ์ ชิง
ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 36
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ภาพที่ 35 พระมาลาของฮองเฮา ในละครเรื่ององค์ หญิงกํามะลอ
ที่มา : คลับองค์ หญิ งกํ ามะลอ(เวอร์ ชั่น 2011). จีฮ้ องเฮาจอมเฮี๊ยบ. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2556,http://www.facebook.com/photo.php?fbid=256167991073240&set=a.256167637739942.
60599.205662032790503&type=3&theater.

ภาพที่ 36 ชุดฮองเฮาแบบไม่ เป็ นทางการ มีการผูกผ้ าพันคอสีขาว
ซึ่งเป็ นลักษณะที่นิยมกันสําหรับสตรีในราชสํานักชิง
ที่มา : คลับองค์หญิงกํามะลอ(เวอร์ ชนั่ 2011). จีฮ้ องเฮาจอมเฮี๊ยบ. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 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 ชุดฮองเฮาแบบไม่ เป็ นทางการ ในรัชสมัยจักรพรรดิกวางซวี่
ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 72

ภาพที่ 38 ชุดฮองเฮาแบบไม่ เป็ นทางการ ในรัชสมัยจักรพรรดิกวางซวี่
ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 73
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ภาพที่ 39 เสือ้ คลุมของฮองเฮา สําหรับวาระไม่ เป็ นทางการ ในรัชสมัยจักรพรรดิกวางซวี่
ที่มา : Ming Wilson, Verity Wilson. Imperial Chinese Robes from the Forbidden City, 74

ภาพที่ 40 ภาพถ่ ายนางกํานัลในสมัยราชวงศ์ ชิงตอนปลาย
ที่มา : รวิโรจน์. ปูยี จักรพรรดิองค์ สุดท้ าย ราชวงศ์ จนี ,180
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ภาพที่ 41 พระมาลาของฮองเฮา ในละครเรื่ององค์ หญิงกํามะลอ สําหรับวาระไม่ เป็ นทางการ
ที่มา : คลับองค์ หญิ งกํ ามะลอ(เวอร์ ชั่น 2011). จีฮ้ องเฮาจอมเฮี๊ยบ. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2556,http://www.facebook.com/photo.php?fbid=256167804406592&set=a.256167637739942.
60599.205662032790503&type=3&theater.

ภาพที่ 42 ภาพวาดของฮองเฮาเสีย้ วฉวนเฉิง ในจักรพรรดิเต้ ากวง
ที่มา : Wikipedia. จักรพรรดินีเสีย้ วฉวนเฉิง. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557, http://en.wikimedia. org/
wiki/สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี ้ยวฉวนเฉิง
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ภาพที่ 43 ภาพถ่ ายของฮองเฮาเสีย้ วติง้ จิ่ง(หลงยู่)ในจักรพรรดิกวางซวี่
ที่ ม า : Wikipedia. จั ก รพรรดิ นี ห ลงยวี่ พระพั น ปี หลวง. เข้ าถึ ง เมื่ อ วัน ที่ 3 มกราคม 2557,
http://en.wikimedia. org/ wiki/สมเด็จพระพันปี หลวงหรงยู่

ภาพที่ 44 ซูสีไทเฮา แต่ งองค์ ด้วยชุดของสตรีในราชสํานักแบบไม่ เป็ นทางการ
สมัยราชวงศ์ ชิงตอนปลาย
ที่มา : ทีมข่าวไทยอีนิวส์. มารี -ซูสีไทเฮา ผู้ปกครองต่ างมาแล้ วสาปสูญ.เข้ าถึงเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557,
http://Thainews.blogspot.com/2012/07/blog-post_15.html
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ภาพที่ 45 ภาพถ่ ายพระสนมเจิน ในจักรพรรดิกวางซวี่ พระมาลายังมีขนาดไม่ ใหญ่ โตนัก
ที่มา : ชมรมคนรักราชวงศ์ชิง (แมนจู). สตรี สูงศักดิ์. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557, http://www.
facebook.com/media/set/?set=a.111299872228401.13768.111221915569530 &type =3

ภาพที่ 46 ภาพถ่ ายจักรพรรดินีเสีย้ วเค่ อหมิ่น(วั่นหรง) ในจักรพรรดิผ่ อู ๋ ี
ทรงสวมพระมาลาขนาดใหญ่ ที่ใช้ สาํ หรับสตรีในราชวงศ์ ชิง
ที่มา : Jenna. Empress Xiaokemin. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557, http://fuckyeahhistory crushes.
tumblr.com/post/31996682912/empress-xiaokemin-wan-rong-last-qing-empress-of.
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ภาพที่ 47 ปิ่ นปั กผมของสตรีในราชสํานักชิง รัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง
ที่มา : Mae Anna Pang. Dragon Emperor : Treasure from the forbidden City, 113

ภาพที่ 48 ภาพสตรีสูงศักดิ์ในละครเรื่อง Bu bu jing xin หรือ Scarlet Heart
กับการสวมหมวกที่เป็ นลักษณะเฉพาะของสตรีในราชสํานักชิง
ที่มา : Christy. Startling By Each Step/Scarlet Heart (步步驚心) (2011): Characters
Analysis/ Review(part 2). เข้ าถึงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557, http://moviebugz.blogspot.com/

2012/07/ startling-by-each-stepscarlet-heart.html
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ภาพที่ 49 ภาพฮองเฮาในจักรพรรดิยงเจิง้ จากละครเรื่อง Bu bu jing xin หรือ Scarlet Heart
ที่มา : หม่าเอ่อร์ ไท่ รั่วซี. ปู้ปู้จิงซิน Bu Bu Jing Xin - เวิ่ นเว้ อ เพ้ อ รัก ละเมอหา. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2557, https://www.facebook.com/BuBuJingXin.fanpage/posts/524407364257620

ภาพที่ 50 ภาพฮองเฮาในจักรพรรดิเฉียนหลง จากละครเรื่ององค์ หญิงกํามะลอ ฉบับปี 1998
ที่มา : Princesses of Pearls. About Dai Chun Rong. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557, http://www.
snowrose7.50megs.com/dichuen.html.
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ภาพที่ 51 ภาพฮองเฮาในจักรพรรดิเฉียนหลง จากละครเรื่ององค์ หญิงกํามะลอ ภาคสาม ฉบับปี 2002
ที่มา : คลับองค์หญิงกํามะลอ (เวอร์ ชนั่ 2011). องค์หญิงกํามะลอ ภาค 3. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557,
https://www.facebook.com/XinHuanZhuGeGeThailandFanpag
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บทที่ 4
บทสรุป
ในละครจีนชุดเรื่ อง “องค์ หญิงกำมะลอ” ถือเป็ นละครเรื่ องหนึ่งที่สามารถถ่ายทอด
ลักษณะเครื่ องแต่งกายของสตรี ชนชันสู
้ งในราชสานักชิงออกมาได้ อย่างชัดเจน เนื ้อหาของละครที่
อยู่ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฉี ยนหลง ทาให้ มีการค้ นหาหลักฐานที่เป็ นเครื่ องแต่งกายจริ ง ข้ อมูล
ทางเอกสาร รวมถึง ภาพวาดของสตรี ที่มี ความสาคัญและมี ตาแหน่ง ทางการเมื อง เช่น ไทเฮา
ฮองเฮา และพระสนมเป็ นต้ น
จากข้ อ มูล เอกสาร ทาให้ ทราบว่า ในรั ช สมัยจักรพรรดิเ ฉี ยนหลงถื อเป็ นช่ว งเวลา
สาคัญที่เริ่ มมีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับลักษณะการแต่งกายของสตรี ในราชสานักออกมาอย่าง
ชัดเจน โดยชุดสาหรับวาระที่เป็ นทางการ สตรี จะต้ องสวมใส่ชุดตามลักษณะชุดของบุรุษที่เป็ น
หัวหน้ าครอบครั วเป็ นส าคัญ โดยที่ บุรุษนัน้ ต้ องเป็ นเชื อ้ พระวงศ์ช าวแมนจู หรื อข้ าราชการใน
ราชสานักชิง ยิ่งไปว่านันยั
้ งมีการจัดแบ่งหน้ าที่การใช้ งานของชุดต่าง ๆ ไปตามวาระโอกาส ทาให้
ทราบว่าการที่ชาวแมนจูได้ เข้ ามาปกครองแผ่นดินจีนนันนอกจากจะน
้
าวัฒนธรรมการแต่งชุดมังกร
ของชาวฮัน่ จากราชวงศ์หมิง ซึง่ เป็ นราชวงศ์ก่อนหน้ ามาใช้ แล้ ว เครื่ องแต่งกายของสตรี ชาวแมน
จูในราชสานักชิง ได้ ถกู ดูดกลืนจนกลายมาเป็ นชุดประจาชาติแบบหนึ่งของวัฒนธรรมจีนไปแล้ วใน
ปั จจุบนั
จากการศึกษารู ปแบบเครื่ องแต่ง กายของฮองเฮาในราชวงศ์ชิ ง รั ชสมัยจักรพรรดิ
เฉียนหลง ทาให้ ทราบว่าชุดแต่ละชุดต่างมีหน้ าที่และความสาคัญในการใช้ โดยเฉพาะชุดมังกรที่
ถื อเป็ นชุดส าคัญ ที่ ต้องแต่ง องค์ให้ สอดคล้ องกันกับจักรพรรดิซึ่งเป็ นพระสวามี ทัง้ รายละเอี ยด
ทางด้ านลวดลายและสีสนั ของชุด จึงนับได้ ว่าเป็ นเครื่ องแต่งกายที่มีความสาคัญและทาขึ ้นมา
อย่างประณีตที่สุดในการแสดงบรรดาศักดิ์ของผู้สวมใส่ ขณะเดียวกันก็ยงั พบว่ามีการใช้ ชุดมังกร
ในวาระที่ เ ป็ นกึ่ ง ทางการจากหลัก ฐานภาพวาดในรั ช สมัย จัก รพรรดิเ ฉี ย นหลง ซึ่ง หากไม่ไ ด้
ท าการศึก ษาก็ จ ะไม่ท ราบว่า มี ก ารใช้ ชุด กึ่ ง ทางการนี อ้ ยู่ด้ ว ยอี ก ประการหนึ่ ง ด้ ว ยยุค สมัย ที่
เปลี่ ย นแปลงไปเมื่ อ เข้ าสู่ ช่ ว งปลายราชวงศ์ ชิ ง ลวดลายบนชุ ด มัง กรแบบเป็ นทางการก็ มี
การเปลี่ยนแปลงไปด้ วย อาจเป็ นไปตามยุคสมัย ความนิยมทางด้ านลวดลายที่นามาใช้ ในการตัด
เย็บ รวมถึงรสนิยมของผู้สวมใส่ในเวลานันที
้ ่สง่ ผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมา
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นอกจากนี ้เมื่อมีการค้ นหาข้ อมูลสาหรับชุดที่ไม่เป็ นทางการของฮองเฮา ทาให้ ทราบว่า
แท้ จ ริ งแล้ วในรั ช สมัยของจักรพรรดิเฉี ยนหลงนัน้ ชุดของสตรี ในราชสานักไม่ไ ด้ มีรายละเอี ยด
ทางด้ านลวดลายที่ซบั ซ้ อนและพิถีพิถันมากนัก เป็ นเพียงชุดกี่เพ้ าที่ใช้ เพียงลวดลายดอกไม้ หรื อ
ผีเสือ้ ซึ่งบ่งบอกว่าเป็ นชุดของสตรี หากแต่เมื่อเข้ าสู่สมัยหลังในช่วงยุคปลายของราชวงศ์ชิงสีสัน
และลวดลายบนชุดแบบไม่เป็ นทางการนี ้ก็มีพฒ
ั นาการที่สวยงามมากขึ ้นตามลาดับ จนกลายเป็ น
เครื่ องแต่งกายตามสมัยนิยมในยุคหนึ่งหลังจากสิ ้นสุดราชวงศ์ชิง และเมื่อจีนเข้ าสู่ยคุ สาธารณรัฐ
ในเวลาต่อมา
ละครจี น ชุด องค์ ห ญิ ง ก ามะลอมี ก ารถ่ า ยทอดภาพเครื่ อ งแต่ง กายของฮองเฮาที่
แตกต่างกันไปตามฉากต่าง ๆ โดยมีส่วนที่ผิดแปลกไปบ้ างตามรายละเอียด โดยเฉพาะลวดลาย
และสีสนั ของชุด เนื่องจากผู้สร้ างละครเรื่ องนี ้ได้ สร้ างเครื่ องแต่งกายของตั วละคร โดยใช้ หลักฐาน
ในสมัยหลังลงมาแล้ ว ทาให้ ไม่สามารถสร้ างรายละเอียดของชุดของฮองเฮาในรัชกาลจักรพรรดิ
เฉียนหลงได้ อย่างสมบูรณ์แบบได้
หลักฐานในรัชสมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลงนี ้มีการค้ นพบน้ อยมากเมื่อนามาเทียบกันกับ
ในสมัยหลัง แม้ ว่าจะพบหลักฐานที่เป็ นชุดจริ งและภาพวาดหลงเหลืออยู่บ้าง แต่หลักฐานในสมัย
หลังน่าจะเป็ นสิ่งที่ให้ ความแม่นยามากกว่าทางด้ านรู ปแบบที่ยงั คงสภาพของชุดที่สมบูรณ์กว่า
รวมทังยั
้ งมีหลักฐานภาพถ่ายเก่าที่สามารถบันทึกรูปแบบของชุดต่าง ๆ ได้ อย่างอย่างชัดเจนโดยที่
ผู้สร้ างละครเรื่ องนี ้ยังสามารถนารูปแบบเครื่ องแต่งกายบางประการของราชวงศ์ชิงมาถ่ายทอดได้
แม้ จะไม่ได้ แสดงออกมาได้ ตรงกับยุคสมัยที่แท้ จริงก็ตาม
เนื่องจากตาแหน่งฮองเฮาเป็ นตาแหน่งที่มีความสาคัญมากสาหรับราชสานักฝ่ ายใน
ผู้สร้ างละครเรื่ องนี ้จึงทาอาจเครื่ องแต่งกายของฮองเฮาให้ มีลกั ษณะที่แตกต่างจากตัวละครที่เป็ น
สตรี ตัว อื่ น ๆ โดยใช้ รู ป แบบในสมัย หลัง มาเป็ นต้ น แบบเพื่ อ เป็ นการสร้ างจุ ด เด่ น และเน้ น
ความสาคัญให้ กับตัวละครตัวนี ้มากขึ ้น เมื่อมีการเปรี ยบเทียบเครื่ องแต่งกายของสตรี จากละคร
เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ มี ยุค สมัย ใกล้ เ คี ย งกับ จัก รพรรดิเ ฉี ย นหลง ก็ พ บว่ า ผู้ส ร้ างละครโดยส่ว นใหญ่ มี
การศึกษาจากหลักฐานเครื่ องแต่ง กายและภาพถ่ายเก่าในสมัยหลังเป็ นส่วนมาก ลวดลายบน
เครื่ องแต่งกายมีการวางผังลายพิถีพิถันต่างจากหลักฐานชุดจริ งในรัชสมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลง
อย่างสิ ้นเชิง รวมถึงกรณีของการใช้ หมวกหรื อพระมาลาแบบสตรี ในราชสานักชิงที่ผ้ สู ร้ างละคร
หลาย ๆ เรื่ องอาจต้ องการคงไว้ ซึ่งรูปแบบที่จะทาให้ ผ้ ชู มทังที
้ ่เป็ นชาวจีนเองและชาวต่างชาติตา่ ง
เข้ าในว่าการสวมหมวกหรื อพระมาลาที่พบในละครนัน้ แสดงถึงการแต่งกายของสตรี ชาวแมนจู
ไม่ต่างกันกับการแสดงชุดประจาชาติของไทยซึ่งมีการใส่ชฎา ทาให้ ชาวต่างชาติเข้ าใจว่าเป็ น
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เครื่ องแต่งกายแบบไทย แต่อย่างไรก็ตาม การทาเครื่ องแต่งกายชาวแมนจูในละครส่วนใหญ่ก็ได้ มี
การใช้ ต้นแบบมาจากสมัยอื่น ๆ ที่พบหลักฐานอย่างชัดเจน รวมถึงอาจมีการเพิ่มเติมหรื อดัดแปลง
รายละเอียดต่าง ๆ ที่อาจเป็ นแรงบันดาลใจของผู้สร้ างละครเองที่ต้องการเน้ นความสวยงามของ
เสื ้อผ้ าในละคร ความโดดเด่นของตัวละครแต่ละตัวที่สามารถถูกถ่ายทอดออกมาได้ โดยผ่านการใช้
เครื่ องแต่งกายในการสื่อออกมานัน่ เอง
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