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อิสระ : ผศ.ดร.เชษฐ์  ติงสัญชลี.  81 หน้า. 
 
   ทวารบาลในศิลปะอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนต้น นอกจากจะท าเป็นรูป
เทวดา เส้ียวกาง และเทพในศาสนาฮินดูแล้ว มักมีการใช้รูปสัตว์ประเภทต่างๆ ในหน้าที่ทวารบาล 
โดยมีท้ังท่ีปรากฏเด่ียวเพียงล าพังและท่ีปรากฏร่วมกับทวารบาลรูปแบบอื่น การปรากฏที่แตกต่าง
กันยังสามารถบอกให้ทราบถึงหน้าที่ในฐานะทวารบาลที่แตกต่างกันของสัตว์เหล่านั้นได้อีกด้วย 
โดยสัตว์บางชนิดเป็นเพียงส่วนประกอบเพื ่อบอกให้รู ้ลักษณะทางประติมานวิทยาของเทวดา  
ในขณะท่ีสัตว์บางชนิดท าหน้าท่ีเป็นทวารบาล โดยจะท าหน้าที่เป็นทวารบาลตามคติหลักประการ
ใดประการหนึ่งหรือมากกว่าก็ได้ใน 3 ประการ คือ รักษา บูชา และอวยพร 
 ในทางพัฒนาการศิลปะอยุธยาตอนต้นและตอนกลางส่งอิทธิพลทางคติและรูปแบบ
ของสัตว์ที ่ปรากฏเป็นทวารบาลหรือสัตว์ที ่ประดับร่วมกับทวารบาลรูปเทวดาหรือรูปบุคคล
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อิทธิพลศิลปะจีน โดยใช้สิงโตจีนเป็นทวารบาล และมีการใช้แบบของตัวเองโดยใช้รูปสัตว์หิมพานต์
เข้ามาใช้ประกอบทวารบาลรูปเทวดา 
 ดั้งนั้น ที่มา คติการสร้าง รูปแบบและพัฒนาการของสัตว์ประดับและบริวารของ
ทวารบาลในสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงมีความเกี่ยวข้อง สืบต่อกันมาโดยมี
การแทรกแซงของอิทธิพลจีนเป็นระยะเรื่อยมา และเริ่มมีการใช้แบบใหม่คือรูปสัตว์หิมพานต์เป็น
พาหนะของเทวดาในช่วงปลายของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก่อนจะ เปลี่ยนไปใช้ร ูปแบบท่ี
หลากหลายมากขึ้นในสมัยต่อมา 
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  Apart from door guardians in the form of Dhevata, Siewkang and Hindu 
gods, in the period of late Ayutthaya and early Rattanakosin door guardian in the form 
of mythological and real creatures are also found. Some appear alone while the others 
come with another figures. The different appearance and location can determine their 
functions. Some creatures can be door guardians themselves while the others are 
merely part of door guardians. The door guardians may play any of the following 3 
roles: the keeper, the worshipper, and the well-wisher. 
   The art forms of early and middle Ayutthaya have influenced the 
development of the ideology and style of the creatures both appeared alone as door 
guardians and shown with Dhevata or other kinds of door guardians. From time to time, 
Chinese art and Hindu belief have intervened. Therefore, one may also find door 
guardians in the form of Siewkang mounting a lion and in the form of Hindu gods 
mounting their animal vehicles. In the earlier period of early Rattanakosin, the art form of 
late Ayutthaya still exists and starts to mix with Chinese art in the reign of King Rama II 
(King Buddha Loetla Nabhalai). The strongest Chinese influence on the ideology and 
style of Rattanakosin art appears in the reign of King Rama III (King Nangklao) as seen 
from the Chinese lions acting as door guardians. In the later period of early 
Rattanakosin, the new art form reveals itself as seen from the use of Himavanta 
creatures as vehicles of Dhevata door guardians.  
  In sum, the origin, ideology, styles and development of mythological 
creatures surrounding door guardians from late Ayutthaya period to the early 
Rattanakosin period have continuously connected, plus some interventions of Chinese 
influence from time to time. The use of Himavanta creatures as vehicles of Dhevata 
occurs in the period of early Rattanakosin. And after that there are more various art 
forms of accompanying animals and other subjects surrounding door guardians.  
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บทน ำ 
 
1. ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 
  อาคารในศาสนสถานอันเนื่องมาจากพระพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
มักสร้างขึ้นด้วยความศรัทธา และให้ความส าคัญกับรายละเอียดในการก่อสร้างทุกส่วน ในวัฒนธรรม
ไทยซึ่งอาคารส่วนใหญ่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในกิจทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความส าคัญกับพระพุทธรูป
ประธานท่ีประดิษฐานอยู่ภายใน ก่อให้เกิดคติความเช่ือเกี่ยวกับการปกปักรักษาพระพุทธรูปซึ่งเป็น
ตัวแทนของพระพุทธเจ้า จึงมีคติการท ารูป ทวารบาล ในฐานะเทพผู้คุ้มครองรักษาอาคาร การแสดง
การบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายใน รวมถึงแสดงถึงความเป็นมงคลในด้านต่างๆ แก่ผู้ท่ีมาสักการะ หรือ
ประกอบพิธีกรรมภายในอาคาร ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย และรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนหนึ่งเป็น
ศิลปะที่มีรูปแบบท่ีพัฒนามาเป็นแบบของตัวเองแล้ว อย่างไรก็ตามก็ยังคงแนวความคิดหรือคติความ
เช่ือจากศิลปะอื่นท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือได้รับเข้ามาแล้วในสมัยก่อนหน้า เช่น ศิลปะเขมร 
สุโขทัย หรืออยุธยาตอนต้น รวมไปถึงการแทรกแซงเข้ามาของวัฒนธรรมจีนท่ีเข้ามาพร้อมกับการ
ติดต่อค้าขายและความสัมพันธ์กันในด้านอื่น   
  นอกจากทวารบาลท่ีเป็นรูปบุคคลหรือเทวดาแล้ว ในงานศิลปะของวัฒนธรรมต่างๆ ท่ี
ส่งอิทธิพลถึงงานศิลปะไทย ยังมีทวารบาลรูปสัตว์ เช่น สิงห์ ช้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกันกับการรักษา ความ
เป็นมงคล และเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาต้ังแต่สมัยอินเดียโบราณ1 รูปอมนุษย์ผู้มีฤทธิ์ เช่น ยักษ์ 
หรือตัวละครในรามเกียรต์ิท่ีถือว่ามีฤทธิ์สามารถป้องกันส่ิงช่ัวร้ายไม่ให้เข้าในอาคารได้ หรือแม่กระท้ัง
ชาวต่างชาติต่างศาสนา ท่ีเข้ามาติดต่อค้าขายหรือเผยแผ่ศาสนาก็ปรากฏร่วมกันกับทวารบาลรูป
เทวดาด้วย แม้รูปแบบของสัตว์ประดับและบริวารของทวารบาลจะไม่มีแบบแผนและรูปแบบท่ี
แน่นอนรวมถึงช่วงสมัยท่ีถูกน ามาใช้ก็ไม่ชัดเจนนัก อย่างไรก็ตามยังพอท่ีจะจ าแนกประเภทของรูป
สัตว์และบริวารเหล่านั้นเพื่อให้สามารถก าหนดท่ีมา คติการสร้าง รูปแบบ พัฒนาการ ความสอดคล้อง
กับงานศิลปกรรม และงานประดับตกแต่งอื่นๆ ภายในอาคารของศาสนสถานแต่ละแห่งได้ ท้ังนี้ความ
นิยมและอิทธิพลของศิลปะต่างๆ ก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นในบาง ช่วงสมัย เช่น ในช่วงต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ที่มักรับ และยึดถือแบบไทยประเพณีตามอย่างงานศิลปกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลาย2 
ท่ีเริ่มมีการผสมผสานศิลปะจีนเข้ามาบ้างแล้ว และเริ่มเข้มข้นขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีมีการติดต่อ

                                            
  1เชษฐ์ ติงสัญชลี “อารยธรรมลุ่มน้ าสินธุและศิลปะอินเดียโบราณ (ศิลปะอินเดียสมัยท่ี 
1)” เอกสารประกอบการสอน 317 112 วิชาศิลปะในประเทศเพื่อนบ้าน ภาควิชาประวัติศาสตร์
ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 9 - 16.  
  2ปัทมา สาคร, “ทวารบาลแบบไทยประเพณีในงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายกับ
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น” (การค้นคว้าอิสระระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 11. 
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ค้าขายและการย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐานของชาวจีนอย่างหนาแน่น ก่อนท่ีจะมีความสัมพันธ์กับชาติยุโรป
มากขึ้นในสมัยหลังจากนั้น การพัฒนารูปของทวารบาลส่วนหนึ่งจึงเป็นแบบตามอย่างวัฒนธรรมยุโรป 
อย่างไรก็ตามยังคงคติความเช่ือเรื่องการักษา การบูชา และความเป็นมงคลหรือการอวยพรไว้ รวมไป
ถึงการยังคงใช้รูปแบบต้ังเดิมควบคู่กันไปอย่างลงตัว  
  รูปแบบของสัตว์ประดับและบริวารของทวารบาล ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ต้ังแต่ตอนปลายของสมัยอยุธยา จนถึงช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนจะผ่านช่วงสมัยท่ีมีการเข้ามา
ของวัฒนธรรมยุโรป ระว่างรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท้ังนี้วัฒนธรรมเหล่านั้นไม่เพียงส่งผลต่อแนวคิดเรื่องทวารบาลแต่ได้ ส่งผลต่อ
แนวความคิด รูปแบบงานศิลปะในหลายแขนง รวมไปถึงส่วนประกอบต่างๆ ของงานศิลปะและ
สถาปัตยกรรมศิลปะไทย ดังเช่นการผสมผสานกันของลวดลายและแนวคิดแบบจีน และยุโรปบนงาน
จิตรกรรม งานปูนปั้นประดับอาคาร3  ก่อนจะเปล่ียนแปลงไปจนมีความหลากหลาย และไม่มีแบบแผน
ท่ีแน่นอน ช่างสามารถรังสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ จึงน ามาถึงการศึกษาถึงท่ีมา คติการสร้าง 
รูปแบบและพัฒนาการของสัตว์ประดับ และบริวารของทวารบาลโดยการศึกษาจากตัวอย่างสัตว์
ประดับและบริวารในทวารบาลสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท้ังนี้ได้ศึกษาจาก
ภาพทวารบาลท่ีพบบนบานประตู ประติมากรรมนูนต่ า รูปลอยตัว รวมไปถึงทวารบาลรูปแบบอื่น
บริเวณทางเข้าอาคารด้วย 
 
2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของปัญหำ 
  2.1 เพื่อศึกษาถึงท่ีมา คติการสร้าง รูปแบบและพัฒนาการของสัตว์ประดับ และ
บริวารของทวารบาลในสมัยอยุธยาตอนปลาย และรัตนโกสินทร์ตอนต้น ว่ามีความเกี่ยวเนื่อง และมี
พัฒนาการสอดคล้องกันอย่างไร 
  2.2 เพื่อศึกษาและจ าแนกท่ีมา รูปแบบ และพัฒนาการ รวมไปถึงอิทธิพลและความ
เช่ือของทวารบาลแต่ละช่วงรัชกาล 
  2.3 เพื่อศึกษาถึงแนวความคิดของสัตว์ประดับและบริวารของทวารบาลประจ าอาคาร 
และส่ิงก่อสร้างอื่นๆ ในงานศิลปกรรมไทย 
 
3. สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
  ท่ีมา คติการสร้าง รูปแบบและพัฒนาการสัตว์ประดับและบริวารของทวารบาล ใน
สมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่งอิทธิพลและพัฒนาการสืบเนื่องต่อกันมา หรือมีการ
แทรกเข้ามาของอิทธิพลจากศิลปะและวัฒนธรรมความเช่ืออื่นเป็นบางช่วง เช่น จีน เขมร รวมไปถึง
รูปแบบของทวารบาลท่ีไม่มีแบบแผนท่ีแน่นอนเสมอไป สัตว์ประดับและบริวารของทวารบาลเขียนขึ้น

                                            
  3ศักด์ิชัย สายสิงห์ “พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดท่ี
ปรับเปล่ียน” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 317 408 ศิลปะในประเทศไทยต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 
21 - 25 ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 
104 - 113. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 
 

 

ให้สอดคล้องกับตัวทวารบาล เช่น ทวารบาลท่ีเป็นบุคคลอย่างไทยส่วนใหญ่ยืนอยู่บนแท่นฐานท่ีมี
บริวารเป็น ยักษ์ มาร หรือชาวต่างชาติแบก ส่วนทวารบาลท่ีเป็นเซี่ยวกางจะปรากฏคู่กับสิงห์ท่ีมี
ลักษณะ ท่าทาง และสีสันแตกต่างกัน และรูปสัตว์ที่มีหน้าท่ีเป็นทวารบาลเอง 
 
4. ขอบเขตกำรศึกษำ 
  ศึกษาท่ีมา คติการสร้าง รูปแบบและพัฒนาการสัตว์ประดับและบริวารในสมัยอยุธยา
ตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท้ังจากงานจิตรกรรมบนบานประตู บานหน้าต่าง อาคารในศาสน
สถาน และการประดับตกแต่งรูปแบบอื่นๆ เช่น ภาพสลักไม้บนบานประตู งานประติมากรรมนูนต่ า 
และประติมากรรมศิลาบริเวณทางเข้าศาสนสถาน รวมไปถึงเครื่องใช้ในพุทธศาสนา อาทิ ธรรมาสน์ใน
สมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 
5. ขั้นตอนกำรศึกษำ  
  5.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆ เช่น ข้อมูลจากจารึก พงศาวดาร และ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  5.2 ข้อมูลภาคสนาม ส ารวจพื้นท่ีจริง บันทึกภาพจากช้ินงานศิลปกรรม และสถานท่ีท่ี
มีการประดับรูปทวารบาล บริวาร และสัตว์ประดับ 
  5.3 จ าแนกสมัย และรูปแบบของงานแต่ละช้ิน 
  5.4 วิเคราะห์ข้อมูลท้ังด้านท่ีมา คติการสร้าง รูปแบบและพัฒนาการ ร่วมกับข้อมูล
แวดล้อม  
  5.5 สรุปผลการศึกษา เรียบเรียงเนื้อหาและอธิบายประเด็นต่างๆ ท้ังท่ีมา คติการสร้าง 
รูปแบบและพัฒนาการ 
  5.6 น าเสนอข้อมูลจากการศึกษา 
 
6. เวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ 12 เดือน โดยเริ่มต้ังแต่ เดือนพฤษภาคม 2556 ถึง
เดือนเมษายน 2557 แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ 
  ระยะท่ี 1 รวมรวมข้อมูลจากเอกสารและการศึกษาภาคสนาม จากหอสมุด พิพิธภัณฑ์ 
และวัดในสมัยอยุธยา ท้ังในอยุธยาและรอบนอก รวมถึงวัดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ใน
กรุงเทพมหานคร 
  ระยะท่ี 2 ประมวลผลการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล 
  ระยะท่ี 3 เรียบเรียงเนื้อหาเพื่อน าเสนอเป็นผลการศึกษา 
 
7. วิธีกำรศึกษำ 
  7.1 ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น การศึกษาท่ีผ่านมา หรือการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
ในงานประเภทอื่นๆ นอกเหนือไปจากการประดับบานประตู 
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  7.2 บันทึกรูปภาพจากสถานท่ีจริง ท้ังศาสนสถาน พิพิธภัณฑสถาน หรือแหล่งอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาช่วงสมัยท่ีศึกษา 
  7.3 รวบรวม ประมวลผลการศึกษา เปรียบเทียบ โดยก าหนดรูปแบบ และจ าแนก
ประเภทอย่างมีล าดับข้ันตอน 
  7.4 สรุปผลการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอเป็นผลการศึกษา 
 
8. แหล่งข้อมูล 
  8.1 แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร จากการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลส าหรับการ
วิเคราะห์ จากสถานท่ีต่างๆ เช่น หอสมุด พิพิธภัณฑสถาน  
  8.2 แหล่งข้อมูลภาคสนาม จากการส ารวจพื้นท่ีจริง เช่น วัดสมัยอยุธยาท้ังในอยุธยา 
และจังหวัดรอบนอก อาทิ เพชรบุรี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และวัดสมัยรัตนโกสินทร์ ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครท้ังในพระนคร และธนบุรี รวมไปถึงช้ินงานท่ีจัดแสดงในสถานท่ีต่างๆ เช่น 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นต้น 
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บทที่ 2  
 

ประวัติความเป็นมาของทวารบาลโดยสังเขป 
 
  ทวารบาลหรือผู้รักษาประตูหรือช่องทางเข้าออก ในที่นี ้ไม่ได้หมายความเพียงแต่
ทวารบาลรูปเทวดา อมนุษย์ หรือสัตว์ ที่ปรากฏอยู่เพียงบนบานประตูเท่านั้น แต่รวมไปถึงสิ่งท่ี
ปรากฏอยู ่บร ิเวณช่องทวาร หร ือแนวทางเดินเข้าออกศาสนสถานด้วย ทวารบาลในแต่ละ
วัฒนธรรมมีที่มา คติการสร้าง และรูปแบบแตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปไม่ว่าจะมีที่มา หรือ
รูปแบบใดก็ตามจะมีหน้าท่ีตามคติหลักอยู่ 3 ประการ คือ 
  ผู้รักษา หมายถึงทวารบาลมีหน้าที่ป้องกันรักษาไม่ให้สิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งไม่ดีเข้ามา
ภายในศาสนสถานได้  
  การบูชา หมายถึงทวารบาลมีหน้าท่ีบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ด้านในเป็นการยกหรือเสริมให้
ศักด์ิของส่ิงท่ีอยู่ด้านในสูงขึ้นด้วย 
  ความอุดมสมบูรณ์ และความเป็นมงคล หมายถึงทวารบาลเป็นสัญลักษณ์ของ
ความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ผู้ที่ผ่านและเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ ์ได้รับความอุดมสมบูรณ์และ
ความเป็นศิริมงคลจากทวารบาลด้วยนอกไปจากพรท่ีจะได้รับจากส่ิงศักด์ิสิทธิ์  
  ความแตกต่างของทวารบาลเหล่านี ้ขึ ้นอยู ่ก ับความเชื ่อทางศาสนาและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม อาทิ การใช้รูปเทพเจ้าในศาสนาฮินดูในหน้าที่ทวารบาลในพุทธสถานใน
วัฒนธรรมไทย ในบางวัฒนธรรมใช้ก็รูปบุคคลซึ่งอาจหมายถึงเทพชั้นรอง อมนุษย์ ยักษ์ มาร สัตว์ 
เป็นทวารบาล เช่น ลังกาใช้รูปสัญลักษณ์มงคลร่วมกับรูปสัตว์หรือบุคคล โดยใช้ร ูปปูรณฆฏะ
ร่วมกับมนุษยนาค และคนแคระเพื่อส่ือความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยัง รวมถึงบาง
วัฒนธรรมท่ีมีการใช้เครื่องหมายมงคลอื่น อาทิ ดอกไม้ หรือเครื่องบูชา เป็นทวารบาล  
  การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาทวารบาลรูปสัตว์ท่ีปรากฏเพียงล าพังและสัตว์ท่ีเป็นพาหนะ
ของทวารบาลโดยศึกษาถึงที่มา คติการสร้าง รูปแบบ และพัฒนาการของรูปสัตว์ที่มีหน้าที่เป็น
ทวารบาล และพาหนะของทวารบาล สัตว์เหล่านี้อาจมีหน้าท่ีช่วยเสริมคติในด้านต่างๆ ให้กับทวาร
บาลท้ังเรื่อง การรักษา การบูชา และความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้สัตว์เหล่านี้ก็มีหน้าที่เป็นทวาร
บาลเองในศาสนสถานแต่ละแห่ง ทั้งนี ้อาจมีความหมายสื่อถึงหน้าที่ตามคติ เพียงประการใด
ประการหนึ่งหรือมากกว่าก็ได้โดยสามารถแบ่งกลุ่มของสัตว์และสัตว์พาหนะของทวารบาลใน
ศิลปะต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับศิลปะอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ออกเป็นกลุ่ม
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ที่มา คติการสร้าง รูปแบบ และเปรียบเทียบพัฒนาการของแต่ละ ศิลปะ
และแต่ละสมัยได้โดยจะวิเคราะห์ร่วมกับองค์ประกอบอื่นท่ีปรากฏร่วมกัน ดังนี้ 
   ก) สัตว์ท่ีมีหน้าท่ีเป็นทวารบาล 
   ข) สัตว์ท่ีเป็นพาหนะของทวารบาล 
  ในศิลปะไทยได้รับเอาคติและรูปแบบของทวารบาลจากหลายวัฒนธรรมผ่านทาง
ศาสนา การติดต่อค้าขาย และการเมืองการปกครอง  บางครั้งมีการผสมผสานแนวคิดดั้งเดิมของ
ทวารบาลและเรื ่องราวในท้องถิ่น หรือผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่น ที่เข้ามาพร้อมกันอีกหลาย

   ส
ำนกัหอ
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วัฒนธรรมแล้วจึงพัฒนามาเป็นแบบของศิลปะไทยเอง ทั้งนี ้เพื่อให้ทราบถึงที่มา ความเกี่ยวข้อง 
และคติของทวารบาลแต่ละรูปแบบ จึงได้กล่าวถึงทวารบาลกลุ่มที่เป็นสัตว์ และสัตว์พาหนะของ
ทวารบาลในแต่ละศิลปะไว้โดยสังเขป ดังนี้ 
 
1. แนวคิดเก่ียวกับทวารบาลสมัยโบราณในภูมิภาคท่ีอาจส่งผลให้ศิลปะไทย 
  แนวคิดเรื่องทวารบาลในภูมิภาคที่อาจเกี่ยวข้องกับทวารบาลในศิลปะไทยทางใด
ทางหนึ่งท้ังในส่วนของรูปแบบทางศิลปะและแนวคิดทางศาสนา อย่างไรก็ตามการส่งอิทธิพลมาสู่
ดินแดนไทยอาจไม่ได้ส่งเข้ามาโดยตรงแต่เป็นการส่งผ่านทางศิลปะใดศิลปะหนึ่งแล้วจึงค่อยๆ มี
พัฒนามาเป็นศิลปะไทยจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผู้ศึกษาได้เลือก
ศึกษาทวารบาลรูปสัตว์จากศิลปะในประเทศเพื่อนบ้านบางศิลปะที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะ
ไทยดังนี้ 
  1.1 ทวารบาลในศิลปะอินเดียโดยสังเขป 
   ศิลปะอินเดียซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบของศิลปะหลายอย่างในภูมิภาคเอเชีย 
โดยแพร่กระจ่ายผ่านทางการเผยแพร่คติความเชื่อทางศาสนา และการติดต่อค้าขาย แม้รูปแบบ
และคติจะถูกปรับไปตามรสนิยมของแต่ละประเทศ แต่ยังคงแฝงแนวความคิดและคติ ดั้งเดิมของ
อินเดียไว้ในงานศิลปะของประเทศนั้นๆ  
   เนื่องจากศิลปะอินเดียมีความเป็นมาที่ยาวนาน และมีความหลากหลายทั้ง
ด้านคติและรูปแบบ แนวคิดเรื่องทวารบาลแต่ละสมัยก็มีความหลากหลายและแตกต่างกัน  อย่างไร
ก็ตามคติในการสร้างทวารบาลยังคงอยู ่ในแนวคิดหลักคือ การรักษา การบูชา และความอุดม
สมบูรณ์ โดยการใช้รูปบุคคล สัตว์ สิ่งของต่างๆ เพื่อสื่อความหมายถึงแนวคิด เช่น การใช้รูปสิงห์
แทนการรักษา รูปดอกไม้หรือการแสดงท่าทางของบุคคลในความหมายของการบูชา และการใช้
รูปเทวีหรือยักษิณี มกร นาค ช้าง และปูรณฆฎะแทนความหมายของความอุดมสมบูรณ์ 1 เป็นต้น 
   ในที่นี ้มีทวารบาลรูปสัตว์และ สัตว์พาหนะของเทพเจ้าหรือเทวีหลายชนิด
ปรากฏอยู่ในต าแหน่งท่ีแตกต่างกันบริเวณทางเข้าศาสนสถาน ตามแต่คติความเชื่อทางศาสนาและ
รูปแบบของสถาปัตยกรรมในแต่ละสมัย 
   1.1.1 ทวารบาลรูปสัตว์ในศิลปะอินเดีย 
    ทวารบาลรูปสัตว์เป็นรูปแบบหนึ่งที่พบมากในศิลปะอินเดีย ในแต่ละ
สมัยจะพบรูปสัตว์ท่ีมีหน้าท่ีเป็นทวารบาลในต าแหน่งท่ีแตกต่างกัน ไป ในสมัยอินเดียโบราณพบรูป
สัตว์เช่น สิงห์ ช้าง บนโตรณะทางเข้าสถูปในความหมายของความเป็นมงคล นอกจากนี้ยังพบรูป
สัตว์ชนิดอื่น เช่น นาค ในต าแหน่งกรอบประตูทางเข้าศาสนสถาน แม้รูปนาคจะมีความหมายถึง
ความเป็นอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วแต่บางครั้งการแสดงท่าทาง  เช่น ท่าพนมมือก็เป็นการเพิ่มคติเรื่อง

                                            
  1เชษฐ์ ติงสัญชลี “คัมภีร์ในศาสนาฮินดูระบบสัญลักษณ์ในศิลปะอินเดีย เทพสมัยพระ
เวท” (เอกสารประกอบการสอน วิชาประติมานวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 14 – 15. 

   ส
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การบูชาในหน้าที่ของทวารบาลขึ ้นมาอีก สัตว์ในหน้าที่ทวารบาลในศิลปะอินเดียที่ได้ใช้เป็น
ตัวอย่างในการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
    สิงห์: รูปสิงห์ในศิลปะอินเดียในหน้าที่ทวารบาลปรากฏอยู่ในต าแหน่ง
ต่างๆ ท้ังท่ีกรอบประตู หรือเป็นสิงห์ลอยตัวอยู่บริเวณทางเข้าศาสนสถาน ในท่ีนี้ได้ยกตัวอย่างสิงห์
ที่ปรากฏบนโตรณะที่ตั้งอยู่ในต าแหน่งทางเข้าออกสถูปในสมัยอินเดียโบราณซึ่งมีการประดับรูป
สิงห์ในความหมายของทวารบาล โดยมากเป็นรูปสิงห์ท่ีมีลักษณะเหมือนสิงโตในธรรมชาติ มีทั้งรูป
สิงห์นั่งตัวเดียวบนโตรณะ และรูปสิงห์หันหลังชนกันคล้ายลักษณะเสาธรรมจักรสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราชท่ีเมืองสารนาถตามคติศาสนาพุทธในศิลปะอินเดียโบราณ สิงห์มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธเจ้าอยู่หลายประการ อาทิ การเป็นใหญ่เหนือสัตว์ทั้งปวง พลัง ความสว่าง และสิงห์ยัง
หมายถึงพระพุทธเจ้าด้วย2การประดับไว้ในลักษณะทวารบาลเช่นนี้เป็นคติเกี่ยวกับการรักษา และ
ยังเป็นการบอกถึงศักด์ิของสถูปว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าด้วย 
 

 
 

ภาพท่ี 1 สิงโตบนโตรณะท่ีสถูปสาญจี   
เข้าถึงจาก: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sanchi_-_lions_on_torana.JPG  

เข้าถึงเมื่อ 30 กรกฎาคม 2556 
 
                                            
  2เชษฐ์ ติงสัญชลี “คัมภีร์ในศาสนาฮินดูระบบสัญลักษณ์ในศิลปะอินเดีย เทพสมัยพระ
เวท” (เอกสารประกอบการสอนวิชาประติมานวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 14 – 15.  
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    ช้าง: นอกจากสิงห์แล้วยังปรากฏรูปช้างในต าแหน่งที่ใกล้เคียงกับสิงห์ 
บางแห่งท าเป็นรูปช้างหันหลังชนกันรูปแบบเดียวกับสิงห์ ในความเช่ือของอินเดียช้างมีความหมาย
หลายอย่างทั้งในทางบวกและทางลบ บางครั ้งช้างหมายความถึงความฉลาด ความอุดมสมบูรณ์ 
และการรองรับ ในศาสนาพุทธช้างเป็นผู้ค้ าจุณพระศาสนา3 หากแต่ในต าแหน่งของทวารบาลนี้ช้าง
ที่ประดับอยู่อาจหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ผู ้ที่ผ่านเข้าออกทางโตรณะนี ้จะได้รับความอุดม
สมบูรณ์จากรูปช้าง 
 

 
 

ภาพท่ี 2 โตรณะท่ีสถูปสาญจี ประดับรูปช้างและสัตว์ชนิดอื่น  
เข้าถึงจาก: http://www.flickr.com/photos/chromatic_aberration/ 

3309720752/lightbox/ เข้าถึงเมื่อ 7 ธันวาคม 2556 
 
    นาค: ในศิลปะอินเดียมีการใช้รูปนาคในหน้าท่ีทวารบาลโดยมีทั้งที่เป็น
รูปงู และรูปมนุษย์มีพังพานนาคคลุมอยู่ด้านหลัง ตัวอย่าง เช่น ทวารบาลรูปมนุษยนาคถือดอกไม้
ท่ีถ้ านาระเหรี และนาคจากนาคาชุนโกณฑะ เป็นต้น โดยทั่วไปรูปงูหรือนาคมีความหมายถึงความ
อุดมสมบูรณ์44  นาคที่ประดับอยู ่บร ิเวณกรอบประตูที ่ ศาสนสถานในศิลปะอินเดีย แสดง
ความหมายในการอวยพรให้แก่ผู้ท่ีมาสักการะเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ให้ได้รับความอุดมสมบูรณ์
ตามคติของความอุดมสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันบางครั ้งก ็ปรากฏร ูปนาคถือช ่อดอกไม้สื ่อ
ความหมายเกี่ยวกับการบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ด้านในด้วย 
 
                                            
  3เชษฐ์ ติงสัญชลี “คัมภีร์ในศาสนาฮินดูระบบสัญลักษณ์ในศิลปะอินเดีย เทพสมัย
พระเวท” (เอกสารประกอบการสอนวิชาประติมานวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 6. 
  4เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพท่ี 3 ทวารบาลรูปมนุษยนาค ถ้ ากานะเหรี ภาพ: เชษฐ์  ติงสัญชลี 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ทวารบาลรูปมนุษยนาค นาคาชุนโกณฑะ ภาพ: เชษฐ์  ติงสัญชลี 
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    1.1.2 สัตว์พาหนะของทวารบาลในศิลปะอินเดีย 
     นอกจากการใช้สัตว์เป็นทวารบาลเพียงล าพังแล้ว ทวารบาลอีก
รูปแบบหนึ ่งในศิลปะอินเดียคือการใช้สัตว์เป็นพาหนะของทวารบาลรูปบุคคล เช่น มกรเป็น
พาหนะของเทวีคงคา และเต่าเป็นพาหนะของเทวียมุนา โดยรูปเทวีทั้งสองมีความหมายสื่อถึง
ความอุดมสมบูรณ์ ทวารบาลเหล่านี้มักปรากฏอยู่บริเวณกรอบประตูและมีรูปสัตว์พาหนะคู่กัน 
การใช้สัตว์เป็นพาหนะของทวารบาลเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการเสริมคติของทวารบาลรูปบุคคลใน
ด้านความอุดมสมบูรณ์ ผู ้ศึกษาได้ยกตัวอย่างรูปสัตว์ที ่ปรากฏเป็นพาหนะของเทวีมาศึกษา
ดังต่อไปนี้ 
     มกร: โดยท่ัวไปในวัฒนธรรมอินเดียมักใช้รูปมกรซึ่งเป็นสัตว์ผสม
ระหว่าง ช้าง จระเข้ และปลา ในความหมายด้านความอุดมสมบูรณ์5 มีรูปมกรทั้งที่ปรากฏรูปมกร
เพียงล าพังและปรากฏร่วมกับเทวีคงคา ในฐานะทวารบาลพบกรอบประตูศาสนสถานที่เทวครห 
(Deogarh)6 ใช้รูปมกรเป็นพาหนะของเทวีคงคาบนกรอบประตู มกรในที่นี้อยู่ในฐานะสัตว์พานหะ
ของทวารบาล โดยทั้งมกรและเทวีคงคามีความหมายสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ นอกเหนือไปจาก
การใช้รูปมกรเพื่อบอกลักษณะทางประติมานวิทยาของเทวีคงคาแล้ว การใช้รูปทั้งสองด้วยกันยัง
เป็นการเสริมคติเรื่องการอวยพรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ผู้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน ทั้งนี้
หากมีทวารบาลรูปเทวีคงคาเหยียบมกรแล้วมักมีการใช้รูปเทวียมุนาเหยียบเต่าในฐานะทวารบาล
ร่วมกันเสมอ 
 

                                            
  5เชษฐ์ ติงสัญชลี “อารยะธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุและศิลปะอินเดียโบราณ” (เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาศิลปะในประเทศเพื่อนบ้าน ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 6. 
  6เชษฐ์ ติงสัญชลี “Gupta” (เอกสารประกอบการสอน วิชาสัมนาศิลปะอินเดีย ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 5. 
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ภาพท่ี 5 ทวารบาลรูปคงคามีพาหนะเป็นมกร ภาพ: เชษฐ์ ติงสัญชลี 
 
    เต่า: บนกรอบประตูของศาสนสถานที่เทวครห (Deogarh) ซึ่งมี
การสลักรูปคงคาเหยียบมกร ได้มีการสลักรูปเทวียมุนาพร้อมกับสัตว์พาหนะเป็นเต่า ไว้คู่กันที่มุม
ด้านบนของกรอบประตูฝั่งซ้าย ส าหรับคติเรื่องเทวียมุนามีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ และ
เต่าโดยท่ัวไปหมายถึงการรองรับหรือความมั่นคง7 โดยส่วนใหญ่ศิลปะอินเดียมักให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบทางประติมานวิทยา การใช้รูปเต่าเป็นพาหนะของเทวียมุนาจึงอาจเป็นเพียงแค่การ
บอกว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเทวียมุนาเท่านั้นไม่ได้มีความหมายในด้านการเสริมคติเรื่องความอุดม
สมบูรณ์เช่นเดียวกันกับมกรท่ีเป็นพาหนะของเทวีคงคา  

 

                                            
  7เชษฐ์ ติงสัญชลี “คัมภีร์ในศาสนาฮินดู ระบบสัญลักษณ์ในศิลปะอินเดีย เทพสมัยพระ
เวท” (เอกสารประกอบการสอน วิชาประติมานวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 15. 
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ภาพท่ี 6 ทวารบาลรูปยมุนามีพาหนะเป็นเต่า ภาพ: เชษฐ์ ติงสัญชลี 
 
   1.2 ทวารบาลในศิลปะลังกาโดยสังเขป 
    ศิลปะลังกามกีารท าทวารบาลท่ีเป็นแบบแผนท่ีค่อนข้างชัดเจน โดยทวาร
บาลท่ีปรากฏเป็นภาพสลักบนแท่นหินอยู่บริเวณทางเข้าสถูป ในสมัยอนุราชปุระตอนต้นพบเป็นรูป
ปูรณะฆฏะ หรือรูปคนแคระสองตนคือปัทมนิธิ และสังขนิธิ ด้านละตน กระท่ังสมัยอนุราชปุระ      
ตอนปลายถึงสมัยโปลนนารุวะจึงมีการใช้รูปมนุษยนาคที่เป็นรูปมนุษยเต็มตัวมีพังพานนาคคลุม
ศีรษะอยู่ รูปสลักทั้งหมดล้วนสื่อความหมายเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์การใช้รูปทวารบาล
เหล่านั้นจึงเป็นการอวยพรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ ผู้เข้ามาในศาสนสถาน ตัวอย่างของทวาร
บาลรูปสัตว์ท่ีปรากฏในศิลปะลังกามีดังนี้  
   1.2.1 ทวารบาลรูปสัตว์ในศิลปะลังกา 
    ศิลปะลังกาให้ความส าคัญกับทวารบาลที่สื่อความหมายในเรื่อง
ความอุดมสมบูรณ์มากกว่าความหมายในด้านอื่นๆ การใช้รูปสัตว์ในฐานะทวารบาลส่วนใหญ่จึง
เป็นสัตว์ท่ีมีความหมายในด้านความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะปรากฏร่วมกับกับรูปสิ่งของหรือบุคคลที่มี
ความหมายเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อต้องการเสริมคติหรืออวยพรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ผู้ที่เข้า
มาสักการะ 
     นาค (มนุษยนาค): ในศิลปะลังกาช่วงปลายสมัยอนุราชปุระถึง
โปลนนารุวะมีการท าทวารบาลเป็นรูปมนุษยนาคมือข้างหนึ่งถือหม้อน้ ายกขึ้นส่วนมืออีกข้างถือช่อ
ดอกไม้ โดยมีบริวารเป็นรูปคนแคระสองตนซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาบอยู่ด้านข้าง ทวารบาลรูป
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มนุษยนาคนี้เป็นรูปแบบท่ีเกิดขึ้นใหม่แทนรูปแบบเดิมท่ีนิยมใช้คือรูปหม้อน้ า และคนแคระ 8 การใช้
รูปมนุษยนาคซึ ่ง ในที ่นี ้อาจหมายถึงนาคที ่ร ับใช้ในพระพุทธศาสนารวมไปถึงตัวนาคเองที ่มี
ความหมายเรื่องความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว นาคในหน้าท่ีทวารบาลที่ปรากฏที่ทางเข้าซึ่งถือหม้อน้ า
และมีรูปคนแคระอยู่ด้วยนี้เป็นการอวยพรด้านความอุดมสมบูรณ์ ส่วนมืออีกข้างท่ีถือช่อดอกไม้อยู่
ก็มีความหมายถึงการบูชาอีกทางหนึ่งด้วย 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ทวารบาลรูปมนุษยนาคถือหม้อน้ า มีบริวารเป็นคนแคระ 
เข้าถึงจาก: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hatadage-stella(js).jpg 

เข้าถึงเมื่อ 30 กรกฎาคม 2556 
 
    มกร: บริเวณราวบันไดทางขึ้นสู่เจดีย์หรือศาสนสถานมักท าเป็น
แท่นหินสลักรูปมกรแลบล้ิน โดยรูปมกรท่ีเป็นการสัตว์ท่ีเกิดจากการผสม ระหว่าง ช้าง จระเข้ และ
ปลา สื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์9 การประดับรูปมกรไว้ที่ราวบันไดจึงเป็นการอวยพรให้
เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ผู้ท่ีผ่านเข้าไปภายใน 
 

                                            
  8เชษฐ์ ติงสัญชลี “ศิลปะลังกา” (เอกสารประกอบการสอน วิชาศิลปะในประเทศ
เพื่อนบ้าน ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2552), 17 – 20. 
  9เรื่องเดียวกัน. 



14 
 

 
 

ภาพท่ี 8 ราวบันไดรูปมกร ศิลปะลังกาสมัยอนุราชปุระ  
เข้าถึงจาก: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Dragon_ 

Balustrade_at_the_entrance_to_Jaya_Sri_Maha_Bodhi_in_Anuradhapura%2C_Sir_  
Lanka.jpg เข้าถึงเมื่อ 13 ธันวาคม 2556 

  
    1.2.2 สัตว์พาหนะของทวารบาลในศิลปะลังกา 
     ไม่พบว่ามีการใช้รูปสัตว์ในลักษณะเป็นพาหนะของทวารบาล  
  1.3 ทวารบาลในศิลปะเขมรโดยสังเขป 
   ศิลปะเขมรพบการท ารูปทวารบาลหลากหลายรูปแบบทั้งทวารบาลท่ี
เป็นรูปบุคคล ในหน้าท่ีผู้รักษาศาสนสถาน เช่น นนทิเกศวร ที่ใบหน้าแสดงความเมตตา และมหา
กาลที่มีใบหน้าดุร้าย10 รูปสัตว์ เช่น สิงห์ หรือสัตว์และอมนุษย์ที่มีความเกี่ยวข้องเป็นภาคอวตาร
หรือบริวารของพระวิษณุ เช่น วานร และนรสิงห์ ก็มีความหมายในด้านการรักษาเช่นเดียวกัน รูป
สัตว์ในคติบางอย่าง เช่น มกร นาค มีความหมายเกี่ยวกับการอวยพรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ก็ถูก
ใช้เป็นทวารบาลด้วย โดยรูปสัตว์ทวารบาลเหล่านั้นปรากฏเป็นรูปแบบต่างๆ อยู่ในต าแหน่งขนาบ
ประตู หรือบนแนวทางเดินเข้าสู่ศาสนสถาน เช่นเดียวกับทวารบาลในวัฒนธรรมอื่น ทวารบาลใน
ศิลปะเขมรก็มีความหมายทางคติส่ือถึงการเป็นผู้รักษา การบูชา และการอวยพรให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ดังจะกล่าวถึงโดยละเอียดในตัวอย่างท่ีน ามาศึกษาดังต่อไปนี้ 
   1.3.1 ทวารบาลรูปสัตว์ในศิลปะเขมร 
     รูปสัตว์ที่เป็นทวารบาลในศิลปะเขมรนี้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพล
จากคติความเชื่อทางศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธแบบมหายาน โดยรูปแบบของสัตว์เหล่านี้ได้
พัฒนามาเป็นแบบของศิลปะเขมรเอง สัตว์เหล่านี้มีทั้งที่สื่อความหมายถึงการรักษา และความอุด
สมบูรณ์ รูปสัตว์ทวารบาลได้แก่ 
                                            
  10รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ปราสาทขอมในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 67.  
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     สิงห์: ในศิลปะเขมรนิยมใช้รูปสิงห์มาประดับที่ทางเข้าศาสน
สถานในหน้าที่ทวารบาลอยู่ทั่วไป เช่น ศิลปะกุเลนมีการประดับสิงห์ในท่านั่ง แผงขนที่คอเป็น
ขมวดคล้ายสิงโตในธรรมชาติ รูปแบบได้เปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งกระทั่งเป็นสิงห์ที่มีลักษณะเป็น
สิงห์ประดิษฐ์มากขึ้น แผงขนบนคอด้านหน้าและด้านหลังที่สลักเป็นขมวดขนขนาดเล็กอยู่ในแนว
กรอบรูปสามเหลี่ยมในสมัยบาแค็งซึ ่งเป็นรูปแบบประดิษฐ์มากขึ ้น11 แม้ว่ารูปแบบของสิงห์ท่ี
ประดับเป็นทวารบาลนี้จะพัฒนาไปมากแต่ในด้านคติแล้วรูปสิงห์ทวารบาลเหล่านี้มีความหมาย สื่อ
ถึงพลังอ านาจและมีหน้าท่ีเป็นผู้รักษาศาสนสถาน12 
 

 
 

ภาพท่ี 9 สิงห์แบบกุเลน ท่ีปราสาทสมโบไพรกุกหมู่กลางหลังท่ี 1  
เข้าถึงจาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=surya21&group=4&month= 

04-2013&date=02 เข้าถึงเมื่อ 13 ธันวาคม 2556 
 

                                            
  11หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศสกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา 2539), 
194 – 233.  
  12รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ปราสาทขอมในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: มติชน 2549), 78. 
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ภาพท่ี 10 สิงห์แบบบาแค็ง  
เข้าถึงจาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/result2.php?pageNum_rs= 

1180&totalRows_rs=14143 เข้าถึงเมื่อ 13 ธันวาคม 2556 
 

     นาค: บริเวณทางเดินเข้าสู่ศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรได้ท า
ราวทางเดินเป็นรูปนาคขนาบสองข้าง ที่ปลายราวทางเดินนี้ประดับด้วยเศียรนาค นาคในที่นี ้มี
หน้าที่เป็นทวารบาลด้วย โดยพบการประดับปลายราวทางเดินรูปนาคที่ปราสาทหลายแห่ง เช่น 
ปราสาทบึงมาลา ปราสาทนครวัด ปราสาทพระวิหาร และปราสาทพนมรุ้ง เป็นต้น ชาวเขมรมี
ความเช่ือว่านาคเป็นบรรพบุรุษ กล่าวคือ มีเรื่องเล่าในนิทานพื้นบ้านว่าพญานาคได้ดื่มน้ าทะเลจน
แห้งเพื่อสร้างอาณาจักรให้แก่ธิดาของตนและสวามีซึ่งเป็นพราหมณ์จากอินเดีย 13 แต่โดยทั่วไปนาค
เป็นสัญลักษณ์ของน้ าหรือเป็นเจ้าแห่งท้องน้ า นาคที่มีความหมายสื่อความหมายถึงความอุดม
สมบูรณ์ ในหน้าที่ทวารบาลนาคจึงหมายถึงผู้น าความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผู้ที่มาสักการะเทพเจ้าใน
เทวสถานนั่นเอง  
    อย่างไรก็ตามในศิลปะเขมรนาคที ่ปรากฏบริเวณชาลาร ูป
กากบาทหรือทางเข้าเดินสู่ศาสนสถานนี้อยู่ในพื้นที่เฉพาะที่เชื่อมระหว่างภายนอกและภายในศา
สนสถาน มีผู้ให้ความเห็นเกี ่ยวกับนาคปลายราวลูกกรงว่าอาจหมายถึงสะพานเชื่อมระหว่าง
ดินแดนบนโลกมนุษย์ซึ่งหมายถึงพื้นท่ีด้านนอกศาสนสถานและสวรรค์หรือที่สถิตของเทพเจ้าหรือ      

                                            
  13รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ปราสาทขอมในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: มติชน 2549), 75 - 76. 
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ศาสนสถานนั้นเอง เช่นเดียวกันกับความเชื่อในบางท้องที่ของอินเดียที่เชื่อว่ารุ ้งกินน้ าหมายถึง
สะพานนาคท่ีเช่ือมโลกมนุษย์และสวรรค์14  
 

 
 

ภาพท่ี 11 นาคปลายราวลูกกรงท่ีชาลารูปกากบาทปราสาทพนมรุ้ง  
เข้าถึงจาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/result2.php?pageNum_rs= 

1180&totalRows_rs=14143 เข้าถึงเมื่อ 13 ธันวาคม 2556  
 
     นอกจากสิงห์ และนาค แล้วยังพบรูปสัตว์และอมนุษย์ประเภท
อื่น เช่น ยักษ์ วานร และนรสิงห์ ในหน้าท่ีของทวารบาลด้วยโดยพบที่ปราสาทบันทายสรี สร้างขึ้น
ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 16 ยักษ์ วานร และนรสิงห์ ซึ่งล้วนเป็นผู้มีฤทธิ์ และพลังอ านาจ มีหน้าท่ี
ป้องกันรักษาเทพเจ้าท่ีสถิตอยู่ภายใน  
 

                                            
  14อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ทิพยนิยายจากปราสาทหิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ 2555), 49 – 
50. 
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ภาพท่ี 12 ทวารบาลรูปวานร ปราสาทบันทายสรี กัมพูชา 
 

 
 

ภาพท่ี 13 ทวารบาลรูปนรสิงห์ ปราสาทบันทายสรี กัมพูชา 
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    1.3.2 สัตว์พาหนะของทวารบาลในศิลปะเขมร 
     ไม่ปรากฏว่ามีสัตว์พาหนะของทวารบาลรูปมหากาล และนันทิ
เกศวรท่ีประดับอยู่บริเวณช่องประตู 
  1.4 ทวารบาลในศิลปะจีนโดยสังเขป 
    ในศ ิลปะจ ีนมีการใช ้บ ุคคล ส ัตว ์ และสิ ่งของ ในความหมายเช ิง
สัญลักษณ์ อยู่ทั่วไปรวมถึงในต าแหน่งทวารบาลด้วย การท ารูปทวารบาลนอกจากจะท าขึ้นท่ี
พระราชวังหรือวัดแล้วในคติจีนมักให้ความส าคัญกับการสร้างสุสานเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนม์15 
เช่นเดียวกันกับการสร้างรูปทวารบาลในสถานที่อื ่น ที่สุสานก็มักมีการใช้รูปบุคคล และสัตว์ใน
หน้าท่ีทวารบาลผู้รักษา และการอวยพร   
   รูปแบบของทวารบาลที่ปรากฏบนบานประตูในศิลปะจีนส่วนใหญ่มัก
เขียนเป็นรูปนักรบบานละหนึ่งคนโดยชาวจีนเรียกรูปทวารบาลดังกล่าวว่า “มิงชิ ้น”16 ซึ ่งท า
สืบเนื่องจากการเขียนรูปทหารเป็นทวารบาลบนบานประตูอาคารในสมัยราชวงศ์ถัง ตามต านาน
เกี่ยวกับพระเจ้าถังไท้จงผู้เป็นนักรบที่ยิ ่งใหญ่ เล่าว่ามีวิญญาณมารบกวนพระองค์ทุกคืนจนไม่
สามารถบรรทมได้ จึงได้มอบหมายให้ทหารเอกสองคนคือ “ซินซกโป้” และ “ฮวยชีจง” มาเฝ้าท่ี
หน้าประตู ภายหลังทหารท้ังสองนายต้องเฝ้าประตูจนไม่ได้พักผ่อน พระเจ้าถังไท้จงจึงได้ให้เขียน
รูปนายทหารท้ังสองไว้ท่ีบานประตูแทน17 
   1.4.1 ทวารบาลรูปสัตว์ในศิลปะจีน 
    ส าหรับการใช้รูปสัตว์ในหน้าที่ทวารบาลในสถานที่ต่างๆ ใน
ศิลปะจีนนั้นมีอยู่หลายประเภทโดยจะสื่อความหมายไปได้หลายทางทั้งผู้รักษา และการอวยพร
ด้านความเป็นศิริมงคลโดยได้ยกตัวอย่างมาศึกษาเพียงบางชนิดดังต่อไปนี้ 
    สิงห์: ในพระราชวังและวัดจีนมีการประดับรูปสัตว์ในต าแหน่ง
บริเวณทางเข้า สื่อความหมายลักษณะเดียวกับทวารบาล รูปสิงห์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่พบมากโดย
มักท าเป็นรูปลอยตัวมีท้ังท่ีสลักจากหินและเป็นรูปหล่อด้วยโลหะ โดยจะแสดงท่าทางก็แตกต่างกัน 
สิงห์ไม่ใช่สัตว์ท้องถิ่นของจีน ความเช่ือเกี่ยวกับสิงห์เข้ามาพร้อมกับพระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้า
มา และการติดต่อสัมพันธ์กับตะวันตก18ชาวจีนนับถือและเชื่อว่าสิงห์เป็นสัญลักษณ์ของความสุข 

                                            
  15Stephen W. Bushell, Chinese Art (USA: Parkstone Press International 
2008), 47 – 59 
  16C.A.S.Williams, Chinese Symbolism and Art Motifs (Singapore: Turtle 
Publishing, 2006), 142-144. 
  17กีรติ เอี่ยมดารา “ศิลาจีนในพระบรมมหาราชวัง” (การค้นคว้าอิสระตามหลักสูตร
ปร ิญญาศ ิลปะศาสตร ์บ ัณฑ ิต สาขาว ิชาโบราณคดีสม ัยประว ัต ิศาสตร ์ บ ัณฑ ิตว ิทยาล ัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552 ), 7 - 8.  
  18กีรติ เอี่ยมดารา “ศิลาจีนในพระบรมมหาราชวัง” (การค้นคว้าอิสระตามหลักสูตร
ปร ิญญาศ ิลปะศาสตร ์บ ัณฑ ิต สาขาว ิชาโบราณคดีสม ัยประว ัต ิศาสตร ์ บ ัณฑ ิตว ิทยาล ัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552 ), 7 - 8. 
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และอ านาจ สิงห์สามารถดลบันดาลโชคลาภ ความร่ ารวย และในขณะเดียวกันยังมีความเชื่อว่า
สิงห์สามารถขับไล่ส่ิงช่ัวร้าย และอาถรรพ์ต่างๆ19สิงห์ท่ีประดับด้านหน้าอาคารจึงสื่อความหมายถึง
การปกป้องรักษาส่ิงศักด์ิหรือพระจักรพรรดิที่อยู่ด้านใน และยังเป็นการอวยพรให้เกิดโชคลาภอีก
ทางหนึ่ง 
 

 
 

ภาพท่ี 14 ทวารรูปสิงห์สร้างด้วยส าริดบริเวณทางเข้าพระราชวังต้องห้าม 
เข้าถึงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/File:Forbidden_City_Imperial_Guardian_  

Lions.jpg เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2556 
 

     ปี้อ้าน: บางครั้งออกเรียกว่า “ปี๋กัน”20 นอกจากรูปสิงห์ลอยตัว
แล้วยังพบท่ีจับประตูรูปหน้าสัตว์คล้ายสิงห์แต่มีเขาหนึ่งเขาถูกติดอยู่บนบานประตู รูปสัตว์ดังกล่าว
สอดคล้องกับต านานลูกมังกร 9 ตัว ตามความเชื่อเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์มังกรจีน ซึ่งเล่าว่าปีอ้านเป็นผู้
รักความยุติธรรมและมีนิสัยดุร้ายจึงนิยมมีการประดับรูปหน้าปี้อ้านไว้ที่ด้านหน้าบานประตูเพื ่อ
ป้องกันสิ่งชั่วร้าย21 พบหลักฐานรูปดังกล่าวในช่วงปลายราชวงศ์ฉินและต้นราชวงศ์ฮั่น 22เชื่อว่ามี
การท าสืบต่อเรื่อยมา โดยอาคารท่ีสร้างสมัยราชวงศ์หมิงก็มีการท าท่ีจับรูปแบบเดียวกันนี้ด้วย  
 
                                            
  19ไพฑูรย์ บันลือทรัพย์ “ความเช่ือเรื่อง เฟิ่งสุ่ย ท่ีวังหน้า” ศิลปวัฒนธรรม 10, 19 
(สิงหาคม 2541), 57. 
  20ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์, สัตว์มงคลของจีน (กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, 2544.), 38. 
  21C.A.S.Williams, Chinese Symbolism and Art Motifs (Singapore: Turtle 
Publishing, 2006), 149-150. 
  22John Chinnery, Treasures of China (United Kingdom: Duncan Baird 
Publisher Ltd., 2008), 33.  
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ภาพท่ี 15 ห่วงจับประตู เป็นรูปหน้าสัตว์อาจหมายถึงปี้อ้าน สมัยปลายราชวงศ์ฉินถึงต้นราชวงศ์ฮั่น 
ภาพ John Chinnery, Treasures of China 

 

 
 

ภาพท่ี 16 ท่ีจับประตูรูปหน้าสัตว์ท่ีประตูอาคารหลังหนึ่งในสวนกูยี ปักกิ่ง สมัยราชวงศ์หมิง 
เข้าถึงจาก http://jaxstumpes.blogspot.com/2011/10/nanxiang-10222011.html 

เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2556 
 
    มังกร: มังกรเป็นสัตว์ในคติที่สื่อความหมายได้หลายประการใน
ความเช่ือของจีน ชาวจีนนิยมใช้รูปมังกรประดับตามสถานที่ เครื่องแต่งกาย ข้าวของเครื่องใช้เพื่อ
บอกถึงศักด์ิหรือต าแหน่งของผู้ครอบครอง บนอาคารหรือทางเข้าอาคารใช้แผ่นหินสลักรูปมังกรไว้
ท่ีบริเวณบันไดขึ้นพระราชวังหรืออาคารที่ส าคัญ เช่น ที่หอสักการะฟ้าดินหรือเทียนตี้ถัน ที่ปักกิ่ง 
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ได้ท าหัวเสาราวบันไดเป็นรูปมังกรพันรอบ23รูปมังกรที่พบในต าแหน่งดังกล่าวนี้เป็นการบอกถึง
ศักด์ิของอาคาร และมังกรที่ปรากฏร่วมกับก้อนเมฆอาจเป็นการจ าลองที่ตั้งของอาคารเสมือนอยู่
บนสรวงสวรรค์อาจส่ือความหมายถึงมังกรกลุ่มหนึ่งเรียกว่ามังกรสวรรค์หรือมังกรฟ้ามีหน้าที่รักษา
วิมานบนสวรรค์24 รูปมังกรเหล่านั้นจึงมีหน้าท่ีเป็นทวารบาลผู้รักษาอาคารก็ได้ 
 

 
 

ภาพท่ี 17 หัวเสารูปมังกรและก้อนเมฆ หอเทียนต้ีถัน กรุงปักกิ่ง 
 

     ช้าง: นอกจากการประดับรูปสัตว์ในหน้าที่ทวารบาลไว้บริเวณ
ทางเข้าอาคารแล้วในวัฒนธรรมจีนซึ่งให้ความส าคัญกับการสร้างสุสานส าหรับผู้วายชนม์ดังที่กล่าว
ไปแล้วข้างต้น พบว่าในสุสานหลายแห่งมีการประดับรูปสัตว์และนักรบขนาบทางเดินเข้าสู่สุสาน 
ได้แก่ สุสานสิบสามกษัตริย์ที่ปักกิ่ง มีการประดับรูปช้างร่วมกับรูปนักรบ และสัตว์ เช่น อูฐ และ
สัตว์ในจินตนาการ อื่นๆ ซึ่งจะขอกล่าวถึงเฉพาะรูปช้าง โดยมีช้างประดับอยู่จ านวน 2 คู่ อยู่ในท่า
ยืน 1 คู่ และท่าหมอบ 1 คู่ การแสดงท่าหมอบเช่นนี้เป็นการแสดงท่าหมอบเป็นการสรรเสริญถึง

                                            
  23John Chinnery, Treasures of China (United Kingdom: Duncan Baird 
Publisher Ltd. 2008), 158.  
  24ส.พลายน้อย[นามแฝง] เล่าเร่ืองมังกร พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ข้าวฟ่าง, 
2535), 64. 
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ความกล้าหาญของจักรพรรดิ25 ซึ่งอาจหมายถึงทวารบาลในหน้าที่การบูชาผู้ล่วงลับ และอีกทาง
หนึ่งช้างและสัตว์ท่ีประดับตลอดแนวทางเดินเข้าสู่สุสานก็เป็นการแสดงความเคารพผู้ที่เดินทางมา
สักการะบรรพชนก็ได้ 
 

 
 

ภาพท่ี 18 ช้างหมอบท่ีสุสานราชวงศ์หมิง กรุงปักกิ่ง 
เข้าถึงจาก http://urbanitediaries.files.wordpress.com/2008/09/ 
meonthecrouchingelephant.jpg เข้าถึงเมื่อ วันท่ี 20 ธันวาคม 2556 

 
   1.4.2 สัตว์พาหนะของทวารบาลในศิลปะจีน 
     พบเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีสมัยราชวงศ์ถังท าเป็นรูปนักรบสวม
ชุดเกราะถืออาวุธ ระบุว่าเป็นผู้รักษาสุสาน รูปนักรบลักษณะนี้มีทั้งที่ไม่มีสัตว์รองรับและที่ยืนบน
สัตว์พาหนะหลายชนิด อาทิ กวาง และวัว รวมไปถึงยืนเหยียบบนปีศาจและมนุษย์ด้วย เชื่อว่ารูป
เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นผู้คุ้มครองรักษาสุสานของจักรพรรดิ โดยทั่วไปในความเชื่อของจีนกวาง
มีความหมายถึงการอวยพรให้มีอายุยืนยาว26ขณะเดียวกันวัวเกี่ยวข้องกับผู้เป็นอมตะในบางความ
เช่ือของชาวจีน27 อย่างไรก็ตามเนื่องจากรูปปั้นเหล่านั้นถูกค้นพบในสุสานปิด จึงอาจไม่เกี่ยวข้อง
กับคติการอวยพรให้แก่ผู้ที่มาบูชาบรรพบุรุษภายในสุสาน รูปนักรบเหยียบสัตว์ ปีศาจและมนุษย์
เหล่านั้นเป็นการแสดงอ านาจของทวารบาลผู้รักษา รูปสัตว์ และนักรบไม่มีความหมายเกี่ยวข้องกัน

                                            
  25Wei Ming, Imperial Tomb of the Ming Dynasty (China: People’s Fine 
Arts Publishing House, 1986), 4. 
  26ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ , สัตว์มงคลของจีน (กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, 2544.), 
225– 227. 
  27เรื่องเดียวกัน, 138 – 140. 
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ทางคติในด้านอื่น รวมถึงไม่มีหลักฐานใดท่ีแสดงความหมายในการใช้สัตว์พาหนะได้ จึงไม่สามารถ
สรุปได้ว่ารูปสัตว์ดังกล่าวมีหน้าท่ีในฐานะทวารบาลหรือไม่อย่างไร 
 

 
 

ภาพท่ี 19 รูปผู้รักษาประจ าสุสาน จัดแสดงท่ี บริทิช มิวเซี่ยม กรุงลอนดอน 
 
2 แนวคิดเก่ียวกับทวารบาลในศิลปะไทยก่อนสมัยอยุธยาตอนปลาย 
   ในดินแดนประเทศไทยช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 มีการแพร่หลายของ
วัฒนธรรมท่ีสืบเนื่องในงานศาสนา ได้แก่ ในภาคกลางวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งมีรากฐานทางความคิด
ในพุทธศาสนา แพร่หลายอยู ่ทั ่วไปไกลขึ ้นไปถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนกระทั่ง
วัฒนธรรมเขมรเข้ามาแทรกแซงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดมายังภาคกลางของ
ประเทศไทย บางส่วนส่งอิทธิพลขึ้นไปถึงภาคเหนือตอนล่างหรืออาณาจักรสุโขทัย  ในขณะท่ี
อิทธิพลของพุกามก็แพร่ขยายเข้ามาถึงภาคเหนือของประเทศและส่งอิทธิพลให้กับงานในสมัยหริ
ภุญชัย ก่อนท่ีอาณาจักรล้านนามีความยิ่งใหญ่ขึ้นและยึดหริภุญชัยไว้ในอ านาจ28เกิดการผสมผสาน
แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ศาสนา และงานศิลปะจนเกิดเป็นเอกลักษณ์งานศิลปะไทยในสมัย
สุโขทัย  
    ศิลปะในดินแดนไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 (ยกเว้นศิลปะเขมรใน
ดินแดนไทยที่แยกศึกษาในหัวข้อศิลปะเขมร) ไม่เหลือหลักฐานทางสถาปัตยกรรมให้ศึกษาเรื่อง
                                            
  28สันติ เล็กสุขุม, พัฒนาการของลายไทย: กระหนกกับเอกลักษณ์ไทย (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, 2553), 21. 
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ทวารบาลมากนัก งานประติมากรรมส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถระบุต าแหน่งที่ติดตั้งที่มีความเกี่ยวข้อง
ทวารบาลโดยเฉพาะประเด็นทวารบาลรูปสัตว์ที่จะศึกษา อีกทั้งรูปสัตว์ที่มีหน้าที่เป็นทวารบาลใน
ศิลปะไทยนั้นแม้จะมีหน้าท่ีหลักอยู่ 3 ประการตามคติดั้งเดิม คือ ผู้รักษา การบูชา และความอุดม
สมบูรณ์หรือการอวยพร พบว่าการใช้รูปสัตว์บางประเภท ยกตัวอย่างเช่น รูปนาคที่เคยสื่อความ
หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ในศิลปะอินเดีย แต่กลับมีความหมายไม่ชัดเจนนักในเมื่อนาคปรากฏ
เป็นทวารบาลในศิลปะไทยเนื ่องจากศิลปะในประเทศไทยส่วนใหญ่สร้างขึ ้นเนื ่องในคติทาง
พระพุทธศาสนาท่ีเช่ือว่าเช่ือว่านาคเป็นผู้เล่ือมใสและรับใช้ในพระพุทธศาสนา ความหมายของนาค
จึงอาจถูกตีความไปเป็นการรักษาหรือการบูชาก็ได้ ในท่ีนี้ได้ท าการศึกษาโดยเริ่มต้นท่ีศิลปะสุโขทัย 
   2.1 ทวารบาลในศิลปะสุโขทัยโดยสังเขป 
    จากการศึกษาพบหลักฐานทางประติมากรรมเครื่องเคลือบรูปสัตว์ คือ
รูปนาคและสิงห์จ านวนหนึ่ง จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  แต่ไม่สามารถระบุ
ต าแหน่งท่ีแน่นอนได้ สันนิษฐานว่ารูปนาคอาจเป็นเครื่องประดับหลังคาอาคาร ส่วน เครื่องเคลือบ
รูปสิงห์นั้นรูปแบบที่ใกล้เคียงกับรูปสิงห์ในศิลปะเขมรมาก ต่างกันเพียงวัสดุที่ใช้ในการผลิต และ
ขนาด เชื่อว่าอาจเคยถูกใช้ประดับบริเวณทางเข้าอาคาร และหากเป็นเช่นนั้นก็มีความสอดคล้อง
กับร ูปแบบการประดับสิงห์ในศิลปะเขมร ในฐานะทวารบาลที ่ม ีคติเรื ่องการร ักษา อาคาร
เช่นเดียวกันกับศิลปะเขมร 
 

 
 

ภาพท่ี 20 เครื่องเคลือบรูปสิงห์ ศิลปะสุโขทัย จัดแสดงท่ี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   
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   จากการศึกษาเรื่องทวารบาลแบบไทยประเพณีในงานจิตรกรรมสมัย
อยุธยาตอนปลายกับรัตนโกสินทร์ตอนต้น ของปัทมา สาคร พบรูปยักษ์ซึ ่งสันนิษฐานว่าอาจใช้
ประดับบริเวณประตูในหน้าท่ีทวารบาลผู้รักษา29อย่างไรก็ตามไม่พบว่ามีการใช้รูปสัตว์เป็นพาหนะ
ของทวารบาล 
 

 
 

ภาพท่ี 21 เครื่องเคลือบรูปยักษ์ ศิลปะสุโขทัย จัดแสดงท่ี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   
 

  2.2 ทวารบาลในศิลปะล้านนาโดยสังเขป 
    ศิลปะล้านนามีศูนย์กลางในภาคเหนือของประเทศไทย มีความสัมพันธ์
กับศิลปะพม่าและจีนท้ังเรื่องดินแดน การค้า และการเมือง ส่งผลให้มีการผสมผสานของศิ ลปะทั้ง
สอง เกิดเป็นรูปแบบและลวดลายท่ีมีเอกลักษณ์เป็นของล้านนาเอง30  
     2.2.1 ทวารบาลรูปสัตว์ในศิลปะล้านนา 
     มีการประดับรูปสัตว์บริเวณเหนือกรอบซุ้มเจดีย์ทรงปราสาท และ
บริเวณทางเข้าศาสนสถาน โดยเฉพาะบริเวณประตูโขงและบันไดทางขึ้น จากการศึกษาประตูโขง
                                            
  29ปัทมา สาคร “ทวารบาลแบบไทยประเพณีในงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย
กับรัตนโกสินทร์ตอนต้น” (การค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2553), 10. 
  30สันติ เล็กสุขุม, พัฒนาการของลายไทย: กระหนกกับเอกลักษณ์ไทย (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, 2553), 21. 
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ศิลปะล้านนาในจังหวัดล าปางของ อุมาพร  เสริฐพรรณึก สันนิษฐานว่าซุ ้มโขงมาจากการสร้าง
มณฑปหรือเจดีย์ทรงปราสาทหรือกู่ประดิษฐานพระพุทธรูป31อีกความหมายหนึ่งของซุ้มโขงคือคติ
เรื่องพระสุเมรุ  ผู้ท่ีผ่านซุ้มโขงเข้าไปก็เปรียบเสมือนผ่านขึ้นไปสู่เขาพระสุเมรุนั่นเอง พบสัตว์หลาย
ชนิดบนซุ้มโขงท้ังที่เป็นสัตว์ในจินตนาการและสัตว์ในธรรมชาติ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าสัตว์บาง
ชนิดมีความหมายเกี่ยวกับคติทวารบาล เช่น นาค มกรคายนาค และหงส์ ส่วนสัตว์ที่ใช้ประดับเพื่อ
ความสวยงามหรือคติเรื่องพระสุเมรุได้แก่ รูปกระต่าย นกแก้ว และกินรี ตัวอย่างสัตว์ที่จะกล่าวถึง
ในความหมายของทวารบาลมีดังนี้  

 

 
 

ภาพท่ี 22 ลายประดับรูปสัตว์บนซุ้มประตูโขงวัดพระธาตุล าปางหลวง จ. ล าปาง 
 
    นาค: พบการประดับรูปนาคอยู่หลายต าแหน่งท่ีบริเวณซุ้มโขง ท่ี
วัดพระธาตุล าปางหลวงมีการใช้รูปนาคท่ีราวบันไดท่ีน าไปสู่ประตูโขง และท่ีปลายกรอบซุ้มโขงด้านบน 
โดยท่ัวไปนาคมีความหมายเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ ท้ังนี้มกรคายนาคท่ีปรากฏร่วมกันก็หมายถึง
ความความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันด้วย หากพิจารณาว่านาคในต าแหน่งท้ังสองมีหน้าท่ีเป็นทวาร
บาล ก็หมายถึงทวารบาลผู้ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผู้ท่ีผ่านเข้าไปนั่นเอง นอกจากความหมายท่ี
กล่าวถึงไปแล้วในข้างต้น ความเช่ือเรื่องนาคอีกความเช่ือหนึ่งท่ีมีมายาวนานคือเช่ื อว่านาคเป็น
สัญลักษณ์ของรุ้งซึ่งเป็นสะพานเช่ือมระหว่างโลกและสวรรค์ และถ้าวิเคราะห์ตามคตินั้นบันไดเข้าวัดท่ี
มีราวบันไดรูปนาคก็หมายถึงเส้นทางหรือสะพานเช่ือมสู่สวรรค์ในท่ีนี้คงหมายถึงภายในพระอาราม32  
                                            
  31อุมาพร  เสริฐพรรณึก “การศึกษาประตูโขงแบบล้านน้าในจังหวัดล าปาง” 
(วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540), 286.  
  32อรุณศักด์ิ กิ่งมณี, ทิพยนิยายจากปราสาทหิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ 2555), 49 – 
50. 
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ภาพท่ี 23 นาคปลายราวบันได ขึ้นสู่ประตูโขงวัดพระธาตุล าปางหลวง จ. ล าปาง 
 

    หงส์: รูปปั้นหงส์ประดับอยู่บริเวณเหนือเสาประดับปละบริเวณ
เหนือซุ้มโค้งเป็นคู่ อุมาพร เสริฐพรรณึก ให้ความเห็นว่ารูปแบบหงส์ในล้านนาจะได้รับรูปแบบจาก
ศิลปะพุกามหรือศิลปะพม่า33โดยเช่ือว่ามีหน้าท่ีของหงส์ที่ประดับบริเวณซุ้มโขงอยู่ 2 ประการ คือ
หงส์ท่ีประดับบนกรอบซุ้ม เป็นการบอกลักษณะของป่าหิมพานต์ ซึ่งจะเช่ือมโยงถึงคติเรื่องเขาพระ
สุเมรุของการสร้างซุ้มโขง ในขณะหงส์ท่ีปลายกรอบซุ้มที่มาแทนที่ในต าแหน่งของมกรเหนือเสาใน
ศิลปะพุกามอาจมีความหมายเป็นทวารวารที่มอบความอุดมสมบูรณ์ของป่าหิมพานต์อันเป็นที่อยู่
ของหงส์ แต่ยังไม่ชัดเจนนัก 
 

                                            
  33อุมาพร  เสร ิฐพรรณึก “การศึกษาประตูโขงแบบล้านน้าในจังหว ัดล าปาง ” 
(วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540), 109.  
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ภาพท่ี 24 ลายประดับรูปหงส์บนซุ้มประตูโขงวัดพระธาตุล าปางหลวง จ. ล าปาง 
 
     มกร: เป็นสัตว์ที่นิยมใช้ประดับทางเข้าออกอาคารอยู่ทั่วไปใน
ศิลปะเอเชียอาคเนย์ ที่ล้านนาท าเป็นรูปมกรคายนาคสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ อยู่สอง
ต าแหน่งคือ มกรคายนาคท่ีราวบันไดและมกรคายนาคที่ปลายกรอบซุ้ม34เช่นเดียวกับรูปสัตว์อื่นๆ 
ที่ปรากฏบริเวณซุ้มประตูโขงหรือราวบันไดในศิลปะล้านนาหากพิจารณาว่ามกรในต าแหน่ง
ดังกล่าวเป็นทวารบาล ก็จะมีความหมายในการอวยพรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง  
 

 

                                            
  34อุมาพร  เสร ิฐพรรณึก “การศึกษาประตูโขงแบบล้านน้าในจังหว ัดล าปาง ” 
(วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540), 119.  
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ภาพท่ี 25  ราวบันไดรูปมกรคายนาค ขึ้นสู่ประตูโขงวัดพระธาตุล าปางหลวง จ. ล าปาง 
 

   2.2.2 สัตว์พาหนะของทวารบาลในศิลปะล้านนา 
     ไม่พบการท ารูปสัตว์พาหนะทวารบาลในศิลปะล้านนา 
  2.3 ทวารบาลในศิลปะอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลางโดยสังเขป 
    ศิลปะอยุธยามีความโดดเด่นในราวช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 โดยมี
แรงบันดาลใจหลักจากศิลปะเขมรซึ่งเคยแพร่อยู่ในสมัยก่อนหน้า รวมถึงศิลปะสุโขทัยและล้านนา
ท่ีเช่ือมโยงเอาศิลปะพุกามหรือพม่า เข้ามาอีกทอดหนึ่ง อย่างไร่ก็ตามหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ทวารบาลในศิลปะอยุธยาตอนต้นและตอนกลางมีไม่มากนักเนื่องจากอาคารในสมัยอยุธยาตอนต้น
และตอนกลางความเสียหายจากหลายปัจจัย ส่วนหนึ่งของหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรูปทวารบาลคือ
บานประตูไม้สลักเป็นรูปเทวดาจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา มีหลักฐานระบุ
ว่าได้จากซุ้มเจดีย์ประธานในวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นช่วงตอนกลางของสมัยอยุธยา35ทวารบาล
คู่ดังกล่าวทรงเทริดคล้ายเครื ่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื ่องสมัยแรกของอยุธยาซึ่ง ศ. ดร. สันติ  
เล็กสุขุม อธิบายถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยดังกล่าวว่าอาจได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านนา36 ถือ
พระขรรค์แสดงคติการคุ้มครองรักษาศาสนสถาน ส าหรับหลักฐานก่อนหน้านั้นมีเพียงรูปนาคท่ี
ประดับท่ีราวบันไดทางขึ้นฐานประทักษิณท่ีเจดีย์วัดธรรมิกราช พระนครศรีอยุธยาเท่านั้น ซึ่งจะยก
มาเป็นตัวอย่างในการศึกษางานในสมัยอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลางในครั้งนี้ 
 

                                            
  35สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา: งานช่างหลวงของแผ่นดิน, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, 2550), 158 -159.  
  36เรื่องเดียวกัน, 145 -146.  
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ภาพท่ี 26 ทวารบาลรูปเทวดา บานประตูมุขเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์  
จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 

 
   2.3.1 ทวารบาลรูปสัตว์ในศิลปะอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลาง 
     มีการหลักฐานการใช้รูปสัตว์ในงานศิลปะสมัยตอนต้นอยู่ ทั่วไป
ท้ังท่ีเป็นงานจิตรกรรมรูปนาค และ เครื่องทองท่ีพบท่ีกรุวัดราชบูรณะ ที่ท าเป็นรูปช้างหมอบ และ
รูปหงส์ ของเหล่านี้เป็นเครื่องถวายเป็นพุทธบูชา เป็นต้น อย่างไรก็ตามส าหรับสัตว์ในหน้าที่ทวาร
บาลนั้นพบหลักฐานเพียงชนิดเดียวคือการประดับรูปนาคท่ีทางขึ้นฐานประทักษิณท่ีวัดธรรมิกราช  
     นาค: รูปนาคท่ีประดับท่ีทางขึ้นฐานประทักษิณท่ีเจดีย์วัดธรรมิก
ราชมีลักษณะเป็นนาค 5 เศียร การประดับรูปนาคที่บันไดทางขึ ้นลานประทักษิณอาจมีความ
เกี ่ยวข้องกับศิลปะเขมร เนื่องจากรูปแบบนาคหลายเศียรที่มีรัศมีเชื่อมเป็นแผงเดียวกันมีความ
คล้ายคลึงกับนาคในศิลปะเขมร และท่ีฐานรองรับนาคก็ท าเป็นรูปพลแบกคล้ายการท ารูปสิงห์แบก
ในศิลปะเขมรสมัยบายนช่วงแรก37 ในความหมายของทวารบาลนาคดังกล่าวอาจมีความหมาย
เช่นเดียวกันกับนาคในศิลปะเขมร คือ เป็นผู้ให้ความอุดมสมบูรณ์หรือาจหมายถึงสะพานที่น าไปสู่
สวรรค์ก็ได้ 
 

                                            
  37หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศสกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา 2539), 209. 
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ภาพท่ี 27 นาคปลายราวบันไดทางขึ้นฐานประทักษิณ วัดธรรมิกราช จ. พระนครศรีอยุธยา 
 
   2.3.2 สัตว์พาหนะของทวารบาลในศิลปะอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลาง 
     ไม่พบหลักฐานการรูปสัตว์พาหนะของทวารบาลในศิลปะอยุธยา
ตอนต้นถึงตอนกลาง 
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บทที่ 3  
 

การศึกษาและการวิเคราะห์สัตว์ประดับและบริวารของทวารบาล 
สมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 
1. การศึกษาทวารบาลสมัยอยุธยาตอนปลาย 
  หลักฐานงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายที่แสดงหน้าที่เกี ่ยวกับทวารบาลใน
พระนครศรีอยุธยาไม่เหลือให้ศึกษามากนัก งานศิลปะที่เหลือ อยู ่บางชิ ้นถูกเก็บร ักษาไว้ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และบางส่วนหลงเหลืออยู่ในวัดรอบนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น 
ในจังหวัดเพชรบุรี และนนทบุรี เพียงไม่กี่วัด  
  ในการศึกษาบทนี้จะน าเสนอตัวอย่างงานทวารบาลท้ังท่ีเป็นรูปบุคคลและรูปสัตว์ ท่ี
อาจมีความเกี่ยวโยงกัน โดยเป็นงานที่ท าขึ้นจากเทคนิคประเภทต่างๆ ส่วนหนึ่งจะเป็นบานประตู 
และบางส่วนจะเป็นประติมากรรม งานประดับอาคาร สิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก หรือเครื ่องใช้ของ
พระสงฆ์ มีท้ังท่ีเป็นงานสลักไม้ งานจิตรกรรมเขียนสี และงานประดับมุก ศิลปวัตถุเหล่ามีทั้งที่เป็น
ช้ินงานท่ีถูกรักษาไว้ และงานท่ียังคงติดต้ังอยู่ในสถานท่ีจริง  
  ในส่วนแรกของการศึกษาจะเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบ และประวัติ
การสร้างที่ได้จากการลงพื้นที่ส ารวจ การศึกษาก่อนหน้าหรือจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ถูก
บันทึกไว้ และจะวิเคราะห์ถึงที่มา คติการสร้าง รูปแบบและพัฒนาการของทวารบาลเหล่านั้นใน
ส่วนต่อไป ซึ่งตัวอย่างของทวารบาลในสมัยอยุธยาท่ีศึกษาครั้งนี้มีดังต่อไปนี้  
  1.1 ทวารบาลรูปมนุษยนาคปลายราวบันไดธรรมาสน์ จากวัดค้างคาว จ. นนทบุรี 
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
  ธรรมาสน์ดังกล่าวสร้างด้วยไม้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มา
จากวัดค้างคาว จังหวัดนนทบุร ี ภายหลังได้พระราชทานให้น ามาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร ธรรมาสน์ดังกล่าวระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา1 มีรูปทรงเป็นทรงปราสาทบน
ฐานทรงกลม ที่ปลายราวบันไดทางขึ้นเป็นรูปมกรคายนาค โดยรูปนาคท าเป็นรูปคนครึ่งตัว สวม
มงกุฎยอดนาคแสดงท่าพนมมือ ท่ีฐานในต าแหน่งท่ีมักท ารูปพลแบกท าเป็นรูปเส้ียวกางเหยียบสัตว์
พาหนะรูปสิงห์ จ านวน 8 ช่อง แต่ละช่องถืออาวุธและแสดงท่าทางไม่เหมือนกันกัน สิงห์พาหนะก็
อยู่ในท่าทางท่ีแตกต่างเช่นกัน  
 

                                            
  1 อลงกรณ์ จันทร์สุข. ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร. สัมภาษณ์, 1 
มีนาคม 2557. 
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ภาพท่ี 28 ธรรมาสน์มีทางขึ้นรูปมนุษยนาค ได้จากวัดค้างคาว  
จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร 

 
  1.2 ทวารบาลรูปเสี้ยวกาง2บนบานประตูไม้สลัก จากวัดหันตรา จ. พระนคร- 
ศรีอยุธยา จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 
    บานประตูไม้บานนี้สลักรูปเส้ียวกางไว้หนวดเคราอย่างรูปนักรบจีน แต่
สวมมงกุฎอย่างเทวดาไทย เครื่องทรงเป็นการผสมผสานระหว่างชุดเกราะคล้ายนักรบจีน กับผ้านุ่ง
ท่ีประดับชายไหวชายแครงคล้ายเทวดาอย่างไทย มือจับพระขรรค์ท่ีพกไว้ท่ีระดับเอว ยืนในท่านาฏ
ลักษณ์บนสัตว์พาหนะรูปสิงห์จ านวน 3 ตัว โดยสิงห์เป็นแบบจีน ศ.ดร. สันติ เล็กสุขุม ให้ความเห็น
ว่าบานประตูนี ้น่าจะสร้างขึ้นราวสมัยอยุธยาตอนกลางถึงตอนปลาย โดยพิจารณาจากลวดลาย
ดอกไม้ที่ประกอบอยู่ที่พัฒนาจากมาเป็นดอกไม้ที่มีลักษณะของการประดิษฐ์มากขึ้นกว่าลายบ น

                                            
  2สมชาย ณ นครพนม อธิบายความหมายของเส้ียวกางไว้ในหนังสือทวารบาลผู้รักษา 
ศาสนสถานว่าเส้ียวกางคือการเขียนรูปทวารบาลแบบจีนน่าจะเริ่มเขียนขึ้นในสมัยอยุธยา โดยมี
ลักษณะเป็นทวารบาลในชุดนักรบจีน ถืออาวุธแตกต่างกัน สันนิษฐานว่าอาจมากจากค าว่า กางเส้ียว 
หรือ เพี้ยนมาจากค าว่า “เซากัง” ในภาษาแต้จ๋ิว แปลว่ายืนยาม เฝ้ายาม 
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บานประตูอีกคู่หนึ่งท่ีได้จากวัดพระศรีสรรเพชญ์3นอกจากนี้ลายช่อกระหนกท่ีประดับอยู่ร่วมกันก็มี
ความคล้ายคลึงกับลายช่อหางโตท่ีได้รับความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย4  
 

 
 

ภาพท่ี 29 ทวารบาลรูปเส้ียวกาง ได้จากวัดหันตรา  
จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จ. พระนครศรีอยุธยา 

 
   1.3 ทวารบาลที่พระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม จ. เพชรบุรี 
    วัดใหญ่สุวรรณารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เชื่อว่า
สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างที่ชัดเจน โดยชาวบ้านเรียกว่าวัดใหญ่ 
ภายหลังมีการบูรณะครั้งส าคัญโดยพระสุวรรณมุนี (สมเด็จเจ้าแตงโม) ตรงกับสมัยรัชกาลสมเด็จ
พระเจ้าเสือ ประมาณปี พ.ศ. 2245 – 2251 จึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดสุวรรณารามตามสมณศักด์ิ
ของสมเด็จเจ้าแตงโม แต่นิยมเรียกช่ือวัดว่า “วัดใหญ่สุวรรณาราม” วัดใหญ่สุวรรณารามได้รับการ

                                            
  3สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา: งานช่างหลวงของแผ่นดิน, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, 2550), 157.  
  4สันติ เล็กสุขุม, คุยกับงานช่างไทยโบราณ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 156.  
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บูรณะครั ้งใหญ่อีกครั ้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวนั้นมีการสร้าง
ระเบียงคดรอบพระอุโบสถเพิ่มขึ้น5 
    พระอุโบสถหลังนี้ไม่มีหน้าต่างด้านข้างพระอุโบสถ มีเพียงหน้าต่าง รับ
แสงบานใหญ่ฝ่ังตรงข้ามพระประธาน มีประตูด้านหน้าและด้านหลังด้านละ 2 ช่อง รูปทวารบาล
ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมท้ังหมดมีรูปแบบดังนี้ 
     ก) ทวารบาลรูปเทวดาถือช่อกระหนกยืนบนแท่นฐานมีพลแบก
รูปยักษ์ 
.    ข) ทวารบาลรูปเสี้ยวกาง มีใบหน้าแบบจีน สวมชุดเกราะและ
เครื ่องประดับศีรษะแบบนักรบจีน ถืออาวุธเป็นดาบและง้าวแตกต่างกัน มีพาหนะเป็นสิงโต มี
จ านวนท้ังหมด 4 ภาพ บางภาพอยู่ในสภาพช ารุด 
     ค) ทวารบาลรูปกินรียืนพนมมือ  
     ง) ทวารบาลรูปเทวสตรีพนมมือ 

 

 
 

ภาพท่ี 30 ทวารบาลรูปเทวดาถือช่อกระหนก ช่องหน้าต่างรับแสงด้านหน้าพระอุโบสถ  
วัดใหญ่สุวรรณาราม จ. เพชรบุรี 

                                            
  5ปัทมา สาคร, “ทวารบาลแบบไทยประเพณีในงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย
กับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น” (การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 15 – 17.   
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ภาพท่ี 31 ทวารบาลรูปเส้ียวกางเหยียบสิงห์ บานประตูด้านหน้าพระอุโบสถ  
วัดใหญ่สุวรรณาราม จ. เพชรบุรี 

 

  
 

ภาพท่ี 32 ทวารบาลรูปเทวสตรีในท่าพนมมือ บานประตูด้านหลังพระอุโบสถ  
วัดใหญ่สุวรรณาราม จ. เพชรบุรี 
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ภาพท่ี 33 ทวารบาลรูปกินรีในท่าพนมมือ บานประตูด้านหลังพระอุโบสถ  
วัดใหญ่สุวรรณาราม จ. เพชรบุรี 

 
  1.4 ทวารบาลที่พระอุโบสถวัดสระบัว จ. เพชรบุรี 
    วัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี ไม่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้าง สันนิษฐาน
ว่าสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบพระอุโบสถ เสมา ลวดลายหน้าบัน 
ตลอดจนการจัดผังพระประธานภายในพระอุโบสถ ปรากฏว่ามีความคล้ายคลึงกับศิลปกรรมของ
วัดใหญ่สุวรรณาราม จึงน่าจะสร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันหรือไม่ห่างกันมากนักคือราวสมัย
สมเด็จพระเจ้าเสือ ตรงกับช่วงปลายสมัยอยุธยา6 
   จิตรกรรมภายในอุโบสถอยู่ในสภาพช ารุดมาก เหลือเพียงบางส่วน บน
บานประตู หน้าต่าง และเพดาน มีทวารบาลที่เป็นภาพจิตรกรรมทั้งหมดอยู่ที่บานประตูด้านหน้า
พระอุโบสถ และผนังซ้ายมือพระประธานดังนี้ 
    ก) ทวารบาลรูปเส้ียวกางสวมชุดเกราะ และเครื่องประดับศีรษะ
แบบจีน ถือกริชมาลายูมีสัตว์พาหนะเป็นสัตว์หิมพานต์ 
     ข) ทวารบาลรูปเส้ียวกางใส่ชุดเกราะนักรบ เครื่องประดับศีรษะ
แบบจีน ถือตรีศูลด้ามยาว ยืนแท่นด้านล่างมีพลแบกรูปยักษ์  
                                            
  6ปัทมา สาคร “ทวารบาลแบบไทยประเพณีในงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย
กับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น” (การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 25 – 26. 
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     ค) ทวารบาลรูปเทวดาพนมมือยืนบนแท่นมีรูปช้างเอราวัณรับ
อยู่ใต้แท่น   
     ง) ทวารบาลรูปเทวดาถือพระขรรค์ยืนบนแท่นมีพลแบกรูปวานร  
 

 
 

ภาพท่ี 34 ทวารบาลรูปเทวดาถือพระขรรค์ มีพลแบกเป็นวานร และรูปเทวดาพนมมือมีช้าง
เอราวัณรับอยู่ใต้ฐาน พระอุโบสถ วัดสระบัว จ. เพชรบุรี 
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ภาพท่ี 35 เส้ียวกางมีพลแบกเป็นยักษ์ และเส้ียวกางมีพาหนะเป็นสัตว์หิมพานต์  
พระอุโบสถ วัดสระบัว จ. เพชรบุรี 

 
   1.5 ทวารบาลลายประดับมุกรูปสัตว์ และสัตว์พาหนะเทพเจ้า หอพระ
มณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
    บานประตูประดับมุกคู่นี้เดิมอยู่ท่ีวัดบรมพุทธาราม จ. พระนครศรีอยุธยา 
จากบันทึกระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ 

 ศุภมัศดุพระพ ุทธศักราช 2295 พระวษา ณ 7 4 12 ค่ า  ป ีมะแม ตรี ณ ิ ศก 
พระบาทสมเด็จพระบรมนารถบรมบพิตร พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาด ารัสเหนือเกล้า เหนือ
กระหม่อมสั่งในเขียนนลานบานมุกประตูพระอุโบสถวัดบรม พุทธาราม ช่าง 200 คน เมื่อ ณ 
วัน 4 9 12 ค่ า ปีมะแม ตรี ณิ ศก ลงมือท ามุก 6 เดือน 24 วันส าเร็จ พระราชทานช่างผู้ได้ท า
การมุก ท้ังปวง เสื้อผ้า รูปพรรณทองเงินและเงินตราเป็นอันมาก เลี้ยงวันละ 2 เพลา ค่าเลี้ยง
มิได้คิดเข้าในพระราชทานด้วย คิดแต่บ าเหน็จประตูหน่ึงเป็นเงินตรา 307  

    ต่อมาในภายหลังถูกย้ายมาติดไว้ที่บานประตูคู่หน้าหอพระมณเฑียร
ธรรม บนบานประตูคู่ดังกล่าวมีรูปที่สื่อความหมายถึงทวารบาล เรียงเป็นล าดับจากล่างขึ้นบน 
กล่าวคือ ส่วนล่างของบานประตูเป็นรูปยักษ์ซึ่ง ศิเรมร อุณหธูป ให้ความเห็นไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง

                                            
  7น. ณ ปากน้ า[นามแฝง] ค าถาม-ค าตอบ เร่ืองศิลปะไทย (กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์, 
2524), 148 – 150. 
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ศิลปะลวดลายบานประดับมุกของไทยว่าเป็นท้าวเวสสุวัณ8ถัดขึ้นไปเป็นรูปสิงห์ พระวิษณุทรงครุฑ 
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระพรหมทรงหงส์ เหนือขึ้นไปเป็นบุษบก 
 

 
 

ภาพท่ี 36 บานประตูประตับมุก หอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
ภาพ: พิชัย ยินดีน้อย 

 
2. บทวิเคราะห์ทวารบาลรูปสัตว์และสัตว์พาหนะของทวารบาลในสมัยอยุธยาตอนปลาย  
   ในการวิเคราะห์ถึงที่มา คติการสร้าง และพัฒนาการของทวารบาลรูปสัตว์ 
และสัตว์พาหนะของทวารบาลในสมัยอยุธยาตอนปลายจะได้วิเคราะห์จากความหมายในคติของ
สัตว์ที่ถูกน ามาใช้เป็นทวารบาล เพื ่อหาความหมายและหน้าที่ตามคติของทวารบาลของรูปสัตว์
เหล่านั้นในฐานะทวารบาล หรือฐานะสัตว์พาหนะของทวารบาล และหาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ทวารบาลและสัตว์เหล่านั้น ทั้งนี้อาจใช้ข้อมูลหรือหลักฐานทางศิลปะจากส่วนประกอบอย่างอื่น
ภายในอาคาร หรือส่วนท่ีเกี่ยวข้องกันกับทวารบาลเหล่านี้ด้วย โดยจะวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างท่ี
ได้ศึกษาข้อมูลไว้แล้วข้างต้น ซึ ่งจะแบ่งออกเป็นทวารบาลรูปสัตว์ และสัตว์ที่ เป็นพาหนะของ  
ทวารบาล 
 
 
                                            
  8ศิเรมร อุณหธูป, “ศิลปะลวดลายบานประตูประดับมุกของไทย” (ปริญญาศิลปศาตร์
มหาบันฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2515), 48. 
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   2.1 ทวารบาลรูปสัตว์ในศิลปะอยุธยาตอนปลาย 
     ทวารบาลรูปสัตว์เป็นทวารบาลอีกกลุ่มหนึ่งมีหลักฐานว่าได้ท าขึ้นใน
ศิลปะอยุธยาตอนปลาย เชื่อว่าส่วนหนึ่ง เช่น รูปนาคปลายราวบันไดได้ท าสืบต่อมาจากศิลปะ
อยุธยาตอนต้นซึ ่งร ับเอาศิลปะเขมรมาอีกชั้นหนึ ่ง  ร ูปสัตว์ที ่มีหน้าที่เป ็นทวารบาลส่วนใหญ่
เช่ือมโยงกับแนวคิดทางศาสนาท้ังในศาสนาพุทธและฮินดู โดยสัตว์เหล่านี้มักถูกกล่าวถึงในคติเรื่อง
พระสุเมรุด้วย หน้าที่ในฐานะทวารบาลของรูปสัตว์บางชนิดอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องพระสุเมรุ หรือ
ความหมายอื่นในทางศาสนาดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
    2.1.1 นาค: ทวารบาลรูปนาคหรือมนุษยนาคที่ประดับราวบันได
ธรรมาสน์ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
     การสร้างธรรมาสน์ดังกล่าวน่าจะจ าลองรูปแบบมาจากอาคาร
ทรงมณฑปขนาดใหญ่แต่ปรับรูปแบบเป็นฐานกลม การประดับนาคท่ีราวบันไดธรรมาสน์สอดคล้อง
กับการประดับนาคที่ราวบันไดอาคารในหลายวัฒนธรรม แม้ในสมัยอยุธยาตอนปลายจะไม่พบ
หลักฐานการประดับรูปนาคบริเวณทางขึ้นอาคารทรงโรงขนาดใหญ่ แต่สมัยก่อนหน้านั้นมีหลักฐาน
การประดับรูปนาคท่ีทางขึ้นฐานประทักษิณเจดีย์ท่ีวัดธรรมิกราชตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้น เชื่อว่า
การท ารูปนาคปลายราวบันไดเช่นนี้อยุธยาได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรและท าสืบต่อกันเรื่อยมา 
แต่เนื ่องจากในการศึกษาครั้งนี้ไม่สามารถหาหลักฐานอื่นที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรูปนาค
ปลายราวบันไดที่พบในสมัยอยุธยาตอนต้นที่วัดธรรมิกราชกับนาคที่ปลายราวบันไดธรรมาสน์ได้ 
และร ูปแบบของนาคทั ้งสองสมัยมีค วามแตกต่างก ันอย่างสิ ้นเชิง  จึงไม ่อาจสร ุปแน่ช ัดถ ึง
ความสัมพันธ์กันในทางพัฒนาการได้  
     ส าหรับคติการสร้างนั้นเชื่อว่า นาคที่ประดับที่ธรรมาสน์นี้คงท า
ขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนา ซึ่งมักกล่าวถึงนาคผู้เลื่อมใสและรับใช้ในพระพุทธองค์ โดยมีการ
กล่าวถึงเหตุการณ์ในพุทธประวัติที่เกี ่ยวกับนาคที่รับใช้พระพุทธองค์หลายครั้ง ยกตัวอย่างเช่น 
เหตุการณ์ที่พญานาคมุจลินท์เข้ามาแผ่พังพานปรกบังลมฝนให้แก่พระพุทธเจ้าระหว่างที่เสด็จมา
ประทับเสวยวิมุติสุขใต้ต้นมุจลินท์(บางคัมภีร์ว่าต้นไม้อื่น)9 อีกทั้งธรรมาสน์ถือเป็นเครื่องใช้ของ
พระสงฆ์ซึ่งเป็นหนึ่งในรัตนตรัย จึงท าให้มีความชัดเจนถึงคติการสร้างที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องผู้รักษา
หรือผู้รับใช้ในศาสนาพุทธ  
      การประดับรูปมนุษยนาคแสดงท่าพนมมือเป็นทวารบาลที่ปลาย
ราวบันไดยังหมายถึงทวารบาลท่ีแสดงการบูชาได้ด้วย ในท่ีนี้ก็คงเป็นการแสดงการบูชาต่อพระสงฆ์
ซึ่งเป็นผู้เผยแผ่ค าสอนของพระพุทธองค์นั่นเอง  
 

                                            
  9เชษฐ์ ติงสัญชลี, สัตตมหาสถาน: พุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขกับศิลปกรรม
อินเดียและเอเชียอาร์คเนย์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ 2555), 23 – 48. 
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ภาพท่ี 37 มนุษยนาคปลายราวบันได ได้จากวัดค้างคาว  
จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 
   2.1.2 กินรี: ทวารบาลรูปกินรีบนบานประตูด้านหลังพระประธาน 
พระอุโบสถ วัดใหญ่สุวรรณาราม จ. เพชรบุรี  
     จิตรกรรมรูปกินรียืนในท่าพนมมือ เป็นการแสดงคติเรื ่องของ
การบูชาอย่างชัดเจน เนื่องจากกินรีเป็นเพียงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ แต่ไม่ได้เป็นสัตว์ผู้มี
ฤทธิ์ เมื่อพิจารณารูปกินรีร่วมกับทวารบาลอีกคู่หลังพระประธานซึ่งเป็นภาพเทวสตรียืนพนมมือ 
รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผนังท้ังสองข้างซึ่งเป็นรูปเทพชุมนุมท่ีมีท้ังพรหม เทวดา นาค ครุฑ 
ฯลฯ แล้วยิ ่งเป็นการสนับสนุนคติเรื ่องการบูชาต่อพระประธานหรือพระพุทธเจ้าที่ส าคัญเหนือ
สรรพส่ิงท้ังหลาย 
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ภาพท่ี 38 ทวารบาลรูปกินรีพนมมือ พระอุโบสถ วัดสระบัว จ. เพชรบุรี 
 

 
 

ภาพท่ี 39 ทวารบาลรูปเทวสตรีพนมมือ พระอุโบสถ วัดสระบัว จ. เพชรบุรี 
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    อีกนัยหนึ่งของการใช้รูปกินรีเป็นทวารบาลอาจหมายถึงความ
อุดมสมบูรณ์หรือการบอกต าแหน่งของป่าหิมพานต์ ในคติไตรภูมิมีการกล่าวถึงท่ีอยู่ของกินรีไว้ว่ า 

...ณ จอมเขาไกราศนั้นแล ว่ามีเมืองอันหนึ่งเทียมย่อมเงินแลทองและมีฝูงกินรีอยู่แห่งนั้น 
บ้านเมืองแห่งน้ันสนุกหนักหนาด่ังเมืองไตรตรึงษาสวรรค์... 10 

    ดังนั้นการปรากฏตัวของกินรีจึงเป็นการแสดงว่าเป็นพื้นที่ป่าหิม
พานต์ท่ีงดงามและอุดมสมบูรณ์ด้วย แนวคิดนี้ยังสนับสนุนความคิดที่ว่าโบสถ์เป็นเสมือนเขาพระ
สุเมรุ และบานประตูหน้าต่างก็เป็นป่าหิมพานต์ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของเหล่าสัตว์หิมพานต์  
   2.1.3 สิงห์: ทวารบาลรูปสิงห์บนบานประตูประดับมุก หอพระ
มณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
     ทวารบาลรูปสิงห์ดังกล่าวเป็นรูปแบบศิลปะไทยหันหน้าตรง
ปรากฏร่วมอยู่กับทวารบาลรูปแบบพระวิษณุทรงครุฑ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระพรหมทรง
หงส์ และรูปวิมาน เพียงแต่รูปสิงห์ปรากฏเพียงล าพังไม่ได้เป็นพาหนะของทวารบาล การประดับ
รูปสิงห์ในหน้าที่ทวารบาลเป็นคติเรื ่องการรักษาเช่นเดียวกับการใช้รูปสิ งห์เป็นทวารบาลใน
วัฒนธรรมอื่นๆ เนื่องจากสิงห์เป็นสัตว์ท่ีมีอ านาจและเป็นตัวแทนหรือราชาของสัตว์ท้ังหลาย  
     อีกนัยหนึ่งการเรียงล าดับทวารบาลที่ปรากฏร่วมกันบนบาน
ประตู มีรูปสิงห์ พระวิษณุทรงครุฑ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระพรหมทรงหงส์ เหนือขึ้นไป
เป็นบุษบก ซึ ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู แต่ผู ้ศึกษาได้ตั ้งข้อสังเกตเรื ่องการ
เรียงล าดับว่าเป็นการเรียงล าดับความส าคัญของบุคคลและสัตว์ตามแนวคิดเรื่องพระสุเมรุ ซึ่งสิงห์
อยู ่ในฐานะที่ต ากว่าเทพองค์อื ่นจึงถูกน ามาไว้ด้านล่าง การปรากฏร่วมกันเช่นนี ้อาจมีความ
เกี่ยวข้องกับคติเรื่องการบูชาได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงความหมายของเทพและสัตว์พาหนะ
ในส่วนของสัตว์พาหนะของทวารบาลต่อไป 
 

                                            
  10ไตรภูมิกถา ฉบับถอดความ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2528), 212. 
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ภาพท่ี 40 ทวารบาลรูปสิงห์ หอพระมณเฑียรธรรม ภาพ: พิชัย ยินดีน้อย 
 

  2.2 สัตว์พาหนะของทวารบาลในศิลปะอยุธยาตอนปลาย 
    อยุธยาตอนปลายรับสืบทอดศิลปะจากอยุธยาช่วงต้นการเป็นราชธานี
ท่ียาวนานส่งผลให้เกิดเป็นรูปแบบแผนประเพณีของอยุธยาเอง ประกอบกับการติดต่อค้าขายกับ
ต่างประเทศทั้งเพื ่อนบ้านและจากดินแดนห่างไกล งานศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายจึงมีความ
หลากหลายมากขึ้น ส าหรับงานทวารบาลท่ีมีสัตว์เป็นพาหนะเห็นจะมีแนวคิดหลักอยู่สองประการ
คือกลุ่มท่ีเป็นอิทธิพลจีน และกลุ่มที่เป็นงานประเพณีที่มีพื้นฐานจากแนวคิดจากศาสนาพุทธและ
ฮินดู 
   2.2.1 พาหนะของเสี้ยวกาง 
     แม้โดยท่ัวไปเส้ียวกางซึ่งเป็นทวารบาลที่ได้รับอิทธิพลจากทวาร
บาลรูปนักรบจีน แต่ในสมัยอยุธยาพบว่ามีการใช้รูปสัตว์และพลแบกร่วมกับรูปเส้ียวกางด้วย จึงจัด
กลุ่มพาหนะของเส้ียวกางเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 
     2.2.1.1 พาหนะของเส้ียวกางท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะจีน   
      สิงห์พาหนะเสี้ยวกาง: จากตัวอย่างที่ได้ศึกษาที่ปรากฏ
รูปสิงห์เป็นพาหนะเส้ียวกาง ได้แก่ 
      ก) บานประตูสลักไม้รูปเสี้ยวกางเหยียบสิงห์ จัดแสดง
อยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จากวัดหันตรา จ. พระนครศรีอยุธยา  
      ข) จิตรกรรมรูปเส้ียวกางเหยียบสิงห์ จ านวน 4 รูป ช่อง
ทวารด้านหน้าพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม จ. เพชรบุรี  
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ภาพท่ี 41 สิงห์พาหนะเส้ียวกาง ได้จากวัดหันตรา จ. พระนครศรีอยุธยา  
จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  

 

 
 

ภาพท่ี 42 สิงห์พาหนะเส้ียวกาง บานประตูคู่หน้าพระอุโบสถ วัดใหญ่สุวรรณาราม จ. เพชรบุรี 
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     รูปเส้ียวกางดังกล่าวมีสิงห์แบบจีนเป็นพาหนะ โดยรูปเสี้ยวกาง
ได้รับอิทธิพลศิลปะจีนเข้ามาผสม กล่าวคือ การสวมเครื่องทรงเป็นชุดเกราะคล้ายนักรบจีนและ
การไว้เครายาวเหมือนขุนนางชาวจีน รูปเสี้ยวกางไม้สลักจากวัดหันตราทรงเครื่องประดับศีรษะ
เป็นมงกุฎแบบไทย แต่ทวารบาลที่วัดใหญ่สุวรรณารามทรงศิราภรแบบจีน เสี้ยวกางทั้ งหมดถือ
อาวุธแสดงหน้าท่ีทวารบาลผู้รักษาศาสนสถาน ไม่เคยพบว่ามีการท าทวารบาลรูปเสี้ยวกางมาก่อน
หน้าสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเดิมในสมัยก่อนหน้านั้นพบว่ามีเพียงการท าทวารบาลเป็นรูปเทวดา
ถือพระขรรค์ดังตัวอย่างที่พบที่บานประตูที่ได้จากเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์ ระบุไว้ว่าสร้างขึ้นใน
สมัยอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลาง11 ความเห็นนี้สอดคล้องกับการศึกษาของระพี เปรมสอน ที่กล่าว
ว่าเส้ียวกางในสมัยอยุธยาเป็นการผสมผสานแนวคิดทวารบาลรูปเทวดาไทยกับทวารบาลรูปนักรบ
จีนท้ังเครื่องทรงแบบไทยและชุดเกราะแบบจีน ท้ังอาวุธท่ีถือก็ไม่ใช่อาวุธในวัฒนธรรมจีนด้ วย12จึง
มีความเป็นไปได้ท่ีจะเริ่มใช้ทวารบาลรูปเสี้ยวกางในสมัยอยุธยาตอนปลายโดยรับเอาอิทธิพลจาก 
“มิงช้ิน” หรือทวารบาลรูปนักรบจีน แตกต่างเพียงรูปทวารบาลในวัฒนธรรมจีนมักไม่ปรากฏรูป
สัตว์พาหนะร่วมด้วยเสมอ 
    ส าหร ับร ูปสิงห์พาหนะนั ้น เข ้าใจว ่าเป็นส่วนที ่เพิ ่มขึ ้นมาใน
ลักษณะของสัตว์พาหนะของเสี้ยวกาง และคงเกิดขึ้นใหม่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย  ดังที่กล่าวไว้
แล้วข้างต้นว่าสัตว์พาหนะของเส้ียวกางไม่ใช่รูปแบบดั้งเดิมของจีน แม้ว่าเครื่องทรงและการแสดง
ท่าทางของเสี้ยวกางบางรูปจะคล้ายกับรูปทวารบาลเหยียบสัตว์ที่พบที่สุสานสมัยราชวงศ์ถัง มาก 
แต่ไม่พบว่ามีหลักฐานใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปท้ังสองได้ รวมถึงอายุสมัยท่ีค่อนข้างห่างกัน
มาก จึงอาจสรุปได้ว่าการใช้สิงห์มาเป็นพาหนะเส้ียวกางนั้นเพื่อต้องการเสริมอ านาจให้เสี้ยวกางซึ่ง
เป็นทวารบาลผู้รักษาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ภายในศาสนสถาน นอกจากนี้ยังเป็นการผนวกแนวคิดเรื่องสัตว์
พาหนะของเทวดาในศาสนาฮินดูเข้ามาอีกทางหนึ่ง 
 

                                            
  11สันติ เล็กสุขุม, พัฒนาการของลายไทย: กระหนกกับเอกลักษณ์ไทย (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2553), 332. 
  12ระพี เปรมสอน, “จากทวารบาลแบบประเพณีมาสู่ทวารบาลแบบจีนในสมัย
ร ัตนโกส ินทร ์ตอนต ้น” (การค ้นคว ้าอ ิสระ ปร ิญญาศิลปะศาสตร์มหาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 38 - 41.  
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ภาพท่ี 43 ภาพทวารบาลจีน (มิ้งช้ิน) ได้จากเมืองซูโจว เช่ือว่าเป็นคติเกี่ยวกับการติดภาพทวาร
บาลท่ีท าสืบต่อมา ภาพ: Anthony Christie. Chines Mythology (USA: The Hamlyn 

Publishing Group Limited 1975) 124. 
 
     2.2.1.2 พาหนะของเส้ียวกางท่ีเป็นแบบแผนศิลปะไทย 
      ก) จิตรกรรมรูปสัตว์หิมพานต์ (เหมราอัสดร ผู้ศึกษาพบ
การเรียกชื่อเหมราอัสดรในครั้งแรกในบันทึกเรื ่องงานพระเมรุที่บันทึกขบวนพระเมรุสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเขียนขึ้นในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว)13 พาหนะเส้ียวกาง บานประตูด้านหน้าวัดสระบัว จ. เพชรบุรี  
      ข) จิตรกรรมรูปเสี้ยวกางเหยียบบนฐานที่มีพลแบกรูป
ยักษ์ ประตูด้านหน้าวัดสระบัว จ. เพชรบุรี 

 

                                            
  13สมภพ ภิรมย์, พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์การพิมพ์, 2528), 119. 
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ภาพท่ี 44 สัตว์หิมพานต์ (เหมราอัสดร) บานประตูคู่หน้าพระอุโบสถ วัดสระบัว จ. เพชรบุรี 
 
      รูปเสี้ยวกางที่มีพาหนะและบริวารเป็นสัตว์หิมพานต์
และมีพลแบกเป็นบริวารนี้เป็นการผสมผสานแนวคิดเรื่องทวารบาลจีน คือเสี้ยวกางที่มีที่มาจาก
ทวารบาลรูปนักรบจีน แต่เลือกใช้พาหนะและบริวารแบบไทย โดยใช้รูปสัตว์หิมพานต์ ซึ่งไม่พบว่า
เส้ียวกางและสัตว์หิมพานต์มีความเกี่ยวข้องกันทางคติ และเป็นรูปแบบที่ไม่พบหลักฐานว่าเคยท า
ที่ไหนมาก่อน โดยเฉพาะรูปเหมราอัสดรที่ไม่เคยถูกกล่าวถึงในการอธิบายลักษณะของชมพูทวีป
และป่าหิมพานต์ในคติเรื่องไตรภูมิ14ท้ังนี้มีบันทึกการกล่าวถึงสัตว์หิมพานต์บางชนิด เช่น เหมราช 
มังกร ถูกประดับในงานพระเมรุ และถูกแห่ในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ15 โดยสัตว์
เหล่านี้ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในป่าหิมพานต์ตามคติเรื ่องไตรภูมิ ส าหรับการใช้สัตว์หิมพานต์มาเป็น
พาหนะนั้นเห็นว่าเป็นการยกความส าคัญให้กับทวารบาลรูปเสี้ยวกาง ตัวสัตว์หิมพานต์ไม่ได้มี
ความหมายทางคติเรื่องการรักษาแต่อย่างใด  

                                            
  14ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงพระราชนิพนธ์พระญาลิไทยฉบับตรวจสอบช าระ
ใหม่, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ภักดีประดิษฐ์ 2517), 214 -224. 
  15สมภพ ภิรมย์, พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์การพิมพ์, 2528), 68 – 70. 
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      ในท่ีนี้การใช้รูปสัตว์หิมพานต์เป็นพาหนะของทวารบาล
ยังเป็นการเช่ือมโยงกับเรื่องป่าหิมพานต์ในคติไตรภูมิและเพื่อให้เห็นถึงวิจิตรความสวยงามของป่า
หิมพานต์16 
      รูปสัตว์พาหนะหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นบริวารของเสี้ยว
กางอีกรูปแบบหนึ่งท่ีไม่พบท่ีอื่นคือ การใช้พลแบกรูปยักษ์มารองรับทวารบาลรูปเสี้ยวกางรูปแบบ
ดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางคติเกี่ยวกับทวารบาลแต่อย่างใด การใช้รูปยักษ์แบกเป็นการยืม
รูปแบบการใช้ประดับรูปพลแบกอาคาร เช่น ยักษ์ นรสิงห์ หรือวานร แม้พลแบกเหล่านั้นจะเป็นผู้
มีฤทธิ์แต่ในทางพระพุทธศาสนาแล้วยังถือเป็นผู้ต่ าศักดิ์ พลแบกมีหน้าที่แบกอาคาร เช่น โบสถ์ 
เจดีย์ วิหาร หรือฐานเสมา เนื ่องด้วยสิ่งที่อยู ่เหนือพลแบกเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งสูงศักดิ์ในทาง
พระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกันทวารบาลมีหน้าที่ส าคัญในการรักษาพระพุทธศาสนาก็ถือว่ามี
ศักด์ิเหนือกว่าพลแบกเช่นเดียวกัน การยืมรูปแบบพลแบกมาใช้กับทวารบาลเช่นนี้ยังใช้กับทวาร
บาลรูปเทวดายืนแท่นอย่างไทยด้วยและเป็นแบบแผนท่ีได้รับความนิยมเรื่อยมาในสมัยหลัง  
   2.2.2 สัตว์พาหนะของเทพเจ้า 
     สัตว์พาหนะของเทพเจ้านี้เชื่อว่าเป็นการใช้คติเรื่องเทพเจ้าฮินดู
ท่ีมักปรากฏร่วมกับสัตว์พาหนะเสมอโดยมีตัวอย่างสัตว์พาหนะของเทพเจ้าท่ีจะศึกษาดังนี้ 
     2.2.2.1 ช้างเอราวัณพาหนะพระอินทร์ 
      ก) จิตรกรรมรูปช้างเอราวัณพาหนะเทวดา (พระอินทร์) 
ท่ีบานประตูด้านข้างพระอุโบสถวัดสระบัว จ. เพชรบุรี 
      ข) ลายประดับมุกรูปช้างเอราวัณพาหนะพระอินทร์ท่ี
บานประตูหอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
      ช้างเอราวัณหรือไอยราพรตเป็นพาหนะของพระอินทร์ 
มีการกล่าวถึงความส าคัญและหน้าท่ีของช้างเอราวัณไว้ในไตรภูมิพระร่วงความว่า  

 ... ยังมีช้างตัวหน่ึงช่ือ ไอยราพรต แลว่าถึงตัวน้ันมิใช่สัตว์เดรัจฉาน อันว่าในเมืองฟ้าโพ้นบมี
สัตว์ดิรัจฉาน ตัวน้อยก็ดี ตัวใหญ่ก็ดีหาบมิได้เทียรย่อมเทพยดาสิ้นไส้ฯ และว่ายังมี   เทพยดา
องค์ 1 ช่ือไอรยาวรรณเทพบุตร ผิแลเมื่อพระอินทร์เจ้าแลมีท่ีเสด็จไปเล่นแห่งใดๆ ก็ดี แล ธ 
จะใคร่ข่ีช้างไปเล่นจึงไอยราวรรณเทพบุตรก็นิมิตตัวเป็นช้างเผือกตัวหน่ึงใหญ่นัก...17 

     การใช้รูปช้างเอราวัณเป็นพาหนะของรูปเทวดาที่เป็นทวารบาล
ที่วัดสระบัวนั ้น อาจเพื ่อแสดงลักษณะทางประติมานวิทยาของพระอินทร์ ดังนั้นเมื ่อมีช้างมา
รองรับรูปเทวดาแล้วเทวดาดังกล่าวจึงหมายถึงพระอินทร์ การที่พระอินทร์มาเป็นทวารบาลแสดง
ให้เห็นความส าคัญมากกว่าทวารบาลรูปเทวดาทั่วไป แม้ในคติดั้งเดิมช้างหมายถึงความอุดม
สมบูรณ์ และพระอินทร์ก็เป็นเทพท่ีบันดาลให้เกิดฟ้าฝน แต่ส าหรับทวารบาลรูปพระอินทร์ที่แสดง
ท่าพนมมือบนบานประตูบานดังกล่าวน่าจะหมายถึงการบูชามากกว่า 

                                            
  16ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงพระราชนิพนธ์พระญาลิไทยฉบับตรวจสอบช าระ
ใหม่, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ภักดีประดิษฐ์ 2517), 214 – 224. 
  17เรื่องเดียวกัน, 116 – 117. 
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ภาพท่ี 45 ช้างเอราวัณพานะเทวดา (พระอินทร์) พระอุโบสถ วัดสระบัว จ. เพชรบุรี 
 
      ส าหรับการใช้ทวารบาลรูปช้างเอราวัณเป็นพาหนะของพระ
อินทร์บนบานประตูประดับมุกท่ีหอพระมณเฑียรธรรมนั้น เป็นการใช้ร่วมกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดู
องค์อื่น ได้แก่ พระวิษณุทรงครุฑ พระพรหมทรงหงส์ นอกจากนี้ยังมีรูปท้าวเวสสุวัณ และสิงห์อยู่
ด้านล่าง มีรูปมณฑปเปล่าอยู่ชั้นบนสุด สัตว์พาหนะที่เห็นคู่กับรูปเทพเจ้าเป็นการแสดงลักษณะ
ทางประติมานวิทยาของเทพเจ้าเหล่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในฐานะทวารบาล ด้วยเทพและ
ยักษ์และสัตว์ที ่ปรากฏล้วนเป็นผู้ทรงฤทธิ ์ และการเร ียงล าดับของภาพเป็นการเรียงล าดับ
ตามล าดับชั้นของภพภูมิของสัตว์เหล่านั้นหรือพระสุเมรุในคติไตรภูมิ ท้าวเวสสุวัณ หรือ ไพศรพ์
มหาราช เป็นราชาแห่งยักษ์ และเป็นโลกบาลที่ปกครองอยู่ทางทิศเหนือ 18 สิงห์เป็นดีทราบที่ว่า
เป็นราชาแห่งสัตว์ พระวิษณุทรงครุฑถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์ พระอินทร์เป็นผู้
เป็นใหญ่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่เป็นที่สถิตของเหล่าเทวดาและมีช้างเอราวัณเป็นพาหนะ 19พระ
พรหมนอกจากจะเป็นเทพตรีมุรติในศาสนาฮินดูแล้ว ในทางพระพุทธศาสนามักใช้เป็นตัวแทนของ
พรหมโดยเฉพาะในภาพจิตรกรรมไทยท่ีมักใช้รูปพระพรหมส่ีหน้าแทนเหล่าพรหมท้ังหลาย และรูป
วิมานเปล่าที่มักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทนอรูปพรหมในภาพจิตรกรรมไทย ผู้ศึกษามีความเห็น
เกี่ยวกับแนวคิดในการใช้รูปเทพฮินดูอยู่สองทาง คือ การรักษา และการบูชา ดังนี้  

                                            
  18ไตรภูมิกถา ฉบับถอดความ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2528), 150. 
  19เรื่องเดียวกัน, 152. 
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     เป็นทวารบาลผู้รักษา ด้วยเทพเจ้าและสัตว์พาหนะรวมถึงสิงห์
เป็นเทพผู้ทรงฤทธิ์ในศาสนาฮินดู ร่วมกับท้าวเวสสุวัณที่เป็นราชาแห่งยักษ์ อย่างไรก็ตามในทาง
พุทธศาสนาแล้ว เทพเหล่านี้เป็นเพียงผู้รับใช้หรือมีศักดิ์ต่ ากว่าพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น การปรากฏใน
หน้าท่ีทวารบาลจึงเป็นทวารบาลผู้รักษาในฐานะเทพและยักษ์ผู้ทรงฤทธิ์  
     เป็นทวารบาลที่แสดงการบูชา เนื่องจากเมื่อพิจารณารูปทวาร
บาลท่ีพบว่ามีการเป็นเรียงล าดับความส าคัญตามคติไตรภูมิ ซึ่งเป็นผู้ท่ีเป็นใหญ่ในภพภูมิต่างๆ ดังท่ี
กล่าวไปแล้วข้างต้น ในที่นี้อาจหมายถึงการปรากฏตัวเพื่อการบูชาเช่นเดี ยวกับการปรากฏตัวใน
ภาพเทพชุมนุม 

 

  
 

ภาพท่ี 46 ทวารบาลรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ หอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม ภาพ: พิชัย ยินดีน้อย 
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ภาพท่ี 47 ทวารบาลรูปยักษ์ (ท้าวเวสสุวัณ) หอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
ภาพ: พิชัย ยินดีน้อย 

 

 
 

ภาพท่ี 48 รูปวิมาน หอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภาพ: พิชัย ยินดีน้อย 
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   2.2.2.2 ครุฑพาหนะพระวิษณุ ลายประดับมุกรูปครุฑพาหนะพระ
วิษณุท่ีบานประตูหอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
     ครุฑเป็นสัตว์ท่ีมีฤทธิ์มากมีการกล่าวถึงครุฑทั้งในคติของศาสนา
ฮินดูและศาสนาพุทธ ในหน้าที่ทวารบาลในศิลปะอยุธยาไม่พบว่ามีการใช้ครุฑเป็นทวารบาลมา
ก่อน รูปครุฑพาหนะพระวิษณุท่ีปรากฏท่ีบานประตูประดับมุกนี้คงไม่ได้มีหน้าที่เป็นทวารบาลเอง 
แต่เป็นเพียงการบอกลักษณะทางประติมานวิทยาของพระวิษณุเท่านั้น ส าหรับการวิเคราะห์
ความหมายในฐานะวารบาลได้กล่าวถึงแล้วในการวิเคราะห์เรื่องช้างเอราวัณ 
 

 
  

ภาพท่ี 49 ทวารบาลรูปพระวิษณุทรงครุฑ หอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
ภาพ: พิชัย ยินดีน้อย 

 
   2.2.2.3 หงส์พาหนะพระพรหม ลายประดับมุกรูปหงส์พาหนะพระ
พรหมท่ีบานประตูหอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
    หงส์ในความหมายด้ังเดิมของฮินดูนั้นหมายถึงความบริสุทธิ์ การ
กล่าวถึงหงส์ในศาสนาฮินดูมักให้ความหมายของความบริสุทธ์และการช าระล้าง และในศาสนา
พุทธปรากฏเป็นพระโพธิสัตว์ซึ ่งเคยอาศัยในป่าหิมพานต์20 หนึ่งในหน้าที่ส าคัญของหงส์ตามคติ
ฮินดูคือเป็นพาหนะของพระพรหม อย่างไรก็ตามหงส์ที่ปรากฏร่วมกับพระพรหมที่บานประตู

                                            
  20ไตรภูมิกถา ฉบับถอดความ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2528), 212. 
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ประดับมุกนี้ไม่ได้มีหน้าท่ีเป็นทวารบาลด้วยตัวเองแต่เป็นการบอกลักษณะทางประติมานวิทยาของ
พระพรหม ตามท่ีได้วิเคราะห์ไว้แล้วในเรื่องช้างเอราวัณ  
 

 
 

ภาพท่ี 50 ทวารบาลรูปพระพรหมทรงหงส์ หอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
ภาพ: พิชัย ยินดีน้อย 

 
  2.2.3 รูปพลแบก 
    ในศิลปะอยุธยาตอนปลายมีทวารบาลอีกประเภทคือการใช้รูปเทวดา
ยืนแท่นเป็นทวารบาลบางครั้งพบรูปพลแบก ประกอบด้วยยักษ์ วานร หรือรูปบุคคล รูปพลแบก
ดังกล่าวไม่ได้มีหน้าที่เป็นทวารบาลโดยตรง แต่เป็นการยืมใช้รูปแบบพลแบกที่ฐานอาคารมาใช้ 
เนื่องจากพลแบกเหล่านั้นเป็นผู้ต่ าศักด์ิทางพระพุทธศาสนา การที่ถูกน ามาใช้เป็นพลแบกรูปทวาร
บาลเป็นการยก หรือเพิ่มความส าคัญให้กับทวารบาล แต่ไม่ได้มีหน้าที่เป็นทวารบาลแต่ อย่างใด 
จากตัวอย่างท่ียกมาศึกษาพบรูปแบบนี้ท่ีวัดใหญ่สุวรรณารามและวัดสระบัว  
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ภาพท่ี 51 พลแบกรูปยักษ์ พระอุโบสถ วัดใหญ่สุวรรณาราม จ. เพชรบุรี 
 
สรุปทวารบาลรูปสัตว์สมัยอยุธยาตอนปลาย 
 ทวารบาลในสมัยอยุธยาตอนปลายพัฒนามาจากยุคต้นซึ่งมีทั้งที่เป็นรูปสัตว์ ร ูป
เทวดาหรือเทพเจ้า และรูปเส้ียวกาง รูปแบบที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายและเหลือหลักฐาน
ให้ศึกษาอยู่ สามารถก าหนดรูปแบบได้ดังนี้ 
  ทวารบาลรูปสัตว์ท่ีปรากฏอยู่ล าพังในสมัยอยุธยาตอนปลายพบเพียงไม่กี่ชนิด โดย
ท าเป็นรูปนาคซึ่งคงท าต่อมาจากสมัยอยุธยาตอนต้นที่มีต้นแบบมาจากนาคราวทางเดินในศิลปะ
เขมร แต่ความหมายในการใช้นาคของอยุธยาแตกต่างจากนาคเขมรค่อนข้างชัดเจนเนื่องจาก
ศิลปะอยุธยาสร้างขึ้นในงานทางพระพุทธศาสนา เป็นทวารบาลที่แสดงการบูชา ตามความเชื่อ
เรื ่องนาคในพุทธประวัติ ทวารบาลรูปสัตว์อีกชนิดคือรูปสิงห์ที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมและสืบทอด
เรื ่อยมา และสิงห์ที่ปรากฏบนบานประตูประดับมุกสมัยอยุธยาเป็นการแสดงหน้าที่ทวารบาล
ผู้รักษา นอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวยังพบรูปกินรีพนมมือที่เชื ่อว่าท าขึ้นให้สอดคล้องกับ
จิตรกรรมฝาผนังรูปเทพชุมนุม เพื่อแสดงการบูชา 
  ทวารบาลรูปเทพเจ้าในศาสนาฮินดูบนสัตว์พาหนะท าขึ้นตรงตามลักษณะทางประติ
มานวิทยาของเทพเจ้าแต่ละองค์ เป็นรูปแบบเฉพาะที่ท าขึ้นเพียงบางที่ เชื่อว่าคงท าขึ้นในงานท่ี
เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และมีความหมายถึงทวารบาลผู้รักษาพุทธสถาน  
  ทวารบาลที่พบว่าเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายคือทวารบาลรูปเสี้ยวกางหรือ
นักรบจีนที่ทรงเครื ่องแบบจีนผสมไทยยืนเหยียบบนหลังสิงห์ ซึ ่งไม่ใช้คติดั ้ งเดิมทั้งในอยุธยา
สมัยก่อนหน้าและในศิลปะจีนก็ไม่เคยพบว่ามีการสร้างทวารบาลลักษณะนี้มาก่อน รูปแบบนี้กลาย
มาเป็นแบบที่ได้รับความนิยมและพบเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อย่างไรก็ตามจาก
ตัวอย่างท่ีศึกษามีการใช้รูปสัตว์ชนิดอื่นหรือรูปพลแบกร่วมกับทวารบาลบ้างแต่พบน้อย  
 
 



58 
 

3. การศึกษาทวารบาลสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
  งานศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นท่ีเกี่ยวข้องกับทวารบาลมีหลักฐานให้ศึกษา
อยู่มากพอสมควร รวมถึงมีความหลากหลายของรูปแบบมากว่างานในสมัยอยุธยาที่เหลืออยู่ 
ส าหรับงานท่ีเกี่ยวข้องกับทวารบาลส่วนใหญ่ยังติดต้ังอยู่ในสถานท่ีจริง ท้ังท่ีอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์
และพื้นท่ีรอบนอกเช่น ฝ่ังธนบุรี 
  ในการศึกษางานศิลปกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับทวารบาลในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ได้
เลือกตัวอย่างจากวัดและสถานที่ที่มีความแตกต่างกันในเรื ่องรูปแบบและคติการใช้ทวารบาลใน
ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งแต่ช่วงสมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจนถึง
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะน าเสนอตัวอย่างทวารบาลทั้งที่เป็ นรูปบุคคล
และรูปสัตว์ และส่ิงของ เนื่องจากอาจมีความเกี่ยวข้องกันทางคติ เช่นเดียวกันกับการศึกษาศิลปะ
อยุธยาตอนปลาย งานที่เลือกมาศึกษานี้เป็นงานที่ท าขึ้นจากเทคนิคที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนหนึ่งจะ
เป็นจิตรกรรมบนบานประตู งานประดับมุก และงานประติมากรรมลอยตัวที่ประดับอยู่บริเวณช่อง
ทวาร 
  เช่นเดียวกันกับการศึกษาทวารบาลในสมัยอยุธยาตอนปลายโดยในส่วนแรกจะเป็น
การศึกษาข้อมูลเบื ้องต้น และประวัติการสร ้างที ่ได ้จากการลงพื ้นที ่ส ารวจ รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาก่อนหน้า และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีมีการบันทึกไว้ และจะวิเคราะห์ถึงที่มา คติก าร
สร้าง รูปแบบและพัฒนาการในส่วนต่อไป 
  3.1 ทวารบาลที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร 
   พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเพื่อใช้ประดิษฐานพระแก้วมรกตท่ีอัญเชิญมาจากฝั่งธนบุรี เดิมเป็นอาคารก่อ
อิฐถือปูนทาด้วยสีแดง มีเฉลียงรอบพระอุโบสถ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มี
การบูรณะพระอุโบสถครั้งใหญ่ ในคราวนั้นได้มีท าลายปูนปั้นปิดทองประดับกระจกที่ผนังเป็นลาย
พุ่มข้าวบิณฑ์ท้ังหมดบนผนังกรอบประตูมีทวารบาลรูปเสี้ยวกางซึ่งแก้จากลายเขียนสีเดิมเป็นลาย
ปูนปั้นนูนต่ าปิดทองประดับกระจกในคราวเดียวกัน21 บานประตูหน้าต่างเป็นงานประดับมุกฝีมือ
ช่างสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า22 มีช่องประตูท้ังส้ิน จ านวน 6 ช่อง ซึ่งมีการใช้รูป
ทวารบาลดังนี้ 
    3.1.1 รูปหล่อสิงห์ส าริดศิลปะเขมร จ านวน 6 คู่ โดยได้จากเมืองบัน
ทายมาศจ านวน 1 คู่ และหล่อเพิ่มอีกจ านวน 5 คู่ 
   3.1.2 ทวารบาลรูปเส้ียวกางเหยียบสิงห์ ท่ีผนังกรอบซุ้มประตูด้านหน้า
และด้านหลังพระประธานจ านวน 6 คู่ 
    3.1.3 ทวารบาลรูปเทวดายืนบนแท่น ท่ีผนังกรอบซุ้มหน้าต่าง  

                                            
  21หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์
พริ้นต้ิงแอนพับลิชช่ิง, 2525), 41. 
  22ศิลปากร, กรม. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, วัดส าคัญกรุงรัตนโกสินทร์, 
(กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วน โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักช่ัน, 2525), 36. 
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   ท่ีพระอุโบสถพระแก้วมรกตใช้รูปทวารบาลหลายชนิด โดยมีการจัดวางอย่าง
เป็นระเบียบคือใช้รูปสิงห์ส าริดวางขนาบบันได้ขึ้นพระอุโบสถ บนผนังกรอบประตูบานประตูเป็น
ลายปูนปั ้นนูนต่ าปิดทองประดับกระจกรูปเสี้ยวกางเหยียบสิงห์ ส่วนที่ผนังกรอบประตูบาน
หน้าต่างเป็นลายปูนปั้นนูนต่ าปิดทองประดับกระจกรูปเทวดาอย่างไทยถืออาวุธแตกต่างกันยืนบน
แท่น  
 

 
 

ภาพท่ี 52 สิงห์ทวารบาลศิลปะเขมร พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
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ภาพท่ี 53 รูปเส้ียวกางและสิงห์พาหนะ ผนังกรอบประตู วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
 

 
 

ภาพท่ี 54 รูปเทวดาถือพระขรรค์ยืนแท่น ผนังกรอบหน้าต่าง พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม  
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  3.2 ทวารบาลที่พระอุโบสถวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
   วัดสุวรรณารามเป็นวัดเก่าแก่ครั้งกรุงศรีอยุธยา สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้บูรณะพระอารามทั้งหมด และสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น 23 สมัย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้บูรณะพระอารามอีกครั้งและได้เขียนจิตรกรรมฝา
ผนังขึ้นโดยเขียนประชันกันระหว่างครูทองอยู่ และครูคงแป๊ะ ปัจจุบันจิตรกรรมฝาผนังอยู่สภาพ
ค่อนข้างดี ภาพทวารบาลที่วัดสุวรรณารามมีรูปแบบหลัก 2 แบบ โดยแต่ละแบบมีรายละเอียด
แตกต่างกันกล่าว 
    3.2.1 ทวารบาลรูปเสี้ยวกางเหยียบสิงห์ประตูกลางด้านหน้าพระ
ประธาน 
    3.2.2 ทวารบาลรูปเทวดายืนแท่นมีพลแบกรูป ยักษ์ สิงห์ วานร มาร  
    3.2.3 ทวารบาลรูปเทวดายืนพนมมือบนแท่น 
    ทวารบาลที่บานประตูและหน้าต่างพระอุโบสถวัดสุวรรณารามเป็น
ภาพเขียนสีรูปเสี้ยวกางเหยียบสิงห์ไว้ที่ประตูช่องกลางถึงถือว่าเป็นบานประธาน ส่วนทวารรูป
เทวดายืนแท่นมีพลแบกติดอยู่ท่ีประตูขนาบด้านหน้าและด้านหลัง และทวารรูปเทวดายืนพนมมือ
ใช้ประดับบนบานหน้าต่างท้ังหมด 

 

  
 

ภาพท่ี 55 ทวารบาลรูปเส้ียวกางมีพาหนะเป็นสิงห์ พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร 

                                            
  23ศิลปากร, กรม. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, วัดส าคัญกรุงรัตนโกสินทร์, 
(กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วน โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักช่ัน, 2525), 135. 
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ภาพท่ี 56 ทวารบาลรูปเทวดาถือคันศรยืนแท่นมีพลแบกรูปชาวต่างชาติ (มาร)  
พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร 

 

  
 

ภาพท่ี 57 ทวารบาลรูปเทวดาถือคันศรยืนแท่นมีพลแบกรูปยักษ์  
พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี 58 ทวารบาลรูปเทวดายืนแท่น พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร 
 
   3.3 ทวารบาลที่พระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
    วัดนางนองเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาประมาณ รัชกาลสมเด็จพระสรร
เพชญ์ที่ 8 อย่างไรก็ตามไม่พบหลักฐานทางสถาปัตยกรรมระบุว่าเป็นพระอารามสมัยอยุธยา ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิสังขรณ์วัดนางนองใหม่หมดทั้งพระอาราม
และได้ยกขึ้นเป็นวัดหลวง24ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมเป็นพุทธประวัติตอนมหาชมพูบดีอยู่
ด้านหลังพระประธานเข้ากันกับพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง  รูปทวารบาลที่พระ
อุโบสถวัดนางนองที่บานประตูด้านในเป็นลายรดน้ า และมีลายกระแหนะมุขรูปสัตว์ประดับบาน
ประตูด้านนอก มีรายละเอียดดังนี้ 
    3.3.1 ทวารบาลรูปสิงศิลาแบบจีนคู่ประดับบริเวณทางประตูทางเข้า
ภายในก าแพงแก้วรอบพระอุโบสถท้ังด้านหน้าและด้านหลัง 

                                            
  24ศิลปากร, กรม. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, วัดส าคัญกรุงรัตนโกสินทร์, 
(กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วน โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักช่ัน, 2525), 93. 
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    3.3.2 ทวารบาลลายรดน้ าเป็นรูปเทวดาเหยียบสัตว์ สัตว์หิมพานต์ 
จ านวน 10 คู่ ได้แก่ มยุรคนธรรพ์ อสุรปักษา เทพสินธุ เทพกินนรี และเทพนรสิงห์ ครุฑ นาค 
ไกรสรราชสีห์ กบิลปักษา และสิงหพานร เขียนเป็นลายรดน้ า25 
 

 
 

ภาพท่ี 59 ภาพด้านนอกบานประตู พระอุโบสถ วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร 
 

                                            
  25เพ็ญสุภา สุขคตะ, “การศึกษาภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดนางนอง” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2533), 28 – 33. 
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 ภาพท่ี 60 ทวารบาลรูปเทวดา ทรงพาหนะเป็นสัตว์หิมพานต์  
พระอุโบสถ วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร 

 
   3.4 ทวารบาลรูปสิงห์ศิลปะจีนในกรุงรัตนโกสินทร์  
    ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีการใช้ประติมากรรมรูปสิงห์ประดับ
บริเวณภายนอกช่องประตูอาคาร พบการประดับสิงห์เช่นนี้จ านวนมาก ได้แก่ พระที่นั่งองค์ต่างๆ 
ภายในพระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชนัดดาราม 
วัดราชโอรสาราม เป็นต้น รวมถึงวัดนางนองที่เป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ด้วย เชื่อว่ารูปแบบ
การประดับสิงห์เช่นนี้ได้รับอิทธิพลศิลปะจีนจากการท าการค้าขายกับจีน โดยเริ่มเข้ามาในประเทศ
สยามต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดย เฉพาะอย่างยิ่งจากการค้าของพระ
บาทมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เมื่อคราวที่ด ารงพระยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์  และมี
ความนิยมมากเมื่อมีการสร้างและบูรณะวัดในพระนครในรัชสมัยของพระองค์  
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ภาพท่ี 61 สิงห์คู่ ทวารบาลทางเข้าพระระเบียงคดช้ันนอก  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร 

 
4. บทวิเคราะห์ทวารบาลรูปสัตว์และสัตว์พาหนะของทวารบาลในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
  ในการวิเคราะห์ถึงท่ีมา คติการสร้าง และพัฒนาการของทวารบาลรูปสัตว์ และสัตว์
พาหนะของทวารบาลในสมัยรัตนโกสินทร์จะท าเช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์ศิลปะอยุธยาตอน
ปลายโดยวิเคราะห์จากความหมายในคติของสัตว์ท่ีใช้เป็นทวารบาล เพื่อหาความหมายและหน้าท่ี
ตามคติของทวารบาลของรูปสัตว์เหล่านั้นในฐานะทวารบาล หรือฐานะสัตว์พาหนะของทวารบาล 
และหาความสัมพันธ์ระหว่างทวารบาลและรูปสัตว์เหล่านั้น ทั้งนี้อาจใช้ข้อมูลหรือหลักฐานทาง
ศิลปะจากส่วนประกอบอื ่นๆ ภายในอาคาร หรือส่วนที่เกี ่ยวข้องกันกับทวารบาล และความ
เกี่ยวข้องกับทวารบาลในสมัยอยุธยาตอนปลายด้วย โดยจะวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ศึกษา
ข้อมูลไว้แล้วข้างต้น ซึ่งจะแบ่งออกเป็นทวารบาลรูปสัตว์ และสัตว์ท่ีเป็นพาหนะของทวารบาล  
  4.1 ทวารบาลรูปสัตว์ในศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
   เช่นเดียวกันกับทวารบาลรูปสัตว์ในศิลปะอยุธยาตอนปลาย ทวารบาลรูปสัตว์
ในรัตนโกสินทร์แบ่งเป็นกลุ่มท่ีมีแนวคิดตามคติความเช่ือในศาสนพุทธและฮินดู กับทวารบาลที่เป็น
กลุ่มท่ีรับคติความเช่ือจากจีน  ในด้านรูปแบบนั้นพบว่าแบ่งเป็นกลุ่มที่ท าเป็นแบบแผนประเพณีซึ่ง
ท าสืบเนื่องจากศิลปะก่อนหน้า และกลุ่มที่ท าอย่างศิลปะจีนรวมถึงการใช้ประติมากรรมรูปสัตว์ท่ี
ได้จากการค้ากับประเทศจีนมาประดับในความหมายของทวารบาลด้วย  
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   ในส่วนนี้แยกศึกษาตามประเภทของสัตว์ซึ่งจะก าหนดหาที่มา และคติในการ
สร้าง จากตัวอย่างของงานที่ยกมาศึกษาที่พบที่วัดหรือวังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
    สิงห์: ในศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น พบการใช้สิงห์ในฐานะทวารบาล
จ านวนมากจากตัวอย่างท่ียกมาศึกษา สามารถแบ่งกลุ่มสิงห์เหล่านั้นเป็นสองกลุ่ม ดังนี้  
     ก) รูปหล่อสิงห์ส าริดศิลปะเขมร บริเวณช่องประตูพระอุโบสถวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม  
 

 
 

ภาพท่ี 62 สิงห์ส าริดศิลปะเขมร พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   
 
    เช่ือว่าสิงห์ดังกล่าวได้มาจากเมืองบันทายมาศ 2 ตัว และมีการ
หล่อเพิ่มอีก 10 ตัว26 แต่จากการศึกษาของศาสตราจารย์บวสเซอลิเย่ (Boisselier) นักปราชญ์ชาว
ฝรั่งเศสเห็นว่าลวดลายบนแผงคอของสิงห์คู่หน้าประตูประธานด้านทิศตะวันออกเป็นลวดลายไทย
มากกว่าจึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะหล่อขึ้นโดยช่างชาวไทยทั้งหมด โดยศาสตราจารย์ ม .จ. สุภัทรดิศ 
ดิศกุล ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าสิงห์ที่ได้จากเมืองบันทายมาศอาจหมายถึงสิงห์ศิลาที่เคยประดับ

                                            
  26ศิลปากร, กรม. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, วัดส าคัญกรุงรัตนโกสินทร์, 
(กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วน โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักช่ัน, 2525), 36. 
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บริเวณบันไดด้านทิศตะวันออกของปราสาทพระเทพบิดร ซึ่งเป็นสิงห์ศิลปะเขมรแบบบายน27 
(ปัจจุบันไม่ได้ประดับอยู่ที่ปราสาทพระเทพบิดรแล้ว ) และเนื่องจากไม่มีหลักฐานว่ามีการประดับ
สิงห์เช่นเดียวกันนี้เป็นทวารบาลให้เห็นในศิลปะอยุธยา จึงมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเอาแนวคิด
การประดับสิงห์เป็นทวารบาลจากอาคารในศิลปะเขมร การน าสิงห์มาประดับในหน้าที่ทวารบาล
เช่นนี้เป็นการแสดงความหมายเรื่องการรักษาอย่างชัดเจน 
    ข) ประติมากรรมรูปสิงห์คู่ศิลปะจีนบริเวณช่องทวารอาคาร 
    สิงห์ที ่ได้ร ับอิทธิพลจีนได้แก่สิงห์ที่ประดับอยู ่บริเวณทางเข้า
อาคาร ซึ่งส่วนใหญ่ถูกน ามาประดับในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือก่อน
หน้านั้นเล็กน้อย โดยสิงห์ท่ีน ามาประดับเป็นประติมากรรม มีขนาดและรูปแบบที่แตกต่างกัน มัก
ท าเป็นรูปสิงห์คาบแก้ว ประดับซ้าย ขวาประตูทางเข้า  สิงห์ตัวทางซ้ายและตัวขวามักจะมีรูปแบบ
ท่ีแตกต่างกันคือ ฝ่ังขวาเป็นสิงห์ท่ีเหยียบลูกแก้วหรือลูกบอลเช่ือว่าเป็นสิงห์ตัวผู้ ด้านซ้ายมีลูกสิงห์
อยู่บริเวณเท้า เช่ือกันว่าเป็นสิงห์ตัวเมีย บ้างก็เชื่อว่าเป็นสุนัขพันธ์จู 28สิงห์เหล่านี้ถูกน าเข้ามาจาก
ประเทศจีนพร้อมกับสินค้าชนิดอื่น ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจีน 
เนื่องจากรูปแบบของสิงห์เป็นอิทธิพลจีนอย่างชัดเจนและพบการประดับสิงห์เช่นเดียวกันนี้ใน
ฐานะทวารบาลไว้ในอาคารส าคัญในประเทศจีน  
    ส าหรับคติเรื ่องการประดับสิงห์ทวารบาลเชื่อว่าท าขึ ้นในคติ
ผู้รักษา เนื่องจากสิงห์เป็นสัตว์ดุร้าย และเป็นตัวแทนแสดงออกถึงพลังอ านาจ ในด้านพัฒนาการ
เนื่องจากไม่มีหลักฐานใดแสดงให้เห็นว่ามีการประดับรูปสิงห์ศิลาจีนรูปแบบเดียวกันนี้มาก่อนใน
สมัยอยุธยา การประดับสิงห์ศิลาจีนอาจได้รับความนิยมขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงที่มีการติด ต่อ
ค้าขายกับจีนอย่างหนาแน่นราวสมัยร ัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ถึง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

                                            
  27หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์
พริ้นต้ิงแอนพับลิชช่ิง, 2525 ), 30 
  28ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์, สัตว์มงคลของจีน (กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, 2544), 88 – 
89. 
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ภาพท่ี 63 สิงห์ศิลา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร 
 
    การใช้รูปสิงห์ลอยตัวเป็นทวารบาลในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ท่ียกตัวอย่างมาศึกษา ถูกน ามาใช้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไม่มากนัก การใช้สิงห์ศิลปะเขมรอาจ
ไม่ได้มีแนวคิดตามอย่างเขมรเสียทีเดียวนัก แต่เชื่อว่าคงมีที่มาจากอาคารในศิลปะเขมรเนื่องจาก
ไม่พบหลักฐานใดในสมัยอยุธยาที่มีการใช้การประดับรูปสิงห์ลอยตัวเช่นนี้เป็นทวารบาล โดยใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหลักฐานเกี่ยวกับการใช้สิงห์แบบจีนเพียงล าพังมา
ประดับยังไม่ชัดเจนนัก มีเพียงการใช้สิงห์ที่หล่อขึ้นตามอย่างอิทธิพลเขมร และในสมัยต่อมาราว
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเมื่อมีการติดต่อการค้ากับจีนโดยการน าของกรมหมื่น
เจษฎาบดินทร์จึงมีการรับเอาอิทธิพลของศิลปะจีนเข้ามาอยู่หลายประการ รวมถึงแนวคิดเรื่องการ
ประดับสิงห์ศิลาเป็นทวารบาลด้วย การใช้สิงห์แบบจีนคงมาได้ร ับความนิยมมากที่สุดในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวจีนมากยิ่งขึ้น เชื่อว่าการใช้
สิงห์ศิลาจีนประดับเป็นทวารบาลนี้ คงไม่มีความหมายแตกต่างกับสิงห์ที่ท าเลียนแบบสิงห์เขมรนัก
โดยแนวคิดหลักก็เพื ่อเป็นคติเรื ่องการร ักษาอาคาร แต่เนื ่องจากแนวคิดตามคติจ ีนมักให้
ความส าคัญกับความเป็นมงคลหรือการอวยพร สิงห์ซึ่งในคติจีนนอกจากจะหมายถึงพลังอ านาจ
หรือการรักษาแล้วยังสามารถส่ือความหมายในการอวยพรให้มียศบรรดาศักดิ์ที่สูงขึ้น29 ดังนั้นการ

                                            
  29ศานติ ภักดีค า, เสริมศิริมงคล ยลศิลปะจีน 9 วัดไทยในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ:       
อัมรินทร์, 2553), 98. 
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ประดับสิงห์เป็นทวารบาลในความหมายของจีนจึงเป็นท้ังการป้องกันส่ิงช่ัวร้าย และยังเป็นการอวย
พรแก่ผู้ท่ีผ่านเข้ามาในศาสนสถานหรืออาคารด้วยอีกทางหนึ่ง 
  4.2 สัตว์พาหนะของทวารบาลในศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
   การศึกษาเรื่องสัตว์พาหนะของทวารบาลในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ได้แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มสัตว์พาหนะเสี้ยวกางที่ได้รับอิทธิพลจีนผ่านทางศิลปะอยุธยาตอนปลาย 
และกลุ่มเทวดาท่ีมีพาหนะเป็นรูปสัตว์หิมพานต์ซึ่งอาจมีพัฒนาการจากการท าทวารบาลรูปเทวดา
แบบแผนด้ังเดิม โดยมีตัวอย่างท่ีศึกษาดังนี้ 
    4.2.1 ทวารบาลรูปเสี้ยวกางที่มีพาหนะเป็นสิงห์ 
     ทวารบาลรูปเสี้ยวกางที่มีสิงห์เป็นพานะนี ้มีมาก่อนหน้าแล้ว
ตั้งแต่สมัยอยุธยาดังที่กล่าวไปแล้วในส่วนที่ศึกษาเรื ่องทวารบาลสมัยอยุธยาตอนปลาย ในสมัย
รัตนโกสินทร์พบการท าทวารบาลรูปแบบนี้จ านวนมาก จนกลายเป็นแบบแผนหนึ่งของทวารบาล
ผู้รักษาศาสนสถาน บางแห่งใช้ทวารบาลรูปเสี้ยวกางเหยียบสิงห์ที่บานประตูคู่ประธานซึ่งถือว่า
เป็นการให้ความส าคัญมากว่าทวารบาลแบบอื่น ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างมาเพียง 2 แห่ง 
ดังนี้ 
     ก) จิตรกรรมรูปเสี้ยวกางมีสิงห์เป็นพาหนะที่ว ัดสุวรรณาราม 
บานประตูประธานด้านหน้าพระอุโบสถ จ านวน 1 คู่ 
     ข) ประติมากรรมนูนต่ าปิดทองประดับกระจกร ูปเสี้ยวกาง
เหยียบสิงห์ ผนังกรอบซุ้มวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จ านวน 6 คู่ 
     การท าทวารรูปเสี้ยวกางพร้อมสิงห์พาหนะนี้สืบต่อมาจากสมัย
อยุธยานั่นเอง รวมถึงในเรื่องคติการใช้สิงห์เป็นพาหนะเสี้ยวกางก็เพื่อต้องการเสริมคติเรื ่องการ
รักษา ท้ังสิงห์และเส้ียวกางมีหน้าท่ีเป็นผู้รักษาศาสนสถานเช่นเดียวกัน  และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเสี้ยว
กางมีสิงห์เป็นพาหนะแล้วก็ยังเป็นการเสริมคติในเรื่องศักดิ์ของเสี้ยวกางเสมือนเทพเจ้าที่มีมักสัตว์
พาหนะคู่กัน  
     ในด้านการพัฒนาการของรูปแบบไม่พบมากนัก มีการใช้สิงห์ที่มี
ลักษณะเป็นแบบจีนร่วมกับเส้ียวกางต้ังแต่สมัยอยุธยา มีความแตกต่างกันที่รายละเอียดบางอย่าง
เท่านั้น เช่น การเขียนสีขน และลักษณะของเส้นขนที่แผงคอที่แตกต่างกัน ในสมัยรัตนโกสินทร์มี
การผสมรูปแบบของสิงห์ไทยลงไปบ้างในช่วงต้น เช่น ลวดลายขมวดของเส้นขนตามแบบศิลปะ
ไทยแต่ใช้หัวสิงห์แบบจีนที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งหมายความว่าสิงห์แบบจีน
ไม่ได้เกิดขึ ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั ่งเกล้าเจ้าอยู ่หัวแต่เกิดขึ ้นแล้วก่อนหน้านั ้น 
เพียงแต่ได้รับความนิยมมากในสมัยของพระองค์อันอาจสืบเนื่องมาจากการค้าขายกับจีนและมีการ
น าประติมากรรมศิลารูปสิงห์แบบจีนเข้ามาให้เห็นเป็นท่ีชินตา ลักษณะเหล่านั้นไม่ได้มีผลต่อคติแต่
อย่างใดเป็นเพียงการใช้เทคนิคและเชิงช่างท่ีต่างกันเท่านั้น แต่ยังคงอยู่บนพื้นฐานทางคติแบบเดิม
ดังท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น 
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ภาพท่ี 64 สิงห์พาหนะเส้ียวกาง บานประตูคู่ประธานด้านหน้าพระอุโบสถ  
วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

ภาพท่ี 65 สิงห์พาหนะเส้ียวกาง ผนังกรอบประตูพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
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    4.2.2 ทวารบาลรูปเทวดามีสัตว์หิมพานต์เป็นสัตว์พาหนะ 
    ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นว่ารูปของสัตว์หิมพานต์ส่วนใหญ่
น่าจะเกิดในสมัยรัตนโกสินทร์ เพ็ญสุภา  สุขคตะ ได้ศึกษา และก าหนดเรียกสัตว์แต่ละประเภท
พร้อมกับรูปเทวดาที่ปรากฏคู่กันไว้แล้ว ในการศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนางนอง
วรวิหาร ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงได้ใช้การก าหนดเรียกช่ือสัตว์ตามผลการศึกษาของ เพ็ญสุภา
ฯ ซึ่งมีสัตว์ท้ังหมด 10 ชนิด ดังนี้ มยุรคนธรรพ์ อสุรปักษา เทพสินธุ เทพกินนร เทพนรสิงห์ ครุฑ 
นาค ไกรสรราชสีห์ กบิลปักษา และสิงหพานร 30 ในจ านวนนี้ มีสัตว์ที่ปรากฏแล้วในไตรภูมิ คือ 
ครุฑ นาค กินนร(เทพกินนร) ไกรสรราชสีห์31ส่วน มยุรคนธรรพ์ อสุรปักษา เทพสินธุ เทพนรสิงห์ 
กบิลปักษา และสิงหาพานร เข้าใจว่าน่าจะเกิดขึ้นใหม่หลังสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย เนื่องจากในบันทึกเกี่ยวกับงานพระเมรุระหว่างรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก ถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีการกล่าวถึงสัตว์หิมพานต์ในขบวนแห่พระ
ศพ แต่ไม่ระบุว่ามีชนิดใดบ้าง32 อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาจากสมุดภาพรูปสัตว์ที่ใช้ในงานพระเมรุ
สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 33พบว่ามีรูปสัตว์ทั้ง 6 ชนิดหลังรวมอยู่ด้วย จึง
เช่ือว่ารูปสัตว์เหล่านี้น่าจะเกิดขึ้นราวสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะนอกจากจะ
พบท่ีบานประตูวัดนางนอง และกล่าวถึงในงานพระเมรุแล้ว ยังมีการใช้รูปสัตว์หิมพานต์ประดับท่ี
ฐานไพทีท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งท าขึ้นในสมัยนั้นด้วย34 
    การใช ้ส ัตว ์ห ิมพานต ์คง เป ็นความน ิยมส ่วนพระองค ์ของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงถูกน ามาใช้ประกอบเข้ากับทวารบาลรูปเทวดาผู้รักษาศา
สนสถานและเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งแบบแผนเดิมท่ีนิยมท ากันต้ังแต่สมัยอยุธยาปลายเป็นการใช้
รูปเทวดายืนแท่น เทวดายืนแท่นมีพลแบก และรูปเสี้ยวกางพร้อมสิงห์พาหนะดังผลการศึกษาใน
ส่วนของทวารบาลในสมัยอยุธยาตอนปลาย อีกท้ังหากพิจารณาองค์ประกอบอื่นภายในพระอุโบสถ
ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแต่อย่างใด พบว่าท่าทางของเทวดาที่มีสัตว์พาหนะเป็นสัตว์หิม
พานต์นั ้นเป็นการแสดงท่านาฏลักษณ์ต่างจากรูปเทพเจ้าพร้อมสัตว์พาหนะที่บานประตูหอพระ
มณเฑียรธรรมซึ่งอยู่ในท่าสงบนิ่ง การแสดงท่านาฏลักษณ์นี้คล้ายคลึงการแสดงท่าทางของเสี้ยว
กาง จึงน่าจะมีการผสมผสานรูปแบบกัน และการพัฒนาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการใช้รูป

                                            
  30เพ็ญสุภา สุขคตะ, “การศึกษาภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดนางนอง” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2533), 28 – 33. 
  31ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงพระราชนิพนธ์พระญาลิไทยฉบับตรวจสอบช าระ
ใหม่, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ภักดีประดิษฐ์ 2517), 214 – 224. 
  32สมภพ ภิรมย์, พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์การพิมพ์, 2528), 93 – 110.  
  33เรื่องเดียวกัน, 110 – 119. 
  34ศิลปากร, กรม. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, วัดส าคัญกรุงรัตนโกสินทร์, 
(กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วน โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักช่ัน, 2525), 37.  



73 
 

ทวารบาลท่ีผิดไปจากแบบแผนด้ังเดิมในสมัยก่อนหน้าซึ่งเริ่มต้นขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัวจนมีการใช้รูปแบบของทวารบาลท่ีหลากหลายมากขึ้นในสมัยรัชกาลต่อมา  
     ในด้านคติเนื ่องจากสัตว์เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นพาหนะของ
เทพในศาสนาฮินดูตามคติด้ังเดิม และสัตว์หิมพานต์แต่ละชนิดก็ไม่ได้มีลักษณะพิเศษที่เชื่อมโยงถึง
ความเช่ือหรือความหมายเฉพาะของสัตว์นั้นๆ แตกต่างกับคติความเชื่อเรื่องสัตว์แต่ละประเภทใน
วัฒนธรรมจีน และอินเดียที่สื่อความหมายเฉพาะของสัตว์แต่ละชนิด การใช้สัตว์หิมพานต์เป็น
พาหนะเทวดาอาจเพียงเพื่อต้องการยกฐานะความส าคัญของทวารบาลเท่านั้น หรือเป็น เพียงการ
แสดงฉากของหิมพานต์ไปพร้อมกับหน้าที่ทวารบาล สัตว์เหล่านี้ไม่ได้มีหน้าที่เป็นทวารบาลแต่
อย่างใด 

 

  
 

ภาพท่ี 66 ลายรดน้ ารูปสิงหาพานรพาหนะเทวดา พระอุโบสถ วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี 67 ลายรดน้ ารูปเทพนรสิงห์พาหนะเทวดา พระอุโบสถ วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร 
 

  4.3 รูปพลแบก 
    ในศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีทวารบาลอีกประเภทที่ท าสืบต่อจาก
ศิลปะอย ุธยาตอนปลายคือการใช้ร ูปเทวดายืนแท่นเป็นทวารบาลบางครั ้งพบร ูปพลแบก 
ประกอบด้วยยักษ์ วานร หรือรูปบุคคล เช่นเดียวกันกับศิลปะอยุธยาตอนปลายรูปพลแบกดังกล่าว
ไม่ได้มีหน้าท่ีเป็นทวารบาลโดยตรง แต่เป็นการยืมใช้รูปแบบพลแบกที่ฐานอาคารมาใช้ เนื่องจาก
พลแบกเหล่านั้นเป็นผู้ต่ าศักดิ์ทางพระพุทธศาสนา การที่ถูกน ามาใช้เป็นพลแบกรูปทวารบาลเป็น
การยก หรือเพิ ่มความส าคัญให้กับทวารบาล แต่ไม่ได้มีหน้าที่เป็นทวารบาลแต่อย่างใด จาก
ตัวอย่างท่ียกมาศึกษาพบรูปแบบนี้ท่ีบานประตูขนาบประตูประธานท่ีวัดสุวรรณาราม  
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ภาพท่ี 68 พลแบกรูปวานรและยักษ์ พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร 
 
    นอกจากนี้ยังมีการใช้รูปบุคคลที่มีลักษณะคล้ายคนต่างชาติเป็นพล
แบกด้วย เช่นที่วัดสุวรรณาราม บุคคลดังกล่าวมีลักษณะอัปลักษณ์ผิวด า เชื่อว่าคงหมายถึงพวก
มาร เนื่องจากปรากฏรูปบุคคลลักษณะคล้ายกันและบุคคลในชุดชาวต่างชาติจ านวนมากในภาพ
มารผจญท่ีผนังหุ้มกลองฝ่ังตรงข้ามพระประธานภายในพระอุโบสถหลังเดียวกัน ซึ่งมารในที่นี้ช่าง
อาจหมายถึงพวกต่างชาติต่างศาสนา 
 

 
 

ภาพท่ี 69 พลแบกรูปบุคคลท่ีอาจหมายถึงพวกมาร พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร 
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สรุปทวารบาลรูปสัตว์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
  ทวารบาลรูปสัตว์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีทั้งที่ได้รับอิทธิพลและท าสืบต่อจาก
ศิลปะอยุธยาตอนปลาย หรือรับเอาอิทธิพลศิลปะจีน และที่เกิดขึ้นใหม่จากความนิยมในคติเรื่อง
พระสุเมรุซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
  ทวารบาลรูปสัตว์ท่ีพบเพียงล าพังใช้รูปสิงห์ในความหมายของผู้รักษาโดยระยะแรก
ใช้สิงห์แบบเขมรซึ่งรับอิทธิพลจากสิงห์ศิลาในศิลปะเขมร ในสมัยต่อมาเมื่อมีความสัมพันธ์ด้าน
การค้าก ับจีนมากขึ ้นประมาณสมัยร ัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยถึงสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้น าสิงห์ศิลปะจีนมาประดับเป็นทวารบาลในความเชื่อ
เรื ่องผู้รักษาเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากการใช้รูปสิงห์ในศิลปะจีนไม่เพียงสื่อความหมายเรื ่องการ
รักษาศาสนสถานเท่านั้นแต่ยังแฝงความเชื่อเรื่องการอวยพรเข้าไปด้วยโดยเชื่อว่าการประดับสิงห์
เป็นการอวยพรให้มียศขุนนางท่ีสูงขึ้น 
  สัตว์พาหนะของทวารบาลในสมัยรัตนโกสินทร์ส่วนหนึ่งยังคงท าสืบเนื่องจากศิลปะ
สมัยอยุธยาตอนปลายคือนิยมท าเป็นรูปเส้ียวกางเหยียบสิงห์เป็นทวารบาลผู้รักษา พบว่ารูปแบบนี้
เป็นแบบแผนท่ีได้รับความนิยมและพบตัวอย่างหลายแห่ง บางแห่งใช้ประดับประตูคู่ประธานของ
อาคาร และรูปแบบท่ีเกิดขึ้นใหม่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัวคือการใช้รูปเทวา
เหยียบสัตว์หิมพานต์ โดยสัตว์หิมพานต์เหล่านั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับรูปเทวดาและไม่มีหน้าท่ี
เป็นทวารบาลตามคติในด้านใด แต่มีหน้าท่ีเสริมหรือยกความส าคัญให้แก่ทวารบาลรูปเทวดา  
  ทวารบาลท้ังหมดแม้มีท่ีมาท่ีแตกต่างกันแต่ถูกสร้างขึ้น เนื่องในพุทธศาสนาเป็นส่วน
ใหญ่  
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บทที่ 4  
 

สรุปผลการศึกษา 
 
 การใช้รูปสัตว์เป็นทวารบาล และเป็นพาหนะหรือบริวารของทวารบาลรูปเทวดา 
นักรบจีนหรือเสี้ยวกาง และรูปเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์
ตอนต้นในการศึกษานี้ สรุปว่ามีคติความสัมพันธ์และมีอิทธิพลสืบเนื่องกันดังนี้  
 
1. ทวารบาลรูปเสี้ยวกางเหยียบสิงห์ 
 เกิดขึ ้นในศิลปะอยุธยาตอนปลาย จากการรับรูปแบบทวารบาลแบบจีนเข้ามา
ผสมผสานกับทวารบาลรูปเทวดาที่เคยท ามาก่อนหน้าสมัยอยุธยาตอนปลายโดยผนวกรูปสิงห์เข้า
มาซึ่งอาจมีท่ีมาจากแนวคิดเรื่องเทพเจ้ากับสัตว์พาหนะในคติศาสนาฮินดู รูปแบบนี้เป็นแบบแผนท่ี
ใช้สืบเนื่องต่อมาตลอดสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งพบตัวอย่างจ านวนมาก อย่างไรก็ตามบางครั้ง
พบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายมีการใช้รูปสัตว์หรือรูปพลแบกแทนสิงห์บ้างแต่พบน้อยมาก และ
เริ่มพัฒนาการใช้รูปสัตว์ชนิดอื่นแทนสิงห์อีกครั้งหลังสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้ าอยู่หัว 
ทวารบาลรูปเส้ียวกางเหยียบสิงห์ส่ือความหมายในหน้าท่ีทวารบาลผู้รักษา  
 
2. ทวารบาลรูปเทพเจ้าในศาสนาฮินดูบนสัตว์พาหนะ 
  ใช้ในสมัยอยุธยาตอนปลายโดยสัตว์เหล่านั้นไม่ได้มีหน้าที่เป็นทวารบาลแต่มีหน้าท่ี
แสดงลักษณะทางประติมานวิทยาของเทพเจ้าท่ีเป็นทวารบาล รูปเทพเจ้าเหล่านี้พบไม่มากนักโดย
ส่วนหนึ่งต้องการส่ือถึงเทพผู้รับใช้ในพระพุทธศาสนา เช่น พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณที่วัดสระบัว 
จ. เพชรบุรี และส่วนหนึ่งท าเป็นรูปมหาเทพคือรูปพระพรหมทรงหงส์ พระวิษณุทรงครุฑ และพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณท าขึ้นตามคติศาสนาฮินดูอาจเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ เช่น 
บานประตูประดับมุกท่ีสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่ติดไว้ที่บานประตูหอพระมณเฑียร
ธรรมในวัดพระศรีร ัตนศาสดาราม ทวารบาลรูปเทพเจ้าและสัตว์พาหนะเหล่านี ้เป็นรูปแบบ
เฉพาะท่ีท าขึ้นเพียงบางท่ีเท่านั้นไม่ได้ถูกใช้เป็นแบบแผนสืบต่อมา ทวารบาลเหล่านี้สื่อความหมาย
ท้ังด้านการบูชา และการรักษา 
 
3. ทวารบาลรูปเทวดามีสัตว์หิมพานต์เป็นพาหนะ  
  ตัวอย่างที่บานประตูและบานหน้าต่างด้านในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร เป็นรูปแบบท่ีเกิดขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นช่วงท่ีมีความหลากหลายทางศิลปกรรมมาก พระราชนิยมส่วนหนึ่งคือการใช้
สัตว์หิมพานต์บางประเภทท่ีไม่มีในคติไตรภูมิมาก่อน ซึ่งมีบันทึกว่ามีการใช้ในงานพระเมรุ และถูก
น ามาใช้เป็นพาหนะของทวารบาลรูปเทวดา อย่างไรก็ตามเทวดาและสัตว์หิมพานต์เหล่านั้นไม่ได้มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด อีกทั้งสัตว์หิมพานต์ก็ไม่ได้มีหน้าที่ในความหมายของทวาร
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บาลคงสร้างขึ้นเพื่อยกหรือเสริมความส าคัญแก่ทวารบาลรูปเทวดาที่มีหน้าที่ผู้รักษา และรูปแบบนี้
สร้างขึ้นเฉพาะบางแห่งเท่านั้นไม่ได้เป็นรูปแบบท่ีท าสืบต่อกัน  
 
4. ทวารบาลรูปสัตว์ที่พบเพียงล าพัง ในตัวอย่างท่ีศึกษามีรูปสัตว์ดังนี้ 
  4.1 ในสมัยอยุธยาตอนปลายมีการท ารูปนาคไว้ที่ปลายราวบันไดคงท าสืบเนื่อง
ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นโดยมีต้นแบบมาจากศิลปะเขมร แต่การน ามาใช้นั ้นมีความหมายท่ี
แตกต่างกัน ในศิลปะไทยต้ังแต่อยุธยาเป็นคติที่สืบเนื่องในพระพุทธศาสนา รูปแบบในสมัยอยุธยา
ตอนปลายมีพัฒนาการเป็นแบบไทยแล้ว การใช้นาคเป็นทวารบาลนี้นิยมท าเฉพาะที่ราวบันได
เท่านั้น 
  4.2 สมัยอยุธยาตอนปลายมีสัตว์ประเภทอื่นแต่ไม่ได้พบท่ัวไปซึ่งเป็นรูปแบบที่ท าขึ้น
เฉพาะท่ี เช่น กินรี รูปแบบเช่นนี้ท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
  4.3 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนิยมใช้ประติมากรรมรูปสิงห์เป็นทวารบาลในหน้าท่ี
ผู้รักษาก่อน ช่วงแรกรับเอารูปแบบและคติจากศิลปะเขมรแต่น ามาใช้ในพุทธสถาน ต่อมาเมื่อมี
การค้ากับจีนมากขึ้นจึงใช้สิงห์แบบจีน ได้รับความนิยมท่ัวไปจนกลายเป็นแบบแผนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้
ในด้านคตินอกจากจะเป็นผู้รักษาแล้วก็ได้ผนวกคติเรื่องการอวยพรให้มียศขุนนางตามคติจีนด้วย  
 
  ในด้านคติทวารบาลรูปสัตว์และสัตว์พาหนะของทวารบาลในศิลปะอยุธยาตอน
ปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีท้ังท่ีมีหน้าท่ีเป็นทวารบาลโดยตัวของสัตว์เหล่านั้นเอง และที่ท าขึ้น
เพื ่อบอกลักษณะทางประติมานวิทยาของเทพเจ้าที่มีหน้าที่เป็นทวารบาล หรือเสริมอ านาจแก่
ทวารบาลรูปเทวดาและเป็น  ทวารบาลร่วมกันกับเสี้ยวกาง รูปสัตว์ที ่เป็นทวารบาลเหล่านี ้มี
ความหมายในหน้าที่ทวารบาลผู้รักษา และแสดงการบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาคาร แตกต่าง
จากการสร้างรูปทวารบาลในสมัยโบราณท่ีแสดงความหมายเป็นผู้รักษาศาสนสถาน แสดงการบูชา 
หรือเป็นการอ านวยพรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์หรือเกิดความเป็นมงคล 
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