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  วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาประติมากรรมคนแคระที่พบในศิลปะทวารวดีของ
ประเทศไทย ซ่ึงจะเปนการศึกษาทางดานคติและรูปแบบท่ีปรากฏในตัวประติมากรรมท้ัง
ประติมากรรมลอยตัวและประติมากรรมปูนปน โดยศึกษาต้ังแตคติความเช่ือจากทางดานคัมภีร
โบราณตางๆท่ีปรากฏหลักฐานการกลาวถึง รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับคติของคนแคระและ
รูปแบบของประติมากรรมคนแคระของศิลปะอินเดีย รวมถึงในศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่จะ
สงรูปแบบและคติใหกับงานประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดี 
 ผลการศึกษาสรุปไดวาประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดี มีรูปแบบและคติท่ีมา
จากศิลปะอินเดีย โดยคติท่ีปรากฏในศิลปะทวารวดีนั้น ประติมากรรมคนแคระเทียบไดกับ
ประติมากรรมยักษะในศิลปะอินเดีย โดยไดรับรูปแบบและคติมาจากศิลปะอินเดียอยางชัดเจน โดย
ทางดานคติที่ปรากฏประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีมีคติความเช่ือทางดานเปนผูแบกหรือ
ผูคํ้าจุน เปนผูปกปอง และยังแสดงออกถึงความเปนบุคคลสูงศักดิ์และตํ่าศักดิ์อีกดวย  
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 This thesis is concerned with dwarf sculptures founded in Dvaravati art in 

Thailand. The thesis deals with beliefs and styles that occur in both 3d sculpture and stucco, 

studying on beliefs from many scriptures and other documents related to beliefs about dwarf 

and dwarf sculptures in Indian art including SEA art that has an influence on dwarf sculptures 

in Dvaravati art. 

 As a result, dwarf sculptures in Dvaravati art is influenced by Indian art. Dwarf 

sculpture in Dvaravati art could be compared as giant sculpture in Indian art which is clearly 

influenced by Indian art. dwarf sculptures in Dvaravati art are believed to be the beholder, 

guardian and presented social status as well. 
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 กวาวิทยานิพนธฉบับนี้จะสําเร็จลง ผูวิจัยคงมิอาจสามารถฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ มาได
โดยลําพัง เพื่อเปนเกียรติ เพื่อแสดงการระลึกถึงความเกื้อกูลจากบุคคลมากมายท่ีชวยใหวทิยานพินธ
ฉบับนี้สําเร็จลงอยางสมบูรณ และเพ่ือแทนคําขอบคุณอยางสุดซ้ึง ผูวิจัยจึงใครขอกลาวถึงบุคคล
ดังตอไปนี้ 
 ขอบพระคุณอาจารยในภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานท่ี
มอบโอกาสใหแกผูวิจัย ขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. เชษฐ ติงสัญชลี ที่คอยใหคําชี้แนะ 
เอาใจใส และใหความชวยเหลือท้ังในดานวิชาการและดานอ่ืน ๆ แกผูวิจัยตลอดมา ศาสตราจารย
เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม วิธีการทํางาน และวิถีการดําเนินชีวิตของอาจารยสอนใหผูวิจัยรูวาแม
ประวัติศาสตรจะเปนเร่ืองอดีตแตอดีตก็ไมเคยตาย มีงานวิจัยคนความากมายท่ีสามารถเกิดข้ึนได
จากคุณูปการของมิติเวลาท่ีเราคิดวาไมอาจยอนคืนไดอีกเพียงแตจิตวิญญาณของการเปนนัก
ประวัติศาสตรศิลปะตองไมตายไปกอน ศาสตราจารย ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห ท่ีคอยใหคําปรึกษาและ
ถายทอดความรูวิธีการวิจัยตาง ๆ ท่ีมีคุณคาอยางยิ่ง  
 ขอขอบพระคุณ สถานท่ีราชการตาง ๆ ทุกทานท่ีใหความชวยเหลือในการอนุญาตให
เขาไปเก็บขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ราชบุรี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง 
 ขอบคุณเพื่อน ๆ ในภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะทุกคน ท่ีคอยใหความชวยเหลือ ท้ัง
ดานการรวมเก็บขอมูลภาคสนาม และดานการแลกเปล่ียนแนวคิด ขอสมมติฐานตาง ๆ มาโดยตลอด 
 ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ขอบคุณพอ แม พี่และนองทุกคน และกําลังใจสําคัญจากคุณนัยนา   
ม่ันปาน ผูวิจัยคงมิสามารถเอาชนะปญหาตาง ๆ ท้ังจากภายนอกและภายในจิตใจของตนเองไดหาก
ขาดความรัก ความเขาใจ และการสนับสนุนจากทุกคนในครอบครัว 
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