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คําสําคัญ :  จากทวารบาลแบบประเพณีมาสูทวารบาลแบบจีนในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
  ระพี เปรมสอน : จากทวารบาลแบบประเพณีมาสูทวารบาลแบบจีนในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน.  อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ   : ผศ.ดร.เชษฐ  ติงสัญชลี.  127 หนา. 
 

จากคติด้ังเดิมของไทยนิยมสรางทวารบาลแบบไทย มีลักษณะเปนเทวดาถือพระขรรคตรง
บานประตูทางเขาของศาสนสถาน  แตรูปแบบคติการสรางเร่ิมเปล่ียนแปลงไปเพราะมีการรับ
อิทธิพลจีนเขามาผสมผสานกับงานชางไทย สงผลใหในสมัยอยุธยาเร่ิมปรากฏทวารบาลแบบจีน
หรือที่เรียกวา “เซี่ยวกาง” ซึ่งเปนทวารบาลที่มีลักษณะเปนชาวจีน มีหนวดเครายาวแตงกายคลาย
นักรบจีนแตประดับลวดลายอยางไทย  

เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 3 เปนชวงที่ศิลปะจีนเขามามีบทบาทเดนชัดกวายุคอ่ืนๆ และแผ
อิทธิพลตองานชางไทย ทําใหเกิดการสรางวัดแบบพระราชนิยม และประดับตกแตงอาคารสถานที่
ดวยศิลปะแบบจีน เปนปจจัยใหความนิยมการสรางทวารบาลอยางไทยลดลง และเปล่ียนแปลงไป
เปนทวารบาลแบบจีนมากข้ึน   ทวารบาลแบบจีนสามารถแบงออกเปน 2 กลุมคือ  กลุมทวารบาล
แบบไทยผสมจีน  เปนทวารบาลที่มีใบหนาเปนชาวจีน  แตงกายดวยชุดแบบไทยผสมกับชุดทหาร
แบบจีน  ตกแตงดวยลวดลายอยางไทย เชน วัดสุวรรณาราม  วัดอรุณราชวรราม วัดบวรนิเวศ
วิหาร  และกลุมทวารบาลแบบจีน  เปนทวารบาลที่แตงกายดวยชุดทหารแบบจีน  ประดับดวยลาย
แบบจีนไมมีลายแบบไทยเขามาผสม  มักปรากฏอยูในวัดแบบพระราชนิยม เชน  วัดราชโอรสาราม  
วัดสามพระยา  วัดนางชี  วัดกัลยาณมิตร 

ดังนัน้เม่ือความเช่ือและรูปแบบของทวารบาลแบบไทยประเพณี  ถูกรวมกับคติความเช่ือ
ที่มาจากจีน ทวารบาลจึงมีรูปแบบที่แตกตางออกไป โดยมีปจจัยอ่ืนๆเปนตัวประกอบ เชน ความ
นิยมในยุคสมยันัน้ๆ สภาพสังคม และปจจัยทางดานองคประกอบของศาสนสถาน 
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 RAPEE  PREMSORN : DVARAPALA : FROM TRADITIONAL STYLE TO 
CHINESE STYLE IN EARLY RATTNAKOSIN PERIOD. INDEPENDENT STUDY ADVISOR 
: ASST.PROF. CHEDHA  TINGSANCHALI,Ph.D. 127 pp. 
 
 

    The traditional Thai style of Dvarapalas painted on the entrance door of 
monastery was Deva holding weapons.  However, after Chinese’s influence in Ayutthaya 
period, the Dvarapalas in Chinese style could be seen widely.  The early Chinese 
Dvarapalas in Ayutthaya  wears Chinese worrier cloths with Thai style decoration   

During the reign of King Rama III, the Chinese art had influenced Thai art 
more than other period so there were temples and decorations using Chinese’s 
technique.  The population of Thai style Dvarapalas was decreased and finally changed 
to Dvarapalas in Chinese Style which can be divided into 2 groups.  One is Thai-
Chinese Dvarapalas with Chinese look face.  Their cloth is mixed between Thai and 
Chinese and the cloth decoration is in Thai style. This group can be found at Thai 
tradition Temples such as Wat Suwannaram, Wat Arun, Wat Bavornniwet.  Another 
group, Dvarapalas wears cloth like Chinese worrier and the cloth decoration is in 
Chinese style alone.  This group can be found at Chinese style temples such as Wat 
Rajaorasaram, Wat Sampraya, Wat Nang Shee and Wat Kalayanamitr. 

It can be concluded that the influence of Chinese impacted and changed 
Thai style Dvarapalas. The belief, environment, and style of monastery can also support 
this change.  
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การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากบุคคล
หลายฝายซ่ึงผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงมาไว ณ ท่ีนี้คือ 

ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ  พระคุณเจาทุกวัดท่ีปรากฏรายช่ืออยูในงานสารนิพนธ  ท่ี
ไดใหความอนเุคราะห  อนุญาตใหถายภาพจิตรกรรมฝาผนังและภาพทวารบาลในอุโบสถ 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เชษฐ  ติงสัญชลี อาจารยผูควบคุมสารนิพนธ
และอาจารยท่ีปรึกษาเปนอยางสูง  ท่ีกรุณาใหความดูแล  ความรูและคําแนะนํา  ท้ังดานวิชาการ  
รวมถึงแนวทางการศึกษามาโดยตลอด  จนกระท่ังสามารถทําใหผูศึกษาทํางานช้ินนี้สําเร็จ 

ขอขอบพระคุณ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. สันติ  เล็กสุขุม  ศาสตราจารย  ดร. ศักดิชั์ย  
สายสิงห  และผูชวยศาสตราจารย  ดร. รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง  เปนอยางสูงท่ีใหความรูและส่ังสอน
ผูวิจัย 

ขอขอบคุณพี่ๆ และเพื่อนๆ นักศึกษารวมรุนปริญญาโททุกคน  ท่ีเอื้อเฟอขอมูลดานตางๆ  
ใหแกกนัตลอดมา  และเจาหนาท่ีหองสมดุมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ทุกคน 
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