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51107322 : สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
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 
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    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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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 ตามประตูทางเขาของสถานท่ีสําคัญๆเชน วัด อุโบสถ  วิหาร  ประตูพระราชวังตางๆ 
ของไทยมักจะมีภาพจิตรกรรม ลายรดน้ํา หรืองานไมแกะสลักเปนรูปบุคคลประดับอยูเสมอ ลาย
ประดับเหลานี้เรียกวา “ทวารบาล”  หมายถึง  ผูเฝาประตู1  
 ทวารบาลท่ีปรากฏโดยทั่วไปตามบานประตูวิหารหรืออุโบสถ  มีลักษณะแตกตางกัน
ไป  เชน เทวดา ชาวตางชาติ  ยักษ  สัตวหิมพานต เปนตน สวนใหญมักพบเปนทวารบาลแบบไทย
ยืนบนแทนและถือพระขรรค   แตถึงกระนั้นก็มีการสรางทวารบาลที่ตางออกไปจากแบบไทยคือ 
ทวารบาลแบบจีน มีลักษณะเปนชาวจีน หนวดเครายาว  แตงชุดทหารแบบจีน  ยืนถืออาวุธ  หรือที่
นิยมเรียกกันวา “เซี่ยวกาง”2   
 ทวารบาลแบบจีนหรือเซ่ียวกางปรากฏหลักฐานการสรางในสมัยอยุธยาราวกลางถึง 
ปลาย3   ในสมัยนี้เปนชวงที่ไทยมีการติดตอกับจีนอยูกอนแลว ทําใหลักษณะทางศิลปกรรมบาง
ประการมีอิทธิพลศิลปะจีนเขาผสมผสานทางดานรูปแบบศิลปกรรม โดยเฉพาะจิตรกรรมที่มีการ
แทรกภาพชาวจีนไวตามมุมตางๆ ภายในภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ดังเชน  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในกรุปรางคประธานดานทิศตะวันออกและทิศใตวัดราชบูรณะ  พระนครศรีอยุธยา  ปรากฏ
ภาพเขียนที่มีลักษณะเร่ืองราวแบบจีน  และอิทธิพลจีนปรากฏอยูดวย4  นอกจากนี้ ยังพบภาพชาว
จีนในฉากมารผจญ  ของวัดใหญสุวรรณาราม  จังหวัดเพชรบุรี  
                                                            

1 สมชาย ณ นครพนมและคนอ่ืนๆ, ทวารบาลผูรักษาศาสนสถาน (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, 2546), 22. 

2 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรเจริญทัศน, 2525), 504. 

3 สันติ  เล็กสุขุม, อยุธยางานชางหลวงของแผนดิน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง
แอนดพับลิชช่ิง), 22 

4 สันติ  เล็กสุขุม และกมล ฉายาวัฒนะ,  จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: 
เจริญวิทยการพิมพ, 2524), 33 – 43. 

  1   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

 จากปจจัยแวดลอมดังกลาวอาจทําใหเกิดการสรางทวารบาลแบบจีนไวที่บานประตูใน
สมัยอยุธยาอีกหลายแหง  เชน  บานประตูแกะสลักไม รูปเ ซ่ียวกางท่ีพบจากวัดหันตรา  
พระนครศรีอยุธยา  บานประตูเขียนสีที่วัดใหญสุวรรณาราม  จังหวัดเพชรบุรี เปนตน  
 ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนระหวางรัชกาลที่ 1-3 อิทธิพลศิลปะจีนยังคงมีอยูอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ  ที่พระองคไดใหความสําคัญกับศิลปะ
จนีอยางมาก โดยทรงโปรดเกลาฯใหชางฝมือชาวจีนเดินทางเขามาในประเทศไทย เพื่อดําเนินงาน
กอสรางและปฏิสังขรณวัดเปนจํานวนมาก   อาจกลาวไดวาเปนชวงเวลาแหงการเปล่ียนแปลงหรือ
การปฏิรูปงานดานศิลปกรรม โดยเฉพาะงานดานสถาปตยกรรมจําพวกพระอุโบสถ วิหาร ซึ่งมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบจาก “แบบประเพณีนิยม” มาเปน  “แบบพระราชนิยม”5 สงผลตอความนิยม
ของผูคนในขณะนั้นทําใหศิลปะที่ไดรับอิทธิพลจีนมีความเดนชัดกวายุคที่ผานมา 
 นอกจากนี้อิทธิพลจากศิลปะจีน ยังสงผลในงานศิลปกรรมอ่ืนๆ  เชน ในงานจิตรกรรม
ฝาผนัง มีการแสดงภาพชาวจีนและอาคารแบบจีนไวในภาพอยางเดนชัดกวาในสมัยอยุธยาที่
สอดแทรกไวเพียงบางสวน   ดานประติมากรรม ไดมีการนําหินศิลาจีนหรือที่เรียกกันวา “อับเฉา” 
มาประดับตกแตงมุมตางๆ ของวัดมากมายทั้งๆ ที่วัดนั้นแทบไมมีสถาปตยกรรมจีนอ่ืนๆใหเห็น  
ดังเชนตุกตาหินศิลาวัดโพธ์ิ ทําหนาที่เปนทวารบาลยืนเฝาทางเขาประตู6   จากอิทธิพลของศิลปะ
จีนดังกลาวทําใหการเขียนทวารบาลแบบจีนเปนที่นิยมกันมากในสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 และอาจ
สงผลตอแนวคิดในการปรับเปลี่ยนการสรางทวารบาลไทยเปนทวารบาลแบบจีน   ซึ่งมีลักษณะ
เปนจีนถืออาวุธ  และมีหนวดเครายาว  หรือที่เรียกวาเซ่ียวกาง 
 ทวารบาลแบบจีนหรือเซ่ียวกางในสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 สามารถแบงออกเปน 2 
กลุมคือ  กลุมทวารบาลแบบไทยผสมจีน  และกลุมทวารบาลแบบจีน   กลุมทวารบาลแบบไทย
ผสมจีน มีลักษณะเปนใบหนาเปนชาวจีน  แตงกายดวยชุดนักรบแบบไทยผสมจีน  แตเขียนตกแตง
ดวยลวดลายอยางไทย  มักปรากฏอยูในวัดแบบประเพณีรวมกับจิตรกรรมแบบประเพณี  สวน
กลุมทวารบาลแบบจีน   เปนทวารบาลที่แตงกายดวยชุดนักรบคลายกับรูปแบบทวารบาลในศิลปะ
จีน   มักปรากฏอยูคูกับวัดแบบพระราชนิยมซ่ึงเปนสถาปตยกรรมแบบจีน   ดวยเหตุนี้จึงอาจเปน
ที่มาของรูปแบบที่เปล่ียนจากทวารบาลแบบไทยประเพณีมาสูทวารบาลแบบจีน 
 

                                                            
5  ศักด์ิชัย  สายสิงห, งานชางสมัยพระนัง่เกลาฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 9. 
6 ประทุม ชุมเพง็พนัธุ, ตุกตาศิลาจีนวัดโพธิ์ (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับ

ลิชช่ิง, 2548), 105. 
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคในการศึกษา  
 1.   ศึกษาคติความเชื่อและความเปนมาในการสรางทวารบาล 
 2.   ศึกษาคติความเชื่อและความเปนมาในการสรางทวารบาลจีน 
 3.   ศึกษารูปแบบทวารบาลจีนในสมัยอยุธยาตอนปลาย  และรัตนโกสินทรตอนตนวา
มีรูปแบบพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปอยางไร 
 4.   ศึกษาลักษณะรูปแบบกลุมทวารบาลแบบไทยผสมจีนและกลุมทวารบาลแบบจีน 
 5.   ศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากทวารบาลไทยเปนทวารบาลแบบจีน 
 
สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 
 แตเดิมเมื่อมีการสรางภาพทวารบาลที่บานประตูจะสรางเปนทวารบาลแบบไทย   มี
ลักษณะเปนเทวดาถือพระขรรคตรงบานประตูทางเขาของศาสนสถาน   แตคติการสรางเร่ิม
เปล่ียนแปลงไปเพราะมีการรับอิทธิพลจีนเขามาผสมผสานทางดานงานชางไทย สงผลใหในสมัย
อยุธยาตอนปลาย   เร่ิมปรากฏทวารบาลแบบจีนหรือที่เรียกวา “เซี่ยวกาง”  มีลักษณะใบหนาเปน
ชาวจีนไวหนวดเครายาว   แตงกายคลายนักรบจีน  แตประดับเคร่ืองทรงดวยลวดลายอยางไทย   
 เม่ือถึงสมัยรัชกาลที่ 3 เปนชวงที่ศิลปะจีนเขามามีบทบาทเดนชัดกวายุคที่ผานมา ได
แผอิทธิพลตองานชางไทย  ทําใหเกิดการสรางวัดแบบพระราชนิยม  และประดับตกแตงอาคาร
สถานที่ดวยศิลปะแบบจีน  เปนปจจัยใหความนิยมการสรางทวารบาลอยางไทยลดบทบาทลง 
และเปล่ียนแปลงไปเปนทวารบาลแบบจีน  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนทวารบาลจีนแบงไดเปน
สองกลุมไดแก   กลุมทวารบาลแบบไทยผสมจีนและกลุมทวารบาลแบบจีน 
 
ขอบเขตการศึกษา (Scope of the study) 
 สําหรับการศึกษาเร่ือง คติความเชื่อและปจจัยที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากทวาร
บาลไทยเปนทวารบาลแบบจีน  และศึกษารูปแบบทวารบาลจีนที่ปรากฏอยูบนบานประตูในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน  ผูวิจัยไดใชขอมูลรูปแบบทวารบาลแบบจีนโดยนํามาศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมทวารบาลจีนแบบไทยผสมจีนเชน วัดสุวรรณาราม วัดอรุณราชวราราม  วัดบวรนิเวศ
วิหาร และกลุมทวารบาลแบบจีน ที่วัดราชโอรสาราม วัดสามพระยา วัดนางชี วัดกัลยาณมิตร เปน
กรณีศึกษาประเด็นความสัมพันธดานรูปแบบ   และลักษณะระหวางกลุมทวารบาล 2 กลุมนี้ วามี
การนําเสนอภาพทวารบาลที่เปล่ียนไปและแตกตางกันหรือไม อยางไร  
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ขอตกลงเบื้องตน 
 ศึกษาเฉพาะทวารบาลแบบจีนในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  โดยเลือกตัวอยางวัด
สุวรรณาราม  วัดอรุณราชวราราม  วัดบวรนิเวศวิหาร  วัดราชโอรสาราม  วัดสามพระยา  วัดนางชี  
วัดกัลยาณมิตร  มาเปนกรณีศึกษาเทานั้น 
 
ขั้นตอนการศึกษา  
 1. ศึกษาขอมูลทางเอกสาร การศึกษาที่ผานมาของนักวิชาการ ต้ังประเด็นปญหา 
 2. เก็บขอมูลภาคสนามจากสถานที่จริง โดยบันทึกจากภาพถาย พรอมทั้งสํารวจ
ตัวอยางวัดอ่ืนๆ ที่มีภาพทวารบาลในท่ีสรางข้ึนสมัยเดียวกัน เพื่อใชเปรียบเทียบ 
 3. วิเคราะห เปรียบเทียบขอมูล เพื่อหาความเช่ือมโยงทั้งในงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปตยกรรม  ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากทวารบาลไทยเปนทวาร
บาลแบบจีน 
 4. ประมวลผลการศึกษา เพื่อคล่ีคลายปญหาและทําความเขาใจในแตละประเด็น ถา
ยังพบประเด็นปญหาอาจทําการศึกษาเพิ่มเติมในกรณีที่มีเวลาเพียงพอ หรือต้ังเปนขอเสนอแนะ 
 5. สรุปผลการศึกษา  
 6. เรียบเรียงและจัดพิมพเปนรายงานการศึกษา  เพื่อนําเสนอตอไป  

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ไดทําการศึกษาหรือเก็บหลักฐานเกี่ยวกับภาพถายทวารบาลแบบจีนในสมยัอยธุยา
ตอนปลาย  และรัตนโกสินทรตอนตนไวเปนหลักฐานตอไปในอนาคต  ในกรณีที่ภาพจิตรกรรมฝา
ผนังดังกลาวมีการลบเลือนหรือสูญหายไป 

 2. ทําใหทราบถึงคติความเชื่อ  ความเปนมาของทวารบาลไทยและทวารบาลแบบจีน
 3. ไดเขาใจถึงลักษณะรูปแบบและแยกแยะประเภทของทวารบาลแบบจีน  ในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนได 
 4.ไดทําการเผยแพรความรูและขอมูลของทวารบาลแบบจีน ในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน  ใหบุคคลอ่ืนไดรับรู 
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บทท่ี 2 
 

คติความเชื่อและความเปนมาของทวารบาลไทยและจีน 

 
 ทวารบาลเกิดข้ึนจากคติความเชื่อท่ีหลากหลาย จึงทําใหมีลักษณะและประเภทท่ี

แตกตางกันไปตามรูปแบบของความเช่ือและความเหมาะสมกับสถานท่ี หรือความนิยมในแตละยุค

สมัยและทองถ่ินตามแตกรณี 

1.คติความเชื่อและความเปนมาของทวารบาลไทย 
 1.1 นิยามและความหมายของคําวา “ทวารบาล”  
 สถาปตยกรรมทุกประเภทไมวาจะเปนเรือนพักอาศัย ศาสนสถาน  พระราชฐานหรือ
มณเฑียรท่ีประทับตางๆ  ตลอดจนสวนประกอบอ่ืนๆท่ีเกี่ยวเนื่อง อาทิ ร้ัว  กําแพง  หากมีการโอบ
ลอมพื้นท่ีโลงวางดวยส่ิงปดกั้นเพื่อประโยชนใชสอยภายในแลว  ยอมจําตองมีองคประกอบสําคัญ
อยางหน่ึงเกิดข้ึนดวยเสมอ  นั่นคือ  “ชองเปด” สําหรับใชเปนทางเขาออกของคนท่ีเรียกวา “ประตู”  
และพรอมกันนั้นก็มักจะมี “ชองเปด”  อีกลักษณะหนึ่งเรียกวา  “หนาตาง”  เพ่ือใชเปนทางเขาออก
สําหรับ  อากาศ  แสงสวาง  และความชื้น  รวมอยูดวย1   
 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปพุทธศักราช 2542 อธิบายความหมาย
ของ  “ทวารบาล”  ไววาหมายถึง “ผูเฝาประตู  นายประตู”2  ทวารบาลสามารถเรียกอีกอยางวา 
อารักษ หมายถึง การปองกัน  การคุมครอง การดูแล  และเปนเทวดาผูพิทักษรักษา  มักใชคําวา  
เทพารักษหรืออารักษเทวดา3  

                                                            

 1 สมคิด จิระทศันกุล, คติ สญัลักษณ และความหมายของซุมประตู – หนาตาง

ไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิงแอนนดพบัลิชช่ิง จาํกัด, 2546), 1. 
 2 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพอักษรเจริญทัศน, 2525), 506. 
 3 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542  (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพอักษรเจริญทัศน, 2542), 1368. 
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 จากลักษณะดังกลาวทาํใหเกิดการตีความงานศิลปกรรมประเภททวารบาล  ไมวาจะ
เปนรูปของสัตว  อสูร  เทพ  เทวดา  และมนุษย  หรือส่ิงใดๆก็ตาม  ที่ต้ังอยูบริเวณบานประตูหรือ
บานหนาตางหรือราวบันได  จะจัดวาเปนทวารบาล    หากงานศิลปกรรมนี้ไปปรากฏอยูบริเวณอ่ืน
ที่ไมใชประตู  หรือชองหนาตางไมสามารถกลาววาเปนทวารบาลได4 
 
 1.2 คติความเช่ือของทวารบาลไทย 
  “ทวารบาล”   เปนเพียงสถาปตยกรรมข้ันรองของศาสนสถาน  มีหนาท่ีคอยปกปอง
พิทักษมิใหส่ิงช่ัวรายตางๆ ผานเขาสูศาสนสถานได  จากคติความเช่ือในเร่ืองการคุมครองน้ีทําให
ทวารบาลมักปรากฏเปนภาพท่ีคอนขางดุรายนากลัว นาเกรงขามตอผูพบเห็นโดยท่ัวไป  ซ่ึงอาจจะ
กําหนดใหเปนรูปเทวดา  สัตว  ประเภทสิงห  นาค  สัตวหิมพานตตางๆ5 
 ในสังคมไทยมีความเช่ือท่ีเกี่ยวกับประตู – หนาตาง อยูมาก ในแตละภูมิภาคตางก็มี
ความเชื่อตอ “ประตู”  ในแงมุมท่ีคลายกันและแตกตางกัน   อาทิ   ความเช่ือของคนภาคเหนือ
เกี่ยวกับอํานาจลึกลับท่ีจะเปนผูปกปกษรักษาพื้นท่ีทํากินของตน  เชน ผีประตูดอย  ซ่ึงอยูบริเวณ
ทางข้ึนเขา  หรือในแถบภาคกลางท่ีเช่ือวาบริเวณ “ธรณีประตูเรือน”  จะเปนท่ีอยูของเจาผีช่ือ “พระ
นครราช”6  ผูคอยปกปกษรักษาทางเขา  ดังนั้นจึงหามไมใหนั่งขวางประตูเพราะจะถูกตัวกาลีผีราย
วิ่งเขาชนได  โดยเฉพาะถาเปนคนทองดวยแลวจะทําใหคลอดลูกยากข้ึน7  ความเช่ือนี้ยังรวมไปถึง
ขอหามท่ีวา “หามเหยียบธรณีประตู”  และ “หามนอนขวาง  หรือ หามยืนคาประตู”  เปนเด็ดขาด  
ดวยจะเปนการลบหลู“อารักษ” ท่ีเฝารักษาอยู  เหตุนี้ ธรณีประตูจึงมักทาดวยสีแดงตามคติท่ีวาเปนสี
แหงอํานาจของผี8  เพื่อใหเปนท่ีเกรงกลัวของส่ิงช่ัวรายตางๆ  

                                                            

 
4 สมชาย ณ นครพนมและคนอ่ืนๆ, ทวารบาลผูรักษาศาสนสถาน (กรุงเทพฯ: 

สํานักพพิิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, 2546), 22. 
 5 กรมศิลปากร, ทวารบาลผูรกัษาศาสนสถาน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับ
ลิชช่ิง), 37.  
 6 ส.พลายนอย [นามแฝง], เกร็ดโบราณคดีประเพณไีทย (กรุงเทพฯ: อักษณพทิยา, 
2355),194. 
 7 เสถียรโกเศศ [นามแฝง], ประเพณีเกาของไทย : ประเพณีเนื่องในการสราง

บานปลกูเรือน, พิมพคร้ังที ่4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพทหารกองหนนุ, ม.ป.ป.), 40. 
 8 เร่ืองเดียวกนั, 85. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดกลาวถึงท่ีมาของทวาร
บาลไวในหนังสือสาสนสมเด็จ ดังนี้   “มนุษยยอมมีเคร่ืองปองกันภัย อยางตํ่ามีประตูบานเรือน ตอ
ข้ึนมาถึงมีคนเฝาประตูตอข้ึนถึงเลือกสรรคนกลาแข็งรักษาประตู ตอข้ึนมาถึงอัจฉริยบุรุษ อาจจะหัด
สัตวรายใหรักษาประตูได มูลเหตุนี้เองท่ีเลยมาเปนรูปภาพแลวถึงแตช่ือก็นับวาเปนเกียรติยศอยาง
สูง”9 
 คติการสรางภาพ “ทวารบาล” ไวท่ีบานประตูและหนาตางนี้ เดิมนาจะสรางไวทาง
ดานหนาของบานประตู  ตอมาจึงเขียนภาพทวารบาลไวทางดานใน  ลักษณะการเขียนดังกลาว  
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงมีลายพระหัตถไวในสาสนสมเด็จ ดังนี้ 
     พบความท่ีของใจจึงอยากทูลสนอง  มีอยูขอ 1  คือวาดวยทวารบาล  หมอมฉันเห็น  
       วารูปทวารบาลน้ันจําทําเปนรูปมนุษยก็ดี  อมนุษยก็ดี  หรอืเดรัจฉานก็ดี  ตําแหนงท่ีควรอยูขาง 
       นอกเรือนท้ังน้ัน  ของโบราณทําเปนรูปสิงห  สัตวยักษมารท่ีทําเปนทวารบาลในอินเดีย ในเมือง 
      ชวามลายูและเมืองจีน   เขาก็ต้ังไวขางนอกเรือนท้ังน้ัน    แตไทยเราเอาทวารบาลเขาไวในเรือน 
      บางแหงเชน  พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท  และพระท่ีนั่งอัมรินทร  ก็เปนเชนนั้น  นึกวาเดิมเห็นจะ 
      เขียนไวขางนอกเหมือนอยางวัดจีนท่ียังเขียนอยู  นาจะเปนเมื่อประสงคจะทําประตูปดทองลาย 
      รดนํ้า  จึงเอารูปทวารบาลเขาไปเขียนขางหลังบาน   ก็กลายเปนอยางยามเฝาท่ีรักษาพระทวาร 
      เทวราชมหศวรอยูในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ10   
 สําหรับทวารบาลที่พบอยูในสมัยอยุธยาตอนปลายและในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
โดยสวนมากจะเขียนไวดานในบานประตูท้ังส้ิน  อาจเปนเพราะทวารบาลโดยสวนมากเปนภาพ
จิตรกรรมท่ีงายตอการชํารุดเสียหาย  จึงเปนเหตุใหเขียนไวดานใน  สวนดานนอกถาเปนภาพทวาร
บาล มักเปนการแกะสลักไมหรือเขียนดวยลายรดน้ํา   
 ท้ังนี้วัตถุประสงคหลักของการสรางบานประตูแตละแหง   ก็ยอมมุงตอบสนอง
ประโยชนใชสอยเปนสําคัญ   ถัดมาจึงเกิดเปนแนวความคิดในรูปของคติความเช่ือ  และความหมาย
ในลักษณะตางๆ  ท่ีสัมพันธกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมอันหลากหลายตลอดจนคานิยมของแตละ

                                                            

 9 นริศรานวุัดติวงศ, สมเด็จเจาฟากรมพระยา, สาสนสมเด็จ เลมท่ี 23 (กรุงเทพฯ: 
แพรพิทยา, ม.ป.ท.), 112. 
 10 นริศรานวุัดติวงศ, สมเด็จเจาฟากรมพระยา, สาสนสมเด็จ เลมท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 
แพรพิทยา, ม.ป.ท.), 58. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทองถ่ินท่ีแตกตางกัน  ไปผูกพันโยงเขาระหวางนัยยะทาง “ความเช่ือ” และ “พิธีกรรม” กับ 
“บทบาทหนาท่ีของประตูหรือทวารบาล”11    
 1.3 ลักษณะทวารบาลไทยโดยสังเขปมีดังนี้ 
 1.3.1 สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษท่ี 12 – 16)  สําหรับในประเทศไทย ยังไมมีการ
ยืนยันวาประติมากรรมทวารบาลท่ีเกาท่ีสุดคือช้ินใด แตหากนับตามยุคสมัยแลว คาดวานาจะมี
มาแลวต้ังแตสมัยทวารวดี แตขอมูลหลักฐานทางดานศิลปกรรมท่ีหลงเหลือในสมัยทวารวดีไม
สามารถระบุไดอยางแนชัดวาวัตถุช้ินไหนคือทวารบาล เพราะประติมากรรมสวนมากชํารุดเสียหาย
เนื่องจากทําดวยดินเผาไมคงทนถาวร  
  มีขอสันนิษฐานของ ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์ เกี่ยวกับประติมากรรมดินเผาท่ีพบจาก
เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี  ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร วานาจะจัดเปน
ทวารบาล  โดยใหเหตุผลวา  ประติมากรรมดังกลาวมีลักษณะคลายเทวดา หรือพระโพธิสัตว คือ
ทรงชฎามงกุฎบนศีรษะ  ยืนตริภังค และมือขางหนึ่งเทาเอว  ซ่ึงเปนทายืนท่ีปรากฏอยูเสมอๆใน
ประติมากรรมประเภททวารบาล12(ภาพท่ี1)    
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ประติมากรรมดินเผา ศิลปะแบบทวารวดี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  

ท่ีมา : สมชาย ณ นครพนมและคนอ่ืนๆ, ทวารบาลผูรักษาศาสนสถาน (กรุงเทพฯ: สํานัก 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, 2546), 26. 

                                                            

 11 สมคิด  จิระทศันกุล, คติ สญัลักษณ และความหมายของซุมประตู – หนาตาง

ไทย, 1. 
 12 สมชาย ณ นครพนมและคนอ่ืนๆ, ทวารบาลผูรักษาศาสนสถาน, 22. 
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 แตอยางไรก็ตามกลุมประติมากรรมดินเผาประเภทพระโพธิสัตวในสมัยทวารวดี  ก็
ลวนแตยืนอยูในทาทางดังกลาวท้ังส้ิน แตกตางกันตรงสัญลักษณท่ีแสดงลักษณะทางประติมาน
วิทยาเทานั้น 
 1.3.2 สมัยขอมในดินแดนไทยหรือสมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษท่ี 17 – 19)  ศิลปะใน
ดินแดนไทย  สรางข้ึนภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรมขอม13  ไดรับอิทธิพลทางรูปแบบและคติความ
เช่ือจากเขมรโดยสวนมาก  ทําใหมีการสรางศาสนสถานเพ่ือถวายเทพเจาข้ึนตามความเช่ือแบบขอม  
ประติมากรรมในสมัยนี้จึงเปนรูปแบบใกลเคียงกับศิลปะขอมสมัยบาปวน นครวัด และบายน14   ใน
สมัยนี้พบวามีการสรางประติมากรรมบุคคลประเภททวารบาลสองตนยืนพิทักษอยูหนาประตู
ทางเขา ดานซายและดานขวาของประตู เชน ทวารบาลที่ปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร  องคท่ี
ยืนทางดานขวา มีลักษณะเมตตากรุณา สวมศิราภรณและกุณฑลตามแบบเทพ   ถืออาวุธท่ีมีปลาย
สามแฉกหรือตรีศูล มีช่ือวานันทิเกศวร และองคทางดานซายของประตูทางเขา มีลักษณะดุราย สวม
ศิราภรณและกุณฑลแบบอสูร ถือตะบอง มีช่ือวามหากาล15(ภาพท่ี 2) 
 รูปทวารบาลสําริดขุดพบจากปราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ  ปจจุบันจัด
แสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา เปนทวารบาลสําริด  ซ่ึง
ศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเปรียบเทียบการแตงกายและเทคนิคการฝงโลหะอื่นลง
ในเนื้อสําริดดังกลาว ก็สามารถระบุยุคสมัยไดวาคงหลอข้ึนในศิลปะขอมแบบบาปวนตอนปลาย16  
(ภาพท่ี 3)   
 
 
 
 

                                                            

 13 สันติ  เล็กสุขุม,  ประวัติศาสตรศลิปะไทยฉบับยอ : การเร่ิมตนและการ

สืบเน่ืองของงานชางในศาสนา, พิมพคร้ังที่ 3, (กรุงเทพฯ:  เมืองโบราณ,2548), 62. 
 14 สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะสมยัลพบรุี, พิมพคร้ังที ่3, (กรุงเทพฯ: อมรินทรแอนดพับ
ลิชช่ิงจํากัด),1. 
 15 รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง,  ปราสาทขอมในดินแดนไทย  ความเปนมาและขอมูล

ดานประวัติศาสตรศิลปะ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 67. 
 16 สุภัทรดิศ ดิศกุล, “ทวารบาลสําริดขุดพบจากปราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะ
เกษ” วารสารศิลปากร 33, 4 (กันยายน –ตุลาคม 2532), 25-32.  
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ภาพท่ี 2 ทวารบาลมหากาล (ซาย) และ นันทิเกศวร (ขวา) จากปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร   
ท่ีมา : รุงโรจน ธรรมรุงเรือง,  ปราสาทขอมในดินแดนไทย  ความเปนมาและขอมูลดาน 

ประวัติศาสตรศิลปะ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 146. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ทวารบาลสําริด ขุดพบจากปราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ ปจจุบันจัดแสดง 
อยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
ท่ีมา : สมชาย ณ นครพนม และคนอ่ืนๆ, ทวารบาลผูรักษาศาสนสถาน (กรุงเทพฯ: สํานัก 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, 2546), 47. 
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 1.3.3 สมัยสุโขทัย  พบวามีการทํายักษสังคโลกขนาดใหญเพื่อประดับศาสนสถาน  เตา
ท่ีพบจึงเรียกวาเตายักษ ผลผลิตขนาดใหญจะตัดเปนสวนโดยทําสลักเดือยกอนผานกระบวนการ
พิมพและหลอเปนรูป17  เชน ยักษสังคโลกจากแหลงเตาเมืองสวรรคโลกเกา จังหวัดสุโขทัย  เปน
ยักษทวารบาลขนาดใหญ  เคลือบสีขาวนวล นัยนตาและค้ิวเขียนดวยสีน้ําตาล  สวมเทริดประดับ
ดวยลายปนติดและลายขูดสลัก  นั่งคูมือขวาวางบนเขา  มือซายถือกระบองแนบกับอก  นุงผาส้ันแค
เขา ชักชายผายาวลงมาทางดานหนา  เทาท้ังสองวางราบกับพื้น (ภาพท่ี 4) 
 ยักษสังคโลกเหลานี้บางคร้ังพบวาหักเปนทอนๆ  อยูตามสองทางเขาศาสนสถาน
สันนิษฐานวาสมัยอาณาจักรสุโขทัยยังคงใชยักษเหลานี้ทําหนาท่ีเปนทวารบาล18  (ภาพที่ 5) ควบคู
ไปกับการทําเทวดาถือพระขรรคแบบไทย  ดังเชน  บานประตูแกะสลักไมของพระมหาธาตุเจดีย  
เมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย    มีลักษณะเปนเทวดาถือพระขรรคยืนบนแทน   พื้นหลังสลักลายชอ
กนกและลวดลายพรรณพฤกษา (ภาพที่ 6) ปจจุบันเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
รามคําแหง จังหวัดสุโขทัย 
 

 
 
ภาพท่ี 4 รูปตุกตายักษนั่งคูถือตะบอง เคลือบสีขาว เตาเมืองสวรรคโลกเกา พุทธศตวรรษท่ี 21  
ท่ีมา : ณัฎฐภทร จันทวิช และสมศักดิ์ ธรรมาปรีชากร. เคร่ืองถวยในเอเชียอาคเนย ระหวางพุทธ

ศตวรรษท่ี 15 – 22 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2531), 150. 
                                                            
17 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549), 147. 
18 สมชาย ณ นครพนมและคนอ่ืนๆ, ทวารบาลผูรักษาศาสนสถาน, 27. 
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ภาพท่ี 5 ทวารบาลสังคโลกดินเผาเคลือบขาว เขียนลายดํา  ศิลปะสุโขทัย (พศว.19 - 20) 

ท่ีมา : กรมศิลปากร. นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนคร, พิมพคร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ:  
อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง), 89. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6  เทวดาจําหลักไม  พื้นหลังสลักลายชอกนกและลวดลายพรรณพฤกษา  ปจจุบันเก็บ 
รักษาไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง  จังหวดัสุโขทัย 
ท่ีมา : สมชาย ณ นครพนมและคนอ่ืนๆ, ทวารบาลผูรักษาศาสนสถาน (กรุงเทพฯ: สํานัก 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, 2546), 24. 
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 1.4 รูปแบบทวารบาลแบบไทยในสมัยอยุธยาตอนปลาย  
 สมัยอยุธยาพุทธศตวรรษท่ี  20–23 เกิดความนิยมการเขียนภาพทวารบาลในอาคาร
ประเภทศาสนสถาน  มีวิธีการสรางท่ีแตกตางกันไปหลายลักษณะเชน จิตรกรรม  งานแกะไม รูป
ปน ลายรดน้ํา  โดยสวนมากจะทําเปนรูป เทวดาแบบไทยยืนถือพระขรรคบนบานประตู – หนาตาง 
เพื่อคอยพิทักษรักษาศาสนสถาน 
 

 1.4.1 ทวารบาลไทย วัดใหญสุวรรณาราม  จังหวัดเพชรบุรี   
 วัดใหญสุวรรณาราม  เปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูตําบลทาราบ 
อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี19 สันนิษฐานวาเปนวัดโบราณมีมาต้ังแตสมัยอยุธยา  โดยอาศัยการ
พิจารณาศิลปะโบราณสถานสําคัญๆในวัด  เชน  พระอุโบสถ  เสมา ศาลาการเปรียญ ธรรมาสน  หอ
ไตร  พระพุทธรูป และภาพจิตรกรรมฝาผนัง20    วัดใหญสุวรรณารามไดรับการบูรณปฏิสังขรณ
หลายคร้ัง  ซ่ึงมีคร้ังใหญสองคร้ัง  คือสมัยสมเด็จพระสุวรรณมณีสมเด็จ (สมเด็จเจาแตงโม) และใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร21 กรมศิลปากรไดประกาศข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน ใน
ราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 52 ตอนท่ี 75 วันท่ี 8 มีนาคม 247822  
 พระอุโบสถเปนอาคารท่ีไมมีการเจาะชองหนาตาง  ผนังดานขางสองดานของพระ
ประธาน  เขียนเปนภาพเทพชุมนุมเรียงรายเปนแถว  นั่งพนมมือหันหนาเขาหาพระประธาน   ผนัง
ดานหลังเขียนเปนลวดลายดอกไมบนพื้นสีน้ําตาลเขม และผนังดานหนาเขียนภาพมารผจญ 
 พระอุโบสถ มีประตูทางเขาทางดานหนาและดานหลัง  ดานหนาเจาะ 3 ประตู  สวน
ดานหลังเจาะเพียง 2 ประตู เทานั้น  และเขียนภาพทวารบาลไวดานในของบานประตูทุกบาน 
ลักษณะทวารบาล  วัดใหญสุวรรณาราม  จังหวัดเพชรบุรี   
  พบวาบานประตูดานหนาพระประธานเปนทวารบาลแบบไทย ประทับยืนบนแทนถือ
ชอกนก  ดานลางเขียนเปนรูปยักษแบกแทนท่ีเปนฐานรองรับทวารบาล(ภาพท่ี 7) 

                                                            

 19 กรมการศาสนา, ประวัติวดัทั่วราชอาณาจกัรเลม 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการ
ศาสนา,2525), 647. 
 20 วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมสมัยอยุธยา, หนังสือชุดจิตรกรรมไทย (กรุงเทพฯ:  
อมรินทรพร้ินต้ิงกรุพ, 2535), 59. 
 21 เร่ืองเดียวกนั, 63. 
 22 เร่ืองเดียวกนั 
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ภาพท่ี 7 ประตูชองกลางพระอุโบสถ วัดใหญสุวรรณาราม  จังหวดัเพชรบุรี 
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 1.4.2 ทวารบาลไทย วัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี  
 วัดสระบัว ตั้งอยูเลขที่ 41 ถนนคีรีรัทยา  ตําบลคลองกระแซง  อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี  เปนวัดโบราณสมัยอยุธยา  ประมาณรัชกาลของพระเจาสมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 (พระเจา
เสือ)  เพราะมีศิลปกรรมหลายอยาง เชน อุโบสถ ใบเสมา ลวดลายปูนปน  พระพุทธรูป  มีลักษณะ
คลายศิลปกรรมท่ีวัดใหญสุวรรณาราม  และวัดเขาบันไดอิฐ  จังหวัดเพชรบุรี ท่ีสรางข้ึนในสมัยพระ
เจาเสือ23   
  ปจจุบันภาพจิตรกรรมฝาผนังสันนิษฐานวาคงลบเลือนไปเกือบหมดแลว ทางวัดจึงได
มีการทาสีขาวทับไวท้ังหมด  สวนจิตรกรรมท่ียังหลงเหลือ คือภาพลายเสนจิตรกรรมบริเวณเพดาน  
คอสอง  และบานประตูเปนภาพทวารบาล  ลักษณะของจิตรกรรมเปนฝมือชางช้ันครูในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย สันนิษฐานวานาจะอยูในชวงรัชกาลพระเจาปราสาททอง เพราะรูปแบบของลวดลาย
เพดานเหมือนกับลายเพดานเมรุรายในวัดชัยวัฒนาราม ซ่ึงสรางในสมัยพระเจาปราสาททอง24 
 ลักษณะทวารบาลไทยวัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี   
 อุโบสถวัดสระบัวมีประตู 2 ดาน คือผนังดานหนามีประตู 1 ชอง เขียนเปนภาพทวาร
บาลแบบจีนหรือเซ่ียวกาง และผนังดานขวาของพระประธานอีก 1 ชอง เขียนเปนภาพทวารบาล
แบบไทย ใชเทคนิคเขียนสีเหลืองบนพ้ืนแดง  ทวารบาลยืนบนแทน แสดงอากัปกิริยาแตกตางกันท้ัง
สองดาน  ทวารบาลบนประตูดานขวาถือพระขรรคและชอดอกไม  สวนทวารบาลบนประตู
ดานซายแสดงทาพนมมือ (ภาพท่ี 8) 
 

                                                            

 23 วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมสมัยอยุธยา, 83. 
 24 เร่ืองเดิม 
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ภาพท่ี  8  ประตูดานขวาของพระประธาน  อุโบสถวัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี 
 

 1.4.3 บานประตูจําหลักไมรูปทวารบาลแบบไทย  จากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจา
สามพระยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 บานประตูจําหลักไมนี้เดิมเคยอยูท่ีวัดพระศรีสรรเพชญ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เปนบานประตูแกะสลักไมรูปเทวดาแบบไทยยืนบนแทน  ถือพระขรรค  มือขางหนึ่งถือชอ
กระหนก  สวมชฎาแบบเทริด มีเรือนแกวรอบพระเศียร  (ภาพท่ี 9)   
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ภาพท่ี 9 บานประตูจําหลักไม จากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

2. คติความเชื่อและความเปนมาของทวารบาลจีน 

 2.1 ความหมายของทวารบาลจีน 

 ทวารบาลแบบจีน  มีลักษณะเปน  บุคคลใสชุดนักรบจีน   หรือเรียกอีกอยางวา   
“เซ่ียวกาง”  ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพุทธศักราช 2542  ไดใหความหมายของ 
“เซ่ียวกาง”  วาเปนรูปทวารบาล คือผูรักษาประตู  มักทําไวสองขางประตู25 และพจนานุกรม
สถาปตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเนื่อง ของศาสตราจารยโชติ  กัลยาณมิตร  ไดอธิบายไววา  “รูปแบบ
ทวารบาลอยางธรรมเนียมจีน  มีหนาท่ีเปนผูพิทักษเฝาประตูทางเขาของศาสนสถานศักดิ์สิทธ์ิ”26   
ทําหนาท่ีเชนเดียวกับทวารบาลแบบไทยแตแตกตางกันท่ีรูปแบบของทวารบาล 
                                                            

 25 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, 2585. 
 26 โชติ  กัลยาณมิตร, พจนานกุรมสถาปตยกรรมและศลิปะเกีย่วเนือ่ง (กรุงเทพฯ: 
ดานสุทธาการพิมพ, 2540), 324. 
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  นอกจากน้ีมีนักวิชาการหลายทานไดใหความเห็นเกี่ยวกับความเปนมาและลักษณะ
ของ ทวารบาลจีนหรือเรียกวา “เซ่ียวกาง” ไวดวยเชนกัน ตัวอยางเชน   
 สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศและสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ ฯ  กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ  ไดกลาวถึงคําวา “เซ่ียวกาง” ไวในหนังสือ สาสนสมเด็จ เลมท่ี 10 สรุปความได
ดังนี้   
 คําวา “เส้ียวกาง” หรือ “เซ่ียวกาง” คงจะเพี้ยนมาจากคําวา “เข้ียวกาง” ซ่ึงเปนคําไทยท่ี
ใหเรียกประติมานวิทยาท่ีมีลักษณะเปนจีน  คือภาพบุคลท่ีมีเข้ียวงอก  แสดงอาการดุเพื่อใหภูตผี
ปศาจกลัว  ตอมาอาจเรียกพยัญชนะตนกันจนเพ้ียนกลายเปน “เส้ียวกาง” หรือ “ เซ้ียวกาง” สวนคํา
วา “จรีกาง”  หมายความวา  มีกริชเปนอาวุธเหน็บกางออกมา  ลักษณะประติมานวิทยาแบบนี้ไมได
เปนแบบดั้งเดิมของจีน  แตคงเปนความคิดของชางไทยในสมัยอยุธยา”27 
 ส.พลายนอย  ไดกลาวถึงคําวา เซ่ียวกางไวในหนังสือ เทวนิยาย ดังนี้   
 “ทางจีนเขาถือวา  พระอินทรเปนผูคุมครองพระพุทธศาสนา ถึงกับสรางรูปไวตามวัด  
ทานผูใหญทานหนึ่งอธิบายไววา  รูปพระอินทรนี้ทางจีนเขาเรียกวา “จิ้นกางเส่ียว” หรือเรียกยอวา 
“กางเส่ียว” คือท่ีเรามาเรียกวา “เซ่ียวกาง”  คอยพิทักษรักษาพระพุทธศาสนาจึงมักสรางไวท่ีประตู  
แตมีผูรูภาษาจีนบางทานวามาจากคําวา เซากัง แปลวา  ยืนยาม หรือ  ตูยาม  เร่ืองนี้ตรงกับประวัติ
ของพระอินทรตอนหนึ่ง คือ  เมื่อทําสงครามกับอสูร  พวกเทวดาขวัญไมคอยดี  พระอินทรจึงทํา
อุบายใหสรางรูปพระอินทรตั้งไวทุกประตูเมือง  เม่ืออสูรยกทัพมา  พอเห็นรูปของอินทรเขาก็นึกวา  
พระอินทรยกทัพออกมาแลว  พากันหนีไปหมด  และนี่เห็นจะเปนอีกทางหน่ึงท่ีเราเอามาสรางไว
ตามประตูวัด”28   
 คําวา เซ่ียวกาง  ปรากฏหลักฐานอยูในพงศาวดารรัชกาลท่ี 4 เร่ือง การถวายสลากภัตท่ี
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  มีความตอนหน่ึงกลาวถึงกระบวนแหวา   “ลางแหงก็แตงเปนละคร
ยืนเคร่ืองและนางเปนคูๆ กันหามสลากภัต ลางแหงก็แตงเปนยักษบาง  ลิงบาง ลางแหงก็แตงเปน
เข้ียวกางแทงพิไสยไปขางหนา ลางแหงก็แตงเปนง้ิวรบกัน”29   และในประวัติทาววรจันทร  พระ

                                                            

 27 นริศรานวุัดติวงศ, สมเด็จเจาฟากรมพระยา, สาสนสมเด็จ เลมท่ี 10 (กรุงเทพฯ: 
แพรพิทยา, ม.ป.ท., 2525), 67.  
 28 ส.พลายนอย[นามแฝง], เทวนิยาย, พมิพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อักษรพทิยา,2540), 
194. 
 29 ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), เจาพระยา, พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร รัชกาลที่ 4 เลม1 (กรุงเทพฯ: ศึกษาภัณฑพาณิชย, 2504), 138. 
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นิพนธในกรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร  เกี่ยวกับงานแหในพระราชพิธีโสกันตวา  “จัดคุณเฒาแก ( 
หรือครูละคร)  แตงเปนเข้ียวกางออกไปรําทวนถวายตัวหนาเกย”30  ซ่ึงพระนิพนธนี้ไดถูกนิพนธข้ึน
ในชวงรัชกาลท่ี 5 
 อยางไรก็ตาม แมจะมีนักวิชาการกลาวถึงคําวา “เซ่ียวกาง” อยูหลายทานแตก็ยังไมมี
ผูใดสรุปถึงท่ีมาของคําวา “เซ่ียวกาง” วาปรากฏในประเทศไทยต้ังแตเม่ือใด  แตสันนิษฐานวาคง
เปนคําเรียกท่ีมีมานานแลว และมีลักษณะการออกเสียงคลายๆกัน เชน เข้ียวกาง  เส้ิยวกาง ซ่ึง
นักวิชาการตางๆ  เห็นพองตองกันวา นาจะเปนช่ือเรียกตามลักษณะประติมานวิทยาของทวารบาลที่
มีลักษณะแบบจีน  คือใชเรียกทวารบาลแบบจีนท่ีชางไทยคิดข้ึน  โดยดัดแปลงมาจากทวารบาลแบบ
จีน ท่ีแสดงทาทางดุเพื่อใหภูตผีปศาจกลัว จนกระท่ัง คําวา “เซ่ียวกาง” ปรากฏหลักฐานใน
พงศาวดารสมัยรัชกาลท่ี 4 โดยเปนคําเรียกลักษณะของบุคคลท่ีแตงชุดแบบจีน ในท่ีนี้อาจเกี่ยวของ
กับการแสดงง้ิวก็เปนได 
 

2.2 คติความเชื่อทวารบาลในประเทศจีน 
 ในประเทศจีนนับถือศาสนาท้ัง 3 ลัทธิ คือพุทธมหายาน  เตา และขงจื๊อ  เปนลัทธิ
สําคัญท่ีชาวจีนนับถือ  จีนไดรวมนับถือท้ัง 3 ลัทธิไปพรอมกัน  โดยนําเอารูปเคารพท้ัง 3 ลัทธิไป
บูชาไวดวยกัน  และบางคร้ังก็นําเร่ืองราวเกี่ยวกับรูปเคารพในลัทธิมหายานไปปะปนกับของลัทธิ
เตา  จึงมีประวัติคอนขางสับสนจนแยกไมคอยออก31  รูปเคารพของจีนแบงออกไดเปน 4 กลุมคือ 
 1. พระพุทธเจา จีนเรียกวา ฮุดโจหรือฮุด 
 2. พระโพธิสัตว จีนเรียกวา พูสวดโตหรือพูสะ 
 3. พระอรหันต จีนเรียกวา ออลอหั่น หรือ ลอหั่น 
 4. เทพธรรมบาล จีนเรียกวา กาล้ัม32 
 ในกรณีนี้จะกลาวถึงกลุม เทพธรรมบาลหรือกาล้ัม (ภาพที่ 10) คือเทพารักษเปนผูมี
หนาท่ีปองกันพระพุทธศาสนา เทพธรรมมีบทบาทมากในพุทธศาสนานิกายมหายาน  โดยจะมี
หนาท่ีเฝาประตูทางเขาโบสถ  วิหาร หรือยืนเคียงขางเทพประทานในโบสถ วิหาร  เทพธรรมบาล
                                                            

 30 พิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหม่ืน, ประวัติทาววรจันทร (กรุงเทพฯ: สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2507), 20. 
 31  ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรสมัย, 
2543), 186 
 32  เร่ืองเดิม 
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เหลานี้มีท้ังหมด 24 องค เรียกวายี่จับซีจูเทียน จะอยูในวิหารจีนขางละ 12 รูป มีท้ังอินทร พระ
พรหม พระยม จตุโลกบาล  ตลอดจนเจาผี เจาเตาไฟ และเจาอ่ืนๆ เทพธรรมบาลมีทาทางดุรายนา
กลัว  เพ่ือขับไลภูติผีปศาจไมใหมารบกวนพระพุทธศาสนาและผูศรัทธาในพระพุทธศาสนา   เทพ
ธรรมบาลนั้นเม่ืออยูเปนคู และทําหนาท่ีเฝาประตูวัด หรือเปนเทพบริวารเคียงขางเทพประธานใน
วัด เรียกวา ทวารบาล33    
 สําหรับกลุมเทพธรรมบาลของจีนท่ีจะนํามาศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ จะกลาวเฉพาะ
กลุมจตุโลกบาลและเทพทวารบาล  ท่ีมีความเกี่ยวของกับงานวิจัยเทานั้น    
 

 
 
 
ภาพท่ี 10 ธรรมบาล สําริดสูง 14 ศิลปะจีนสมัยราชวงศถัง (พ.ศ.1161-1450) 

ท่ีมา : ผาสุข อินทราวุธ,  พุทธปฏิมาฝายมหายาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรสมัย, 2543), 214 

                                                            

 33 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏมิาฝายมหายาน, 186. 
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  2.2.1 จตุโลกบาล (Lokapala)  
 จตุโลกบาล หรือ จตุมหาราชา (Four Maharajas) มีช่ือเรียกเปนภาษาจีนวา ส่ีไตเทียน
ออง (Ta T’ien-Wang) และเปนภาษาอังกฤษวา Four Great  Heavenly King, Four Great  
Diamond King, King of Heaven มีหนาท่ีปกปองศาสนาพุทธ  และจัดเปนเจาผูพิทักษดวย34   
 จตุโลกบาลเดิมคือราชาปศาจ 4 ตน ท่ีไดรับมอบหมายใหปกปองรักษาดานท้ัง 4 ของ
เขาพระสุเมรุ ตอตานเหลาอสูรและส่ิงช่ัวรายท่ีเปนภัยตอศีลธรรม ดังนั้นจึงถูกเรียกวา จตุโลกบาล 
เปนเทพผูพิทักษหรือเทพผูปกปอง นอกจากนี้ยังกลาวถึงจตุโลกบาลในอีกลักษณะหน่ึงวา มีหนาท่ี
ปกปองการขยายตัวของทวีปท้ัง 4 ท่ีอยูรอบเขาพระสุเมรุใน 4 จุดของอาณาเขต  ท้ังนี้ เขาพระสุเมรุ
นั้นต้ังอยู ณ ใจกลางของจักรวาล  มีความสูง 3,360,000 ล้ี ท่ีลาดดานตะวันออกเปนทอง ดาน
ตะวันตกเปนเงิน ดานตะวันออกเฉียงใตเปนคริสตัล  และดานตะวันออกเฉียงเหนือเปนอาเกต35  
 ใน Chin-Kung ming-chin กลาววาจตุโลกบาลจะปกปองคน ครอบครัว และอาณา 
จักรท่ีนับถือพระพุทธศาสนา และเม่ือกษัตริยหรือชนชาตินั้นละเลยศาสนาจะสูญเสียความคุมครอง
จากจตุโลกบาล  ท้ังนี้จตุโลกบาลจะประทานความสุขแกผูมีศรัทธาในพุทธสมบัติท้ัง 3 ไดแกพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ36 
 จตุโลกบาลในพุทธศาสนามหายานของจีนประกอบดวย 
 1. โตเวน (To Wen) เดิมคือ ทาวกุเวร (Kuvera) เทพแหงความม่ังค่ังในศาสนา
พราหมณ  เม่ือมาอยูในศาสนาพุทธศาสนา เรียกวา เวสสวัณ (Vaisravana) แปลวา ผูท่ีไดยินทุก
แหงหน ปกครองทิศเหนือ  ดินแดนแหงสมบัติในเทพนิยาย ประจําฤดูใบไมรวง มีกายสีดํา ใน
บางคร้ังถูกเรียกวานักรบดํา มีสัญลักษณคือ ไขมุกและงู บัญชาการกองทัพยักษและปศาจช้ันดี  
 2. เตียงชาง (Tseng chang) หรือ วิรูฬหก (Virudhaka) แปลวา เพิ่มพูนความสงางาม 
ราชาแหงทิศใต เทพแหงฤดูใบไมผลิ กายสีแดง ถือรม และเม่ือชูรมข้ึนจะเกิดพายุฝนอยางรุนแรง มี
กองทัพของ Kubhandas และมีปศาจเปนบริวาร 
 3. ชิเกา (Ch’ih Kuo) หรือ ธตรฐ (Dhritarashtra)  แปลวาผูปกครองอาณาจักร 
ปกครองทิศตะวันออก  เปนเทพแหงฤดูรอน กายสีฟา ถือพิณ อยูในทาดีดพิณ ชิเกาจะควบคุม
กองทัพ Gandharas นักดนตรี ปศาจ และผีดูดเลือดท่ีมีอํานาจ 
                                                            

 34 Werner, E.T.C., A dictionary  of Chinese Mythology (London : The Julian 
Press, 1990), 453. 
 35 Ibid. 
 36 Ibid. 
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 4. กวางมู (Kuang Mu) หรือ วิรูปกษ (Vriupaksa) แปลวาตาใหญ ปกครองทิศ
ตะวันตก เทพแหงฤดูหนาว กายขาว ถือดาบ เปนผูนําของนาคหรืองูเทพ37  
 นอกจากนี้ลัทธิเตาไดขอยืมจตุโลกบาลจากศาสนาพุทธ  โดยเหลือเพียงลักษณะ
โดยท่ัวไปและสัญลักษณเทานั้น  โดยมีการต้ังช่ือใหมแทนช่ือท่ีใชในศาสนาพุทธ  ดังนี้คือ 
 1. โมลีชิง (Mo li-ch’ing) เปนเทพท่ีอาวุโสสูงสุด มีความสูงถึง 24 ฟุต มีหนวดคลาย
เดือยทองเหลือง ถือทวนวิเศษจารึกดิน น้ํา ลม ไฟ เปนท่ีรูจักในฐานะเมฆฟา  เปนเจาแหงธาตุท้ัง 4 
คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ มีหนาท่ีควบคุมสายลมและสรางพายุ เม่ือกวัดแกวงทวนวิเศษ จะทําใหเกิดไฟ 
หรือสรางกลุมควันจากพ้ืนดิน ทําใหคนตาบอดและทําลายกองทัพของศัตรู 
 2. โมลีฮุง (Mo li’Hung) จะถือรมวิเศษเพื่อปดและเปดสวรรคกับโลกมนุษย จะประดับ
อัญมณี หินมีคา และไขมุก เม่ือเขาเคลื่อนไหวรมจะทําใหเกิดแผนดินไหว และเม่ือชูรมดวงอาทิตย
ดวงจันทรจะมืดมัว  ทําใหจักรวาลมีแตความมืดมิด 
 3. โมลีไฮ (Mo li’Hai) ถือพิณ ในบางคร้ังจะถือทวน มีอํานาจเหนือธาตุท้ัง 4 ไดแก ดิน 
น้ํา ลม ไฟ และเม่ือจับสายพิณจะทําใหเกิดพายุได 
 4. โมลีชู(Mo li-Shou) ถือแสวิเศษ และถือถุงใสสัตวประหลาดคลายหนูขาว หรือตัวเซ
เบ้ิล เพื่อสรางความสงบสุข  โมลีชูสามารถกลายรางเปนชางขาวมีปกทําลายทุกส่ิงทุกอยางท่ีเจอ38 
สวนคําวา “Mo” ในท่ีนี้คงหมายถึงวิญญาณช่ัวราย ซ่ึงมาจากคําวา Mora ซ่ึงเปนเทพแหงตัณหา บาป
และความตายในพุทธศาสนา39  
 จตุโลกบาลนี้มีลักษณะเปนทหารสวมชุดเกราะ มีใบหนาดุดัน ถืออาวุธ แสดงความตาง
ของสีกาย ยืนตรงหรือยืนเทาเอวเหยียบบนตัวอสูร ในบางคร้ังก็พบวายืนเหยียบบนตัวสัตว ดวย 
(ภาพท่ี 11-13)  
 

                                                            

 37 Werner, E.T.C., A dictionary  of Chinese Mythology, 453. 

 38 Ibid,  456. 
 39 Ibid. 
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ภาพท่ี 11 จตุโลกบาลประจําทิศเหนือและทิศใต ภาพสลักศิลา ในถํ้าหลงเหมิน  ศิลปะจีนสมัย 
ราชวงศถัง (พ.ศ. 1116 -1460) 

ท่ีมา : ผาสุข  อินทราวุธ,  พทุธปฏิมาฝายมหายาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรสมัย, 2543), 214. 
 

 
 
ภาพท่ี 12  จตโุลกบาลจาก  วัด Fengxian ท่ี Longmen  
ท่ีมา :  Clunas, Craig, Art in China ( Oxford : Oxford University Press, c1997), 104. 
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ภาพท่ี 13 โตเวน (To Wen) หรือ เวสสวณั นาก สูง 30.5 ซ.ม. ศิลปะจีนสมัยราชวงศหมิง  
(พ.ศ. 1911-2187) สถาบันศิลปะในสหรัฐฯ 

ท่ีมา : ผาสุข  อินทราวุธ,  พทุธปฏิมาฝายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543), 213. 
 
 ศาสนสถานโดยท่ัวไปของจนีจะนิยมสรางเปนอาคารสําหรับประดิษฐานทาวจตุ

โลกบาล ไวท่ีทางเขาดานหนาของวัด (ภาพท่ี 14)   มีลักษณะเปนรูปปนขนาดใหญอยูดานละ 2องค  

โดยมากจะปรากฏในทานั่ง (ภาพท่ี 15)   
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ภาพท่ี 14 ตําแหนงอาคารของทาวจตุโลกบาลท้ัง 4 ของจีนจาก วัด Longxing Monastery ใน 
Zhengding   
ท่ีมา : Bailey, Alison et al, CHINA (New York, DK Publish, c2007), 336. 
 

 

ภาพท่ี 15 จตุโลกบาลท้ัง 4 ของจีนจาก วัด Longxing Monastery in Zhengding  
ท่ีมา : Pauls Regan, Chaina (New York : DK Pubishing, 2007), 337  
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 2.2.2 ทวารบาล  
 จัดอยูในกลุมเทพธรรมบาล ทวารบาลจะปรากฏเปนคูๆ เปนเทพบริวารเคียงขางเทพ
ประธานภายในวัดหรือศาลเจา  ทําหนาท่ีเปนผูเฝารักษาทางเขาหรือประตู40  ทวารบาลจัดวาเปนเทพ
ช้ันรองจาก จตุโลกบาล  นิยมสรางในสมัยราชวงศถัง  มี 2 ลักษณะคือ ทําเปนรูปปนดินเผาเพ่ือ
รักษาหลุมฝงศพ  หรือเพ่ือรักษาทางเขาวิหาร ศาลเจา เชน 

2.2.2.1 ทวารบาลดินเผาท่ีพบจากสุสานในสมัยราชวงศถัง   
 ทวารบาลสวมหมวกท่ีปดลงมาถึงใบหูและมีกระบังหมวก สวมเส้ือเกราะ ตรงไหล
ประดับดวยแผนโลหะท่ีทําเปนรูปสัตวท่ีดุราย ตรงหนาอกตกแตงดวยรูปปนตางๆ ประดับพู สวม
รองเทาบูทยาวถึงเขา รูปปนทวารบาลท้ังสองมีดวงตากลมใหญ จมูกโดง และหนวดสีดํา รูปปน
หนึ่งปดปากแตอีกรูปปนหนึ่งอาปากเห็นฟน รูปลักษณโดยรวมทั้งหมดเปนไปใหดูนาเกรงขาม 
เสริมดวยทาทางของมือท่ีคร้ังหนึ่งคงเคยถืออาวุธหรือส่ิงท่ีสรางความนาเกรงขามอ่ืนๆ และยืนอยู
บนวัว41 (ภาพท่ี 16) 
 ทวารบาลดินเผาท่ีพบจากสุสานในสมัยราชวงศถัง  ใสเคร่ืองแบบทหารที่โลหะบนบา
ทําเปนรูปรางคลายหัวชาง ตกแตงดวยโลหะท่ีหนาอก พู และบูทสูงถึงหัวเขา สวมหมวกท่ีคลาย
ไกฟา (heguan) ท่ีใชสําหรับทหารระดับสูงเทานั้น ความจริงประเภทของหมวกทรงไกฟา เปนการ
ประยุกตมาจากทหารในสมัยถังท่ีเปนสัญลักษณของความกลาหาญ  เพราะวากษัตริยแหงสวรรคจะ
ไมมีความกลัว ในกรณีนี้ไกฟาบนหมวกจึงถูกสลักเปนทรงกลม ใบหนามีตากลม รูจมูกใหญ และ
เมมปาก ท้ังหมดนี้ทําใหทวารบาลดูนากลัว ซ่ึงมีการวางทวงทาเปนการสงเสริมความนาเกรงขาม 
รูปปนทวารบาลท้ังสองแสดงถึงการจับปศาจท่ีดิ้นรนจะหลบหนี42 
 ทวารบาลดินเผาท้ังสองน้ีมีใบหนาท่ีเปนแบบตะวันตก   สวมเส้ือเกราะที่มีการตกแตง
และแสดงทวงทาไลจับมนุษยหรือไลจับสัตว  พบเห็นไดท่ัวไปในสุสานของราชวงศถัง ชวงแรกๆ

                                                            

 40 ผาสุข อินทราวุธ,  พทุธปฏมิาฝายมหายาน, 186. 
 41Sabrina Rastelli, China at the court of the emperors : unknown 

masterpieces from Han tradition to Tang elegance (25-907)  (Florence : Fondazione 
Palazzo Strozzi ; Milano, Italy, 2008.), 287. 
 42 Ibid. 
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ของคร่ึงหลังพุทธศตวรรษท่ี 15 แทนท่ีทวารบาลถืออาวุธท่ีพบไดในสมัยกอน  ประติมานวิทยาของ
ทวารบาลเฝาสุสานน้ี มีตนกําเนิดมาจาก จตุโลกบาลในพุทธศาสนา43(ภาพท่ี 17) 
 
 

 
 

ภาพท่ี 16 ทวารบาลดินเผาเขียนสี ยืนบนวัว สมัยราชวงศถัง  
ท่ีมา : Sabrina Rastelli, China at the court of the emperors : unknown masterpieces from  

Han tradition to Tang elegance (25-907)  (Florence : Fondazione Palazzo Strozzi ; 
Milano, Italy, 2008.), 179. 
 

                                                            

 43 Sabrina Rastelli, China at the court of the emperors : unknown 

masterpieces from Han tradition to Tang elegance (25-907), 287. 
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ภาพท่ี 17 ทวารบาลดินเผา  ยืนบนอสูรหรือปศาจ  สมัยราชวงศถัง  
ท่ีมา : Sabrina Rastelli. China at the court of the emperors : unknown masterpieces from 

Han tradition to Tang elegance (25-907).  (Florence : Fondazione Palazzo  
Strozzi ; Milano, Italy, 2008.), 179. 
 

2.2.2.2 ทวารบาลทําหนาท่ีรักษาหนาวหิาร ศาลเจา  
 จะปรากฏเปนคูๆอยูบริเวณทางเขาออก  มีลักษณะเปนทหารสวมหมวก สวมเส้ือเกราะ 
สวมรองเทาบูทยาวถึงเขา มีดวงตากลมใหญ สรางความนาเกรงขาม (ภาพท่ี 18) 
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ภาพท่ี  18 ทวารบาลในสมัยราชวงศซง จากถํ้า Mogao Cave  
ท่ีมา : Zhou Xun, 5000 years of Chinese costumes (Hong Kong : The Commercial  
Press, c1984), 224. 
 

2.2.2.3 ทวารบาลจากภาพพิมพจิตรกรรมวันปใหม 
 ตั้งแตปลายสมัยราชวงศถังเปนตนมานอกจากทวารบาลสวมชุดทหารท่ีนิยมสรางไว
ตามทางเขาวิหารหรือศาลเจาแลว   ภาพทวารบาลหรือเทพประตูยังเปนท่ีนิยมมากในหมูประชาชน
ท่ัวไป   ภายหลังไดสรางเปนภาพพิมพซ่ึงแบบรางหนึ่งสามารถพิมพไดหลายรอยชุด ชาวจีนนิยมนํา
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ทวารบาลหรือเทพประตูมาติดไวท่ีหนาประตูในทุกวันข้ึนปใหมของจีน  เพ่ือขับไลส่ิงช่ัวรายภูติผี
ปศาจไมใหผานเขามาในบาน (ภาพท่ี19 )44  ความเช่ือดังกลาวยังไดรับความนิยมมาจนถึงปจจุบัน   
 

 
 
ภาพ 19 ภาพพิมพจิตรกรรมวันปใหมของจีน อวยซีจง และซินซกโป 
ท่ีมา : Pauls Regan, Chaina,(New York : DK Pubishing, 2007), 336. 
 
 ภาพจิตรกรรมวันปใหมมีเทพเจาอยูหลายกลุม เชน เทพท่ีเกี่ยวกับการอวยพร   เทพ
แหงความอุดมสมบูรณ  เทพแหงความร่ํารวย  เทพแหงสุขภาพ  เทพเหลานี้มักจะถือสัญลักษณ
มงคลตามคติของจีนเอาไว แตในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยจะศึกษาเฉพาะกลุมเทพท่ีเปนทหารและมีตํานาน
เกี่ยวของทวารบาลของไทยเทานั้น  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 เซรินถูและหยูเหลย (Shen Tu , Yu Lei)   
 ปรากฏชื่อเทพท้ังสองในหนังสือ ตูตวนไฉหยง  (Du Duan, Cai Yong) สมัยราชวงศ
ฮั่น  เทพท้ังสองเปนพี่นองอาศัยอยูท่ีภูเขาถูโซว (Tu Shuo) ทางดานทะเลตะวันออก พวกเขายืนอยู

                                                            

 44 Shucun, Wang,  Ancient Chinese Woodlock New Year Prints (Beijing : 
Foreign Languages Press, 1985), 2. 
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ใตตนทอใหญ45 คอยจับพวกภูติผีปศาจดวยเชือกแลวสงเหยื่อใหเปนอาหารของเสือ  ดังนั้นเม่ือส้ินป 
คนจะวาดภาพเทพเจาท้ังสองไวท่ีประตูทางเขาและแขวนเชือกไวเหนือข่ือประตู เพื่อใหวิญญาณช่ัว
รายออกไป ภาพวาดดังกลาวสามารถพบไดตามผนังสุสานสมัยราชวงศฮั่น46  ลักษณะของภาพเทพ    
เซรินถูและหยูเหลย  จะถืออาวุธ เชน ดาบ หอก โคมไฟ และพบวาบางภาพถือเชือกอยูดวย (ภาพที่ 
20-21)  
 

 
 
ภาพท่ี 20 ภาพแกะสลักท่ีสุสานสมัยราชวงศฮั่น  
ท่ีมา : Shucun Wang, Ancient Chinese Woodblock New Year Print (Beijing : Foreign  
Language Press, 1985), 2. 

                                                            

 45 National Museum of History (Taiwan), The Graphic Art of Chinese Folkore, 
(Taipei, Taiwan : The Museum,1977), 126. 
 46 Shucun Wang, Ancient Chinese Woodblock New Year Print, 2. 
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ภาพท่ี 21 ภาพเขียนท่ีสุสานสมัยราชวงศฮั่น  
ท่ีมา : Shucun Wang, Ancient Chinese Woodblock New Year Print (Beijing : Foreign  
Language Press, 1985), 2. 
 
 อวยซีกงและซินซกโป 
 มีตํานานกลาวถึงเทพสององคนี้ ในสมัยราชวงศถัง (พ.ศ. 1161-1450) วาเปนสอง
ทหารเอกของจักรพรรดิถังไทจง (Tang Tai Tsung) ท้ังสองชวยพระองคทําศึกเพื่อยึดราชบัลลังก 
และเม่ือกลับเขาพระราชวังไดยินเสียงภูตผีกรีดรองอยูนอกพระราชวังจนไมสามารถบรรทมได  
อวยซีกงและซินซกโป อาสายืนเฝาประตูทางเขาพระราชวังคืนนั้นภูตผีก็ไมมารบกวน แตพระองค
ทรงเกรงวาสองทหารจะไมไดหลับนอน  จึงส่ังใหชางฝมือเขียนภาพเหมือนท้ังสองไวท่ีประตู47 
 มีตํานานท่ีคลายกันกลาววา จักรพรรดิถังไทจง (Tang Tai Tsung) ทรงประชวรและ
ไดยินเสียงภูตผีปศาจในหองนอน จึงไดขอคําปรึกษากับเหลาขุนนางท้ังหลาย  อวยซีกงและซินซก
โป รับอาสายืนเฝาหองนอน ปรากฏวาไมมีภูตผีมารบกวนอีก ตอมาพระองคจึงส่ังใหวาดภาพสอง
ทหารติดไวท่ีประตูก็ไดผลเชนเดียวกัน48  นอกจากนี้ยังพบวา ยังมีสองนักรบช่ือ ถังฉรูเปย (Tung 

                                                            

 47 Shucun Wang, Ancient Chinese Woodblock New Year Print , 2. 
 48 National Museum, The Graphic Art of Chinese Folklore,127. 
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Su Pien) และ ซูเวย (Hu Wei) ฉินซรูเปา  (Chin Shu Pao) และ เวยชิง (Wei-ch’ih) ก็มีตํานาน
เกี่ยวกับจักรพรรดิถังไทจง ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีคลายกับตํานานที่ไดกลาวมาแลวเชนกัน 
 เทพอวยซีกงและชินซกโป พบมากในภาพพิมพจิตรกรรมวันปใหมสมัยหมิงและชิง  
ลักษณะการเขียนภาพเทพสององคนี้คือ  เปนภาพบุคคลใสชุดนักรบ ไวหนวดเครา  โดยมากพบวา
การแสดงสีหนาของเทพองคหนึ่งจะเปนแบบดุดันมีใบหนาสีแดงหรือสีดํา  สวนอีกองคคอนขางใจ
ดี  ใบหนาสีขาว ถืออาวุธดาบ หอก ธนู โดยท่ีไมไดเจาะจงวาถืออาวุธช้ินใดเปนพิเศษ  บางคร้ังก็ถือ
โคมไฟในมือแทนการถืออาวุธ (ภาพท่ี 22-25)  สําหรับภาพเทพประตูท่ีเปนนักรบในวิหารหรือศาล
เจาของจีน  จะเขียนไวท่ีบานประตูทางเขาดานในของวัด (ภาพท่ี 26 - 27) 
 

 

 
ภาพท่ี 22 ภาพพิมพวนัปใหม อวยซีจงและซินซกโป สมัยราชวงศชิง  
ท่ีมา: Shucun Wang, Ancient Chinese Woodblock New Year Print (Beijing : Foreign  
Language Press, 1985), 73. 
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ภาพท่ี 23 ภาพพิมพวนัปใหม อวยซีจงและซินซกโป ในสมัยราชวงศชิง 
ท่ีมา: National Museum, The Graphic Art of Chinese Folklore, (Taipei : n.p,1977), 41. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 24 ภาพพิมพวนัปใหม อวยซีจงและซินซกโป ในสมัยราชวงศชิง 
ท่ีมา : National Museum, The Graphic Art of Chinese Folklore, (Taipei : n.p,1977), 42. 
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ภาพท่ี 25 ภาพพิมพวนัปใหม อวยซีจงและซินซกโป ในสมัยราชวงศชิง 
ท่ีมา: National Museum, The Graphic Art of Chinese Folklore (Taipei : n.p,1977), 44. 
 
 ตอมาในสมัยราชวงศชิง  นิยมวรรณกรรมเร่ืองไซอ๋ิว  สามกก และนิยมการแสดง
อุปรากร(งิ้ว)  บางคร้ังพบวาเทพประตูก็ไดรับอิทธิพลเคร่ืองแตงกายของชุดง้ิวไปดวย  สังเกตได
จากการประดับธง 4 ผืนไวท่ีดานหลังอันเปนส่ิงบงบอกถึงตัวแสดงระดับนายพล49   
 ภาพสองทหารถืออาวุธท่ีปรากฏตํานานหรือนิทานในจิตรกรรมวันปใหมสมัยราชวงศ
ชิง ท่ีไดรับความนิยมมีเทพอวยซีกงและซินซกโป รวมไปถึงเซรินถูและหยูเหลย  ชาวจีนจะเรียก
เทพท้ังสองกลุมนี้ปะปนกันไป  โดยท่ีไมไดมีลักษณะทางประติมานวิทยาท่ีตายตัว เปนเพียงช่ือ
เรียกบุคคลแตงชุดทหารยืนถืออาวุธเทานั้น   แตเทพอวยซีกงและซินซกโปจะไดรับความนิยม
มากกวาเทพเซรินถูและหยูเหลย50  นอกจากน้ียังพบวามีภาพเทพและตัวละครที่เปนนักรบจากอีก
หลายตํานานและนวนิยาย  บางคร้ังชาวจีนท่ัวไปก็เรียกช่ือของเทพประตูในภาพพิมพจิตรกรรมวัน
ปใหมท่ีเปนนักรบโดยไมเจาะจงวาเปนเทพคูใดโดยเฉพาะ เชน ช่ือวีรบุรุษทางประวัติศาสตร เชน        
เจาหยุน (Chao Yun) และ หมาเจา (Ma Chao) ในสมัยสามกก (Three Kingdomes) แทนสอง
ทหารอวยซีกงและซินซกโป 51  

                                                            

 49  Nancy Zeng Berliner, Chinese folk art : the small skills of carving insects,  

(Boston : New York Graphic Society Book, c1986), 206. 
 50 Ibid, 127. 
 51 Ibid, 126.  
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ภาพท่ี 26  ภาพประตูของจนี 
ท่ีมา : Pauls Regan, Chaina (New York : DK Pubishing, 2007), 330. 
 

 

ภาพท่ี 27  ภาพเทพประตูของจีน 
ท่ีมา : http://scenery.cultural-china.com/en/109S8224S13035.html 
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 นอกจากการเขียนเทพประตูท่ีเปนนักรบ  ชาวจีนยังนิยมเคารพภาพเทพท่ีของเกี่ยวกับ
การอวยพรโดยนํามาติดไวท่ีประตูเพ่ือเปนสิริมงคลเชนกัน   เชน ภาพเทพแหงความอุดมสมบูรณ  
เทพแหงความร่ํารวย  เทพแหงสุขภาพ  เทพเหลานี้มักจะถือสัญลักษณมงคลตามคติของจีนเอาไว
ดวย ความเช่ือดังกลาวยังไดรับความนิยมมาจนถึงปจจุบัน   
 ชาวจีนถือคติความเชื่อเร่ืองเทพประตูมาก  จึงสรางไวตามทางเขาท่ีสําคัญๆ   ของ
พระราชวัง  สุสาน  วัด   และบานเรือนท่ัวไป  ทวารบาลเกิดข้ึนจากคติความเช่ือท่ีหลากหลาย จึง ทํา
ใหมีลักษณะและประเภทท่ีแตกตางกันไปตามคติความเช่ือและความเหมาะสมกับสถานท่ี หรือ
ความนิยมกันในแตละทองถ่ินและยุคสมัยตามแตกรณี   
 

 2.3 คติความเชื่อทวารบาลจีนในประเทศไทย 
เม่ือกลาวถึงภาพเซ่ียวกางหรือภาพทวารบาลบนบานประตูทางเขาอุโบสถ วิหารของไทยนักวิชาการ
สวนใหญมักจะโยงเขาถึงภาพเทพประตูจีนท่ีช่ือวา ฉินซรูเปา และ หยูฉรือจิ้งเตอ  หรือท่ีรูจักกันใน
ภาษาจีนแตจิ๋ววา อวยซีจง และซินซกโป52 ช่ือของนักรบสองคนนี้ปรากฏในหนังสือ  ความรูตางๆ
ของพระยาอนุมานราชธน เม่ือคร้ังโตตอบกับสมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัติวงศวา 
        ทานจะบอกไดหรือไมวาเข้ียวกางหรือเซี่ยวกางน้ันเปนอะไร มาแตไหน    แมแต 
         ช่ือก็ไมรูวาเปนอยางไรแนเสียแลว  เครื่องแตงตัวจะวาไมใชไทยก็ไมได แตรูปภาพไทยก็ไมมี 
          อะไรแตงเชนนั้นเลย  รูปรางหนาตาก็แปลกประหลาดมีหนวดเครารุมราม มักจะทําคูอยูกับ 
          สิงโต ยืนบนหลังสิงโตท่ีกระเดียดไปทางจีนอยูบาง53  
 พระยาอนุมานราชธนไดยกโคลงบทหนึ่งทูลตอบวา  

จรีกางหมหอกเสื้อง  แทงแขน 
สองประยุทธยืนยัน     ยองยอง54 

 โคลงดังกลาวคงกลาวถึงลักษณะของ “เซ่ียวกาง” แตไมไดระบุวานํามาจากวรรณคดี
อะไร  พระยาอนุมานราชธน มีหนังสือทูลตอบแตขอรวบรัดเอาแตใจความวา   
 
 
                                                            

 52 อชิรัชญ ไชยพจนพานิช, “ ภาพทหารจนีบนบานประตูสมัยรัชกาลที่ 3,”  ดํารง
วิชาการ 5, 1 (มกราคม –มิถุนายน 2549): 65.    
 53 อนุมานราชธน, พระยา, บนัทึกความรูตางๆ เลม 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ม.ป.ท.), 23. 
 54 เร่ืองเดิม, 24. 
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        เข้ียวกาง    เช่ือวาจะเปนคติมาจากจีน   เพราะไดความวาทวารบาลของจีนมีมา 
        นมนานแลว  ภายหลังจึงใชรูปอวยซีจงและซินซกโป อ ขุนนางทหารผูใหญของพระเจาหลีปน 
        มาแทน อ แตมีขอของใจอยูท่ีช่ือและฉายาทวารบาลเหลาน้ี   ไมมีช่ือใกลมาทางเข้ียวกางหรือ 
        เซี่ยวกางอ และไมปรากฏวาเหยียบสิงโต   ในคติมหายานมีทวารบาลอยูมากและมีอยูจําพวก 
        หนึ่งเปนพวกวิหารบาลและทวารบาลจีนเรียก กิมกาง55 

 ตํานานและคติความเช่ือนี้กลาวในหนังสือ เทวนิยาย ของ ส.พลายนอย ไวดังนี้
        ในคติความเช่ือของจีนเลาถึงตนเหตุท่ีเขียนรูปทหารเอกไวท่ีประตู     กลาวถึงวา 
        พระถังไทจงฮองเต (หลีซบ๋ิีน)  แหงราชวงศถังประชวร     มีปศาจพญาเลงอองมารบกวนอยูทุก 
        คืน  ทหารเอก 2 คน คือซินซกโปและอวยชีกง   จึงรับอาสาเฝาพระทวารหองบรรทมให ปรากฏ 
        วาปศาจไมมารบกวนอีก   พระเจาถังไทจงจึงทรงเกรงวาจะเปนการสรางความลําบากแกทหาร 
        ท้ังสอง  เพราะตองอดหลับอดนอนอยูหลายคืน จึ งรบัสั่งใหเขียนภาพทหารเอกท้ังสองไวท่ีบาน 
        พระทวารบาล   โดยเขียนใหแตงตัวสวมเสื้อเกราะมีอาวธุเตรียมตอสูเต็มท่ีปศาจก็ไมมารบกวน 
        อีกตอไป จึงเกิดเปนคติเขียน มึ้งซิน หรือทวารบาลต้ังแตนั้นมา56 

 สําหรับตํานานและคติความเชื่อเร่ืองนักรบจีนบนบานประตูท่ีปรากฏในบันทึกความรู
ตางๆของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศและพระยาอนุมานราชธน  กับหนังสือ      เทวนิ
ยายของ ส.พลายนอย  พบวาไดอิทธิพลมาจากตํานานของทางจีนท่ีกลาวถึง  เทพอวยชีกง และซิ
นซกโป โดยท่ีไมพบตํานานจากเทพเซรินถูและหยูเหลย หรือเทพคูอ่ืนๆเลย 
 

 2.4 อิทธิพลท่ีทําใหเกิดการสรางทวารบาลแบบจีน  
 ทวารบาลแบบจีนหรือเซ่ียวกาง  ปรากฏหลักฐานการสรางในสมัยอยุธยาตอนกลาง – 
ตอนปลาย  จากหลักฐานความสัมพันธของจีนและไทยท่ีปรากฏอยูในงานชาง  สะทอนใหเห็นถึง
การเกี่ยวของกับจีนมาตั้งแตกอนพุทธศตวรรษท่ี 1957    ท้ังในงานประดับตกแตงประเภทลวดลาย
ประดับผนังอาคารสถาปตยกรรม เชน  อุโบสถ  วิหาร   และตามภาพจิตรกรรมฝาผนัง ก็ปรากฏ
ภาพชาวจีนสอดแทรกไวในภาพ  ท้ังหมดนี้เปนความเก่ียวของกับรสนิยมจีนท้ังส้ิน ผสมกลมกลืน
กันจนสังเกตแทบไมได 

                                                            

 55 อนุมานราชธน, พระยา, บนัทึกความรูตางๆ เลม 2, 26. 
 56 ส.พลายนอย, [นามแฝง], เทวนิยาย (กรุงเทพฯ: รวมสาสน, 2519), 78. 
 57 สันติ  เล็กสุขุม, ความสัมพันธจนี – ไทย โยงใยในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ:  
เมืองโบราณ,2550), 45. 
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 ตัวอยางเชนภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวัดราชบูรณะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายใน
กรุลึกลงไปภายใตเรือนธาตุของปรางคประธาน ดานทิศตะวันออกและทิศใตของวัด ปรากฏ
ภาพเขียนท่ีมีลักษณะเร่ืองราวแบบจีน  และอิทธิพลจีนปรากฏอยูดวย58  ในภาพเปนนักรบหรือ   ขุน
นางจีน  ท่ีมีลักษณะเครื่องแตงกาย   เคร่ืองประดับ  ตลอดจนลีลาทาทางแบบจีน  ท่ีอาจเกี่ยวของกับ
การเขามาของขันทีเจิ้งเหอ หรือซําปอกงในสมัยอยุธยาตอนตน59  ฝมือทางการเขียนแสดงใหเห็นถึง
ความชํานาญในการใชเสน การใชสีแบบบางท่ีเปนลักษณะของจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนตน60 ชาง
ท่ีเขียนภาพหากไมใชชางชาวจีน ก็เปนชางฝมือท่ีรับอิทธิพลศิลปะจีน และมีความรูเกี่ยวกับทาทาง
และการแตงกายของชาวจีนเปนอยางดี (ภาพท่ี28)  
 

 
 
ภาพท่ี 28 จิตรกรรมฝาผนังภายในกรุวัดราชบูรณะ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา   

                                                            

 58 สันติ   เล็กสุขุม และกมล ฉายาวัฒนะ,  จติรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: 
เจริญวิทยการพิมพ, 2524), 33 - 43. 
 59 อารุจ  ปรีดิยาพันธ, “อิทธิพลศิลปะจีน และภาพสะทอนเกี่ยวกับวิถีชีวติชาวจีนใน
งานจิตรกรรมฝาผนัง  ภายในอุโบสถวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม(วัดโพธ์ิ) กรุงเทพมหานคร” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 49. 
 60  สันติ  เล็กสุขุม, จิตรกรรมสมัยอยธุยา งานชางหลวงของแผนดิน, 179. 
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 2.5 รูปแบบของทวารบาลแบบจีนสมัยอยุธยาตอนปลาย  
 ทวารบาลแบบจีนหรือเซ่ียวกางในสมัยอยุธยาตอนปลาย  พบวาเขียนปะปนกับ   ทวาร
บาลแบบไทยอยูภายในวัดเดียวกัน เชน วัดใหญสุวรรณาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    วัดสระ
บัว  จังหวัดเพชรบุรี  และบานประตูแกะสลักไมดังท่ีจะศึกษาตอไปนี้ 
 

 2.5.1 ทวารบาลจีนวัดใหญสุวรรณาราม  จังหวัดเพชรบุรี   
 ทวารบาลแบบจีนบนบานประตู  2 คู  ดานหนาพระประธาน   
 บานประตูคูขวา (ภาพท่ี 29) ทวารบาลมีหนวดเคราแบบชาวจีน สีของใบหนาองคหนึ่ง
เปนสีดําและอีกองคเปนสีขาว องคท่ีมีใบหนาสีดําใสชุดเกราะสีเขียว องคท่ีมีใบหนาสีขาวใสชุด
เกราะสีแดง แสดงทาทางเหมือนกันคือ ถือดาบยกข้ึนเหนือศีรษะและมืออีกขางเทาเอว    
 บานประตูคูซาย (ภาพท่ี 30) ทวารบาลดานซายมีหนาสีแดง สวนองคทางดานขวาลบ
เลือนไมสามารถระบุได  ทวารบาลถืองาวและแสดงทาจบัหนวดเครา  ยืนยกยกขาอยูบนสิงโตจีน 
การแตงกายคลายทหารจีน สวมฉลององค เกราะ รัดอก  และนุงสนบัเพลา  ดานหนามีชายผาแผน
ใหญหอยอยูแทนบริเวณท่ีเปนชายไหวในตัวภาพแบบไทย สวมมงกุฏท่ีเปนแบบจนี   
 สวนประดับตางๆ เชน กรองศอ  พาหุรัด ทองกร  เหลานี้ประดับดวยลายแบบไทย ยืน
ยกขาเหยียบบนสิงโตจีน ฉากหลังยังคงเปนเสนสินเทาและปราสาทแบบไทย  
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ภาพท่ี 29 ทวารบาลจีนวัดใหญสุวรรณาราม  จ. เพชรบุรี (ขวา)     
           

                                               
 
ภาพท่ี 30  ทวารบาลจีนวัดใหญสุวรรณาราม  จ. เพชรบุรี (ซาย) 
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 2.5.2 ทวารบาลจีนวัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี   
 มีทวารบาลจีนอยูเพียงคูเดียวท่ีประตูดานหนาพระประธาน เปนภาพทวารบาลเขียนสี
เหลืองบนพื้นแดง  แสดงทาทางแตกตางกันท้ังสองบาน  ฉากหลังเขียนเปนลายกระหนกแบบ
อยุธยาเต็มพื้นท่ี  (ภาพท่ี 31)  
 บานประตูดานขวา  ทวารบาลถือหอก ยืนยกขา  ดานลางเปนยักษแบกฐานสิงห   
 บานประตูดานซาย  ถือกริชยกข้ึนเหนือศีรษะ ยืนอยูบนกิเลนโดยท่ีไมมีฐาน  
 

 
 
ภาพท่ี 31 ทวารบาลจีนวัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี   
 
 ทวารบาลที่วัดสระบัว มีประเด็นท่ีตางไปจากวัดใหญสุวรรณารามคือ ใชกริชเปนอาวุธ
และยืนบนแทนมีมารแบก กริชไมใชอาวุธของทางจีน แตเปนอาวุธของแขกมลายู สวนการยืนบน
แทนทําใหเห็นวาไดรับอิทธิพลมาจากทวารบาลไทย   ทวารบาลจีนอยูในตําแหนงดานหนา      พระ
ประธาน  สวนทวารบาลไทยอยูทางผนังดานขวาของพระประธาน  และเขียนรายละเอียดนอยกวา
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ทวารบาลจีน  อาจเปนเพราะในตําแหนงท่ีไมสําคัญเทาดานหนา  ตางจากวัดใหญสุวรรณาราม ท่ีให
ความสําคัญกับทวารบาลไทยเปนหลัก 
 

2.5.3 ทวารบาลจีนบนบานประตูสลักไม 
 ทวารบาลจีนแกะสลักไมสมัยอยุธยา  ไดมาจากวัดหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  เจาสามพระยา61 ศ.ดร.สันติ  เล็กสุขุม  ไดกําหนด
อายุวาอยูในชวงกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง - ปลาย โดยใหเหตุผลวา  ในสวนของลวดลายประดับ มี
ลายดอกโบต๋ันที่พัฒนาไปเปนแบบประดิษฐท่ีเรียกวา ลายชอหางโต เปนลวดลายท่ีไดรับความนิยม
มากในสมัยอยุธยาตอนปลายตอเนื่องมาในสมัยรัตนโกสินทร62(ภาพท่ี 32) 
 

 
 
ภาพท่ี 32 ทวารบาลจีนบนบานประตูสลักไมสมัยอยุธยา จากวัดหันตรา พระนครศรีอยุธยา   

                                                            

 61 กรมศิลปากร, นําชมพิพธิภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา (กรุงเทพฯ: ศรี
เมืองการพิมพจํากัด, 2543), 99. 
 62 สันติ  เล็กสุขุม, ความสัมพันธจนี – ไทย โยงใยในลวดลายประดับ, 79. 
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 ทวารบาลจีนแกะสลักไมบานนี้  มีลักษณะโดยรวมคลายกับทวารบาลจีนท่ีพบใน
จิตรกรรมท่ีไดกลาวมาแลวขางตน แตมีประเด็นท่ีนาสนใจ  คือลักษณะเครื่องแตงกายของทวารบาล
จีนองคนี้ชางไดพยายามถายทอดความสมจริงของชุดนักรบแบบจีนมากกวาทวารบาลในที่อ่ืนๆ 
สังเกตจากเส้ือเกราะท่ีเขียนเปนลายเกราะเพชรแบบจีน  รัดอกเปนแบบเชือกผูก  สนับแขนและ
สนับเขาเปนรูปหัวสิงห สวนสิงโตจีนท่ีเปนพาหนะมีหลายตัวซอนลดหล่ันกันอยูดานลาง จัดวาเปน
ลักษณะพิเศษของทวารบาลองคนี้ 
 ทวารบาลจีนจําหลักไมรูปนักรบจีนไดจากวัดคูหายาง จังหวัดลพบุรี  ศิลปะอยุธยา 
พุทธศตวรรษท่ี 22 - 23 ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา63 
 ดานขวา - ถือหอกรูปสามงาม  ในกรอบดานลางเปนรูปมังกร 
 ดานซาย - ถือคันศรและลูกศร ในกรอบดานลางเปนรูปคน (ภาพท่ี 33) 
 

 
 
ภาพท่ี 33 ทวารบาลจีนจําหลักไมรูปนักรบจีนไดจากวัดคูหายาง จังหวัดลพบุรี 

                                                            

 63 กรมศิลปากร, นําชมพิพธิภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา, 99. 
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 ทวารบาลจีนคูนี้ถือวามีลักษณะใกลเคียงกับทางจีนมากกวาบานอ่ืนท่ีพบในศิลปะ
อยุธยา เพราะแสดงทายืนตรง ลําตัวอวบอวน แตก็มีลักษณะแบบไทยปนอยูดวยคือ สวมสนับเพลา 
(กางเกง) แบบไทย  เพราะโดยท่ัวไปแลวทวารบาลแบบจีนจะสวมรองเทาทรงสูง หรือไมก็รัดดวย
สนับแขง  และธนูท่ีถือเปนเหมือนคันศรแบบไทย   
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บทที่ 3 
 

ทวารบาลแบบจีนสมยัรัตนโกสนิทรตอนตน 
 

 ทวารบาลแบบจีนในสมัยรัตนโกสินทรสามารถแบงออกเปน 2 กลุมคือ  กลุมทวาร
บาลแบบไทยผสมจีน  เปนทวารบาลที่มีใบหนาเปนชาวจีน  แตงกายดวยชุดแบบไทยผสมกับชุด
ทหารแบบจีน  ตกแตงดวยลวดลายอยางไทย เชน วัดสุวรรณาราม  วัดอรุณราชวรราม วัด        
บวรนิเวศวิหาร  และกลุมทวารบาลแบบจีน  เปนทวารบาลที่แตงกายดวยชุดทหารแบบจีน  
ประดับดวยลายแบบจีนไมมีลายแบบไทยเขามาผสม  มักปรากฏอยูในวัดแบบพระราชนิยม เชน  
วัดราชโอรสาราม  วัดสามพระยา  วัดนางชี  วัดกัลยาณมิตร ในการศึกษาวิจัยจะแยกเปนประเด็น
การศึกษาเปรียบเทียบดังตอไปนี้ 
 
1.ประวัติวัดกลุมทวารบาลแบบไทยผสมจีน 
 1.1 วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ (ภาพที่ 34)  
 วัดสุวรรณาราม  เปนพระอารามหลวงช้ันโทชนิดราชวรวิหาร ต้ังอยูริมคลองบางกอก
นอย  เดิมชื่อวัดทอง  ไมปรากฏหลักฐานวาใครเปนผูสราง  แตสันนิษฐานวามีมาคร้ังสมัยกรุงศรี
อยุธยา1  เพราะมีหลักฐานวาสมเด็จฯ พระเจากรุงธนบุรีโปรดเกลาฯ  ใหนําเชลยศึกพมาไป
ประหารชีวิตที่วัดทอง คลองบางกอกนอย2  ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ  โปรด
ใหร้ือวัดทองแลวปฏิสังขรณใหมทั่วทั้งพระอารามแลวจึงพระราชทานนามใหมวา  “วัดสุวรรณา
ราม” เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  จิตรกรรมฝาผนังของอุโบสถดังกลาวคง
ชํารุดมากจึงตองบูรณะโดยเขียนภาพข้ึนใหมแทนของเดิมทั้งหมด3 

                                                            

 
1 กรมการศาสนา, ประวัติวดัทั่วราชอาณาจกัร เลมท่ี 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการ

ศาสนา), 144. 
 2 จอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขา เลม 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,2535), 204. 
 3 วิชิตวงษ วุฒไิกร, เจาพระยา, ตํานานพระอาราม (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิงแอน
พับลิชช่ิง จํากดั, 2542), 41. 

46 
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 ศ.ดร.สันติ  เล็กสุขุม  กลาววาภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเปนตัวอยาง
ของงานชางแบบปรัมปราคติที่เขียนข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 3  โดยวิเคราะหจากการใชสีมีความสมจริง
มากกวากอน   องคประกอบของฉากตางๆ ในพระราชสํานัก  ภาพกากชาวบานสะทอนถึงความ
สมจริงแสดงถึงอิสระในการแสดงออกของชางเขียน   และเร่ิมใชฉากธรรมชาติค่ันเหตุการณแทน
เสนสินเทา4 

 ทวารบาลภายในอุโบสถวัดสุวรรณารามบริเวณบานประตูและบานหนาตางลวนแต

เปนทวารบาลแบบไทยยืนแทนถือพระขรรคทั้งส้ิน แตปรากฏทวารบาลแบบจีนเพียงคูเดียวที่ประตู

บานกลางที่อยูตรงดานหนาพระประธาน 

 

 

 
ภาพที ่34 อุโบสถวัดสุวรรณาราม  
ที่มา : แสงอรุณ กนกพงศชยั, วัดสวุรรณาราม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525), 61. 

                                                            

 4 สันติ  เล็กสุขุม,  จิตรกรรมไทยสมัยรชักาลที่ 3: ความคิดเปลี่ยนการแสดงออก

ก็เปลีย่นตาม (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพมิพ,2550), 119. 
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 1.2 วัดอรุณราชวรารามฯ กรุงเทพฯ เปนพระอารามหลวงช้ันเอก  ชนิดราช
วรมหาวิหาร  ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา  กรุงเทพมหานคร  เปนวัดโบราณสราง
มาต้ังแตสมัยอยุธยา  เดิมเรียกวาวัดมะกอกนอก  แลวเปลี่ยนเปนวัดแจง   วัดอรุณราชธาราม และ
วัดอรุณราชวราราม ดังปจจุบันตามลําดับ5 

 สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  เมื่อคร้ังยังทรงดํารงพระอิสริยยศ  เปนสมเด็จ      
พระเจาลูกยาเธอ  เจาฟากรมหลวงอิศรสุนธรไดทรงบูรณปฏิสังขรณวัดนี้เปนการใหญ มาสําเร็จลง
ใน พ.ศ.2363  อันเปนระยะเวลาท่ีทรงเสวยราชสมบัติแลวได 12 ป  จึงโปรดเกลาฯ ใหมีการฉลอง
แลวพระราชทานชื่อใหมวา วัดอรุณราชธาราม  และเปนวัดประจํารัชกาล   เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัยเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแลว  มีพระราชศรัทธาจะเสริมสรางใหสูงใหญ
เปนพระมหาธาตุสําหรับพระนคร  แตทรงกระทําไดเพียงโปรดใหกะที่ขุดรากเตรียมไวเทานั้น  การ
ยังคาอยูก็ทรงสวรรคตเสียกอน6  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ไดเสด็จพระราชดําเนินมา
กอพระฤกษพระพุทธปรางควัดอรุณราชวราราม  เมื่อ พ.ศ.2385  เปนปที่ 19 ในรัชกาล  การ
กอสรางแลวเสร็จยังไมทันฉลองก็ส้ินรัชกาล ถึงรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
โปรดเกลาฯ ใหบูรณปฏิสังขรณเพิ่มเติมอีก  แลวทรงเปลี่ยนสรอยชื่อวัดเปนวัดอรุณราชวราราม  
ดังที่เรียกกันมาจนปจจุบัน7  

 วิหารเปนอาคารยกพ้ืนสูง หลังคาลด 3 ชั้น  มุงดวยกระเบ้ืองเคลือบสี  หนาบันมีรูป
เทวดาถือพระขรรคนั่งอยูบนแทน  ประดับดวยลายกระหนกลงรักปดทองประดับกระจก  ภายใน
พระวิหารไมปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนัง  สวนทวารบาลปรากฏเพียงบนบานประตู  เปนทวาร
บาลแบบจีนหรือเซ่ียวกางทั้งดานหนาและดานหลัง  สันนิษฐานวาภาพทวารบาลภายในวิหารคง
เขียนข้ึนในตอนบูรณปฏิสังขรณเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ 4 (ภาพที่ 35) 

 

                                                            

 5 กรมการศาสนา, ประวัติวดัทั่วราชอาณาจกัร เลมท่ี 1, 357. 
 6 เร่ืองเดิม, 358. 
 7 เร่ืองเดิม,358. 
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ภาพที ่35 วหิารวัดอรุณราชวรารามฯ  

 
 1.3 วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ (ภาพที่ 36) 
 วัดบวรนิเวศวิหาร  เปนพระอารามหลวงช้ันเอก  ชนิดราชวรวิหาร ต้ังอยูเลขที่ 248 

แขวงบวรนิเวศ  เขตพระนคร กรุงเทพฯ  เดิมช่ือวา  “วัดใหม”  สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักด์ิพล
เสพกรมพระราชวังบวรสถานมงคล  ทรงสถาปนาข้ึนมาใหมในสมัยรัชกาลที่ 3  ระหวาง พ.ศ.2367 
- 2375  ไดทําการผูกพัทธสีมาคร้ังแรกเมื่อปพ.ศ. 23728   

 อุโบสถเปนแบบกออิฐถือปูน  หนาบัน 2 ชั้นซอนกัน ตกแตงดวยกระเบ้ืองเคลือบ 
ประดับลายพันธุพฤกษาเต็มพื้นที่  ตรงกลางเปนตรามหาพิชัยมงกุฎ และพระขรรคพานรอง 2 ชั้น 

                                                            

 8 กรมการศาสนา, ประวัติวดัทั่วราชอาณาจกัร เลมท่ี 1, 59. 
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ซึ่งเปนตราพระราชลัญจกรประจําพระองค พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว9 หนาบันนี้ไดมี
การนําเอาสวนชอฟา ใบระกา หางหงสกลับมาประดับใหม ซึ่งแตกตางไปจากหนาบันแบบ       
พระราชนิยมที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 3 

 
 

 
 
ภาพที ่36 อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร  
 

 ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ  วัดบวรนิเวศวิหาร เปนฝมือการเขียนของขรัวอินโขง  
เปนจิตรกรไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  เขียนเร่ืองปริศนาธรรมเนื่องดวย         
คุณพระรัตนตรัย 3 ประการ10  แบงออกเปน 2 ตอน คือ  ตอนบนเปนภาพฝร่ังแสดงปริศนาธรรม11   

                                                            

 9 กรมการศาสนา, ประวัติวดัทั่วราชอาณาจกัร เลมท่ี1, 17. 
 10 เร่ืองเดิม 
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และระหวางชองประตูและหนาตาง  เปนภาพเหตุการณสําคัญเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย  และประเพณีทางพระพุทธศาสนา12  

 
2. ประวัติวัดกลุมทวารบาลแบบจีนโดยสังเขป 

 2.1 วัดราชโอรสารามฯ  กรุงเทพฯ  
 ต้ังอยูริมคลองสนามไชยฝงตะวันตก  และมีคลองบางหวาสกัดอยูดานเหนือของวัด 

ในทองที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  เปนวัดราษฎรมีมาแตกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี  แต
เดิมเปนวัดเล็กๆ เรียกวา “วัดจอมทอง”  มีตํานานเลาวา เมื่อคร้ังพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวเมื่อคร้ังยังดํารงพระอิสริยยศ  เปนพระเจาลูกยาเธอ  กรมหมื่นเจษฎาบดินทร  ทรงเปน
แมทัพ ในการยกทัพไปขัดตาทัพขาศึกที่เมืองกาญจนบุรี  เมื่อพ.ศ.2363 ทรงเสด็จประทับแรมหนา
วัดแหงนี้และทรงอธิษฐานไว เมื่อเสด็จกลับมาโดยสวัสดิภาพ จึงทรงบูรณปฏิสังขรณแลวถวายเปน
พระอารามหลวงในรัชกาลที่ 3 นามวาวัดราชโอรส13  

 อุโบสถเปนแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3  คือ  เปนงานกออิฐถือปูน หนาบันไม
ประดับ  ชอฟา  ใบระกา  หางหงส  ใชกระเบ้ืองเคลือบสีเปนวัสดุในการประดับ     ตกแตงดวย
ลวดลายอยางจีน คือ ประกอบดวยลวดลายสัญลักษณความเปนมงคล   เชน แจกันและดอกไม
ตรงก่ึงกลางขนาบขางดวยมังกรคู ถัดข้ึนไปเปนหงสคู  ตับลางเปนลายทิวทัศน  สวนกรอบหนาบัน
ประดับดวยเคร่ืองถวยจีน (ภาพที่ 37) 

 ศ.ดร สันติ  เล็กสุขุม ไดกลาววาจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ  เปนภาพจิตรกรรมฝา
ผนังที่อาจเปนฝมือชางจีน14  พื้นที่ระหวางชองหนาตางเปนภาพตําหนักจีน  ประกอบดวย     
เคร่ืองเรือน หลายๆ  สวนชองภาพเหนือบานประตู หนาตางทั้ง 4 ดาน จัดวางองคประกอบแบบ
แบงเปนชองๆ  เพื่อเขียนภาพเคร่ืองต้ัง  ที่ใชวางเคร่ืองเซนไหว และวางแจกัน  ดอกไม  ผลไมมงคล  

                                                                                                                                                                          

 11  สน  สีมาตรัง, จิตรกรรมฝาผนังสกุลชางรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ:อมรินทรการ
พิมพ, 2522), 43. 

 12 สํานักราชราชเลขาธิการ,  ศลิปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ: อมรินทรการ
พิมพ, 2528), 76. 

 13 คณะศิษยพทุธศาสตรโลกและธรรม, วัดราชโอรสาราม ราชวรวหิาร, (กรุงเทพฯ :
ดานสุทธาการพิมพ), 21 

 14 สันติ  เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปลี่ยนการ

แสดงออกก็เปลี่ยนตาม,119. 
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เปนตน  สวนบานประตูเขียนเปนทวารบาลแบบจีน บานหนาตางเขียนเปนภาพเคร่ืองบูชา  (ภาพที่ 
38) 

 
 

 
 

ภาพที ่37 อุโบสถวัดราชโอรสารามฯ 
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ภาพที ่38 ภายในอุโบสถวัดราชโอรสารามฯ  
 
 2.2 วัดนางช ี กรุงเทพฯ 

 เปนพระอารามหลวงช้ันตรี  ชนิดสามัญ  ต้ังอยูเลขที่ 321 แขวงปากคลองภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร15  วัดนางชี หรือวัดบางนางชี  เปนวัดโบราณสันนิษฐานวาสรางในสมัย          
กรุงศรีอยุธยา  เพราะวามีพระประธานภายในพระอุโบสถและพระพุทธรูปภายในวิหารเปนศิลปะ
สมัยอยุธยา  นอกจากนั้นอิฐหรือแผนอิฐที่ขุดไดใตแผนดินมีลักษณะใหญหนาเปนชนิดเดียวกันกับ
ที่มีอยูในกรุงศรีอยุธยา16 

 อุโบสถเปนแบบกออิฐถือปูน หนาบันเปนลายเคร่ืองมงคลหรือเคร่ืองบูชาตามแบบจีน  
ลายของหนาบันนี้ประกอบดวยกระเบ้ืองเคลือบสีที่ทําสําเร็จมาแลว  ประดับดวยกระเบ้ืองเคลือบ
แบบจีน  (ภาพที่ 39) 

 

                                                            

 15 กรมการศาสนา, ประวัติวดัสําคัญทางพระพุทธศาสนาตอน 2 (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพการศาสนา, 2525), 278. 

 16 เร่ืองเดิม 
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 ภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถบริเวณผนังเหนือชองหนาตาง และฝาผนังดานหนา   
พระประธานจัดองคประกอบแบบแบงเปนช้ันๆ  โดยช้ันลางสุดเขียนเปนภาพเทพชุมนุม  
ประกอบดวยเหลาเทวดา ยักษและครุฑ  ถัดข้ึนไปเปนภาพอดีตพุทธนั่งเรียงกัน 2 ชั้น  เหนือข้ึนไป
เปนภาพสวรรค  ประกอบดวยเหลานักสิทธิ์วิทยาธร  และขอบดานบนสุด  เขียนเปนภาพ
พวงมาลัยและผาโคง   

ดานหลังพระประธานเปนภาพสวรรค แสดงภาพเหลาเทวดาโผลออกมาจากกอนเมฆ  
การเขียนในลักษณะนี้เปนที่นิยมในหมูจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 (ภาพที่ 40) 

 
 
 

 
 

ภาพที ่39 พระอุโบสถวัดนางชี  
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ภาพที ่40 ภายในพระอุโบสถวัดนางชี  
 

 2.3 วัดสามพระยา  กรุงเทพฯ 
 เปนพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญ  ต้ังอยูที่แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร  เดิมช่ือวา  “วัดบางขุนพรหม”  สรางข้ึนในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร  โดย     
หลวงวิสุทธิโยธามาตย (ตรุษ)  โดยยกที่ดินพรอมทั้งบานเรือนของขุนพรหม  (สารท)  ผูเปน
นองชาย ซึ่งไดถึงแกกรรมลงดวยไขปากอนหนานี้ 2 ป ถวายเปนวัดข้ึนที่บริเวณบานลานอยูเหนือ
ปากคลองบางลําภู  เพื่อเปนอนุสรณและผลบุญติดตามตัวขุนพรหม (สารท)  เมื่อสรางวัดเสร็จแลว
เรียกวา “วัดบางขุนพรหม”17   

 คร้ันตอมา  พระยาราชสุภาวดี (ขุนทอง)  พระยาราชนิกุล (ทองคํา)  และพระยา
เทพวรชุน (ทองหอ) ซึ่งมีศักด์ิเปนหลานของทานขุนพรหม (สารท) เนื่องจากเปนบุตรนองสาวขุน
พรหมมีชื่อวา “พวา” ทานพระยาทั้งสามไดดําริพรอมกันวา วัดบางขุนพรหมกําลังทรุดโทรมลงเปน
อันมาก  จึงไดทําการบริจาคทรัพยสินปฏิสังขรณวัดบางขุนพรหมทั้งวัด  และไดนอมเกลาฯถวาย
แดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เมื่อป พ.ศ. 2366 ตอมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ทรงรับวัดบางขุนพรหมไวเปนพระอารามหลวง พรอมทั้งพระราชทานนามวัด

                                                            

 17 กรมการศาสนา, ประวัติวดัสําคัญทางพระพุทธศาสนาตอน 2 , 303. 
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ใหมวา “วัดสามพระยา”18 และวัดดังกลาวก็ไมปรากฏในรายนามวัดที่รัชกาลที่ 3 โปรดเกลาฯ ให
บูรณปฏิสังขรณ 

 ลักษณะอุโบสถเปนอาคารกออิฐถือปูน  เปนหนาบันช้ันเดียวแสดงถึงกลุมวัดที่
เจานายหรือขุนนางสรางข้ึน19 สอดคลองกับประวัติวัดที่ไดกลาวมาแลวขางตน  หนาบันเปนลาย
เคร่ืองมงคลแบบจีน  ประกอบดวยลายกี๋มวน  ตรงกลางเปนภาพแจกันดอกไมขนาดใหญ  ประดับ
ดอกไมมงคลของจีน ไดแก ดอกบัว  ดอกโบต๋ัน(ภาพที่ 41) 

 จิตรกรรมภายในอุโบสถที่ฝาผนังทั้ง 4 ดานเหนือชองประตูและหนาตาง ประดับลาย
พันธุพฤกษา และภาพสัตวซึ่งนิยมในศิลปะจีน เชน ดอกโบต๋ัน ดอกเบญจมาศ ผลทับทิม คางคาว 
ผีเส้ือ กระจายเต็มเพดานโดยไมมีระเบียบที่แนชัด สวนผนังดานลางระหวางชองประตูและ
หนาตาง เขียนเปนภาพเคร่ืองต้ังแบบจีน ประดับดวยภาพกี๋มวนขนาดใหญ บรรจุเคร่ืองมงคลตาม
คติของจีน (ภาพที่ 42) 

 

 
 

ภาพที ่41 พระอุโบสถวัดสามพระยา 
 

                                                            

 18 กรมการศาสนา, ประวัติวดัสําคัญทางพระพุทธศาสนาตอน 2, 304. 
 19 ศักด์ิชัย สายสิงห, งานชางสมัยพระนั่งเกลา, 96. 



57 
 

 
 
ภาพที ่42 ภายในพระอุโบสถวัดสามพระยา 

 
 2.4 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  กรุงเทพฯ 
 วัดกัลยาณมิตรฯ  สรางเมื่อประกาสัปตศก จ.ศ. 1187 พ.ศ.2368 ปที่ 2 ในรัชกาลที่ 3 

เจาพระยานิกรบดินทร วาที่สมุหนายก บุตรพระพิชัยวารี (มัน แซอ๋ึง) เม่ือยังเปนพระยาราชสุภาวดี 
เจากรมพระสุรัสวดีกลาง ไดอุทิศที่บานกับที่ดินเพิ่มเติมสรางข้ึนแลวถวายเปนพระอารามหลวง20  
แตพงศาวดารรัชกาลที่ 3 กลาวเพียงวา วัดแหงนี้สรางโดยเจาพระยานิกรบดินทร แตไมไดกลาวถึง
ปที่สราง21 ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดเพียงวา วัดแหงนี้สรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 3 เทานั้น 

 พระอุโบสถเปนแบบกออิฐถือปูน  หนาบันไมประดับชอฟา ใบระกา หางหงส  มี
ลักษณะปานลมแบงออกเปน 2 ชั้น แตภายในตัวหนาบันประดับลวดลายเปนช้ันเดียวไมมีเสนแบง

                                                            

 20 กรมศาสนา, ประวัติวัดทัว่ราชอาณาจกัร เลม 1, 162 และ “วัดกัลยาณมิตร
วรมหาวหิาร,” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.). (แผนพับ) 

 21 ทพิากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), เจาพระยา, พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทรรัชกาลที ่3 พ.ศ. 2367 – 2394 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 354. 



58 
 

ออกจากกัน เปนกลุมวัดที่เจานายสราง22  หนาบันประดับกระเบื้องเคลือบของจีนเปนรูปลาย
ดอกไม (ภาพที่ 43) 

 จิตรกรรมภายในพระอุโบสถบริเวณชองหนาตางและประตูลบเลือนไปจนหมด  
พระภิกษุที่ดูแลอุโบสถใหขอมูลวา เคยมีภาพเคร่ืองบูชาแบบจีนที่ผนังดานตรงขามกับพระประธาน  
สวนผนังตรงชองหนาตางเคยเปนภาพแจกันขนาดใหญจีนปกดวยดอกไม23  ปจจุบันผนังสวนนี้ถูก
ทาสีขาวทับหมดแลว  สําหรับพื้นที่ตอนบนทั้ง 4 ผนัง เปนภาพตอนตางๆ ในพุทธประวัติ  สวน
ตอนบนของผนังดานหนาพระประธานเขียนภาพพุทธประวัติตอนแบงพระบรมสารีริกธาตุ ภาพ
เคร่ืองต้ังเหลือเพียงบนบานแผละประตู ทั้ง 4 แหงเทานั้น ทั้งนี้ลักษณะเคร่ืองเรือน และการจัดวาง
ไมแตกตางไปจากวัดอ่ืนๆ (ภาพที่ 44) 

 
 

 
 

ภาพที ่43 อุโบสถวัดกัลยาณมิตรฯ   
 

                                                            

 22 ศักด์ิชัย สายสิงห, งานชางสมัยพระนั่งเกลาฯ, 94. 
 23 สันติ เล็กสุขุม,จิตรกรรมไทยสมยัรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออก

ก็เปลีย่นตาม, 171. 



59 
 

 
 

ภาพที ่44 ภายในอุโบสถวัดกัลยาณมิตรฯ   
 

2. วิเคราะหรปูแบบกลุมทวารบาลแบบไทยผสมจีน   
ทวารบาลแบบไทยผสมจีนหรือเซ่ียวกาง  คือ ทวารบาลที่มีใบหนาเปนชาวจีนไวหนวด

เครา แตงกายดวยชุดแบบไทยผสมกับชุดทหารแบบจีน    และยืนอยูบนสิงโตจีน  โดยทวารบาล
แบบไทยผสมจีนที่จะศึกษามี 3 วัดคือ  วัดสุวรรณาราม    วัดอรุณาราชวรารามฯ  และวัดบวรนิเวศ
วิหารฯ   
 

 2.1 ลักษณะโดยรวมของทวารบาลไทยผสมจีน 
 ทวารบาลวัดสุวรรณาราม  ทวารบาลบนบานประตูพระอุโบสถที่วัดสุวรรณารามนี้    

มีทั้งแบบที่เปนทวารบาลแบบไทย  และทวารบาลแบบไทยผสมจีนหรือเซ่ียวกาง  แตในที่นี้จะ
กลาวถึงทวารบาลแบบไทยผสมจีนเทานั้น   ทวารบาลไทยผสมจีนมีทั้งหมด 1 คูอยูที่ประตูบาน
กลางดานหนาพระประธาน   เปนทวารบาลที่แสดงอากัปกิริยาแตกตางกันทั้ง 2 ดาน  คือองคหนึ่ง
มีหนาเปนชาวจีนไวหนวดเครา  สวมชุดเกราะคลายชุดทหารแบบไทยผสมจีน สวมเครื่องประดับ
แบบไทย  ถืออาวุธ  ยืนอยูบนสัตวพาหนะ (ภาพที่ 45) 
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ภาพที ่45 ทวารบาลจีนวัดสุวรรณาราม   
 
 ทวารบาลวัดอรุณราชวรารามฯ  ภายในวิหารมีทวารบาลแบบจีนทั้งหมด 5 คู 
ดานหนามี 3 คู และดานหลังอีก 2 คู สวนบานหนาตางไมปรากฏวาเขียนภาพทวารบาล         
ทวารบาลแบบจีนนี้มีลักษณะเชนเดียวกันทุกคูคือ  แตงกายดวยชุดเกราะ  ยืนบนสิงโตจีน  
แตกตางกันที่อาวุธ เชน ตรีศูล งาว  (ภาพที่ 46)   
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ภาพที ่ 46 ทวารบาลวัดอรุณราชวรารามฯ 
 

 ทวารบาลวัดบวรนิเวศวิหารฯ  ทวารบาลแบบจีนอยูบริเวณวิหารเล็กที่ทางเขา
ดานหนาพระอุโบสถ  มีทั้งหมด 2 คู เปนทวารบาลแบบจีนแกะสลักไมปดทองประดับกระจกสี พื้น
หลังทาสีแดง ภาพเซ่ียวกางนี้ น. ณ ปากนํ้า สันนิษฐานวา นาจะสรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ
คร้ังยังทรงผนวช24  ลักษณะโดยท่ัวไปของทวารบาลคือ ทวารบาลแบบจีนแสดงอากัปกิริยา
แตกตางกันทั้ง 2 คู  มีใบหนาและเคร่ืองทรงเหมือนกัน  ตางกันที่อาวุธและสัตวพาหนะ (ภาพที ่47-
48) 

                                                            

 24 น. ณ ปากน้ํา [นามแฝง], งานจําหลกัไมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย  
(กรุงเทพฯ : ดานสุธาการพิมพ), 28. 
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ภาพที ่ 47 ทวารบาลจีนดานนอก  วัดบวรนิเวศวหิารฯ 
 

 
 

ภาพที ่ 48 ทวารบาลจีนดานใน  วัดบวรนเิวศวหิารฯ   
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 2.2 ใบหนา 
 ทวารบาลวัดสุวรรณาราม   เขียนตางกันสองดานคือ ดานหนึ่งมีหนาเปนแบบชาวจีน

ไวหนวดเครายาว  และอีกดานมีใบหนาเรียบไมมีหนวดเครา  การเขียนใบหนาตางกันทั้งสองขางนี้
พบในภาพจิตรกรรมวันปใหม เทพอวยซีจงและซินซกโป  ที่จะเขียนใหอีกดานแลดูดุดันมีหนวด
เคราเยอะและอีกดานดูใจดี (ภาพที่ 49 )  

 

 
 

ภาพที ่49 ภาพพิมพวนัปใหม ใบหนาอวยซีจงและซินซกโป ในสมยัราชวงศชงิ 
ที่มา: National Museum of History (Taiwan), The Graphic Art of Chinese Folkore (Taipei, 
Taiwan : The Museum, 1977), 44. 
 
  ทวารบาลวัดอรุณราชวรารามฯ  ทวารบาลแบบจีนไวหนวดเครายาวเหมือนกัน
ทั้งหมด  การเขียนภาพทวารบาลในลักษณะนี้ไมเปนที่นิยมในการเขียนเทพอวยซีจงและซินซกโป  
เพราะตามตํานานเปนบุคคล 2 คน  จะนิยมเขียนใหใบหนาตางกัน  
  ทวารบาลวัดบวรนิเวศวิหารฯ  เขียนใบหนาเหมือนกันทุกบาน  เชนเดียวกับวัดอรุณ
ราชวรารามฯ   
 
 2.3 เครื่องแตงกาย 

  ทวารบาลวัดสุวรรณาราม  -  ประกอบดวย มงกุฎยอดหางไหล  สวมกรองศอ       
พาหุรัด ทองกร แบบไทย ฉลององค (เส้ือ) ทับดวยเกราะออน  ที่เกราะประดับรัดอกประดับหนา
สิงห ปลายแขนเส้ือเกราะเปนรูปปากสิงหหันดานขาง สวมสนับเพลา (กางเกง) สวมผาแถบยาวลง
มาเปนรูปสามเหล่ียมแผน  คลายชุดเกราะแบบไทยผสมกับชุดแบบจีน 

 ลักษณะที่เปนแบบไทยคือ สวมมงกุฎทรงยอดชัย  สวมฉลององคทับดวยเกราะออน 
กรองศอ  พาหุรัด ทองกร สนับเพลา ก็ประดับดวยลายแบบไทย   สวนการสวมฉลององคทับดวย
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เกราะออนนี้ จะพบในภาพกษัตริยเวลาออกศึกหรือเสด็จประพาส (ภาพที่ 50)   และเคร่ืองแตง
กายของตัวภาพยักษ (ภาพที่ 51)    

 

 
 

ภาพที ่50 เคร่ืองแตงกายกษตัริยในภาพจิตรกรรมวัดสุวรรณาราม   
 

 
 

ภาพที ่51 เคร่ืองแตงกายยกัษในจิตรกรรมฉากมารผจญ  วัดสุวรรณาราม 
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 สวนลักษณะแบบจีนเพิ่มเติมเขามาคือ  ลายหัวสิงหที่รัดอก  สวนปลายแขนเส้ือเกราะ
และปลายสนับเพลา   ที่ทําเปนรูปปากสิงหหันขาง (ภาพที่ 52) รวมถึงการประดับลายเกราะเพชร
ที่ชุดเกราะ (ภาพที่ 53) เปนลักษณะที่คลายกับภาพชุดทหารในศิลปะจีนสมัยราชวงศหมิง  (ภาพที่ 
54-55)      

 

 
 

ภาพที ่52 ลายหัวสิงห 
 

 
 

ภาพที ่53 ภาพลายเกราะเพชร 
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ภาพที ่54   ชดุทหารในสมัยราชวงศหมงิ                    
ที่มา : Zhou  Xun, 5000 years of Chinese costumes (Hong Kong : The Commercial 
Press, c1984), 292. 

 
ภาพที ่55 ชุดทหารในสมยัราชวงศหมงิ    
ที่มา : Zhou  Xun, 5000 years of Chinese costumes, Hong Kong : The Commercial  
Press, c1984, 291.              
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 ทวารบาลวัดอรุณราชวรารามวรวิหารฯ  แตงกายดวยชุดเกราะและยืนบนสิงโตจีน
เหมือนกัน อีกทั้งอาจสังเกตรายละเอียดเพิ่มเติมที่ตางไปดวยคือ  มีแถบริบบิ้นที่ปลิวข้ึนคลอง
ลําตัวทุกองค  ในศิลปะจีนจะนิยมใชแถบริบบ้ินนี้กับภาพบุคคลที่เปนภาพเทพ และภาพเทพประตู
ของจีน (ภาพที่ 56)    

 

 
 
ภาพที ่56 แถบร้ิบบ้ินในภาพพิมพวนัปใหม อวยซีจงและซินซกโป ในสมัยราชวงศชงิ 
ที่มา : National Museum, The Graphic Art of Chinese Folklore, (Taipei : n.p,1977), 42. 
 

 ทวารบาลวัดบวรนิเวศวิหารฯ  ทวารบาลจีนแตงกายดวยชุดเกราะแบบจีนผสมไทย  
เชนเดียวกับทวารบาลวัดสุวรรณารามและวัดอรุณราชวราราม  ดังนั้นภาพที่ปรากฏก็อาจตีความ
เชนเดียวกัน 
 

 2.4 อาวุธ  
 ทวารบาลวัดสุวรรณาราม  ถือทวนทั้ง 2 องค 
 ทวารบาลวัดอรุณราชวรารามฯ  ถือหอก  ตรีศูล   
 ทวารบาลวัดบวรนิเวศวิหารฯ  ถืองาว  ดาบคู  กริชกับตรีศูล  ดาบกับโล ลักษณะของ

อาวุธที่พบในกลุมทวารบาลแบบจีนสามารถตีความไดดังนี้   
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 หอก งาว  ทวน  พบมากในเทพประตูอวยซีกงและซินซกโป  สวนดาบพบเปนสวนนอย
เทพประตูของจีนมิไดถือแตอาวุธเทานัน้  ยังพบวาถือเครื่องมงคลอยางจีนไวดวย   

 งาว  ดาบ  โล  ตรีศูล  พบในกลุมทวารบาลแบบจีนสมัยอยุธยาตอนปลาย    สวน    
ตรีศูลไมพบในกลุมเทพประตูของจีน  

 กริช    เปนมีดส้ันแบบหนึ่งใบมีดคดแบบลูกคล่ืน   สามารถเปนทั้งอาวุธและวัตถุ
มงคลพบในทวารบาลแบบจีนสมัยอยุธยาตอนปลาย        
 

 2.5 การแสดงทาทางของทวารบาลแบบจีน 
 ทวารบาลวัดสุวรรณาราม    แสดงทาจับหนวดเครา  แสดงทาตอสู   และยืนเทาเอว  

เหยียบบนสัตวบริวาร 
 ทวารบาลวัดอรุณราชวรารามฯ  แสดงทาจับหนวดเครา  และถืออาวุธ   
 ทวารบาลวัดบวรนิเวศวิหารฯ     แสดงทาจับหนวดเครา  แสดงทาตอสู   และยืนเทา

เอว  เหยียบบนสัตวบริวาร 
 ทวารบาลแบบจีนยืนยกขาเหยียบบนตัวสัตวบริวารเหมือนกันทุกวัด   แตกตางกันแค

แสดงทาจับหนวดเคราและไมจับหนวดเคราเทานั้น   
 ทาจับหนวดเครา  ไมพบวาภาพเทพประตูของจีนแสดงทาจับหนวดเครารวมกับการ

ถืออาวุธแสดงทาสูรบ   ทาจับหนวดเคราเปนลักษณะของนักปราชญหรือฝายบุนของจีน  แตทาจับ
หนวดเคราปรากฏในทวารบาลแบบจีนรวมกับการถืออาวุธในสมัยอยุธยา ดังเชนวัดใหญสุวรรณา
ราม จังหวัดเพชรบุรี (ภาพที่ 57) 
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ภาพที ่57 ทายืนทวารบาลจีนวัดใหญสุวรรณาราม  จ. เพชรบุรี  
 

 ทายืนยกขาเหยียบบนตัวสัตว – ทายืนลักษณะเชนนี้พบวาเปนทายืนของทวารบาลใน
ศิลปะจีน  ปรากฏรูปแบบมาต้ังแตสมัยราชวงศถัง ดังเชน ทายืนของทาวจตุโลกบาลของจีน  เชน  
จตุโลกบาลที่จากวัด Fengxian ที่ถ้ํา Longmen สมัยราชวงศถัง (ภาพที่ 58) และจตุโลกบาลดิน
เหนียวที่พบจากสุสานของขุนนางช้ันสูงในสมัยราชวงศถัง(ภาพที่ 59)  
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ภาพที ่58  ทายืนของทาวจตุโลกบาลจาก  วัด Fengxian ที่ Longmen  
ที่มา : Clunas, Craig. Art in China (Oxford : Oxford University Press, c1997), 104. 

 

 
 

ภาพที ่59 ทายืนของทวารบาลดินเหนยีวทีพ่บจากสุสานในสมัยราชวงศถัง 
ที่มา : Sabrina Rastelli. China at the court of the emperors : unknown masterpieces from 

Han tradition to Tang elegance (25-907) (Florence : Fondazione Palazzo  Strozzi ; 

Milano, Italy, 2008), 178-179. 
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 ทายนืยกขายังพบวามีในกลุมเทพประตูวนัปใหมที่เปนนักรบ คือ เทพจงกุยปราบผี 
(ภาพที ่ 60) ทายนืลักษณะเชนนี้ไมพบในกลุมเทพอวยซีกงและซินซกโป  เพราะเทพทั้งสองมักจะ
พบในรูปแบบยืนตรง หรือยนืเหล่ือมขากนัเล็กนอย    

 

 
 
ภาพที ่60 เทพจงกุยสมยัราชวงศชิง 
ที่มา : Nancy Zeng Berliner, Chinese folk art : the small skills of carving insects, (Boston 
: New York Graphic Society Book, c1986), 202. 

 
 2.6 สัตวบริวาร 
 ทวารบาลวัดสุวรรณาราม ทวารบาลจีนยนืบนสิงโตจนีและเสือขาว   
 สิงโตจีน  เปนรูปแบบที่สืบเนื่องมาจากทวารบาลจีนในสมัยอยุธยา  ดังเชน ทวารบาล

จีนวัดใหญสุวรรณาราม  จงัหวัดเพชรบุรี และวัดใหมเทพนิมิตร สําหรับเทพประตูของจีนไมปรากฏ
วายนืเหยียบอยูบนสิงโตจีน   
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 ทวารบาลวัดอรุณราชวรารามฯ  ทวารบาลจีนยนืบนสิงโตจีน 
 ทวารบาลวัดบวรนิเวศฯ  ทวารบาลจีนยืนอยูบนสัตวพาหนะซอนกัน  ที่ปรากฏมา

ต้ังแตสมัยอยุธยา ดังเชนทวารบาลแกะสลักไมที่พบจากวัดหันตรา จ.อยุธยา  แตสัตวพาหนะซอน
กันเชน เสือ มังกรกับสิงโตจีน จระเขกับเตา   มังกรกับลิง  ไมเคยปรากฏมากอนในสมัยอยุธยา   

 สัตวบนบานประตูบางชนิดคลายกับคติความเช่ือเร่ืองสัญลักษณของทิศทั้งส่ีและ
ฤดูกาลในคติของจีนประกอบไปดวย  นก  ทิศใต  หมายถึงฤดูรอน, เสือขาว  ทิศตะวันตก  
หมายถึง   ฤดูใบไมรวง,  มังกร  ทิศตะวันออก  หมายถึง  ฤดูใบไมผลิ,  เตาสีดํา (ลอมรอบดวยงู)   
ทิศเหนือ หมายถึง ฤดูหนาว25  (ภาพที่ 61 )  สวนสิงโตจีน จะไมไดอยูในสัตวสัญลักษณส่ีทิศทั้ง 4 
ชนิด แตนิยมนํามาประดับทางเขาศาสนสถาน  

 

 
 

ภาพที ่61 สัญลักษณทัง้ 4 ทศิ และ ฤดูกาลในคติของจีน   
ที่มา : Williams, Charles Alfred Spedd, Chinese symbolism and art (North Clarendon, Vt. 
: Tuttle, c2006), 271. 

                                                            

 25 Williams, Charles Alfred Spedd, Chinese symbolism and art (North 

Clarendon, Vt. : Tuttle, c2006), 271. 
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 ภาพสัญลักษณส่ีทิศของจีนอาจใหแรงบันดาลใจสวนหนึ่งเทานั้น เพราะสัตวบางชนิด
ไมปรากฏวาเปนสัตวที่เกี่ยวของกับเทพประตูของจีน  เชน  

 ลิง  เปนเปนหนึ่งในสิบสองนักษัตรของจีน เปนตัวละครที่มีชื่อเสียงเปนที่นิยมใน     
นวนิยายเร่ืองไซอ๋ิว สมัยราชวงศชิง แตลิงก็เปนสัตวที่ใกลชิดกับไทยเชนกัน  

 จระเข  คงเปนลักษณะที่ชางไทยคิดข้ึนโดยที่ไมไดยึดถือคติที่มาจากจีน  และเปนเจา
แหงสัตวน้ําที่มีความดุรายนากลัว จึงนํารูปแบบมาใสไวในบานประตู 

 เตา แมจะเปนหนึ่งในสัตวทั้งส่ีของคติจีนแตมีรูปแบบที่แปลกออกไปคือ  เตามีหัวเปน
คน สัตวลักษณะนี้เปนลักษณะสัตวที่ชางไทยโบราณคิดข้ึนหรือเรียกวา  สัตวหิมพานต ดังเชนภาพ
คนผสมกับเตาในฉากมารผจญวัดสุวรรณาราม (ภาพที่ 62) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่62  ภาพเตาและจระเขในฉากมารผจญ วัดสุวรรณาราม 
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สรุป 
 ทวารบาลแบบไทยผสมจีนหรือเซ่ียวกางในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 จาก

การศึกษาพบวา ภาพทวารบาลเหลานั้นไดรับอิทธิพลรูปแบบสืบตอมาจากทวารบาลแบบไทยผสม
จีนหรือเซี่ยวกางในสมัยอยุธยาตอนปลาย เชน มีใบหนาเปนชาวจีนไวหนวดเครายาว  มักแสดง
กิริยาจับหนวดเครา ใสชุดเกราะแบบไทยผสมกับชุดทหารแบบจีน   ถืออาวุธดาบ งาว กริช แสดง
ทายืนยกขาเหยียบบนสิงโตจีน  แตก็มีอิทธิพลจากส่ิงที่ไดรับมาจากทวารบาลในศิลปะจีนเพิ่มเติม
บางสวนคือ  การเขียนใบหนาตางกัน 2 ขาง ตามลักษณะของเทพประตูอวยซีกงและซินซกโป  มี
ลายประดับรูปหัวสิงหที่ชุดเกราะ  แถบริบบ้ินที่ปลิวข้ึนคลองลําตัว    สัตวบริวารที่อาจไดรับรปูแบบ
มาจากคติสัตวประจําทิศของจีน 

 
3. วิเคราะหรปูแบบกลุมทวารบาลแบบจีนแท 
 ทวารบาลจีนแบบจีนแท  มีลักษณะเปนบุคคลใสชุดนักรบแบบจีน  แตงกายดวย
เคร่ืองทรงและสวมเคร่ืองประดับแบบจีนไมมีลวดลายอยางไทย  เร่ิมปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 3 
ทวารบาลกลุมนี้จะปรากฏอยูในกลุมวัดที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่เปนสถาปตยกรรมแบบไทย
ผสมจีน  หรือที่เรียกวาแบบพระราชนิยม เชน วัดราชโอรสารามฯ  วัดสามพระยาฯ  วัดนางชี     วัด
กัลยาณมิตรฯ  
 

 3.1 ลักษณะโดยรวมของทวารบาลแบบจีน 
 ทวารบาลวัดราชโอรสารามฯ - ทวารบาลจีนในพระอุโบสถมี 4 คู  ดานหนา 2 คูและ

ดานหลัง 2 คูเปนภาพบุคคลแตงกายดวยชุดทหาร สวมเกราะแบบจีน ประดับธง 4 ผืนที่ดานหลัง 
มีหนาแบบชาวจีนไวหนวดเครายาว เขียนเปนใบหนาสีแดงและสีดํา  สวมชุดที่เปนลายรูปมังกร 
และลายเมฆแบบจีน เกราะที่แขนเปนลายเกราะเพชร สวมสนับมือและสนับแขง  ทวารบาลไมได
ยืนอยูบนสัตวพาหนะ  ฉากหลังเปนพื้นแดงประดับของมงคล  เชน ผลทับทิม สมโอมือ พระจันทร 
มวนภาพ (ภาพที่ 63 -66) 
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ภาพที ่63 ทวารบาลจีนวัดราชโอรสารามฯ                   ภาพที ่ 64 ทวารบาลจีนวัดราชโอรสารามฯ 
 

                                                             
 
ภาพที ่65 ทวารบาลจีนวัดราชโอรสารามฯ                   ภาพที ่ 66 ทวารบาลจีนวัดราชโอรสารามฯ 



76 
 

 ทวารบาลวัดสามพระยาฯ - ทวารบาลจีนในพระอุโบสถมี 4 คู  ดานหนา 2 คู  และ
ดานหลัง 2 คู  มีลักษณะเปนบุคคลใสชุดทหาร สวมเกราะแบบจีน  ประดับธงที่ดานหลัง 4 ผืน 
ดานหลังมีแถบริบบ้ินปลิว  ทวารบาล 2 คู ดานหนา ยืนอยูบนพื้นแดงที่มีลวดลายดอกโบต๋ัน และ 
ลายกี๋มวนสวนทวารบาล 2 คูดานหลังยืนบนโตะ  ฉากหลังเปนพื้นแดงประดับดวยลายแบบจีน
(ภาพที่ 67 -70)  
 

                    
 
ภาพที่ 67 ทวารบาลจีนวัดสามพระยาฯ                          ภาพที่ 68  ทวารบาลจีนวัดสามพระยาฯ 
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ภาพที่ 69 ทวารบาลจีนวัดสามพระยาฯ                       ภาพที่ 70 ทวารบาลจีนวัดสามพระยาฯ  
 

 ทวารบาลวัดนางชี  ทวารบาลจีนอยูภายนอกพระอุโบสถ มีทั้งหมด 4 คู ดานหนา 2 คู
และดานหลัง 2 คู เปนทวารบาลแกะสลักไมปดทอง  แตงกายดวยชุดทหาร  สวมชุดเกราะ   ยืนบน
สิงโตจีน ถืองาว  ประดับธงที่ดานหลัง 4 ผืน และมีแถบริบบ้ินปลิว  มีลักษณะเชนเดียวกันทั้ง 4 คู  
(ภาพที่ 71) 
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ภาพที ่71 ทวารบาลจีนวัดนางช ี

 
 ทวารบาลวัดกัลยาณมิตรฯ  บานประตูภายในอุโบสถมีทวารบาลจีนจํานวน 4 คู คือ

ดานหนา 2 คู และดานหลัง 2 คู  แตงกายดวยชุดทหารแบบจีน  สวมชุดเกราะ ประดับธงที่
ดานหลัง 4 ผืน ดานหลังมีแถบริบบ้ินปลิว ทวารบาล 2 คูหนายืนอยูบนโตะ และ 2 คูหลังยืนอยูบน
เมฆ (ภาพที่ 72 - 75)  และปรากฏทวารบาลบนบานหนาตาง 10  คู   แตงกายดวยชุดทหารแบบ
จีน  ยืนบนสัตวพาหนะตางชนิดกัน คือ สิงโตจีน แพะ มา กวาง เสือ กิเลน (ภาพที่ 76 -85) 
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ภาพที ่72 บานประตูวัดกัลยาณมิตรฯ                             ภาพที ่ 73  บานประตูวัดกัลยาณมิตรฯ 
 

                                         
 

ภาพที ่74 บานประตูวัดกัลยาณมิตรฯ                              ภาพที ่75 บานประตูวัดกัลยาณมิตรฯ 
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ภาพที ่76 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ                      ภาพที ่ 77 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ 
 

                                           
 

ภาพที ่78 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ                       ภาพที ่79 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ  
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ภาพที ่ 80 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ                     ภาพที ่81 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ 
 

                                     
 

ภาพที่ 82 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ                        ภาพที่ 83 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ 
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ภาพที ่84 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ                       ภาพท่ี  85 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ  
   

 3.2 ใบหนา 
 ทวารบาลวัดราชโอรสาราม – ทวารบาลมีใบหนาเปนชาวจีนไวหนวดเครายาว

เชนเดียวกันทั้ง 4 คู  ความนิยมเขียนบุคคลไวหนวดเครายาว   เปนลักษณะที่พบเห็นไดโดยทั่วไป
ในภาพจิตรกรรมของจีน ทวารบาลเขียนใบหนาเหมือนกันทุกบาน  ไมไดเขียนแสดงความตางของ
ใบหนาดังเชนเทพอวยซีจงและซินซกโป  ที่จะเขียนใหองคหนึ่งดูดุดันและอีกองคดูใจดี  ดังเชนใน
ตํานาน   

 แตมีขอสังเกตบางประการคือทวารบาลบางคูเขียนสีของใบหนามีที่ตางกันคือสีแดง
และสีดํา  การแสดงสีของใบหนาที่ตางกันเชนนี้เหมือนกับเทพประตูอวยซีกงและซินซกโปในภาพ
จิตรกรรมวันปใหมของจีนที่แสดงสีของใบหนาตางกันคือ ขาวกับแดง  และขาวกับดํา 
 ทวารบาลวัดสามพระยา – ทวารบาลมีใบหนาคลายกันทั้งสองขางคือ  เปนชาวจีนไว
หนวดเครายาว ยกเวนบานประตูเพียงดานเดียวที่มีลักษณะตางจากองคอ่ืนๆ อยางเห็นไดชัด  คือ  
มีใบหนาดุดัน แสยะยิ้มเห็นฟน ไมสวมหมวกแบบคลุม เห็นผมปลิวที่ดานหลังใบหู 
 ลักษณะของทวารบาลเชนนี ้ คลายคลงึกบัเทพจงกุย (Zhong Kui)  เปนเทพท่ีชาวจีน
นิยมนํามาติดไวที่ประตูในวนักอนวนัหยุดเทศกาลปใหม เพื่อขับไลวญิญาณชั่วราย  เทพจงกุยมี
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ลักษณะเปนบุคคลไวหนวดเครารุงรัง ดวงตาเปดกวาง  จมูกตะขอ    ยิ้มเหน็ฟน มตํีานานที่เปนที่
นิยมของเขาคือ เทพจงกุยจบัผี  เปนทีน่ิยมในหมูชาวจีนทัว่ไป26  (ภาพที่ 86 -88) 
 

 
 

ภาพที ่86 ทวารบาลจีนวัดสามพระยาฯ มลัีกษณะเหมือนเทพจงกุย 
 

 
 

ภาพที ่ 87 เทพจงกุยสมยัราชวงศชิง 
ที่มา : Fang Lin, Chinese New Year Paintings (Beijing : China Intercontinental Press, 
2008), 7. 

                                                            

 26 Nancy Zeng Berliner, Chinese folk art : the small skills of carving insects 

(ZBoston : New York Graphic Society Book, c1986), 202. 
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ภาพที ่ 88 เทพจงกุยสมยัราชวงศชิง 
ที่มา Nancy Zeng Berliner, Chinese folk art : the small skills of carving insects (ZBoston 
: New York Graphic Society Book, c1986), 202. 
 
 ทวารบาลวัดนางชี - ภาพเทพประตูมีลักษณะใบหนาเปนชาวจีนไวหนวดเครายาว 
เชนเดียวกับทีว่ัดราชโอรสและวัดสามพระยา  

 ทวารบาลวัดกัลยาณมิตรฯ –ทวารบาลบนบานประตูและบานหนาตาง  มีการแสดงสี
ของใบหนาทวารบาลแตกตางกัน เชน  ขาว ดํา แดง เขียว  สําหรับใบหนาสีขาว ดํา แดงนั้นมีใน
เทพอวยซีจงและซินซกโป แตใบหนาสีเขียวนั้นยังไมเคยปรากฏมากอนในกลุมเทพอวยซีจงและ    
ซินซกโป  และกลุมทวารบาลจีนแบบประเพณี   ใบหนาหลายสีอาจไดรับแรงบันดาลใจจากทาว  
จตุโลกบาลของจีน ที่มีหนาเปนสีขาว ดํา แดง ฟา  สวนเทพประตูอวยซีจงและซินซกโปตามตํานาน 
แสดงสีของใบหนาตางกันคือ สีขาว สีดําหรือสีแดง เทานั้น ไมปรากฏวาเปนสีอ่ืน (ภาพที่ 89) 

 สวนการเขียนลวดลายบนใบหนาของทวารบาลบนบานหนาตางที่วัดกัลยาณมิตรฯ 
นั้นเปนลักษณะเดียวกับการเขียนลวดลายใบหนาของเทพอวยซีจงและชินซกโป  ในจิตรกรรมวัน  
ปใหมและการแตงหนาของอุปรากรจีน (ภาพที่ 90) 
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ภาพที ่89 อวยซีจงและซินซกโป ในสมัยราชวงศชิง  
ที่มา : National Museum of History (Taiwan), The Graphic Art of Chinese Folkore (Taipei, 
Taiwan : The Museum, 1977), 41. 
 

 
 
ภาพที่ 90 อุปรากรจีน   
ที่มา : Bailey, Alison et al. : foreword by Anchee Min, CHINA (New York, DK Publish, 
c2007), 277. 
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 3.3.เคร่ืองแตงกาย 
 ทวารบาลวัดราชโอรสารามฯ – ภาพบุคคลแตงกายดวยชุดทหารสวนบนประกอบดวย  

เกราะปองกันไหลสองขางและกลางลําตัว  เกราะสวนแขนเปนลายเกราะเพชร  สวมสนับมือ สวน
เคร่ืองแตงกายดานลางประกอบดวยแผนเกราะทรงสามเหล่ียม 3 แผน  และสนับแขง ที่ชุดประดับ
ดวยรูปมังกร และลายเมฆแบบจีน  มีธง 4 ผืนประดับอยูดานหลัง 

 สําหรับภาพบุคคลแตงกายในชุดเกราะ และมีธง 4 ผืนประดับอยูดานหลัง ไดมี
นักวิชาการเสนอวาภาพนักรบเหลานี้เขียนเปนภาพทวารบาล โดยไดตนแบบจากตัวละครจากสาม
กก27   

 จากการศึกษาเพิ่มถึงภาพบุคคลแตงกายในชุดเกราะ และมีธง 4 ผืนประดับอยู
ดานหลังชางจีนนิยมเขียนเทพอวยซีจงและซินซกโปใหอยูในชุดนักรบ ไวหนวดเครา ยืนตรง และ
ถืออาวุธ ตอมาสมัยราชวงศชิง เคร่ืองแตงกายของเทพสององคมีลักษณะคลายชุดงิ้ว เชน สวม
หมวกที่ประดับอยางมาก และประดับธงส่ีผืนที่ดานหลัง28  

 ในสมัยราชวงศชิง เกิดความนิยมวรรณกรรมเร่ืองสามกก  และการแสดงอุปรากร  
ดังนั้นรูปแบบของเคร่ืองแตงกายของเทพทั้งสอง  ในบางคร้ังจึงมีลักษณะคลายชุดอุปรากรจีนหรือ
งิ้ว  และสวมใสหนากากแบบอุปรากรจีน สวนการประดับธงส่ีผืนที่ดานหลังแสดงถึงฐานันดรของ
ตัวแสดงที่อยูในตําแหนงนายพล29  (ภาพที่90 )  

 ในประเทศจีนตัวละครจากวรรณกรรมเร่ืองสามกก  ในภาพพิมพวันปใหมมักจะ
ปรากฏเปนฉากที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมตอนน้ันๆ ซึ่งจะเปนภาพกลุมคน  ฉากรบ  ฉาก  และตัว
ละครตางๆจากเร่ืองสามกก  โดยจะไมปรากฏภาพทวารบาลยืนเปนคู  ดังเชนภาพอวยซีจงและ    
ซินซกโป (ภาพที่ 91) 

 

                                                            

 27 เพ็ญสุภา สุคตะ, “การศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร” 
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร ศิลปะบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 220. 
 28 อชิรัชญ ไชยพจนพานิช, “ ภาพทหารจีนบนบานประตูสมัยรัชกาลที่ 3,”  ดํารง
วิชาการ 5, 1 (มกราคม –มิถุนายน 2549): 66. 
 29Nancy Zeng Berliner, Chinese folk art : the small skills of carving insects 

(ZBoston : New York Graphic Society Book, c1986), 206. 
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ภาพที่ 91 ฉากการแสดงงิ้วในภาพพิมพวันปใหม   
ที่มา : Shucun, Wang,  Ancient Chinese Woodlock New Year Prints (Beijing : Foreign  
Languages Press, 1985),155. 
 

 ทวารบาลวัดสามพระยาฯ – ภาพเคร่ืองแตงกายของทวารบาล  มีลักษณะคลายกับ
ทวารบาลจีนที่วัดราชโอรสารามฯ ดังนั้นภาพที่ปรากฏก็อาจตีความเหมือนกัน 

 ทวารบาลวัดนางชี -  ภาพเคร่ืองแตงกายมีรายละเอียดนอยกวาวัดราชโอรสารามฯ 
และวัดสามพระยา อาจสังเกตรายละเอียดที่แตกตางไปดวย คือการแตงชุดทหารเรียบงายกวา มี
แถบริบบ้ินปลิวอยูเหนือศีรษะ ลักษณะดังกลาวนาจะเปนที่นิยมในหมูชางจีน เม่ือตองการเขียน
ภาพเกี่ยวกับเทพตางๆ30  เทพประตูอวยซีจงและซินซกโป ก็มีแถบริบบ้ินปริวอยูเหนือศีรษะ
เชนเดียวกัน   

 ทวารบาลวัดกัลยาณมิตรฯ – ทวารบาลบนบานประตูมีภาพบุคคลใสชุดนักรบ  ยืนบน
โตะ สวมชุดเกราะ ประดับธงที่ดานหลัง 4 ผืน ดานหลังมีแถบริบบิ้นปลิวเชนเดียวกันทั้ง 4 คู 
ลักษณะคลายกับทวารบาลจีนที่วัดราชโอรสารามฯ วัดสามพระยาฯ และวัดนางชี  
 
 

                                                            
30 อชิรัชญ ไชยพจนพานิช, “ ภาพทหารจนีบนบานประตูสมัยรัชกาลที่ 3,”  ดํารงวิชาการ 

5, 1 (มกราคม –มิถุนายน 2549): 66. 
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 ทวารบาลจีนบนบานหนาตางมีทั้งหมด  10 คู  ทวารบาลทุกองคไมไดสวมหมวกแบบ
คลุม  แตสวมหมวกแบบเปดเห็นผมที่ดานหลังใบหู  ไมประดับธงไวที่ดานหลัง  แสดงถึงเคร่ืองทรง
ที่ตกแตงนอยกวาทวารบาลบนบานประตู 
 
 3.4.อาวุธ  
 ทวารบาลวัดราชโอรสารามฯ – ถืองาว หอก ดาบไม ตรีศูล คันธนู ลูกธนู งาว  หอก   
ดาบไม  เปนอาวุธที่ใชในการตอสูพบไดโดยทั่วไปในกลุมเทพประตูอวยซีจงและซินซกโป  สวน   
ตรีศูลไมพบวาเปนอาวุธของทางกลุมเทพทวารบาลของจีน  แตพบในทวารบาลแบบจีนประเพณี
หรือเซ่ียวกางของไทยมาต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังเชน เซี่ยวกางจากวัดสระบัว จ.เพชรบุรี  
 อาวุธของทวารบาลวัดราชโอรสารามฯ ที่เปนประเด็นนาสังเกตคือ การสะพายลูกธนูที่
ทวารบาลองคซายและทวารบาลองคขวาสะพายคันธนู  เปนลักษณะที่ปรากฏในภาพเทพอวยซีจง
และซินซกโป  ในจิตรกรรมวันปใหมของจีนเชนกัน   สวนการวางตําแหนงซาย-ขวาสลับขางของ
การสะพายลูกธนูและคันธนูในภาพนักรบทั้งสอง ทําใหสันนิษฐานไดวาคงไมไดเครงครัดตามคติ
ของจีน (ภาพที่ 92 - 98) 
 

 
 

ภาพที่ 92 ทวารบาลจีนวัดราชโอรสารามฯ แสดงการสะพายลูกธนูที่ทวารบาลองคซายและทวาร

บาลองคขวาสะพายคันธนู 
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ภาพที่ 93 ภาพพิมพวันปใหม อวยซีจงและซินซกโป ในสมัยราชวงศชิง  
ที่มา  : National Museum of History (Taiwan), The Graphic Art of Chinese Folkore, 
(Taipei, Taiwan : The Museum, 1977), 42. 
 

 ทวารบาลวัดสามพระยาฯ  - ถือหวงวงแหวน  งู จอกสุรา คทาหยูอ้ี งาว  คันธนู และ
ลูกธนู  

 สําหรับงาว  คันธนูและลูกธนู  ถือเหมือนกับวัดราชโอรสารามฯ แตมีประเด็นที่
เพิ่มเติมมา  ดังเชนการถือหวงวงแหวนและงูรวมกัน  (ภาพท่ี94) ไมพบวามีเทพองคใดในกลุม
จิตรกรรมวันปใหมของจีนที่ถือของ 2 ส่ิงนี้พรอมๆ กันไวในองคเดียว  แตสามารถแยกอธิบายได
ดังนี้   

 หวงวงแหวน  เปนเคร่ืองถือของเทพเจานาจา (Nezha) เปนเทพจากวรรณกรรมเร่ือง
ไซอ๋ิว ทําหนาที่รักษาประตูสวรรค31 (ภาพที่ 95)  และงู เปนเคร่ืองถือของทาวจตุโลกบาลเหนือตาม
คติมหายานของจีน32 

 

                                                            

 31 Williams, Charles Alfred Spedd, Chinese symbolism and art (North 
Clarendon, Vt. : Tuttle, c2006),271. 

 32Ibid, 123. 
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ภาพที่ 94 ทวารบาลถือหวงวงแหวนและงู 
 

 
 

ภาพที ่95  เทพเจานาจา (Nezha)  ถือหวงวงแหวน 
ที่มา : Williams, Charles Alfred Spedd, Chinese symbolism and art motifs (North 
Clarendon, Vt. : Tuttle, c2006), 136. 
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 จอกสุรา (ภาพที่ 96-97) เรียกวา เจ๋ีวย หมายถึง การรับตําแหนงราชการ ดังนั้นชาว
จีนจึงนิยมใชจอกเหลาเปนสัญลักษณสิริมงคล หมายถึง  การอวยพรใหไดรับตําแหนงราชการที่
สูงข้ึน33  สอดคลองกับหลักฐานเอกสารหลายฉบับในราชวงศหมิงและชิง ซึ่งกลาวถึงประเพณีการ
เขียนภาพเทพประตูไววา นิยมแทรกภาพบางอยางที่เปนมงคลเขาไปดวย34  ดังเชน  ภาพอวยซีจง
และซินซกโปข่ีมารวมกับการถือจอกสุรา นอกจากนี้ยังพบวาเปนเคร่ืองถือของเทพท่ีเกี่ยวกับการ
อวยพรในภาพพิมพวันปใหมของจีนอีกดวย   (ภาพที่ 98) 

 

 
 

ภาพที ่96 ทวารบาลจีนวัดสามพระยาถือจอกสุรา 
 
 

 
                                                            

 33 พระพรหมมุรี และคณะ, สมุดภาพอุโบสถคณะรังสี วัดบวรนเิวศ (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพกรุงเทพ),255, 182. 

 34 อชิรัชญ ไชยพจนพานิช, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอยางสมัย
รัชกาลที ่3”, 78. 
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ภาพที ่97 จอกสุรา 
ที่มา : Cotterell, Arthur, China ( London : Dorling Kindersley, c1994), 11. 
 

 
 
ภาพที ่98 ภาพพิมพภาพอวยซีจงและซินซกโป สมยัราชวงศถือจอกสุรา 
ที่มา : Nancy Zeng Berliner, Chinese folk art : the small skills of carving insects, 

(ZBoston: New York Graphic Society Book, c1986), 80. 
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 คทาหยูอ้ี (Ruyi) มีลักษณะเหมือนเห็ดหลินจือ เปนสัญลักษณของความโชคดี  นิยม
มากสมัยราชวงศหมิงและราชวงศชิง ยังพบวาเปนเคร่ืองถือของนักบวชอีกดวย35 (ภาพที่ 99) และ
ยังพบมากในกลุมเทพที่เกี่ยวกับการอวยพร  ในจิตรกรรมวันปใหมของจีน เชน เทพ  ฮก ลก ชิ่ว36 
(ภาพที่ 100)    

 

 
 

ภาพที่ 99 ทวารบาลจีนวัดสามพระยาฯ ถือคทาหยูอ้ี   
 

                                                            

 35 พระพรหมมุรี และคณะ, สมุดภาพอุโบสถคณะรังสี วัดบวรนเิวศ, 82 
 36 Shucun, Wang,  Ancient Chinese Woodlock New Year Prints (Beijing : 

Foreign Languages Press, 1985), 32. 
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ภาพที ่100 ภาพพิมพวนัปใหม เทพฮกลกซิ่ว   
ที่มา : Shucun, Wang,  Ancient Chinese Woodlock New Year Prints (Beijing : Foreign  
Languages Press, 1985), 32. 
 

 ทวารบาลวัดนางชี – ถืองาวคลายกับที่วัดราชโอรสารามฯ  และวัดสามพระยาฯ ดังนัน้
ภาพที่ปรากฏก็อาจตีความเชนเดียวกัน 

 ทวารบาลวัดกัลยณมิตรฯ – บานประตูทวารบาลถือหอก  งาว  เชนเดียวกับทวารบาล
วัดราชโอรส แตมีอาวุธที่ตางออกไปคือ  ถือไมเทาดามยาว   ยอดไมเทามีลักษณะคลายกลีบ
มะเฟอง (ภาพท่ี 101 )  ยอดไมเทาลักษณะนี้พบวา  เปนเคร่ืองถือของเทพประตูอวยซีจง  และ       
ซินซกโปในภาพพิมพวันปใหมของจีนเชนกัน (ภาพที่ 102) 
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ภาพที่ 101 ภาพบานประตูวัดกัลยาณมิตรฯ  ถือไมเทาดามยาว 
 
 

 
 
ภาพที ่102 ภาพพิมพวนัปใหมอวยซีกงและซินซกโป  ถอืไมเทาดามยาว 
ที่มา : Yang Xianrang, Yang Yang,  Chinese Folk Art  (Beijing, China : New World Press,  
2000), 36. 
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 บานหนาตาง  พบวาทวารบาลมีเคร่ืองถือที่แตกตางกันไปคือ พิณ คทาหยูอ้ี  มวน
ภาพที่พันดาบไม  รม  แส  ไมเทาดามยาว  ดาบไม  กระจก  เจดีย  งาว ดาบ หอก ธนู  

  อชิรัชญ ไชยพจนพานิช ไดต้ังขอสังเกตภาพเคร่ืองถือที่เกี่ยวกับของวิเศษ เจดีย รม 
พิณ ไววา นาจะไดแรงบันดาลจากเทพจตุโลกบาลของจีนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น  เพราะลักษณะ
บางประการของเทพกลุมนี้ไมเคยปรากฏหลักฐานมากอนในศิลปะจีน37  

 ในบรรดาเคร่ืองถือตางๆ สามารถแยกไดเปน 2 ประเภท  คืออาวุธที่พบในกลุมเทพ
ประตูทั่วไป เชน งาว ดาบ หอก ธนู   ดังเชนที่พบในทวารบาลวัดราชโอรสารามฯ  วัดสามพระยาฯ  
วัดนางชี  และกลุมเทพที่ถือของที่เกี่ยวกับของวิเศษและของศักด์ิสิทธิ์  เชน พิณ คทาหยูอี้  มวน
ภาพที่พันดาบไม  รม  แส  ไมเทาดามยาว  ดาบไม  กระจก  เจดีย  ซึ่งสามารถตีความไดดังนี้ 

 พิณ  เปนเคร่ืองถือของจตุโลกบาลในพุทธมหายานของจีน คือ ชิเกา (Ch’ih Kuo) หรือ 
ธตรฐ (Dhritarashtra)  ปกครองทิศตะวันออก  เปนเทพแหงฤดูรอน กายสีฟา38  (ภาพที่ 103 ซาย)  

 คทาหยูอ้ี (Ruyi) มีลักษณะเหมือนเห็ดหลินจือ เปนสัญลักษณของความโชคดี  นิยม
มากสมัยราชวงศหมิงและชิง และเปนเคร่ืองถือของนักบวช39  พบมากในภาพจิตรกรรมวันปใหม 
โดยเฉพาะกลุมเทพที่เกี่ยวกับการอวยพรตางๆ เชน ฮก ลก ชิ่ว40(ภาพที่ 103 ขวา) 

 มวนภาพพันดาบไม ไมสามารถแปลความหมายได แตสามารถแยกอธิบายไดดังนี้ 
มวนภาพ แสดงสัญลักษณคุณลักษณะดานความสามารถของนักปราชญในอุดมคติจีน และดาบ
เปนสัญลักษณของแปดเซียนในลัทธิเตา41 (ภาพ 104 ซาย) 

 รม หมายถึง เคร่ืองถือของเทพจตุโลกบาลเตียงชาง (Tseng chang) หรือ วิรูฬหก 
(Virudhaka) ประจําทิศใต เทพแหงฤดูใบไมผลิ กายสีแดง (ภาพ 104 ขวา) 

 
 

                                                            

 37 ดูรายละเอียดใน  อชิรัชญ ไชยพจนพานชิ, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบ
นอกอยางสมยัรัชกาลที ่3” (วิทยานพินธปริญญาศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรศิลปะ 
บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 55. 

 38 Williams, Charles Alfred Spedd, Chinese symbolism and art motifs, 67. 
 39 พระพรหมมุรี และคณะ, สมุดภาพอุโบสถคณะรังสี วัดบวรนเิวศ ,182. 
 40 National Museum of History (Taiwan), The Graphic Art of Chinese Folkore, 

(Taipei, Taiwan : The Museum, 1977), 67. 
 41 Williams, Charles Alfred Spedd, Chinese symbolism and art motifs, 68. 
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ภาพที ่103 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ ทวารบาลดานซายถือพิณ และดานขวาถือ   คฑาหยูอ้ี 
 

 
 

 
 

ภาพที ่ 104 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ ทวารบาลดานซายถือมวนภาพพนัดาบไม   ดานขวา  
ถือรม 
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 แส (Chauri)  แสไมไดเปนอาวุธที่ใชในการตอสู  แตเปนเคร่ืองถือของนักบวช และเปน
เคร่ืองถือในกลุมเทพโปยเซียน42(ภาพ 105) 

 ไมเทาดามยาว ไมเทาเปนสัญลักษณของนักบวช มักจะหอยหยกหรือเคร่ืองมงคลไว
ดานบน43 (ภาพ 106) 

 

 
 

ภาพที ่105 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ ทวารบาลถือแส 
 

 
 

ภาพที ่106 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ ทวารบาลถือไมเทาดามยาว 

                                                            

 42 Williams, Charles Alfred Spedd, Chinese symbolism and art motifs,165. 
 43 Ibid, 246. 
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 เจดีย  ในบางครั้งพบวาเปนเคร่ืองถือของ เทพจตุโลกบาลประจําทิศเหนือ ในลัทธิ
เตา44 แตถาไดตนแบบจากประติมากรรมในพุทธศาสนาของจีน  อาจหมายถงึทาวจตุโลกบาล
ประจําทิศเหนอื หรือทิศตะวนัตก45 (ภาพที ่ 107 ซาย)  

 สัญลักษณแปดเหล่ียม (bagua) ตรงกลางเปนหยินหยาง เปนเครื่องปองกันภัย และ
สัญลักษณแปดเหล่ียม เปนเคร่ืองถือของเทพไทซางเหลาจ้ิน ผูกอต้ังลัทธิเตา (T’ai Shang หรือ 
Lao Chun)46 (ภาพที่ 107 ขวา) 
 

 
 

ภาพที ่ 107 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ ทวารบาลดานซายถือเจดีย ทวารบาลดานขวาถือ
สัญลักษณ 8 เหล่ียม 

                                                            

 44 อชิรัชญ ไชยพจนพานิช, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอยางสมัย
รัชกาลที ่3”,55. อางถงึใน Luxing Wu, 100 Chinese Gods (Singapore : Asiapac Books, 
1998), 17. 

 45 อชิรัชญ ไชยพจนพานิช, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอยางสมัย
รัชกาลที ่3”,55 อางถึงใน Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism (Tokyo : Charles E. 
Turtle Company,1977), 167. 

 46 Williams, Charles Alfred Spedd, Chinese symbolism and art motifs,162. 
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 กระด่ิงมีดามจับ  เปนอุปกรณที่ใชในพิธีกรรมทางศาสนา47 (ภาพที ่ 108 ซาย)  
 มวนภาพ  เปน 1 ใน 8 ส่ิงมีคาตามความเชื่อของจีน และสัญลักษณทางอุดมคติที่

แสดงคุณลักษณะของนักปราชญ มี 4 อยางดวยกันคือ กระดานหมากรุก มวนภาพ พิณ และ
หนังสือ48(ภาพที่  108 ขวา) 

 

 
 
ภาพที ่108 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ ทวารบาลดานซายถือกระด่ิงมีดามจับ ทวารบาล
ดานขวาถือมวนภาพ 
 
 หวงวงแหวนและงู  แยกอธิบายดังนี้ งูเปนเครื่องถือของทาวจตุโลกบาลประจําทิศ
เหนือตามคติมหายานของจีน  สวนหวงวงแหวนเปนของอาวุธของเทพนาจา เปนเทพใน
วรรณกรรมเร่ืองไซอ๋ิว  ผูทําหนาที่รักษาประตูสวรรค49   และปรากฏคูกับเทพเด็กในภาพพิมพวันป
ใหมของจีน  (ภาพที่ 109 ซาย) 

                                                            

 47 Williams, Charles Alfred Spedd, Chinese symbolism and art motifs, 165. 
 48 พระพรหมมุรีและคณะ, สมดุภาพอุโบสถคณะรังส ีวดับวรนิเวศ, 22. 

49 C.A.S.WILLIAMS, Chinese Symbolism and Art Motifs , 271. 



101 
 

 น้ําเตา  เปนเคร่ืองถือของ 1 ใน 8 อยางของเทพโปยเซียนช่ือวา  ทิกวนล้ี (Tieguai Li)  
ถือคูกับไมเทาขอทาน  ภายในน้ําเตาเต็มไปดวยยารักษาโรคทุกชนิด50 (ภาพที่  109,ขวา) 

 วัตถุคลายภาชนะ ไมสามารถตีความได(ภาพที่110 ,ซาย) 
 คทาชู (Diamond Mace หรือ Chu) เปนคทาวิเศษใบดาบหยักคลายฟนปลา51  (ภาพ

ที่  110 ขวา) 
 
 

 
 

ภาพที ่109 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ ทวารบาลดานขวาถือหวงวงแหวนและงู ทวารบาล
ดานซายถือน้าํเตา 

 
 
 

 
                                                            

 50 C.A.S Williams, Chinese symbolism and Art Motifs,160. 
 51 Ibid ,133. 
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ภาพที ่110 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ ทวารบาลดานขวาถือภาชนะ ทวารบาลดานซายถือ 
คฑาชู 
 

 วัตถุทรงกลมไมสามารถตีความไดทั้ง 2 ขาง แตอาจสันนิษฐานไดวา ดานซายอาจจะ
เปนกระจกที่เปน 1 ในส่ิงของเคร่ืองใชที่เปนมงคลของจีน (ภาพที่  111) 

 รม เปนเครื่องถือของ เตียงชาง (Tseng chang) หรือ วิรูฬหก (Virudhaka) แปลวา 
เพิ่มพูนความสงางาม ประจําทิศใต เทพแหงฤดูใบไมผลิ กายสีแดง52(ภาพที่ 112 ซาย) 
คทารูปพระจันทร ไมสามารถตีความได (ภาพที่  112 ขวา) 

                                                            

 52 Werner, E.T.C, A dictionary  of Chinese Mythology, 453. 
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ภาพที ่111 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ ทวารบาลดานซาย  และขวาถือวัตถทุรงกลม 

 
 

 
 

ภาพที่ 112 บานหนาตางวัดกัลยาณมิตรฯ ทวารบาลดานขวา ถือคทารูปพระจันทร   ทวารบาล 
ดานซายถือรม 
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 การศึกษาเครื่องถือตางๆ จากทวารบาลตางๆ ขางตนพบวาไมไดเจาะจงเขียนถึงเทพ
กลุมใดเปนพิเศษ เพราะเขียนภาพปะปนกันไป มีทั้งเคร่ืองถือของจตุโลกบาลจีน เชน พิณ งู เจดีย 
รม รวมกับเคร่ืองถือที่เปนส่ิงมงคล เชน  น้ําเตา ระฆังหรือกระด่ิง แส คทาหยูอ้ี มวนภาพ และมวน
ภาพพันกับดาบ เปนการแสดงถึงสัญลักษณมงคลของจีน โดยรวมแลว  แทบไมมีอาวุธที่ใชในการ
สูรบ เชน หอก งาว ขวาน ธนู  ดังเชนทวารบาลบนบานประตู   นอกจากนี้ในบานหนาตางยัง
สอดแทรกภาพที่เปนส่ิงมงคล เชน คทาหยูอ้ี เหรียญ น้ําเตา เขาไปเปนฉากหลังดวย 

 
 3.5 สัตวพาหนะ 
 ทวารบาลวัดราชโอรสารามฯ – ไมปรากฏพาหนะ   
 ทวารบาลวัดสามพระยาฯ – ไมปรากฏสัตวพาหนะแตทวารบาลยืนบนโตะเต้ียๆ    

ภาพเทพที่ยืนอยูบนโตะเต้ียเชนนี้  ไมปรากฏมากอนในกลุมภาพเทพประตูของจีน ความแตกตาง
จากตนแบบในศิลปะจีนก็อาจหมายถึงชางไทยเปนผูวาดดวย ทวารบาลลักษณะเชนนี้คลายกับ
เทวดายืนแทนแบบไทย เพียงแตปรับเปล่ียนรูปแบบมายืนบนโตะแบบจีน 

 ทวารบาลวัดนางชี – ยืนอยูบนสิงโตจีน  การยืนอยูบนสิงโตจีนลักษณะนี้ไมปรากฏใน
ภาพของจีน    เพราะถาเปนลักษณะในภาพวาดของจีนมักจะเปนการข่ี  หรือนั่งบนสัตวพาหนะ   
สวนการเหยียบบนสิงโตจีนเปนลักษณะของทวารบาลจีนแบบประเพณีหรือเซ่ียวกางแบบไทย   ทีม่ี
มาแลวต้ังแตสมัยอยุธยา และกลุมวัดในสมัยรัตนโกสินทร 

 ทวารบาลวัดกัลยาณมิตรฯ – ไมปรากฏสัตวพาหนะแตแสดงภาพเทพที่ยืนอยูบนโตะ
เต้ียเชนเดียวกับวัดสามพระยา  

 หนาตาง – สัตวพาหนะมี กิเลน สิงโตจีน กวาง มา แพะ สามารถตีความไดดังนี้  
 สิงโตจีน ตีความเชนเดียวกับวัดนางชี  
 กิเลนและกวาง พบวาเปนสัตวพาหนะของเทพในกลุมของความสุข  และการอวยพร

ของจีน   ภาพเด็กข่ีกิเลนเปนภาพที่เปนมงคล ที่พอแมตองการใหเด็กชายนําโชคดีมาให  เด็กชาย
สวมมงกุฎทอง หยก  ที่เปนสัญลักษณของความโชคดี53 (ภาพที่ 113) และภาพเด็กชายข่ีกวาง เปน
เทพแหงความรํ่ารวย ไหวพรในวันปใหมตามจันทรคติของจีน (ภาพที่ 114) 

สัตว 2 ชนิดนี้ไมใชพาหนะของเทพที่เกี่ยวของกับการสูรบและปองกันภัย   ดังนั้นเทพที่อยู
บนบานหนาตางคงจะอยูในฐานะเทวดา หรือเทพทั่วไปที่ไมไดเจาะจงวาเปนใคร เชนเดียวกับภาพ
ทวารบาลแบบไทยถือพระขรรคที่บานหนาตาง 

                                                            

 53 Fang Lin, Chinese New Year Paintings, 177. 
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 เสือ พบวาเปนสัตวประจําทิศเกี่ยวของกับคติความเช่ือเร่ืองสัญลักษณของทิศทั้งส่ี
และฤดูกาลในคติของจีน เสือขาว  ทิศตะวันตก54 และเปนพาหนะของเทพที่เกี่ยวกับความรํ่ารวย
ในจิตรกรรมปใหมของจีน55 (ภาพที่ 115) 

 มา พบวาเปนพาหนะของเทพโดยท่ัวไมเฉพาะเจาะจง  ดังเชนภาพอวยซีกงและ        
ซินซกโป ในจิตรกรรมวันปใหมของจีน ปรากฏในรูปแบบข่ีมา (ภาพที่ 116) 

 แพะ ไมสามารถตีความได 
 อยางไรก็ตามเม่ือภาพสัตวเหลานี้มาประดับบนบานประตู หนาตางภายในอาคาร

พุทธสถานไทยแลว ความหมาย รวมทั้งหนาที่ด้ังเดิมของภาพเหลานั้นก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปดวย 
 

 
 

ภาพที่ 113 ภาพเด็กข่ีกิเลน จิตรกรรมวันปของจีน 
ที่มา : Fang Lin, Chinese New Year Paintings (Beijing : China Intercontinental Press, 

2008, 2007.),113. 
                                                            

 54 Williams, Charles Alfred Spedd, Chinese symbolism and art, 271. 
 55 National Museum of History, The Graphic Art of Chinese Folkore,139. 
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ภาพที่ 114 ภาพเด็กข่ีกวาง จิตรกรรมวันปของจีน 
ที่มา : National Museum of History (Taiwan), The Graphic Art of Chinese Folkore (Taipei, 
Taiwan : The Museum, 1977),76. 

 

 

ภาพที ่115 เทพ Zhao ที่เกีย่วกับความรํ่ารวย 
ที่มา : Fang Lin. Chinese New Year Paintings (Beijing : China Intercontinental Press, 
2008, 2007),65. 
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ภาพที ่116 เทพอวยซจีงและซินซกโป 
ที่มา : Fang Lin. Chinese New Year Paintings (Beijing : China Intercontinental Press, 
2008, 2007.),103. 
 
สรุป 

กลุมทวารบาลแบบจีนสมัยรัชกาลที่ 3 ไดตนแบบมาจาก ภาพเทพประตูอวยซีจงและ        

ซินซกโป  ในเร่ืองของเคร่ืองทรงที่ประดับลวดลายอยางมากคลายเคร่ืองแตงกายของงิ้ว  สวม

หมวกแบบคลุม แถบริบบ้ิน  การถืออาวุธ  ถือของมงคล  ลวดลายแบบจีน และการยืนตรง  ถึง

กระนั้นจากการศึกษาเปรียบเทียบพบวา  ทวารบาลแบบจีนในสมัยรัชกาลที่ 3 ก็มีคติและรูปแบบที่

คล่ีคลายจากเทพประตูของจีนแลวคือ  การเหยียบบนสิงโตจีนแทนการยืนตรงตามรูปแบบของเทพ

ประตูจีน  ดังเชนทวารบาลจากวัดนางชี   สวนคติเร่ืองการถือของ  ของมงคล  และสัตวพาหนะท่ี

ไมเครงครัดตามคติของจีน  
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บทที่ 4 
 

อิทธิพลที่มีตอทวารบาลไทยมาสูทวารบาลอยางจีนและสรุปผลการศึกษา 
 

4.1 อิทธิพลท่ีมีตอทวารบาลไทยมาสูทวารบาลอยางจีน 
 จากคติความเชื่อเร่ืองทวารบาลเปนผูปกปองคุมครองและพิทักษศาสนสถาน  ทําให

ทวารบาลกลายมาเปนงานศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบที่อยูคูกับศาสนสถาน   โดยผานงาน
จิตรกรรม  ลายรดน้ํา  และงานแกะสลัก เปนตน 

 ตามคติด้ังเดิมของไทย นิยมสรางทวารบาลแบบไทยประเพณี มีลักษณะเปนเทวดา
ถือพระขรรคตรงบานประตูทางเขาของศาสนสถาน  แตรูปแบบคติการสรางเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป
เพราะมีการรับอิทธิพลจีนเขามาผสมผสานกับงานชางไทย สงผลใหในสมัยอยุธยาเร่ิมปรากฏทวาร
บาลแบบจีนหรือที่เรียกวา “เซ่ียวกาง” ซึ่งเปนทวารบาลที่มีลักษณะเปนชาวจีน มีหนวดเครายาว
แตงกายคลายนักรบจีนแตประดับลวดลายอยางไทย  
 เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 3 เปนชวงที่ศิลปะจีนเขามามีบทบาทเดนชัดกวายุคอ่ืนๆ และ  
แผอิทธิพลตองานชางไทย ทําใหเกิดการสรางวัดแบบพระราชนิยม และประดับตกแตงอาคาร
สถานที่ดวยศิลปะแบบจีน เปนปจจัยใหความนิยมการสรางทวารบาลอยางไทยลดลง และ
เปล่ียนแปลงไปเปนทวารบาลแบบจีนมากข้ึน 

 ดังนั้นเมื่อความเช่ือและรูปแบบของทวารบาลแบบไทยประเพณี  ถูกรวมกับคติความ
เช่ือที่มาจากจีน ทวารบาลจึงมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป โดยมีปจจัยอ่ืนๆเปนตัวประกอบ เชน  
บทบาทของชาวจีนและอิทธิพลศิลปะจีนที่มีตองานชางไทย  ซึ่งสงผลกระทบกับสภาพสังคม ความ
นิยมในยุคสมัยนั้น และปจจัยทางดานองคประกอบของศาสนสถาน  สามารถแยกประเด็นอิทธิพล
ที่มีตอทวารบาลไทยมาสูทวารบาลแบบจีนไดดังนี้ 

 4.1.1 บทบาทชาวจีนที่มีผลตอศิลปกรรมไทย 
 ชาวจีนมีคติในวัฒนธรรม ประเพณี และการดําเนินชีวิตที่ตางจากชาวไทย  กลุมคนที่
อพยพเขามายังประเทศไทยไมใชตัวแทนของวัฒนธรรมช้ันสูงของจีน  การอพยพเขามาของคน
เหลานี้จึงไมไดสงอิทธิพลจากวัฒนธรรมชั้นสูงของจีนแกไทย  คนจีนที่เขามาเมืองไทยสามารถ
ปรับตัวไดอยางรวดเร็วและสามารถประกอบกิจการใหสอดคลองกับสังคมท่ีตนอยูอาศัยไดอยางดี 
จนสามารถแทรกซึมเขาไปในระบบศักดินาของไทย ไดมีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมชั้นสูงของไทย 

                           108 
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และบางสวนก็ถูกกลืนหายเขาสูสังคมไทย1  คนจีนบางพวกท่ีประสบความสําเร็จทางการคาการ
ลงทุนก็กระจายไปอยูตามหัวเมืองเพื่อทําเหมือง ทําไร หรือเปนชาง2 

 ความสัมพันธระหวางชาวไทยกับชาวจีนยิ่งแนนแฟนข้ึนในสมัยพระเจากรุงธนบุรี 
เพราะพระองคทรงมีเชื้อสายจีน  ชาวจีนสมัยนั้นไดถวายนามพระองคทานวา “เจิ้งเจา” (เจาแซแต) 
ในพระราชพงศาวดารไดระบุวา การที่สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงกูอิสรภาพไดอยางรวดเร็วก็
เพราะไดรับความรวมมือจากชาวจีนที่อยูเมืองไทย3  

 สมัยรัชกาลที ่ 1 เปนชวงที่กาํลังมกีารสรางบานเมืองใหเปนปกแผนจึงมีความตองการ
ชนชั้นนาํที่มีความชาํนาญเปนพิเศษบางอยางเชน การแพทยที่กาวหนาของจีน ทําใหเรือสําเภา
หลวงที่ไปคาขายเมืองจีน บางคร้ังกบ็รรทกุชาวจีนกลับมาเมืองไทยแทนสินคา บางเทีย่วบรรทกุถึง
ลําละ 1,200 คน4 

 ชาวจีนที่หล่ังไหลมาเปนจํานวนมากในยุคนี้ เมื่อมาถึงก็ประกอบอาชพี ทาํใหมฐีานะมี
หนามีตาในสังคมอยางรวดเร็ว  กลุมที่ถือวามีฐานะสูงสุดคือพอคา นายอากร รองลงมาคือกลุม
โรงสี โรงเล่ือย ตํ่าลงมาคือกรรมกร  และพอคาหาบเร คนงานทางการเกษตร ชางตัดผม นักแสดง 
และคนลากรถ5 

 รัชกาลที่ 3 ชาวจีนไดอพยพเขามาต้ังภูมลํิาเนาในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนและเปนอีก
ชวงหนึง่ที่คนจีนมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจการเมือง และสังคมกลุมหนึง่ซึง่ใกลชดิ
                                                            

 
1 สกินเนอร จ ีวลิเล่ียม, สังคมจีนในประเทศไทยประวติัศาสตรเชิงวะเคราะห, 

แปลโดยมูลนธิิครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช, 2529), 
93-97. 
 2 นนัทา วรเนติวงศ, ผูแปล, บันทึกรายวนัของเฮาเซนตแฮริช (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2515),16. 
 3 กรมหลวงนรินทรเทว,ี จดหมายเหตุความจําของกรมหลวงนรินทรเทว,ี พิมพ
พรอมกับฉบับเพิ่มเติม( พ.ศ.2310-2381) และพระราชวจิารณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (เฉพาะตอน พ.ศ.2310-2365)  (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2516),146 
 4  วราภรณ ทนิานนท, การคาสําเภาของไทยในสมัยรตันโกสนิทร (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย จฬุลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522), 
41. 
 5 วรศักด์ิ มหทัธโนบล, สุภางค จันทวานิช, บรรณาธิการ, สวี เสาหลิน เขียน, ชาว

แตจิ่วในประเทศไทยแลในภูมิลาํเนาเดิมที่เฉาอัน, 52. 
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ต้ังแตราชสํานกั ขุนนาง รวมถึงบุคคลทัว่ไปในพระนคร และรอบๆพระนคร เอกสารบันทกึมีมากทัง้
ของไทย จนี และของยุโรป ที่กลาวถงึวถิีชวีิต และบทบาทของคนจีน  

 วอลเตอร เอฟ เวลลา (Walter F. Wella) ไดอางไวในหนังสือเร่ือง “Siam Under 
Rama lll” วา 
       ในตอนปลายรัชกาลท่ี 2   มีชาวจีนท่ีอพยพเขามาสูกรุงสยามปละประมาณ 7,000  
        คนและในตอนปลายรัชกาลท่ี 3  ไดเพิ่มขึ้นปละ  15,000 คน ฉะน้ันถาวาการประมาณตัวเลขน้ี 
        ถูกตองจะมีชาวจีนถึง  25,000  คน  อพยพเขามาในกรุงสยามสมัยสมเด็จพระน่ังเกลาฯอยางไร 
        ก็ตามตัวเลขน้ีเปนการประมาณเทาน้ัน  แตแนนอนท่ีสุดคือ  ชนกลุมนอยไดเติบโตขึ้นอยางรวด 
        เร็วในรัชกาลน้ี6 

 บทบาทของคนจีนที่เขามาเปนจํานวนมากในรัชกาลที่ 3 ซึ่งเปนกลุมสําคัญกลุมหนึ่ง
ในการทําใหศิลปะจีนเปนที่รูจักในกลุมคนไทย7 โดยเฉพาะเร่ืองแรงงานและชางฝมือในการ
กอสราง และบูรณะอาคารสําคัญตางๆ 8 รวมไปถึงการเขียนภาพจิตรกรรมภายในอาคารเหลานั้น
บทบาทดังกลาวเร่ิมปรากฏเดนชัดในสมัยรัตนโกสินทรนั่นเอง เพราะการใชแรงงานจากไพรลดลง 
และหันมาจางแรงงานชาวจีน9 

 เนื่องจากคนจีนไดอพยพเขามาในกรุงรัตนโกสินทรเปนจํานวนมาก ทําใหเกิด
ความสัมพันธระหวางคนจีนและคนไทย ถายทอดความคิดอิทธิพลการดําเนินชีวิตรวมกัน  และรับ
วัฒนธรรม คติความเช่ือ ของชาวจีน เขามาปฏิบัติดวย  นอกจากหลักฐานทางดานเอกสารแลว 
พบวายังสามารถศึกษาไดจากหลักฐานทางดานงานชางไทยเกือบทุกแขนง 

 
  
 
 

                                                            

 6 วอลเตอร เอฟ เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลา แปลโดย นิจ ทองโสภิต (กรุงเทพฯ: 
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2514), 30. 
 7 เพ็ญสุภา สุคตะ, “การศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร,” 182. 
 8 พระยาวิชยั (เผือก),ยอพระเกียรติ 3 รัชกาล (พระนคร: โรงพิมพไทย, 2549. พิมพ
แจกในงานศพพระนิเวศนวิสุทธิ์ (ถึก สารสุต) ), 14-15. 
 9  นธิิ เอียวศรีวงศ, ปากไกและใบเรือ: วาดวยการศกึษาประวัติศาสตร – 

วรรณกรรมตนรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: แพรวสํานักพิมพ, 2538), 106-107. 
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 4.1.2 อิทธิพลศิลปะจีนที่มีตองานชางไทย 
 สมัยรัตนโกสินทรตอนตน ความสัมพันธระหวางไทยและจีนยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง 

ในงานชางไทยทุกแขนง จึงเปนที่นาสนใจวาในชวงเวลาดังกลาว มีปจจัยทางดานใดที่ทําใหศิลปะ
จีนมีอิทธิพลตอความนิยมสรางทวารบาลแบบจีน 

 อิทธิพลดานจิตรกรรม วิถีชีวิตของชาวจีนโดดเดนจนเปนที่สนใจ มีผลตอความคิด 
และเทคนิคทางการเขียนภาพของชาง  จึงทําใหชางนําภาพเหลานั้นมาสอดแทรกอยูในภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง เชนการเขียนภาพทิวทัศน การเขียนตนไม โขดหิน  และผสมผสานเร่ืองราวโดย
สอดแทรกคนจีนเขาไปในภาพดวย สะทอนใหเห็นความสัมพันธกับชาวจีน  ในจิตรกรรมฝาผนังที่
เดนชัดข้ึนเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร 

 สมัยรัชกาลที่ 1 ปรากฏงานจิตรกรรม เขียนภาพชาวจีนไวผมเปย ในฉากมารผจญบน
ผนังดานหนาพระประธาน วัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ (ภาพท่ี117) และการเขียนภาพตนไม
ประดิษฐแบบจีน ในวัดระฆังโฆษิตาราม กรุงเทพฯ (ภาพที่ 118 ) 

 
 

 
 
ภาพที ่117 จิตรกรรมชาวจีนไวผมเปย วดัราชสิทธาราม กรุงเทพฯ  
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ภาพที ่118 ตนไมประดิษฐแบบจีน วัดระฆังโฆษิตาราม กรุงเทพฯ 

 
 สมัยรัชกาลที่ 3 เปนยุคแหงการเปล่ียนแปลงหรือการปฏิรูปศิลปกรรม โดยเฉพาะงาน

ดานสถาปตยกรรมจําพวกพระอุโบสถ วหิาร ซึ่งมกีารเปล่ียนแปลงรูปแบบจาก “แบบประเพณี
นิยม” เปล่ียนมาเปน “แบบพระราชนิยม”10 ทําใหงานศิลปกรรมในหลายๆ ดานมีอิทธพิลของศิลปะ
จีน เดนชัดมากข้ึนเปนพิเศษเชน จิตรกรรมฝาผนงัก็แทรกภาพชาวจีนและอาคารแบบจีนไวในภาพ  

 นอกจากนี้ยังมีการกลาวถึงชางชาวจีน  ที่รวมกับชางไทยในการเขียนภาพจิตรกรรม
ฝาผนังที่วัดสุวรรณาราม ในฉากมโหสถชาดก ดังที่ปรากฏในในหนังสือ สาสนสมเด็จ เลมที่ 10 
ของ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ วา   “ ...เห็นวาไดต้ังใจจะเขียนประมูล เขาพูดกันวา (เร่ือง 
มโหสถ) ฝมือคงแปะ เขาวาเปนพระ...”11  

 จากช่ือผูวาดดังกลาว อาจตีความไดวาทานนาจะมีเช้ือสายจีน แตจากลักษณะของ
ภาพและกรรมวิธีการเขียนภาพ แสดงใหเห็นวาสามารถเขียนตามแบบแผนประเพณีของไทยได

                                                            

 10 ศักด์ิชัย  สายสิงห, งานชางสมัยพระนั่งเกลาฯ  (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 9. 
 11 น. ณ ปากน้ํา [นามแฝง], ครูคงแปะและครูทองอยู: สองจิตรกรเอกแหงยุค

ทองของศลิปะจิตรกรรมรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2530), 9. 
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อยางถูกตอง (ภาพที่119) จากกรณีนี้ ทําใหสันนิษฐานไดวาคงมีชางจีนหลายคนรวมเขียนกับชาง
ไทยในที่อ่ืนๆอีกก็เปนได และไดถายทอดลักษณะอันสําคัญบางประการของอิทธิพลจีนลงไปใน
งานชางไทย 

 
 

 
 

ภาพที่ 119 จิตรกรรม ฉากมโหสถชาดก วัดสุวรรณาราม 
 
 ในสวนของจิตรกรรมฝาผนังแนวจีนหรือแบบพระราชนิยม ในสมัยรัชกาลที่ 3 มัก
ปรากฏภาพส่ิงของมงคลตามคติจีนหรือเคร่ืองบูชาแบบจีนหรือที่เรียกวาเคร่ืองต้ัง เชน วัด         
ราชโอรสารามฯ  (ภาพที่ 120) สวนการเขียนภาพสามกกก็เชื่อวามาจากการอานและแปลวรรณคดี
จีน ซึ่งนิยมแปลกันต้ังแตรัชกาลที่ 1-2 12 รวมถึงชางฝมือชาวจีนที่เขามามีบทบาทสรางงาน
ศิลปกรรมดวย ไดแก ภาพสามกก ที่ผนังอุโบสถวัดนางนอง กรุงเทพฯ (ภาพที่ 121)  

 

                                                            

 12 เพ็ญสุภา สุคตะ, “การศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร”, 86. 
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ภาพที ่ 120 จิตรกรรมเคร่ืองต้ัง แบบพระราชนยิม วัดราชโอรสารามฯ 
 

 
 

ภาพที ่121  จิตรกรรมภาพสามกก ที่ผนงัอุโบสถวัดนางนอง  
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 ในสวนของงานประติมากรรม จะนาํเสนอประเด็นที่เช่ือมโยงกับทวารบาลจีนคือ งาน
ประดับตกแตงอาคาร เชน ตุกตาจีนทีท่าํจากศิลา วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธ์ิ) กรุงเทพฯ สําหรับ    
วัดพระเชตุพนฯ นี้ รัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสังขรณจากวัดโบราณ ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการบูรณะ
สรางเสริมคร้ังใหญ และไดรับการทาํนุบาํรุงปฏิสังขรณเร่ือยมาจนปจจุบัน13 (ภาพที ่122 ) 

 ตุกตาจีนทําจากศิลาหรือที่เรียกกันวา “อับเฉา” ใชต้ังประดับในบริเวณวัดมีหลายแบบ 
ต้ังแตขุนนาง ชาวจีน ฮกลกซ่ิว มีลักษณะพิเศษคือ แตงเคร่ืองทรงเต็มยศ ดานหลังประดับธง 4 ผืน 
แสดงใบหนาดุดัน หนวดเครายาว ยนืเทาเอวอีกมือหนึง่ถืออาวุธ เชน งาว ประดับเคร่ืองทรงดวย
ลวดลายแบบจีนคลายเคร่ืองทรงของงิว้14  ลักษณะทีง่ดงามของตุกตาศิลาอาจทาํใหเกิดความนิยม
ที่จะนําทวารบาลแบบจีนแบบมาประดับศาสนสถานตางๆ โดยเฉพาะวัดที่รัชกาลที ่ 3 ทรงสราง
และปฏิสังขรณ 

 

 
 

ภาพที ่122  ตุกตาศิลาจีน วดัพระเชตุพนฯ  

                                                            

 13 วิชิตวงศวุฒิไกร, เจาพระยา,  ตํานานพระอารามแลทําเนียบสมณศักดิ 
(กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธิการ, 2542), 33-34. 
 14 ประทุม ชุมเพ็งพันธุ, ตุกตาศิลาจีนวัดโพธิ์ (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับ
ลิชช่ิง, 2548), 105. 
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 ดวยเหตุผลขางตนอาจสรุปไดวา   คนจนีที่อพยพเขามาท้ังกอนและหลังสมยัรัชกาลที่ 
3 ไดนําความเชื่อตามวิถชีีวติของคนจีน งานศิลปกรรมจีน และบุคลิกที่โดดเดนของชาวจีนเปนแรง
บันดาลใจในการสรางสรรคงานชางแขนงตางๆ รวมถงึงานดานจิตรกรรม ทําใหเกิดปจจัยที่มีผลตอ
ความนิยมในงานชาง และมีการปรับเปล่ียนรูปแบบผูพิทกัษทางเขาออกของศาสนสถานจากทวาร
บาลไทยมาเปนทวารบาลแบบจีน  

 
4.2 สรุปผลการศกึษา 
 จากการศึกษากลุมภาพทวารบาลแบบไทยผสมจีนหรือเซ่ียวกาง ในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน  จากวัดสุวรรณาราม วัดอรุณราชวราราม วัดบวรนิเวศฯ และทวารบาลแบบพระราชนิยม 
จากวัดราชโอรสารามฯ วดัสามพระยาฯ วัดนางชี และวัดกัลยาณมิตรฯ สามารถแยกประเด็น
รายละเอียดไดดังนี้  
 4.2.1 กลุมทวารบาลแบบไทยผสมจีน 
 ในศิลปะอยุธยา มีการแกะสลักภาพทวารบาลแบบจีนผสมไทยเซี่ยวกางบนบานประตู 
ซึ่งอาจจะไดรับรูปแบบโดยตรงจากภาพเทพประตูอวยซีกงและชินซกโปของจีน โดยเฉพาะในดาน
เคร่ืองแตงกายของนักรบจีน   
 สมัยรัตนโกสินทรตอนตน ทวารบาลแบบไทยผสมจีนหรือเซี่ยวกาง เร่ิมมีรูปแบบ
เคร่ืองทรงที่ตายตัว   เปลี่ยนจากการเขียนสีใบหนาตางกัน 2 ดานตามคติของจีน  ปรับเปล่ียนมา
เขียนเหมือนกันทั้งสองขาง ดังเชนวัดบวรนิเวศ และวัดอรุณราชวราราม  ส่ิงที่เปนเอกลักษณสําคัญ
คือ เปนบุคคลมีหนวดเครายาว ใสชุดเกราะของไทยผสมกับชุดแบบจีน คือ สวมชุดเกราะที่ประดับ
รัดอกเปนลายหนาสิงห ลายตกแตงที่ไดรับความนิยมคือ ลายเกราะเพชร  แตกตางกันที่อาวุธ  ยืน
ยกขาเหยียบบนสิงโตจีน  
 
 4.4.2 กลุมทวารบาลแบบจีน 

 วัดราชโอรสารามฯ เปนวัดแรกที่มีการเขียนภาพแบบจีน คงมีคติที่เครงครัดสืบทอดมา
จากจีนมากกวาวัดอื่น เนื่องจากวัดราชโอรสเปนวัดที่สรางโดยพระมหากษัตริย แสดงใหเห็นวา 
การเขียนภาพทวารบาลแบบจีนเปนที่นิยมในราชวงศและเจานายช้ันสูงมากอน 

 เม่ือพิจารณาจากตําแหนงทวารบาลแบบจีนที่วัดราชโอรสารามฯ จะพบวาภาพทวาร
บาลจีนบนบานประตูสอดคลองกับตําแหนงของเทพประตูอวยซีจงและซินซกโปในศิลปะจีน   อาจ
กลาวไดวาอาจมีที่มาและคติความเชื่อสวนหนึ่งมาจากภาพเทพประตูทั้งสององคของจีน   สวนการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วางตําแหนงอวยซีจงที่อยูซายและซินซกโปสลับกับคติจีน ทําใหสันนิษฐานไดวาคงไมไดเครงครัด
ตามคติของจีน 

 สวนกลุมวัดที่สรางหลังจากวัดราชโอรสารามฯ เชนวัดนางชี วัดสามพระยาฯ และ   
วัดกัลยาณมิตรฯ  พบวาถูกคติทวารบาลแบบไทยผสมจีนหรือเซี่ยวกางของไทยกลืนไปบางสวน
เชน  ทวารบาลวัดนางชี  แสดงการยืนบนสิงโตจีนแทนการยืนตรงแบบเทพประตูอวยซีจงและ       
ซินซกโป  

 จากทวารบาลที่ประดับเคร่ืองทรงอยางมากดังเชนวัดราชโอรสารามฯ  เร่ิมปรับเปล่ียน
รูปแบบโดยการลดตัดทอนลวดลายใหนอยลงดังเชน  ทวารบาลวัดนางชี  และผลสุดทายรูปแบบ
ทวารบาลแบบจีนที่สวมชุดทหารแบบจีน  ก็นิยมอยูแตในวัดแบบพระราชนิยมเทานั้น  เพราะ     
วัดแบบประเพณีไมปรากฏวาเขียนบานประตูเปนทวารบาลแบบหรือภาพเทพประตูแบบจีนอยูเลย  
สวนรูปแบบทวารบาลแบบไทยผสมจีนหรือเซี่ยวกาง  กลับเขียนไวบนบานประตูทั้งวัดแบบ
ประเพณีและวัดแบบพระราชนิยม   

 สัญลักษณ หรือลายมงคลอ่ืนๆ ที่แทรกอยูบนบานประตู  อาจไมไดยึดถือความหมาย
ตามคติความเช่ือที่เครงครัดแบบจีนของชาวจีน แตคงเปนเร่ืองของสุนทรียภาพ เพราะภาพ
เหลานั้นทําใหงานจิตรกรรมมีความหลากหลาย ซึ่งวัดเหลานี้นาจะมีชางชาวจีนรับผิดชอบอยูดวย 
จึงเปนไปไดที่มีการแทรกภาพมงคลซึ่งเปนส่ิงที่คุนเคยในหมูของชางจีนเขาไป 

 อยางไรก็ตามเม่ือภาพเหลานี้มาประดับบนบานประตู หนาตางภายในพุทธสถานของ
ไทยแลว ความหมาย รวมทั้งหนาที่ด้ังเดิมของภาพเหลานั้นก็อาจจะเปล่ียนแปลงไปดวย  ทั้งนี้ใน
กรณีของภาพเทพ แมวาจะเปนภาพของนักรบ  แตเม่ือนํามาประดับบนบานประตู หนาตาง อาจ
อยูบนพื้นฐานแนวคิดของทวารบาล หรือเทพผูพิทักษของไทย และมิไดมีอิทธิฤทธ์ิตามแบบคติเทพ
ประตูจีน   
 

 
 

 
 

   ส
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ตารางที่ 1  จตโุลกบาลพทุธมหายาน   
 จตโุลกบาลพุทธมหายาน  หรือ จตุมหาราชา (Four Maharajas) มีช่ือเรียกเป็นภาษาจีน
วา่ สีไ่ต้เทียนอ๋อง (Ta T’ien-Wang) และเป็นภาษาอังกฤษว่า Four Great  Heavenly King, Four 
Great  Diamond King, King of Heaven มีหน้าท่ีปกป้องศาสนาพุทธ  และจัดเป็นเจ้าผู้พิทกัษ์
ด้วย 
 
 

ช่ือใน
ภาษาจีน 

ช่ือในภาษา
สันสกฤต 

ผิวกาย การถือของ ฤดู ทิศ 

โตเวน 
(To Wen) 

กเุวน หรือ  
เวสสวณั 
(Kuvera, 

Vaisravara) 

กายสดี า 
ถือไขม่กุและ

ง ู
เทพฤดู
ใบไม้ร่วง 

ทิศเหนือ 

เตียงชาง 
(Tseng 
Chang) 

วิรูฬหก 
(Virudhaka) 

กายสแีดง ถือร่ม 
เทพฤดู
ใบไม้ผล ิ

ทิศใต้ 

ชิเกา 
(Chih Kuo) 

ธตรฐ 
(Dhritarashtra) 

กายสฟ้ีา
หรือเขียว 

ถือพิณ เทพฤดรู้อน ทิศตะวนัออก 

กวางม ู วิรูปักย์ กายสขีาว ถือดาบ 
เทพฤดู
หนาว 

ทิศตะวนัตก 
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ตารางที่ 2  จตโุลกบาลลทัธิเตา๋ 
 ลทัธิเตา๋ได้ขอยืมจตโุลกบาลจากศาสนาพทุธ  โดยเหลอืเพียงลกัษณะโดยทัว่ไปและ
สญัลกัษณ์เทา่นัน้  โดยมีการตัง้ช่ือใหม่แทนช่ือท่ีใช้ในศาสนาพทุธ  ดงันีคื้อ 
 

ช่ือในลัทธิ
เต๋า 

ช่ือใน
ภาษา

สันสกฤต 
ผิวกาย การถือของ ฤดู 

 
ทิศ 

โมลชิีง 
(Mo li-
ch’ing) 

วิรูปักย์ กายสขีาว 
ถือทวนวิเศษ
ท่ีท าให้เกิด 
ดิน น า้ ลม ไฟ 

เทพฤดหูนาว  
เจ้าแหง่ธาตทุัง้สี ่

ทิศ
ตะวนัตก 

โมลฮีุง 
(Mo li’Hung) 

วิรูฬหก 
 

กายสแีดง ถือร่ม 
เทพฤดรู้อน  

ท าให้เกิดแผน่ดินไหว 
ดวงอาทิตย์จะมืดมวั 

ทิศใต้ 

โมลไีฮ 
(Mo li Hai) 

ธตรฐ 
 

กายสฟ้ีา
หรือเขียว 

ถือพิณและใน
บางครัง้จะถือ

ทวน 

เทพฤดใูบไม้ผล ิ 
มีอ านาจเหนือธาต ุดิน 

น า้ ลม ไฟ 
เม่ือจบัสายพณิจะท าให้

เกิดพายไุด้ 

ทิศ
ตะวนัออก 

โมลชีู 
(Mo li-Shou) 

กเุวน หรือ 
เวสสวณั 

 
กายสดี า 

ถือแส้วิเศษ
และถงุใสส่ตัว์
ประหลาด
คล้ายหนขูาว 

เทพฤดหูนาว สามารถ
กลายร่างเป็นช้างขาวมี
ปีกท าลายทกุสิง่ทกุอยา่ง 

ทิศเหนือ 
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ตารางที่ 3  เทพประตใูนจิตรกรรมวนัปีใหม่ 
  

ช่ือ ใบหน้า สีกาย อาวุธ การแต่งกาย 

อวยซจีง ใบหน้าใจดี กายสขีาว 
ถือดาบ ทวน ไม้เท้า ธน ู
คฑาหยู้ อ่ี โคมไฟ 

แตง่กายชุด
นกัรบ 

ซินซกโป้ ใบหน้าดุ 
กายสดี า
หรือแดง 

ถือดาบ ทวน ไม้เท้า ธน ู
คฑาหยู้ อ่ี โคมไฟ 

แตง่กายชุด
นกัรบ 

เซรินถ ู - - 
ถือดาบ หอก โคมไฟ 

เชือก 

แตง่กายชุด

นกัรบ 

หยู้ เหลย - - 
ถือดาบ หอก โคมไฟ 

เชือก 

แตง่กายชุด

นกัรบ 

จงกุ่ย  
ใบหน้าด ุมีเครา
แสยะยิม้เห็นฟัน 

- ดาบ  
แตง่กายชุด

นกัรบ 
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