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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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กิตติกรรมประกาศ 
 
 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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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and problematic of the problems) 
 งานศิลปกรรมในวัฒนธรรมทวารวดีท่ีไดรับรูปแบบและแนวความคิดมากจากอินเดีย
นั้นมีอยูมากมายไมวาจะเปน พระพุทธรูป ธรรมจักร และศาสนสถานตาง ๆ นอกเหนือจากงาน
ศิลปกรรมท่ีกลาวมาในขางตนแลวนั้น ศิลปกรรมในศิลปะทวารวดียังพบประติมากรรมบุคคลใน
ลักษณะหนึ่งเปนจํานวนมาก ท้ังเปนงานปูนปน งานสลักอิฐ หรือปรากฏอยูในองคประกอบของ
โบราณวัตถุช้ินอ่ืน ๆ โดยลักษณะเปนบุคคลตัวอวน แขนขาส้ัน เศียรใหญ ซ่ึงอาจเรียกไดวา
ประติมากรรมคนแคระหรือยักษ 0 1 ซ่ึงประติมากรรมลักษณะดังกลาวนั้น ปรากฏพบใหเห็นอยู
บอยคร้ังในงานศิลปกรรมของอินเดีย เชนเดียวกับโบราณวัตถุอ่ืน ๆ อาจเปนไปไดวา ประติมากรรม
คนแคระในศิลปะทวารวดีนั้น อาจไดรับรูปแบบและคติบางอยางมาจากทางอินเดียก็เปนได 
 คติความเชื่อเกี่ยวกับยักษในอารยธรรมอินเดีย พบวามีการเคารพบูชามาต้ังแตสมัยพระ
เวท โดยถือวายักษะ (Yaksas) เปนวิญญาณช้ันสูงท่ีมีความเก่ียวของกับ เอกะ (the one) เปนเสาของ
จักรวาล หรือเปนพลังอันยิ่งใหญ (Mahadyaksham)2 เปนเทพเจาแหงการปกปอง (Angel Guardian)3 
อีกนัยหนึ่งก็อยูในสถานะของวิญญาณช้ันรองเทียบเทากับพวกปศาจ (demon) อมนุษย และคลายกบั

                                                 
 1 การใชคําวา คนะ (Gana) จะใชเรียกสําหรับคนท่ีมีลักษณะตัวเต้ีย แขนขาสัน ทองใหญ 
และอยูเปนกลุม สวนคําวา ยักษะ (Yaksha) จะใชกับบุคคลเดี่ยว หรือองคเดียวเชน กุเวร หรือ ฆเนศ 
(บางคร้ังใชคําวา Dwarf ก็ได เนื่องจากมีลักษณะโดยรวมแลวเหมือนกัน) 
 2 กูรมารสวามี (Coomaraswamy) ไดสรุปผลของความหมายของคําวา Yaksas ในพระ
เวท และอุปนิษัท ไววา “ยักษะ เปนคําท่ีมีความหมายไมตางไปจากความหมายของคําวา พรหมมัน 
อัตมัน มฤตยู อัคนี ปชาบดี และอ่ืน ๆ ท่ีถือเปนวิญญาณเดี่ยว และเปนจุดรวมของทุกส่ิงท่ีแทรกอยู
ในทุก ๆ ส่ิง (ดูเพ่ิมเติมใน F.D.K. Bosch, The Golden Germ an Introduction to Indian 
Symbolism, ([S.l.]: Mouton & Co., 1960), 192. 
 3 Ibid. 
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พวกภูติตาง ๆ 3

4 ตอมาในสมัยหลังพระเวท ยักษะ ไดถูกผนวกเขาไปเปนสวนหน่ึงของศาสนาพุทธ
และศาสนาพราหมณ โดยปรากฏในเอกสารเกาในศาสนาพุทธท่ีช่ือวา อาฏานาฏิยสูตร (Atanatiya 
Suttanta) โดยมีการกลาวถึงยักษะ (Yaksha) วาเปนคําท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ เทพ (Deva, Devata, 
Devaputra) ซ่ึงเปนลักษณะของเทพช้ันสูง โดยปรากฏอยูในกลุมของรายช่ือของเหลาหัวหนายักษ
เชน พระอินทร (Indra) เปนตน4

5  
 ในศาสนาพราหมณ ยักษะ ไดถูกผนวกเขาไปเปนลักษณะของเทพองคตาง ๆ ไมวาจะ
เปน กุเวร หรือ คเนศ 5

6 โดยกุเวร (Kuvera)7 ถือเปนหนึ่งในส่ีของจตุโลกบาลผูยิ่งใหญ เปนหนึ่งใน
แปดของเทพผูปกปองทิศ โดยประจําอยูทางทิศเหนือ และถือเปนผูปกครองของเหลายักษ (Deva 
Yaksaraja) สวนคเนศนั้น เปนบุตรของพระศิวะ อันมีนามวา Ganesa เจาแหงเหลาคณะ (Lord of 
hosts or Ganapathi)7

8 ลักษณะของคเนศน้ันแสดงในรูปแบบของยักษท่ีมีหัวเปนชาง ซ่ึงเปนลักษณะ
ท่ีพบในคณะเชนเดียวกัน 
 ความเช่ือนอกจากยักษะท่ีถือเปนเทพเจาช้ันสูงแลวนั้น ยักษะหรือคนแคระอีกกลุมหนึ่ง
ท่ีเรียกวา คณะ นั้น เปนกลุมคนแคระหรือยักษะท่ีพบปรากฏในคติความเช่ือของอินเดียนั้นสวนมาก
แลวจะถือวาเปนคนแคระท่ีมีสถานะเปนบริวารของเทพตาง ๆ โดยเฉพาะปรากฏในฐานะของ
บริวารของพระศิวะหรือพระคเนศหรืออาจเปนอสูรรายท่ีพระศิวะหรือเทพตาง ๆ ลงมาปราบ 
ตัวอยางเชน การปรากฏเหลาคณะในสถานะบริวารของพระศิวะในฉากตาง ๆ หรือการปรากฏคณะ
ในสวนของภาพสลักท่ีรายลอมอยูรอบฐานเทวาลัยพระศิวะเปนตน 
 

                                                 
 4 Ibid., 194. 
 5 Ibid., 193. 
 6 Ananda K. Coomaraswamy, Yaksas (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1971),   
6-7. 
 7 Kuvera  (กเุวร) ในดานพุทธศาสนาก็ปรากฏเชนกัน แตอยูในนามของ เวสวรรณ 
(Vessavan) หรือ ชัมพล  (Jambhara) 
 8 ช่ือ Ganapathi พบครั้งแรกใน ฤคเวท นั้นไมไดกลาวถึงการเปนคเนศท่ีเปนเจาแหง
คณะ แตหมายถึงพระอินทร และรุทร ซ่ึงตอมาในภายหลัง Ganapathi จึงหมายถึง คเนศ, ดูเพิ่มเติม
ใน Daivajna K. N. Somayaji, Concept of Ganesha (Bangalore: Kalpataru Research Academy, 
1983), 5. 
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  จากคติความเช่ือและรูปแบบตาง ๆ ของยักษะหรือคนแคระท่ีปรากฏในงานศิลปกรรม
อินเดียนั้นไดสงผลทางดานคติและรูปแบบใหแกงานศิลปกรรมตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งงานศิลปกรรมในวัฒนธรรมทวารวดีของประเทศไทยนั้น ได
ปรากฏรูปแบบงานประติมากรรมคนแคระเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะประติมากรรมคนแคระท่ีอยู
ในลักษณะทาทางของการแบกหรือคําจุนส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีปรากฏอยูในองคประกอบตาง ๆ ของงาน
ศิลปกรรมโดยท่ัวไป 
 ตัวอยางทางดานงานศิลปกรรมท่ีพบประติมากรรมคนแคระในวัฒนธรรมทวารวดีนั้น
ไดพบอยูโดยท่ัวไปของสวนลางท่ีรองรับศาสนสถานหรือสวนฐานเชน วัดโขลงสุวรรณคีรี ท่ีเมืองคู
บัว จังหวัดสุพรรณบุรี หรือ ศาสนสถานเขาคลังใน เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณเปนตน โดย
ลักษณะท่ีปรากฏนั้นเปนรูปประติมากรรมบุคคลท่ีอยูในทาทางแบกหรือคํ้าอยูเสมอ หลายคร้ัง
ปรากฏประติมากรรมดังกลาวปะปนในงานประติมากรรมอ่ืน ๆ นอกจากสวนฐานของอาคารดวย
ไมวาจะเปนภาพเลาเร่ือง หรือเปนสวนประกอบของชิ้นงานประติมากรรมเชน แผนหินสลักตอน
ยมกปาฏิหาริยท่ีท่ีฐานชุกชีพระศรีศากยมุณี วัดสุทัศนฯ หรือ ประติมากรรมคนแคระแบกธรรมจักร 
หรือแบกสถูปเปนตน นอกจากเร่ืองตําแหนงท่ีปรากฏของตัวประติมากรรมคนแคระท่ีอยูในท่ีตาง ๆ 
แลวนั้น รูปแบบท่ีปรากฏในประติมากรรมคนแคระในสมัยทวารวดีก็ยังมีหลากหลายแบบ กลาวคือ 
นอกจากการทําประติมากรรมคนแคระเปนรูปมนุษยแลวนั้น บางคร้ังยังปรากฏในรูปแบบของคร่ึง
คนคร่ึงสัตวไดอีกดวย 
 จากการที่กลาวมาในเบ้ืองตนนั้นจะเห็นไดวาประติมากรรมคนแคระท่ีปรากฏอยูในงาน
ศิลปกรรมวัฒนธรรมทวารวดีนั้นมีรูปแบบท่ีมีความคลายคลึงกันกับประติมากรรมคนแคระใน
ศิลปะอินเดียอยูไมมากก็นอย อยางเชนการทําประติมากรรมคนแคระในทาทางแบกหรือคํ้าจุน
บางอยางในงานศิลปกรรมท่ีมีความเหมือนกันในเร่ืองของทาทางแตในสถานะของการแบกหรือ
ตําแหนงท่ีปรากฏนั้นมีความแตกตางกัน เชนในงานศิลปกรรมอินเดียมีการทําประติมากรรมคน
แคระแบกอยูในสวนของเทาแขนหรือข่ืองานงานสถาปตยกรรม แตในวัฒนธรรมทวารวดีมักพบอยู
ในสวนของฐานเปนตน หรือในทางคติแลวนั้นในอินเดียรูปแบบทางคติของคนแคระในเร่ืองตาง ๆ 
จะปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดออกมาในงานของรูปแบบเชน ความสัมพันธท่ีเกี่ยวกับพืชหรือตนไม 
หรือเทพเจาบางองค ก็จะทําประติมากรรมท่ีมีลักษณะสอดคลองกันกับคติเชน การทํากานตนไม
งอกออกมากจากสวนตาง ๆ ของรางกายคนแคระ หรือรูปเทพกุเวร ซ่ึงในลักษณะดังกลาวก็ปรากฏ
ในประติมากรรมในวัฒนธรรมทวารวดีเชนเดียวกัน 
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 ดังนั้นจากการที่กลาวมาในขางตนจะเห็นไดวางานศิลปกรรมคนแคระท่ีพบในอินเดีย
กับท่ีพบในประเทศไทยน้ันมีท้ังความเหมือนและแตกตางกันอยางเห็นไดชัด จากการที่ปรากฏทั้ง
ความเหมือนและความแตกตางดังกลาวนั้นสะทอนใหเห็นถึงการเขามาของวัฒนธรรมอินเดีย
ทางดานศาสนาในชวงระยะแรกของในการรับอารยธรรม อีกท้ังอาจจะยังเกี่ยวกับคติความเช่ือ
ทองถ่ินบางประการท่ีอาจสงผลใหกับรูปแบบงานศิลปกรรมก็เปนได จึงตองทําการศึกษาโดยศึกษา
วิเคราะหทางดานคติความเชื่อและรูปแบบท่ีปรากฏในอินเดียเปนพื้นฐานและนํามาศึกษา
เปรียบเทียบวิเคราะหและจําแนกกับงานศิลปกรรมคนแคระท่ีปรากฏในวัฒนธรรมทวารวดีเพื่อท่ีจะ
ทราบถึงความเหมือนของรูปแบบและคติท่ีรับมากจากอินเดียและความแตกตางกันของสอง
วัฒนธรรม 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective) 
 1. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจถึงคติความเช่ือและรูปแบบของประติมากรรมคนแคระ
ในศิลปะอินเดีย เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาคนแคระในศิลปะทวารวดี   
 2. แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางคติความเช่ือและรูปแบบของประติมากรรม
คนแคระในศิลปะอินเดีย กับความเช่ือทางดานประติมากรรมคนแคระในศิลปะเอเชียตะวันออก
เฉียงใต และในศิลปะทวารวดี 
 3. ศึกษารูปแบบและคติความเชื่อประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีในงาน
ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีปรากฏในศิลปะทวารวดี 
 4. เพื่อทําใหเกิดขอมูลทางดานคติความเช่ือใหม ๆ เพื่อนําไปใชตอบปญหาทางดาน
ประเด็นปญหาอ่ืน ๆ ท่ียังไมสามารถตอบไดงานศิลปะทวารวดี 
 
สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 
 1. ภาพประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีท่ีพบในประเทศไทยน้ัน มีพื้นฐานมา
จากคติความเช่ือและรูปแบบมาจากอารยธรรมอินเดียในสมัยโบราณ โดยในเบ้ืองตนแลวการใชงาน
ท่ีพบโดยท่ัวไปจะเปนเร่ืองของการประดับศาสนสถานหรือส่ิงของตาง ๆ เชนเดียวกับในศิลปะ
อินเดีย แตในบริบทอ่ืน ๆ นั้นประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีนั้นนาจะมีคติความหมายอ่ืน
ไมวาจะเปนเร่ืองทางดานความหมาย การใชงาน บริบททางสังคม รวมถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไมไดมีศึกษา
มากอนอยูในงานศิลปกรรมสมัยทวารวดีก็เปนได 
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 2. ประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีถึงแมจะไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดีย
ก็ตาม แตรูปแบบท่ีปรากฏอาจมีการปรับเปล่ียนเปนลักษณะท่ีเปนลักษณะเฉพาะของศิลปะทวารวดี
เองก็เปนได 
 
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of study) 
 1. ศึกษาการศึกษางานศิลปกรรมในอารยธรรมอินเดียในชวงพุทธศตวรรษท่ี 3-14 และ
ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงกอนพุทธศตวรรษท่ี 19 
 2. ศึกษาวิเคราะหถึงรูปแบบ คติความเช่ือ การใชงาน ความหมายทางดานสังคม และ
บริบทอ่ืน ๆ ของตัวคนแคระในศิลปะอินเดีย เปรียบเทียบและศึกษาการสงอิทธิพลทางดานคติ
ความหมายและตีความบริบทตาง ๆ ใหแกประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีในประเทศไทย 
 
ขั้นตอนการศึกษา (Process of the study) 
 1. รวบรวมขอมูลเอกสารท่ีเกี่ยวของและมีประโยชนตอการวิจัย รวบรวมขอมูลท้ัง
ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ท่ีสามารถทําการศึกษาเบ้ืองตนไดท้ังดานเอกสารและงานศิลปกรรม เชน 
เอกสารคัมภีรทางดานศาสนา เอกสารตางประเทศ รวมถึงเอกสารในประเทศไทยที่มีการกลาวถึง
ประติมากรรมคนแคระ 
 2. รวบรวมขอมูลภาคสนามโดยการสํารวจและการถายภาพ ไดแก ประเทศอินเดีย 
ประเทศศรีลังกา ประเทศอินโดนิเซีย รวมถึงแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดีตาง ๆ ในประเทศไทย 
 3. ดําเนินการวิจัย โดยนําขอมูลจากท้ังสองแหลงในขางตนมาวิเคราะหและประมวลผล
โดยอาศัยขอมูลทางดานเอกสาร และการสํารวจ เพ่ือตอบสมมุติฐานทางดานรูปแบบและคติความ
เช่ือในศิลปะตาง ๆ และเพื่อเปรียบเทียบตีความกับประติมากรรมในประเทศไทย 
 4. วิเคราะหผลท่ีไดจากการตีความและการวิจัยรูปแบบศิลปะ และนําผลที่ไดมาพิจารณา
รวมกับหลักฐานทางดานเอกสารประวัติศาสตร เพื่อตอบปญหาและตีความทางดานคติและรูปแบบ
ของประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดี 
 5. สรุปผลการศึกษาและเสนอผลงานการศึกษา 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Contribution of the study) 
 1. ทราบถึงรูปแบบและคติความเช่ือการนับถือคนแคระในอารยธรรมอินเดียในสมัย
โบราณ 
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 2. สามารถสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางคนแคระในอารยธรรมอินเดียใน
สมัยโบราณ กับคติความเช่ือเร่ืองคนแคระในศิลปะทวารวดี 
 3. เพื่อใหเห็นรูปแบบและการใชงานของคนแคระในศิลปะอินเดีย ศิลปะในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และศิลปะทวารวดีในประเทศไทย 
 4. เพื่อพื้นฐานในการศึกษาคติความเช่ือทางดานคนแคระและประติมากรรมอ่ืน ๆ ท่ีมี
ความเกี่ยวของในศิลปะชวงหลังพุทธศตวรรษท่ี 19 ในประเทศไทย 
 
คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา (Definition) 
 คนแคระ ในความหมายโดยท่ัวไปในปจจุบัน หมายถึง บุคคลท่ีตัวเล็ก อวน มี แขนขา
สั้น ดังที่ปรากฏในเรื่องราวตาง ๆ ทั่วโลกรวมถึงนิยายหรือนิทานในปจจุบัน แตในประเทศ
อินเดียนั้นลักษณะของคนแคระนั้น เปรียบเทียบไดกับยักษ 8 9 ซึ่งประติมากรรมบุคคลที่มีลักษณะ
ดังกลาวในบทของอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะใชคําวายักษะ เพื่อใหตรงกับขอมูลทาง
เอกสาร สวนในประเทศไทยจะเรียกประติมากรรมดังกลาววาเปนประติมากรรมคนแคระ ดังนั้น
ในการศึกษา ถากลาวถึงประติมากรรมยักษ หรือยักษะ ก็เทียบไดกับคําวา คนแคระ ในศิลปะ
ทวารวดีในประเทศไทย 

                                                 
 9 ยักษ  หรือ ยักษะ (Yaksas) ในอินเดียมีลักษณะเหมือนกับ คนแคระ หรือ คณะ (Gana) 
โดยจะใชเรียกสําหรับคนท่ีมีลักษณะตัวเตี้ย แขนขาสัน ทองใหญ และอยูเปนกลุม สวนคําวา ยักษะ 
มักจะใชกับบุคคลเด่ียว หรือเทพองคเดียวเชน กุเวร หรือ คเณศ (บางคร้ังใชคําวา Dwarf ก็ได 
เนื่องจากมีลักษณะโดยรวมแลวเหมือนกัน) อีกท้ัง ยักษะ ท่ีปรากฏในงานศิลปะกรรรมในอินเดีย มี
ลักษณะคลายกับปฏิมากรรรมคนแคระท่ีพบในงานศิลปกรรมทวารวดีเปนจํานวนมาก แตอยางไรก็
ตามในอินเดียจะเรียกประติมากรรมดังกลาววา ยักษะ  
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บทท่ี 2 
 

คติความเชื่อเร่ืองยักษะในศิลปะอินเดีย 
 

 คนแคระ ในความหมายโดยท่ัวไปในปจจุบัน หมายถึง บุคคลท่ีตัวเล็ก อวน ทองใหญ มี 
แขนขาส้ัน ดังท่ีปรากฏในเร่ืองราวตางๆท่ัวโลกรวมถึงนิยายหรือนิทานในปจจุบัน แตในประเทศ
อินเดียเม่ือกลาวถึงเร่ืองคนแคระ มักจะมีความหมายหรือมีความเกี่ยวของกับคติความเช่ือเร่ืองยักษ 
หรือ ยักษะ มากกวา ดังน้ันการศึกษาเร่ืองคนแคระในสมัยทวารวดีจึงตองกลับไปตรวจสอบเก่ียวกับ
เร่ืองราวของยักษะในอินเดียเปนแหลงตนกําเนิดความเช่ือเร่ืองคนแคระใหกับทางศิลปะทวารวดี 
 
คติความเชื่อเร่ืองยักษะในศาสนาพราหมณ 
 1. คติความเชื่อพื้นเมืองเกี่ยวกับยักษะกอนเขามาของชาวอารยัน 
  ในอารยธรรมโบราณของอินเดียนั้น มีลัทธิความเชื่อตางๆมากมายแพรหลายอยูใน
กลุมชนด้ังเดิมของอินเดีย ท่ีไมใชพวกชาวอารยัน โดยลัทธิการบูชาเทพ หรือวิญญาณส่ิงตางๆท่ี
ปรากฏอยูในธรรมชาติ ซ่ึงอาจเรียกไดวา ภูติ 0 1 โดยคุณสมบัติของเทพหรือวิญญาณในธรรมชาติท่ี
มนุษยบูชานั้น มักจะมีความเกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณเปนหลัก เนื่องจากสังคมเกษตรกรรม 
การเพาะปลูก เล้ียงสัตว หรือการออกดอกออกผล การใหกําเนิด เร่ืองดังกลาวเช่ือวาเปนเร่ืองของ
วิญญาณท่ีบันดาล ส่ิงตางๆเกิดจากวิญญาณท่ีสิงสู ดังนั้นการเคารพบูชาวิญญาณเพื่อใหไดผลสําเร็จ
ในดานตางๆ จึงเปนความเช่ือและทําใหเกิดการเคารพบูชา ดังปรากฏหลักฐานท่ีคนพบในเมือง
โบราณเชนท่ี โมเหนโชดาโร กับ เมืองฮารัปปา  และชุมชนโบราณบริเวณอินเดียใต โดยคุณสมบัติ
ของการบันดาลความอุดมสมบูรณ และในธรรมชาติทุกส่ิงจะมีวิญญาณส่ิงสูนั้น ท่ีปรากฏในแนวคิด
สมัยกอนพระเวทนั้นกอใหเกิดลัทธิการบูชาออกไดเปน การบูชาพระแม และการบูชาวิญญาณของ
ธรรมชาติ ซ่ึงแนวคิดท้ังสองดังกลาวจะมีความสัมพันธใหกับคุณสมบัติของยักษะในเวลาตอมา 

                                                            

 1 ภูติ (Bhutas) ความหมายท่ีปรากฏหมายถึง ลัทธิการนับถือวิญญาณท่ีปรากฏในสมัย
อินเดียยุคเกา ตอมาในสมัยพระเวทจะมีความเกีย่วของกบั รุทร (Rudra);  Vettam Mahi, 
Puranic encyclopaedia: a comprehensive dictionary with special reference to the Epic 
and Puranic literature (Delhi: Motilal Banarsidass, 1975), 145. 
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  1.1 ลัทธิการนับถือพระแมหรือเทพีแหงความอุดมสมบูรณ 
   การนับถือบุรุษเพศหรือสตรีในฐานะของผูนําความอุดมสมบูรณมาใหถือเปน
แนวคิดหรือคติท่ีเกาแกท่ีแพรหลายในสังคมสมัยกอนประวัติศาสตรมาจนถึงสมัยท่ีมีการนับถือ
ศาสนา  ในสังคมการลาสัตวบุรุษไดรับการยกยองในฐานะนักรบและผูนํา สวนในสังคมกสิกรรม
นับถือสตรีเพราะเช่ือวาการท่ีสตรีสามารถทําใหกําเนิดทารกไดยอมหมายถึงวามีอํานาจท่ีทําใหเกิด
ความอุดมสมบูรณแกพืชพันธุธัญญาหารไดเชนกัน 
   หลักฐานของการนับถือพระแมในชุมชนโบราณสมัยกอนการเขามาของชาว
อารยันนั้นพบมากเปนงานประติมากรรม โดยมักจะทําเปนประติมากรรมรูปสตรีในลักษณะ
ตางๆกัน เชน ประติมากรรมท่ีพบในเมือง Kambhatti Todanad2 เปนประติมากรรมสตรีท่ีนั่งและอุม
เด็กอยู  หรือ ประติมากรรมสตรีท่ีพบท่ีเมืองโมเหนโชดาโร2

3  ก็แสดงใหเห็นถึงการนับถือสตรีหรือ
เพศหญิงปรากฏอยูเชนเดียวกัน 
  1.2 ลัทธิการบูชาวิญญาณธรรมชาติ 
   ลัทธิการบูชาตนไมในชุมชนสมัยโบราณนั้น เกิดจากความเช่ือท่ีวาในตนไม
หรือสถานที่ตางๆท่ีอยูนั้นมีเทพเจาหรือวิญญาณอาศัยอยู โดยอาจเรียกไดวาเปนรุกขเทวดาหรือรุข
เทพี เปนผูทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงตางๆกับสภาพของตนไมในสภาพฤดูท่ีแตกตางกันไป และ
เทพเหลานั้นยังสามารถบันดาลความสุข โชคลาภแกมนุษยได ทายสุดจึงปรากฏการสรางรูปเคารพ
หรือสถานท่ีสําคัญหรือบางส่ิงเปนตัวแทนของรุขเทวดาข้ึนเพื่อการบูชา  
  หลักฐานในการยืนยันของการนับถือบูชาวิญญาณธรรมชาติ เชน ตนไม พื้นดิน หรือ
สวนตางๆของธรรมชาตินั้นพบไดมาก โดยปรากฏอยูในตราประทับดินเผาท่ีพบในเมืองโมเหนโช
ดาโรและเมืองฮารัปปา ตัวอยางเชน ตราประทับดินเผาท่ีปรากฏบุคคลท่ีมีเขายื่นอยูในตนโพธ์ิ 
(Pipal Tree) ปรากฏแถวบุคคลเจ็ดคนยืนเรียงกันในแนวเดียว ไมสามารถระบุเพศได ทําผมแบบผูก
เปย โดยยืนอยูหนาตนโพธ์ิ (Pipal Tree)3

4 ภาพดังกลาวแสดงใหเห็นถึงลัทธิการบูชาวิญญาณ
ธรรมชาติหรือตนไมท่ีภายในมีรุขเทวดาสิงสูอยูภายใน  

                                                            

 2 Charu Chandra Das Gupta, Origin and Evolution of Clay Sculpture (Calcutta: 
University of Calcutta, 1961), 16. 
 3 Ibid., 45. 
 4 Bridget Allchin, The rise of civilization in India and Pakistan (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1982), 214. 
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  ถึงแมจะปรากฏหลักฐานทางดานศิลปกรรมท่ีชวยยืนยันแนวคิดเกี่ยวกับลัทธิการ
บูชาส่ิงท่ีอยูเหนือธรรมชาติของชุมชนสมัยโบราณกอนท่ีชาวอารยันจะเขามาในอินเดียก็ตาม แตก็
ไมสามารถสรุปหรือกลาวไดวา ลัทธิความเชื่อพื้นเมืองดังกลาวขางตนเปนลัทธิท่ีเกี่ยวของกับการ
บูชายักษโดยตรง เนื่องจาก ส่ิงท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมในท่ีพบนั้น ไมไดปรากฏคุณสมบัติ
โดยรวมแตแยกคุณสมบัติแตละอยางชัดเจน ดังเชนประติมากรรมสตรี ในท่ีนี้หมายถึงความอุดม
สมบูรณ การใหกําเนิด รูปบุคคลในตนไม ในท่ีนี้หมายถึงวิญญาณแหงธรรมชาติ โดยวิญญาณมี
คุณสมบัติท้ังใหคุณและโทษ4

5 ซ่ึงคุณสมบัติท่ีแยกกันอยางชัดเจนนี้ สะทอนใหเห็นถึงแนวความคิด
คนละแนวคิด แตก็ปฏิเสธไมไดเชนกันวารากฐานทางดานความเช่ือดังกลาว คือการนับถือเพศแม 
(ความอุดมสมบูรณ) และเร่ืองวิญญาณแหงตนไม พื้นดิน (การใหคุณใหโทษ) จะเปนคุณสมบัติท่ี
สําคัญ ท่ีมีผลตอการนับถือหรือการสงอิทธิพลดานคติความเช่ือเกี่ยวกับยักษท่ีจะเขาสูศาสนาตางๆท่ี
จะเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาตอมา 
 2. คติความเชื่อเร่ืองยักษะสมัยอารยัน (พระเวท) 
  ภายหลังท่ีชาวอารยันบุกเขามาในอินเดียในระยะแรกนั้น ชาวอารยันไดขับไลชน
พื้นเมืองไปสูอินเดียใต5 6 และเกิดการต้ังชุมชนข้ึนของชาวอารยัน  เดิมทีนั้นชาวอารยันเปนกลุมคนท่ี
ไมไดตั้งถ่ินฐานเปนหลักแหลง มีอาชีพเล้ียงสัตว มีการนับถือเทพเจาโดยสวนมากเปนเทพเจาทาง
ธรรมชาติ ซ่ึงปรากฏอยูในวรรณกรรมท่ีเรียกวา พระเวท6

7 ในคัมภีรพระเวทของพวกชาวอารยันนั้น 
ประกอบไปดวย 3 สวนดวยกัน คือ ฤคเวท ยชุรเวท และสามเวท แลวภายหลังมีการแตงเพิ่มเปนอีก 
1 คือ อาถรรพเวท โดยสวนสําคัญท่ีสุดของพระเวท คือ ฤคเวท ท่ีเปนสวนรวบรวมคําสวดออนวอน
หรือการบูชาเทพตางๆ โดยมีคําโศลกอยูถึง 1028 โศลก7

8 

                                                            

 5 ตราประทับในอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ บางช้ินปรากฏรูปบุคคลท่ีออกมาจากตนไม มี
ลักษณะดุราย ตอสูกับสัตวรายดวยเชนกัน คุณลักษณะดังกลาวแสดงถึงคุณสมบัติของวิญญาณวามี
ท้ังใหคุณและใหโทษ, Ibid., 211 
 6 เพ็ชรี สุมิตร, ประวัติอารยธรรมอินเดีย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2520), 
44. 
 7 เร่ืองเดียวกัน, 46. 
 8 Arthur Berriedale Keith, The Religion and philosophy of the Veda and Upanishads 
(Delhi: Motilal Banarsidass, 1976), 1. 
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  ในคัมภีรฤคเวทนั้นไมมีการกลาวถึงคําวา ยักษะ8

9 แตมีลักษณะบางประการของเทพ
เจาท่ีปรากฏอยูในพระเวท วานาจะมีความเกี่ยวของกับยักษะไดในสมัยหลัง โดยเทพท่ีปรากฏอยูใน
ฤคเวทนั้นไดแก พระอินทร (Indra) อัคนี (Agni) คนธรรพ (Gandharva) และ รากษส (Raksasas) 
  พระอินทร (Indra) ในฤคเวทนั้น ถือเปนเทพท่ีมีการเอยนามถึงมากท่ีสุดองคหนึ่ง 
โดยมีการกลาวถึงพระอินทรมากถึง 250 บท ซ่ึงถือวาเปนจํานวนมากถึงหนึ่งในส่ีของฤคเวท 9

10 
ลักษณะของพระอินทรนั้นมีกลาวไวหลากหลาย แตในคุณสมบัติท่ีคลายหรือเกี่ยวของกับยักษะใน
สมัยหลังนั้น ไดแก การนิยมดื่มน้ําโสมะ ซ่ึงปรากฏใหเห็นอยูบอยคร้ังมากในการกลาวถึงพระ
อินทรแตละคร้ัง ตองมีการพูดถึงการดื่มโสมะดวยเสมอ 1 0

11 ผูเปนท่ีช่ืนชอบในการรองเพลง 1 1

12 ชอบ
การทองเท่ียวไปมา12

13 เปนผูท่ีรํ่ารวย เจาแหงสมบัต1ิ3

14 เจาแหงผูปกปองรักษา14

15 นอกจากนั้นยังปรากฏ
โศลกท่ีกลาวถึงลักษณะกายภาพของพระอินทรวาเปนผูท่ีมีกายใหญ และภายในทองสามารถเก็บ
น้ําโสมะไวไดมาก หรือดื่มมากจนรูสึกเหมือนมีคล่ืนของมหาสมุทรอยูภายใน15

16 
   อัคนี (Agni) อัคนีเปนเทพเจาท่ีสําคัญไมนอยไปกวาพระอินทร เนื่องจากอัคนีเปน
เทพผูท่ีเปนศูนยกลางของพิธีท่ีเกี่ยวของกับการบูชาหรือพิธีกรรมเสมอ โดยลักษณะของอัคนีมีการ
กลาวถึงในหลายๆ แบบเชนเดียวกับเทพองคอ่ืนๆ ในพระเวท แตอยางไรก็ตามอัคนีนั้นบางคร้ังมี

                                                            

 9 จากการตรวจสอบ index ของหนังสือ The Hymns of Rgveda  ของ  Ralph T.H. 
Griffith ไมปรากฏคําวา Yaksas  ดังนั้นจึงสรุปวา ใน Rgveda ไมมีการกลาวถึงคําวายกัษะ  
 10 Fredrich Max Muller, The Vedas (Delhi: Indological Book House, 1969), 54.  
 11 การดื่มโสมะของพระอินทร เปนผูช่ืนชอบในการดื่มโสมะ เจาแหงโสมะ พบเห็น
ปรากฏในโศลกของฤคเวทท่ีกลาวถึงพระอินทรเปนจํานวนมาก เชน ในโศลกท่ี 4, Hymn IV. Come 
thou to our librations, drink of Soma, Soma-drinker thou!!, Ralph T. H. Griffith,  The Hymns of 
Rgveda (Delhi: Motilal Banarsidass, 1999), 3. 
 12 Hymn IV, Go to the wise unconquered one, ask thou of Indra, Skilled in song, Ibid. 
 13 Hymn IV, Or whether, God of wondrous deeds, all our true people call us blest, Ibid. 
 14 Hymn V, To him the richest of the rich, the Lord of treasure excellent, Ibid. 
 15 Hymn XVII, Guardian of men, ye ever come with ready succor at the call, Ibid., 10. 
 16 Hymn VIII, His belly, Drinking deepest draughts of Soma, like an ocean swells, 
Ibid., 5. 
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คุณสมบัติวามีความเก่ียวของกับมนุษยโดยถือวาเปนเทพแหง คฤหบดี หรือ นายของบาน16

17 รวมถึง
การดื่มน้ําโสมะในพิธีกรรม ซ่ึงลักษณะดังกลาวคือคุณสมบัติในภายหลังของยักษะเชนเดียวกัน 
  รากษส (Raksasas) รากษส เปนช่ือของอสูรรายหรือศัตรูกับเหลาเทพท่ีปรากฏใน
พระเวท ในฤคเวทปรากฏช่ือของรากษสมากกวา 50 โศลก ในลักษณะของภูติผีปศาจหรือวิญญาณ
รายท่ีคอยกอกวนพิธีกรรม หรือทําอันตรายตอมนุษย 1 7

18 ลักษณะของรากษสไดถูกบรรยายไวใน
หลายลักษณะไมวาจะเปนปศาจ 18

19 สุนัข 1 9

20 นกฮูก หรือนกประเภทตางๆท่ีออกหากินเวลากลางคืน2 0

21 
นอกจากนั้นรากษสในรูปแบบท่ีเปนมนุษยก็มีกลาวไวเชนเดียวกัน โดยจัดวาเปนพวก ยาตุธาน 
(Yatudhana) ซ่ึงอยูในกลุมเดียวกับรากษส หรือพอมดหมอผี (Sorcerer)22 บางคร้ังปรากฏเปนใน
ลักษณะมีสองปาก สามหัว ส่ีตา หาขา แสดงความดุราย อยูกันแบบครอบครัว และมีกษัตริยคอย
ปกครอง2 2

23 อาศัยอยูในปา23

24 มักจะถูกปราบดวยเทพ โดยเฉพาะพระอินทรกับอัคนี จากลักษณะของ
รากษสท่ีบรรยายในฤคเวทนั้น สะทอนใหเห็นถึงความดุราย ปาเถ่ือน ความเปนศัตรูและความช่ัวราย 

                                                            

 17 อุดม รุงเรืองศรี, เทวดาพระเวท (เชียงใหม: คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2523), 62.  และปรากฏใน Hymn LXXXVIII, …….Agni Vaisvanara…….Lord of Living Being, 
Ralph T. H. Griffith, The Hymns of Rgveda, 600. 
 18 Arthur Berriedale Keith, The Religion and philosophy of the Veda and Upanishads, 
237. 
 19 Hymn XXII, Indra and Agni, Mighty Lords of our assembly, crush the Fiends, 
Ralph T.H. Griffith,  The Hymns of Rgveda, 12 
 20 Hymn CI, Drive ye away the dog, my friends, drive ye the long-tongued dog away, 
Ibid., 521. 
 21 Arthur Berriedale Keith, The Religion and philosophy of the Veda and Upanishads, 
237. 
 22 Hymn CIV, who with false tongue hath called me Yatudthana (as Raksasas), Ralph 
T.H. Griffith, The Hymns of Rgveda, 386. 
 23 Arthur Berriedale Keith, The Religion and philosophy of the Veda and Upanishads, 
237. 
 24 Hymn IV, O Agni, spread thee out before us: burn down our foes, Ralph T.H. 
Griffith, The Hymns of Rgveda, 203. 
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ซ่ึงลักษณะดังกลาวจะเปนคุณสมบัติบางประการของยักษะในชวงหลัง รวมถึงใน อถรรพเวท มีการ
กลาวถึง ช่ือของ กุเวร หรือ ไวสรวรรณ นั้นคือผูปกครองของเหลารากษส24

25 

  คนธรรพ (Gandharvas) ปรากฏอยูในฤคเวท โดยกลาวถึงเปนอมนุษยเพศชาย ซ่ึง
เปนคูกับนางอัปสร โดยปรากฏนามอยูถึง 20 คร้ังในฤคเวท25

26 คนธรรพมักเปนเทพท่ีมักเกี่ยวของกับ
เทพองคอ่ืนๆในพระเวทเสมอ ไมวาจะเปนอัคนี 2 6

27 พระอินทร หรือโสมะ 2 7

28 คนธรรพจัดเปนเทพที่
ปรากฏอยูในบรรยากาศหรือยืนอยูบนขอบโคงของสวรรค มีความสนิทสนมกับพระอาทิตย นกแหง
ตะวันและมาเทียมรถของพระสูรยะ 2 8

29 นอกจากนั้นคุณสมบัติของคนธรรพในพระเวทนั้น ยัง
กลาวถึงความเกี่ยวของกับโสมะอยูเสมอ โดยถือวาเปนผูปกปองโสมะ และมีความเกี่ยวของกับน้ํา 
อีกดวย2 9

30 ในอถรรพเวทกลาวถึง คนธรรพวาเปนเพศชาย ท่ีแข็งแรง สวยงาม และเปนผูเลนดนตรี 
อีกทั้งเปนผูสงสารระหวาง วรุณและมนุษย30

31 
  ในฤคเวทนั้นถึงแมไมปรากฏการเอยถึงนามวา ยักษะ ในคัมภีรก็ตาม แตก็ไดปรากฏ
รายนามของเทพหลายองคท่ีลวนมีคุณสมบัติท่ีปรากฏในยักษะสมัยหลังท้ังส้ิน ไมวาจะเปนพระอินทร 
อัคนี รากษส และคนธรรพ ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวของยักษะท่ีปรากฏนั้น ในสมัยหลังจะเปนพื้นฐาน
ใหกับคติความเช่ือที่เกี่ยวของกับยักษะ ท่ีจะปรากฏแพรหลายหรือมีมากข้ึนในชวงเวลาตอๆ มา 
 3. คติความเชื่อเร่ืองยักษะสมัยชวงพราหมณะ-อุปนิษัท 
  ในชวงเวลาหลังจากคัมภีรพระเวทไดปรากฏออกมาแลวนั้น ในชวงสมัยตอมา
ปรากฏคัมภีรเลมเสริมหรือคอยอธิบายเพิ่มเติมจากคัมภีรพระเวทประกอบดวย คัมภีรพราหมณะ
และอุปนิษัท ในคัมภีรดังกลาวไดมีการกลาวถึงคุณสมบัติหรือขยายความของเหลาเทพท่ีปรากฏใน
คัมภีรพระเวทเพ่ิมเติมมากข้ึน ไมวาจะเปนในสตปาถ พราหมณะ (Satapatha Brahmana) ท่ีมีการ
กลาวถึง รากษส และ คนธรรพ 

                                                            

 25 Arthur Berriedale Keith, The Religion and philosophy of the Veda and Upanishads, 
238. 
 26 Ibid., 179. 
 27 Ralph T. H. Griffith, The Hymns of Rgveda, 591. 
 28 Ibid., 528. 
 29 Arthur Berriedale Keith, The Religion and philosophy of the Veda and Upanishads, 
179. 
 30 Ibid. 
 31 Naama Drury,  Sacrificial Ritual in the Satapatha Brahmana (Delhi: Motlal 
Banarsidass, 1981), 50. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 13 

  รากษส ใน สตปาถ พราหมณะ มีการกลาวถึงพิธีกรรมบางอยางท่ีเกี่ยวของกับการ
บูชาเลือดใหแก รากษส 3 1

32 แสดงใหเห็นถึงความโหดรายหรือความเกรงกลัวในอํานาจของรากษส 
อีกท้ังแสดงถึงคุณสมบัติของยักษะในดานท่ีดุราย ไดอยางชัดเจน นอกจากนั้นยังมีการปรากฏช่ือ 
กุเวร ไวสรวรรณ โดยกลาวถึง กุเวรนั้นเปนผูปกครองของเหลารากษส เจาแหงวิญญาณและปศาจ มี
อํานาจในการส่ังการเหลาอสูรรายหรือวิญญาณท่ีช่ัวราย อีกท้ังยังเปนผูดูแลทรัพยสมบัติ และเหลา
แรมีคาท้ังหมดท้ังปวงในโลกน้ี32

33 
  นอกจากนั้นใน สตปาถ พราหมณะ ยังมีการจําแนกเหลาประเภทและคุณลักษณะ
ของรากษสไวโดย กลาวถึง รากษสนั้นคือ ตัวตนที่กระทําช่ัว เปนผูขโมย เปนผูเช่ียวชาญในเร่ือง
การหลอกหลวง และบางคร้ังมีช่ือเรียกหลากหลายเชน ผูลา ผูขโมยของในพิธีกรรม ผูแข็งแรงใน
กลางคืน ผูเดินทางกลางคืน ตัวกินซากศพ ผูดื่มเลือด33

34 
  คําวา ยักษะ (Yaksa) ปรากฏข้ึนคร้ังแรกใน Jaiminiya Brahmana35 โดยกลาวถึง 
รายช่ือหลายส่ิง ไมวาจะเปน Gandhavas Apsaras Serpent  Yaksas Raksases เทียบเทาไดกับภูติ35

36 
โดยเฉพาะในคัมภีรคฤหยสูตร (Grhya Sutras)3 6

37 ตางมีกลาวไวโดยแพรหลาย 3 7

38 แตอยางไรก็ตาม
ความหมายท่ีปรากฏก็ไมมากไปกวา เปนส่ิงท่ีแปลกประหลาดใจ ในแนวคิดดังกลาวหมายถึง
วิญญาณ หรือความชาญฉลาด โดยรวมอาจหมายถึง กุเวร38

39 ท่ีปรากฏในคัมภีรพราหมณะท่ีกลาวไป
ในขางตนแลวนั้น จากการท่ีปรากฏคําวายักษะและถูกจัดรวมเทียบเทากับกลุมภูตินั้น สะทอนให
เห็นถึงคุณสมบัติของยักษะวามีความสัมพันธรวมกัน 
  ในสมัยพราหมณะ-อุปนิษัท จะเห็นไดชัดเจนวา แนวความคิดของเร่ืองยักษะไดเร่ิม
ถูกผนวกรวมเขากับคุณสมบัติของเทวดาและอมนุษยอ่ืนๆ เชน กุเวร มีการกลาวถึงบอยมากใน
ฐานะของผูปกครองของเหลาอมนุษย เชน รากษส หรือยักษะ  

                                                            

 32 Naama Drury, Sacrificial Ritual in the Satapatha Brahmana, 29. 
 33 Ibid., 52. 
 34 Ibid. 
 35 Ananda K. Coomaraswamy, Yaksas (New Delhi: Munshiram Monohalal, 1980), 5. 
 36 Ibid., 213. 
 37 Ibid., 5. 
 38 เชนคัมภีร Sankhayana Grhya Sutra, Asvalayana Grhya Sutra, Paraskara Grhya 
Sutra เปนตน, Ibid. 
 39 Ibid. 
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 4. คติความเชื่อเร่ืองยักษะในวรรณกรรมสมัยมหากาพย 
  แนวความคิดการนับถือบูชายักษะในชวงเวลาดังกลาวปรากฏใหเห็นอยูใน
วรรณกรรมทางศาสนาพราหมณท่ีสําคัญในอินเดีย คือ มหากาพยรามายณะ โดยเปนกาพยท่ีสอนถึง
คุณงามความดีของศีลธรรมจรรยา โดยธรรมะท่ีสําคัญซ่ึงปรากฏอยูในเรื่องราวคือ ธรรมะตองชนะ
อธรรม อันเปนเร่ืองสงครามระหวางมนุษยซ่ึงเปนเทพเจาอวตารกับยักษ ซ่ึงสันนิฐานวาแตงข้ึนในชวง 
2400 ปมาแลว หรือราวตนสมัยพุทธกาล39

40 จุดท่ีนาสนใจในวรรณกรรมเร่ืองนี้อยูตรงท่ีสถานท่ีและตัว
ละคร มีนักวิชาการการหลายทานไดศึกษาและไดมีแนวคิดวา การรบระหวางพระราม (อวตารของพระ
วิษณุ) กับ ราวณะ (Ravana) เปนการรบกันระหวางชาวอารายันและดราวิเดียน โดยชาวอารยนัไดบุกรุก
ลงไปทางอินเดียตอนใต และขับไลชนพื้นเมืองท่ีอยูแตเดิมออกไป โดยชนพื้นเมืองอาจมีลักษณะผิวดํา 
ผมหยิก ริมฝปากหนา และไมไดนับถือศาสนาพราหมณ จึงสันนิษฐานวาชาวอารยันไดตั้งช่ือใหชน
เหลานั้นวา รากษส หรือ ยักษ 4 0

41 หรือการรบกันระหวางชาวอินเดียกับชาวลังกา โดยมนุษยคือชาว
อารยัน สวนรากษสหรือยักษคือชาวลังกา 
  ในรามายนะไดมีการกลาวถึงวา ราวณะ เปนผูครองเมืองลงกา (Lanka) และเปน
ผูปกครองครองเหลารากษส 4 1

42 รวมถึงยักษหรือรากษสท่ีปรากฏในเรื่องก็มีความเกี่ยวของกับทาว
กุเวร42

43 ในรามายนะนอกจากเร่ืองราวท่ีปรากฏแลวนั้นในแนวคิดแฝงท่ีปรากฏในเร่ืองนั้นยังสามารถ
แบงช้ันบุคคลท่ีปรากฏไดตามระดับความดีงามอีกดวย ดั่งเชน ผูท่ีมีจิตวิญญาณท่ียิ่งใหญและความ
เปนอมตะ เทียบไดกับของพระเจาสูงสุด บุรุษท่ีบริสุทธ์ิเทียบเทากับยักษะและรากษส บุคคลท่ีอยูใน
ดานมืด (ช่ัวราย) เทียบเทากับ เปรตและภูต4ิ3

44 

                                                            

 40 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, บทละครเรื่องรามเกียรติ์และบอเกิด
รามเกียรติ์ ในพระราชนิพนธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ฉบับหอสมุดแหงชาติ (พระ
นคร: ศิลปบรรนาคาร, 2504), 865. 
 41 ปรีชา นุนสุข, อิทธิพลของมหากาพยรามายณะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2524), 26. 
 42 Kamala Subramaniam, Ramayana (Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1983), 6. 
 43 Ibid., 7. 
 44 Ananda  K. Coomaraswamy, Yaksas, 5-6. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 15 

  ทางดานวรรณกรรมมหาภารตะ (Mahabharata)  ซ่ึงเกิดในชวงระยะหลัง รามายนะ 
เล็กนอยนั้นมีการกลาวถึงยักษะดวยเชนกัน โดยมีการกลาวถึงวา ยักษะอยูในกลุมท่ีอยูต่ํากวาพวก
เทวดา แตอยูเหนือกลุมพวกผีและภูติ และจําแนกออกไดยากจากพวกเทพและเทวดา บอยคร้ัง
ปรากฏอยูในปา มักมีความออนโยนแตก็ไมเสมอไป ดั่งเชนพวกรุกขเทวดา (Vanadevatas)44

45 
 5. คติความเชื่อเร่ืองยักษะในสมัยปุราณะ 
  ยุคปุราณะ ถือเปนยุคทางศาสนาของศาสนาพราหมณท่ีข้ึนสูจุดท่ีปรากฏภาพใหเห็น
อยางชัดเจนในดานการนับถือเคารพบูชา เกิดการแขงขันกันระหวางลัทธิตางๆในศาสนา แตอยางไร
ก็ตามการกําหนดอายุในยุคปุราณะนั้นกําหนดไดยาก เช่ือกันวายุคปุราณะไมเกาไปกวาพุทธ
ศตวรรษท่ี 446 
  ในยุคสมัยปุราณะบรรดาเทพเจาท่ีมีความสําคัญเกี่ยวของกับยักษะนั้นมีอยูหลายองค 
โดยหลักแลวท่ีมีความเกี่ยวของกันโดยตรงนั้นก็คือทาวกุเวร (Kubera)  
  5.1 เทพกุเวร (Kubera) 
   ทาวกุเวร (Kubera) เปนเทพเจาแหงยักษะทั้งปวง และไดรับการยกยองวาเปน
เทพแหงความมั่งค่ังและโลกบาลองคหนึ่งในศาสนาฮินดู แตเดิมเร่ืองราวของกุเวรเกิดข้ึนมาต้ังแต
ในชวงสมัยพระเวท โดยคัมภีรอาถรรพเวทเรียกเทพกุเวรวา “นิธิปติ” และ “ธนปติ” โดยมีฐานะเปน
เทพแหงความม่ังค่ัง46

47 
   ความเปนมาของทาวกุเวรนั้นในคัมภีรปุราณะไดกลาวถึง อยูในคัมภีรศิวะ
ปุราณะ กลาวถึงพระพรหมไดเลาถึงประวัติของเทพกุเวรวาในปทมกัลป พระองคมีบุตรซ่ึงเกิดจาก
ใจช่ือปุลสัตย ครองเมืองอลกา พระปุลสัตยก็ภักดีตอพระศิวะตลอดมา ตอมาเม่ือเร่ิมเมฆวาหนะ
กัลป บุตรของพระปุลยสัตย คือ พระไวศรวัณไดบําเพ็ญเพียรถวายพระศิวะเปนเวลาสองแสนป พระ
ศิวะกับพระอุมาไดเสด็จมาประทาน พรใหแกพระไวศรวัณใหเปนเจาแหงยักษ กินนร และทรัพย
สมบัติท้ังปวง47

48 

                                                            

 45 Hopkins  E. Washburn, Epic mythology (Varanasi: Indological Book House, 
1968), 57. 
 46 Wilkins W. J.  Hindu Myhtology vedic and puranic (Calcutta: Rupa, 1975), 77. 
 47 Bhagwant Sahai, Iconography of Some important minor hindu and Buddhist 
deities (New Delhi: Abhinav, 1975), 59. 
 48 Tagare Canesh Vasudoo, The Siva purana, vol. I (Delhi: Indological publisher and 
bookseller, 1973), 226-228,  อางถึงใน  เฉิดฉันท รัตนปยะภาภรณ, “การศึกษาคติความเช่ือและ
รูปแบบของ "ยักษ" จากประติมากรรมท่ีพบในประเทศไทย,” 23. 
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   ลักษณะของกุเวร ตามตํานานวา กุเวร หมายถึง อัปลักษณ 4 8

49 การท่ีเทพกุเวร
ไดรับช่ือดังกลาวอาจเกี่ยวเนื่องจากท่ีเปนเจาแหงยักษะ จึงมีรูปรางหนาตาแบบยักษะท่ัวไป เชน 
อวนพุงพลุย หนาตาดุราย ชอบการดื่มสุระ และมักถือถุงสมบัต4ิ9

50  
   ในคัมภีรวิษณุธรรโมตตระ เทพกุเวรจะสวมอาภรณแบบตะวันตกหรือชาว
อุตตรกุรุ คือ สวมเกราะ เนตรขางซายเปนสีเหลืองปนน้ําตาล มีหนวดเคราและเข้ียวท่ีมุมปาก รูปราง
ใหญพุงพลุย อาจประทับบนฐานปทมะ-ปฐะ หรือขับรถท่ีเทียมดวยคน หรือ ข่ีคอคน50

51 
   คัมภีรพฤหสังหิตา บรรยายลักษณะของเทพกุเวรวามีลักษณะอวนพลุยลงพุง 
สวมมงกุฎ และมีพาหนะเปนคน51

52 
   คัมภีรรูปมัณฑนะ บรรยายวา เทพกุเวรมีพาหนะเปนชางส่ีกร ถือคทา ถุงใสเงิน 
ผลทับทิม และหมอบรรจุน้ํา แตบางทีจะถือผลมะนาวแทนทับทิม พาหนะมีท้ังชางและคน52

53 
   เทพกุเวรปางดุราย บรรยายไวในคัมภีรสุปรเภทาคม เทพจะมีสองกร หัตถขาง
หนึ่งถือกระบอง 
   ในคัมภีรปุราวการณคม กลาววาเทพกุเวรถือกระบอง มีคนเปนพาหนะ บริวาร
คือสังขกับปทมะ53

54 
   จากลักษณะคุณสมบัติลักษณะของกุเวรที่ปรากฏในคัมภีรตางๆจะเห็นไดวา 
ลักษณะรูปกายกุเวรจะเปนเทพท่ีมีลักษณะเปนบุคคลรูปรางใหญ อวนพุงพลุย ในท่ีนี้เปรียบเสมือน
รางกายของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณ ซ่ึงตรงกับคติความเช่ือท่ีมีมาต้ังแตสมัย
อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ เชน ประติมากรรมพระแม แตอยางไรก็ตามกุเวรยังสวมเคร่ืองประดับ 
สวมมงกุฎแบบเทพเชน พระอินทร หรือ อัคนี แสดงใหเห็นถึงความเปนผูปกครองหรือเปนกษัตริย
ในกลุมของยักษะ 
 

                                                            

 49 Bhagwant Sahai, Iconography of Some important minor hindu and Buddhist 
deities (New Delhi: Abhinav, 1975), 60. 
 50 Ibid. 
 51 Ibid., 61. 
 52 Ibid., 60. 
 53 Ibid., 61. 
 54 Ibid. 
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   ลักษณะของกุเวรที่ปรากฏการทําหนวดเครา และการปรากฏเข้ียวอยูท่ีมุมปาก
นั้น แสดงใหเห็นถึงความอาวุโสหรือเปนบุคคลท่ีอยูในเทพผูเปนใหญ ความเกรงขาม เปรียบไดกับ
พระอัคนี หรือพระพรหม สวนเร่ืองท่ีปรากฏเข้ียวนั้นแสดงใหเห็นถึงลักษณะของผูท่ีเปนอมนุษย
เปรียบเสมือนดังคุณลักษณะของรากษสและยักษะอยางชัดเจน 
   ของถือและอาวุธตางๆที่ปรากฏในคัมภีรท่ีกุเวรถือนั้น ประกอบไปดวยของที่
แสดงถึงคุณสมบัติของเทพผูถือไดเชน ของถือของเทพที่มีความเกี่ยวของกับการเปนกษัตริย กุเวร
จะถือกระบอง ซ่ึงกระบองถือเปนอาวุธของเทพผูอยูสถานะของผูท่ีเปนกษัตริย อยางเชน พระวิษณุ 
รวมถึงเปนอาวุธถือของผูเปนทวารบาลอีกดวย 
   ของถือท่ีมีความเกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณ ถุงใสเงิน ผลทับทิม และหมอ
น้ํา แสดงใหเห็นถึงสถานะของผูท่ีดูแลทรัพยสมบัติ ความอุดมสมบูรณ 
   พาหนะของกุเวรนั้น หลายคัมภีรไดกลาวตรงกันวาทรงข่ีมนุษย การที่กุเวรทรง
ข่ีมนุษยอาจจะหมายถึงเปนเจาแหงยักษะผูอยูเหนือมนุษยและอมนุษย (ยักษะ) ท้ังปวง หรือหมายถึง
ผูปกครองของเหลามนุษยและอมนุษย 
   จากคุณลักษณะดังกลาวทําใหเห็นวา กุเวรนั้น เปนเทพท่ีอยูในคุณสมบัติของ
ผูปกครอง ผูปกปอง และเปนผูมอบความอุดมสมบูรณและทรัพยสมบัติ แตในอีกนัยถือวาเปนเจา
แหงเหลาอมนุษยท้ังรากษสและยักษะโดยลักษณะของหนาตาท่ีดุราย ถืออาวุธ รวมถึงความอาวุโส
ท่ีแสดงออก 
  5.2 ยักษท่ีเปนบริวารของเทพกุเวร 
   ยักษท่ีเปนบริวารของเทพกุเวร มักอยูแวดลอมองคเทพ แตไมปรากฏกายให
เห็น โดยปกติบริวารของเทพกุเวรจะไมดุรายเหมือนรากษส นอกจากการสูรบ หรือเม่ือมีฐานะเปนผู
พิทักษ และยักษจะมีกระบองและอาวุธเชนเดียวกับเทพกุเวร ยักษท่ีเปนบริวารสําคัญของเทพกุเวร
ไดแก 
   วีภีษณะ (Vibhisana) มักรูจักในนามของพิเภกษณ เปนบุตรของฤๅษีปุลสัตย มี
ศักดิ์เปนนองตางมารดาของเทพกุเวร เปนผูควบคุมกองทัพยักษของเทพกุเวร 
   มณีภัทร (Manibhadra) บางทีเรียกวา มณีวร (Manivara) เปนบุตรของรัชน
นาภะ มณีภัทรเปนหัวหนาบริวารของยักษ ไดรับการยกยองวาเปนผูคุมครองพวกพอคา และเปนเจา
แหงทรัพยเชนเดียวกับเทพกุเวร จึงไดช่ือวา ธนทะ นิธิสะ และ ธนปติ54

55 

                                                            

 55 Bhagwant Sahai, Iconography of Some important minor hindu and Buddhist 
deities, 148. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 18 

   นอกจากเทพกุเวรจะมียักษเปนบริวารแลว ยังมีรากษส คนธรรพเปนบริวารอีก
ดวย บริวารของเทพกุเวรท่ีรักษาดินแดนทางเหนือมีอยูราว 3520000 ตน เรียกวา จตุรคุณายกษาหะ 
(Caturaguna Yaksah) ไดแก คนธรรพ กิมบุรุษ ยาตุธานัส และ รากษส55

56 
  5.3 พระคเณศ (Ganesha) 
   ช่ือคเณศ นั้นโดยความหมายแลวหมายถึง ผูท่ีเปนเจาแหงเหลาคณะท้ังปวง 5 6

57 
พระคเณศนั้นทรงมีหลายช่ือ เชน พิฆเนศวร แปลตามรูปศัพทหมายถึง อุปสรรค ดังนั้น พระพิฆเนศ 
จึงถือเปนเทพแหงอุปสรรคและส่ิงกีดขวางท้ังปวง สามารถกีดขวางมนุษย เทวดา และมารรายตางๆ
ได และในขณะเดียวกันก็สามารถกําจัดเคร่ืองกีดขวางทั้งปวงได 
   กําเนิดของพระคเณศนั้น บรรดาคัมภีรตางๆ ในสมัยปุราณะนั้นมีการกลาวถึง
ไวหลายรูปแบบ แตโดยท่ีเปนท่ีนิยมนั้นจะกลาวถึงอยูในคัมภีรศิวะปุราณะ57

58 วา วันหนึ่งขณะท่ีนาง
ปารวตีกําลังทรงน้ําอยูในท่ีพัก ไดนําข้ีไคลของตัวเองออกมาแลวปนข้ึนรูปและเสกใหมีชีวิต เปน
เด็กหนุมรูปงามและคอยใหเฝาประตูทางเขาไมใหมีใครบุกรุกเขามา หลังจากนั้นพระศิวะท่ีไมทราบ
เร่ืองดังกลาวก็ไดกลับมาที่พํานักแตเจอพระคเณศขัดขวาง ทายสุดก็ตอสูกันจนพระศิวะสามารถตัด
เศียรพระคเณศได พระนางปารวตีทราบดังนั้นก็ทรงพิโรจนโกรธพระศิวะ จนทายสุดพระศิวะตอง
ยอมชุบชีวิตใหพระคเณศ โดยพระศิวะไดส่ังใหบริวารไปทางทิศเหนือ และไปเอาศีรษะของ
ส่ิงมีชีวิตส่ิงแรกท่ีพบมาใหพระองค จึงไดศีรษะของชางมา หลังจากพระสิวะนําศีรษะของชางมาตอ
แลว พระคเณศ จึงฟนข้ึนมาและไดรับนามใหมวา คชานนะ ซ่ึงแปลวามีหนาเปนชาง และไดรับอีก
นามหนึ่งวา เอกทันต ซ่ึงแปลวา งาขางเดียว หลังจากท่ีฟนข้ึนมาแลวพระรางปารวตีจึงไดแนะนํา
ใหกับพระศิวะรูจักและไดแนะนําวาคือพระโอรสใหมของนาง พระศิวะจึงประทานพรใหมีอํานาจ
เหนือบรรดาอสูรท้ังปวงและเหลาคณะของพระศิวะ58

59 โดยต้ังเปน คณปติ (ผูมีอํานาจยิ่งใหญ)59

60 

                                                            

 56 Hopkins E. Washburn,  Epic mythology, 148.  
 57 คําวาคณะ (Gana) โดยความหมายหมายถึงกลุมคนหรือกลุมยักษท่ีอยูกันหลายๆ ตน
ข้ึนไป สวนยักษะมักปรากฏกับการใชเรียกบุคคลเด่ียว  
 58 Shastri J. L., Ancient Indian tradition & mythology Vol. 2 (Siva Purana) (Delhi: 
Montital Banarsidass, 1970-1985), 767-768.  
 59 Ibid., 790.  
 60 ผาสุข  อินทราวุธ, ศาสนาฮินดูและประตมิาณวิทยา (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520), 24-25. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 19 

   จากตํานานการเกิดของพระคเณศนั้น พระคเณศเกิดจากพระอุมาตอนสรงน้ํา 
โดยการนําข้ีไคลออกมาปนและเกิดออกมาเปนคเณศนั้น เปรียบเสมือนพระคเณศนั้นเกิดข้ึนมาจาก
ดินและน้ํา ภายหลังจากพระคเณศเกิดข้ึนมาแลว การท่ีพระอุมารับส่ังใหไปเฝาประตูทางเขาไมให
ใครเขามา เปรียบเสมือนกับสถานะของของผูเฝารักษาหรือทวารบาล ผูปกปองพระอุมาหรือเทวาลัย
ของพระองค การท่ีพระศิวะมาพบดกับพระคเณศแลวพระคเณศทรงขัดขวางมิใหพระศิวะทรงเขา
ไปได เปรียบไดกับอุปสรรคท่ีขัดขวาง แตในท่ีสุดพระศิวะก็สามารถปราบพระคเณศได สะทอนถึง
พระศิวะอยูเหนือพระคเณศหรือเปนผูกําจัดอุปสรรคไดนั้นเอง 
   การท่ีพระคเณศเกิดมากจากดินและน้ํา สะทอนถึงคุณสมบัติของวิญญาณแหง
ธรรมชาติ เปรียบเสมือนกับยักษะ การที่เปนผูเฝาประตูหรือผูปกปองเทวาลัยก็เปนคุณสมบัติของ
ยักษะ อีกท้ังการท่ีพระคเณศมีลักษณะท่ีเปนเทพท่ีอวนพุงพลุย นั่งอยูในทามหาราชลีลา แสดงให
เห็นถึงความอุดมสมบูรณ ความมีอํานาจแบบผูปกครอง ท่ีเทียบเทากับทาวกุเวร อีกท้ังนามวา คณ
ปติ ตามท่ีพระศิวะไดใหพรไว สอดคลองกับลักษณะของพระคเณศ ดังนั้นพระคเณศนั้นจึงเปรียบ
ไดกับยักษะและเปนผูปกครองของยักษะท้ังหลาย หรือเหลาคณะไดเชนกัน 
 

คติความเชื่อเร่ืองยักษะในศาสนาพุทธ 
 ความเปนมาและคติเกี่ยวกับยักษะในศาสนาพุทะมีการกลาวถึงไวในหลายลักษณะใน
พระไตรปฏกท้ังในแงดีและแงราย รวมท้ังฐานะหนาท่ีพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับยักษตามคติในพุทธ
ศาสนาอันแสดงถึงลัทธิบูชายักษะไดรับอิทธิพลมาจากชาวพ้ืนเมืองในอินเดีย โดยเฉพาะสัญลักษณ
ท่ีเกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณและความมั่งค่ัง รวมถึงในเร่ืองของการเปนผูปกปองศาสนา 

 ความเปนมาของยักษะในศาสนาพุทธ 
 ในพระไตรปฏกปรากฎเร่ืองราวเกี่ยวกับยักษะอยูมาก คําวายักษะในศาสนาพุทธนั้น มัก
มีการกลาวถึงเทพหรือเทวดาอยูเสมอ แตก็ไมเปนท่ีแนใจวายักษะนั้นเปนกลุมอมนุษยหรือเทพกัน
แน โดยมีการกลาวถึงอยุในพระไตรปฏก เชนใน สุตตันตปฏก ทีฆนิกาย มหาวรรค ในสวนของ 
มหาสมัยสูตร เร่ืองเทวสันนิบาท วาพระพุทธเจาทรงไดบอกแกภิกษุท้ังหลายวา ในเม่ือภิกษุได
ปรากฏญาณอันเปนเคร่ืองเห็นเลาอมนุษยตางๆ บางภิกษุเห็นรอย บางพวกเห็นพัน หม่ืน แสน บาง
พวกเห็นไมมีส้ินสุดนั้น พระองคจึงไดบอกวาเหลาเทวดาแตละพวก มีนามตางๆ โดยเหลาเทวดา
เหลานั้นคือ ยักษะ โดยไดไลลําดับ ยักษะ 7,000 ตน เปนภุมมเทวดา อาศัยอยูในกรุงกบิลพัสดุ ยักษะ 
6,000 ตน อาศัยอยูในเขาหิมวันต ยักษะ 3,000 ตน อาศัยอยูเขาสาตาคีรี ยักษะ 500 ตนอยูที่เขา    
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วิศวามิตร6 0

61 นอกจากนั้นพระพุทธเจายังไดกลาวถึงนามของพวกเทพ จตุโลกบาลท้ัง 4 ทิศ วาเปน
ผูปกครองของเหลาอมนุษยตางๆ และมีบุตรช่ือวา อินทร โดยเฉพาะ ทาวกุเวร ผูปกครองดานทิศ
เหนือ เปนอธิบดีของเหลายักษะ61

62  
 ในพระสูตรนี้นั้น จะเห็นไดวามีการกลาวถึงเหลาเทวดาอยางชัดเจน และเหลาเทวดา
เหลานั้นคือยักษะ ในท่ีนี้อาจเปนนัยยะท่ีวา เนื่องจากเหลาเทวดานั้นตามปกติแลวคือผูท่ีมิใชมนุษย 
ในท่ีนี้ก็คืออมนุษย หรือหมายถึงยักษะน้ันเอง นอกจากนั้นเหลายักษะ (เทวดา) ท่ีพระพุทธเจาได
กลาวนั้น ลวนแตมีท่ีมาหรือท่ีอยูในสวนของภูเขาแทบท้ังส้ิน ยกเวนยักษะที่อาศัยอยูในเมือง
กบิลพัสดุแตอยางไรก็ตามพระองคไดทรงตรัสไววา ยักษะท่ีเมืองนั้นเปน ภุมมเทวดา หรือก็คือเปน
เทพแหงดิน ซ่ึงก็หมายถึงเปนยักษะท่ีมีสถานะเชนเดียวกันกับยักษะท่ีอาศัยในขุนเขา 
 การที่ทาวจตุโลกบาลท้ัง 4 มีบุตรช่ือ อินทร โดยบุตรช่ืออินทรนั้นมี กําลังมาก มี
อานุภาพ มีรัศมี มียศ นั้น นามวาอินทรเปนนามของทาวสักกะ ผูเปนราชาของเหลาเทวดา สะทอน
ใหเห็นถึงแนวความคิดวา อินทร หรือ ทาวสักกะนั้นมีคุณสมบัติท่ีเปนเจาแหงยักษะท้ังปวง
เชนเดียวกันกับทาวจตุโลกบาลท้ัง 4  โดยคุณสมบัติดังของการเปนบุตรของยักษะ และอาจเก่ียวของ
กับคุณสมบัติของอินทรในศาสนาฮินดท่ีูมีความเกี่ยวของกับยักษะก็เปนได 
 ในสุตตันตปฏก ทีฆนิกาย ปฏิวรรค ในสวนของ อาฎานาฏิยสูตร ไดกลาวถึงเร่ืองของ
ทาวจตุมหาราชท้ัง 4 ไดตั้งกองกําลังรักษาเขาคิชฌกูฏ ในขณะท่ีพระพุทธเจาทรงประทับอยูท่ีเขา 
โดยทาวเวสวัณมหาราช (กุเวร) ไดกราบทูลแกพระพุทธเจาถึง อาฏานาฏิยรักษ เพื่อปองกันภัยจาก
เหลายักษะตางๆท่ีมิไดเล่ือมใสในพระองค62

63 
 ในสวนของ อาฎานาฏิยสูตร นั้นในพระสูตรไดกลาวถึงสถานะของยักษะ วาสามารถ
แบงออกไดเปน 3 จําพวก กลาวคือยักษะช้ันสูง ยักษะช้ันกลาง และยักษะชั้นตํ่า โดยยักษะทั้งสาม
ประเภทนี้ มีท้ังเล่ือมใสและไมเล่ือมใสในคําสอนของพระพุทธเจา และโดยมากอาศัยอยูในปา เขา 
เพื่อหลบหลีกและบางคร้ังอาจทําอันตรายแกพระสาวกของพระพุทธเจา63

64 นอกจากน้ันในพระสูตร

                                                            

 61 พระสูตรและอรรถกถา, พระสุตตันตปฏก ทีฆนิกาย มหาวรรค (กรุงเทพฯ: มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2525), 76.  
 62 เร่ืองเดียวกัน, 78. 
 63 พระสูตรและอรรถกถา, พระสุตตันตปฏก ทีฆนิกาย ปฏวิรรค, 124.  
 64 เร่ืองเดียวกัน. 
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ยังไดกลาวถึง สถานท่ีท่ีเปนท่ีอาศัยของเหลาพวกยักษะ โดยมีราชธานีวา วิสาณะ ดังน้ันจึงเรียกกุเวร 
วาทาวเวสวัณ รวมถึงช่ือของยักษตางๆท่ีเปนบริวารของทาวกุเวร ตางมีหนาท่ีแตกตางกัน64

65 
 ในพระสูตรยังไดกลาวถึงคุณสมบัติของยักษในการใหคุณใหโทษตางๆ โดยกลาวถึง
การยักษตางๆ65

66ท่ีมีจิตประทุษราย เดินตามภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ยักษในบานและนอกบาน 
ยักษท่ีไมเขาสมาคม ยักษท่ีดุราย รายกาจ ทําเกินเหตุ หากยักษเหลานี้ไมพึงหยุดไมเช่ือฟง จะถือวา
เปนศัตรูกับทาวมหาราชท้ัง 467 นอกจากน้ัน ยังมีการเอยนามของยักษท่ีอยูในกลุม มหายักษ 
เสนาบดียักษ มหาเสนาบดียักษ ไดแก อินทะ โสมะ วรุณะ ปชาปติ มุจจลินทะ เปนตน67

68 
 จากเนื้อหาในพระสูตรนี้ แสดงใหเห็นลําดับช้ันของยักษโดยชัดเจนวามีหลายสถานะ 
โดยแบงไดเปน ยักษช้ันสูง ช้ันกลาง และช้ันตํ่า โดยยักษท้ังสามลําดับช้ันบางสวนไมชอบใจคํา
สอนของพระพุทธเจา เนื่องจากคําสอนของพระพุทธเจานั้นในขั้นตน ใหละเวนเหลาปาณาติบาต 
(ศีล 5) กลาวคือใหละเวนจาก การดื่มสุรา ฆาสัตว แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของเหลายักษท้ังหลาย
วาเปนผูท่ีทรงไปดวยกิเลส ชอบการด่ืมน้ําเมา การฆาสัตว (อาจหมายถึงการจับมนุษยกิน) ซ่ึงเปน
คุณสมบัติรวมท่ีสําคัญของยักษท้ังสามลําดับช้ัน 
 การท่ีทาวกุเวรไดมอบมนตในการปองกันใหแก พระพุทธเจา เพื่อบอกกลาวตอไปแก
พระภิกษุสงฆ แสดงใหเห็นถึงการเขาศาสนาของพวกยักษ หรือพวกเทวดาที่ดังเดิมอยูในศาสนา
พราหมณ โดยเฉพาะเทพกุเวรท่ีแตเดิมถือเปนเทพผูยิ่งใหญองคหนึ่งในศาสนาพราหมณยังทรง
เล่ือมใสพระพุทธเจา นอกจากนั้นการท่ีเทพกุเวรไดมอบมนตในการปองกันเหลายักษใหแก
พระพุทธเจาน้ันเปรียบเสมือนถวายการอารักษพุทธศาสนา โดยใหเหลาบริวารของพระองคและทาว
มหาราชท้ัง 3 องครวมดวย การปกปองหรือการอารักษนั้นอารักษโดยเหลายักษท่ีอยูทุกหนทุกแหง 
โดยนัยยะหมายถึงเทพท่ีสิงอยูในพื้นดิน ปาไม ภูเขาและแมน้ําลวนแตเปนยักษท้ังส้ิน 
 รายนามช่ือของยักษช้ันผูใหญท่ีปรากฏในพระสูตร อันรายนามที่สําคัญท่ีไดยกมานั้น 
ไดแก อินทะ โสมะ วรุณะ ปชาปติ และมุจจลินทะ ลวนแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับเทพใน
ศาสนาพราหมณ โดยเฉพาะอินทะ โสมะ วรุณะ ปชาปติ ลวนเปนนามของเทพในพระเวทหรือ
ศาสนาฮินดูท้ังส้ิน ซ่ึงอาจแสดงใหเห็นถึงในศาสนาพุทธ เหลาเทวดาท้ังหลายท่ีอยูนอกศาสนาหรือ

                                                            

 65 พระสูตรและอรรถกถา พระสุตตันตปฏก ทีฆนิกาย ปฏวิรรค, 132. 
 66 ประเภทยักษท่ีปรากฏในพระสูตรนี้ ไดแก  4 จําพวก คือ ยักษ คนธรรพ กุมภณัฑ และ 
นาค 
 67 พระสูตรและอรรถกถา พระสุตตันตปฏก ทีฆนิกาย ปฏวิรรค, 134-136.  
 68  เร่ืองเดียวกัน, 136-137.  
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ตั้งม่ันในศาสนาอ่ืน จะถือใหเปนอมนุษยหรือเรียกวายักษะ แตนามชื่อมุจจลินทะนั้น มีความ
เกี่ยวของกับพุทธประวัติตอนหนึ่งในชวงสัปดาหท่ี 6 พระพุทธเจาทรงประทับใตมุจจลินท (ตนจิก) 
ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ในระหวางนั้นไดเกิดเมฆคร้ึมฟาคร้ึมฝนนอกฤดูกาล ฝนตกพรํา มีลมหนาว
เจือปนตลอด 7 วัน ดังนั้นแล พญามุจจลินทนาคราชทรงเล้ือยออกจากที่อยูของตนมาใชขนดหาง
วนรอบพระวรกายของพระพุทธเจา และแผพังพานใหญเบ้ืองบนพระเศียรของพระพุทธเจาเพื่อ
ปองกันจากฝน ลม แดด และแมลงตางๆ ภายหลังสัปดาหผานไป อากาศโปรง ปราศจากเมฆฝน จึง
คลายขนดหางจากพระวรกายพระพุทธเจาและจําแลงเปนชายหนุมยืนพนมมือนมัสการตอหนาพระ
พักตรของพระพุทธเจา68

69 
 จากในพุทธประวัติ จะพบไดวาพญามุจจลินนาคราชน้ัน เปนพญานาคท่ีปรากฏออกมา
จากตนมุจจลินท (ตนจิก) ออกมาพันรอบพระพุทธเจาอีกท้ังยังแผพังพานดานบน เปรียบไดกับนาค
นั้นคือวิญญาณแหงตนไมหรือแผนดินและวิญญาณแหงน้ํา แนวความคิดของวิญญาณธรรมชาติ จึง
ปกปองลมและฝนใหแกพระพุทธเจา โดยส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับตนไมเดนชัดคือการ
แผพังพานปรกพระพุทธเจา เปรียบเสือกิ่งไมรมเงาของตนไมใหญ แตอยางไรก็ตามเม่ือเหตุการณ
สงบลง พญานาคมุจจลินทไดแปลงกายเปนมนุษยชายหนุมไหวพระพุทธเจา การแปลงกายเปนชาย
หนุมในท่ีนี้เรียบเสมือนกับยักษะ ดังนั้นในนัยนะนาค จึงเทียบเทากับยักษะ และเทียบเทากับ
วิญญาณแหงตนไมและพ้ืนดินได ดังท่ีปรากฏวา มุจจลินทเปนหนึ่งในช่ือของยักษะในอาฏานฏิยะ
สูตร69

70 
 นอกจากพระสูตรท่ีกลาวไปแลวนั้น เร่ืองราวเกี่ยวกับยักษะในพุทธศาสนานั้นยังปรากฏ
อีกอยูมาก โดยกลาวถึงดานดีและดานรายของยักษะปะปนกันไปมา เชน ในสุตตันตปฏก ขุททก
นิกาย สุตตนิบาท ในสูจิโลมสูตร ไดกลาวถึงโดยสูจิโลมยักษ กับ ขรยักษ ไดรบกวนและหลอกให
พระพุทธเจาตกใจ กอนท่ีจะทาทายถามปญหากับพระพุทธเจา70

71  
 ในสุตตันตปฏก ขุททกนิกาย สุตตนิบาท ในเหมวตสูตร ไดกลาวถึง สาตาคิริยักษ กับ 
เหมวตยักษ ไดโตตอบเกี่ยวกับพระพุทธเจา โดยเหมวตยักษไดถามถึงคุณสมบัติของพระพุทธเจากับ

                                                            

 69 พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัสังคายนาในพระบรมราชปูถัมภ พุทธศักราช 2530, 
พระสุตตันตปฏก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน อิติวตุตกะ สุตตนบิาต (กรุงเทพฯ: 
กรมการศาสนา, 2530), 124. 
 70 เชษฐ  ติงสัญชลี,  สัตตมหาสถาน: พุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขกับศิลปกรรม
อินเดียและเอเชียอาคเนย  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 103. 
 71 เร่ืองเดียวกัน. 
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สาตาคิริยักษ โตตอบกันไปมา จนทายสุดยักษท้ังสองก็ไดไปเขาเฝาพระพุทธเจาและไดถามปญหา
แกพระพุทธเจา และทายสุดก็ไดประกาศตน พรอมท้ังบริวารยักษอีก 1,000 ตนเปนสาวกของ
พระพุทธเจา และพรอมจะประกาศธรรมของพระพุทธเจาไปทุกหนทุกแหงไมวาจะในหมูบาน หรือ
ตามขุนเขาลําเนาไพร71

72 
 ในสุตตันตปฏก ขุททกนิกาย สุตตนิบาท ในอาฬวกสูตร กลาวถึงเหลาอาฬวกยักษได
เขาไปหาพระพุทธเจาและไดทูลถามปญหา ภายหลังไดรับคําตอบหรือธรรมจากพระพุทธเจาแลว 
ก็ไดประกาศตนสาวกของพระพุทธเจา และพรอมจะประกาศธรรมของพระพุทธเจาไปทุกหนทุก
แหง72

73 
 จากท่ีกลาวมาในพระสูตรท้ังสาม ในสูจิโลมสูตร เหมวตสุตร และ อาฬวกสูตรนั้น ท้ัง
สามพระสูตรมีเนื้อหาคลายคลึงกัน กลาวคือ เหลายักษในตอนแรกไมเล่ือมใสในพระพุทธเจา มี
ปญหา มีขอกังขา พยายามขู ขับไล ทําราย แตเม่ือพระพุทธเจาทรงตอบปญหา แสดงธรรม ทายสุด
ยักษเหลานั้นก็กลับตัวกลับใจ ยอมถวายตนเปนพุทธสาวกและพรอมประกาศนาม ประกาศธรรม
ของพระพุทธเจาไปยังทุกหนแหง จากโครงเร่ืองท่ีปรากฏดังกลาว แสดงใหเห็นถึงวาแตเดิมพวก
ยักษเหลานั้นเปนกลุมยักษท่ีช่ัวราย คอยรบกวนมนุษยหรือใครก็ตามท่ีพบเจอ แตเม่ือไดสดับฟง
ธรรมของพระพุทธเจา ตางก็กลับตนมาเปนสาวกคอยปกปองพุทธศาสนาแสดงใหเห็นถึงการนํา
ยักษหรือเทพในแตละท่ีใหมาเปนผูปกปอง อีกท้ังเหลายักษท่ีถามปญหากับพระพุทธเจานั้น แสดง
ใหเห็นถึงความมีปญญา ของเหลายักษวาอยูในระดับของยักษช้ันสูง เขาใจคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจา มิใชยักษช้ันต่ําท่ีเปนเหลาบริวารรับใชท่ัวไป 
 ในสุตตันตปฏก ทีฆนิกาย มหาวรรค ในปายาสิราชัญญสูตร73

74 กลาวถึงลักษณะของยักษ 
และยักษนั้นกินมนุษยเปนอาหาร กลาวคือ เปนเร่ืองราวถามตอบกันระหวางพระกุมารกัสสปะ กับ 
พระเจาปายาสิ โดยมีการยกเร่ืองเลา เร่ืองอางถึงมาพูดโตตอบกัน โดยเร่ืองท่ีมีการพูดถึงกับยักษคือ
เร่ืองการอุปมานายกองเกวียนหมูใหญ 2 คนของพระกุมารกัสสปะ โดยลักษณะของยักษไดบรรยาย
เอาไววา “บุรุษผิวดํา นัยนตาแดง ผูกสอดแลงธนู ทัดดอกกุมุท มีผาเปยก ผมเปยก แลนรถอันงดงาม

                                                            

 72 เร่ืองเดียวกัน, 450-456. 
 73 เร่ืองเดียวกัน, 457-461. 
 74 พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัสังคายนาในพระบรมราชปูถัมภ พุทธศักราช 2530  
พระสุตตันตปฏก ทีฆนิกาย มหาวรรค, 312. 
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มีลอเปอนตม”75 และ “มนุษยหรือปศุสัตวในหมูเกวียนนั้น อมนุษยคือยักษกินคนเสียท้ังหมด เหลือ
แตเพียงกระดูกเทานั้น”76 
 ในปายาสิราชัญญสูตร กลาวถึงลักษณะของยักษไดอยางชัดเจนคือ บุรุษผิวดํา นัยนตา
แดง ผูกสอดแลงธนู ทัดดอกกุมุท แสดงใหเห็นถึงลักษณะคลายกับบุคคลท่ีอาศัยอยูในปาเขา ไม
เหมือนมนุษยท่ัวไป หรือแสดงความเปนอมนุษย76

77 แสดงถึงความเปนนักรบ ท่ีมีลักษณะความดุราย 
การสวมผาเปยก ผมเปยก แลวนั่งบนรถอันงดงามมีลอเปอนตม แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติท่ีมีความ
เกี่ยวของกับสถานะแหงความมั่งค่ัง มีความเกี่ยวของกับน้ําและดิน การท่ีอมนุษยคือยักษ และยักษ
กินคนเสียท้ังหมด แสดงใหเห็นวาส่ิงท่ีอยูนอกเหนือมนุษยนั้นคือยักษ และยักษวามีความโหดราย 
การมีอํานาจ ในการกินมนุษย ทําใหเกิดความเกรงกลัว หรือความเปนศัตรูของมนุษย จึงควรไดรับ
การบูชา 
  คําวายักษบางคร้ังปรากฏเปนช่ือเรียกของพระพุทธเจาดวย เชนใน สุตตันตปฏก มัชฌิม
นิกาย มัชฌิมปณณาสก ในอุปาลีสูตร ซ่ึงในพระสูตรกลาวถึง การท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแก 
อุบาลีคฤหบดี ในทายท่ีสุดอุบาลีคฤหบดี ไดประกาศตนเปนสาวกของพระพุทธเจา และสดุดี
พระพุทธเจาโดยปรากฏวรรคหน่ึงของการสดุดีพระพุทธเจา โดยเปรียบพระองคเทียบเทากับยักษ77

78 
 ในสวนของวรรคท่ีกลาวถึงยักษท่ีปรากฏในการสดุดีพระพุทธเจานั้น อุบาลีคฤหบดีได
กลาวไววา  “ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา .............ผูควรไดรับการบูชา ทรงไดพระนาม
วายักขะ เปนอุดมบุคคล มีพระคุณไมมีใครชั่งได……....”79 จากบทสดุดีดังกลาวแสดงใหเห็นถึง
คุณสมบัติของพระพุทธเจานั้นทรงเปรียบเสมือนยักษ โดยคุณสมบัติของยักษท่ีปรากฏคือ เปนผูท่ี
ควรบูชา การบูชาพระพุทธเจา ก็ เปรียบเสมือนการบูชายักษ เปนอุดมบุคคล ตัวพระพุทธเจาเองมี
ความอุดม และเปนผูมอบความอุดมสมบูรณ เปรียบเสมือนกับยักษเชนกัน 

                                                            

 75 พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัสังคายนาในพระบรมราชปูถัมภ พุทธศักราช 2530  
พระสุตตันตปฏก ทีฆนิกาย มหาวรรค, 335. 
 76 เร่ืองเดียวกัน, 336. 
 77 ในแนวคิดของผูศึกษา ลักษณะท่ีบรรยายดังกลาวเปรียบเสมือนชาวอินเดียใตหรือชาว
ลังกา ท่ีมักถูกชาวอารยันหรือคัมภีรตางๆอธิบายไวกดใหเปนพวกมนษุยช้ันต่ํา หรือนอกศาสนาของ
ชาวอารยัน ดังเชน ในรามายณะ กลาวถึงกรุงลงกาเปนเมืองของพวกยักษ 
 78 พระสูตรและอรรถกถา พระสุตตันตปฏก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก, 135.  
 79 เร่ืองเดียวกัน. 
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 เร่ืองราวของยักษไดมีการกลาวถึงในชาดกดวยเชนกัน เชน กุนาลชาดก กลาวถึงท่ีอยู
อาศัยของพวกยักษวาอยูท่ีภูเขาหิมพานต โดยอาศัยอยูรวมกับสัตวตางๆ กินนร และรากษส79

80 
 วิธูรชาดก กลาวถึง พระวิมลาเทวี ในนาคพิภพ ตองการดวงหทัยของวิธูรบัณฑิต ทาว
วรุณนาคราชจึงรับส่ังใหนางอิรันทตี ไปหาบุคคลไปนําวิธูรบัณฑิตมาท่ีนาคพิภพโดยชอบธรรมให
ได ในท่ีสุดก็ไดปุณณกยักษนําพาตัววิธูรบัณฑิตมาสูนาคพิภพ80

81 
 มหาวานิชชาดก กลาวถึง พอคาท่ีมาจากรัฐตางๆ มาประชุมกันในเมืองพาราณสี ไดตั้ง
พอคาคนหนึ่งเปนหัวหนา และไดพากันขนทรัพยกลับไป พอคาเหลานั้นมาถึงแดนกันดาร ไมมี
อาหาร ไมมีน้ํา แตเห็นตนไทรใหญมีรมเงาสบาย ก็พาไปนั่งพักท่ีใตตนไทรนั้น เนื่องจากพอคา
เหลานั้นเปนคนโงเขลาถูกโมหะครอบงํา จึงคิดวาตนไมนี้มีน้ํา จึงรวมกันตัดกิ่งทางดานทิศ
ตะวันออก เม่ือกิ่งโดนตัดออก น้ําใสไมขุนมัวก็ไหลออกมา หลังจากนั้นพอคาท้ังหลายก็ไดชวยกัน
ตัดกิ่งอีก 3 ทิศ ก็มีอาหาร นารี และทรัพยสมบัติออกมากจากกิ่งแตละทิศนั้น หลังจากนั้นเหลาพอคา
ยังมัวเมาในความโลภจึงไดตกลงกันวาจะโคนตนไมใหญนี้ ในขณะท่ีเหลาพอคาจะเขาไปตัดก็ได
ปรากฏ นาคท้ังหลายไดออกมาจากตนไมใหญ แลวฆาเหลาพอคาท้ังหลายน้ันเสีย81

82  
 ในชาดกท้ังสามเร่ืองท่ีกลาวมานั้น กุนาลชาดกมีการพูดถึงท่ีอยูอาศัยของพวกอมนุษย
ท้ังหลาย รวมถึงยักษวาอยูในปาเขาลําเนาไพร รวมกับสัตวตางๆ รากษส กินนร กินรี นาค คนธรรพ 
และเหลาฤาษี โดยพูดถึงการจัดวาเหลายักษอยูในช้ันระหวางกึ่งกลางของเทวดาและรากษส แสดง
ใหเห็นถึงสถานะของตัวยักษ แตท่ีชัดเจนท่ีสุดคือท่ีอยูของยักษนั้นจะอยู ท่ีภูเขาและปาตางๆ 
โดยเฉพาะภูเขาหิมวันต (ปาหิมพานต)  
 ในดานวิธูรชาดก มีการพูดถึงยักษท่ีเปนตัวดําเนินเร่ือง กลาวคือ ปุณณกยักษ ผูท่ีนําตัว
วิธูรบัณฑิตมาสูนาคพิภพนั้น ตัวปุณณกยักษ ในอรรถกถานั้นเปนหลานของทาวเวสสุวัณณ ผูเปน
ใหญแหงยักษ82

83 ไดนําแกวมณีอันประเสริฐสูงสุดไปพนันกับพระเจาธนัญชัยโดยการเลนสกาเพ่ือนํา
ตัววิธูรบัณฑิตมาสูนาคพิภพ คุณสมบัติของปุณณกยักษนั้น เห็นไดอยางชัดเจนวาเปนยักษท่ีมีศักดิ์
เปนหลานของทาวเวสสุวัณณผูเปนใหญแหงยักษ การนําแกวมณีไปขอพนันกับพระเจาธนัญชัย 
แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของยักษท่ีอยูในวงศของกุเวรนั้น เปนผูบันดาลทรัพยสมบัติและนําความ
ม่ังค่ังมาสูเมือง และการเลนพนันโดยสกาถือเปนคุณสมบัติของยักษท่ีปรากฏมาตั้งแตสมัยโบราณ

                                                            

 80 พระสูตรและอรรถกถา พระสุตตันตปฏก ขุททกนิกาย ชาดก, 550. 
 81 เร่ืองเดียวกัน, 296-297. 
 82 เร่ืองเดียวกัน, 550. 
 83 เร่ืองเดียวกัน, 369. 
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ของอินทรและกุเวร ท่ีเปนเร่ืองความนิยมหรือนิสัยของเหลายักษ การท่ีเหลาพระราชาทรงตกลงเลน
สกากับปุณณกยักษ แสดงใหเห็นถึง ยักษมีอํานาจในทางลบ สามารถดึงดูดหรือชักจูงเหลามนุษยลง
สูทางช่ัวราย สวนทางดานพาหนะของปุณณกยักษนั้นคือมา มีกลาวไววาเปนพาหนะของเทวดา83

84 ก็
เทียบเทากับเทวดานั้นคือยักษเชนเดียวกัน 
 ในมหาวานิชชาดก จากการที่เหลาพอคาไดกําลังไปโคนตนไทรใหญนั้น ไดปรากฏ
กองทัพของเหลานาคออกมาฆาเสียหมดนั้น แสดงใหเห็นถึง วิญญาณแหงตนไม หรือรุกขเทวดาท่ี
ส่ิงสูนั้นเทียบเทากับนาค ท่ีอยูในคุณสมบัติใหโทษแกผูไมเคารพบูชาเหลานาคนั้น โดยนาคนั้น
เทียบเทากับยักษ หรือยักษจําพวกหนึ่งดังท่ีไดปรากฏอยูในอาฏานิติยสูตร การตัดกิ่งตนไทรออก 
และไดรับน้ําจากกิ่งนั้น แสดงใหเห็นถึงการไดรับพรหรือการใหคุณของรุกขเทวดา การตัดกิ่งดาน
ทิศท้ัง 4 แลวมีน้ํา อาหาร สตรี และทรัพยสมบัติออกมานั้น เปรียบเสมือนการบันดาลความอุดม
สมบูรณของเหลารุกขเทวดาหรือยักษท่ีสิงสูอยูในตนไม โดยเฉพาะกิ่งทิศเหนือ ปรากฏทรัพยสมบัติ 
ซ่ึงมีความสัมพันธกับกุเวรที่เปนโลกบาลทิศเหนือ เปรียบเสมือนยักษคือตนไมใหญไดนั้นเอง 
นอกจากท่ีกลาวมาในขางตน ยังปรากฏพระสูตรอ่ืนๆท่ีมีกลาวถึงยักษเชน 
 โทณสูตร นั้นอาจจัดไดวายักษอยูในกึ่งกลางระหวางมนุษยและคนธรรพ84

85  
 วิมานวัตถุ อรรถกถา กลาวถึง ชยนติ ตตถ พลี อุปหรนตีติ ยกขา หรือ ปูชนิยภวโต ยก
โข ติ วุจจติ85

86 
 มหานิเทศ ไดใหคํากลาวท่ีคลายคลึงกับยักษะวา สตต, นระ , มานวะ, โปสะ, ปุคคล ชีว, 
ยคุ, ชันตุ อินทุคุ และมนุช โดยคําวา มนุช, นระ , มานวะ อาจจะหมายถึงยักษท่ีเปนมนุษยจําพวก
หนึ่ง86

87  
  มหาโมคคัลลานสูตร ใชคําวายักษแทนพระอินทร87

88 
 
 

                                                            

 84 พระสูตรและอรรถกถา พระสุตตันตปฏก ขุททกนิกาย ชาดก, 302. 
 85 อุดม  รุงเรืองศรี, เทวดาพุทธ (เทพเจาในพระไตรปฎกและไตรภูมิพระรวง) 
(เชียงใหม: คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2523), 45. 
 86 เร่ืองเดียวกัน. 
 87 เร่ืองเดียวกัน. 
 88 เร่ืองเดียวกัน, 46. 
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 ในเปตวัตถุ ไดกลาวพาดพิงถึงพวกยักษวา ภาวะของยักษดังกลาวนั้นเกิดเน่ืองแตกุศล
กรรมมากอน แตท้ังนี้ยักษท้ังหลายจะมีแตความสนุกสนานเทาเทียมกันทุกตนยอมเปนไปไมได 
กลาวคือ ยักษบางจําพวกมีนิสัยหยาบกระดาง มักหลีกเล่ียงพบปะผูอ่ืนเสมอและกลัววัตถุท่ีเปน
เหล็กในใบตาล88

89 
 
คุณสมบัติของยักษะ 
 จากเร่ืองราวตางๆของยักษะท่ีปรากฏในศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ แสดงใหเห็น
ถึงคุณสมบัติท่ีปรากฏหลายประการของยักษะ โดยยักษะนั้นเทียบเทากับเทวดา และมีลําดับช้ัน
เชนเดียวกันโดยมีท้ังช้ันสูง ช้ันกลาง และช้ันตํ่า ตามตําแหนงและคุณสมบัติของยักษตนนั้น เชน 
กุเวร คเณศ ถือเปนยักษช้ันสูง สวนอสูร รากษส นาค บริวารยักษท่ัวไปถือวาอยูในช้ันท่ีต่ํากวา 
นอกจากนั้นคุณสมบัติของยักษท่ีปรากฏในความเช่ือของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธสามารถสรุป
ไดดังตอไปนี้ 
 1. สถานะเปนเทพเจาแหงดิน น้ํา และตนไม (ธรรมชาติ) 
  แนวความคิดวายักษคือวิญญาณแหงธรรมชาติ ถือเปนแนวคิดท่ีมีมาต้ังแตสมัยกอน
พระเวทโดยถือวาส่ิงตางๆในธรรมชาติมีวิญญาณสิงสูอยูเสมอ และบันดาลความม่ังค่ัง ความอุดม
สมบูรณแกผูท่ีบูชา แนวคิดดังกลาวก็ยังคงอยูมาจนสมัยพระเวทจนถึงสมัยปุราณะ ในศาสนา
พราหมณ ทางดานในศาสนาพุทธก็ปรากฏเชนกันโดยถือวายักษคือวิญญาณท่ีสิงสูในตนไม ดิน 
และน้ํา ดังท่ีปรากฏในพระสูตรและชาดกตางๆ และ ช่ือของวิญญาณธรรมชาติท่ีปรากฏวามีความ
เกี่ยวของกับยักษหรือเปนยักษเองนั้น ไดแก นาค คนธรรพ และเหลารุกขเทวดา 
 2.  สถานะเปนเทพผูปกปอง (ทวารบาล) 
  แนวความคิดวายักษคือผูปกปองหรือผูปองกันภัยตางๆ เปนคุณสมบัติท่ีปรากฏให
เห็นเดนชัดในเร่ืองราวของพุทธศาสนา แตอยางไรก็ตามในศาสนาฮินดู เร่ืองราวเกี่ยวกับการท่ียักษ
คือผูเฝายามของเทพตางๆก็ปรากฏใหเห็นอยูเชน คเณศ เปนตน ในดานพุทธศาสนาการท่ีนํายักษ
หรือเทวดามาปกปองหรือปองกันพุทธศาสนามีใหเห็นอยูบอยคร้ัง โดยการกลาวถึงยักษตางๆท่ีได
ฟงธรรมมะของพระพุทธเจาตางก็ยอมเปนสาวกและสัญญาวาจะคอยปกปองพุทธศาสนาสืบไป   
 3. สถานะเปนผูบันดาลความอุดมสมบูรณ ความมั่งคั่ง 
  แนวความคิดวายักษเปนผูบันดาลความอุดมสมบูณ ความม่ังค่ังนั้น มีความสัมพันธ
กับวิญญาณแหงธรรมชาติในสมัยกอนหนา และมีความเกี่ยวของกับกุเวรเปนหลัก กลาวคือ กุเวรถือ

                                                            

 89 อุดม รุงเรืองศรี, เทวดาพุทธ (เทพเจาในพระไตรปฎกและไตรภูมิพระรวง), 48. 
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เปนเจาแหงยักษท้ังปวง อาศัยอยูทางทิศเหนือ เปนเทพท่ีบันดาลความรํ่ารวย ลักษณะของเทพท่ีมี
ความอวน พุงพลุย แสดงถึงความอุดมสมบูรณ ดังนั้นยักษตางๆท่ีอยูภายใตการปกครองของกุเวรจึง
ไดรับคุณสมบัติดังกลาวมาเชนท่ีปรากฏในมหาวานิชชาดก โดยวิญญาณแหงตนไม (ยักษ) เปน       
ผูบันดาลส่ิงตางๆ แกเหลาพอคา เปนตน  
 4. สถานะเปนผูชั่วราย ศัตรูของเหลามนุษย 
  แนวคิดทางดานยักษนั้นคือศัตรูของเหลามนุษยนั้น ปรากฏอยูท่ัวไปในความเช่ือใน 
ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ มีปรากฏอยูบอยคร้ัง เชน รากษสท่ีเปนบริวารของกุเวร เปนผูกอกวน
ในพิธีบูชายัญ แยงของบูชา หรือในมหากาพยเชน รามายณะ ยักษราวณะก็แสดงความเปนศัตรูกับ
มนุษยซ่ึงก็คือพระราม ในพุทธศาสนายักษถูกจัดใหอยูในกลุมผูช่ัวรายอยูเสมอๆ เชน ปายาสิ
ราชัญญสูตร ท่ีกลาวถึงยักษหลอกลวงมนุษยและทายสุดก็จับกินเสียหมด 
    ส
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บทท่ี 3 
 

ประติมากรรมยักษะในศิลปะอินเดียและศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
 ประติมากรรมยักษะ ท่ีพบในศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนกลุม
ประติมากรรมยักษะกลุมใหญซ่ึงประกอบไปดวยประติมากรรมยักษะท่ีหลากหลาย และมีคนแคระ
เปนเพียงสวนเดียวของกลุมประติมากรรมยักษะ ในบทนี้จะขอยกการศึกษาเกี่ยวกับประติมากรรม
ยักษะประเภทอ่ืน ๆ ท่ีไมใชประติมากรรมคนแคระอวนเตี้ยกอน ในบทถัดไปจึงศึกษายักษะใน
รูปแบบของคนแคระ 
 
งานศิลปกรรมยักษะศิลปะอินเดีย สมัยอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ (Indus Valley age.) 
 หลักฐานทางโบราณคดีในอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุท่ีมีความเก่ียวของกับแนวความคิด
เร่ืองยักษะท่ีพบนั้นมักปรากฏเปนตุกตาดินเผา (Human Figures) และตราประทับดินเผา (Seal) โดย
สวนมากพบมากในเมืองตาง ๆ ที่อยูภายในอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ โดยเฉพาะเมืองโมเฮนโชดาโร
และเมืองฮารัปปา โดยตุกตาดินเผาท่ีมีความเก่ียวของกับยักษะมักเกี่ยวของกับตุกตาท่ีเปนเพศหญิง
เนื่องในแนวความคิดของการเปนประติมากรรมพระแมผูมอบความอุดมสมบูรณ0 1 สวนตราประทับ
ดินเผานั้นมักปรากฏรูปบุคคลท่ีมีคุณลักษณะท่ีมีความเกี่ยวของกับคุณสมบัติของยักษะในสมัยหลัง 
ในทางดานพลังอํานาจท่ีอยูเหนือธรรมชาติอยางชัดเจน 
 1. ประติมากรรมดินเผารูปบุคคลในอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ 
  ตัวอยางประติมากรรมดินเผา (Human Figures) ท่ีมีลักษณะเกี่ยวของกับความอุดม
สมบูรณนั้นมีอยูมากมาย เชน ประติมากรรมสตรีดินเผาท่ีพบท่ีเมือง Kulli เปนประติมากรรมสตรีท่ี
เปลือยทอนบนและนํามือท้ังสองขางจับท่ีหนาทอง (ภาพท่ี 1) ประติมากรรมสตรีดินเผาท่ีเปลือยอก
แลวนํามือท้ังสองขางไปจับไวท่ีหนาอก (ภาพที่ 2) และประติมากรรมดินเผาท่ีพบท่ีเมืองโมเฮนโช
ดาโร เปนประติมากรรมสตรีอุมเด็กทานนม อีกมือมาแตะไวท่ีปาก (ภาพที่ 3) หรือประติมากรรมท่ีส่ือ

                                                            

 1 ประติมากรรมดินสตรีท่ีพบในอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุนั้น เช่ือวาภายหลังจะสงผล
ใหกับการทํารูปเคารพพระลักษมี,  Rai Govind Chandra, Studies of Indus Valley terracottas 
(Varanasi: Bharatiya Publiching House, 1973), 8. 
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ถึงพระแม (Mother Goddesses)2 พบท่ีเมืองฮารัปปา แสดงเปนผูหญิงรางกายอวนสมบูรณ (ภาพที่ 
4)  
 

 
 
ภาพท่ี 1 ประติมากรรมดินเผาสตรีลักษณะนํามือมาจับท่ีทอง  
ท่ีมา : Rai Govind Chandra, Studies of Indus Valley terracottas (Varanasi: Bharatiya 
Publiching House, 1973), fig 12. 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ประติมากรรมดินเผาสตรีลักษณะนํามือมาจับท่ีหนาอก 
ท่ีมา : Rai Govind Chandra, Studies of Indus Valley terracottas (Varanasi: Bharatiya 
Publiching House, 1973), fig 11. 

                                                            

 2 Ibid., 22. 
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ภาพท่ี 3 ประติมากรรมดินเผาสตรีอุมเด็กและนํามือมาแตะท่ีปาก 
ท่ีมา : Rai Govind Chandra, Studies of Indus Valley terracottas (Varanasi: Bharatiya 
Publiching House, 1973), fig 52. 
 

 
 
ภาพท่ี 4 ประติมากรรมดินเผาสตรีหรือพระแม (Mother Goddesses) 
ท่ีมา : Rai Govind Chandra, Studies of Indus Valley terracottas (Varanasi: Bharatiya 
Publiching House, 1973), fig 52. 
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  จากงานประติมากรรมดินเผาสตรีท่ีพบนั้น ถึงแมโดยท่ัวไปจะหมายถึงประติมากรรม
พระแมก็ตาม 2

3 แตถาดูจากลักษณะท่ีมีความเกี่ยวของกับแนวคิดความอุดมสมบูรณนั้น จะพบวา
ประติมากรรมนั้นจะนิยมทําตัว ประติมากรรมใหมีลักษณะอวน หนาทองกลม หนาอกใหญอยูเสมอ 
สะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะของแนวคิดทางดานความเช่ือเร่ืองพระแม การที่ประติมากรรมอุมเด็ก 
และใหนมเด็ก หรือการนํามือมาจับในสวนท่ีเปนหนาอก หรือหนาทองนั้น ก็ลวนเปนคุณสมบัติท่ี
แสดงถึงความอุดมสมบูรณเชนเดียวกัน ดังนั้นการทําประติมากรรมสตรีใหมีลักษณะอวน หนาทอง
กลม หนาอกใหญ นั้นคือสัญลักษณท่ีแสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณท่ีชาววัฒนธรรมลุมแมน้ํา
สินธุเช่ือและนับถือกัน และลักษณะดังกลาวนั้นจะสงผลใหกับการสรางประติมากรรมพระแมตาง 
ๆ ในสมัยหลัง  
 2. ตราประทับดินเผาในอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ 
  ตัวอยางตราประทับดินเผา (Seal) ท่ีมีภาพบุคคลท่ีมีลักษณะเกี่ยวของกับคุณสมบัติ
ของยักษะ ปรากฏใหเห็นอยูมากเชนเดียวกัน ตัวอยางเชน ตราประทับดินเผาที่ปรากฏบุคคลที่มีเขา
ยื่นอยูในตนโพธ์ิ (Pipal Tree) ปรากฏแถวบุคคลเจ็ดคนยืนเรียงกันในแนวเดียว ไมสามารถระบุเพศ
ได ทําผมแบบผูกเปย โดยยืนอยูหนาตนโพธ์ิ3

4 (ภาพที่ 5) ตราประทับดินเผารูปบุคคลมีเขา ออกมา
จากตนไมในลักษณะดุรายอยูในทาตอสูกับสัตวราย (ภาพท่ี 6) ตราประทับดินเผารูปบุคคลยืนอยูยก
แขนท้ังสองขางบีบคอสัตวราย (ภาพท่ี 7) 
 

                                                            

 3 ประติมากรรม Mother Goddesses นักวิชาการมักพูดถึงกลุมประติมากรรมเพศหญิงใน
ลักษณะตาง ๆ โดยรวมท่ีพบในอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุซ่ึงจะมีในแบบที่แตงเคร่ืองประดับ และ
บุคคลท่ีไมใสเคร่ืองประดับ 
 4 Allchin, Bridget, The rise of civilization in India and Pakistan (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1982), 214. 
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ภาพท่ี 5 ตราประทับดินเผาเปนรูปบุคคลภายในตนไม  
ท่ีมา : Allchin, Bridget, The rise of civilization in India and Pakistan (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1982), fig 8.I6. 
 

 
 
ภาพท่ี 6 ตราประทับดินเผาเปนรูปบุคคลออกมาจากภายในตนไม สูกับสัตวราย  
ท่ีมา : Allchin, Bridget, The rise of civilization in India and Pakistan (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1982), fig 8.I6. 
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ภาพท่ี 7 ตราประทับดินเผาเปนรูปบุคคลบีบคอสัตวราย (ปจจุบันอยูท่ี National Museum Delhi) 
 
 จากลักษณะท่ีปรากฏในตราประทับดินเผานั้นแสดงถึงคุณสมบัติของผูท่ีอยูเหนือบุคคล
ท่ัวไปอยางชัดเจน การท่ีปรากฏบุคคลอยูในตนไมสะทอนถึงความเช่ือเร่ืองการนับถือธรรมชาติวามี
วิญญาณสิงสูอยูในธรรมชาติ สามารถบันดาลส่ิงตาง ๆ ใหได ดังนั้นผูคนจึงตองเคารพบูชา ในท่ีนี้
คือคุณสมบัติของยักษะท่ีจะปรากฏในสมัยหลัง สวนทางดานตราประทับท่ีปรากฏบุคคลสูกับสัตว
รายนั้น แสดงถึงคุณสมบัติของผูท่ีมีอํานาจเหนือมนุษยมีกําลังมาก ออกมาจากส่ิงตาง ๆ ใน
ธรรมชาติ เชน ตนไม และสามารถปราบสัตวรายหรือตอสูได แสดงถึงความดุราย ความมีอํานาจ
ของบุคคลในภาพซ่ึงลักษณะดังกลาวก็เปนคุณสมบัติของยักษะเชนเดียวกัน 
 
งานศิลปกรรมยักษะสมัยราชวงศโมริยะ-ศุงคะ (ศิลปะอินเดียโบราณ) 
 งานศิลปกรรมในสมัยราชวงศโมริยะ ถือวาเปนยุคศิลปะยุคแรกในศิลปะอินเดีย งาน
ศิลปกรรมที่พบวามีความเกี่ยวของกับยักษะนั้นพบอยูจํานวนมาก โดยเฉพาะงานประติมากรรมท่ี
ประกอบอยูในสวนของงานสถาปตยกรรมเชน สถูป เสา ร้ัว ตาง ๆ เชนพบท่ีสถูปสาญจีและภารหุต
เปนตน 
 ประติมากรรมยักษะท่ีพบในสมัยอินเดียโบราณนั้น มีท้ังการทํายักษะและยักษิณี 
(Yaksas and Yakshini)  ตัวอยางเชน ประติมากรรมจันทรายักษี (Chandra Yakshi)4

5  ท่ีภารหุต โดย
เปนประติมากรรมสตรีอยูบนมกรหัวมา ในทายกแขนข้ึนเหนี่ยวกิ่งไม มืออีกขางสวมกอดตนไม 
แลวนํามือมาแตะท่ีอวัยวะเพศ และขาดานลางท่ีกอดเกี่ยวตนไม (ภาพท่ี 8)  

                                                            

 5 Benimadhab Barua, Barhut (Rajendra Nagar Patna: Indological Book, 1979), 55. 
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ภาพท่ี 8 ประติมากรรมจันทรายักษี (Chandra Yakshi) ท่ีเวทิกา สถูปภารหุต 
ท่ีมา : Benimadhab Barua, Barhut (Rajendra Nagar Patna: Indological Book, 1979), Plate 
LXIII, fig 73. 
 
 ลักษณะของการปรากฏของงานประติมากรรมดังกลาวเปนลักษณะท่ีแสดงใหเห็น
แนวคิดเร่ืองคติความอุดมสมบูรณท่ีสืบตอมาจากสมัยอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุท่ีปรากฏงาน
ประติมากรรมพระแม กลาวคือประติมากรรมสตรีมีลักษณะของการทําหนาอกใหญ สะโพกผาย 
เอวคอด ซ่ึงเปนลักษณะประติมากรรมท่ีแสดงเห็นถึงแนวคิดความเปน Mother Goddess และการนํา
มือไปวางตรงอวัยวะเพศนั้นหมายถึงความอุดมสมบูรณ อีกท้ังการอยูในทาของการกอดรัดกับ
ตนไม หรือการเหนี่ยวกิ่งไมลงมา ก็มีความเกี่ยวของกับความหมายทางดานความอุดมสมบูรณ
เชนเดียวกัน อีกท้ังยังสะทอนถึงคุณสมบัติวาทรงเปนเทพีแหงตนไม หรือเปนเทพเทพีท่ีออกมาจาก
ตนไม 5 6 การยืนอยูบนพาหนะคือมกร มกรเปนสัตวน้ํา ซ่ึงนามก็หายถึงความอุดมสมบูรณ
เชนเดียวกัน 
 ประติมากรรมพระศรี (Sri) หรือคชลักษมี เปนประติมากรรมรูปผูหญิงบนดอกบัว 
ดานขางขนาบไปดวยชาง 2 เชือก ใชงวงรดน้ําลงมาดานบน ตัวประติมากรรมยืนอยูในทาจับ
หนาอก (ภาพท่ี 9) 
 

                                                            

 6 Ibid., 56. 
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ภาพท่ี 9 ประติมากรรมพระศรี (Sri) หรือคชลักษมี ท่ีสถูปภารหุต 
ท่ีมา : Benimadhab Barua, Barhut (Rajendra Nagar Patna: Indological Book, 1979), Plate 
LXVII, fig 80. 
 
 ลักษณะประติมากรรมท่ีปรากฏเปนลักษณะเพศหญิงท่ีมีหนาอกใหญ เอวขอด สะโพก
พาย นํามือมาจับท่ีหนาอก เปนการสะทอนถึงแนวคิดท่ีเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณตามแนวคิดของ
พระแม อยางไรก็ตามการท่ียืนอยูบนดอกบัว มีชางสองเชือกรดน้ําจากดานบนก็สะทอนถึงความ
เปนสิริมงคลควบคูกันไปดวย 
 ประติมากรรมยักษะท่ีเปนเพศชายน้ันก็พบเชนกัน เชน ประติมากรรมลอยตัวยักษะ
ขนาดใหญ พบท่ีเมืองมถุรา (ภาพท่ี 10) หรือประติมากรรมยักษะท่ีพบอยูในสวนของรั้วเวทิกาของ
สถูปภารหุต ตัวอยางเชนประติมากรรมจตุโลกบาลท้ัง 4 เชนประติมากรรมกุเวร ซ่ึงเปน 1 ในจตุ
โลกบาลท้ัง 47 ลักษณะท่ีปรากฏเปนบุคคลตัวสูงโปรงอยูในทายืน อยูบนพาหนะท่ีเปนรูปมนุษย 
ทําทาไหว (ภาพท่ี 11) หรือประติมากรรมมนุษยนาค หรือนาคราชา (Nagaraja)7

8 (ภาพที่ 12) โดย
มนุษยนาคปรากฏเปนรูปบุคคลอยูในทาไหว บนเศียรมีพังพานนาคหาเศียร 
 

                                                            

 7 Ibid., 34. 
 8 มนุษยนาคปรากฏจารึกช่ือวา Chakravaka Nagaraja,  Ibid., 34. 
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ภาพท่ี 10 ประติมากรรมยักษะ จากเมือง Parkham (อินเดียโบราณ) 
ท่ีมา : Sharma  R. C.,  Buddhist art of Mathura (New Delhi: Agam Kala Prakashan, 1984), fig 1. 
 

 
 
ภาพท่ี 11 ประติมากรรมจตุโลกบาล (กุเวร) ท่ีสถูปภารหุต 
ท่ีมา : Benimadhab Barua, Barhut (Rajendra Nagar Patna: Indological Book, 1979),  Plate LV, 
fig 60. 
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ภาพท่ี 12 ประติมากรรมมนุษยนาค ท่ีสถูปภารหุต 
ท่ีมา : Benimadhab Barua, Barhut (Rajendra Nagar Patna: Indological Book, 1979), Plate 
LXII, fig 70. 
 
  ประติมากรรมจตุโลกบาลท้ัง 4 ท่ีปรากฏอยูในของเสาร้ัวท่ีภารหุตนั้นสะทอนถึงคติ
ความเช่ือทางดานผูปกปองศาสนสถานของพุทธศาสนา โดยแนวคิดท่ีวาจตุโลกบาลท้ัง 4 เปนผู
ปกปองนั้น ไดปรากฏอยูในพระสูตรทางพุทธศาสนาช่ือ อาฎานาฏิยสูตร ซ่ึงไดกลาวถึงเร่ืองของ
ทาวจตุมหาราชทั้ง 4 ไดตั้งกองกําลังรักษาเขาคิชฌกูฏ ในขณะที่พระพุทธเจาทรงประทับอยูท่ีเขา 8

9 
การนําประติมากรรมจตุโลกบาลท้ัง4มาไวท่ีร้ัวซ่ึงลอมรอบสถูปนั้นก็เปรียบเสมือนการปกปองสถูป
ท่ีเปนตัวแทนของพระพุทธเจาทุกทิศตามแนวความคิดในพุทธศาสนานั้นเอง 
 ประติมากรรมมนุษยนาค หรือนาคราชานั้น เปนประติมากรรมท่ีสะทอนถึงความคิดใน
เร่ืองนาคหรืองูใหญท่ีมีพลังอํานาจเหนือธรรมชาติสามารถแปลงเปนบุคคลได ในพุทธศาสนามีการ
กลาวถึงนาคเปนยักษหรือเปนรุกขเทวดาอยูดวยเชนเดียวกัน เชน อาฎานาฏิยสูตร มีการเอยนามของ
ยักษ วามุจจลินทะ9

10 หรือในมหาวานิชชาดก10

11 ท่ีกลาวถึงมีกองทัพนาคออกมาจากตนไม การทํารูป
                                                            

 9 พระสูตรและอรรถกถา พระสุตตันตปฏก ทีฆนิกาย ปฏวิรรค (กรุงเทพฯ: มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2525), 124.  
 10 เร่ืองเดียวกัน, 136-137.  
 11 พระสูตรและอรรถกถา พระสุตตันตปฏก ขุททกนิกาย ชาดก, (กรุงเทพฯ: มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2525),  500. 
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ประติมากรรมมนุษยนาคจึงสะทอนใหเห็นถึงการท่ีนาคเปนบริวารของพุทธศาสนา รวมถึงเปน
ยักษะท่ีมีพลังอํานาจบันดาลความสุขและเปนผูปกปองพุทธศาสนาอีกดวยเชนเดียวกัน 
 การทําประติมากรรมยักษะท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีอยูในลักษณะของบุคคลสูงโปรง 
หนาตาไมดุรายนั้น แสดงใหเห็นถึงสถานะของบุคคลช้ันสูงหรือเทียบไดกับเทวดา ซ่ึงเปน
คุณสมบัติในดานท่ีดีของเหลายักษะท่ีจะบันดาลความสุข ความอุดสมบูรณใหแกผูท่ีบูชาหรือผูท่ีเขา
มายังศาสนาสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ  
 ประติมากรรมยักษะเปรียบไดกับสัญลักษณแหงดิน (Mula-symbols) ท่ีปรากฏในอารย
ธรรมอินเดีย โดยมีรูปแบบของสัญลักษณท่ีหลากหลายออกไปมากมาย แตสวนมากจะสัมพันธกับ
ลายพันธพฤกษาหรือดอกบัวเสมอ (Parvan, Padmamula) สัญลักษณท่ีปรากฏมากในคติท่ีเกี่ยวของ
กับดินมักปรากฏอยูในรูปของหมอน้ําท่ีมีลายพันธพฤกษาพวยพุงออกจากหมอ หรือท่ีเรียกวา หมอ
ปูรณฆฏะ หรือ หมอน้ําแหงความอุดมสมบูรณ ซ่ึงมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับคติของน้ําอีกตอหนึ่ง
1 1

12 (ภาพท่ี 13) การท่ีทําสัญลักษณแหงดินในรูปของยักษะน้ัน ก็เปรียบเสมือนตัวยักษะนั้นคือหมอ
หรือดิน (แผนดิน) ท่ีเปนส่ิงท่ีใหกําเนิด สอดคลองกับการปรากฏกานดอกบัว หรือกานของพันธุ
พฤกษาที่พวยพุงออกมาจากตัวยักษะในงานศิลปกรรม ไมวาจะเปนทางดานสีขาง หรือจากสวนตาง 
ๆ ของรางกายของยักษะ 1 2

13 (ภาพที่ 14) ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นถึงความหมายท่ีสัมพันธกัน
ระหวางสัญลักษณแหงดินท่ีแทนดวยหมอปูรณะฆฏะและยักษะ จากท่ีกลาวมาในขางตนนั้นจะเห็น
ไดวา ยักษะ เปนสัญลักษณในระบบหนึ่งท่ีมีความเกี่ยวของกับ ดินหรือแผนดิน ท่ีเปนท่ีรองรับ และ
การใหกําเนิดส่ิงตางเชนเดียวกันกับสัญลักษณอ่ืน ๆ  

                                                            

 12 F.D.K. Bosch, The Golden Germ an Introduction to Indian Symbolism, ([S.l.]: 
Mouton & Co., 1960), 108. 
 13 เปนแนวคิดคติทางดานแนวแกนทิศต้ังแกนทิศนอนในคติของอินเดีย ท่ีแนวนอนนั้น
คือ แผนดิน สวนแนวต้ังคือแกนกลางของโลก การที่ปูรณะฆฏะ รองรับกานดอกบัวหรือพันธุ
พฤกษาท่ีพุงข้ึน ก็เปรียบเสมือนแผนดินท่ีรองรับแกน ดังนั้นตัวยักษะก็เปรียบเสมือนแผนดิน ได
เชนเดียวกัน,  ดูเพ่ิมเติมท่ี  F.D.K. Bosch, The Golden Germ an Introduction to Indian 
Symbolism, 114. 
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ภาพท่ี 13 ภาพสลักรูปหมอปูรณฆฏะ ศิลปะอมราวดี 
ท่ีมา : F.D.K. Bosch, The Golden Germ an Introduction to Indian Symbolism, ([S.l.]: 
Mouton & Co., 1960),  Pl., 27a. 
 

 
 
ภาพท่ี 14 ภาพสลักยักษะท่ีมีกานไมออกมาจากรางกาย ท่ีสถูปภารหุต 
ท่ีมา : F.D.K. Bosch, The Golden Germ an Introduction to Indian Symbolism, ([S.l.]: 
Mouton & Co., 1960),  Pl. 32b. 
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 ประติมากรรมยักษะท่ีปรากฏแนวคิดวิญญาณแหงธรรมชาตินั้น ไดปรากฏในภาพสลัก
ท่ีเวทิกาของที่ภารหุต ปรากฏเปนรูปบุคคลในทานั่งแยกขา มีกานใบไมออกจากสีขาง มือท้ังสอง
ขางจับกานตนไมท่ีพุงออกจากสีขางท้ังสอง และกานของดอกไมพุงข้ึนเปนสายไปดานบนออกดอก
ออกผลเต็มพื้นท่ีของภาพสลัก (ดูภาพท่ี 14) 
 ภาพสลักดังกลาวแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของยักษะวามีความเก่ียวของกับคติวายักษะ
เปนวิญญาณแหงพ้ืนดินอยางชัดเจน โดยตัวยักษะเปรียบเทียบไดกับดินหรือน้ํา การท่ีมีกิ่งกานของ
ตนไมพุงออกมาก เปรียบเสมือนเปนท่ีกําเนิดของตนไม ในท่ีนี้คือดิน และนํ้า ดังนั้นยักษะเทียบเทา
กับความอุดมสมบูรณ 
 ประติมากรรมยักษะในทาแบกอาคารหรือสิ่งของตาง ๆ ที่พบที่ภารหุต (ภาพที่ 15) มี
ลักษณะหนากลมรางกายอวน ทองใหญ มีแขนขาสั้น อยูในทาทูนของหรือแบกสิ่งของไวดานบน 
ซ่ึงการท่ีประติมากรรมยักษะอยูในทาแบกหรือคํ้าจุนรั้วของอาคารหรือฐานของอาคาร สะทอนถึง
แนวคิดของยักษะเปนผูที่คอยคํ้าจุนหรือทูนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ ในที่นี้มีความเกี่ยวของกับพื้นดิน 
เพราะแผนดินเปนสิ่งที่รองรับทุกสิ่ง เทียบยักษะไดกับวิญญาณแหงพื้นดิน การนํายักษะมาแบบ
รอบท่ีฐานหรือรอบศาสนสถานยังแสดงใหเห็นถึงการท่ียักษะนั้นเปนผูปกปองปองกันสถานท่ีนั้น 
ๆ อีกดวย 
 

 
 
ภาพท่ี 15 ภาพสลักรูปยักษะ แบกฐานอาคาร ท่ีภารหุต 
ท่ีมา : Ananda K. Coomaraswamy, Yaksas (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1971), Pl 
13(1). 
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งานศิลปกรรมยักษะสมัยราชวงศกุษาณะ (ศิลปะคันธาระ และศิลปะมถุรา) 
 งานศิลปะกรรมในสมัยราชวงศกุษาณะ ประติมากรรมยักษะไดพบอยูมากไมตางจาก
สมัยกอนหนา โดยประติมากรรมยักษะในสมัยดังกลาว ในทางดานศิลปะสามารถแบงไดเปนสอง
ศิลปะ กลาวคือในศิลปะคันธาระ และศิลปะมถุรา ซ่ึงประติมากรรมยักษะท่ีพบจะพบในรูปแบบท่ี
เปนประติมากรรมลอยตัวและประติมากรรมท่ีประดับในงานสถาปตยกรรมตาง ๆ  
 1. ประติมากรรมยักษะในศิลปะมถุรา 
  ประติมากรรมยักษะในศิลปะมถุรามีพบโดยทั่วไปในลักษณะของยักษะท่ีอยูใน
ลักษณะสูงโปรง และยักษะท่ีอยูในลักษณะอวนเต้ียปะปนกันเหมือนสมัยอินเดียโบราณ แตอยางไร
ก็ตามสมัยนี้ประติมากรรมยักษะไดแสดงใหเห็นถึงความแตกตางทางดานประติมานวิทยาของแตละ
บุคคลอยางชัดเจน โดยสามารถแบงเปนประติมากรรมยักษะที่มีประติมานวิทยาเฉพาะหรือเปนเทพ
เจา ประติมากรรมยักษะท่ีอยูในลักษณะสูงโปรง และประติมากรรมยักษะท่ีมีลักษณะอวนเตี้ย 
  1.1 ประติมากรรมยักษะท่ีอยูในฐานะของเทพเจา 
   ยักษะท่ีแสดงใหเห็นรูปแบบท่ีแตกตางกันทางดานรูปแบบท่ีเฉพาะน้ันจะ
ปรากฏใหเห็นอยูคือ ประติมากรรมเทพกุเวร (ภาพท่ี 16)  
 

 
 
ภาพท่ี 16 ประติมากรรมกุเวรศิลปะมถุรา ท่ี National Museum of India, New Delhi 
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   โดยปรากฏเปนรูปประติมากรรมบุคคลท่ีมีลักษณะหนากลมใหญ มีพระมัสสุ 
ตามองตรงเบิกโพลง ตัวอวน ทองใหญอยูในทานั่งแบบราชาหรือมหาราชลีลา 1 3

14 มีการใสสรอยคอ 
และตุมหูแบบยาวลงมา ลักษณะของงานประติมากรรมสะทอนใหเห็นถึงความเช่ือเร่ืองการสรางรูป
เคารพตามคัมภีรศาสนาอยางชัดเจน โดยเฉพาะประติมากรรมเทพองคสําคัญ ๆ โดยลักษณะของ
กุเวรนั้นมีกลาวไวในสมัยปุราณะเชน คัมภีรวิษณุธรรโมตตระ กลาวถึงกุเวร จะเปนเทพท่ีมีหนวด
เครา อวนพุงพลุย นั่งอยูบนแทนฐาน14

15  
   การที่ปรากฏการทําประติมากรรมกุเวรอยางชัดเจน โดยมีลักษณะเฉพาะของ
ตัวประติมากรรมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการสรางประติมากรรมเทพเจา ในสมัยปุราณะ 
โดยลักษณะของประติมากรรมกุเวรท่ีทําตามองตรง เบิกโพลง นั้นแสดงใหเห็นถึงอํานาจของเทพ
เจาหรือของยักษะ การมีพระมัสสุ อาจแสดงใหเห็นถึงการเปนบุคคลท่ีสูงอายุ แตอยางไรก็ตาม ใน
ศิลปะมถุรา การปรากฏพระมัสสุอาจไมไดแสดงถึงความสูงอายุเสมอไป แตอาจหมายถึงบุคคล
ช้ันสูง เชนท่ีปรากฏในศิลปะคันธาระ โดยการปรากฏพระมัสสุในพระพุทธรูปหรือพระโพธิสัตว
เปนตน ซ่ึงการปรากฏอาจแสดงใหเห็นถึง คุณลักษณะของผูที่มีความอาวุโสหรือเปนบุคคลท่ีอยูใน
สถานะของเทพผูเปนใหญ เปรียบไดกับพระอัคนี หรือพระพรหม ท่ีมักปรากฏการทําในสวนของ
หนวดเครา ลักษณะของรางกายท่ีอวน ทองใหญ แสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณ การนั่งในทา
มหาราชลีลาแสดงถึงความยิ่งใหญตอส่ิงท้ังมวลหรือเทียบกับกษัตริยผูปกครอง 
   การทําประติมากรรมกุเวร ในฐานะของยักษะทองใหญ อวนพุงพลุย จาก
การศึกษาพบวาเกิดข้ึนเปนคร้ังแรกในศิลปะมถุรา เนื่องจากในศิลปะอินเดียโบราณ ประติมากรรม
กุเวรปรากฏอยูในลักษณะของประติมากรรมสูงโปรง (ดูภาพท่ี 11) ซ่ึงสถานะเทียบไดกับการเปน
เทพเทวดาช้ันสูง การปรับเปล่ียนประติมากรรมกุเวรจากสูงโปรงมาเปนอวนเต้ีย ทองใหญแสดงให
เห็นสถานะและรูปแบบของกุเวรที่ปรับเปล่ียนไปตามคติท่ีปรากฏในคัมภีรท่ีมีการกลาวถึงลักษณะ
ของกุเวรวาเปนยักษะอวนเต้ีย ทองใหญ แสดงถึงคุณสมบัติของกุเวร วาเปนเทพเจาแหงความอุดม
สมบูรณ ดังท่ีกลาวมาในขางตนไดนั้นเอง 
  1.2 ประติมากรรมยักษะท่ีอยูในลักษณะสูงโปรง 
   ประติมากรรมยักษิณี เปนรูปแบบท่ีพบโดยท่ัวไปของงานประติมากรรมยักษะ 
ท่ีเปนสวนของสถาปตยกรรมหรือลอยตัวเชน ประติมากรรมยักษิณีถือกระจกที่อยูท่ีเสาของเวทิกา 
                                                            

 14 เปนทานั่งท่ีชันขาข้ึนขางหนึ่ง อีกขางราบกับพื้น เปนทานั่งท่ีแสดงถึงบุคคลสูงศักดิ์
หรือกษัตริย 
 15 Bhagwant Sahai, Iconography of Some important minor hindu and Buddhist 
deities (New Delhi: Abhinav, 1975), 61. 
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จากสถูปสังโฆล (Sanghol) (ภาพท่ี 17) ปรากฏเปนสตรีรูปสูงโปรง หนาอกใหญ เอวคอด สะโพก
พาย มือขางหนึ่งถือกระจก อีกขางนํานิ้วมาแตะท่ีแกม นุงผาท่ีบางโปรง ชายผาผูกท่ีมุมเผยใหเห็น
เคร่ืองเพศ ยืนอยูบนบุคคลอวนเต้ียหรือยักษะ15

16 
 

 
 
ภาพท่ี 17 ประติมากรรมยักษี ถือกระจก เหยียบบนบุคคล จากสถูปสังโฆล (Sanghol) 
ท่ีมา : S. P. Gupta, Kushana sculptures from Sanghol (1st-2nd century A.D.): a recent 
discovery (New Delhi: National Museum, 1985), fig 1. 
 
   ลักษณะประติมากรรมยักษิณีแสดงใหเห็นรูปแบบท่ียังคงสืบตอมาจากสมัย
อินเดียโบราณ ในลักษณะของเพศหญิงตองมีลักษณะของรางกายสมบูรณ หนาอกใหญ เอวคอด 
สะโพกพาย เพื่อเนนถึงคติความเช่ือเร่ืองพระแมผูใหความอุดมสมบูรณ แตอยางไรก็ตามใน
ศิลปะมถุรามีการเนนเร่ืองสําคัญอีกจุดหนึ่งคือ ประติมากรรมเพศหญิงมักโชวเคร่ืองเพศเพื่อแสดง
ใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณ คุณลักษณะท่ีปรากฏอีกอยางหนึ่งในตัวประติมากรรมยักษิณีช้ินนี้นั้น
คือ ลักษณะของผูสูงศักดิ์ กลาวคือการอยูในอิริยาบถของถือกระจกสองตัวเอง เปนลักษณะของ
บุคคลช้ันสูงหรือบุคคลในวัง แสดงความสอดคลองกับการท่ีลักษณะรูปกายของประติมากรรมมี
ลักษณะสูงโปรง รวมถึงการยืนอยูบนบุคคลอวนเต้ียหรือยักษะ แสดงถึงสถานะท่ีสถานะและลําดับ
ท่ีสูงกวายักษะท่ีมีลักษณะอวนเตี้ยไดนั้นเอง 

                                                            

 16 S. P. Gupta, Kushana sculptures from Sanghol (1st - 2nd century A.D.): a 
recent discovery (New Delhi: National Museum, 1985), 116. 
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   อยางไรก็ตามประติมากรรมยักษิณีท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเกี่ยวกับ
วิญญาณธรรมชาติก็ยังคงปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน เชน ประติมากรรมพระลักษมี (ภาพท่ี 18) หรือ
ประติมากรรมยักษิณีท่ีออกมาจากตนไมในภาพสลักเลาเร่ือง (ภาพท่ี 19) 
 

 
 
ภาพท่ี 18 ประติมากรรมพระลักษมี ศิลปะมถุรา  
ท่ีมา : The art of Mathura, India, (Tokyo: NHK, 2002), 20. 
 

 
 
ภาพท่ี 19 ประติมากรรมยักษี ออกมาจากตนไม 
ท่ีมา : Sharma  R. C. Buddhist art: Mathura school (New Delhi: Wiley Eastern, 1995), 180. 
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   นอกจากนั้นในงานศิลปะมถุราประติมากรรมพระโพธิสัตวหรือเหลาเทวดา
บางองค ใหเหมือนหรือเทียบเทากับยักษะดวยเชนกัน เชนประติมากรรมมนุษยนาคที่ออกมาจาก
มกร (ภาพท่ี 20) และประติมากรรมพระโพธิสัตว (ภาพท่ี 21)  
 

 
 
ภาพท่ี 20 ประติมากรรมยักษะ ออกมาจากปากมกร 
ท่ีมา : The art of Mathura, India (Tokyo: NHK, 2002), 21. 

 

 
 
ภาพท่ี 21 ประติมากรรมพระโพธิสัตว ในศิลปะมถุรา 
ท่ีมา : Sharma R. C., Buddhist art: Mathura school (New Delhi: Wiley Eastern, 1995), fig 56. 
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  1.3 ประติมากรรมยักษะท่ีอยูในลักษณะอวนเตี้ย 
   นอกจากประติมากรรม กุเวร แลวนั้น รูปงานประติมากรรมยักษะในลักษณะท่ี
เปนบุคคลอวนเต้ียก็มีปรากฏอยูเชนกัน เชนประติมากรรมนาคราชา (Nagaraja) นั่งอยูบนบัลลังก 
(ภาพท่ี 22)  
 

 
 
ภาพท่ี 22 ประติมากรรมนาคราชา นั่งบนบัลลังก 
ท่ีมา : Sharma R. C., Buddhist art: Mathura school (New Delhi: Wiley Eastern, 1995), fig 20. 
 
   ประติมากรรมนาคราชาท่ีปรากฏนั้นแสดงใหเห็นถึงความเปนราชาของเหลา
นาคท้ังปวง แสดงเปนบุคคลท่ีมีรางกายใหญ อวน นั่งอยูบนบัลลังก บนเศียรปรากฏพังพานนาค ซ่ึง
การนั่งอยูบนเกาอ้ีหรือบัลลังกนั้นเปนทานั่งท่ีปรากฏอยูในทานั่งของกษัตริยหรือในที่นี้คือบุคคล
ช้ันสูง การที่นาคราชามีรางกายแบบยักษแสดงถึงสถานะของนาควา เปนยักษะจําพวกหนึ่งตามท่ี
ปรากฏในคัมภีรของศาสนา แสดงถึงความม่ังค่ังและความเปนผูมีอํานาจหรือบุคคลช้ันสูง 
   ประติมากรรมยักษะท่ีแสดงถึงการเปนผูแบกอยางชัดเจน เชนภาพสลักยักษะ
แบกยักษิณี (ภาพท่ี 23) ประติมากรรมดังกลาวแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของยักษะของการเปนผู
แบกหรือผูรองรับไดอยางชัดเจน นอกจากนั้นในศิลปะมถุรา ประติมากรรมยักษะในลักษณะอวน
เต้ีย แขนขาส้ันยังปรากฏในลักษณะรูปแบบท่ีแตกตางออกไป กลาวคือ ประติมากรรมยักษะท่ีมี
รูปแบบของการผสมกันกับองคประกอบของสัตว หรือยักษะที่อยูในรูปของสัตวผสม กลาวคือมี
เศียรเปนมนุษย แขนมนุษยแตรางกายทอนลางเปนสัตว เชน ประติมากรรมยักษะผสมกับตัวมกร ท่ี
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ปรากฏอยูบนสวนของคานนอนขององคประกอบสถาปตยกรรม (ภาพท่ี 24) ในภาพแสดงถึงยักษะ
ท่ีมีรางกายทอนบนเปนมนุษยมีลักษณะหนากลม อวนแขนขาส้ัน สวนทอนรางประกอบไปดวย
สวนของสัตวน้ําคือหางปลา มีขาหลัง มีครีบ ซ่ึงเทียบกับตัวมกร การท่ีปรากฏยักษะในรูปแบบ
ดังกลาวสะทอนถึงคุณสมบัติของยักษะในทางดานความอุดมสมบูรณ ของทางรางกายท่ีอวนเตี้ย
เปรียบไดกับ ยักษะคือวิญญาณแหงแผนดินหรือน้ํา ซ่ึงเปนคติความเชื่อทางดานความอุดมสมบูรณ
สอดคลองกับตัวมกรซ่ึงหมายถึงน้ํา ความอุดมสมบูรณดวยเชนเดียวกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 23 ประติมากรรมยักษิณี ข่ีหลังยักษะ 
ท่ีมา : Gupta S. P., Kushana sculptures from Sanghol (1st - 2nd century A.D.): a recent 
discovery (New Delhi: National Museum, 1985), fig 7. 
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ภาพท่ี 24 ประติมากรรมยักษะในรูปแบบของสัตวผสม 
ท่ีมา : Sharma R. C., Buddhist art: Mathura school, (New Delhti: Wiley Eastern,1995),  fig 62. 
 
 2. ประติมากรรมยักษะในศิลปะคันธาระ 
  ประติมากรรมยักษะในศิลปะคันธาระ พบโดยท่ัวไปในลักษณะของยักษะท่ีอยูใน
ลักษณะสูงโปรง และยักษะท่ีอยูในลักษณะอวนเต้ียปะปนกันเหมือนสมัยอินเดียโบราณ แตอยางไร
ก็ตามประติมากรรมท่ีเกี่ยวของกับยักษะนั้นมีลักษณะพิเศษไมเหมือนสมัยกอนหนา เนื่องจาก
รูปแบบอิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตก 
  2.1 ประติมากรรมยักษะท่ีอยูในลักษณะบุคคลสูงโปรง 
   ประติมากรรมยักษะในกลุมท่ีเปนบุคคลสุงโปรง ในศิลปะคันธาะมีลักษณะ
เดนชัดวาหมายถึงบุคคลช้ันสูง เชน ประติมากรรมพระอินทร (ภาพที่ 25) หรือประติมากรรมกุเวร 
(ภาพท่ี 26) โดยประติมากรรมท้ัง 2 องคมีลักษณะเทียบไดกับกษัตริย และจัดเปนบุคคลช้ันสูงเทียบ
ไดกับเทวดา โดยลักษณะของบุคคลท้ังสองท่ีพบในศิลปะคันธาระจะเปนบุคคลสูงโปรงเสมอ 
นอกจากประติมากรรมท่ีเปนยักษิณีในลักษณะดังกลาวก็ก็พบดวยเชนกันเชน ประติมากรรมยักษิณี
หาริตี (ภาพที่ 27) ปรากฏเปนประติมากรรมสตรีอยูในลักษณะของเพศหญิงท่ีมีหนาอกใหญแสดง
ถึงความเปนพระแม ถือส่ิงของตาง ๆ โดยเฉพาะการอุมเด็กหมายถึงความเปนแม แตอยางไรก็ตาม
งานประติมากรรมก็ยังแสดงถึงความเปนยักษะอยางชัดเจน โดยท่ีปากตัวประติมากรรมมีการทํา
เข้ียวยื่นออกมาจากมุมปากท้ังสองดาน แสดงถึงความเปนยักษะอยางชัดเจน 



 50 

 
 
ภาพท่ี 25 ประติมากรรมพระอินทรในศิลปะคันธาระ 
ท่ีมา : The art of Gandhara, Pakistan (Tokyo: NHK, 2002), fig 31. 
 

 
 
ภาพท่ี 26 ประติมากรรมกุเวรและหาริตี ในศิลปะคันธาระ 
ท่ีมา : The art of Gandhara, Pakistan (Tokyo: NHK, 2002), fig 32. 
 



 51 

 
 
ภาพท่ี 27 ประติมากรรม นางหาริตี ในศิลปะคันธาระ 
ท่ีมา : The art of Gandhara, Pakistan (Tokyo: NHK, 2002), fig 33. 
 
   นอกจากประติมากรรมสูงโปรงท่ีแสดงถึงความเปนเทพผูสูงสงแลวนั้น ยักษะ
ท่ีอยูในลักษณะดังกลาวก็สามารถหมายถึงยักษะผูช่ัวรายไดเชนกัน เชนการปรากฏประติมากรรม
กองทัพพญามารในตอนท่ีพระพุทธเจาตรัสรู ในกลุมของกองทัพพญามารปรากฏประติมากรรม
บุคคลอยูหลากหลายแตมีกลุมหนึ่งท่ีมีเข้ียวอยูท่ีมุมปากท้ังสองขาง ถือกระบอง (ภาพท่ี 28)  
   คุณสมบัติของยักษะท่ีเปนฝายช่ัวรายหรือดานลบปรากฏใหพบเห็นบอยคร้ังใน
คัมภีรทางพุทธศาสนา เชน ในปายาสิราชัญญสูตร 1 6

17 กลาวถึงลักษณะของยักษ และยักษนั้นกิน
มนุษยเปนอาหาร คอยลอลวงมนุษยใหหลงเช่ือ หรือในวิธูรชาดก 17

18 การท่ีเหลาพระราชาทรงตกลง
เลนสกากับปุณณกยักษเพื่อพนันกับแกวมณีมีคากับพระวิธูร แสดงใหเห็นถึง ยักษมีอํานาจในทาง
ลบ สามารถดึงดูดหรือชักจูงเหลามนุษยลงสูทางช่ัวราย ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวเทียบเทากับกิเลส การ
ท่ีปรากฏยักษะในกองทัพพญามารในตอนตรัสรูนั้น เทียบเทากับกิเลสท่ีพระพุทธเจาตองตัดกอน
การตรัสรูไดนั้นเอง นอกจากนั้นแนวความคิดท่ีปรากฏในดานลบของยักษะดังกลาวขางตน การท่ี
ประติมากรรมยักษะท่ีมีเข้ียวมุมปาก การถือกระบอง เปนลักษณะและอาวุธของยักษะดวยเชนเดียวกัน 
                                                            

 17 พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัสังคายนาในพระบรมราชปูถัมภ พุทธศักราช 2530, 
พระสุตตันตปฏก ทีฆนิกาย มหาวรรค (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530), 312. 
 18 พระสูตรและอรรถกถา, พระสุตตันตปฏก ขุททกนิกาย ชาดก (กรุงเทพฯ: มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2525), 369. 
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ภาพท่ี 28 ประติมากรรมกองทัพพญามาร ตอนตรัสรู ในศิลปะคันธาระ 
ท่ีมา : The art of Gandhara, Pakistan (Tokyo: NHK, 2002), fig 25. 
 
  2.2 ประติมากรรมยักษะท่ีอยูในลักษณะอวนเตี้ย 
   ในศิลปะคันธาระการทําประติมากรรมยักษะในรูปแบบของบุคคลอวนเตี้ยนั้น
มีพบอยูเชนกัน สวนมากมักปรากฏเปนประติมากรรมเทวดาท่ัวไป ท่ีใชเปนองคประกอบของ
สถาปตยกรรม เชน ประติมากรรมเทวดามีปก (ภาพท่ี 29) ลักษณะของตัวประติมากรรมอยูใน
ลักษณะบุคคลที่แขนขาส้ัน แตมีกลามเน้ือใหญอยางชัดเจน แสดงใหเห็นถึงเปนบุคคลที่มีพลัง นั่ง
อยูในทาชันเขาข้ึนขางหนึ่ง ดานหลังมีปรากฏปก การทําบุคคลอวนเตี้ยมีปกดานหลังในศิลปะคันธา
ระมีพบมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงเทวดาไดนั้นเอง โดยไดรับอิทธิพลจากการทําประติมากรรมเทพ
เทวดามาจากศิลปะกรีกโรมัน ตําแหนงของการวางประติมากรรมนั้นพบวาอยูในสวนของฐานลาง
ของอาคาร18

19 การวางตําแหนงของประติมากรรมไวสวนลางของอาคารนั้น แสดงใหเห็นถึงการแบก
รับหรือเปนผูคํ้าจุนส่ิงตาง ๆ ของยักษะ ท่ีเปรียบเสมือนเปนวิญญาณแหงดิน ท่ีคอยคํ้าจุนทุกส่ิงไว 
เชน ประติมากรรมภาพเลาเร่ืองพุทธประวัติตอนออกมหาภิเนษกรมณ ก็ปรากฎบุคคลอยูในทาแบก
รองรับมา และบุคคลออกมาจากแผนดินดานลาง (ภาพท่ี 30) 

                                                            

 19 Sarla D. Nagar, Gandharan sculpture: a catalogue of the collection in the 
Museum of Art and Archaeology, University of Missouri-Columbia (Columbia, Miss: The 
Museum, 1981), 52. 
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ภาพท่ี 29 ประติมากรรมยักษะในลักษณะบุคคลมีปก หรือเทวดา ในศิลปะคันธาระ 
ท่ีมา : Sarla D. Nagar, Gandharan sculpture: a catalogue of the collection in the Museum of 
Art and Archaeology, University of Missouri-Columbia (Columbia, Miss: The Museum, 
1981), fig. 32. 
 

 
 
ภาพท่ี 30 ประติมากรรมยักษะรองรับเทามาในตอนออกมหาภิเนษกรมณ  ในศิลปะคันธาระ 
ท่ีมา : Sarla D. Nagar, Gandharan sculpture: a catalogue of the collection in the Museum of 
Art and Archaeology, University of Missouri-Columbia (Columbia, Miss: The Museum, 
1981), fig. 4. 
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งานศิลปกรรมยักษะสมัยราชวงศศาตวาหนะ (ศิลปะอมราวดี) 
 ประติมากรรมยักษะที่พบในศิลปะอมราวดี ปรากฏเปนประติมากรรมมนุษยนาค (ภาพ
ท่ี 31) ปรากฏอยูในสวนของภาพเลาเร่ืองในเสาของร้ัวเวทิกา ลักษณะเปนบุคคลตัวสูงโปรง ดานบน
มีพังพานนาคปรกอยู อยูในทาแสดงความเคารพสถูป ท่ีอยูตรงกลางการแสดงเปนรูปบุคคลสูงโปรง
ของยักษะแสดงใหเห็นถึงความสูงศักดิ์ของบุคคลในท่ีนี้เทียบเทากับเทวดา หรือเปนยักษช้ันสูง การ
ท่ีมนุษยนาคแสดงความเคารพแกสถูป อาจหมายถึงการเขาศาสนาของพวกเหลายักษ และเปนผูคอย
ปกปองศาสนา ดังท่ีปรากฏอยูในพระสูตรตาง ๆ ท่ีมีการกลาวถึงการบูชาของพวกยักษ (นาค) แก
พระพุทธเจา 
 นอกจากนั้นยังปรากฏ ประติมากรรมยักษะแบกทอนพวงมาลัย (ภาพท่ี 32) ปรากฏอยู
ในสวนคานนอนดานบนสุดของร้ัวเวทิกา ปรากฏเปนภาพทอนพวงมาลัยขนาดใหญ ดานใตทอน
พวงมาลัยเปนประติมากรรมบุคคลสุงโปรงอยูในทาแบกหรือหามอยู การปรากฏรูปแบบดังกลาว
แสดงถึงสถานะของผูแบกหรือคําจุน ซ่ึงเปนคุณลักษณะของยักษะท่ีเทียบเทากับวิญญาณแหง
ธรรมชาติ แตอยางไรก็ตามรูปแบบดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความเปนเทวดาเนื่องจากเปนบุคคลตัว
สูงโปรง 
 นอกจากประติมากรรมยักษะตัวสูงโปรงท่ีกลาวมาในขางตน ในศิลปะอมราวดีก็ปรากฏ
ประติมากรรมยักษะในรูปแบบของคนแคระอวนเตี้ยดวย ซ่ึงจะขอศึกษาในบทถัดไป 
 

 
 
ภาพท่ี 31 ประติมากรรมมนุษยนาค ในสถานะของบุคคลช้ันสูง  ในศิลปะอมราวดี 
ท่ีมา : Robert Knox, Amaravati: Buddhist sculpture from the Great Stupa (London:  British 
Museum Press, 1992), fig. 27. 



 55 

 
 
ภาพท่ี 32 ประติมากรรมยักษะแบกทอนพวงมาลัย ในรูปของบุคคลสูงโปรง  ในศิลปะอมราวดี 
ท่ีมา : Robert Knox, Amaravati: Buddhist sculpture from the Great Stupa (London: British 
Museum Press, 1992), fig. 39. 
 
งานศิลปกรรมยักษะสมัยราชวงศคุปตะ-วกาฏกะ (ศิลปะคุปตะ – ศิลปะวกาฏกะ) 
 ในสมัยท่ี 3 ในราชวงศคุปตะ-วกาฏกะ งานศิลปกรรมในสมัยดังกลาวถือวาเปนยุค
สูงสุดทางดานรูปแบบของประติมานวิทยา ซ่ึงสงผลใหงานศิลปกรรมมีความหลากหลายท้ังในเร่ือง
รูปแบบหรือสุนทรียศาสตร แตอยางไรก็ตามรูปแบบของประติมากรรมยักษะในศิลปะคุปตะ-วกาฏ
กะ ก็ยังแบงรูปแบบออกเปนสองรูปแบบเหมือนสมัยกอนหนา โดยแบงเปน ประติมากรรมยักษะใน
ฐานะของเทพเจาและ ประติมากรรมยักษะในลักษณะของยักษะท่ัวไป 
 1. ประติมากรรมยักษะในฐานะของเทพเจา 
  ประติมากรรมลักษณะดังกลาวมีพบใหเห็นไมมากนั้น เชน ประติมากรรมสตรีอยูใน
สวนขององคประกอบประตู เชน ประติมากรรมคงคา บนทวารศาขาทางเขาเทวาลัยเทวคฤหะ 
(Deogarh)  (ภาพที่ 33) การปรากฏรูปแบบดังกลาวเปนการแสดงถึงคุณสมบัติของแนวคิดเร่ืองคติ
ความอุดมสมบูรณท่ีสืบตอมาจากสมัยอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ ผานสมัยอินเดียโบราณ กลาวคือ
ประติมากรรมสตรีมีลักษณะของการทําหนาอกใหญ สะโพกผาย เอวคอด ซ่ึงเปนลักษณะ
ประติมากรรมท่ีแสดงเห็นถึงแนวคิดความเปน Mother Goddess และ การที่ประติมากรรมคงคาอยู
บนสัตวน้ําหรือมกร เปรียบเทียบไดกับความอุดมสมบูรณ แตอยางไรก็ตาม ถึงแมประติมากรรมคง
คา จะไมปรากฏอยูในทายืนเหนี่ยวกิ่งไมตามแบบศิลปะกอนหนา แตดานหลังประติมากรรมยัง
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ปรากฏ ตนไม ปรกอยูดานหลังเชนเดียวกัน สะทอนถึงคุณสมบัติวาทรงเปนเทพีแหงตนไม หรือ
เปนเทพเทพีท่ีออกมาจากตนไม 
 

 
 

ภาพท่ี 33 ประติมากรรมคงคา บนทวารสาขาทางเขาเทวาลัยเทวคฤหะ (Deogarh) ในศิลปะคุปตะ  
 
  ประติมากรรมยักษะท่ีเปนเทพเจาท่ีสําคัญเชน  กุ เวร  และหาริตี  (ภาพที่  34) 
ประติมากรรมดังกลาวกุเวรปรากฏเปนบุคคลรางกายใหญ แขนขาส้ัน มีลักษณะทองใหญประทับ
นั่งอยูบนบัลลังก คูกับประติมากรรมสตรี ที่มีหนาอกใหญประทับนั่งอยูบนบัลลังก ท่ีพระหัตถ
ปรากฏการถือรูปบุคคลอวนเต้ียหรือในท่ีนี้คือยักษะ (เด็ก) 
  ประติมากรรมกุเวรที่ปรากฏ แสดงถึงคุณสมบัติของยักษะท่ีเปนเจาแหงยักษะอยาง
ชัดเจน การนั่งอยูบนบัลลังก แสดงใหเห็นถึงความเปนผูปกครองในท่ีนี้หมายถึงผูปกครองของเหลา
ยักษท้ังปวง สวนทางดานหาริตีปรากฏสัญลักษณของตัวบุคคลท่ีมีหนาอกใหญ แสดงถึงความเปน
เพศแม เปนผูใหกําเนิด  รวมถึงการถือบุคคลตัวอวนเต้ียในที่นี้คือลูกของหาริตีหรือก็คือเหลายักษะ
นั้น แสดงถึงความเปนผูปกครองไดนั้นเอง 
  คติแนวคิดเร่ืองกุเวรและหาริตีของการเปนเทพผูปกครองของเหลายักษะท่ีกลาวมา
ขางตน ในศิลปะวกาฏกะ เปนไปไดวาไดรับแนวคิดและการสรางงานประติมากรรมรูปแบบ
ดังกลาวมาจากศิลปะกอนหนา ดังท่ีเคยปรากฏในศิลปะคันธาระ ท่ีปรากฏประติมากรรมกุเวรและ
หาริตีนั่งคูกันอยูบนบัลลังก รายลอมไปดวยยักษะ (ดูภาพท่ี 26)  
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ภาพท่ี 34 ประติมากรรมกุเวรและหาริตี ท่ีถํ้าอชันตาท่ี 2 ศิลปะวกาฏกะ 
ท่ีมา : Rajaram Panda, Ajanta & Ellora: cave temples of ancient india (New Delhi: Mittal 
Publications, 200-), 10. 
 
  ประติมากรรมยักษะในลักษณะนี้ท่ีเปนเทพองคสําคัญในสมัยนี้นั้น นอกจากท้ังสอง
องคท่ีกลาวมานั้นก็ไดแก พระอินทร (ภาพท่ี 35) ซ่ึงลักษณะของพระอินทร ท่ีปรากฏในงาน
ศิลปกรรมในแสดงเปนบุคคลตัวอวน แขนขาส้ัน ทองใหญ ประทับนั่งอยเหนือบัลลังกท่ีเปนชาง อยู
ภายใตตนไมขนาดใหญ ซ่ึงคุณลักษณะของพระอินทรซ่ึงแตเดิม เปนเทพเจาสูงสุดในสมัยพระเวท 
ซ่ึงมีคุณสมบัติบางอยางเกี่ยวของกับยักษะ เชนการนิยมดื่มน้ําโสมะ นอกจากนั้นยังปรากฏโศลกท่ี
กลาวถึงลักษณะกายภาพของพระอินทรวาเปนผูท่ีมีกายใหญ และภายในทองสามารถเก็บน้ําโสมะ
ไวไดมาก หรือดื่มมากจนรูสึกเหมือนมีคล่ืนของมหาสมุทรอยูภายใน1 9

20 การท่ีปรากฏรูปเคารพของ
พระอินทรในลักษณะดังกลาว แสดงถึงคุณสมบัติของยักษะ นอกจากนั้น การท่ีพระอินทรประทับ
ใตตนไม แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของยักษะท่ีอยูในตัวพระอินทรท่ีเทียบเสมอกับวิญญาณ
ธรรมชาติ หรือรุกขเทวดา  

                                                            

 20 Hymn VIII, His belly, Drinking deepest draughts of Soma, like an ocean swells, 
Ralph T. H. Griffith, The Hymns of Rgveda (Delhi: Motilal Banarsidass, 1999), 5. 
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ภาพท่ี 35 ประติมากรรมพระอินทร ท่ีถํ้าเอลโลราท่ี 32 ศิลปะวกาฏกะ 
ท่ีมา : Rajaram Panda, Ajanta & Ellora: cave temples of ancient india (New Delhi: Mittal 
Publications, 200-), 75. 
 
  ประติมากรรมพระคเณศ (ภาพที่ 36) พระคเณศทางคติความเช่ือทางฮินดูนั้น ถือวา
พระองคทรงเปนบุตรของพระศิวะและนางอุมา เปนผูนํากองทัพของเหลายักษ อสูร (เหลาคณะ) 
ของพระศิวะ ตามท่ีปรากฏอยูในคัมภีรปุราณะ20

21 จึงถือวาพระองคเปนเจาแหงเหลาคณะ (ยักษะ) ได
เชนเดียวกัน ลักษณะงานประติมากรรมพระคเณศท่ีปรากฏนั้น มีลักษณะของบุคคลท่ีมีลักษณะอวน 
ทองใหญ แขนขาส้ัน ซ่ึงลักษณะของรางกายท่ีปรากฏคือคุณสมบัติรางกายของยักษะ 
  การปรากฏประติมากรรมพระคเณศในรูปของยักษะดังกลาว จากการศึกษาพบวา
งานประติมากรรมการทําพระคเณศ ปรากฏในศิลปะคุปตะเปนคร้ังแรก ซ่ึงสอดคลองกับคติของการ
กําเนิดพระคเณศท่ีปรากฏในคัมภีรปุราณะท่ีมีเวลาอยูในชวงเดียวกันดังท่ีกลาวมาแลวในบทท่ีแลว 
แสดงใหเห็นถึงการพยายามสรางเทพองคอ่ืนใหมีคุณสมบัติเทียบเทากุเวร คือการเปนเจาแหงคณะ
หรือยักษะ 

                                                            

 21 Shastri J. L.,  Ancient Indian tradition & mythology Vol. 2 (Siva Purana)  
(Delhi: Montital Banarsidass, 1970-1985), 767-768.  
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  นอกเหนือจากท่ีกลาวมาในขางตน ประติมากรรมยักษะอวนเตี้ยอ่ืน ๆ ท่ีไมใชเทพ
สําคัญก็ปรากฏอยูท่ัวไป โดยมักปรากฏอยูในภาพเลาเร่ือง ทวารบาล องคประกอบสถาปตยกรรม 
แตอยางไรก็ตามประติมากรรมแบบลอยตัวก็มีพบอยูดวยเชนเดียวกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 36 ประติมากรรมพระคเณศ ศิลปะคุปตะ 
ท่ีมา : Joanna Goltfried Williams, The art of Gupta India: empire and province  (New Delhi: 
Heritage Publishers, 1982), fig 256. 
 
 2. ประติมากรรมยักษะท่ีอยูในฐานะของยักษะท่ัวไป 
  ประติมากรรมมนุษยนาค (ภาพท่ี 37) ประติมากรรมท่ีปรากฏ ปรากฏเปนภาพของ
มนุษยนาคผูชาย ผูหญิง และนาคท่ีเปนเด็ก แสดงเปนรูปบุคคลสูงโปรง มีนาคปรกอยูบนศีรษะ มีใส
เคร่ืองประดับมากมาย แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของผูสูงศักดิ์หรือเทวดา แตอยางไรก็ตามนาคท่ี
เปนผูหญิงยืนอยูในทาไขวขาหรือท่ีเรียกวาการยืนแบบยักษิณี ลักษณะดังกลาวแสดงใหเหน็ถึงความ
อุดมสมบูรณท่ีปรากฏในตัวประติมากรรม เทียบไดกับนาคคือยักษะ ยักษะคือเทวดา คือวิญญาณ
แหงน้ํา แผนดินและตนไมไดนั้นเอง 
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ภาพท่ี 37 ประติมากรรมมนุษยนาค ท่ีMahadeva Temple ศิลปะคุปตะ 
ท่ีมา : Joanna Goltfried Williams, The art of Gupta India: empire and province  (New Delhi: 
Heritage Publishers, 1982), fig 152. 
 
  ประติมากรรมยักษะในรูปแบบของผูแบกรับส่ิงตาง ๆ ในสมัยนี้ก็ปรากฏพบใน
หลายท่ี เชน  สวนบนของเสา  รองรับข่ือคาน  หรือสวนลางของงานสถาปตยกรรม  เชน 
ประติมากรรมทวารบาล (ภาพที่ 38) ปรากฏเปนรูปบุคคลที่อยูในลักษณะสวมเคร่ืองประดับ มี
รางกายอวนทองใหญ ประดับอยูท่ีทางเขาของถํ้าท้ังสองฝงของผนังเหนือประตู แสดงถึงคุณสมบัติ
ของผูเฝาประตู หรือผูปกปองตามคุณสมบัติของยักษะ 
  การปรากฏประติมากรรมยักษะในสถานะของผูแบกรับส่ิงตาง ๆ ท่ีพบในศิลปะว
กาฏกะ เปนรูปแบบท่ีแสดงถึงคุณสมบัติของยักษะท่ีปรากฏมากอนแลวในศิลปะกอนหนา เชน 
ประติมากรรมยักษะแบกในศิลปะอินเดียโบราณ (ดูภาพท่ี 15) หรือในศิลปะมถุรา (ดูภาพท่ี 23) 
รวมถึงการทําประติมากรรมยักษะในฐานะของทวารบาลดวยเชนกัน (ดูภาพท่ี 8 และภาพท่ี 11) 
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ภาพท่ี 38 ประติมากรรมทวารบาล ท่ีถํ้าอชันตาท่ี 19 ศิลปะวกาฏกะ 
ท่ีมา : Rajaram Panda, Ajanta & Ellora: cave temples of ancient india (New Delhi: Mittal 
Publications, 200-), 40. 
 
 ประติมากรรมยักษะท่ีเปนลวดลายประดับบนเสาประดับกรอบประตู (ภาพท่ี 39) 
ลักษณะท่ีปรากฏเปนรูปบุคคลขนาดเล็กอยูแทรกระหวางเถาไมใบไม อยูในทากอดจับดึงอยู 
คุณลักษณะท่ีปรากฏเกี่ยวของกับวิญญาณแหงตนไม หรือดินใหเกิดความอุดมสมบูรณไดนั้นเอง 
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ภาพท่ี 39 ภาพสลักบุคคลอยูในทาแทรกยึดดึงเถาไม ศิลปะคุปตะ 
ท่ีมา : Joanna Goltfried Williams, The art of Gupta India: empire and province (New Delhi: 
Heritage Publishers, 1982), fig 23. 
 
 ประติมากรรมยักษะแบกท่ีหัวเสา (ภาพที่ 40) ปรากฏเปนรูปบุคคลในลักษณะของครึ่ง
ตัวโดยปรากฏแคสวนบน โดยแขนท้ังสองขางยกข้ึนเพื่อรองรับสวนคานข่ือดานบน การปรากฏ
ยักษะในลักษณะดังกลาวแสดงถึงแนวคิดของผูรองรับและคํ้าจุนซ่ึงเปนแนวคติความเช่ือโดยท่ัวไป
ของยักษะท่ีปรากฏมาอยูในทุกสมัย ๆ ท่ีผานมา 
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ภาพท่ี 40 ภาพสลักบุคคลอยูในทาแบกบนหัวเสา ศิลปะคุปตะ 
ท่ีมา : Joanna Goltfried Williams, The art of Gupta India: empire and province (New Delhi: 
Heritage Publishers, 1982), fig 71. 
 
งานศิลปกรรมยักษะสมัยราชวงศปลลวะ (ศิลปะปลลวะ) 
 ประติมากรรมยักษะท่ีพบในศิลปะปลลวะนั้น ปรากฏอยูในลักษณะสูงโปรง ใน
ลักษณะของทวารบาลเสียมากกวา เชนประติมากรรมทวารบาลที่เทวาลัยท่ีเมือง ติรุจจิรัปปฬฬี (ภาพ
ท่ี 41) ปรากฏเปนบุคคลตัวสูงโปรงยืนในทาถือกระบอง ไมปรากฏสัญลักษณวาเปนเทพองคใด แต
อยางไรก็ตามตําแหนงท่ีปรากฏอยูระหวางประตูท้ังสองดาน แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติอีกท้ัง การ
ถืออาวุธคือกระบอง ในท่ีนี้คืออาวุธของเหลายักษะ 21

22 

                                                            

 22 Hopkins E. Washburn, Epic mythology (Varanasi: Indological Book House, 1968), 
148. 
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ภาพท่ี 41 ประติมากรรมทวารบาลท่ีเทวาลัยถํ้าลาง (Lover Cave) ท่ีเมืองติรุจจิรัปปฬฬี ศิลปะ    

ปลลวะ 
 
งานศิลปกรรมยักษะสมัยราชวงศโจฬะ (ศิลปะโจฬะ) 
 ประติมากรรมยักษะท่ีปรากฏในศิลปะโจฬะนั้น  ปรากฏให เห็นอยูในรูปแบบ
ประติมากรรมพระคเณศ (ภาพท่ี 42) โดยปรากฏอยูในชองประติมากรรม ลอมรอบดวยเหลาบริวาร
คือกลุมยักษะในทาทางแตกตางกัน พระคเณศทางคติความเช่ือทางฮินดูนั้น ถือวาพระองคทรงเปน
บุตรของพระศิวะและนางอุมา เปนผูนํากองทัพของเหลายักษ อสูร (เหลาคณะ) ของพระศิวะ ตามท่ี
ปรากฏอยูในคัมภีรปุราณะ 2 2

23 จึงถือวาพระองคเปนเจาแหงเหลาคณะ (ยักษะ) ไดเชนเดียวกัน 
ลักษณะงานประติมากรรมพระคเณศท่ีปรากฏนั้น มีลักษณะของบุคคลที่มีลักษณะอวน ทองใหญ 
แขนขาส้ัน อยูในทาทางของการเตนรํา ซ่ึงลักษณะของรางกายท่ีปรากฏคือคุณสมบัติรางกายของ
ยักษะ สวนการเตนรําแสดงถึงลักษณะนิสัยท่ีชอบเสียงดนตรี เลนดนตรีของยักษะไดเชนเดียวกัน 
ซ่ึงการปรากฏประติมากรรมคเณศในฐานะของยักษะ พบวามีการทําประติมากรรมต้ังแตในชวง
ศิลปะคุปตะแลว แตอยางไรก็ตามผูศึกษาพบวาการทําลักษณะของพระคเณศในการเตนรํา ปรากฏ
อยูในงานประติมากรรมศิลปะปลลวะมากอนแลวเชนเดียวกัน (ดูภาพท่ี 83) 

                                                            

 23 Shastri J. L.,  Ancient Indian tradition & mythology, Vol.2 (Siva Purana), 767-
768.  
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ภาพท่ี 42 ประติมากรรมพระคเณศ ลอมรอบไปดวยเหลาคณะ ท่ีเทวาลัยคังไคโกณฑโจฬะปุรัม  
 
งานศิลปกรรมยักษะสมัยราชวงศปาละ (ศิลปะปาละ) 
 ประติมากรรมยักษะในลักษณะของบุคคลอวนเต้ียในศิลปะปาละ สามารถแยกแบง
ออกเปนสองรูปแบบใหญ ๆ ได โดยสามารถแยกเปนประติมากรรมยักษะในสถานะของเทพเจา กับ
ประติมากรรมยักษะท่ีอยูในรูปแบบของเทวดาหรือยักษะท่ัวไป 
 1. ประติมากรรมยักษะท่ีอยูในฐานะของเทพเจา 
  ประติมากรรมยักษะในลักษณะสูงโปรงในศิลปะปาละปรากฏอยูในสวนของเทพ
สําคัญท่ีมีคุณสมบัติของยักษะ เชน ประติมากรรมอัมพิกา23

24 (ภาพท่ี 43) ซ่ึงลักษณะประติมากรรมอยู
ในบุคคลตัวสูงโปรง มีหนาอกใหญ เอวขอด สะโพกผาย อยูในทาจูงเด็ก 2 4

25 ประติมากรรมดังกลาว
ไดแสดงอยูในคุณลักษณะของประติมากรรมพระแมท่ีสืบมาจากสมัยกอนหนาอยางชัดเจน การ

                                                            

 24 ประติมากรรมอัมพิกาท่ีปรากฏในภาพเปนประติมากรรมอัมพิกาในศาสนาเชน โดย
ดานบนของประติมากรรมอัมพิกาปรากฏ พระเนมินารถ ซ่ึงเปนตีรถังการ องคท่ี 22 ในศาสนาเชน 
แสดงถึงการเปนยักษิณีประจําพระองค  ประติมานวิทยาของอัมพิกาในศาสนาเชนคือ  ข่ีสิงห ถือกิ่ง
มะมวง และจูงเด็ก ซ่ึงลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณ,  ดูเพ่ิมเติมท่ี  Bhattacharya 
B. C., The Jaina iconography (Delhi: Motilal Banarsidass, 1974), 103. 
 25 ประติมากรรมเด็กท่ีปรากฏ มีลักษณะเปนบุคคลอวนเตี้ย เปนลักษณะของยักษะอีกท้ัง
แสดงถึงความอุดมสมบูรณของตัวประติมากรรมอัมพิกาท่ีสืบมาจากประติมากรรมพระแม 
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แสดงในลักษณะบุคคลดังกลาวแสดงถึงความสูงศักดิ์ของสถานะของตัวประติมากรรมดวย
เชนเดียวกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 43 ประติมากรรมอัมพิกา ศิลปะปาละ ท่ี National Museum Delhi  
 
 นอกจากประติมากรรมเทพท่ีมีคุณสมบัติของยักษะท่ีอยูในลักษณะบุคคลสูงโปรงแลว
นั้น ในศิลปะปาละประติมากรรมยักษะในรูปแบบบุคคลที่ตัวอวนเตี้ย แขนขาใหญและสั้น ทอง
ใหญ อาจเปนที่นิยมมากกวา เนื ่องจากประติมากรรมเทพเจาที่สําคัญที่มีคุณสมบัติของยักษะ 
สวนมากปรากฏอยู ในล ักษณะด ังกล าว  เช นประต ิมากรรมเทพ ีพระล ักษม ี (ภาพที ่ 44) 
ประติมากรรมเทพกุเวร (ภาพท่ี 45) ประติมากรรมเทพอัคนี (ภาพท่ี 46) และประติมากรรมพระ
คเณศ (ภาพท่ี 47) 
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ภาพท่ี 44 ประติมากรรมคชลักษมี ในชองฐานของอาคาร ศิลปะปาละ ท่ีนาลันทา 
 

 
 
ภาพท่ี 45 ประติมากรรมเทพกุเวร ในชองฐานของอาคาร ศิลปะปาละ ท่ีนาลันทา 
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ภาพท่ี 46 ประติมากรรมเทพอัคนี ในชองฐานของอาคาร ศิลปะปาละ ท่ีนาลันทา 
 

 
 
ภาพท่ี 47 ประติมากรรมพระคเณศ ศิลปะปาละ ท่ี National Museum Delhi 
 
 ลักษณะท่ีปรากฏรวมกันของเทพท้ังส่ีองคท่ีกลาวมานั้น มีคุณลักษณะของยักษะใน
ทางดานกาพภาพอยางชัดเจน กลาวคือปรากฏเปนประติมากรรมบุคคลท่ีมีลักษณะรางกายอวนเต้ีย 
ทองใหญ แขนขาส้ัน ซ่ึงเปนคุณลักษณะของแนวคิดดานความอุดมสมบูรณของยักษะ นอกจากน้ัน
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ประติมากรรมเทพกุเวร อัคนี และคเณศยังปรากฏทานั่งในลักษณะของบุคคลช้ันสูงเชนการน่ังชัน
เขาขางหนึ่งหรือมหาราชลีลา ซ่ึงแสดงถึงความเปนบุคคลท่ีสูงศักดิ์หรือยักษช้ันสูงไดนั้นเอง 
 2. ประติมากรรมยักษะท่ีอยูในรูปแบบของเทวดาหรือยักษะท่ัวไป 
  ประติมากรรมยักษะอ่ืน ๆ ท่ีไมใชยักษะในสถานะเทพผูสูงศักดิ์ก็ปรากฏพบ
เชนเดียวกัน เชน ประติมากรรมยักษะในรูปของบริวารของเทพเจาตาง ๆ เชน ประติมากรรมยกัษะท่ี
เปนบริวารของพระโพธ์ิสัตวมัญชูศรี (ภาพท่ี 48) ปรากฏเปนประติมากรรมบุคคลอวนเต้ีย ทองใหญ
แขนขาส้ันมี 4 กร กรบนซายถือกระบอง ซ่ึงคุณลักษณะของการเปนบุคคลอวนเตี้ย นั้นในสถานะ
ศักดิ์อาจหมายถึงบุคคลท่ีต่ําศักดิ์กวาบุคคลท่ีอยูดานขางท่ีทําเปนบุคคลตัวสูงโปรงดังท่ีเคยปรากฏมา
สมัยกอนหนา การถือกระบอง แสดงถึงแนวคิดความเปนยักษะผูปกปองหรือผูปองกันในที่นี้คือผู
ปกปองของพระโพธิสัตวมัญชูศรี 
 

 
 

ภาพท่ี 48 ประติมากรรมยักษะ อยูในสถานะบริวารของพระโพธิสัตวมัญชุศรี ศิลปะปาละ ท่ี 
National Museum Delhi 

 
 นอกจากสถานะของการเปนบริวารของเหลาบุคคลชั้นสูงแลวนั้น ยักษะในศิลปะปาละ
ก็ยังปรากฏสถานะอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏในรูปแบบตาง ๆ ตามคติตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคุณสมบัติของ
ยักษะดวย เชน เปนยักษะท่ีช่ัวรายหรืออยูในกองทัพพญามารในตอนตรัสรูของพระพุทธเจา (ภาพท่ี 
49)  
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ภาพท่ี 49 ประติมากรรมยักษะ อยูในสถานะของกองทัพพญามาร ศิลปะปาละ ท่ี National 

Museum Delhi 
 
ประติมากรรมยักษะในศิลปะลังกา สมัยอนุราธปุระ (พุทธศตวรรษท่ี 4-16) 
 ประติมากรรมยักษะ ท่ีพบในศิลปะลังกา ไดรับรูปและและแนวความคิดมาจากศิลปะ
อินเดีย ดังนั้นประติมากรรมยักษะท่ีพบในศิลปะลังกาจึงมีท่ีมาทางดานคติและรูปแบบมาจากอินเดีย
อยางเห็นไดชัด โดยประติมากรรมยักษะที่พบในศิลปะลังกาสมัยอนุราธปุระท่ีจะศึกษาในท่ีนี้จะ
กลาวถึงกลุมตัวอยางบางกลุมเพียงเทานั้นคือ ประติมากรรมมนุษยนาคและยักษะอ่ืน ๆ ท่ีมิใชคน
แคระอวนเตี้ย 
 ประติมากรรมยักษะในสมัยอนุราธปุระปรากฏพบโดยท่ัวไปในงานศิลปกรรม 
โดยเฉพาะเปนสวนประกอบของสถาปตยกรรมตาง ๆ เชนชุดทางเขาอาคาร ในสวนท่ีเรียกวา ทวาร
บาล และข้ันบันได หรือในสวนของเสาอาคารเชน หัวเสา หรือโคนเสา หรือลวดลายประดับตัวเสา 
รวมถึงยักษะท่ีทําเปนงานประติมากรรมลอยตัว  
 ประติมากรรมยักษะในลักษณะสูงโปรง ท่ีพบในศิลปะอนุราธปุระนั้น  เปน
ประติมากรรมท่ีเรียกวา มนุษยนาค โดยมีลักษณะเปนบุคคลตัวสูงโปรง ดานบนเศียรปรากฏพังพาน
นาคหรือเศียรนาคปรากฏอยู เชนท่ีเสาของวหัลกฑะท้ัง 4 ทิศของสถูปเชตวัน (Jetavan Stupa) เมือง
อนุราธปุระ (ภาพท่ี 50 และภาพท่ี 51) 
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ภาพท่ี 50 ประติมากรรมยักษะในลักษณะของมนุษยนาคที่เสาของวหัลกฑะของสถูปเชตวัน เมือง

อนุราธปุระ 
 

 
 
ภาพท่ี 51 ประติมากรรมยักษะในลักษณะของนาคินี ท่ีเสาของวหัลกฑะของสถูปเชตวัน เมืองอนุ

ราธปุระ 
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 สถูปเชตวัน ขอมูลทางประวัติศาสตรกลาวถึงไดสรางข้ึนในชวงสมัยของพระเจามหา
เสน (Mahsen) ในชวงพุทธศตวรรษท่ี 926 ซ่ึงรวมสมัยกับศิลปะอินเดียสมัยอมราวดี  การปรากฏ
ประติมากรรมมนุษยนาคปรากฏเปนรูปบุคคลสูงโปรงอยูในทายืนเทาเอว ดานบนเศียรปรากฏเศียร
นาค มือขวายกข้ึนถือดอกบัว ในศิลปะอมราวดีก็ปรากฏรูปบุคคลในลักษณะดังกลาวมาแลวเชนกัน 
เชนท่ีในภาพสลักของสถูปอมราวดี (ภาพท่ี 52) โดยปรากฏอยูในสวนของดานหนาเวทิกา ปรากฏ
เปนรูปบุคคลยืนเทาเอว ถือดอกไมบูชาสถูป รวมถึงท่ีปรากฏอยูในสวนของภาพสลักรอบ ๆ ของ
ตัวอยกะ26

27 ของสถูปอมราวดีดวยเชนเดียวกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 52 ประติมากรรมบุคคลในลักษณะการถือดอกไมบูชาสถูป ท่ีภาพสลักสถูป ศิลปะอมราวดี 
ท่ีมา : Robert Knox, Amaravati: Buddhist sculpture from the Great Stupa (London: British 
Museum Press, 1992), 153. 
 

                                                            

 26 James G. Smither, Architectural remains, Anuradhapura, Sri Lanka: 
comprising the dagabas and certain other ancient ruined structures (Polgasovita, Sri Lanka: 
Academy of Sri Lankan Culture, 1993), 68. 
 27 อยกะ เปนช่ือเรียกแทนอาคารท่ียื่นออกมาจากทิศท้ัง 4 ของสถูปในศิลปะอินเดยี 
เอาไววางเสา 5 ตน, ดเูพิ่มท่ี  James G. Smither, Architectural remains, Anuradhapura,  Sri Lanka: 
comprising the dagabas and certain other ancient ruined structures, 52. 
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 วหัลกฑะ  มีลักษณะเปนอาคารหรือแทนเสาท่ีวางอยูดานหนาของสถูปท้ังส่ีทิศ เรียกกัน
ในภาษาสิงหลวา วหัลกฑะ 2 7

28 ซ่ึงวหัลกฑะนั้นมีการตีความวาอาจหมายถึงประตู หรือทางเขา และ
เปนสวนประกอบของอาคารสถาปตยกรรมของอินเดียและลังกา 2 8

29 นอกจากประติมากรรมบุคคล
หรือมนุษยนาคที่ปรากฏในสวนของอยกะแลวนั้น ในศิลปะอินเดียสมัยอมราวดีปรากฏการทําตัว
นาคอยูในสวนของอยกะ (ภาพท่ี 53) การปรากฏรูปนาคในสวนของอยกะน้ัน แสดงใหเห็นถึงนาค
เปนผูปกปองทางเขาสถูป ซ่ึงเปนคติท่ีปรากฏเห็นอยางเดนชัดในงานศิลปกรรมของอินเดียในชวง
พุทธศตวรรษท่ี 5 เปนตนมา29

30 ซ่ึงลักษณะของการปรากฏตัวนาคอยูท่ีแทนอยกะน้ัน ท่ีสถูปเชตวันก็
ปรากฏตัวนาคในตําแหนงของวหัลกฑะดวยเชนเดียวกัน (ภาพท่ี 54) 
 

 
 
ภาพท่ี 53 ประติมากรรมนาคสลัดอยูท่ีแทนอยกะในสถูปอมราวดี ท่ีภาพสลักสถูป ศิลปะอมราวดี 
ท่ีมา : Robert Knox, Amaravati: Buddhist sculpture from the Great Stupa (London: British 
Museum Press, 1992), 143. 

                                                            

 28 Roland Silva, Religious architecture in early and medieval Sri Lanka: a study 
of the thupa, bodhimanda, uposathaghara and patimaghara (Druk: Krips Repro Meppel, 
1988), 51. 
 29 Ibid., 52. 
 30 Robert Knox, Amaravati: Buddhist sculpture from the Great Stupa (London: 
British Museum Press, 1992), 144. 
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ภาพท่ี 54 ประติมากรรมนาคสลักอยูท่ีวหัลกฑะ สถูปเชตวัน ศิลปะลังกา สมัยอนุราธปุระ 
 
 การปรากฏรูปมนุษยนาคที่ถือดอกไมบูชาและนาคในสวนของวหัลกฑะของสถูปใน
ศิลปะลังกานั้น แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบท่ีไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะ
อมราวดี รวมถึงแนวคิดทางดานคติของการนํานาคมาปกปองศาสนสถานในลังกาที่ไดรับอิทธิพล
มาจากศิลปะอมราวดี การที่ปรากฏประติมากรรมมนุษยนาคอยูท่ีเสาของวหัลกฑะท้ังส่ีทิศของตัว
สถูปนั้นอาจหมายถึงยักษะท่ีเปนผูปกปองพุทธศาสนาในทิศท้ังส่ี ซ่ึงคติดังกลาวเปนลักษณะท่ี
ปรากฏรวมสมัยกันกับศิลปะอมราวดี และคติดังกลาวยังสะทอนใหเห็นถึง การปรากฏของการทํา
มนุษยนาคในฐานะของทวารบาลในชุดทางเขาของทางเขาศาสนสถานในสมัยชวงปลายศิลปะอนุ
ราธปุระ (ภาพท่ี 55) แตอยางไรก็ตามการปรากฏนาคน้ันก็ยังแสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณ การ
ท่ีประติมากรรมถือดอกบัวอยูนั้นอาจแสดงใหเห็นถึงการเขามาบูชาสถูปของเหลายักษะหรือเหลา
นาคท่ีเปนบริวารของพุทธศาสนาดวยเชนเดียวกัน 
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ภาพท่ี 55 ประติมากรรมทวารบาล รูปมนุษยนาค ศิลปะอนุราธปุระ ปจจุบันอยูท่ีพิพิธภัณฑมหา

วิหาร เมืองอนุราธปุระ 
 
 ในศิลปะอนุราธปุระ นอกจากประติมากรรมยักษะในลักษณะสูงโปรงเปนมนุษยนาค
แลวนั้น ยังปรากฏประติมากรรมยักษะในลักษณะของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของกับตนไมหรือ
วิญญาณธรรมชาติเชนเดียวกัน โดยปรากฏเปนกลุมบุคคลท่ีอยูในลวดลายของเสา โดยปรากฏเปน
บุคคลที่ออกมาจากกานไม และมีกานไมออกมาจากสวนตาง ๆ ของรางกายอีกตอเนื่องไป ลักษณะ
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงแนวความคิดคติทางดานความอุดมสมบูรณของเหลายักษะท่ีเทียบเทากับ
เปนวิญญาณแหงธรรมชาติท้ังดินและตนไม เชนภาพสลักลวดลายท่ีเสาของตัววหัลกฑะท่ีสถูปมิ
ริสวติ (Mirisavati Stupa) ท่ีเมืองอนุราธปุระ (ภาพท่ี 56) 
 สถูปมิริสวติ สรางข้ึนในชวงรัชสมัยของทุฏฐคามณี พุทธศตวรรษท่ี 431 รวมสมัยกับ
ศิลปะอินเดียสมัยราชวงศโมริยะ-ศุงคะ การท่ีปรากฏประติมากรรมยักษะท่ีมีการปรากฏกานไมหรือ
ดอกไมออกจากรางกายนั้น จากการศึกษาในศิลปะอินเดียก็ปรากฏใหเห็นมาแลวเชนกัน โดยปรากฏ
ในศิลปะอินเดียสมัยอินเดียราชวงศโมริยะ-ศุงคะ ในสวนของภาพสลักท่ีเวทิกา เปนรูปยักษะท่ี
รางกายมีกานไมออกมาจากลําตัว (ดูภาพท่ี 14) ซ่ึงลักษณะดังกลาวของตัวประติมากรรมแสดงให

                                                            

 31 James G. Smither, Architectural remains, Anuradhapura, Sri Lanka: 
comprising the dagabas and certain other ancient ruined structures, 25. 
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เห็นถึงคุณสมบัติของยักษะท่ีเกี่ยวของกับสัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณ หรือวิญญาณแหง
ธรรมชาติ หรือวิญญาณแหงดินท่ีเปนผูใหกําเนิดตนไม พรรณไมตาง ๆ หรือเทียบไดกับหมอปู
รณฆฏะ 31

32 
 

 
 
ภาพท่ี 56 ประติมากรรมยักษะในลักษณะบุคคลท่ีออกมาจากกานไม ท่ีเสาของวหัลกฑะของสถูป

มิริสวติ เมืองอนุราธปุระ 
 
 นอกจากคติความเช่ือเร่ืองความอุดมสมบูรณท่ีพบในตัวประติมากรรมยักษะท่ีอยูใน
ลักษณะสูงโปรงแลวนั้น ยังพบแนวความคิดทางดานเปนบุคคลที่แสดงใหเห็นถึงอยูในลักษณะผู
แบกหรือผูคํ้าจุนส่ิงตาง ๆ ดวยเชนเดียวกัน เชนประติมากรรมยักษิณีแบบหรือทูนส่ิงของไวดานบน 
ตัวอยางเชน ตําแหนงเสาของวหัลกฑะท่ีสถูปเชตวัน เมืองอนุราธปุระ (ภาพท่ี 57) 
 

                                                            

 32 การท่ีปูรณะฆฏะ รองรับกานดอกบัวหรือพันธุพฤกษาทีพุ่งข้ึน ก็เปรียบเสมือน
แผนดินท่ีรองรับแกน ดังน้ันตัวยกัษะก็เปรียบเสมือนแผนดิน ไดเชนเดยีวกัน, ดูเพ่ิมเติมท่ี  F.D.K. 
Bosch, The Golden Germ an Introduction to Indian Symbolism, 114. 
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ภาพท่ี 57 ประติมากรรมยักษะในลักษณะของผูแบก ท่ีเสาของวหัลกฑะของสถูปเชตวัน เมือง   

อนุราธปุระ 
 
 ลักษณะของประติมากรรมยักษะท่ีเปนผูแบกหรือผูคําจุนในส่ิงตาง ๆ ท่ีปรากฏนั้น 
สะทอนใหเห็นถึงเร่ืองของสถานะของตัวยักษะวาอยูในสถานะของยักษะผูต่ําศักดิ์หรือเปนขารับใช 
เนื่องจากประติมากรรมยักษะท่ีแบกส่ิงของนั้นอยูดานขางหรือดานหลังของประติมากรรมยักษะอีก
ตนหน่ึงซ่ึงอาจหมายถึงเจานายหรือบุคคลท่ีสูงศักดิ์กวา 
 
ประติมากรรมยักษะในศิลปะลังกา สมัยโปลนนารุวะ (พุทธศตวรรษท่ี 17-19) 
 ประติมากรรมยักษะในศิลปะโปลนนารุวะท่ีปรากฏอยูในลักษณะเปนยักษะ ปรากฏอยู
เฉพาะในสวนของการทําประติมากรรมทวารบาลที่เปนมนุษยนาคเพียงเทานั้น โดยปรากฏเปน
มนุษยนาคที่เปนท้ังเพศชายและเพศหญิง (นาคินี) ตัวอยางเชน ทวารบาลมนุษยนาค ในสวนของชุด
ทางเขา ของวิหารลังกาดิลก เมืองโปลนนารุวะ (ภาพท่ี 58) และนางนาคกีนีท่ีดานขางราวบันได 
ของวิหารลังกาดิลก เมืองโปลลนารุวะ (ภาพท่ี 59) 
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ภาพท่ี 58 ประติมากรรมทวารบาล มนุษยนาค ศิลปะโปลนนารุวะ ท่ีวิหารลังกาดิลก เมืองโปลน

นารุวะ 
 

 
 
ภาพท่ี 59 ประติมากรรมนาคินี ท่ีขางราวบันไดทางเขา ศิลปะโปลนนารุวะ ท่ีวิหารลังกาดิลก 

เมืองโปลนนารุวะ 
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 การปรากฏประติมากรรมยักษะตัวสูงโปรง ท่ีเปนมนุษยนาค ถือหมอปูรณฆฏะ นั้น
แสดงใหเห็นถึงสถานะวาเปนนาคนั้นบุคคลช้ันสูงหรือเทวดาช้ันสูงซ่ึงเคยปรากฏมากอนหนาแลว
ในศิลปะอินเดีย แสดงใหเห็นถึงลําดับช้ันของเหลายักษะ แตอยางไรก็ตามคติท่ีปรากฏก็ยังคงตาม
ระบบคติท่ีเกี่ยวของกับยักษะเปนผูมอบความอุดมสมบูรณและเปนผูปกปองศาสนสถานท่ีสืบตอมา
จากสมัยกอนหนา 
 
ประติมากรรมยักษะในศิลปะชวาภาคกลางตอนตน และตอนกลาง (พุทธศตวรรษท่ี 12-14) 
 การศึกษาประติมากรรมยักษะในศิลปะชวาภาคกลาง ยักษะท่ีจะยกตัวอยางข้ึนมาศึกษา
นั้นไดแก ประติมากรรมพระคเณศ กุเวร และเทพเจาองคอ่ืน ๆ เพียงบางช้ินเทานั้น โดยในศิลปะ
ชวาภาคกลางตอนตน ประติมากรรมยักษะศึกษาไดจากกลุมประติมากรรมของโบราณสถานท่ีตั้งอยู
บนท่ีราบสูงเดียง (Dieng Plateau) ในกลุมปราสาทท่ีพบอยูบนท่ีราบสูงเดียงนั้น มีการพบ
ประติมากรรมเทพเจาท่ีมีความเกี่ยวของกับคุณสมบัติของยักษะดวยเชนเดียวกัน เชน ประติมากรรม
พระคเณศ (ภาพท่ี 60)  
 

 
 
ภาพท่ี 60 ประติมากรรมพระคเณศ ศิลปะชวาภาคกลางตอนตน ท่ีพิพิธภัณฑท่ีราบสูงเดียง 
 
 ซ่ึงพระคเณศทางคติความเช่ือทางฮินดูนั้น ถือวาพระองคทรงเปนบุตรของพระศิวะและ
นางอุมา เปนผูนํากองทัพของเหลายักษ อสูร (เหลาคณะ) ของพระศิวะ ตามท่ีปรากฏอยูในคัมภีร
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ปุราณะ32

33 จึงถือวาพระองคเปนเจาแหงเหลาคณะ (ยักษะ) ไดเชนเดียวกัน ลักษณะงานประติมากรรม
พระคเณศท่ีปรากฏนั้น มีลักษณะของบุคคลท่ีมีลักษณะอวน ทองใหญ แขนขาส้ัน ซ่ึงลักษณะของ
รางกายท่ีปรากฏคือคุณสมบัติรางกายของยักษะ 
 ประติมากรรมยักษะในศิลปะชวาภาคกลาง ปรากฏพบอยูในสถานะของเทพเจาอยู
หลายองค โดยเฉพาะเทพกุเวรมีการปรากฏใหเห็นอยูในลักษณะของภาพสลักเชนท่ีดานขางของมุข
ทางเขาของจันทิเมนดุต 3 3

34 (ภาพท่ี 61) ซ่ึงปรากฏเปนบุคคลท่ีมีลักษณะอวน ทองใหญ มีการไว
หนวด นั่งอยูในทาลลิตาสนะ ดานลางมีหมอเงินหมอทอง รอบ ๆ ปรากฏเหลายักษะท่ีเปนบริวารอยู
รายลอม 
 

 
 
ภาพท่ี 61 ภาพสลักเทพกุเวร ศิลปะชวาภาคกลางตอนกลาง ท่ีมุขทางเขาของจันทิเมนดุต 
 

                                                            

 33 Shastri J. L.,  Ancient Indian tradition & mythology Vol. 2 (Siva Purana), 767-
768.  
 34 จันทิเมนดุตสรางข้ึนในชวงคร่ึงหลังของพุทธศตวรรษท่ี 13 โดยกษตัริยแหง
ราชวงศไศเลนทร กษัตริยมหาราชา Panangkaran, ดูเพิม่เติมท่ี  A short guide to: Borobudur, 
Mendut and Pawon  (Indonesia: The Department, 19--?), 26. 
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 ลักษณะของเทพกุเวรที่ปรากฏในภาพสลัก ปรากฏเปนรูปบุคคลที่มีทองใหญ แสดง
คุณสมบัติของยักษะท่ีมีความเกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณอยางชัดเจน สอดคลองกับดานใตของ
บัลลังกท่ีปรากฏหมอใสเงินใสทองท่ีวางอยูเต็มแสดงถึงสถานะของความม่ังค่ังรํ่ารวยของกุเวร  
 นอกจากนั้นรอบ ๆ ของเทพกุเวรยังปรากฏเหลาคณะหรือยักษะอยูรอบ ๆ ซ่ึงเหลาคณะ
ท่ีอยูรอบ ๆ มีลักษณะคลายกับเด็ก แสดงสถานะท่ีออนกวาหรือตํ่ากวาถาเทียบกับกุเวรท่ีมีการทํา
หนวดเคราแสดงใหเห็นถึงความเปนผูใหญหรือสถานะที่อยูสูงกวา ซ่ึงหมายถึงผูปกครองของเหลา
คณะหรือยักษะท่ีอยูลอมรอบ  
 นอกจากนั้นตําแหนงของเทพกุเวรอยูท่ีมุขทางเขาของตัวจันทิ แสดงใหเห็นถึงสถานะ
ของผูเฝาประตูหรือเปนทวารบาลไดอีกดวย และเม่ือบุคคลใดเดินผานประตูเขาไป ก็จะไดรับพร
ความอุดมสมบูรณม่ังค่ังจากเทพกุเวรที่ปรากฏอยูดวยนั้นเอง 
 ทางดานฝงตรงขามของเทพกุเวรนั้น ยังปรากฏเทพเจาอยูอีกองคหนึ่ง กลาวคือคือนาง
หาริตี ยักษิณีท่ีมักจะปรากฏพบอยูกับเทพกุเวรเสมอ ๆ ในศิลปะอินเดีย โดยนางหาริตีนั้นจะปรากฏ
อยูตรงขามกับเทพกุเวร บริเวณทางเขาในสวนของมุขท่ีจันทิเมนดุต (ภาพท่ี 62) 
 

 
 

ภาพท่ี 62 ภาพสลักนางหาริตี ศิลปะชวาภาคกลางตอนกลาง ท่ีมุขทางเขาของจันทิเมนดุต 
 
 ภาพสลักของนางหาริตี แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของยักษะท่ีมีความเก่ียวของกับความ
เช่ือเร่ืองพระแม (Mother Goddess) หรือเปนผูมอบความอุดมสมบูรณท่ีเปนคติท่ีมีความเก่ียวของ
กับเทพสตรีอยูเสมอ ๆ โดยเฉพาะเทพสําคัญท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ ดั่งเชนในภาพ นางหาริตี
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อยูในลักษณะของสตรีรางทวม หนาอกใหญ อุมเด็กอยู และรอบ ๆ ของนางหาริตีก็ลอมไปดวยเด็ก
จํานวนมาก ประติมากรรมรูปเด็กท่ีอยูรอบ ๆ หาริตีนั้น ก็มีลักษณะท่ีเปนบุคคลอวนเต้ีย แขนขาส้ัน 
ก็เปรียบไดกับยักษะเชนเดียวกัน 
 นอกจากนั้นดานหลังของนางหาริตียังปรากฏฉากดานหลังเปนตนไม แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธของคติของเทพีหรือพระแมนั้นมีความสัมพันธกับตนไมหรือเปนวิญญาณท่ีสิงสูใน
ธรรมชาติ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ  เชนเดียวกับรุกขเทวดาที่สืบมาจากคติในอินเดีย 
 
สรุปลักษณะคติความเชื่อในงานประติมากรรมยักษะในศิลปะอินเดียและศิลปะเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 
 จากการศึกษารูปแบบคติความคิดในงานศิลปกรรมของยักษะท่ีปรากฏอยูในศิลปะ
อินเดีย ท่ีกลาวไวในขางตนท้ังหมดนั้น สามารถจําแนกรูปลักษณะของบุคคลท่ีปรากฏในรูปของ
ยักษะใหญ ๆ ไดสองลักษณะคือ บุคคลสูงโปรงและบุคคลอวนเต้ีย การทําประติมากรรมบุคคลใน
ลักษณะบุคคลสูงโปรงแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของบุคคลชั้นสูง หรือเทียบเทากับเทวดาหรือ
กษัตริย ซ่ึงลักษณะดังกลาวปรากฏอยางชัดเจนในชวงสมัยอินเดียโบราณ และมีความเกี่ยวของกับ
ตนไมเปนหลัก ดังเชนประติมากรรมยักษิณี แตทางดานบุคคลอวนเต้ียนั้น ปรากฏใหเห็นหรือพบ
โดยท่ัวไปในชวงต้ังแตสมัยคันธาระ-มถุรา ซ่ึงการปรากฏยักษะในลักษณะอวนเต้ียมักพบกับบุคคล
ท่ีอยูในฐานะท่ัวไปหรือตํ่าศักดิ์ และมีความเกี่ยวของกับดินเสมอ ดังเชนประติมากรรมยักษะแบก 
(ดูภาพที่ 15) แตอยางไรก็ตามเทพเจาท่ีอยูในสถานะของเจาแหงยักษะ ก็ยังปรากฏลักษณะอวนเต้ีย
ไดตามแตประติมานวิทยาของสถานะเทพองคนั้น ๆ เชน กุเวร หรือคเณศ ท่ีแสดงใหเห็นถึงรูปแบบ
ท่ีเปนบุคคลอวนเตี้ยแตอยูในฐานะบุคคลสูงศักดิ์ และลักษณะท่ีแสดงถึงความสูงศักดิ์ท่ีปรากฏ
บอยคร้ังในงานประติมากรรมกุเวร และคเณศ คือการน่ังบนบัลลังกหรือนั่งในทามหาราชลีลา 
 ดังนั้นประติมากรรมยักษะท่ีปรากฏในงานศิลปะอินเดียสามารถสรุปแนวความคิดและ
รูปแบบของการทําประติมากรรมยักษะท่ีปรากฏในศิลปะอินเดียไดดังตอไปน้ี 
 1. ประติมากรรมยักษะในรูปแบบของผูบันดาลความอุดมสมบูรณ 
  ประติมากรรมยักษะในรูปแบบดังกลาวพบมากและเปนแนวคิดท่ีเกี่ยวของกบัการทํา
ประติมากรรมยักษะในทุก ๆ รูปแบบ กลาวคือ ลักษณะรางกายของยักษะท่ีมีลักษณะอวน ทองใหญ 
หรือ หนาอกใหญ เอวคอด สะโพกพาย ท่ีปรากฏมาตั้งแตประติมากรรมสมัยอารยธรรมลุมแมน้ํา
สินธุ กลาวคือประติมากรรมพระแม (ดูภาพที่ 3) คุณสมบัติของผูบันดาลความอุดมสมบูรณมัก
ปรากฏกับตัวประติมากรรมยักษะท่ีเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อีกท้ังยังสัมพันธกับรูปแบบของ
ตนไมหรือน้ําดวยเสมอ เชนประติมากรรมพระลักษมีท่ีมักปรากฏคูกับดอกบัวและน้ําอยูเสมอ (ดู
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ภาพท่ี 9) แตอยางไรก็ตามประติมากรรมยักษะเพศชายก็แสดงถึงคุณสมบัติดังกลาวไดเชนเดียวกัน 
โดยบางคร้ังปรากฏเปนกานไม หรือดอกไมออกมาจากสวนตาง ๆ ของรางกายจึงเทียบเทากับ
คุณสมบัติของความอุดมสมบูรณ (ดูภาพท่ี 14)  
 2. ประติมากรรมยักษะในรูปแบบของผูค้ําจุน 
  ประติมากรรมยักษะในรูปแบบของผูคํ้าจุนส่ิงตาง ๆ นั้น ปรากฏพบโดยท่ัวไปของ
สวนลางสุดของฐานอาคาร และสวนรองรับตาง ๆ ในงานสถาปตยกรรม เปรียบเสมือนยักษะนั้น
เปนผูแบกหรือผูทูนส่ิง ๆ นั้นไว เทียบเทากับคติท่ีเกี่ยวของกับแผนดิน เพราะแผนดินคือส่ิงท่ีค้ําจุน
ทุกส่ิงไว ในงานศิลปกรรมจะปรากฏเปนรูปบุคคลอวนเตี้ย ทองใหญแขนขาสั้น อยูในทายกแขน
หรือทาชันเขาท้ังสองขาง เอาเศียรหรือไหลรับส่ิงท่ีอยูดานบนเสมอ เชนประติมากรรมยักษะแบก
ฐานอาคารในศิลปะอินเดียโบราณ (ดูภาพท่ี 15)  
 3. ประติมากรรมยักษะในรูปแบบของผูปกปอง 
  ประติมากรรมยักษะในรูปแบบของผูปกปองในท่ีนี้หมายถึงผูปองกันอันตราย หรือ
ผูปองกันภัยแกสถานท่ีนั้น ๆ โดยสามารถแบงเปนสองประเภทคือ กลุมท่ีอยูหนาประตู กับกลุมท่ี
อยูรอบ ๆ อาคาร โดยประติมากรรมท้ังสองกลุมนั้นมักจะทํา ยักษะท่ีมีลักษณะถือกระบองหรือ
อาวุธ ซ่ึงในท่ีนี้คือการเปนผูคุมกันส่ิงนั้น ๆ เชน ประติมากรรมยักษะถือกระบองท่ีเมืองติรุจ
จิรัปปฬฬี (ดูภาพท่ี 41) แตอยางไรก็ตามการเปนยักษะที่แสดงถึงการเปนผูปกปองก็ไมจําเปนตอง
ถืออาวุธเสมอไปเชน ประติมากรรมยักษะทวารบาลท่ีถํ้าอชันตา (ดูภาพที่ 38) และประติมากรรม
ยักษะในศิลปะลังกา (ดูภาพท่ี 58) โดยแสดงเปนผูปกปองศาสนาสถานและใหพรแหงความอุดม
สมบูรณแกผูท่ีเขาไป  
 4. ประติมากรรมยักษะในรูปแบบของผูทําลาย 
  ประติมากรรมยักษะในสถานะของผูช่ัวรายมักปรากฏปะปนอยูในภาพเลาเร่ืองตาง 
ๆ เชน ตอนตรัสรูของพระพุทธเจาท่ีมีกองทัพของพญามาร ในรูปแบบบุคคลที่อยูในกองทัพพญา
มารปรากฏบุคคลท่ีมีเข้ียว ถือกระบอง เชนในศิลปะคันธาระ (ดูภาพท่ี 32) หรือปรากฏบุคคลอวน
เตี้ย แขนขาสั้น ถือธนูยิงใสพระพุทธเจาในศิลปะปาละ (ดูภาพท่ี 49) หรือประติมากรรมพระศิวะ
นาฏราชท่ี พระศิวะจะเหยียบอยูบน อปสสมารบุรุษซ่ึงแสดงถึงความช่ัวรายก็ปรากฏเปนบุคคลท่ี
แขนขาส้ัน อวนทองใหญ หรือยักษะเชนกัน 
 5. ประติมากรรมยักษะในรูปแบบของผูสูงศักดิ์ 
  ประติมากรรมยักษะในรูปแบบของผูสูงศักดิ์ โดยรูปแบบท่ีปรากฏท่ีนั้นจะปรากฏ
เปนประติมากรรมยักษะสูงโปรงเสมอ เชน นาคราชาหรือเหลามนุษยนาคและเทวดาตาง ๆ แต
อยางไรก็ตามในรูปแบบของผูสูงศักดิ์นั้นประติมากรรมยักษะในลักษณะอวนเตี้ย ทองใหญก็เปนได
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เชนกัน เชน กุเวร หรือ คเณศ (ดูภาพท่ี 18 และภาพท่ี 47) หรือตามแตประติมานวิทยาของสถานะ
เทพองคนั้น ๆ รูปแบบท่ีพบบอยท่ีแสดงถึงยักษะที่หมายถึงบุคคลสูงศักดิ์คือการนั่งบนบัลลังกหรือ
นั่งในทามหาราชลีลา 
  การปรากฏประติมากรรมเทพเจาเชนกุเวร หรือ คเณศ ท่ีแสดงถึงความเปนเจาแหง
ยักษะและเหลาคณะน้ันในศิลปะมถุราปรากฏการทําประติมากรรมกุเวรแลว โดยทําเปนบุคคลอวน
เต้ีย มีหนวดเครา นั่งในทามหาราชลีลา (ดูภาพท่ี 18) สวนประติมากรรมคเณศนั้นปรากฏอยูใน
ศิลปะคุปตะ (ดูภาพที่ 36) ซ่ึงความสัมพันธหรือความเกี่ยงของกับการเปนเจาแหงยักษะนั้น กุเวร มี
การกลาวมากอนแลวต้ังแตในชวงสมัยพราหมณะ-อุปนิษัท34

35 สวนพระคเณศในฐานะของแหงคณะ
นั้นปรากฏในชวงสมัยหลังกวาคือชวงปุราณะ35

36 
 6. ประติมากรรมยักษะในรูปแบบของผูต่ําศักดิ์ 
  ประติมากรรมยักษะในรูปแบบของผูต่ําศักดิ์ จะปรากฏในรูปแบบของบุคคลท่ีอวน
เต้ีย ทองใหญแขนขาส้ันเสมอ โดยมักปรากฏอยูในรูปแบบของผูโดนเหยียบ หรือเปนผูแบกเสมอ ๆ 
เชน ประติมากรรมยักษะรองรับยักษิณีในสมัยมถุรา (ดูภาพที่ 23) หรือประติมากรรมยักษะท่ีเปน
ทวารบาลขนาบขางในศิลปะปาละ (ดูภาพท่ี 48)  
 7. ประติมากรรมยักษะในรูปแบบของสัตวผสม 
  ประติมากรรมยักษะในลักษณะสัตวผสมน้ัน ปรากฏโดยท่ัวไปโดยเฉพาะเปน
ประติมากรรมประกอบส่ิงตาง ๆ เชน ฐานอาคาร แผนหลังประติมากรรม หรือองคประกอบ
สถาปตยกรรม โดยรูปแบบของการมีลักษณะของสัตวผสมคือ เศียรเปนมนุษย ตัวเปนสัตว หรือ 
เศียรเปนสัตว ตัวเปนมนุษย ซ่ึงในแนวคิดดังกลาวมีความเกี่ยวของกับวิญญาณของธรรมชาติ หรือ
เทพเจาบางองค เชน ประติมากรรมยักษะเศียรเปนมนุษยตัวเปนปลาหรือมกร (ดูภาพท่ี 28) หมายถึง
คติความเช่ือทางดานน้ําหรืออุดมสมบูรณ หรือประติมากรรมยักษะเศียรเปนชางตัวเปนมนุษยในที่นี้
หมายถึงพระคเณศ (ดูภาพท่ี 47) 
 

                                                            

 35 ใน Satapatha Brahmana กลาวถึงกุเวรในฐานะของเจาแหงรากษส เจาแหงวิญญาณ
และปศาจ,  ดเูพิ่มเติมท่ี Naama Drury,  Sacrificial Ritual in the Satapatha Brahmana  (Delhi: 
Motlal Banarsidass, 1981), 52. 
 36 ในคัมภีรศิวปุราณะ มีการกลาวถึง ภายหลังพระคเณศฟนจากความตาย พระศิวะก็ได
ประทานพรให วาเปนเจาแหงเหลาคณะท้ังปวง, ดูเพิ่มเติมท่ี Shastri J. L., Ancient Indian 
tradition & mythology Vol. 2 (Siva Purana), 767-768. 
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บทท่ี 4 
 

ประติมากรรมคนแคระในศิลปะอินเดียและศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
ประติมากรรมคนแคระในศิลปะอินเดีย 
 ประติมากรรมคนแคระท่ีพบในศิลปะอินเดีย จากการศึกษาพบวามีคติความเชื่อท่ีมี
ความเกี่ยวของกับประติมากรรมยักษะที่พบปรากฏโดยท่ัวไปในศิลปะอินเดียในเร่ืองคติความเช่ือ
เร่ือง ความอุดมสมบูรณ กลาวคือ คนแคระโดยสวนใหญแลว จะเปนบุคคลท่ีมีลักษณะทองใหญ 
หรือทองท่ีมีลักษณะคลายหมอ (Big Belly, Pot-Bellied person) ซ่ึงลักษณะกายภาพดังกลาวนั้นจะ
สัมพันธกับคติท่ีเกี่ยวของกับดินหรือวิญญาณแหงการเกิด รวมถึงคติความเช่ือเร่ืองการเปนผูปกปอง 
รวมถึงคติความเชื่อเร่ืองผูต่ําศักดิ์ และผูคํ้าจุนอีกดวย โดยงานประติมากรรมคนแคระในศิลปะ
อินเดียพบปรากฏอยูเปนจํานวนมากโดยในท่ีนี้สามารถแบงเปนศิลปะไดดังตอไปนี้ 
 1. ประติมากรรมคนแคระในสมัยราชวงศโมริยะ-ศุงคะ (ศิลปะอินเดียโบราณ) 
  ปรากฏประติมากรรมคนแคระท่ีอยูในทาแบกในสวนของบริเวณหัวเสา เชนหัวเสา
ของโตรณะท่ีสถูปสาญจี (ภาพที่ 63) เปนประติมากรรมรูปคนแคระในลักษณะอวนเต้ียแบกหรือ
รองรับเสาท่ีอยูเหนือข้ึนไป แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติผูคํ้าจุนเชนเดียวกับตําแหนงของการพบ
ประติมากรรมคนแคระท่ีแบกในสวนฐานอาคาร 
 

 
 
ภาพท่ี 63 ภาพสลักรูปคนแคระแบกอยูบนหัวเสาโตรณะ ท่ีสถูปสาญจี 
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  นอกจากการแบกสถาปตยกรรมแลว คนแคระสามารถแบบส่ิงอ่ืนไดเชน ประติมากรรม
รูปบุคคลท่ีอยูในทานั่งแยกขา ในลักษณะคํ้าบางส่ิงหรือแบกอยูดานบน เชนเทพกุเวร (ดูภาพท่ี 11) 
หรือแบกยักษิณี (ภาพที่ 64) การที่ปรากฏรูปบุคคลหรือคนแคระในลักษณะอวนเตี้ย แขนขาสั้น 
อยูในสวนลางสุดโดยมีเทพหรือบุคคลช้ันสูงเหยียบอยูดานบน แสดงใหเห็นถึงรูปแบบของการแบง
สถานะของตัวประติมากรรมหรือประเภทของยักษะและคนแคระโดยชัดเจนวา ศักดิ์ของยักษะน้ัน   
มีหลายลําดับช้ัน ดังท่ีปรากฏอยูในอาฎานาฏิยสูตรวา ยักษะมีหลายประเภท มีลําดับช้ัน 0

1 ซ่ึงยักษะ 
ในลักษณะตัวสูงโปรงจะมีคุณสมบัติ และสถานะสูงกวายักษะหรือคนแคระท่ีมีลักษณะอวนเตี้ย 
 

 
 
ภาพท่ี 64 ประติมากรรมยักษี เหยียบบนบุคคล ท่ีสถูปภารหุต 
ท่ีมา : Benimadhab Barua, Barhut (Rajendra Nagar Patna : Indological Book, 1979), Plate 
LXIII, fig 72. 
 
 2. ประติมากรรมคนแคระในสมัยราชวงศกุษาณะ (ศิลปะมถุรา และศิลปะคันธาระ) 
  ในศิลปะมถุราปรากฏประติมากรรมคนแคระท่ีอยูในรูปแบบของการเปนผูแบก
เชนเดียวกันกับสมัยกอนหนา ดั่งเชน ประติมากรรมยักษะยกแขนทูนถาดไวดานบน (ภาพท่ี 65)  

                                                            

 1 พระสูตรและอรรถกถา พระสุตตันตปฏก ทีฆนิกาย ปฏวิรรค (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2525),  124. 
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ภาพท่ี 65 ประติมากรรมคนแคระทูนถาดบนศรีษะ 
ท่ีมา : The art of Mathura, India (Tokyo: NHK, 2002), fig. 24. 
 
  ประติมากรรมคนแคระที่ยกแขนทูนถาดไวดานบน ปรากฏอยูในลักษณะของ
ประติมากรรมลอยตัวและในภาพสลัก การท่ีประติมากรรมยักษะยกแขนทูนส่ิงของไวดานบน 
แสดงถึงสถานะของตัวคนแคระดังกลาววาเปนผูแบก ผูถือ ในท่ีนี้เปรียบไดกับแผนดินท่ีรองรับส่ิง
ตาง ๆ ซึ่งบางครั้งก็ปรากฏของการเปนผูแบกอยางชัดเจนเหมือนกับประติมากรรมยักษะ เชน 
ภาพสลักยักษะแบกยักษิณี (ดูภาพที่ 23) แตอยางไรก็ตามบางครั้งการทําประติมากรรมคนแคระถือ
ถาดไวดานบนอาจจะแสดงถึงสถานะของบุคคลที่ต่ําช้ันกวาบุคคลท่ัวไป ในท่ีนี้คือเปนผูรับใชได  
ดังปรากฏภาพสลักท่ีปรากฏเปนภาพคนแคระถือถาดส่ิงของยืนหรือเดินตามบุคคลท่ีอยูดานขางท่ีทํา
เปนประติมากรรมบุคคลตัวสูงโปรง (ภาพท่ี 66) 
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ภาพท่ี 66 ประติมากรรมคนแคระทูนถาด ในสถานะคนรับใช 
ท่ีมา : Sharma R. C., Buddhist art of Mathura (New Delhi : Agam Kala Prakashan, 1984), fig 
89. 
 
  สวนในศิลปะคันธาระ การทําประติมากรรมคนแคระในรูปแบบของบุคคลอวนเต้ีย
นั้นมีพบอยูเชนกัน สวนมากมักปรากฏเปนประติมากรรมเทวดาท่ัวไป ท่ีใชเปนองคประกอบของ
สถาปตยกรรม ตําแหนงของการวางประติมากรรมนั้นพบวาอยูในสวนของฐานลางของอาคาร 1

2 
การวางตําแหนงของประติมากรรมไวสวนลางของอาคารนั้น แสดงใหเห็นถึงการแบกรับหรือ
เปนผูคํ้าจุนสิ่งตาง ๆ ของคนแคระ ที่เปรียบเสมือนเปนวิญญาณแหงดิน ที่คอยคํ้าจุนทุกสิ่งไว 
เชน ประติมากรรมยักษะนั่งในทาแยกขา นํามือสองขางต้ังข้ึนจับไวท่ีเขา อยูในทาแบก (ภาพท่ี 67) 

                                                            

 2 Sarla D. Nagar, Gandharan sculpture : a catalogue of the collection in the 
Museum of Art and Archaeology, University of Missouri-Columbia (Columbia, Miss : The 
Museum, 1981), 52. 
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ภาพท่ี 67 ประติมากรรมคนแคระในลักษณะการคํ้ายัน ในศิลปะคันธาระ 
ท่ีมา : Sarla D. Nagar, Gandharan sculpture : a catalogue of the collection in the Museum 
of Art and Archaeology, University of Missouri-Columbia (Columbia, Miss : The Museum, 
1981), fig. 56. 
 
 3. งานศิลปกรรมคนแคระในสมัยราชวงศศาตวาหนะ (ศิลปะอมราวดี) 
  ประติมากรรมคนแคระในศิลปะอมราวดีมีพบเห็นอยากมากมาย  กลาวคือ
ประติมากรรมในลักษณะดังกลาว อาจเปนท่ีนิยมในสมัยนี้ โดยประติมากรรมในลักษณะนี้มี
รูปแบบท่ีหลากหลายมากเชน ประติมากรรมคนแคระทูนถาดไวดานบน (ภาพที่ 68) ประติมากรรม
ลักษณะดังกลาวพบมากในภาพสลักสถูป โดยเปนรูปบุคคลตัวอวนเต้ีย ไมใสเคร่ืองทรง ยืนอยูใน
ทายกแขนทูนถาดไวเหนือศรีษะ อยูในสวนของประตูทางเขาสถูปท้ังสองดาน 
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ภาพท่ี 68 ประติมากรรมคนแคระทูนถาดไวบนศรีษะ ในสถานะของทวารบาล ในภาพสลักสถูป

ศิลปะอมราวด ี
ท่ีมา : Robert Knox, Amaravati : Buddhist sculpture from the Great Stupa (London : 
British Museum Press, 1992), fig. 73. 
 
  จากลักษณะของตัวประติมากรรมแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของคนแคระท่ีไดรับ
แนวคิดมาจากประติมากรรมยักษะอยางเดนชัด กลาวคือลักษณะของรางกายท่ีมีลักษณะแขนขาส้ัน 
มีทองใหญ เปลือยกาย แสดงใหเห็นคุณสมบัติความอุดมสมบูรณ การที่ถือถาดทูนไวดานบนแสดง
ใหเห็นถึงการรองรับบางส่ิงหรือผูท่ีเปนผูแบกหรือทูนถือไว เปรียบไดกับแผนดินท่ีรองรับส่ิงตาง ๆ 
การยืนอยูหนาประตูทางเขาท้ังสองดาน เปรียบเสมือนเปนผูปกปองสถานท่ีนั้น ๆ เทียบไดกับเปน
ทวารบาล 
  อยางไรก็ตามประติมากรรมคนแคระในลักษณะดังกลาว บางคร้ังก็พบปรากฏ
คุณสมบัติอยางอ่ืนดวยเชน การเปนบริวารของบุคคลอ่ืน ๆ หรือเปนผูต่ําศักดิ์ เชน ภาพสลักคน
แคระท่ีถือทูนถาดไวดานบน บางชิ้นมีการทําบุคคลที่อยูในลักษณะสูงโปรงยืนขนาบขาง หยิบของ
จากถาดท่ีคนแคระถืออยู (ภาพท่ี  69) 
  การทําประติมากรรมคนแคระท่ีอยูในรูปบุคคลอวนเต้ีย แขนขาส้ันบางคร้ังก็ยัง
ปรากฏความเกี่ยวของกับวิญญาณแหงธรรมชาติดวยเชนกัน โดยพบประติมากรรมคนแคระอยูใน
ภาพสลักตาง ๆ โดยแสดงเปนบุคคลอวนเต้ีย อาปากคายเถาไมออกมาดานบน (ภาพที่ 70) ซ่ึง
ลักษณะดังกลาวของตัวประติมากรรมแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของคนแคระท่ีเกี่ยวของกับ
สัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณ หรือวิญญาณแหงธรรมชาติ หรือวิญญาณแหงดินท่ีเปนผูให
กําเนิดตนไม พรรณไมตาง ๆ หรือเทียบไดกับหมอปูรณฆฏะในคติของยักษะ 
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ภาพท่ี 69 ประติมากรรมคนแคระทูนถาดไวบนศรีษะ ในสถานะผูรับใช  ในภาพสลักสถูป   

ศิลปะอมราวด ี
ท่ีมา : Robert Knox, Amaravati : Buddhist sculpture from the Great Stupa (London : 
British Museum Press, 1992), fig. 69. 
 

 
 
ภาพท่ี 70 ประติมากรรมคนแคระคายพันธุไมออกจากปาก ในภาพสลักเสาศิลปะอมราวดี 
ท่ีมา : Robert Knox, Amaravati : Buddhist sculpture from the Great Stupa (London : 
British Museum Press, 1992), fig. 109e. 
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  ประติมากรรมคนแคระในทาของผูแบกหรือรองรับส่ิงตาง ๆ ปรากฏใหเห็นท่ัวไป
เชนการทูนถาดไวบนศรีษะ การอยูในทานั่งทําม้ือคํ้ายัน (ภาพท่ี 71) หรือการปรากฏคนแคระในการ
แบกเทามาในพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ (ภาพที่ 72) หรือการแบก
ทอนพวงมาลัยของคานนอนดานบนสุดในเวทิกา (ภาพที่ 73) ลักษณะของการเปนผูแบก ผูคํายั้น 
คํ้าจุนสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของผูแบกรับ รองรับ เทียบเทากับแผนดิน
ของตัวคนแคระ 
 

 
 

ภาพท่ี 71 ประติมากรรมคนแคระในทาแบก ในศิลปะอมราวดี 
ท่ีมา : Robert Knox, Amaravati : Buddhist sculpture from the Great Stupa (London : 
British Museum Press, 1992), fig. 46. 
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ภาพท่ี 72 ประติมากรรมคนแคระรองรับเทามาในตอนมหาภิเนษกรมณ ในศิลปะอมราวดี 
ท่ีมา : Robert Knox, Amaravati : Buddhist sculpture from the Great Stupa (London : 
British Museum Press, 1992), fig. 49. 
 

 
 
ภาพท่ี 73 ประติมากรรมคนแคระแบกทอนพวงมาลัย ในศิลปะอมราวดี 
ท่ีมา : Robert Knox, Amaravati : Buddhist sculpture from the Great Stupa (London : 
British Museum Press, 1992), fig. 37. 
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  นอกจากเร่ืองคติท่ีกลาวมาในขางตนนั้น ในศิลปะอมราวดีมีการพบประติมากรรม
ยักษะอวนเต้ียท่ีอยูในลักษณะของผูเตนรํา หรือผูเลนดนตรี (ภาพที่ 74) การปรากฏประติมากรรม
คนอวนเตี้ย แขนขาส้ันเลนเคร่ืองดนตรีและฟอนรํานั้น แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะบางประการของ
เหลาอมนุษยจําพวกหนึ่งในท่ีนี้คือ พวกคนธรรพ คนธรรพคือกลุมบุคคลท่ีเปนเพศชายชอบการเลน
ดนตรี เตนรํา และชอบการด่ืมโสมะ 2

3 ซ่ึงคุณลักษณะดังกลาวก็เทียบเทากับคุณสมบัติของยักษะท่ี
ปรากฏในรูปแบบของประติมากรรมคนแคระ 
 

 
 
ภาพท่ี 74 ประติมากรรมคนแคระเตนรําและเลนดนตรี ในศิลปะอมราวดี 
ท่ีมา : Robert Knox, Amaravati : Buddhist sculpture from the Great Stupa, (London : 
British Museum Press, 1992), fig 13. 
 
  นอกจากนั้นเนื่องจากประติมากรรมคนแคระท่ีปรากฏอยูในศิลปะอมราวดีนั้น พบ
ปรากฏอยูเปนกลุม ๆ หรือเปนหลายบุคคลรวมกัน ซ่ึงลักษณะการท่ีปรากฏประติมากรรมคนแคระ
รวมกลุมกัน บางคร้ังจึงสามารถเรียกวา ประติมากรรมคณะ (Gana)  ก็ไดแตอยางไรก็ตาม คณะ นั้น
ในความหมายก็คือกลุมของคนแคระหลายบุคคลมารวมตัวกันเปนกลุมนั้นเอง3

4 
                                                            

 3 ดูเพิ่มเติมท่ี Naama Drury, Sacrificial Ritual in the Satapatha Brahmana (Delhi : 
Motlal Banarsidass, 1981), 50. 
 4 คณะ (Gana) หมายถึง กลุมคนจํานวนมาก(กองรอย) หรือ ลักษณะฝูง เปนการ
รวมกลุมของเทพช้ันรอง (ดูเพิ่มเติมท่ี Margaret Stutley, The illustrated dictionary of Hindu  
iconography (London : Routledae & Kegan Paul, 1985), 46. 
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 4. งานศิลปกรรมคนแคระสมัยราชวงศคุปตะ-วกาฏกะ (ศิลปะคุปตะ – ศิลปะวกาฏกะ) 
  ประติมากรรมคนแคระในศิลปะคุปตะ-วกาฏกะ ปรากฏประติมากรรมคนแคระใน
สวนของการเปนองคประกอบของงานศิลปกรรม โดยพบประติมากรรมคนแคระเตนรําท่ีทวาร
สาขา (ภาพท่ี 75) ปรากฏอยูในลักษณะของบุคคลแขนขาส้ัน อวนมีพุงใหญอยูในทาเตนลักษณะ
ตาง ๆ กัน การท่ีปรากฏประติมากรรมคนแคระอยูท่ีบริเวณขอบประตูทางเขาของเทวาลัย นอกจาก
แสดงถึงคุณสมบัติเร่ืองความชอบในเร่ืองดนตรี การเตนรํา หรือความบันเทิงใจของตัวคนแคระท่ีเห็น
จากทาทางของงานประติมากรรมนั้น ตัวคนแคระยังแสดงใหเห็นถึงความเปนผูปกปองหรือเปน
ทวารบาลของเทวาลัยนั้น ๆ เชนประติมากรรมยักษะท่ีเปนทวารบาล บนประตูทางเขาถํ้าอชันตาที่ 19 
(ดูภาพท่ี 38) รวมถึงความอุดมสมบูรณท่ีจะมอบใหแกบุคคลท่ีเขาไปทางประตูอีกดวย เชนเดียวกับ
ประติมากรรมคงคาและยมุนาท่ีประดับอยูท่ีประตูเทวาลัยเทวคฤหะ 
  ประติมากรรมเทวดาถือทอนพวงมาลัย (ภาพท่ี 76) ปรากฏอยูในลักษณะบุคคลแขน
ขาส้ัน อวนมีทองใหญอยูเหนือประติมากรรมตาง ๆ เชน พระพุทธรูป  เปนตนนั้น การปรากฏคน
แคระในรูปของเทวดาถือทอนพวงมาลัยเหนือประติมากรรมตาง ๆ แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของ
การเปนบริวารของบุคคลท่ีอยูตรงกลาง การท่ีถือทอนพวงมาลัยแสดงถึงการเคารพบูชาบุคคลช้ันสูง
ไดนั้นเอง  

 
 
ภาพท่ี 75 ภาพสลักคนแคระในทาเตนรํา ท่ีกรอบประตู ศิลปะคุปตะ (ทวารสาขา) 
ท่ีมา : Joanna Goltfried Williams, The art of Gupta India : empire and province (New Delhi : 
Heritage Publishers, 1982), fig 234. 
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ภาพท่ี 76 ประติมากรรมเทวดาถือพวงมาลัย เหนือพระพุทธรูป ท่ีถํ้าอชันตา ศิลปะวกาฏกะ 
 
  นอกจากนั้น ในศิลปะคุปตะ-วกาฏกะ ก็พบประติมากรรมคนแคระในรูปแบบของ
คณะ ซ่ึงการปรากฏของประติมากรรมคณะน้ันปรากฏใหเห็นชัดเจนคร้ังแรกในสมัยศิลปะอมราวดี 
โดยปรากฏประติมากรรมกลุมยักษะอยูในการเลนดนตรี (ดูภาพท่ี 74) 
  จากท่ีกลาวมาในขางตนการปรากฏประติมากรรมคณะน้ันในชวงแรกที่ปรากฏใน
ศิลปะอมราวดีจะพบเพียงแตกลุมคณะอยูในกลุมของตนเองไมไดปะปนหรือเปนกลุมบริวารคอย
รับใชเทพองคใด แตตอมาในสมัยศิลปะคุปตะเปนตนมาไดปรากฏประติมากรรมคณะปะปนอยูกับ
กลุมเทพเจาสําคัญ ๆ ตาง ๆ ในศาสนาฮินดูเชน พระศิวะ หรือคเณศ (ไศวนิกาย) พบประติมากรรม
คณะอยูรวมเสมอในอิริยาบถตาง ๆ ที่กลาวมาในขางตน ซ่ึงการนําคณะมาเปนบริวารของเทพเจานัน้ 
ปรากฏอยูในสมัยปุราณะ4

5 (ภาพท่ี 77) 
 

                                                            

 5 คัมภีรปุราณะนาจะมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 9-10 ซ่ึงตรงกับสมัยศิลปะราชวงศ
คุปตะ, ดูเพิ่มเติมท่ี Shastri  J. L.,  Ancient Indian tradition & mythology Vol. 1 (Siva Purana) 
(Delhi : Montital Banarsidass, 1970-1985), XI. 
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ภาพท่ี 77 ประติมากรรมคณะกับพระศิวะ  ท่ีถํ้าเอลโลรา ศิลปะวกาฏกะ 
 
  ตัวอยางเชน คัมภีรศิวปุราณะ ในสวนของรุทรสังหิตา (Rudra-Samhita) มีการ
กลาวถึงความสัมพันธระหวางพระศิวะกับกุเวร โดยกลาวถึงการกําเนิดของกุเวร โดยเกิดมาจากพระ
ศิวะและอุมา5

6 หลังจากเกิดข้ึนมาแลวพระศิวะก็ไดประทานพรใหเปนเจาแหงยักษผูเฝาทรัพยสมบัติ
ท้ังปวง6

7 เปนผูปกครองยักษและกินนรี เปนผูประทานความม่ังค่ังท้ังปวง7

8 
  นอกจากปรากฏเร่ืองความสัมพันธระหวางพระศิวะกับกุเวรแลวนั้น ในรุทรสังหิตา 
ยังปรากฏช่ือของเหลาคณะตาง ๆ โดยเฉพาะเหลาคณะท่ีเปนหัวหนาของกลุมคณะ ท่ีเปนบริวาร
ติดตามของพระศิวะเวลาไปท่ีไหนตาง ๆ อีกดวยเชน อัคนีกะ (Agnika) อภิมุข (Abhimukha) นลิ (Nila) 

                                                            

 6 Shastri J. L.,  Ancient Indian tradition & mythology Vol. 1 (Siva Purana), 267. 
 7 Hymn 19, “Dear son,……..,You will be the lord of treasures and the lord of 
Guhyakas”. ดูเพิ่มเติมท่ี Shastri J. L., Ancient Indian tradition & mythology Vol. 1 (Siva 
Purana), 267. 
 8 Hymn 25, “You will be the King of Yaksas, Kinnaras and rulers, You will be the 
leader of Punyajanas and bestower of wealth to all”., ดูเพิ่มเติมท่ี Shastri J. L., Ancient Indian 
tradition & mythology Vol. 1 (Siva Purana), 268. 
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ปูรณภัทร (Purnabhadra) ซึ่งหัวหนาของคณะแตละกลุมนั้นมีคณะภายใตการปกครองไมต่ํากวา
สิบลานตน8

9 
  จากเนื้อหาท่ีปรากฏในคัมภีรศิวปุราณะ แสดงการปรากฏการดึงเหลาคณะเขาไปเปน
บริวารของพระศิวะอยางชัดเจน โดยแรกเริ่มจากการลดลําดับข้ันของกุเวรท่ีเคยเปนเทพเจาแหง
รากษส เจาแหงวิญญาณและปศาจทั้งปวง ใหมีการกําเนิดมาจากอุมะและพระศิวะ ตอมาพระศิวะก็
ประทานใหเปนเจาแหงยักษะ แตเนื่องจากสถานะของกุเวรเปนเพียงบุตรของพระศิวะและพระอุมา 
ดังนั้นเหลายักษะท่ีเปนบริวารของกุเวรก็เทียบไดกับเปนบริวารของศิวะและอุมา หรือหมายถึง    
พระศิวะ คือ เจาแหงเทวดาและเหลาคณะท้ังปวง  ดังเชนประติมากรรมพระศิวะในรูปแบบของ   
เจาแหงคณะในงานศิลปะคุปตะและศิลปะวกาฏกะ (ภาพท่ี 78ก  และภาพท่ี 78ข) 
  นอกจากนั้นรายช่ือของเหลาหัวหนาของคณะตาง ๆ นั้นตางก็มีช่ือสัมพันธกับ
คุณสมบัติของยักษะเชน ปูรณภัทร (Puranabhadra) อาจหมายถึงกลุมคณะท่ีมีรางกายเหมือนกับ
หมอปูรณฆฏะ หมายถึงเหลาคณะท่ีมีทองโต อวนแขนขาส้ัน ก็เทียบไดกับความอุดมสมบูรณหรือ
ยักษะไดเชนเดียวกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 78 ประติมากรรมพระศิวะในรูปแบบคณะ ศิลปะคุปตะ ท่ี National Museum of India, 

New Delhi 

                                                            

 9 Hymn 21, “Nila, Devasa and Purnabhadra each with ninty crores and the strong 
Caturvaktra with seven crores”. ดูเพิ่มเติมท่ี Shastri J. L., Ancient Indian tradition & mythology 
Vol. 1 (Siva Purana), 270. 
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ภาพท่ี 78ข ประติมากรรมพระศิวะในรูปแบบคณะ ศิลปะวกาฏกะ ท่ี National Museum of India, 

New Delhi 
 
 5. งานศิลปกรรมคนแคระสมัยราชวงศปลลวะ (ศิลปะปลลวะ) 
  ประติมากรรมคนแคระในศิลปะปลลวะ ปรากฏการสรางอยูในลักษณะตาง ๆ กัน
มากมายเชนเดียวกับศิลปะอมราวดี  เชน ปรากฏเปนบุคคลอวนเต้ียอยูภายใตพระบาทของเทพตาง ๆ 
เชน พระศิวะ ตอนคงคาธร (ภาพที่ 79)  
  ประติมากรรมพระศิวะตอนคงคาธร กลาวถึงตอนพระศิวะนํามวยผมรองรับแมน้ํา
คงคาที่ไหลมาจากสวรรคลงสูโลกมนุษย 9 10 ในภาพปรากฏพระศิวะทรงประทับยืนยงขาหนึ่งขาง 
นําพระเกศารองรับแมน้ําคงคา ประติมากรรมคนแคระปรากฏอยูบริเวณสวนของพระบาทท่ียกขึ้น 
โดยเปนรูปบุคคลตัวอวนเตี ้ย ยกแขนขึ้นรองรับพระบาทของพระศิวะ การปรากฏตําแหนง
ดังกลาวแสงดใหเห็นถึงคุณสมบัติของคนแคระเทียบเทากับแผนดินที่รองรับพระศิวะไวนั้นเอง 
เนื่องจากพระศิวะอยูระหวางโลกกับสวรรค การท่ีพระบาทยกปรากฏคนแคระรองรับเปล่ียนเสมือ
พระศิวะเปนผูท่ียืนอยูบนแผนดิน 

                                                            

 10 Gopinatha T. A. Rao, Elements of Hindu iconography v.2 pt.1 (Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1968), 315.   
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ภาพท่ี 79 ประติมากรรมคนแคระรองรับพระบาทพระศิวะ ในภาพเลาเรื่องตอน คงคาธร ที่ถํ้า 

ลลิตังกูร เมืองติรุจจิรัปปฬฬี 
  
  นอกจากคนแคระท่ีแสดงสถานะเกี่ยวของกับวิญญาณแหงดินแลวนั้น ประติมากรรม
คนแคระในรูปแบบของการเลนดนตรีและเตนรํา ปรากฏอยูอยางมากเชนเดียวกันโดยปรากฏอยูใน
สวนของภาพเลาเร่ืองตอนพระศิวะนาฏราช (ภาพท่ี 80) ซ่ึงลักษณะท่ีปรากฏคนแคระจะอยูรวมกลุม
เปนจํานวนมาก ในท่ีนี้อาจเรียกวาเหลาคณะก็ได 
 

 
 
ภาพท่ี 80 ภาพสลักเลาเร่ืองศิวะนาฏราชา ท่ีเทวาลัยไกรลาสนาถ เมืองกาญจีปุรัม 
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  ประติมากรรมคนแคระที่ปรากฏเปนองคประกอบของภาพเลาเร่ืองแลวนั้น ยังปรากฏ
อยูท่ัวไปในสวนขององคประกอบสถาปตยกรรม เชน ประติมากรรมกลุมคนแคระ (คณะ) บริเวณ   
สวนฐานของอาคาร (ภาพที่ 81) ประติมากรรมกลุมคณะในสวนของขื่อรองรับหลังคา (ภาพท่ี 82) 
และประติมากรรมคนแคระในสวนยอดของเทวาลัย 
 

 
 
ภาพท่ี 81 ประติมากรรมกลุมคนแคระ (คณะ) ท่ีฐานอาคาร  ท่ีเทวาลัยไกรลาสนาถ เมืองกาญจีปุรัม 
 

 
 
ภาพที่ 82 ประติมากรรมกลุมคนแคระ (คณะ) ท่ีข่ือรองรับหลังคา ท่ีเทวาลัยไกรลาสนาถ เมืองกาญ

จีปุรัม 
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  การปรากฏของเหลาคนแคระในสวนของฐานอาคารหรือข่ือคานนั้น แสดงใหเห็น
ถึงคุณสมบัติของการเปนผูคําจุนส่ิงใดส่ิงหนึ่งในท่ีนี้คือตัวเทวาลัย เปรียบเสมือนเปนผูแบกเทวาลัย
ไดนั้นเอง แตอยางไรก็ตามจากรูปแบบที่ปรากฏเหลากลุมคณะท่ีปรากฏนั้น ตัวคณะปรากฏใน
รูปแบบที่แตกตาง โดยปรากฏเปนคนแคระท่ีอยูในลักษณะท่ีเตนรํา อยูในลักษณะของการถืออาวุธ 
และบางตัวมีเศียรเปนสัตว (ภาพท่ี 83) ซ่ึงลักษณะดังกลาวแสดงถึงคุณสมบัติตาง ๆ กันของตัวคณะ 
เชน คณะท่ีถืออาวุธหมายถึงเปนผูปกปองหรือปองกัน ดังนั้นการปรากฏคณะถืออาวุธอยูรอบ ๆ 
เทวาลัย เปรียบเสมือนคณะคือผูปองกันหรือเปนทวารบาลของเทวาลัย 
  กลุมคณะท่ีอยูในทาทางเตนรํา เปนการแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของคนแคระท่ี
ชอบเสียงดนตรี การเตนรําอยูรอบเทวาลัย แสดงใหเห็นถึงการบูชา งานร่ืนเริงหรือความเปนมงคลที่
เกิดแกรอบ ๆ เทวาลัย  
  กลุมคณะท่ีมีเศียรเปนสัตวตาง ๆ นั้น เศียรเปนชางอาจหมายถึงพระคเณศ เศียรเปน
ควายถือกระบอง หมายถึง มหิษาสูร หรืออสูรควาย การนําคณะในรูปแบบนี้คือการนําเทพตาง ๆ 
หรืออสูรมาเปนบริวารของพระศิวะหรือมาปกปองเทวาลัยดวยเชนเดียวกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 83 ประติมากรรมกลุมคนแคระ (คณะ) ท่ีฐานอาคาร ในรูปแบบตาง ๆ กัน ท่ีเทวาลัย

ไกรลาสนาถ เมืองกาญจีปุรัม 
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 6. งานศิลปกรรมคนแคระสมัยราชวงศโจฬะ (ศิลปะโจฬะ) 
  ประติมากรรมคนแคระท่ีปรากฏในศิลปะโจฬะปรากฏอยุหลายรูปแบบมาก โดย
สามารถแยกออกตามคุณสมบัติท่ีปรากฏไดเชน คนแคระในฐานะของบริวารของเทพเจาเชน พระศิวะ
หรือพระคเณศ ลักษณะดังกลาวจะปรากฏคนแคระอยูในลักษณะของการอยูเปนกลุมหรือเรียกวา
เหลาคณะ คอยรับใชหรืออยูในทาทางตาง ๆ รอบประติมากรรมหลัก (ดูภาพท่ี 42 และภาพท่ี 84) 
 

 
 
ภาพท่ี 84 ประติมากรรมคนแคระถือถาด ในสถานะคนรับใชของพระศิวะ ท่ีเทวาลัยคังไคโกณฑ

โจฬะปุรัม 
 
  นอกจากแสดงสถานะของผูรับใชแลวนั้น ยักษะยังปรากฏคติแนวคิดของผูปกปอง
ประตูหรือทวารบาลดวยเชนกัน โดยปรากฏประติมากรรมยักษะอยูในซุมประติมากรรมอยูท้ังสอง
ดานประตูของเทวาลัย (ภาพท่ี 85) 
  นอกจากสถานะของยักษะท่ีกลาวมาในขางตนแลวนั้น ในศิลปะโจฬะก็ยังปรากฏ
คติความเช่ือของเหลายักษะในรูปแบบท่ีนิยมกอนหนา กลาวคือการนําประติมากรรมยักษะมา
ประดับไวท่ีสวนลางสุดของเทวาลัย หรืออยูบนข่ือคานรองรับหลังคาเทวาลัยเชนเดียวกัน (ภาพท่ี 
86 และภาพท่ี 87) 
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ภาพท่ี 85 ประติมากรรมคนแคระในสถานะของทวารบาล ท่ีเทวาลัยทาราสุรัม เมืองกุมภโกนัม 
 

 
 

ภาพท่ี 86 ประติมากรรมกลุมคนแคระ (คณะ) ในสวนฐานของเทวาลัย ท่ีเทวาลัยทาราสุรัม เมือง
กุมภโกนัม 
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ภาพท่ี 87 ประติมากรรมกลุมคนแคระ (คณะ) ท่ีข่ือรองรับหลังคา ท่ีเทวาลัยคังไคโกณฑโจฬะปุรัม 
 
  ซ่ึงแนวคิดท่ีปรากฏแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของการเปนผูคําจุนส่ิงใดส่ิงหนึ่งใน
ท่ีนี้คือตัวเทวาลัย เปรียบเสมือนเปนผูแบกเทวาลัยไดนั้นเอง แตอยางไรก็ตามจากรูปแบบท่ีปรากฏ
เหลากลุมคณะท่ีปรากฏนั้น ตัวคณะปรากฏในรูปแบบที่แตกตาง โดยปรากฏเปนคนแคระท่ีอยูใน
ลักษณะท่ีเตนรํา และบางตัวมีเศียรเปนสัตว ซ่ึงลักษณะดังกลาวแสดงถึงคุณสมบัติตาง ๆ กันของตัว
คณะ เชน คณะท่ีถืออาวุธหมายถึงเปนผูปกปองหรือปองกัน กลุมคณะท่ีอยูในทาทางเตนรํา เปนการ
แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของยักษะท่ีชอบเสียงดนตรี แสดงใหเห็นถึงการบูชา งานร่ืนเริงหรือความ
เปนมงคลท่ีเกิดแกรอบ ๆ เทวาลัย กลุมคณะท่ีมีเศียรเปนสัตวตาง ๆ นั้น ปรากฏการนําเศียรสัตวอ่ืน 
ๆ มากมายเชน สิงโต หมูปา กวาง ซ่ึงการนําเศียรสัตวมาใสในตัวคณะแสดงใหเห็นถึงกลุมคณะคือ
กลุมวิญญาณท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติ 
 7. ประติมากรรมคนแคระสมัยราชวงศปาละ (ศิลปะปาละ) 
  ประติมากรรมคนแคระในศิลปะปาละปรากฏในรูปแบบตาง ๆ ตามคติท่ีเกี่ยวของ
กับคุณสมบัติของคนแคระที่กลาวมาในขางตน เชน เปน คนแคระในสถานะผูเปนผูคํ้าจุนส่ิงตาง ๆ 
เชน การแบกเสาหรืออาคาร (ภาพที่ 88) และเปนคนแคระในสถานะของผูเลนดนตรีหรือคนธรรพ 
(ภาพท่ี 89) 
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ภาพท่ี 88 ประติมากรรมยักษะ อยูในสถานะของผูแบก ข่ือของอาคาร ศิลปะปาละ ท่ีนาลันทา 
 

 
 

ภาพท่ี 89 ประติมากรรมยักษะ อยูในสถานะของผูเลนดนตรีหรือคนธรรพ ศิลปะปาละท่ี National 
Museum Delhi 

 
ประติมากรรมคนแคระในศิลปะลังกา (ประเทศศรีลังกา) 
 ประติมากรรมคนแคระในศิลปะลังกา ปรากฏพบอยูโดยท่ัวไปในงานศิลปะตาง ๆ ของ
งานศิลปกรรม ไมวาจะเปนทางดานสถาปตยกรรม หรือเปนตัวประติมากรรมท้ังลอยตัวและนูนสูง 
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โดยลักษณะโดยท่ัวไปปรากฏพบเปนรูปแบบบุคคลตัวอวนเตี้ย แขนขาส้ัน ทองใหญ โดยในท่ีนี้จะ
แยกแบงเปนตามยุคสมัยทางดานศิลปะลังกาไดแก ศิลปะสมัยอนุราธปุระ (พุทธศตวรรษท่ี 4-16)1 0

11 
และศิลปะโปลนนารุวะ (พุทธศตวรรษท่ี 17-18)11

12 
 1. ประติมากรรมคนแคระในศิลปะลังกา สมัยอนุราธปุระ (พุทธศตวรรษท่ี 4-16) 
  ประติมากรรมคนแคระในสมัยอนุราธปุระปรากฏพบโดยท่ัวไปในงานศิลปกรรม 
โดยเฉพาะเปนสวนประกอบของสถาปตยกรรมตาง ๆ เชนชุดทางเขาอาคาร ในสวนท่ีเรียกวา ทวาร
บาล และข้ันบันได หรือในสวนของเสาอาคารเชน หัวเสา หรือโคนเสา หรือลวดลายประดับตัวเสา 
รวมถึงคนแคระท่ีทําเปนงานประติมากรรมลอยตัว โดยมักนิยมทําเปนบุคคลอวนเตี้ย แขนขาส้ัน 
ทองใหญอยูในอิริยาบถตาง ๆ กัน โดยเฉพาะการทําเกศาเปนผมสยาย การใสตุมหูวงกลมขนาด
ใหญ ซ่ึงพบโดยท่ัวไปของรูปแบบของประติมากรรมคนแคระท่ีปรากฏในอินเดีย (ภาพท่ี 90) โดย
รูปแบบของประติมากรรมคนแคระในลักษณะดังกลาวนี้จะปรากฏอยูในสวนตาง ๆ ของงาน
ศิลปกรรมดังตอไปนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 90 รูปแบบประติมากรรมคนแคระท่ีพบโดยท่ัวไปในศิลปะลังกา สมัยอนุราธปุระ  
 

                                                            

 11 หมอมเจาสุภทัรดิศ ดิศกุล,  ประวัติศาสตรศิลปะประเทศใกลเคียง : อินเดีย ลังกา   
จัมปา พมา ลาว (กรุงเทพฯ : มติชน, 2538), 129. 
 12 เร่ืองเดียวกัน, 131. 
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  ประติมากรรมคนแคระท่ีปรากฏในรูปแบบของผูแบกหรือผูท่ีคํ้าจุน ปรากฏใหเห็น
โดยท่ัวไปในองคประกอบของงานสถาปตยกรรม เชน ท่ีข้ันบันไดทางเขาของโพธิฆระ เมืองอนุราธ
ปุระ (ภาพท่ี 91) 
 

 
 
ภาพท่ี 91 ประติมากรรมคนแคระในทาแบกท่ีข้ันบันได ทางเขาโพธิฆระ เมืองอนุราธปุระ 
 
  ประติมากรรมคนแคระท่ีปรากฏที่ข้ันบันไดในศิลปะอนุราธปุระ ปรากฏเปนรูป
บุคคลอวนเตี้ย แขนขาส้ัน ทองใหญอยูในทานั่งแยกขาชันเขา มือท้ังสองขางวางไวบนเขา ในทา
ของการแบกในสวนของขอบบนของข้ันบันได การปรากฏประติมากรรมคนแคระในสวนของการ
ทําทาแบกข้ันบันไดในศิลปะอนุราธปุระเปนรูปแบบท่ีปรากฏโดยทั่วไปในสวนของศาสนสถาน 
รวมถึงอาคารสําคัญตาง ๆ ในศิลปะลังกาสมัยอนุราธปุระ12

13 แสดงถึงคนแคระเปนผูรองรับข้ันบันได
หรือในท่ีนี้คือเปนวิญญาณแหงดินท่ีรองรับทุกส่ิง อีกท้ังอาจเก่ียวของกับการเปนผูมอบความอุดม
สมบูรณเม่ือเดินผานเขาสูดานในของศาสนสถานตามคติของคนแคระอีกทางหนึ่ง 
  การปรากฏการทําคนแคระแบกท่ีข้ันบันไดในศิลปะลังกาสมัยอนุราธปุระนั้น จาก
การศึกษาคนควา ไมปรากฏพบการทําคนแคระในสวนของข้ันบันไดดังกลาวในศิลปะอินเดีย แต
ปรากฏพบในเฉพาะศิลปะลังกา แตอยางไรก็ตามการทําประติมากรรมคนแคระในฐานะของผูแบก

                                                            

 13 Chandra Wikramagamage, Entrances to the ancient buildings in Sri Lanka 
(Polgasovita, Sri Lanka : Academy of Sri Lankan Culture), 1998, 34. 
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หรือคํ้าจุนในลักษณะดังกลาว อาจมีความเกี่ยวของกับการทําประติมากรรมยักษะแบกท่ีปรากฏใน
สวนของการรองรับฐานอาคารในศิลปะอินเดียสมัยราชวงศโมริยะ-ศุงคะ (ดูภาพท่ี 15)  
  คติของการทําประติมากรรมยักษะหรือคนแคระแบกของอินเดียสะทอนถึงแนวคิด
ของคนแคระเปนผูท่ีคอยค้ําจุนหรือทูนส่ิงใดส่ิงหนึ่งเสมอ ในท่ีนี้มีความเก่ียวของกับพื้นดิน เพราะ
แผนดินเปนส่ิงท่ีรองรับทุกส่ิง เทียบคนแคระไดกับวิญญาณแหงพื้นดิน การนําคนแคระมาแบบรอบ
ท่ีฐานหรือรอบศาสนสถานยังแสดงใหเห็นถึงการท่ีคนแคระนั้นเปนผูปกปองปองกันสถานท่ีนั้น ๆ 
อีกดวย การที่ศิลปะลังกานําประติมากรรมคนแคระมาไวในสวนของข้ันบันไดทางเขาก็เปรียบได
กับผูค้ําจุนศาสนสถานและเปนผูปกปองของอาคารนั้น ๆ ตามแนวคิดของคติความเช่ือจากอินเดีย
เชนเดียวกัน 
  นอกจากการทําประติมากรรมคนแคระท่ีอยูในการแบกข้ันบันไดแลวนั้น การทํา
ประติมากรรมคนแคระแบกยังพบในสวนอ่ืน ๆ อีกเชนเดียวกัน เชนประติมากรรมคนแคระทูนถาด
ใสส่ิงของ ท่ีเสาของวหัลกฑะ สถูปอภัยคีรี เมืองอนุราธปุระ (ภาพที่ 92) และประติมากรรมคนแคระ
ในทาแบกหมอน้ํา สถูปมิริสวติ เมืองอนุราธปุระ (ภาพท่ี 93) 
 

 
 
ภาพท่ี 92 ประติมากรรมคนแคระยกถาดเหนือศรีษะ ศิลปะอนุราธปุระ ท่ีเสาของวหัลกฑะ สถูป

อภัยคิรี เมืองอนุราธปุระ 
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ภาพท่ี 93 ประติมากรรมคนแคระแบกหมอน้ํา ศิลปะอนุราธปุระ ท่ีเสาของวหัลกฑะ สถูปมิริสวติ 

เมืองอนุราธปุระ 
 
 ประติมากรรมคนแคระทั้งสองนั้น ปรากฏในรูปแบบของการทําทาทางเหมือนกัน 
กลาวคือเปนคนแคระท่ีทองใหญ แขนขาส้ันอยูในทานั่งหรือยืนแบกส่ิงของอยูดานบน สะทอนถึง
แนวความคิดของความเช่ือวา ตัวคนแคระเปนผูแบกส่ิงตาง ๆ หรือผูคํ้าจุนส่ิงตาง ๆ เทียบเทากับเปน
วิญญาณแหงดิน 
  ประติมากรรมคนแคระนอกจากการแบกส่ิงของตาง ๆ แลวนั้น บนหัวเสาในศิลปะ
ลังกา สมัยอนุราธปุระก็ยังปรากฏรูปคนแคระอยูเปนกลุมกันหรือเรียกวาเหลาคณะดวยเชนเดียวกัน 
โดยมักปรากฏอยูเปนกลุมหลายตน เชนหัวเสาท่ีสถูปถูปาราม เมืองอนุราธปุระ (ภาพท่ี 94) 
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ภาพท่ี 94 ประติมากรรมคณะ บนหัวเสา ศิลปะอนุราธปุระ ท่ีสถูปถูปาราม เมืองอนุราธปุระ 
 
  ลักษณะกลุมคนแคระหรือคณะท่ีปรากฏนั้นจะอยูในทาทางของการแบก สลับกับ
การเตนรํา หรือเลนเคร่ืองดนตรี ซ่ึงการเลนเคร่ืองดนตรี หรือการเตนรําของคณะน้ัน เปนหนึ่งใน
คุณสมบัติของคนแคระท่ีปรากฏมากอนแลวในศิลปะอินเดียสมัยอมราวดี โดยทําเปนประติมากรรม
คณะอยูในทาเตนรําและเลนเคร่ืองดนตรีบริเวณเสาของเวทิ (ดูภาพท่ี 44) การปรากฏประติมากรรม
คนอวนเตี้ย แขนขาส้ันเลนเคร่ืองดนตรีและฟอนรํานั้น แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะการแสดงถึง
ความร่ืนเริง การทําใหเกิดความสนุกของเหลาอมนุษยจําพวกหนึ่งในท่ีนี้คือ พวกคนธรรพ คนธรรพ
คือกลุมบุคคลท่ีเปนเพศชายชอบการเลนดนตรี เตนรํา และชอบการด่ืมโสมะ 1 3

14 ซ่ึงคุณลักษณะ
ดังกลาวก็เทียบเทากับคุณสมบัติของยักษะและคนแคระ 
   นอกจากปรากฏที่หัวเสาของอาคารแลวนั้น ยังพบในสวนของชองฐานประดับ
อาคารตาง ๆ ในศิลปะอนุราธปุระดวยเชนเดียวกัน ตัวอยางเชน ช้ินสวนของสถาปตยกรรมท่ีทําเปน
แผนหินเจาะชอง ภายในปรากฏประติมากรรมเหลาคณะเตนรํา (ภาพท่ี 95) 
  

                                                            

 14 ดูเพิ่มเติมท่ี Naama Drury, Sacrificial Ritual in the Satapatha Brahmana (Delhi : 
Motlal Banarsidass, 1981), 50. 
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ภาพท่ี 95 ประติมากรรมคณะเตนรํา ศิลปะอนุราธปุระ ท่ีพิพิธภัณฑมหาวิหาร เมืองอนุราธปุระ 
 
  ประติมากรรมคนแคระในศิลปะอนุราธปุระนอกเหนือจากท่ีกลาวมาในขางตนแลว
นั้น ยังปรากฏรูปแบบในสถานะของผูเฝาประตูหรือทวารบาลดวยเชนเดียวกัน โดยมักปรากฏเปน
ประติมากรรมคนแคระที่เปนบริวารของเทพกุเวร ท่ีเรียกวา ปทธนิธิ และสังขนิธิ (ภาพท่ี 96 และ 
ภาพท่ี 97) 

 
 
ภาพท่ี 96 ประติมากรรมทวารบาล ปทมนิธิ ศิลปะอนุราธปุระ ที่พิพิธภัณฑ วัดมหาวิหาร เมือง

อนุราธปุระ 
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ภาพท่ี 97 ประติมากรรมทวารบาล สังขนิธิ ศิลปะอนุราธปุระ ท่ีท่ีพิพิธภัณฑ วัดมหาวิหาร เมือง

อนุราธปุระ 
 
  นอกจากปรากฏประติมากรรมปทมนิธิและสังขนิธิแลวนั้น ในศิลปะอนุราธปุระก็ยัง
ปรากฏประติมากรรมเทพกุเวรอยูดวย โดยปรากฏเทพกุเวรอยูรวมกับปทมนิธิและสังขนิธิ ท่ีแผน
หินสลักพบที่วัดอิสุรุมุนี เมืองอนุราธปุระ (ภาพท่ี 98) 
 

 
 
ภาพท่ี 98 ประติมากรรมกุเวร อยูรวมกับปทมนิธิและสังขนิธิ ศิลปะอนุราธปุระ ท่ีวัดอิสุรุมินี 

เมืองอนุราธปุระ 
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  ภาพสลักหินดังกลาวปรากฏเปนกลุมบุคคลรางกายอวนเต้ีย แขนขาส้ัน นั่งอยูในทา
ชันเขา โดยรูปบุคคลท่ีอยูตรงกลางมีการสวมศิราภรณเปนมงกุฏคลายของกษัตริย ท่ีกรซายถือของ
คลายลูกกลม ซ่ึงอาจจะหมายถึงผลมะนาว ซ่ึงก็คือเทพกุเวร สวนบุคคลที่ขนาบอยูท้ังสองขางนั้น 
ดานขวาสวมศิราภรณรูปดอกบัว สวนดานซายสวมศิราภรณรูปหอยสังข ซ่ึงก็คือปทมนิธิและสังขนิธิ
ตามลําดับ 
  ปทมนิธิและสังขนิธิ เปน 2 ใน 8 นิธิของเทพกุเวร ซ่ึง นิธิ (Nidhis) ในท่ีนี้คือ ขุม
สมบัติของทาวกุเวร ซ่ึงจะมีท้ังหมด 8 ส่ิงดวยกัน  ไดแก Padma, Mahapadma, Makara, Kacchapa, 
Mukunda, Nandaka, Nila and Sankha15 โดยเฉพาะสังขนิธิกับปทมนิธิจะปรากฏชื่ออยูในคัมภีร
ตางๆ คูกับกุเวรอยูเสมอ ไมวาจะเปน 
  คัมภีร Amsumadbhedagama ท่ีกลาวถึง ลักษณะรางกายของเทพกุเวร และการ
ปรากฏของสังขนิธิและปทมนิธิ15

16 
  คัมภีร Purvakaranagama กลาวถึงเทพกุเวรข่ีคน และอยูระหวางปทมนิธิและสังขนิธิ16

17 
  คัมภีรมัสยาปุราณะ กลาวถึง ลักษณะรางกายของเทพกุเวร และรายลอมไปดวยนิธิ
ท้ังแปด17

18 
  คัมภีรมารกัณเฑยปุราณะ กลาวถึง ช่ือของนิธิท้ังแปดของเทพกุเวร18

19  
  ซ่ึงนิธิท้ังแปดอยางนั้นมีลักษณะและคุณสมบัติของสัญลักษณแหงน้ํา 1 9

20 ดังนั้นการ
ปรากฏประติมากรรมเทพกุเวร และเหลาบริวารคือปทมนิธิและสังขนิธินั้นแสดงถึงคติแนวความคิด
ทางดานเร่ืองความอุดมสมบูรณทางดานทรัพยสินเงินทองใหแกผูท่ีมาบูชาหรือเคารพ ซึงการทํา
ปทมนิธิและสังขนิธิท่ีพบในศิลปะอนุราธปุระนั้นพบมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการปรากฏ

                                                            

 15 Roodbergen J. A. F., Mallinatha's Ghantapatha on the Kiratarjuniya I-VI: 
Introduction, Translation and Notes (Brill Academic Pub, 1997), 491. 
 16 Sahai Bhagwant, Iconography of Some important minor hindu and Buddhist 
deities (New Delhi : Abhinav, 1975), 60-61. 
 17 Ibid., 60. 
 18 Jamna Das Akhtar, The Matsya Puranam (Delhi: Oriental, 19--?), 311. 
 19 Roodbergen J. A. F., Mallinatha's Ghantapatha on the Kiratarjuniya I-VI: 
Introduction, Translation and Notes, 491. 
 20 Itendra Nath Banerjea, The development of Hindu iconography (New Delhi : 
Munshiram Manohalal, 2002), 116. 
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อยูในชุดทางเขาหรือเปนทวารบาลของศาสนสถาน แสดงใหเห็นถึงคติความเช่ือท่ีวาเม่ือบุคคลตาง 
ๆ เดินผานทางเขาเพื่อสูศาสนสถานก็จะไดรับพรจากเหลาปทมนิธิและสังขนิธิ แตอีกนัยหนึ่งการ
ปรากฏปทมนิธิและสังขนิธิท่ีประตูทางเขาแสดงถึงคุณสมบัติของยักษะท่ีเปนผูปกปองพุทธศาสนา
ดังท่ีปรากฏอยูในพระสูตรตาง ๆ ในพระไตรปฎกวาเหลายักษะที่เล่ือมใสในพุทธศาสนาจะคอย
ปกปองศาสนา ดังเชนเทพกุเวรก็เปนหนึ่งในยักษะกลุมดังกลาว 
  การปรากฏการทําประติมากรรมปทมนิธิและสังขนิธิในศิลปะลังกานั้น จากอายุของ
คําภีรตาง ๆ ท่ีกลาวถึงกุเวรและเหลานิธินั้นจะมีอายุอยูในชวงสมัยปุราณะ หรือในงานศิลปะเทียบ
กับสมัยคุปตะ-วกาฏกะเปนตนมา และเม่ือดูจากรูปแบบงานศิลปกรรมของปทมนิธิและสังขนิธิใน
ศิลปะลังกาอนุราธปุระแลว มีลักษณะเครื่องแตงกายคลายกับศิลปะอินเดียสมัยปลลวะ ซ่ึงมีอายุสมัย
ในชวงหลังพุทธศตวรรษท่ี 10 เปนตนมา สอดคลองกับประวัติการสรางวัดอิสุรุมินีตามประวัติท่ี
กลาววา สรางข้ึนในสมัยพระเจาเทวานัมปยติสสะ และมาสรางเสริมบูรณะใหมในสมัยของพระ
เจากัสสปะท่ี 1 (พุทธศตวรรษท่ี 10)2 0

21 ดังนั้นการทําประติมากรรมสังขนิธิและปทมนิธิในศิลปะ
ลังกานาจะอยูในชวงหลังพุทธศตวรรษท่ี 10 เปนตนมา โดยมีขอมูลทางคัมภีรปรากฏขึ้นรวมถึงกับ
รูปแบบศิลปะท่ีมีอายุสมัยอยูในชวงเวลาเดียวกัน 
  นอกจากกลุมประติมากรรมคนแคระสังขนิธิและปทมนิธิท่ีพบในศิลปะอนุราธปุระ
แลวนั้น ในศิลปะอนุราธปุระยังปรากฏประติมากรรมคนแคระท่ีมีรูปแบบมากกวาปทมนิธิและสังข
นิธิ โดยมักพบอยูในสวนของทวารบาลเชนเดียวกับปทมนิธิและสังขนิธิแตจะปรากฏเปนบริวาร
ของมนุษยนาคที่อยูดานซายและดานขวา (ภาพท่ี 99)  
 

                                                            

 21 Chandra Wikramagamage, Art of Isurumuniya (Sri Lanka: Tharanjee Prints, 
2004), 7-8. 
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ภาพท่ี 99 ทวารบาลมนุษยนาคและบริวารคนแคระขนาบขาง ศิลปะอนุราธปุระท่ีพิพิธภัณฑมหา

วิหาร เมืองอนุราธปุระ 
 
  การปรากฏประติมากรรมคนแคระในฐานะของบริวารมนุษยนาคน้ัน จากการศึกษา
พบวามีการประดับคนแคระดานขางของมนุษยนาคมีท้ังแบบ 1 ตน และ 2 ตนขนาบขาง ซ่ึง
ประติมากรรมคนแคระที่ขนาบขางจะเปนประติมากรรมคนแคระในรูปแบบท่ีสวนมากไมสามารถ
บอกไดวาเปนคนแคระตนใด แตอยางไรก็ตามบริวารที่ขนาบขางของมนุษยนาคนั้นปรากฏเปน
บุคคลอวนเตี้ย แขนขาส้ัน อยูในทาทางตาง ๆ กัน ซ่ึงรูปแบบของประติมากรรมคนแคระท่ีขนาบ
ขางในศิลปะลังกาสมัยอนุราธปุระ จะมีหลายรูปแบบดังตอไปนี้ 
  ประติมากรรมคนแคระท่ีทําเกศาเปนชฎามงกุฎ เงยหนาข้ึนมอง อมยิ้ม มือท้ังสอง
ขางถือส่ิงของโดยมือดานซายถือกองเหรียญมีคา (ภาพท่ี 100) 
  ประติมากรรมคนแคระท่ีสวมกิริฏมงกุฎ ยืนทําทาบูชามนุษยนาค โดยมือขวาทํา
วันทนามุทรา สวนมือซายถือหมอน้ํา (ภาพท่ี 101)   
  ประติมากรรมคนแคระสวมศิราภรณดอกบัว ยืนอยูในทาเทาเอว มือซายถือถุงเงินท่ี
เทลงมาดานลาง(ภาพท่ี 102) 
  ประติมากรรมคนแคระสวมศิราภรณหอยสังข ยืนอยูในทาเทาเอว มือซายถือถุงเงิน
ท่ีเทลงมาดานลาง (ภาพท่ี 103) 
  ประติมากรรมคนแคระท่ีทําเกศาเปนทรงชฎาภัทร ยืนอยูในทาทําวันทนามุทราขาง
หนึ่ง อีกขางถือถุงเงิน (ภาพท่ี 104) 
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ภาพท่ี 100 บริวารคนแคระดานขวาของทวารบาล  ศิลปะอนุราธปุระ ท่ีพิพิธภัณฑมหาวิหาร เมือง

อนุราธปุระ 
 

 
 
ภาพท่ี 101 บริวารคนแคระดานซายของทวารบาล  ศิลปะอนุราธปุระ ท่ีพิพิธภัณฑมหาวิหาร เมือง

อนุราธปุระ 
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ภาพท่ี 102 ปทมนิธิในฐานะบริวารของทวารบาลมนุษยนาค ศิลปะอนุราธปุระ ท่ีสถูปรุวันเวริ เมือง

อนุราธปุระ 
 

 
 
ภาพท่ี 103 สังขนิธิในฐานะบริวารของทวารบาลมนุษยนาค ศิลปะอนุราธปุระ ท่ีสถูปรุวันเวริ เมือง

อนุราธปุระ 
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ภาพท่ี 104 บริวารคนแคระดานซายของทวารบาล  ศิลปะอนุราธปุระ ท่ีสถูปรุวันเวริ เมืองอนุราธปุระ 
 
  ถึงแมวาจะไมสามารถอธิบายไดวาคนแคระตนท่ีเหลือนั้นเปนตนใดหรือมีช่ือใดก็
ตาม แตลักษณะดังกลาวของคนแคระท้ังสองตนท่ีถือกองเหรียญมีคา และหมอน้ํานั้น แสดงใหเห็น
ถึงคติความเช่ือโดยท่ัวไปของเร่ืองคนแคระ วาเปนผูมอบความอุดมสมบูรณ หรืออาจจะมีความ
เกี่ยวของกับนิธิท้ัง 8 ของเทพกุเวร เนื่องจากประติมากรรมคนแคระท่ีเปนทวารบาลปรากฏสังขนิธิ
และปทมนิธิ ดังนั้นอาจกลาวไดวา เหลาคนแคระท่ีปรากฏนอกเหนือจากนิธิท้ังสองตนนั้น ก็คือนิธิ
อีกทั้ง 6 ตนก็เปนได อยางไรก็ตามอาจจะเปนเพียงเหลาบริวารคนแคระท่ัวไปของเทพกุเวร และจาก
การที่คนแคระลักษณะอวนเตี้ยอยูในตําแหนงดานขางของมนุษยนาคที่ทําเปนบุคคลสูงโปรงแสดง
ถึงสถานะของคนแคระวามีสถานะท่ีต่ําศักดิ์กวา หรือเปนบริวารของมนุษยนาคเพียงเทานั้น 
  นอกเหนือจากท่ีกลาวมาในขางตน ในศิลปะลังกาสมัยอนุราธปุระปรากฏพบ
ประติมากรรมคนแคระอยูในองคประกอบของงานศิลปกรรมท่ีเรียกวา แผนหินขับของเสียของ
พระสงฆ (หองน้ําพระวัดปา) (Urinal) ซ่ึงแผนหินขับของเสีย เปนส่ิงของส่ิงเดียวของพระวัดปาท่ีจะ
ตกแตงอยางประณีตท่ีสุด ท่ีปรากฏปราสาทของเทพเจาในท่ีนี้อาจหมายถึงกุเวร โดยปราสาท
ดังกลาวมักปรากฏประติมากรรมคนแคระประดับอยูตามชองหนาตางหรือประตู (ภาพท่ี 105) ซ่ึง
การปรากฏรูปเทพเจาแหงความม่ังค่ังอุดมสมบูรณปรากฏอยูในสวนของแผนหินหองน้ําของพระวัด
ปานั้น อาจจะสะทอนถึงคติความเชื่อเร่ืองการปฏิเสธทางโลกของพระวัดปา ดังนั้นการนํา
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ประติมากรรมยักษะและคนแคระ หรือเทพที่มีความสัมพันธกับทางโลกมาเปนหองน้ําอาจจะ
หมายถึงการไมรับและไมสนใจทางดานทรัพยสมบัติเงินทองก็เปนได21

22 
 

 
 
ภาพท่ี 105 แผนหินขับของเสีย (Urinal) ของพระวัดปา ท่ีกลุมโบราณสถานนอกเมืองทิศตะวันตก  

เมืองอนุราธปุระ 
 
 2. ประติมากรรมคนแคระในศิลปะลังกา สมัยโปลนนารุวะ (พุทธศตวรรษท่ี 17-19) 
  ศิลปะลังกาสมัยโปลลนารุวะปรากฏพบประติมากรรมคนแคระในลักษณะอวนเต้ีย
เปนจํานวนมาก เชนเดียวกับสมัยอนุราธปุระ ซ่ึงลักษณะของประติมากรรมคนแคระท่ีอวนเต้ีย แขน
ขาส้ัน ทองใหญนั้นพบอยูจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการประดับอาคารของสวน
ฐานหรือรอบ ๆ ศาสนสถาน แตอยางไรก็ตามเหลาคนแคระลักษณะดังกลาวก็ยังคงปรากฏอยูใน
สวนของตําแหนงชุดทางเขา ราวบันได เหมือนเชนเดียวกับสมัยอนุราธปุระ 
  ประติมากรรมคนแคระท่ีปรากฏในสวนของข้ันบันไดทางข้ึน ปรากฏพบอยู
โดยทั่วไปของศาสนสถานตาง ๆ ในเมืองโปลนนารวะ เชน ข้ันบันไดของวฏทาเค เมืองโปลนนารุวะ 
(ภาพท่ี 106) 

                                                            

 22 อรุณศักดิ์  กิ่งมณี, “วัจจกุฎีในประเทศศรีลังกาโบราณ : ศึกษาเฉพาะกรณี "เขียงหิน
สําหรับวางเทา" ในแงประโยชนการใชสอย,”  ศิลปากร.  38, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2538): 73. 
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ภาพท่ี 106 ประติมากรรมคนแคระ หรือกลุมคณะ ศิลปะโปลนนารุวะ ท่ีข้ันบันไดทางข้ึน วฏทาเค 

เมืองโปลนนารุวะ 
 
  ลักษณะของกลุมคณะท่ีปรากฏท่ีข้ันบันไดในศิลปะโปลลนารุวะ มีความแตกตาง
จากรูปแบบท่ีปรากฏในศิลปะอนุราธปุระ กลาวคือเหลาคณะอยูในทาทางของการเตนรํา ซ่ึง
แตกตางจากการคํ้ายันในสมัยอนุราธปุระ ซ่ึงอาจจะเก่ียวของกับประติมากรรมคณะท่ีปรากฏอยูใน
ศิลปะอินเดีย สมัยราชวงศปลลวะ ท่ีประติมากรรมคณะจะเตนอยูรอบ ๆ เทวาลัยก็เปนได แสดงถึง
คติการบูชาศาสนถานของเหลาคณะ แตอยางไรก็ตาม ประติมากรรมคณะเหลาท่ีปรากฏอยูใน
ตําแหนงดังกลาวก็ยังคงแสดงถึงคุณสมบัติของการรองรับพื้นหรือเปนแผนดินและลักษณะรางกาย
ท่ีอวนทองใหญก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ 
  การทําประติมากรรมคนแคระท่ีอยูในรูปแบบของการค้ํายันหรือแบกส่ิงของอยาง
ชัดเจนนั้น ปรากฏอยูเชนเดียวกัน โดยปรากฏอยูในสวนของตําแหนงท่ีรองรับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เชน 
โคนเสา หรือปลายราวบันได ดังเชนท่ี ปลายราวบันไดของตัวล้ินของมกร ท่ีวฏทาเค เมืองโปลนนา
รุวะ (ภาพท่ี 107) และท่ีโคนเสาของอาตะทาเค เมืองโปลนนารุวะ (ภาพท่ี 108) 
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ภาพท่ี 107 ประติมากรรมคนแคระแบกท่ีปลายราวบันได ศิลปะโปลนนารุวะ ท่ีวฏทาเค เมือง      
โปลนนารุวะ 

 

 
 
ภาพท่ี 108 ประติมากรรมคนแคระแบกท่ีโคนเสา ศิลปะโปลนนารุวะ ท่ีอาตะทาเค เมืองโปลนนารุวะ 
 
  นอกจากปรากฏประติมากรรมคนแคระในสวนของรูปบุคคลที่อยูในสวนของการ
รองรับหรือแบกแลวนั้น  ท่ีสวนฐานอาคารตาง  ๆ  ในศิลปะโปลนนารุวะก็ปรากฏการนํา
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ประติมากรรมคนแคระเปนกลุมหรือคณะไปประดับรอบ ๆ ฐาน เชนท่ีฐานของวิหารติวังกะ (ภาพท่ี 
109) หรือท่ีฐานอาคารของทองพระโรงในเมืองโปลนนารุวะ (ภาพท่ี 110)  
 

 
 
ภาพท่ี 109 ประติมากรรมคนแคระ หรือกลุมคณะ ศิลปะโปลนนารุวะ ท่ีฐานอาคารวิหารติวังกะ 

เมืองโปลนนารุวะ 
 

 
 
ภาพท่ี 110 ประติมากรรมคนแคระ หรือกลุมคณะ ศิลปะโปลนนารุวะ ท่ีฐานอาคารทองพระโรง 

เมืองโปลนนารุวะ 
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  กลุมประติมากรรมคณะที่ปรากฏในสวนของฐานอาคารในศิลปะโปลนนารุวะ บาง
ตนแสดงใหเห็นถึงสถานะวาเปนยักษะอยางชัดเจน เชน ประติมากรรมคณะบางตนในสวนฐานของ
ตัววิหารติวังกะ เมืองโปลนนารุวะ (ภาพท่ี 111) ปรากฏเปนคนแคระรูปรางอวนเตี้ย แขนขาส้ัน ทอง
ใหญ ใสเคร่ืองประดับ เหมือนคณะท่ัวไป แตปรากฏทําพระเนตรโปน มีเข้ียวท่ีมุมปาก ทําผม
แบบชฏาภัทร ซ่ึงลักษณะดังกลาวแสดงถึงคุณลักษณะรางการของยักษะ หรือท่ีทองพระโรง ใน
สวนของฐานอาคารก็ปรากฏประติมากรรมคณะ บางตนอยูในรูปแบบของคนแคระผูช่ัวราย ทําพระ
เนตรโปน มีเข้ียวท่ีปาก มือถือกระบอง (ภาพที่ 112) ซ่ึงตรงกับภาพจิตรกรรมท่ีปรากฏอยูภายในท่ี
เปนภาพเลาเร่ืองชาดก ในไมตรีพลชาดก (Maitribala jataka)22

23 ท่ีปรากฏภาพยักษะท่ีเปนบุคคลผิว
กายสีเขียว ทําผมชฏาภัทร มีเข้ียวท่ีปาก ไมสวมเส้ือ ถือกระบอง23

24 (ภาพท่ี 113)  
 

 
 
ภาพที่ 111 ประติมากรรมคณะ ท่ีแสดงลักษณะผูช่ัวราย ศิลปะโปลนนารุวะ ท่ีฐานอาคารวิหารติวงักะ 

เมืองโปลนนารุวะ 
 

                                                            

 23 Senake Bandaranayake, The rock and wall paintings of Sri Lanka (Pannipitiya: 
Stamford Lake, 2006), 82. 
 24 ไมตรีพลชาดก (Maitribala Jataka) ปรากฏอยูในชาดกมาลา ของพุทธศาสนานิกาย
ฝายมหายาน แตงโดย  อารยศูรจารย  ซ่ึงมีชีวิตอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 10, ดูเพิ่มเติมท่ี สเปเยอร, 
ชาดกมาลา, แปลโดย หลวงรัชฎการโกศล (พระนคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2500), ฆ. 
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ภาพที่ 112 ประติมากรรมคณะ ท่ีแสดงลักษณะผูช่ัวราย ศิลปะโปลนนารุวะ ท่ีฐานอาคารทองพระโรง 

เมืองโปลนนารุวะ 
 

 
 
ภาพท่ี 113 จิตรกรรมภาพยักษะ ศิลปะโปลนนารุวะ ท่ีวิหารติวังกะ เมืองโปลนนารุวะ 
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  วิหารติวังกะ ตามประวัติแลวสรางข้ึนในรัชสมัยของพระเจาปรากรมพาหุท่ี 1 (ชวง
ปลายพุทธศตวรรษที ่ 17) 2 4

25  โดยเนื ้อหาที ่ปรากฏอยู ในชาดก  กลาวถึง  พระโพธิส ัตว ได
เสวยพระชาติเปนกษัตริยนามวา ไมตรีพล ทรงเปนกษัตริยที่มีพระทัยเปยมดวยความเมตตากรุณา
แกสัตวทั ้งหลายทั่วไป วันหนึ ่งมียักษ 5 ตน ซึ่งกระทําความผิดถูกทาวกุเวรเนรเทศออกจาก
อาณาจักร ไดเขามาสูพระราชเขต ยักษเหลานี้เปนโอโชหาร (ผูทําลายกําลัง) มีความชํานาญในการ
ทําลายชีวิตมนุษย (ทําใหเกิดวรรณโรค) ไดพยายามทําลายเหลาราษฎร แตไมสามารถทําลายได 
เนื่องจากพระเดชอํานาจของพระเจาไมตรีพล25

26 
  โดยภาพจิตรกรรมที่ปรากฏนาจะเปนเรื่องราวที่ตอเนื่อง 3 ตอนที่ โดยดานขวาสุด
เปนเหตุการณที่ ยักษแปลงกายมาหลอกถามคนเลี้ยงโค ที่อาศัยอยูในปา ถามถึงยัญอันพิเศษท่ี
ปกปองราษฏรจากเหลาอันตรายท้ังปวง26

27 ตรงกลางเปนเหตุการณท่ี กษัตริยไมตรีพลเชือนเนื้อเปน
กอนใหยักษกินตามคําขอ 27

28 ดานซายสุดเปนอาจเปนภาพเหตุการณภายหลังยักษะไดกลับตน และ
เล่ือมใสกษัตริยไมตรีพล (ภาพที่ 114) 
 

 
 
ภาพท่ี 114 จิตรกรรมเลาเร่ืองชาดก ไมตรพลชาดก ศิลปะโปลนนารุวะ ท่ีวิหารตวิังกะ เมือง        

โปลนนารุวะ 

                                                            

 25 Leelananda Prematilleke, The Architecture of Polonnaruva and other 
Contemporary Sites ,The art and archaeology of sri lanka Vol. 1 (Colombo, The Central 
Cultural Fund, 2007), 362. 
 26 สเปเยอร, ชาดกมาลา, 73-74. 
 27 เร่ืองเดียวกัน, 75. 
 28 เร่ืองเดียวกัน, 85. 
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  การปรากฏภาพงานจิตรกรรมยักษะในลักษณะท่ีเปนบุคคลผิวกายสีเขียว ทําผมชฏา
ภัทร มีเข้ียวท่ีปาก ไมสวมเส้ือ ถือกระบอง แสดงใหเห็นถึงแนวคิดของยักษะในสมัยดังกลาววา มี
ลักษณะเปนเชนไร  ซ่ึงสอดคลองกับงานประติมากรรมปูนปนภายนอกวิหารที่ ทําปูนปน
ประติมากรรมคนแคระในลักษณะเดียวกันกับงานจิตรกรรม รวมถึงประติมากรรมคนแคระท่ีอ่ืน ๆ 
ในสมัยโปลนนารุวะ ท่ีทําประติมากรรมคณะในลักษณะของผูช่ัวรายอยางชัดเจน ลักษณะของการ
ทํารูปแบบดังกลาวแสดงถึงคุณสมบัติของคนแคระน้ันคือสวนหนึ่งของกลุมยักษะท่ีเปนผูช่ัวราย แต
ภายหลังไดกลับใจมาเปนผูเล่ือมใสพุทธศาสนาและปกปองพุทธศาสนาดังท่ีปรากฏในตอนทายของ
ชาดกตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับยักษะ 
  จากลักษณะของประติมากรรมของเหลาคณะท่ีอยูรอบ ๆ ในสวนฐานของอาคารตาง 
ๆ นั้น นอกจากมีคติเร่ืองเปนวิญญาณแหงดินหรือผูแบกแลวนั้น ยังมีคติอ่ืน ๆ ปรากฏอยูดวย
เชนเดียวกัน กลาวคือประติมากรรมคณะท่ีอยูท่ีฐานน้ันอยูในทาเตนรํา บางตนอยูในลักษณะของ
การเลนดนตรี (ภาพท่ี 115) ลักษณะดังกลาวหมายถึงการท่ีเหลาคณะนั้นแสดงถึงคติและคุณสมบัติ
ของเหลาคณะท่ีเกี่ยวของกับ  ความร่ืนเริงของเหละยักษะหรือคนธรรพ  แตอยางไรก็ตาม 
ประติมากรรมคณะเหลาท่ีปรากฏอยูในตําแหนงดังกลาวก็ยังคงแสดงถึงคุณสมบัติของการรองรับ
พื้นหรือเปนแผนดินและลักษณะรางกายท่ีอวนทองใหญ ก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ อีกท้ังการ
ประดับคณะในลักษณะของการเตนรํา อาจจะเปนเร่ืองอิทธิพลมาจากการประดับคณะในศิลปะ
อินเดียใตสมัยราชวงศปลลวะเชนเดียวกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 115 ประติมากรรมคณะกําลังเตนรํา และเลนดนตรี ศิลปะโปลนนารุวะ ท่ีฐานอาคารวิหารติ

วังกะ เมืองโปลนนารุวะ 
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  ประติมากรรมคณะท่ีปรากฏในสวนของฐานอาคารในศิลปะโปลนนารุวะนอกจาก
ปรากฏเปนรูปคนแคระท่ีเปนตัวบุคคลแลวนั้น ยังปรากฏคนแคระในลักษณะท่ีมีการผสมกันของ
บุคคลและสัตวปะปนอยูหลายตนดวยกัน เชน ประติมากรรมคนแคระที่เศียรเปนสิงห (ภาพที่ 116) 
การทําประติมากรรมคนแคระท่ีเปนสัตวผสมกับบุคคลนั้นในศิลปะอนุราธปุระไมปรากฏ การท่ีมา
ปรากฏอยูในศิลปะโปลนนารุวะอาจจะเกี่ยวของกับการรับรูปแบบท่ีมาจากอินเดียใตก็เปนได เชนท่ี
เคยปรากฏกลุมคณะหัวสัตวในอินเดียใต ท่ีเทวาลัยไกรลาสนาถ เมืองกาญจีปุรัม แตถึงอยางไรก็ตาม
แมเศียรจะเปนสัตวแตลักษณะทาทางและองคประกอบของตัวคณะก็ยังสะทอนถึงคติความเช่ือ 
ความอุดมสมบูรณ การเตนรํา และหมายถึงวิญญาณธรรมชาติผูท่ีคอยแบกหรือคํ้าจุนตัวอาคารของ
ตัวคนแคระไวนั้นเอง 
 

 
 
ภาพท่ี 116 ประติมากรรมคณะเศียรเปนสิงห ในทาเตนรํา  ศิลปะโปลนนารุวะ ท่ีฐานอาคารวิหารติ

วังกะ เมืองโปลนนารุวะ 
 
  ประติมากรรมคนแคระนอกเหนือจากเปนผูแบกหรืออยูในสวนของฐานอาคาร ข่ือ
คานตาง ๆ แลวนั้น ในศิลปะโปลนนารุวะก็พบการทําประติมากรรมคนแคระในรูปแบบของฐานะ 
ท่ีเปนทวารบาลเชนเดียวกันกับสมัยอนุราธปุระ แตก็เปนเพียงบริวารที่ปรากฏอยูดานขางของทวาร
บาลมนุษยนาคเพียงเทานั้น ซ่ึงลักษณะของคนแคระท่ียืนอยูดานขางแสดงรูปแบบของการเปนคน
แคระผูช่ัวรายมากกวา เมื่อเทียบกับสมัยอนุราธปุระ ตัวอยางเชน ประติมากรรมคนแคระท่ีอยูท่ี



 129 

ทวารบาลวิหารลังกาดิลก (ภาพท่ี 117) ซ่ึงลักษณะของคนแคระบริวารนั้นแสดงใหเห็นถึงการ มี
เข้ียวท่ีมุมปาก ทําเกศาแบบชฎาภัทร มือซายยกข้ึนอยูในทาวันทนา (ทาบูชา) มือขวาถือส่ิงของอยู 
ซ่ึงการพบประติมากรรมคนแคระในรูปแบบดังกลาวพบท้ังเพศชายและเพศหญิง (ภาพท่ี 118) 
 

 
 
ภาพท่ี 117 ประติมากรรมคนแคระ บริวารของมนุษยนาค  ศิลปะโปลนนารุวะ ท่ีวิหารลังกาดิลก 

เมืองโปลนนารุวะ 
 

 
 
ภาพที่ 118 ประติมากรรมคนแคระเพศหญิง บริวารของนากินี  ศิลปะโปลนนารุวะ ท่ีวิหารลังกาดิลก 

เมืองโปลนนารุวะ 
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ประติมากรรมคนแคระในศิลปะชวาภาคกลาง (ประเทศอินโดนิเซีย) 
 ศิลปะชวา เปนช่ือเรียกศิลปะของอาณาจักรโบราณอาณาจักรหนึ่งท่ีอยูท่ีเกาะชวาใกล
กับหมูเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนิเซียในปจจุบัน ซ่ึงศิลปะชวาสามารถแบงสมัยออกเปนสมัย
ใหญ ๆ ไดสองสมัยไดแก ศิลปะชวาภาคกลาง (พุทธศตวรรษที่ 12-16) และศิลปะชวาภาค
ตะวันออก (พุทธศตวรรษท่ี 17-20)2 8

29 แตในท่ีนี้จะกลาวถึงเพียงศิลปะชวาภาคกลาง เนื่องจากมีอายุ
อยูในชวงเดียวกับศิลปะทวารวดีท่ีจะกลาวถึงในบทตอไป 
 ศิลปะชวาภาคกลาง สามารถแบงออกเปนสามชวงระยะดวยกัน ไดแกศิลปะชวาภาค
กลางตอนตน (พุทธศตวรรษท่ี 12-13) ศิลปะชวาภาคกลางตอนกลาง (พุทธศตวรรษท่ี 14) และ
ศิลปะชวาภาคกลางตอนปลาย (พุทธศตวรรษท่ี 15-16) 
 1. ประติมากรรมคนแคระในศิลปะชวาภาคกลางตอนตน (พุทธศตวรรษท่ี 12-13) 
   ศิลปะชวาภาคกลางตอนตน ศึกษาไดจากกลุมโบราณสถานท่ีตั้งอยูบนท่ีราบสูงเดียง 
(Dieng Plateau) ในกลุมปราสาทท่ีพบอยูบนท่ีราบสูงเดียงนั้น มีการพบประติมากรรมคนแคระ
ประดับอยูท่ีฐานของอาคารดวยเชนเดียวกัน โดยพบที่ จันทิเสเตียกิ (Candi Setiaki) ซ่ึงประติมากรรม
คนแคระท่ีพบอยูในลักษณะของการแบกในสวนของชองฐานของอาคาร (ภาพท่ี 119) 
  รูปแบบของคนแคระท่ีปรากฏอยูในรูปแบบของบุคคลตัวอวนเต้ีย แขนขาส้ัน ทอง
ใหญ อยูในทาของการน่ังชันเขาท้ังสองขางยกแขนข้ึนท้ังสองขางในลักษณะของการค้ํายัน สวนมือ
ท้ังสองจับปลายเชือกที่ปลายท้ังสองขางมีกระด่ิง ลักษณะดังกลาวของประติมากรรมคนแคระแสดง
ใหเห็นถึงคุณสมบัติของความอุดมสมบูรณ ในตําแหนงท่ีปรากฏแสดงใหเห็นถึงการคํ้าจุนหรือคํ้า
ยันในท่ีนี้คือการค้ํายันของอาคาร แสดงถึงคุณสมบัติวาเปนวิญญาณแหงแผนดิน แตอยางไรก็ตาม
การที่ถือกระดิ่งท้ังสองมือของประติมากรรมคนแคระอาจจะแสดงใหเห็นถึงการประดับตกแตงตัว
อาคารเหมือนกับการนําพวงมาลัยพวงอุบะท่ีอยูดานบนของช้ันฐานมาประดับเพื่อความสวยงามก็
เปนได 

                                                            

 29 หมอเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรศิลปะประเทศใกลเคียง : อินเดีย ลังกา   
จัมปา พมา ลาว, 157. 
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ภาพท่ี 119 ประติมากรรมคนแคระแบกท่ีฐานของจันทิเสเตียกิ (Candi Setiaki) ศิลปะชวาภาคกลาง

ตอนตน ท่ีราบสูงเดียง 
 
  ประติมากรรม มหิษาสูรมรรทนี หรือนางทุรคาปราบอสูรควาย (ภาพท่ี 120) ปรากฏ
เปนรูปนางทุรคาปราบอสูรควายโดยการเหยียบอยูบนอสูร และใชมือดึงอสูรออกมาจากตัวควาย 
โดยอสูรท่ีโดนดึงออกมาน้ันเปนอสูรท่ีมีลักษณะอวนเตี้ย แขนขาส้ัน เปรียบเทียบไดกับคนแคระ 
รูปแบบประติมากรรมมหิสาสูรที่พบในศิลปะชวาภาคกลางตอนตนในลักษณะท่ีทุรคาดึงอสูร
ออกมาจากตัวควายน้ัน ปรากฏใหเห็นมากอนหนาแลวในศิลปะอินเดียในชวงศิลปะคุปตะตอน
ปลาย-ปาละตอนตน (หลังพุทธศตวรรษท่ี 12)2 9

30 (ภาพที่ 121) ซ่ึงลักษณะดังกลาวในศิลปะชวาอาจ
รับมาจากศิลปะอินเดียสมัยนั้นก็เปนได 
  คุณสมบัติของคนแคระท่ีมีความเกี่ยวของกับลักษณะดังกลาวคือการท่ีคนแคระเทยีบ
ไดกับผูช่ัวราย หมายถึงความไมดี ดังท่ีปรากฏในงานประติมากรรมพระศิวะนาฏราช ของศิลปะ
อินเดียใต ท่ีพระศิวะยืนอยูบนบุคคลหรืออสูรท่ีมีลักษณะเปนคนอวนเต้ีย แขนขาส้ันเชนเดียวกัน  
ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวเปนหนึ่งในคุณสมบัติของยักษะ ท่ียักษะที่เปนศัตรูกับมนุษยและเหลาเทพเจา
และทายสุดก็ถูกปราบและเปนบริวารของพระศิวะและอุมา 

                                                            

 30 Susan L. Huntington,  The "Pala-Sena" schools of sculpture  (Leiden : E.J. Brill, 
1984), 89. 



 132 

 
 
ภาพท่ี 120 ประติมากรรมนาง มหิสาสูรมรรทนี ศิลปะชวาภาคกลางตอนตน ท่ีพิพิธภัณฑท่ีราบสูง

เดียง 
 

 
 
ภาพท่ี 121 ประติมากรรมนาง มหิสาสูรมรรทนี ศิลปะอินเดียผมท่ีเมืองคยา รัฐพิหาร หลังพุทธ

ศตวรรษท่ี 12 
ท่ีมา : Susan L. Huntington, The "Pala-Sena" schools of sculpture  (Leiden : E.J. Brill, 1984), 
Fig 93. 
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  ประติมากรรมคนแคระในศิลปะชวาภาคกลางตอนตน ยังปรากฏประติมากรรมคน
แคระท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนคณะ หรือเปนบริวารของพระศิวะอยางชัดเจนดวย กลาวคือ
ปรากฏประติมากรรมลอยตัวพระศิวะข่ีอยูบนโคนนทิ เรียกวา นันทิวาหนะ (Nandiavahana) (ภาพท่ี 
122)  
  ซ่ึงปรากฏเปนพระศิวะทรงข่ีโคนนทิท่ีแสดงสถานะของบุคคลท่ีอวนเต้ีย ทองใหญ 
มีแขนขาเปนบุคคล แตศีรษะเปนโค ซ่ึงลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความเปนคนแคระหรือ
คณะของโคนนทิซ่ึงเปนหนึ่งในบริวารของพระศิวะ ซ่ึงโคนนทินั้นถือเปนคณะท่ีเปนบริวารของ
พระศิวะท่ีปรากฏอยูในคัมภีร Kumarasambhava ท่ีกลาวถึง นนทิเปนผูเฝาประตูของพระราชวังของ
พระศิวะ โดยปรากฏเปนบุคคลท่ีถือกระบองสีทอง เฝาอยูหนาประตู 3 0

31 แตอยางไรก็ตามรูปแบบ
ดังกลาวจากการศึกษาคนควาไมปรากฏในศิลปะอินเดีย ดังนั้นอาจจะเปนรูปแบบเฉพาะของศิลปะ
ชวาก็เปนได อีกท้ังการท่ีโคนนทิทําเปนบุคคลทองใหญแสดงใหเห็นถึงลักษณะของความอุดม
สมบูรณของคติของคนแคระอยางชัดเจน สอดคลองกับแนวความคิดวาโคนั้นเปนสัตวท่ีมอบเนื้อ
และนมใหเทียบเทากับความอุดมสมบูรณเชนเดียวกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 122 ประติมากรรมนันทิวาหนะ ศิลปะชวาภาคกลางตอนตน ท่ีพิพิธภัณฑท่ีราบสูงเดียง 
 

                                                            

 31 Itendra Nath Banerjea, The development of Hindu iconography, 285. 
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 2. ประติมากรรมคนแคระในศิลปะชวาภาคกลางตอนกลาง (พุทธศตวรรษท่ี 14) 
  ในศิลปะชวาภาคกลางตอนกลางมีพบอยู ท่ัวไปในงานประติมากรรมหรือ
องคประกอบของสถาปตยกรรมอ่ืน ๆ เชนเดียวกับสมัยกอนหนา โดยพบมากในสวนของเสา หรือ 
ซุมของอาคาร ซุมประติมากรรม รวมถึงปรากฏในภาพสลักดวยเชนเดียวกัน 
  ประติมากรรมคนแคระท่ีปรากฏในสวนของหัวเสาของซุมประติมากรรม บนจันทิบุ
โรพุทโธ (ภาพท่ี 123) ประติมากรรมปรากฏเปนรูปบุคคลอวนเต้ีย แขนขาส้ัน อยูในทานั่งชันเขาท้ัง
สองขาง มือท้ังสองยกข้ึนอยูเหนือศีรษะอยูในทาแบกอยางชัดเจน แสดงใหเห็นถึงสถานะของคน
แคระท่ีเปนผูแบกส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยู ในท่ีนี้คือการแบกซุมโคงท่ีอยูดานบน การทําคนแคระในทาแบก
แสดงถึงคุณสมบัติของแผนดินท่ีรองรับส่ิงตาง ๆ ตามคติความเช่ือของคนแคระท่ีเปนผูแบกหรือคํ้า
จุนนั้นเอง 
 

 
 
ภาพท่ี 123 ประติมากรรมคนแคระแบกท่ีหัวเสา ศิลปะชวาภาคกลางตอนกลาง ท่ีซุมพระพุทธรูป

ของบุโรพุทโธ 
 
  ประติมากรรมคนแคระในทาแบกท่ีกลาวมาในขางตนแลวนั้น ยังพบอยูในสวนอ่ืน 
ๆ ของสถาปตยกรรมอีกดวย เชนประติมากรรมคนแคระแบกทอระบายนํ้าท่ีบุโรพุทธโธ (ภาพท่ี 
124) และประติมากรรมคนแคระแบกที่อยูท่ีฐานบัลลังกของประติมากรรมตาง ๆ (ภาพท่ี 125) ซ่ึง
ท้ังสองตําแหนงของคนแคระแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของการแบกหรือการคํ้าจุนของคนแคระได
อยางชัดเจน 
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  ประติมากรรมคนแคระท่ีปรากฏในสวนของการรองรับทอน้ําและฐานบัลลังก อยูใน
ลักษณะรวมแบบเดียวกับคนแคระท่ีอยูบนหัวเสา กลาวคือ ประติมากรรมปรากฏเปนรูปบุคคลอวน
เต้ีย แขนขาส้ัน อยูในทานั่งชันเขาท้ังสองขาง มือท้ังสองยกข้ึนอยูเหนือศีรษะอยูในทาแบก แสดงให
เห็นถึงสถานะของคนแคระท่ีเปนผูแบกส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยู ในท่ีนี้คือการแบกทอน้ําท่ีเปนรูปมกรและ
บัลลังก การทําคนแคระในทาแบกแสดงถึงคุณสมบัติของแผนดินท่ีรองรับส่ิงตาง ๆ โดยในที่นี้การ
นํามาแบกทอน้ําท่ีเปนรูปมกร สะทอนถึงความเช่ือเร่ืองแผนดินเปนผูรองรับน้ําและเก่ียวความอุดม
สมบูรณของตัวมกรกับคนแคระ สวนการแบกบัลลังกแสดงใหเห็นถึงแผนดินท่ีรองรับทุกส่ิงทุก
อยางนั้นเอง   
 

 
 
ภาพท่ี 124 ประติมากรรมคนแคระแบกทอน้ํารูปมกร ศิลปะชวาภาคกลางตอนกลาง ท่ีบุโรพุทโธ 
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ภาพท่ี 125 ประติมากรรมคนแคระแบกบัลลังกเทพเจา ศิลปะชวาภาคกลางตอนกลาง ท่ีบุโรพุทโธ 
 
 3. ประติมากรรมคนแคระในศิลปะชวาภาคกลางตอนปลาย (พุทธศตวรรษท่ี 15-16) 
  ประติมากรรมคนแคระในศิลปะชวาภาคกลางตอนปลาย มีปรากฏพบเชนเดียวกัน
กับสมัยกอนหนา แตอยางไรก็ตามรูปแบบท่ีพบในศิลปะชวาภาคกลางตอนปลายน้ัน ปรากฏพบ
ประติมากรรมคนแคระในรูปแบบของบุคคลแบกเสียมากกวาในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยปรากฏพบท่ัวไป
ในองคประกอบของอาคารเชนท่ีสวนฐานของอาคาร หรือสวนอ่ืน ๆ ท่ีอยูในสวนลางหรือเปนจุดท่ี
รองรับตาง ๆ ของงานศิลปกรรม 
  ประติมากรรมคนแคระในสวนของการทําเปนผูแบกที่จันทิกาลาสัน (ภาพท่ี 126) 
ปรากฏเปนประติมากรรมกลุมคนแคระหรือคณะเรียงกันอยูในแถวของดานบนสวนรองรับหลังคา
ของจันทิ 
 



 137 

 
 
ภาพท่ี 126 ประติมากรรมคณะแบกสวนหลังคา ศิลปะชวาภาคกลางตอนปลาย ท่ีจันทิกาลาสัน 
 
  ประติมากรรมคนแคระแบกในสวนของฐานซุมประติมากรรมท่ีจันทิบารอง (ภาพท่ี 
127) ปรากฏเปนคนแคระน่ังในทาชันเขายกแขนข้ึนรองรับฐานตัวประติมากรรมดานบน 
 

 
 
ภาพท่ี 127 ประติมากรรมคนแคระแบกฐาน ศิลปะชวาภาคกลางตอนปลาย ท่ีจันทิบารอง 
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 ประติมากรรมคนแคระแบกในสวนของฐานเสารองรับซุมมกร ท่ีจันทิเพลาสันลอร 
(ภาพท่ี 128) ปรากฏเปนประติมากรรมคนแคระในทานั่งชันเขา ยกแขนสูง รองรับตัวกมรท่ีอยู
ดานบน 
 

 
 
ภาพท่ี 128 ประติมากรรมคนแคระแบกท่ีโคนเสารองรับซุมมกร ศิลปะชวาภาคกลางตอนปลาย ท่ี

จันทิเพลาสันลอร 
 
ประติมากรรมคนแคระในศิลปะเขมร สมัยกอนเมืองพระนคร (พุทธศตวรรษท่ี 12-14) (ประเทศ
กัมพูชา) 
 ศิลปะเขมรในที่นี้จะกลาวถึง ศิลปะในประเทศกัมพูชาในสวนของอาณาจักรเขมร
โบราณในชวงสมัยกอนเมืองพระนคร ท่ียังไดรับอิทธิพลรูปแบบจากศิลปะอินเดีย ในชวงสมัยของ
ศิลปะสมโบรไพรกุก (พุทธศตวรรษท่ี 12-13)3 1

32 ปราสาทสมโบรไพรกุก เปนกลุมปราสาทที่อยูใน
เมืองหรืออาณาจักรอิศานปุระ เปนอาณาจักรโบราณ รุงเรืองอยูในชวงดังกลาว สถาปนาข้ึนโดย 
พระเจาอิศานวรมัน 3 2

33 ซ่ึงปราสาทเขมรในสมัยศิลปะสมโบรไพรกุกดังกลาวนั้น  ปรากฏ
ประติมากรรมคนแคระในสวนของงานประดับงานสถาปตยกรรมหรือปราสาทอยูโดยท่ัวไป 

                                                            

 32 หมอเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรศิลปะประเทศใกลเคียง : อินเดีย ลังกา จัมปา 
พมา ลาว, 222. 
 33 เร่ืองเดียวกัน. 



 139 

 ประติมากรรมคนแคระในลักษณะของการทําบุคคลแบก การทําคนแคระในลักษณะ
ดังกลาวเปนรูปแบบท่ีพบมากในสวนของการประดับของฐานอาคารวิมานท่ีเปนวิมานสลักติดท่ี
พนังของปราสาท เชนท่ี ภาพสลักปราสาทท่ีผนังของปราสาทบริวารของปราสาทสมโบรไพรกุก
กลุมเหนือ (ภาพท่ี 129)  
 

 
 
ภาพท่ี 129 ประติมากรรมกลุมคนแคระหรือคณะแบกท่ีฐานอาคารจําลองติดผนัง ปราสาทสมโบร

ไพรกุกกลุม N 
 
 ประติมากรรมคนแคระท่ีปรากฏมีลักษณะเปนบุคลอวนเต้ีย แขนขาส้ัน มีปก แสดง
ทาทางในการยกแขนแบกฐานอาคารอยูดานลาง ลักษณะของตัวประติมากรรมมีลักษณะท่ี
หลากหลายมากโดยปรากฏท้ังคนแคระท่ีมีศีรษะเปนมนุษย และคนแคระท่ีศีรษะเปนสัตวตาง ๆ 
เชน สิงห มา หรือวัว (ภาพท่ี 130) ซ่ึงลักษณะของการทําคนแคระแบกแสดงถึงการเปนผูรองรับ
อาคารหรือวิญญาณแหงพื้นดิน เปนผูท่ีรองรับส่ิงตาง ๆ แตการปรากฏปกนั้นอาจจะหมายถึงคน
แคระท่ีเปนเหลาเทวดาท่ีเหาะรองรับวิมานท่ีลอยอยูบนอากาศ 
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ภาพท่ี 130 ประติมากรรมกลุมคนแคระหรือคณะแบกในรูปแบบตาง ๆ ท่ีปราสาทสมโบรไพรกุก

กลุม N 
 
 การปรากฏคนแคระในสถานะของผูแบกของฐานอาคารแลวนั้น ในศิลปะเขมรยัง
ปรากฏในสวนของการแบกสวนอ่ืน ๆ อีกเชนเดียวกัน โดยปรากฏพบท่ีสวนของช้ันรองรับช้ัน
หลังคาหรือข่ือคานก็ปรากฏเปนประติมากรรมคนแคระแบกอยู (ภาพท่ี 131) ซ่ึงเปนคติหรือแนวคิด
ท่ีปรากฏของคนแคระในเร่ืองการเปนผูรองรับเชนเดียวกัน การปรากฏประติมากรรมคนแคระแบก
ในสวนของขื่อคานของตัวอาคารนั้น ในศิลปะเขมรอาจจะไดรับอิทธิพลรูปแบบมากจากศิลปะ
อินเดียสมัยปลลวะ เชนท่ีข่ือคานของช้ันหลังคาของเทวาลัยไกรลาสนาสเมืองกาญจีปุรัม (ดูภาพท่ี 
89) ก็ปรากฏประติมากรรมคนแคระแบกอยูดานบนเชนเดียวกัน 
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ภาพท่ี 131 ประติมากรรมกลุมคนแคระแบกช้ันหลังคา ท่ีปราสาทสมโบรไพรกุกกลุม N 
 
สรุปแนวความคิดและรูปแบบของประติมากรรมคนแคระในศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 จากท่ีกลาวมาในขางตนท้ังหมดนั้นจะสามารถเห็นไดวาประติมากรรมคนแคระใน
ศิลปะอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใตแตละศิลปะ มีคติท่ีมาจากคติความเช่ือเร่ืองยักษะของอินเดีย 
ซ่ึงทําใหมีรูปแบบและแนวความคิดท่ีคลายคลึงกัน และยังปรากฏรูปแบบและเคาโครงตาง ๆ ท่ี
สะทอนใหเห็นคุณสมบัติของยักษะอยางชัดเจน ดังนั้นรูปแบบและคติท่ีปรากฏของคนแคระใน
ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใตจึงสามารถสรุปไดดังน้ี 
 1. ประติมากรรมคนแคระในรูปแบบของผูบันดาลความอุดมสมบูรณ 
  ประติมากรรมคนแคระในรูปแบบของผูบันดาลความอุดมสมบูรณในศิลปะอินเดีย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น พบแนวคิดคติดังกลาวในทุกศิลปะ แตปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน
ในสวนของประติมากรรมในศิลปะอินเดีย ศิลปะลังกาและศิลปะชวา โดยปรากฏประติมากรรมเทพ
กุเวร เชนศิลปะลังกาพบท่ีภาพแผนหินท่ีวัดอิสุรุมินี (ดูภาพท่ี 98) นอกจากประติมากรรมเทพกุเวรที่
แสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณแลวนั้นในศิลปะลังกาก็ยังปรากฏคนแคระที่เปนบริวารของเทพ
กุเวรอยูอยางแพรหลาย เชน ปทมนิธิและสังขนิธิ รวมถึงประติมากรรมคนแคระท่ีมีกานไมหรือ
ดอกไมออกมาจากรางกาย สวนในศิลปะชวาและศิลปะเขมรก็พบในประติมากรรมคนแคระท่ัวไปท่ี
มีลักษณะของบุคคลอวนเตี้ยท่ีแขนขาส้ัน ทองใหญ เนื่องจากรางกายดังกลาวเทียบเทากับหมอปู
รณฆฏะซ่ึงเทียบเทากับคุณสมบัติของความอุดมสมบูรณ 
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 2. ประติมากรรมคนแคระในรูปแบบของผูค้ําจุน 
  ประติมากรรมคนแคระในรูปแบบของผูคํ้าจุนในศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออก
เฉียงใตนั้น ปรากฏพบอยูในทุกศิลปะไมวาจะเปนศิลปะอินเดีย ศิลปะลังกา ศิลปะชวา และศิลปะ
เขมร โดยปรากฏอยูรวมกันในสวนของการทํารูปแบบคนแคระในการคํ้าจุนฐานอาคารและข่ือคาน
ของอาคาร โดยทุกศิลปะทําบุคคลในลักษณะแขนขาส้ัน ทองใหญ นั่งในทาชันเขา เชนในศิลปะ
ลังกาพบท่ีหัวเสาของสถูปถูปาราม (ดูภาพท่ี 94) ศิลปะชวาพบท่ีข่ือคานของจันทิกะลาสัน (ดูภาพท่ี 
128) และศิลปะเขมรพบท่ีปราสาทสมโบรไพรกุก (ดูภาพท่ี 133) 
  แตอยางไรก็ตามในศิลปะลังกามีการทําประติมากรรมคนแคระในสวนของการเปน
ผูแบกในตําแหนงที่ไมปรากฏในศิลปะอื่นดวย คือ การทําคนแคระแบกในสวนของขึ้นบันไดทาง
ขึ้น (ดูภาพที่ 91) ซึ่งจากการศึกษาไมปรากฏทั้งในสวนของศิลปะชวาและศิลปะเขมรกอนเมือง
พระนคร 
 3. ประติมากรรมคนแคระในรูปแบบของผูปกปอง 
  ประติมากรรมคนแคระในสถานะของผูปกปองหรือทวารบาลนั้น พบปรากฏใหเห็น
อยางชัดเจนในศิลปะอินเดีย ศิลปะลังกาและศิลปะชวา ในศิลปะลังกาจะปรากฏพบทวารบาลที่เปน
ประติมากรรมคนแคระในสวนของชุดทางเขาเสมอ เชนท่ีประติมากรรมทวารบาลปทมนิธิ หรือ 
สังขนิธิ (ดูภาพท่ี 96-97) สวนของศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนครไมปรากฏพบประติมากรรม
คนแคระท่ีเปนทวารบาล เม่ือเปรียบเทียบกันท้ังสามศิลปะจะเห็นไดวาในศิลปะลังกาเนน
ประติมากรรมคนแคระในสวนของชุดทางเขาหรือทวารบาลมากกวาศิลปะชวาและเขมร ซ่ึงใน
ศิลปะลังกาคนแคระปรากฏในฐานะของทวารบาลจะปรากฏพบอยูเสมอ ๆ ไมวาจะเปนทางเขา
ของศาสนสถาน หรือพระราชวัง สะทอนถึงแนวคิดเร่ืองผูปกปองและผูมอบความอุดมสมบูรณแก
บุคคลท่ีเขาอาคารไป 
 4. ประติมากรรมยักษะในรูปแบบของผูทําลาย 
   ประติมากรรมคนแคระในสถานะของผูช่ัวราย ในศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รูปแบบดังกลาวปรากฏพบอยูเพียงไมมากนักเม่ือเทียบกับศิลปะอินเดีย เชนในศิลปะลังกา ปรากฏ
พบในงานจิตรกรรมยักษะในภายในวิหารติวังกะ สมัยโปลนนารุวะ (ดูภาพท่ี 110) ซ่ึงจากงาน
จิตรกรรมสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของที่เปนผูช่ัวราย โดยมีลักษณะเปนผูท่ีมีเข้ียว ตาโปน ถือ
กระบอง ทําผมชฏาภัทร ซ่ึงประติมากรรมคนแคระปูนปนภายนอกวิหารก็ทํารูปแบบเดียวกับ
ภายในจิตรกรรม สวนในศิลปะชวาพบในประติมากรรมมหิษาสูรมรรทนี (ดูภาพที่ 120) ซ่ึง
ประติมากรรมมหิษาสูรมรรทนีในศิลปะชวาน้ันไดรับรูปแบบมาจากศิลปะปาละของอินเดียท่ีมัก
นิยมดึงอสูรออกจากตัวอสูรควาย 
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 5. ประติมากรรมยักษะในรูปแบบของสัตวผสม 
  ประติมากรรมคนแคระในลักษณะสัตวผสมนั้น ในศิลปะลังกาปรากฏพบอยูในสวน
ของประติมากรรมประดับอาคารในศิลปะโปลนนารุวะ ลักษณะดังกลาวปรากฏดวยกัน เชน 
ประติมากรรมคนแคระท่ีเศียรเปนสิงหท่ีวิหารติวังกะ (ดูภาพท่ี 116) การทําประติมากรรมคนแคระ
ท่ีเปนสัตวผสมกับบุคคลนั้นในศิลปะโปลนนารุวะอาจจะเกี่ยวของกับการรับรูปแบบท่ีมาจาก
อินเดียใตก็เปนได เชนท่ีเคยปรากฏกลุมคณะหัวสัตวในอินเดียใต ท่ีเทวาลัยไกรลาสนาถ เมืองกาญจี
ปุรัม ซ่ึงลักษณะดังกลาวปรากฏในศิลปะเขมรกอนเมืองพระนครเชนเดียวกันในสวนของ
ประติมากรรมคณะรองรับฐานอาคารจําลอง (ดูภาพท่ี 129)  
  การทําประติมากรรมคณะท่ีมีสวนประกอบของสัตวผสมนั้น อาจจะสะทอนเพียง
รูปแบบของประติมากรรมคณะที่มาจากอินเดีย แตอยางไรก็ตามตําแหนงของประติมากรรมคณะก็
ยังสะทอนใหเห็นถึงความเปนผูแบกหรือวิญญาณแหงดิน 
 6. ประติมากรรมคนแคระในรูปแบบของคณะ 
  ประติมากรรมคนแคระในรูปแบบของคณะ หมายถึงการท่ีปรากฏประติมากรรมคน
แคระหลาย ๆ ตนมารวมกลุมกัน จึงสามารถเรียกวา ประติมากรรมคณะ (Gana) แตอยางไรก็ตาม 
ประติมากรรมคนแคระท่ีเรียกวา คณะน้ัน มักปรากฏเปนบุคคลท่ีมีลักษณะแขนขาส้ัน หรืออวนเต้ีย
เสมอ แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของผูมอบความอุดมสมบูรณ หรือวิญญาณแหงแผนดิน ดังนั้นเหลา
คณะ ก็คือ คนแคระท่ีมีลักษณะอวนเตี้ยหลาย ๆ ตนรวมกลุมกัน การปรากฏของคณะนั้นปรากฏให
เห็นในทุกศิลปะไมวาจะเปนศิลปะลังกา ศิลปะชวา และศิลปะเขมรกอนเมืองพระนคร ซ่ึงรับ
รูปแบบและคติมาจากศิลปะอินเดีย 
  ประติมากรรมคณะในศิลปะลังการับรูปแบบมาจากศิลปะอินเดียอยางชัดเจน ในการ
รวมกลุมคณะในการเลนดนตรีและการเตนรํา ซ่ึงการรวมกลุมของคณะพบในศิลปะเขมรกอนเมือง
พระนครเชนเดียวกัน แตในศิลปะเขมรพบเพียงการรวมกลุมกันแบกแตไมไดเตนรําหรือเลนดนตรี 
สวนในศิลปะชวาพบในการรวมกลุมกันในภาพสลักเลาเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับเทพองคนั้นเชน ในภาพ
สลักของกุเวรและหาริตี 
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บทท่ี 5 
 

ประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวด ี
 
 ศิลปะทวารวดี จากการศึกษาท่ีผานมาเปนช่ือเรียกกลุมวัฒนธรรมกลุมหนึ่งหรือเปน
อาณาจักรหนึ่งซ่ึงเจริญข้ึนในบริเวณท่ีราบลุมแมน้ําเจาพระยา และมีการกระจายตัวของวัฒนธรรม
ไปยังทองถ่ินตาง ๆ ไมวาจะทางภาคกลางตอนบน จนถึงภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต0 1 สวน
ทางคําวา “ทวารวดี” เปนภาษาสันสกฤต แปลวา ประกอบดวยประตู ซ่ึงอาจหมายถึง เมืองทา และ
คําวา ทวารวดี อาจเทียบไดกับ ทวารกา ซ่ึงเปนเมืองของพระกฤษณะในมหาภารตะ1

2 การกําหนด
อายุศิลปะทวารวดีในปจจุบัน ไดกําหนดชวงอายุของศิลปะทวารวดีใหอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 12-
173 
 ในปจจุบันพบแหลงโบราณคดีท่ีเกี่ยวของกับศิลปะทวารวดีอยูท่ัวประเทศไทย ในทุก
ภูมิภาค แตอยางไรก็ตามในท่ีนี้จะกลาวถึงการศึกษาท่ีผานมาท่ีมีความเกี่ยวของกับประติมากรรมคน
แคระท่ีพบในศิลปะทวารวดี รวมถึงรูปแบบและคติแนวคิดของประติมากรรมคนแคระในแหลง
โบราณคดีตาง ๆ ในศิลปะทวารวดีเปรียบเทียบกับคติและรูปแบบของประติมากรรมคนแคระใน
ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
ประวัติการศึกษาคนควาประติมากรรมคนแคระศิลปะทวารวดีในประเทศไทย 
 การศึกษาประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดี จากการคนควาปรากฏพบการพูดถึง
ประติมากรรมคนแคระอยูจํานวนไมมากนัก สวนมากมักจะกลาวถึงวาประติมากรรมคนแคระท่ีพบ

                                                            

 1 ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย 
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547), 13. 
 2 เร่ืองเดียวกัน, 14. 
 3 เร่ืองเดียวกัน, 284-285. 
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มีความเกี่ยวของกับประติมากรรมคณะ (Gana) เปนผูแบกท่ีไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดีย3

4 และ
มักกลาวถึงเล็กนอยเปนช้ินไป ๆ ซ่ึงจากการศึกษาคนควาพบเพียงนักวิชาการบางทานมีการกลาวถึง
ประติมากรรมคนแคระอยางชัดเจนเพียงไมกี่ทาน ดังตัวอยางเชน ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห กลาวถึง
ประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีวา “มักปรากฏอยูในสวนของชองส่ีเหล่ียมของฐานอาคาร 
สวนใหญอยูในลักษณะของการทําทาแบก มีความสัมพันธกับศิลปะอินเดีย ซ่ึงในศิลปะทวารวดี
อาจจะไดรับอิทธิพลของศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ”5 
 ศาสตราจารย ดร.ผาสุข อินทราวุธ ไดพูดถึงประติมากรรมบุคคลท่ีมีลักษณะอวนทอง
ใหญ ท่ีพบในสวนของตราประทับดินเผา (Seal) ไววา  

 เปนตราประทับรูปกุเวรและคชลักษมี เปนตราประทับอยางหนึ่งท่ีนิยมในกลุมพอคา 
เปนตราประทับท่ีพอคามักพกติดตัวเมื่อเดินทางไปคาขายตางแดนเพ่ือหวังความรํ่ารวยจาก
การคา จึงพบตามเมืองทาและศูนยกลางการคาสําคัญ ๆ ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
รวมถึงพบมากในภาคกลางตอนลางและภาคใตของประเทศไทย5

6 
 
 ดร.พิริยะ ไกรฤกษ ไดมีการกลาวถึงประติมากรรมคนแคระ ในองคประกอบของผูแบก
ธรรมจักรวา มีความเก่ียวของกับ พระวิษณุหรือนารายณในปางตรีวิกรม 6

7 รวมถึงการกลาวถึงการ
พบรูปเคารพในลัทธิคาณปตยะ โดยเปนลัทธิของการนับถือพระคณปติหรือคเณศ ท่ีนาจะมีความ
เกี่ยวของกับศิลปะอินเดีย7

8 

                                                            

 4 พยุง วงษนอย และ เดชา สุดสวาท,  "ลายศิลปดินเผาเมอืงคูบัว : รายงานผลการศึกษา
โครงการศึกษาประติมากรรมดินเผาแบบทวารวดีท่ีเมืองคูบัว (กรุงเทพฯ : ฝายวิชาการ สํานักงาน
โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหงชาติท่ี 1 ราชบุรี, 2545), 134. 
 5 พยุง วงษนอย และ เดชา สุดสวาท,  ลายศิลปดินเผาเมืองคูบัว : รายงานผลการศึกษา
โครงการศึกษาประติมากรรมดินเผาแบบทวารวดีท่ีเมืองคูบัว, 185-187. 
 6 ผาสุข อินทราวุธ , ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 
(กรุงเทพฯ : อักษรสมัย, 2542), 137. 
 7 พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย : พื้นฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ (กรุงเทพฯ : 
อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพบัลิชช่ิง, 2544), 145. 
 8 เร่ืองเดียวกัน, 146-147. 
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 ศาสตราจารย ดร. สันติ เล็กสุขุม กลาวถึง ประติมากรรมคนแคระ ในสวนของปูนปน
ประดับฐานอาคาร ท่ีเมืองศรีเทพวา เปนประติมากรรมบุคคลท่ีอยูในทาแบก คลายกับคนแคระท่ีพบ
ในศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ8

9 
 
 ดังนั้นจากการศึกษาขอมูลในเบื้องตนจะพบวา การศึกษาเร่ืองประติมากรรมคนแคระใน
งานศิลปะทวารวดีในประเทศไทยน้ันจะมีการพูดถึงในเร่ืองแนวความคิดท่ีมีจากอินเดียโดยทางดาน
รูปแบบและคติ แตไมมีการกลาวถึงขอมูลเชิงวิเคราะหมากนัก โดยสรุปจะพูดถึงเร่ืองประติมากรรม
คนแคระอยูในสถานะของการเปนผูแบก และลักษณะงานประติมากรรมเปนบุคคลท่ีอวน ทองใหญ 
แขนขาส้ัน อยูในทาแบกอยูเสมอและรับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดีย 
 
ประติมากรรมคนแคระศิลปะทวารวดีในสถานะของผูแบก 
 ประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีในสถานะของการเปนผูแบก เปนรูปแบบท่ี
พบมากท่ีสุดในการทําประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดี โดยรูปแบบท่ีปรากฏจะปรากฏอยู
ในรูปแบบของบุคคลท่ีมีลักษณะอวน ทองใหญ แขนขาส้ัน นั่งอยูในทาชันเขา มือยกอยูเหนือศีรษะ
ในทาแบก หรือจับท่ีหัวเขาท้ังแตอยางไรก็ตามในศิลปะทวารวดีก็สามารถแบงรูปแบบของตัว
ประติมากรรมคนแคระแบกดังกลาวออกเปน 2 รูปแบบใหญ ๆ ไดเชนกัน โดยสามารถแบงออกได
เปนประติมากรรมคนแคระแบกในรูปแบบท่ีเปนมนุษย และประติมากรรมคนแคระแบกในรูปแบบ
ของสัตวผสม 
 1. ประติมากรรมคนแคระศิลปะทวารวดีในสถานะของผูแบก รูปแบบของมนุษย 
  ประติมากรรมคนแคระในรูปแบบของมนุษย รูปแบบดังกลาวเปนรูปแบบท่ีพบ
โดยท่ัวไปในศิลปะทวารวดีเชน ประติมากรรมคนแคระท่ีพบท่ีเมืองนครปฐมโบราณ (ภาพท่ี 132) 
 

                                                            

 9 สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทย (ฉบับยอ) : การเร่ิมตนและการสืบเนื่องงาน
ชางในศาสนา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), 43. 
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ภาพท่ี 132 ประติมากรรมคนแคระแบก จัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย 

จังหวัดนครปฐม 
  ประติมากรรมประติมากรรมคนแคระช้ินดังกลาวนั้น จากการศึกษาไมปรากฏ
หลักฐานการบันทึกวาพบจากโบราณสถานแหงใดในเมืองโบราณนครปฐม แตดูจากรูปแบบแลว
นาจะกลาวไดวาเปนงานปูนปนประดับฐานอาคาร ทางดานรูปแบบมีลักษณะของการสวม
เคร่ืองประดับ หรือตางหูในลักษณะกลม ขนาดใหญ เปนลักษณะของตางหูท่ีพบโดยทั่วไปใน
ประติมากรรมบุคคลในศิลปะทวารวดี แตอยางไรก็ตามรูปแบบตางหูดังกลาวมักใชกับประติมากรรม
บุคคลท่ัวไปหรือเทวดา (ภาพท่ี 133)  สวนเร่ืองกายภาพของประติมากรรมคนแคระช้ินนี้นั้นนาจะมี
คติในเร่ืองของการรองรับพื้นดิน หรือวิญญาณแหงดินท่ีรองรับส่ิงตาง ๆ ควบคูกับแสดงถึงความ
อุดมสมบูรณ จากลักษณะของกายภาพที่มีความเกี่ยวของกับการทําทองใหญซ่ึงหมายถึงความอุดม
สมบูรณท่ีเกี่ยวของกับปูรณฆฏะ ซ่ึงในศิลปะทวารวดีก็ปรากฏความเชื่อเกี่ยวกับหมอน้ําแหงความ
อุดมสมบูรณโดยปรากฏภาพสลักหมอปูรณฆฏะในสวนของภาพสลักเชนเดียวกัน (ภาพท่ี 134) 
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ภาพท่ี 133 ประติมากรรมเศียรบุคคล ใสเคร่ืองประดับตางหูกลมขนาดใหญ จัดแสดงอยูท่ี

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 
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ภาพท่ี 134 ภาพสลักหมอปูรณฆฏะในช้ินสวนประติมากรรม จัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 

 
  ประติมากรรมคนแคระในทาทางแบกโดยการยกมือข้ึนท้ังสองขางในทาแบกนั้น 
เปนรูปแบบของประติมากรรมคนแคระโดยท่ัวไปท่ีพบในศิลปะอินเดียและศิลปะเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เชน ในศิลปะอินเดียพบท่ีภารหุตในศิลปะอินเดียโบราณ (ดูภาพที่ 15) หรือในศิลปะลังกา
สมัยอนุราธปุระ (ดูภาพที่ 88) ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีแสดงใหเห็นถึงคติความเช่ือทางดานการเปนผูแบก
ของคนแคระอยางเดนชัด 
  อยางไรก็ตามประติมากรรมคนแคระแบกในศิลปะทวารวดีนอกจากการทํา
ประติมากรรมคนแคระแบกในทายกแขนท้ังสองขางข้ึนดานบนแลวนั้น ก็ยังปรากฏประติมากรรม
คนแคระแบกในทายกแขนท้ังสองขางมาจับไว ท่ี เขา  และยกบาเพื่อรองรับแทน  ดังเชน 
ประติมากรรมคนแคระปูนปน พบท่ีเมืองโบราณคูบัว จ.ราชบุรี ปรากฏเปนรูปบุคคลรางกายอวน 
ทองใหญ แขนขาส้ัน นั่งในทาแยกขาชันเขา มือท้ังสองขางวางอยูท่ีหัวเขา มีการใสเคร่ืองประดับคือ
ตางหูวงกลมขนาดใหญ (ภาพท่ี 135 และภาพท่ี 136) 

 
 
ภาพท่ี 135 ประติมากรรมคนแคระ  พบท่ีเมืองโบราณคูบัว จ.ราชบุรี จัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ ราชบุรี 
 



 150 

 
 
ภาพท่ี 136 ประติมากรรมคนแคระ พบท่ีเมืองโบราณคูบัว จ.ราชบุรี จัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ ราชบุรี 
 
 
 
  ประติมากรรมคนแคระในทาแบกดังกลาวนอกจากที่กลาวมาในขางตนนั้น ก็ยัง
ปรากฏพบอยูหลายที่เชนเดียวกันแบกที่ฐานอาคารที่โบราณสถานเขาคลังใน เมืองโบราณศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ ก็ปรากฏประติมากรรมคนแคระแบกเชนเดียวกัน ประติมากรรมปูนปนคน
แคระแบกที ่ฐานอาคาร (ภาพที่ 137) ภาพปูนป นดังกลาวทําเปนรูปประติมากรรมบุคคลที่มี
ลักษณะอวน ทองใหญ แขนขาสั้น นั่งในทาแยกขาชันเขา ยกไหลสูง มือทั้งสองคํ้ามาที่หัวเขา ตัว
ประติมากรรมมีการใสเครื่องประดับและผานุง โดยสวมตางหูกลมขนาดใหญ ตามรูปแบบศิลปะ
ทวารวดี 
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ภาพท่ี 137 ประติมากรรมปูนปนคนแคระแบก พบท่ีโบราณสถานเขาคลังใน เมืองโบราณศรีเทพ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
 
  ประติมากรรมคนแคระท่ีพบท่ีเมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีนั้น ปรากฏทั้ง
ในสวนของประติมากรรมปูนปน และประติมากรรมดินเผา โดยพบกระจายตัวอยูท่ัวไปในเมือง
โบราณ และศาสนสถานตาง ๆ เชน ประติมากรรมปูนปนคนแคระในทานั่งแบก (ภาพท่ี 138) 
ลักษณะประติมากรรมเปนบุคคลอวน ทองใหญ แขนขาส้ัน นั่งในทาชันเขาแยกขา มือซายวางอยู
บนเขา สวนดานซีกขวาของประติมากรรมหักชํารุดไป ประติมากรรมสวมเคร่ืองประดับตางหูรูป
วงกลมขนาดใหญ 
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ภาพท่ี 138 ประติมากรรมปูนปนคนแคระน่ังในทาแบก พบท่ีเมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
  นอกจากประติมากรรมปูนปนคนแคระแลวนั้น ในเมืองโบราณอูทองไดพบ
โบราณวัตถุแบบหนึ่งซ่ึงมีลักษณะเปนแผนภาพดินเผา ภายในแผนภาพดินเผามีการปรากฏรูป
ประติมากรรมคนแคระ ซ่ึงประติมากรรมคนแคระเปนรูปประติมากรรมคนแคระแบกโดยท่ัวไป 
(ภาพท่ี  139)   ซ่ึงประติมากรรมคนแคระท่ีพบท่ีกลาวมานั้นก็ มีความสัมพันธ ท่ี เกี่ยวของ
ประติมากรรมคนแคระท่ีพบในแหลงโบราณคดีอ่ืน ๆ อยางชัดเจนเชนท่ี เมืองโบราณนครปฐม 
 

 
 
ภาพท่ี 139 ประติมากรรมดินเผาคนแคระนั่งในทาแบก พบท่ีเมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ประติมากรรมปูนปนคนแคระแบก พบท่ีวัดนครโกษา จังหวัดลพบุรี (ภาพท่ี 140) 
ประติมากรรมปูนปนดังกลาวพบนสวนของปูนปนของฐานอาคาร โดยมีลักษณะเปนประติมากรรม
อวน ทองใหญ นั่งในทาชันเขา แยกขา ยกไหลสูง นํามือท้ังสองขางวางไวท่ีหัวเขา ซ่ึงลักษณะ
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการเปนผูแบกหรือคํ้าจุนอาคาร ตามคติความเชื่อและรูปแบบท่ีพบ
โดยท่ัวไปในคนแคระศิลปะทวารวดี 
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ภาพท่ี 140 ประติมากรรมปูนปนคนแคระแบก พบท่ีวัดนครโกษา จังหวัดลพบุรี ปจจุบันจัดแสดง

อยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติวังนารายณ จังหวัดลพบุรี 
 
  นอกจากท่ีกลาวมาในขางตนประติมากรรมคนแคระแบกและเทพเจากุเวรนั้นก็ยัง
พบปรากฏอยูอีกหลายชิ้นดวยกันในเมืองโบราณตาง ๆ ในศิลปะทวารวดี เชน ประติมากรรมคน
แคระแบก และประติมากรรมปูนปนกุเวร พบที่ เมืองโบราณโคกไมเดน จังหวัดนครสวรรค 
(ภาพท่ี 141) 
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ภาพท่ี 141 ประติมากรรมคนแคระแบก พบท่ีเมืองโบราณโคกไมเดน จังหวัดนครสวรรค ปจจุบัน
จัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติวังนารายณ จังหวัดลพบุรี 

 
  จากท่ีกลาวมาขางตนนั้น รูปแบบลักษณะของประติมากรรมคนแคระท่ีนํามือท้ังสอง
ขางมาจับท่ีเขานั้นเปนท่ีนิยมมากกวาการทําประติมากรรมคนแคระท่ีทํามือยกข้ึนในทาแบก ซ่ึง
ลักษณะดังกลาวของการทําประติมากรรมคนแคระเมื่อเทียบกับศิลปะอินเดียแลวนั้นจะพบวามี
ความแตกตางกันอยางมาก เนื่องจากในงานศิลปกรรมอินเดียประติมากรรมคนแคระท่ีอยูในลักษณะ
ของผูแบกนั้นจะนิยมการทํามือยกข้ึนมากกวาการนับมือไปจับไวท่ีหัวเขา (จากการศึกษามีปรากฏ
การจับท่ีเขาในศิลปะคันธาระ) (ดูภาพท่ี 67)  และเม่ือเทียบกับศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
รูปแบบประติมากรรมคนแคระแบกท่ีพบนั้นก็จะทําทาอยูในสวนของการยกแขนข้ึนมากกวา เชนท่ี
พบในศิลปะลังกา9

10 (ดูภาพท่ี 93) ในศิลปะชวา (ดูภาพท่ี 119) และศิลปะเขมร (ดูภาพท่ี 130) ซ่ึงการ
นิยมการทําประติมากรรมคนแคระในการทําทาแบกท่ีนํามือมาจับท่ีหัวเขาท้ังสองขางอาจจะเปน
รูปแบบเฉพาะท่ีนิยมในศิลปะทวารวดีก็เปนได 
  นอกจากการทําประติมากรรมคนแคระแบกในสวนท่ีเปนปูนปนประดับฐานอาคาร
แลวนั้น ยังปรากฏพบประติมากรรมคนแคระแบกในสวนอ่ืน ๆ ท่ีไมใชฐานอาคารดวยเชน 
ประติมากรรมคนแคระแบกธรรมจักร (ภาพท่ี 142) 

 
 

                                                            

 10 ยกเวนในสวนของประติมากรรมคนแคระท่ีรองรับข้ันบันไดในศิลปะอนุราธปุระ ท่ี
ปรากฏการทําประติมากรรมคนแคระนํามือมาจับท่ีหัวเขาเหมือนกับศิลปะทวารวด ี
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ภาพท่ี 142 ประติมากรรมคนแคระแบกธรรมจักร พบท่ีเมืองโบราณนครปฐม จัดแสดงอยู ท่ี
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กรุงเทพฯ 

 
  จากภาพเปนประติมากรรมรูปธรรมจักร ปรากฏรูปบุคคลเด่ียวถือดอกบัวสองขาง 
หรือหมายถึงพระอาทิตย 1 0

11 และปรากฏประติมากรรมคนแคระในทาของการยืนคํ้าอยูท่ีดานลางกง
ธรรมจักรท้ังสองดาน ซ่ึงการนําประติมากรรมคนแคระมาแบกในสวนของธรรมจักรดังกลาว แสดง
ใหเห็นถึงคุณสมบัติของการเปนผูแบกหรือผูรองรับของประติมากรรมคนแคระ ท่ีมีคติเกี่ยวของกับ
แผนดินดังท่ีกลาวมากอนหนา การปรากฏประติมากรรมคนแคระแบกส่ิงตาง ๆ นอกเหนือจากฐาน
อาคารหรือโครงสรางสถาปตยกรรมน้ันมีพบใหเห็นโดยท่ัวไปท้ังในศิลปะอินเดียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมากอนแลวเชน ประติมากรรมคนแคระแบกทอระบายน้ําในศิลปะชวา (ดูภาพที่ 
124) หรือแบกหมอน้ําหรือถาดใสของ (ดูภาพท่ี 92 และดูภาพท่ี 93) 
  แตอยางไรก็ตามการปรากฏประติมากรรมคนแคระทั้งสองดานในธรรมจักรช้ิน
ดังกลาว ไดมีนักวิชาการบางทานศึกษาแลวไดกลาววาเปนพระวิษณุหรือวามนาวตาร11

12 แตอยางไรก็
ตามตามแนวคิดของผูศึกษา คิดวาเปนประติมากรรมคนแคระแบกท่ัวไปเพียงเทานั้น อาจจะไมได
เกี่ยวของกับพระวิษณุหรืออวตารใด  ๆ  เนื่องจากโดยท่ัวไปที่กลาวมาในขางตนแลวนั้น 
ประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีจะปรากฏรูปคนแคระในเร่ืองการแบกหรือคํ้าจุนส่ิงตาง ๆ 
อยูเสมอไมวาจะเปนอาคารหรือสิ่งของ ดังตัวอยางเชน ประติมากรรมคนแคระแบกสถูปศิลปะทวาร
วดี ในภาพสลักพระพุทธรูปนาคปรก (ภาพท่ี 143)  ดังนั้นการท่ีพูดถึงประติมากรรมคนแคระแบก
ในธรรมจักรดังกลาว วาเปนเร่ืองวามนาวตารอาจจะไมเกี่ยวของก็เปนได 
 

                                                            

 11 ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, 
246. 
 12 พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย : พื้นฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ, 145. 
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ภาพท่ี 143 ภาพสลักเลาพระพุทธรูปนาคปรก  พบท่ีวัดประดูทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กรุงเทพฯ 
 
  นอกจากพบประติมากรรมคนแคระท่ีอยูในการทําทาแบกท่ีกลาวมาในขางตนนั้น 
ในศิลปะทวารวดียังพบประติมากรรมคนแคระท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบประติมากรรมคน
แคระท่ีมักจะพบในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ศิลปะลังกา) เชน ประติมากรรมปูนปน
บุคคลทูนถาด (ภาพท่ี 144) 
  ประติมากรรมดังกลาวพบจากการขุดแตงโบราณสถานหมายเลข  3913 เปน
ประติมากรรมบุคคลท่ีมีลักษณะใบหนากลมเอียงไปดานขวา หนาตามีรอยยน ตากลมนูน จมูกใหญ 
ปากอาเห็นฟน ผมหยิกเกลามวยสูงมีเคร่ืองประดับศีรษะ ยกแขนทูนถาดไวเหนือศีรษะ จากลักษณะ
ดังกลาวอาจจะกลาวไดวาเปนประติมากรรมคนแคระ ท่ีอาจไดรับอิทธิพลรูปแบบมาจากการทําคน
แคระถือถาดท่ีปรากฏมาแลวต้ังแตในศิลปะอินเดียสมัยอมราวดี รวมถึงศิลปะลังกาสมัยอนุราธปุระ 
(ดูภาพท่ี 68 และดูภาพท่ี 92) แตอยางไรก็ตามเนื่องจากประติมากรรมคนแคระถือถาดช้ินดังกลาว
ไมสามารถบอกตําแหนงของการประดับวาอยูในตําแหนงของทวารบาลหรือไม จึงไมสามารถ
เช่ือมโยงหนาท่ีการใชงานในศิลปะอินเดียและลังกาได ดังนั้นประติมากรรมปูนปนช้ินนี้อาจจะเปน

                                                            

 13 พยุง วงษนอย และ เดชา สุดสวาท,  ลายศิลปดินเผาเมืองคูบัว : รายงานผลการศึกษา
โครงการศึกษาประติมากรรมดินเผาแบบทวารวดีท่ีเมืองคูบัว, 57.  
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เพียงสวนประกอบของภาพเลาเร่ืองประดับฐานอาคารเพียงเทานั้นเนื่องจากโบราณสถานหมายเลข 
39 ในสวนฐานพบประติมากรรมปูนปนประดับฐานอาคารแทบท้ังส้ิน  
 

 
 
ภาพท่ี 144 ประติมากรรมปูนปนบุคคลทูนถาด  พบท่ีเมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี จัดแสดงอยู

ท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กรุงเทพฯ 
 
  การท่ีประติมากรรมคนแคระท่ียกแขนทูนถาดไวดานบนนั้น แสดงถึงสถานะของตัว
คนแคระดังกลาววาเปนผูแบก ผูถือ ในท่ีนี้เปรียบไดกับแผนดินท่ีรองรับส่ิงตาง ๆ อีกท้ังลักษณะ
ของหนาตาตัวประติมากรรมยังมีลักษณะคลายกับลักษณะของประติมากรรมคนแคระท่ีแสดงออก
ถึงการทําหนาตาดุราย  เกศาหยิก  เนตรโปน  ซ่ึงอาจจะกลาวไดวาประติมากรรมช้ินนี้ คือ
ประติมากรรมคนแคระท่ีช่ัวรายท่ีปรากฏในศิลปะทวารวดีก็เปนได 
  ทางดานตําแหนงของการประดับงานประติมากรรมปูนปนคนแคระเหลานี้นั้น จาก
การศึกษาพบวาสวนมากพบอยูในสวนของประติมากรรมปูนปนประดับฐานอาคาร  เชน
ประติมากรรมคนแคระแบกท่ีพบท่ีเมืองโบราณนครปฐม เมืองโบราณคูบัว หรือเมืองโบราณศรีเทพ
เปนตน (ดูภาพท่ี 132, 135, 137) ซ่ึงตําแหนงของการประดับประติมากรรมปูนปนคนแคระใน
ศิลปะทวารวดีนั้นเหมือนกับในศิลปะอินเดียท่ีนิยมนําประติมากรรมคนแคระมาไวที่ฐานของ
เทวาลัยหรือศาสนสถาน ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีแสดงใหเห็นถึงความเดนชัดของอิทธิพลจากอินเดียสู
ทวารวดี  
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  แตอยางไรก็ตาม การพบประติมากรรมคนแคระประดับอยูในองคประกอบ
สถาปตยกรรมในเฉพาะสวนท่ีฐานของอาคารนั้น เปนลักษณะท่ีเปนการประดับเฉพาะสวนท่ีพบใน
ศิลปะทวารวดีและแตกตางจากศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากในศิลปะอินเดีย
หรือศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะนําประติมากรรมคนแคระมาไวรองรับสวนตาง ๆ ของงาน
สถาปตยกรรมนอกเหนือจากสวนฐานดวย เชน การนําประติมากรรมคนแคระมาประดับไวในสวน
ของข่ือคานเพ่ือรองรับหลังคา (ดูภาพท่ี 82) สวนของหัวเสา (ดูภาพท่ี 94) ซ่ึงการประดับเฉพาะสวน
ดังกลาวอาจจะเกี่ยวของกับคติแนวคิดเร่ืองคนแคระของทวารวดีวามีความเช่ือในเรืองของคนแคระ
วาเปนเทพแหงพ้ืนดินหรือเปนผูแบกรับจึงตองอยูในสวนลางหรือสวนท่ีติดพื้นเพียงเทานั้นก็เปนได 
ดังตัวอยางท่ีเห็นชัดเจนในเร่ืองแนวคิดดังกลาวคือการนําประติมากรรมคนแคระไปประกอบใน
สวนของงานประติมากรรม แตตําแหนงก็ยังอยูในสวนของดานลางสุดหรือติดกับฐานของงาน
ประติมากรรมเสมอเชน ประติมากรรมคนแคระแบกธรรมจักร (ดูภาพท่ี 142) และประติมากรรมคน
แคระแบกสถูป (ดูภาพท่ี 143) 
   ดานตําแหนงของการทําประติมากรรมคนแคระแบกสถูปดังกลาวนั้น จะเห็น
ไดวา การท่ีพระพุทธรูปประทับนั่งบนขนดนาค จึงทําใหมีพื้นท่ีวางดานลางของประติมากรรม ถา
ปลอยท้ิงไวก็อาจจะดูไมสมดุล ชางทวารวดีจึงไดสลักประติมากรรมคนแคระไปใสและทูนสถูปท่ี
อยูดานบน แสดงใหเห็นถึงแนวคิดของประติมากรรมคนแคระของทวารวดีวาตองเปนผูแบกอยู
เสมอ และตําแหนงท่ีปรากฏจะอยูดานลางขององคประกอบเชนพื้นดินหรือดานลางของงาน
ศิลปกรรมเสมอ 
 2. ประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีในสถานะของผูแบก รูปแบบของสัตวผสม 
  ประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีในสถานะของผูแบกท่ีเปนสัตวผสมน้ัน 
จากการศึกษาพบวามีจํานวนท่ีนอยกวาประติมากรรมคนแคระที่อยูในรูปแบบของมนุษย แต
อยางไรก็ตามรูปแบบของการทําคนแคระในสถานะของผูแบกท่ีเปนสัตวผสมนั้นก็มีหลากหลาย 
เชน ประติมากรรมดินเผารูปคนแคระเศียรเปนสิงหในทาแบก (ภาพท่ี 145) และประติมากรรมคน
แคระแบกเศียรเปนสิงหท่ีแทนรองรับธรรมจักร (ภาพท่ี 146) 
 จากการศึกษาท่ีผานมาประติมากรรมช้ินดังกลาวมีการพูดถึงวาเปนประติมากรรมรูป
สัตวหรือสิงห 1 3

14 แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาจะพบไดวา ประติมากรรมสิงหดังกลาวเปน
ประติมากรรมสิงหท่ีอยูในลักษณะของบุคคลที่มีเศียรเปนสิงหมากกวา ซ่ึงลักษณะท่ีปรากฏปรากฏ

                                                            

 14 ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, 
189. 
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เปนรูปบุคคลท่ีมีเศียรเปนสิงห นั่งในทาชันเขาแยกขา มือท้ังสองขางต้ังข้ึนจับเขาท้ังสองดาน 
ลักษณะทาทางดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบลักษณะของประติมากรรมคนแคระท่ีพบมากใน
ศิลปะทวารวดี ดังนั้นประติมากรรมชิ้นดังกลาว ก็อาจจะกลาวไดวาเปนประติมากรรมคนแคระที่มี
เศียรเปนสัตว 
  การปรากฏประติมากรรมคนแคระท่ีมีรูปแบบเศียรเปนสิงหท่ีพบอยูท่ีเมืองนครปฐม
โบราณ หรือเมืองโบราณตาง ๆ ในวัฒนธรรมทวารวดีนั้น อาจจะมีคติท่ีเกี่ยวของกับความเช่ือใน
เร่ืองอ่ืน ๆ ในพุทธศาสนาก็เปนได เนื่องจากในศิลปะทวารวดีการทําประติมากรรมคนแคระแบก
เปนรูปสิงหนั้นมีมากและพบอยูหลายแหงของเมืองโบราณตาง ๆ จากการศึกษาพบวาในคัมภีร
ทางดานศาสนาพุทธมีการกลาวถึงคติความเช่ือท่ีเกี่ยวของกับสิงหท่ีชัดเจนที่สุดอยูในสวนของชาดก 
เชน สีหโกตถุกชาดก 1 4

15 หรือ ทัททรชาดก 1 5

16 แตเนื่องจากเนื้อความท่ีปรากฏไมมีความเกี่ยวของกับ
การทําประติมากรรมสิงหหรือคนแคระเศียรเปนสิงหปรากฏอยู ดังนั้นอาจจะกลาวไดวาการทํา
ประติมากรรมคนแคระในสวนของการทําเปนเศียรสิงหนั้นไมเกี่ยวของกับแนวความคิดในพุทธ
ศาสนา แตอาจจะมีความเกี่ยวของกับแนวความคิดของเหลาประติมากรรมคณะในคติของศาสนา
ฮินดูท่ีจะกลาวตอไปก็เปนได 
 

                                                            

 15 พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัสังคายนาในพระบรมราชปูถัมภ พุทธศักราช 2530, 
พระสุตตันตปฏก ขุททกนิกาย ชาดก  (กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2530), 85. 
 16 เร่ืองเดียวกัน, 76. 
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ภาพท่ี 145 ประติมากรรมดินเผารูปนรสิงห นั่งในทาแบก พบท่ีเมืองโบราณอูทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
 
ภาพท่ี 146 ภาพสลักประติมากรรม ยักษะ ท่ีมีเศียรเปนสิงห บนแทนรองรับธรรมจักร พบท่ีจังหวัด

นครปฐม จัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 
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  ลักษณะประติมากรรมคนแคระท่ีเปนคนแคระที่มีหัวเปนสิงห นั่งในทาชันเขาท้ัง
สองขาง มือท้ังสองขางวางไวบนเขา มีลายกานดอกไมหรือพันธุพฤกษาออกมาจากลําตัวท้ังสองขาง 
ลักษณะดังกลาวเปนสัญลักษณท่ีเกี่ยวของกับดิน ซ่ึงการทําประติมากรรมคนแคระในลักษณะ
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการเปนผู คํ้าจุนหรือแบกอยางชัดเจน โดยเฉพาะตําแหนงของงาน
ประติมากรรมภาพสลักช้ินนี้อยูในสวนของแทนฐานรองรับธรรมจักร ซ่ึงอาจจะหมายถึงคนแคระ
เปนผูแบกธรรมจักรไดนั้นเอง 
  การปรากฏกานดอกไมหรือพันธุพฤกษาออกมาจากรางกายของคนแคระช้ินดังกลาว
นั้น เปนคติท่ีเกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณ เปรียบเสมือนตัวประติมากรรมคนแคระเปนส่ิงท่ีให
กําเนิดดอกไม หรือเทียบเทากับน้ําหรือดินหรือปูรณฆฏะซ่ึงลักษณะของประติมากรรมคนแคระท่ีมี
การทํากานไมออกจากลําตัวก็ปรากฏใหเห็นในศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เชนเดียวกัน (ดูภาพท่ี 14 และภาพท่ี 127) 
  นอกจากงานประติมากรรมคนแคระที่พบในเมืองนครปฐมดังท่ีกลาวมาในขางตน
แลวนั้น ประติมากรรมคนแคระเศียรเปนสัตวยังพบปรากฏอยูในสวนของภาพปูนปนประดับฐาน
ของศาสนสถานอีกดวย โดยเฉพาะท่ีเจดียจุลประโทน16

17 
  ภาพปูนปนเจดียจุลประโทน ภาพนรสิงห (ภาพท่ี 147) ปรากฏเปนรูปบุคคลนั่งใน
ทาแยกขาชันเขา ยกไหล วางแขนท้ังสองขางคํ้าในสวนของหัวเขา แตเศียรปรากฏเปนเศียรสิงห 
 

                                                            

 17 เจดียจุลประโทน เปนเจดียรางแตมีความสําคัญมากท่ีสุดองคหนึ่งในศิลปะทวารวดี 
เพราะไดพบหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปะเปนจํานวนมาก, ดูเพ่ิมเติมท่ี  ศักดิ์ชัย สายสิงห, 
ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดนิแดนไทย,  122. 
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ภาพท่ี 147 ภาพปูนปนเลาเร่ือง รูปนรสิงห ท่ีฐานเจดียจุลประโทน จังหวัดนครปฐม จัดแสดงอยูท่ี

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 
 
  จากลักษณะดังกลาวท่ีปรากฏในงานปูนปนรูปนรสิงห ช้ินนี้  เหมือนกันกับ

ประติมากรรมคนแคระเศียรเปนสิงหท่ีอยูสวนฐานของแทนรองรับธรรมจักร (ดูภาพท่ี 146) ดังนั้น

จึงกลาวไดวาเปนประติมากรรมคนแคระเชนเดียวกัน ในลักษณะของการนั่งแบกหรือรองรับ 

สอดคลองเชนเดียวกับตําแหนงท่ีอยูในสวนของการประดับฐานอาคาร ดังนั้นประติมากรรมปูนปน

ภาพคนแคระช้ินนี้จึงมีความหมายเกี่ยวของกับการเปนผูคํ้าจุนอาคารหรือผูแบกไดนั้นเอง 

  ประติมากรรมคนแคระที่มีเศียรเปนสัตวท่ีอยูในทาแบกยังพบการทําเศียรเปนสัตว

อ่ืน ๆ นอกจากสิงห โดยพบประติมากรรมคนแคระเปนเศียรเปนสิงห การทําเศียรเปนวานร และ

การทําเศียรเปนโคหรือกระบือ (ภาพท่ี 148-150) 
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ภาพท่ี 148 ประติมากรรมปูนปนคนแคระแบก เศียรเปนสิงห พบท่ีโบราณสถานเขาคลังใน เมือง

โบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ 
 

 
 

ภาพท่ี 149 ประติมากรรมปูนปนคนแคระแบก เศียรเปนวานร พบท่ีโบราณสถานเขาคลังใน เมือง
โบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ 
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ภาพท่ี 150 ประติมากรรมปูนปนคนแคระแบก เศียรเปนโค พบท่ีโบราณสถานเขาคลังใน เมือง
โบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ 

 
  ประติมากรรมคนแคระเศียรเปนสัตวตาง ๆ ท่ีพบอยูท่ีโบราณสถานเขาคลังใน เมือง
โบราณศรีเทพนั้นจากรูปแบบปรากฏเปนประติมากรรมคนแคระท่ีอยูในทาแบกเหมือนกับคนแคระ
อ่ืน ๆ ท่ัวไปในสถานะของการแบก แตลักษณะของเศียรเปนเศียรสัตวตาง ๆ ซ่ึงรูปแบบของ
ประติมากรรมคนแคระที่มีเศียรเปนสัตวตาง ๆ นั้นปรากฏมาต้ังแตในศิลปะอินเดียแลวเชนกัน เชน
ท่ีฐานเทวาลัยพระศิวะ เมืองไกรลาสนาถ เมืองกาญจีปุรัม (ดูภาพที่ 83) ท่ีปรากฏเปนประติมากรรม
คณะเตนอยูรอบฐานของเทวาลัย 
  แตอยางไรก็ตามถึงแมประติมากรรมคนแคระท่ีมีเศียรเปนสัตวจะไดรับอิทธิพลมา
จากศิลปะอินเดีย แตลักษณะของตัวประติมากรรมมีความแตกตางดานทาทาง ในศิลปะอินเดีย
ประติมากรรมคณะท่ีอยูท่ีฐานจะอยูในลักษณะของการเตนรํา ซ่ึงในศิลปะทวารวดีประติมากรรม
คนแคระจะอยูในทาแบกคํ้าเสมอ ซ่ึงลักษณะดังกลาวอาจจะเกี่ยวของกับรูปแบบหรือคติของการใช
งานก็เปนได เนื่องจากในศิลปะอินเดียประติมากรรมคณะจะเก่ียวของกับกลุมคนแคระท่ีเปนบริวาร
และมาเตนรําเพื่อความร่ืนเริงใหกับเทพเจา เปนการแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของยักษะท่ีชอบ
เสียงดนตรี การเตนรําอยูรอบเทวาลัย แสดงใหเห็นถึงการบูชา งานร่ืนเริงหรือความเปนมงคลที่เกิด
แกรอบ ๆ เทวาลัย แตกตางจากคนแคระท่ีปรากฏในทวารวดีท่ีมีคติเกี่ยวของกับการแบกหรือคํ้าจุน
เพียงเทานั้น 
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  การปรากฏประติมากรรมคนแคระที่มีเศียรเปนสัตวในตําแหนงของฐานอาคารใน
ศิลปะทวารวดีนั้น เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอินเดียอยางแนนอน แตจากการวางตําแหนงในศิลปะ
ทวารวดี ศิลปะทวารวดีจะวางประติมากรรมคนแคระอยูในชองทองไมของฐานอาคารหนึ่งชองตอ
หนึ่งตัว ซึ่งแตกตางจากศิลปะอินเดียที่จะใสประติมากรรมคนแคระเปนกลุมหรือเรียกวาคณะลง
ไปในชองเดียวกัน ซ่ึงลักษณะนี้เปนรูปแบบของการวางตําแหนงประติมากรรมท่ีแตกตางกัน  
  การที ่ประติมากรรมคนแคระมีเศียรเปนสัตวนั ้น  ตามคติที ่มาจากอินเดียนั ้น
เกี่ยวของกับกลุมคณะที่เปนบริวารของเทพเจาตาง ๆ เชน พระศิวะ หรือกุเวร ซึ่งในศิลปะอินเดีย
จะมีพบมากเชน การทําประติมากรรมคณะหัวเปนสัตวตาง ๆ ที่ฐานอาคาร (ดูภาพที่ 83) หรือ
ประติมากรรมคณะหัวควายถือกระบองท่ีข่ือคานดานบนเทวาลัย (ดูภาพที่ 82) สวนในศิลปะเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตก็ปรากฏประติมากรรมคนแคระที่หัวเปนสัตวดวยเชนกัน เชนในศิลปะชวา 
ปรากฏประติมากรรมโคนนทิเปนรูปบุคคล (ดูภาพที่ 120) แสดงถึงสถานะของคณะที่เปนบริวาร
พระศิวะ หรือ ในศิลปะเขมรปรากฏเปนกลุมคณะแบกเศียรเปนสัตวตาง ๆ (ดูภาพที่ 130)  
  การท่ีประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีมีเศียรสัตวที่หลากหลายนั้น อาจจะ
มีความเกี ่ยวของกับคติทางดานคณะที ่อยู รอบฐานอาคารในศิลปะอินเด ียก ็เป นได จึงทํา
ประติมากรรมคนแคระหัวสัตวเหมือนกัน แตอยางไรก็ตามก็อาจจะไมเกี่ยวของกับคติท่ีเปนคณะก็
เปนได เนื่องจากการประติมากรรมคณะในศิลปะอินเดียจะอยูในลักษณะของการเตนรํา หรือใน
ทาอิริยาบถตาง ๆ กันเสมอ ซึ่งแตกตางจากรูปแบบของตัวประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวาร
วดีท่ีจะอยูในทาแบกเสมอ ดังนั้นอาจะเปนเพียงการรับรูปแบบมาใชเรื่องการทําประติมากรรมคน
แคระหัวสัตว แตไมมีเรื่องคติของกลุมคณะที่เปนบริวารของเหลาเทพเจาก็เปนได และการทําทา
แบกในการคํ้ายันของประติมากรรมคนแคระที่มีเศียรเปนสัตวก็เปนรูปแบบเฉพาะในงานศิลปะ
ทวารวดี 
 

ประติมากรรมคนแคระศิลปะทวารวดีในสถานะของความอุดมสมบูรณ 
 ประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีที่แสดงถึงคติเกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณ
นั้น ถาจะกลาวโดยทั่วไป ลักษณะทางรางกายของประติมากรรมคนแคระก็หมายถึงความอุดม
สมบูรณคือ ลักษณะรางกายอวน ทองใหญ แขนขาสั้น ลักษณะดังกลาวเปรียบเทียบไดกับหมอปู
รณฆฏะ หรือหมอน้ําแหงความอุดมสมบูรณหรือเทียบเทากับนํ้าหรือดินที่เปนจุดกําเนิดของ
ส่ิงมีชีวิตตางไดนั้นเอง 
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 แตอยางไรก็ตามรูปแบบของประติมากรรมคนแคระที่เปนลักษณะเฉพาะที่แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณในศิลปะทวารวดีนั้นก็ปรากฏใหเห็นอยูเชนกันเชน ประติมากรรมคนแคระที่มี
กานไมหรือดอกไมออกมาจากรางกาย (ดูภาพที่ 146) การปรากฏประติมากรรมคนแคระที่มีการ
ทํากานไมออกจากลําตัวแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติท่ีเกี่ยวของกับดินหรือน้ําท่ีปรากฏมาแลวใน
ศิลปะอินเดีย คือความอุดมสมบูรณท่ีเกี่ยวของกับปูรณฆฏะ ซ่ึงในศิลปะทวารวดีก็ปรากฏความเช่ือ
เกี่ยวกับหมอน้ําแหงความอุดมสมบูรณโดยปรากฏภาพสลักหมอปูรณฆฏะในสวนของภาพ (ดูภาพ
ท่ี 134) 
 นอกจากประติมากรรมคนแคระท่ัวไปที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณแลวนั้น ในศิลปะ
ทวารวดียังปรากฏประติมากรรมคนแคระท่ีปรากฏอยูในสถานะของเทพเจาแหงความอุดมสมบูรณ
ท่ีมีคติท่ีมาจากทางอินเดียและปรากฏพบโดยทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมถึงในทวารวดี
ดวย คือ กุเวร และพระลักษมี  
 กุเวร เปนเทพเจาแหงความม่ังค่ังรํ่ารวย เปนเทพเจาแหงยักษะท้ังปวง และไดรับการยก
ยองวาเปนเทพแหงความม่ังค่ังและโลกบาลองคหนึ่งในศาสนาฮินดู แตเดิมเร่ืองราวของกุเวรเกิด
ข้ึนมาต้ังแตในชวงสมัยพระเวท โดยคัมภีรอาถรรพเวทเรียกเทพกุเวรวา “นิธิปติ” และ “ธนปติ”  
โดยมีฐานะเปนเทพแหงความม่ังค่ัง1 7

18 สวนในพุทธศาสนากุเวรไดมีอีกช่ือวา เวสวัณมหาราช เปน
โลกบาลทางทิศเหนือ มีเหลายักษเปนบริวาร18

19 ตามประติมานวิทยากุเวรจะปรากฏในรูปของบุคคล
ท่ีอวน ทองใหญ สวมมงกุฏ รายลอมไปดวยเหลาบริวารท่ีเปนยักษะ ถือผลมะนาว ถือถุงเงิน และมี
หมอเงินหมอทองทรัพยสมบัติเปนจํานวนมาก ดังนั้นประติมากรรมกุเวรที่ปรากฏในศิลปะตาง ๆ 
จะปรากฏเปนรูปบุคคลท่ีมีทองใหญ สวมมงกุฏ และมักนั่งอยูในทาของราชาหรือมหราราชลีลา
เสมอ 
 ในศิลปะทวารวดีปรากฏงานศิลปกรรมท่ีเกี่ยวของกับกุเวรอยูซ่ึงในท่ีนี้อาจหมายถึง
กุเวร ภาพดังกลาวเปนรูปบุคคลประทับนั่งอยูบนแทนบัลลังกในทามหาราชลีลา สวมมงกุฎแบบ
กษัตริย สวมกรองศอ มีบริวารอยูดานหลังท้ังสองดาน แสดงใหเห็นถึงบุคคลช้ันสูงหรือกษัตริย 
ลักษณะกายภาพแสดงใหเห็นถึงบุคคลอวน ทองใหญ จากท่ีกลาวมาขางตนในภาพปูนปนดังกลาว
อาจหมายถึงยักษ หรือ กุเวร ซ่ึงเปนเทพเจาแหงความม่ังค่ังรํ่ารวยก็เปนได (ภาพท่ี 151)  

                                                            

 18 Sahai Bhagwant, Iconography of Some important minor hindu and Buddhist 
deities (New Delhi: Abhinav, 1975), 59. 
 19 พระสูตรและอรรถกถา พระสุตตันตปฏก ทีฆนิกาย มหาวรรค (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2525), 76.  
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ภาพท่ี 151 ภาพปูนปนบุคคล (ยักษ) ท่ีฐานเจดียจุลประโทน จังหวัดนครปฐม จัดแสดงอยู ท่ี

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 
 
 ประติมากรรมช้ินดังกลาวเปนประติมากรรมปูนปนท่ีฐานอาคารเจดียจุลประโทน ท่ี
เมืองโบราณนครปฐม ซ่ึงภาพสลักดังกลาวมีนักวิชาการตีความไววาเปนรูปของเทพกุเวร19

20 
 ประติมากรรมกุเวรที่ปรากฏอยูในรูปแบบลักษณะดังกลาวนั้น ในศิลปะทวารวดีก็
ปรากฏพบอยูโดยท่ัวไปดังเชน ประติมากรรมปูนปนรูปบุคคลนั่งในทามหาราชลีลา พบท่ีเมืองคูบัว 
จังหวัดราชบุรี (ภาพท่ี 152 และภาพท่ี 153) และประติมากรรมปูนปนกุเวร พบท่ี เมืองโบราณโคก
ไมเดน จังหวัดนครสวรรค (ภาพท่ี 154) 

                                                            

 20 พิริยะ ไกรฤกษ, พุทธศาสนนิทานเจดียจุลประโทน, 9. 
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ภาพท่ี 152 ประติมากรรมบุคคล นั่งทามหาราชลีลา  พบท่ีเมืองโบราณคูบัว จ.ราชบุรี  จัดแสดงอยู

ท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ วังนารายณ ลพบุรี 
 

 
 
ภาพท่ี 153 ประติมากรรมบุคคล นั่งทามหาราชลีลา  พบท่ีเมืองโบราณคูบัว จ.ราชบุรี จัดแสดงอยู 

ท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี 154 ประติมากรรมเทพกุเวร  พบท่ีเมืองโบราณโคกไมเดน จังหวัดนครสวรรค ปจจุบันจัด

แสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติวังนารายณ จังหวัดลพบุรี 
 
 การปรากฏรูปประติมากรรมเทพกุเวรอยูในสวนของการนั่งในทามหาราชลีลานั้น ใน
ศิลปะอินเดียในศิลปะมถุราก็ปรากฏประติมากรรมเทพกุเวรนั่งในทามหาราชลีลาเชนเดียวกัน (ดู
ภาพท่ี 16) ซ่ึงการนั่งในทามหาราชลีลานั้นแสดงถึงเปนบุคคลช้ันสูงหรือความเปนกษัตริยของเทพ
กุเวรไดนั้นเอง แตอยางไรก็ตามภายหลังในสมัยตอมาการทําประติมากรรมเทพกุเวรในศิลปะวกาฏ
กะหรือหลังจากนั้น นิยมทําประติมากรรมเทพกุเวรอยูในทาของลลิตาสนะเสมอ ซ่ึงอาจจะเกี่ยวของ
กับแนวความคิดของการน่ังหรือการทําทาของเหลาพระโพธิสัตวท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาดังกลาว 
ดังนั้นการทําประติมากรรมเทพกุเวรในทามหาราชลีลาในศิลปะทวารวดีนั้น นาจะเปนเร่ืองรูปแบบ
และคติท่ีเกาและปรากฏอยูในศิลปะทวารวดี 
 นอกจากประติมากรรมปูนปนรูปกุเวรท่ีปรากฏใหเห็นดังกลาวแลวนั้น ในศิลปะทวาร
วดียังประติมากรรมกุเวรในสวนของตราประทับดินเผาดวยเชนกัน โดยเปนตราประทับดินเผารูป
กุเวร พบท่ีเมืองซับจัมปา จังหวัดลพบุรี (ภาพท่ี 155) ตราประทับดินเผารูปกุเวร ท่ีเมืองคูเมือง 
จังหวัดสิงหบุรี (ภาพท่ี 156) 



 170 

 
 
ภาพท่ี 155 ตราประทับดินเผา เทพกุเวร พบท่ีเมืองโบราณซับจัมปา จังหวัดลพบุรี ปจจุบันจัดแสดง

อยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติวังนารายณ จังหวัดลพบุรี 
 

 
 
ภาพท่ี 156 ตราประทับดินเผา เทพกุเวร พบท่ีเมืองโบราณคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี ปจจุบันจัดแสดง

อยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติวังนารายณ จังหวัดลพบุรี 
 
 รูปแบบของประติมากรรมกุเวรท่ีพบในศิลปะทวารวดีนั้นจะมีรูปแบบท่ีเหมือนกัน 
กลาวคือเปนบุคคลท่ีมีลักษณะอวน ทองใหญ จะสวมมงกุฏหรือไมสวมก็ไดแตจะนั่งอยูในทาของ
มหาราชลีลาเสมอ ซ่ึงลักษณะดังกลาวเปนลักษณะทานั่งเฉพาะของบุคคลช้ันสูงหรือกษัตริยในท่ีนี้ก็
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คือทานั่งของกุเวรไดนั้นเอง ซ่ึงรูปแบบของประติมากรรมกุเวรที่พบในศิลปะทวารวดีนั้น มีความ
เหมือนกับประติมากรรมกุเวรที่พบในศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตมีรายละเอียดท่ี
แตกตางในสวนท่ีปลีกยอยเชน เคร่ืองทรงหรือเหลาบริวาร ซ่ึงในศิลปะอินเดียกุเวรมักจะสวมเคร่ือง
ทรงและปรากฏบริวารอยูดวยเสมอ ๆ หรือในศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ศิลปะลังกา กุเวร
มักจะประทับและขนาบดวยปทมนิธิและสังขนิธิ และถือผลมะนาว หรือส่ิงของท่ีแสดงใหเห็นถึงเปน
เทพเจาแหงความมั่งค่ังรํ่ารวยเสมอ หรือในศิลปะชวา กุเวรจะพบอยูกับบริวารและหมอเงินหมอทอง 
 แตในศิลปะทวารวดีกลับไมปรากฏบริวารทั้งหลายรวมถึงของถือตามหลักประติมาน
วิทยาของกุเวรเลย ยกเวนท่ีปรากฏในตราประทับดินเผา ซ่ึงการที่ปรากฏรูปแบบของประติมานวิทยา 
ท่ีกุเวรตองอยูกับหมอเงินหมอทองในตราประทับดินเผานั้นอาจจะเปนรูปแบบเฉพาะท่ีปรากฏใน
ตราประทับดินเผาท่ีรับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียก็เปนได2 0

21 เนื่องจากตราทับขนาดเล็กนาจะเปน
ของติดตัวไปมาของพอคาแมคาท่ีมาจากอินเดียเพ่ือเปนเคร่ืองรางทําใหเกิดความมั่งค่ังมาสูตน  
 ดังนั้นรูปแบบของประติมากรรมกุเวรในศิลปะทวารวดีนั้นเปนรูปแบบของกุเวรที่
เฉพาะ ท่ีเหมือนเปนคติเกาเชนเดียวกับในกับศิลปะอินเดียในสมัยศิลปะมถุรา ท่ีจะนั่งในทา
มหาราชลีลา และจากรูปแบบดังกลาวจึงทําใหมีความแตกตางจากเทพกุเวรในศิลปะอินเดียในสมัย
หลัง และศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท่ีจะนิยมเทพกุเวรนั่งในทาลลิตาสนะ ดังนั้นอาจจะกลาวได
วา รูปประติมากรรมกุเวรในศิลปะทวารวดีก็คือ บุคคลท่ีอวนทองใหญ และน่ังอยูในทามหาราชลีลา 
และรับรูปแบบท่ีปรากฏนั้นมาจากศิลปะมถุรา 
 ประติมากรรมลักษมี ปรากฏอยูในศิลปะทวารวดีเชนเดียวกับกุเวร พระลักษมีเปนเทพี
แหงความอุดมสมบูรณ บางคร้ังอาจมีประติมากรรมชางรดน้ําอยูดานบน เรียกวา คชลักษมี โดยเปน
รูปเทวีถือดอกบัว ประทับนั่งตรงกลางโดยมีชางชูงงข้ึนท้ังสองขางถือหมอน้ํารดลงมาท่ีพระเทวี 
เปนสัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณและโชคลาภ2 1

22 พระลักษมีนั้นมีความเกี่ยวของกับคติพระแม 
หรือเรียกวา Mother Goddess ตั้งแตอินเดียในอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ ซ่ึงมีการนับถือสตรีเพราะ
เช่ือวาการท่ีสตรีสามารถทําใหกําเนิดทารกไดยอมหมายถึงวามีอํานาจที่ทําใหเกิดความอุดมสมบูรณ
แกพืชพันธุธัญญาหาร 

                                                            

 21 มีการพบประติมากรรมกุเวรและดินเผาเปนจํานวนมากท่ีเมืองมถุรา เปนเมือง
ศูนยกลางคาขายของอินเดียภาคเหนือ, ดูเพ่ิมเติมท่ี ผาสุข อินทราวุธ, “ตราดินเผารูปคช-ลักษมีและ
กุเวร จากเมืองนครปฐมโบราณ,”  เมืองโบราณ.  9, 3 (ส.ค.-พ.ย. 2526): 97. 
 22 Sivaramamurti C. Sri Lakshmi in Indian art and thought (New Delhi : Kanak 
Publications, 1982), 28. 
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 ประติมากรรมพระลักษมีท่ีธรรมจักร พบท่ีเมืองโบราณนครปฐม (ภาพที่ 157) ลักษณะ
เปนตัวธรรมจักร สวนดานลางท่ีรองรับวงลอตรงกลางประดับดวยภาพสลักพระลักษมี และ
ประติมากรรมประติมากรรมแทง (จุก) ดินเผารูปคชลักษมี (ภาพท่ี 158)  
 

 
 
ภาพท่ี 157 ประติมากรรมคชลักษมีบนธรรมจักร  พบท่ีเมืองโบราณนครปฐม จัดแสดงอยู ท่ี

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 
 

 
 
ภาพท่ี 158 ประติมากรรมแทง (จุก) ดินเผารูปคชลักษมี พบท่ีเมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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 นอกจากประติมากรรมกุเวรและลักษมีแลวนั้น ยังปรากฏประติมากรรมคนแคระใน
ลักษณะท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณอ่ืนอีกดวย เชน ประติมากรรมคนแคระในสวนของชิ้นสวน
พนักบัลลังก มกรคายบุคคลหรือคนแคระ (ภาพท่ี 159) ประติมากรรมดังกลาวปรากฏเปนมกรอา
ปากคายประติมากรรมบุคคลออกมาจากปาก โดยประติมากรรมดังกลาวเปนบุคคลท่ีมีลักษณะแขน
ขาส้ัน อยูในทายกแขนข้ึนดานหนึ่งแขนอีกดานคํ้าอยูท่ีสะโพก 
 

 
 
ภาพท่ี 159 ช้ินสวนประติมากรรมพนักบัลลงก รูปมกรคายคนแคระ จัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 
 
 ลักษณะประติมากรรมดังกลาว เปนรูปมกรคายประติมากรรมคนแคระออกมาทางปาก 
การปรากฏประติมากรรมมกรคายบุคคลหรือคนแคระ ปรากฏมากอนหนาในศิลปะอินเดียแลวใน
ภาพสลักประติมากรรมสมัยศิลปะมถุรา (ดูภาพท่ี 20) หรือการท่ีมกรคายส่ิงใดส่ิงหนึ่งออกมา แสดง
ใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณ เชนราวบันใดทางข้ึนศาสนสถานในศิลปะลังกา  
 โดยลักษณะดังกลาวของการทําประติมากรรมบุคคลออกมาจากปากมกร สะทอนให
เห็นถึงแนวคิดเร่ืองความอุดมสมบูรณของคนแคระในศิลปะทวารวดี นอกเหนือจากเร่ืองการรองรับ 
ซ่ึงการปรากฏคนแคระออกมาจากตัวมกรหรือปากมกรนั้นเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับวิญญาณทาง
ธรรมชาติในท่ีนี้คือน้ํา น้ําเปนผลใหกําเนิดสอดคลองเดียวกันกับคติของหมอปูรณฆฏะ แสดงให
เห็นถึงความอุดมสมบูรณของท้ังคนแคระและตัวมกร 
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ประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีในสถานะของบุคคลสูงศักดิ์ - ต่ําศักดิ์ 
 ประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีนั้นมีการปรากฏรูปแบบท่ีแสดงถึงสถานะของ
ตัวคนแคระอยางชัดเชน โดยแบงออกเปนสองกลุมดวยกันคือกลุมคนแคระท่ีแสดงใหเห็นถึงวาเปน
บุคคลท่ีสูงศักดิ์ และบุคคลท่ีต่ําศักดิ์ 
 ประติมากรรมคนแคระท่ีแสดงใหเห็นวาเปนบุคคลท่ีสูงศักดิ์นั้นจะมีลักษณะท่ีเดนชัด
ในเร่ืองตัวสถานะของคนแคระนั้น ๆ เชน กุเวร หรือ ลักษมี ซ่ึงท้ังสององคดังกลาวมีสถานะของ
เทพเจาดังนั้นจึงจัดไดวาอยูในกลุมของบุคคลช้ันสูง โดยประติมากรรมกุเวรนั้นจะเปนมีลักษณะ
เปนบุคคลท่ีอวน ทองใหญ ประทับนั่งอยูในมหาราชลีลา สวมเคร่ืองประดับเชน มงกุฎ กรองศอ (ดู
ภาพท่ี 153) เนื่องจากกุเวรถือเปนเจาแหงยักษะและเหลาคณะ รวมถึงการท่ีกุเวรมักปรากฏการใส
เคร่ืองประดับหรือศิราภรณเสมอ ซ่ึงเปนลักษณะท่ีใชกับกษัตริย ดังนั้นการปรากฏการน่ังหรือเทพ
กุเวรจึงเทียบไดกับคนแคระท่ีเปนบุคคลช้ันสูงนั้นเอง 
 คติทางดานเร่ืองสถานะของคนแคระช้ันสูงในศิลปะทวารวดีนั้น เปนคติท่ีเคยปรากฏมา
กอนแลวในศิลปะอินเดีย แตในศิลปะอินเดียประติมากรรมยักษะท่ีอยูในบุคคลช้ันสูงจะแบงไดเปน
รูปแบบของบุคคลสูงโปรง และบุคคลอวนเต้ีย ซ่ึงลักษณะของคนแคระในศิลปะทวารวดีท่ีอยูใน
ลักษณะบุคคลอวนเตี้ยอาจจะไดรับอิทธิพลมาจากคติของอินเดียอยางเดนชัด โดยเปนเร่ืองประติ
มานวิทยาเฉพาะของเทพกุเวร แตในสวนของประติมากรรมยักษะท่ีมีสูงโปรงนั้นไมพบอยูในศิลปะ
ทวารวดี 
 รูปแบบท่ีแสดงถึงสถานะของบุคคลท่ีต่ําศักดิ์ในตัวประติมากรรมคนแคระ ปรากฏให
เห็นอยางชัดเจนในเร่ืองของสถานะตัวบุคคลในภาพสลัก จากภาพสลักท่ีพบ (ภาพท่ี 160 และภาพท่ี 
161)  
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ภาพท่ี 160 ภาพสลักเลาเร่ืองยมกปาฏิหาริย  พบท่ีวัดจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปจจุบันจัด
แสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กรุงเทพฯ 

 

 
 
ภาพท่ี 161 ภาพสลักเลาเร่ืองยมกปาฏิหาริย และโปรดพุทธมารดา พบท่ีจังหวัดนครปฐม(?)  

ปจจุบันประดับอยูท่ีฐานชุกชีพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ 
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 ภาพเลาเร่ืองตอนยมกปาฏิหาริยดังกลาว ท่ีปรากฏบุคคลสองกลุมคือกลุมพวกเดียรถีย
กับกลุมชาวเมืองและกษัตริย โดยลักษณะของพวกเดียรถียจะมีลักษณะเหมือนกับคนแคระ สวน
เหลากษัตริยนั้นจะเปนรูปบุคคลที่ปกติหรือคลายกับเหลาเทวดาแทน ซ่ึงลักษณะการทําบุคคลที่อยู
นอกศาสนาหรือเปนพวกกลุมคนไมดีเปนรูปคนแคระนั้นสะทอนใหเห็นถึงสถานะของเหลาคน
แคระในศิลปะทวารวดีไดวา หมายถึงบุคคลท่ีต่ําช้ันกวา  
 ประติมากรรมคนแคระในทาทางของเทวดาเหาะหรือเตนรํา (ภาพที่ 162) ลักษณะของ
ประติมากรรมเปนลักษณะของบุคคลอวน ทองใหญ แขนขาส้ัน ขาดานหน่ึงกาวไปดานหนา อีกขาง
ไปดานหลัง ยกมือข้ึนท้ังสองขาง คลายกับการเหาะหรือการเตนรํา สวมผานุงมีชายผาหอยลง
ระหวางขา สวมตางหูกลมขนาดใหญแตแบบศิลปะทวารวดี 
 ลักษณะของการทําประติมากรรมคนแคระในรูปแบบของการเตนรํา หรือ เทวดาเหาะ
นั้น ปรากฏใหเห็นโดยท่ัวไปในงานศิลปกรรมของอินเดีย (ดูภาพท่ี 76) ซ่ึงลักษณะดังกลาวเปนคติท่ี
เกี่ยวของกับ เหลาเทวดาช้ันตํ่า หรือพวกคนธรรพ ซ่ึงเปนยักษะประเภทหน่ึง การปรากฏรูปคน
แคระในลักษณะดังกลาวนี้อาจหมายถึงการเปนผูมาเคารพบูชา หรือของการทําคนแคระแบกแสดง
ถึงการเปนผูรองรับอาคารหรือวิญญาณแหงพื้นดิน เปนผูท่ีรองรับส่ิงตาง ๆ แตการปรากฏปกนั้น
อาจจะหมายถึงคนแคระท่ีเปนเหลา เทวดาท่ีกําลังเหาะรองรับวิมานที่ลอยอยูบนอากาศ 
เชนเดียวกับท่ีปรากฏในศิลปะเขมรกอนเมืองพระนคร (ดูภาพท่ี 130) 
 

 
 
ภาพท่ี 162 ประติมากรรมปูนปนคนแคระเหาะหรือเตนรํา พบท่ีโบราณสถานเขาคลังใน เมือง

โบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ 
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 คติการทําประติมากรรมบุคคลท่ีอวนเตี้ย หรือคนแคระท่ีอยูในสถานะตํ่าศักดิ์กวาบุคคล
ท่ีสูงโปรงนั้น ในศิลปะอินเดียปรากฏใหเห็นอยางท่ัวไปในภาพสลักรวมถึงองคประกอบงาน
ศิลปกรรมเชน ประติมากรรมคนแคระรองรับยักษิณีในสมัยอินเดียโบราณ (ดูภาพท่ี 64) หรือ
ประติมากรรมคณะทูนถาดไวดานบน ดานขางมีประติมากรรมบุคคลสูงโปรงหยิบของจากถาด     
(ดูภาพท่ี 66) หรือกลุมประติมากรรมเหลาคณะท่ีติดตามพระศิวะหรือเทพเจาตาง ๆ โดยปรากฏเปน
กลุมประติมากรรมคนอวนเตี้ยทําทาในลักษณะตาง ๆ กัน (ดูภาพท่ี 77) 
 ดังนั้นในศิลปะทวารวดีการทําประติมากรรมคนแคระในรูปแบบท่ีแสดงถึงสถานะของ
บุคคลนั้น มีคติและรูปแบบท่ีมาจากอินเดียอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตามประติมากรรมยักษะทีอ่ยูใน
รูปแบบของบุคคลสูงโปรงก็ไมปรากฏเหมือนกับในศิลปะอินเดีย แตจะปรากฏในบุคคลท่ีอวนเต้ีย 
ทองใหญหรือเปนลักษณะของคนแคระแทน แตจะมีรายละเอียดปลีกยอยในงานศิลปกรรมที่บง
บอกวาเปนบุคคลช้ันสูงเชน มงกุฎหรือเคร่ืองประดับ รวมถึงทานั่งท่ีสามารถบงบอกได สวน
ประติมากรรมคนแคระท่ีอยูในสถานะของบุคคลตํ่าศักดิ์นั้นจะปรากฏอยูในสวนของประติมากรรม
คนแคระท่ัวไป เชนคนแคระแบก คนธรรพ รวมถึงบุคคลที่เปนพวกนอกศาสนา เชนในภาพสลัก
เปนพวกเดียรถียเปนตน 
 
ประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีในรูปแบบของสัตวผสม 
 ประติมากรรมคนแคระในรูปแบบของสัตวผสมในศิลปะทวารวดีนั้น ปรากฏใหเห็นอยู
เชนเดียวกันกับศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยปรากฏอยูในสวนของประติมากรรม
คนแคระแบกที่ปรากฏอยูในสวนของฐานอาคารที่กลาวมาในขางตนแลวเชน ประติมากรรมคน
แคระแบกเศียรเปนสิงห เศียรเปนวานร และเศียรเปนโคหรือกระบือ (ดูภาพท่ี 148 – ดูภาพที่ 150) 
 การปรากฏรูปแบบดังกลาวก็อาจจะเกี่ยวของกับการเปนรูปแบบกลุมคณะ ท่ีมีการกลาว
ไวในคัมภีรอินเดีย22

23 โดยเฉพาะคนแคระท่ีมีเศียรเปนโค อาจหมายถึง โคนนทิซ่ึงเปนหนึ่งในบริวาร
ของพระศิวะ  ซ่ึงโคนนทินั้นถือเปนคณะท่ีเปนบริวารของพระศิวะท่ีปรากฏอยูในคัมภีร 
Kumarasambhava ท่ีกลาวถึง นนทิเปนผูเฝาประตูของพระราชวังของพระศิวะ โดยปรากฏเปน

                                                            

 23 ในรุทรสังหิตา ยังปรากฏช่ือของเหลาคณะตาง ๆ โดยเฉพาะเหลาคณะท่ีเปนหัวหนา
ของกลุมคณะ ท่ีเปนบริวารติดตามของพระศิวะเวลาไปท่ีไหนตาง ๆ อีกดวยเชน อัคนีกะ (Agnika) 
อภิมุข (Abhimukha) นิล (Nila) ปูรณภัทร (Puranabhadra) ซ่ึงหัวหนาของคณะแตละกลุมนั้นมีคณะ
ภายใตการปกครองไมต่ํากวาสิบลานตน 
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บุคคลท่ีถือกระบองสีทอง เฝาอยูหนาประตู23

24 ซ่ึงรูปแบบคณะท่ีมีเศียรเปนโค เคยพบมากอนแลวใน
ศิลปะชวา ประเทศอินโดนิเซีย (ดูภาพท่ี 122)  
 นอกจากปรากฏประติมากรรมรูปคนแคระแบกเศียรเปนสัตวดังกลาวแลวนั้น ในศิลปะ
ทวารวดียังปรากฏคติความเช่ือท่ีแสดงคุณสมบัติของคนแคระปรากฏอยู ในรูปแบบของ
ประติมากรรมครุฑ หรือกินนร กินนรีอีกดวย ดังเชน ประติมากรรมครุฑ ท่ีเมืองโบราณคูบัว 
จังหวัดราชบุรี (ภาพท่ี 163) และประติมากรรมปูนปนรูปบุคคลมีปกเลนดนตรี (ภาพท่ี 164)  
 

 
 

ภาพท่ี 163 ประติมากรรมปูนปนครุฑ พบท่ีเมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี จัดแสดงอยู ท่ี
พิพิธภัณฑสถาน แหงชาติพระนคร กรุงเทพฯ 

 
 ประติมากรรมปูนปนครุฑดังกลาว มีลักษณะกายภาพท่ีเหมือนกับประติมากรรมคน
แคระ โดยทําเปนเปนบุคคลท่ีอวน ทองใหญ มีเศียรและมือเปนมนุษย สวมมงกุฎ มีปกดานหลังและ
มีขาเปนนก ซ่ึงลักษณะการทําประติมากรรมดังกลาวเทียบไดกับ การทําประติมากรรมคนแคระใน
รูปแบบของสัตวผสม ซ่ึงพบอยูในศิลปะอินเดีย และในศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย
เชนเดียวกัน (ดูภาพท่ี 89 และดูภาพท่ี 129) 

                                                            

 24 Itendra Nath Banerjea, The development of Hindu iconography (New Delhi : 
Munshiram Manohalal, 2002), 285. 
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 เทวดา คนธรรพ กินรี กินนร หรือวิทยาธร โดยคติแลวถือเปนยักษจําพวกหนึ่ง อาศัยอยู
ในปาเขา การปรากฏประติมากรรมคนแคระในรูปแบบของครุฑ หรือตัวกินนรนั้น แสดงใหเห็นถึง
รูปแบบของประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีวามีความเกี่ยวของกับรูปแบบท่ีมาจากทาง
ศิลปะอินเดีย ท่ีเทียบไดกับยักษะหรือเปนเทวดา และมีสถานะที่ต่ําศักดิ์กวายักษะช้ันสูงเชน กุเวร 
สวนประติมากรรมบุคคลเลนดนตรีมีปก นั้นรายละเอียดภาพท่ีปรากฏเปนรูปบุคคลที่มีเศียรเปน
มนุษย ดานหลังตัวมีปกนก มีขาเปนขาสัตว ถือเคร่ืองดนตรี ลักษณะดังกลาวอาจหมายถึง ครุฑ 
เทวดา คนธรรพหรือวิทยาธร ท่ีกําลังเลนเคร่ืองดนตรี24

25 
 

 
 

ภาพท่ี 164 ภาพปูนปนบุคคลมีปกเลนดนตรี  ท่ีฐานเจดียจุลประโทน จังหวัดนครปฐม จัดแสดงอยู
ท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 

 
 เทวดา คนธรรพ หรือวิทยาธร โดยคติแลวถือเปนยักษจําพวกหน่ึง อาศัยอยูในปาเขา 
ชอบเลนดนตรีโดยเฉพาะคนธรรพ ดังนั้นประติมากรรมปูนปนดังกลาวก็คือคนแคระท่ีหมายถึงยกัษ
ไดนั้นเอง อีกท้ังประติมากรรมรูปคนแคระมีปก หรือคนแคระเลนดนตรีก็ปรากฏอยูท่ัวไปในงาน
ศิลปกรรมของอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใตเชนเดียวกัน (ดูภาพท่ี 89)  
 

                                                            

 25 ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, 
182. 
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 การนําลักษณะกายภาพ ของคนแคระในเรื่องความอวนเตี้ย ทองใหญ มาปรากฏใน
สวนของประติมากรรมอื่น ๆ ที่เปนสัตวดังกลาว แสดงถึงแนวคิดในวัฒนธรรมทวารวดีวา 
อมนุษยเหลานี้เทียบเทากับเปนคนแคระที่เปนบริวารของกุเวรอันสอดคลองตามคติที่กลาวถึง
อมนุษยเหลานี้ มักอาศัยอยูตามปาเขา และเกี่ยวของกับสัญลักษณของความอุดมสมบูรณตาง ๆ 
เชนการอยูรายลอมตนไม หรือน้ํา อีกทั้งในวัฒนธรรมทวารวดีไดมีการแบงลักษณะกายภาพของ
ตัวประติมากรรมใหแตกตางตามลําดับของความสูงศักดิ์ ต่ําศักดิ์ ซึ่งประติมากรรมอมนุษยเหลานี้
สามารถเทียบไดกับประติมากรรมเทวดาชั้นรอง หรือบริวาร ดังนั้นจึงสามารถนําลักษณะเรื่อง
ความอวนเตี้ย ทองใหญ ที่แสดงถึงความตํ่าชั้นของเทวดามาเทียบกับคนแคระที่เปนบริวารของ
เทพเจามาไดเชนเดียวกัน 
 จากภาพที่ปรากฏแสดงใหเห็นถึงคติทางดานรูปแบบที่อินเดียสงตอมาใหทางศิลปะ
ทวารวดีในเรื่องการทําคนแคระเลนดนตรี ที่ปรากฏในศิลปะอมราวดี สอดคลองกับตําแหนงที่อยู
ในสวนฐานรอบอาคารที่อินเดียเคยปรากฏมากอนในสมัยศิลปะปลลวะ แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติ
ของคนแคระหรือยักษะที่ชอบการเลนดนตรีและการเตนรํา แตอยางไรก็ตามการทํารูปคนแคระมี
ปกถือส่ิงของนั้นปรากฏใหเห็นแลวต้ังแตศิลปะอินเดียสมัยศิลปะวกาฏกะ หรือในสมัยศิลปะปาละ 
(ดูภาพที่ 74) 
 ตําแหนงของการประดับของประติมากรรมคนแคระที่อยูในสถานะของสัตวผสมนั้น 
จะปรากฏอยูในสวนของฐานลางของอาคารหรืออยูในสวนใตสุดเสมอเหมือนกับประติมากรรม
คนแคระแบกท่ัวไป สะทอนใหเห็นรูปแบบของคติความเช่ือเร่ืองคนแคระในศิลปะทวารวดีวาตอง
อยูในสวนลางเสมอ การวางตําแหนงดังกลาวเปนลักษณะเฉพาะที่พบในศิลปะทวารวดี เนื่องจาก
ในศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประติมากรรมรูปคนแคระที่เปนสัตวผสม จะตั้งอยู
ในสวนตาง ๆ ทั้งดานบนหรือสวนอื่น ๆ เชน บนขื่อคานพนักบัลลังก หรือภาพสลักบนผนัง (ดู
ภาพที่ 74) 
 

คติความเชื่อจากตําแหนงท่ีปรากฏของประติมากรรมคนแคระแบกท่ีฐานอาคารในศิลปะทวารวดี 
 จากการศึกษาในหัวขอขางตนจะพบวา ในเมืองโบราณตาง ๆ ในศิลปะทวารวดีนั้นจะ
พบประติมากรรมคนแคระในฐานะของผูแบกในสวนของฐานอาคารมากกวาอยูในตําแหนงอ่ืน ๆ 
โดยการนับประติมากรรมคนแคระมาแบกสวนฐานในศิลปะทวารวดีสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการเปนผูแบกหรือผูคําจุน 
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 แตอยางไรก็ตามประติมากรรมคนแคระแบกท่ีพบในศิลปะทวารวดีนั้นในสวนของฐาน
อาคารก็อาจมีความแตกตางทางดานรูปแบบและคติตามแตละพื้นท่ีก็เปนได เชน ประติมากรรมปูน
ปนคนแคระท่ีพบในเมืองโบราณคูบัว จ.ราชบุรีท้ังสองช้ินนั้น ไมปรากฏวานํามาจากโบราณสถาน
หมายเลขใด แตจากการศึกษาอาจจะสันนิฐานไดวาอาจจะเปนประติมากรรมปูนปนประดับศาสน
สถานในเมืองโบราณคูบัวหมายเลข 44 เนื่องจากภาพถายเกาและขอมูลการขุดคนโบราณสถาน
หมายเลขดังกลาวปรากฏการพบฐานวาโบราณสถานหมายเลขดังกลาวมีการพบประติมากรรมคน
แคระประดับอยูท่ีชองฐานเปนจํานวนมาก ดังนั้นประติมากรรมคนแคระท้ังสองช้ินดังกลาวก็นาจะ
พบในสถานท่ีเดียวกัน (ภาพท่ี 165)  
 

 
 
ภาพท่ี 165 ภายถายเกา ฐานโบราณสถานหมายเลขที่ 44  เมืองโบราณคูบัว จ.ราชบุรี   
ท่ีมา : สมศักดิ์ รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบัว (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535), 33. 
 
 จากภาพดังกลาวจะพบวาประติมากรรมปูนปนคนแคระประดับศาสนสถานท่ีพบใน
สวนของเมืองโบราณคูบัวนั้น ปรากฏประติมากรรมคนแคระอยูในสวนของชองฐานอาคารอยูเต็ม
ทุกชองสลับกับประติมากรรมรูปสิงห ซ่ึงประติมากรรมคนแคระจะอยูในทาของการแบก โดยนํา
มือสองขางมาไวท่ีหัวเขา การนําประติมากรรมคนแคระมาอยูเต็มพื้นท่ีสวนฐานของอาคารหรือ
เจดียนั้นแสดงใหเห็นถึงคติความเช่ือเร่ืองคนแคระในศิลปะทวารวดีไดวาเปนผูแบกอยางชัดเจน ซ่ึง
การนําประติมากรรมคนแคระมาแบกอยูในสวนของฐานอาคารเต็มพื้นท่ีดังกลาวก็ปรากฏพบ
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เชนกันในศิลปะอินเดียเชนท่ีสถูปภารหุต หรือในศิลปะลังกาท่ีทองพระโรงเมืองโปลนนารุวะ (ดู
ภาพท่ี 15 และภาพท่ี 110) 
 การปรากฏประติมากรรมคนแคระแบกในสวนของฐานอาคารเต็มพื้นท่ีนอกจากแสดง
ถึงการเปนผูแบกของตัวคนแคระแลวนั้น อาจจะแสดงใหเห็นถึงการท่ีคนแคระนั้นเปนผูปกปอง
หรือผูเฝาโบราณสถานก็เปนได เปรียบเสมือนยักษท่ีคอยปกปองพุทธศาสนาตามคติท่ีปรากฏอยูใน
คัมภีรของศาสนาพุทธวา ยักษเปนสาวกคอยปกปองพุทธศาสนาจึงปรากฏการทําประติมากรรมคน
แคระมาไวในสวนของฐานอาคารแสดงใหเห็นถึงคติการนํายักษท่ีใหนํามาเปนผูปกปองศาสน
สถานก็เปนได 
 ประติมากรรมคนแคระเศียรเปนมนุษยท่ีพบท่ีฐานอาคารของโบราณสถานเขาคลังใน 
เมืองโบราณศรีเทพน้ันมีพบเปนจํานวนมากอยูรวมกับประติมากรรมคนแคระที่เศียรเปนสัตว แต
อยางไรก็ตามตําแหนงของตัวประติมากรรมคนแคระท้ังหมดก็อยูในสวนของการประดับฐานอาคาร
จนเต็มพื้นสวนฐานท้ังหมด (ภาพที่ 166) ซ่ึงการวางตําแหนงดังกลาวเปนลักษณะท่ีสอดคลองกับ
การพบประติมากรรมคนแคระในสวนของฐานอาคารที่โบราณสถานท่ีเมืองโบราณคูบัว
เชนเดียวกัน สะทอนใหเห็นถึงคติคนแคระในศิลปะทวารวดีคือผูแบกหรือรองรับและผูปกปอง
ศาสนาโดยรอบดังท่ีกลาวไปในขางตน 
 

 
 
ภาพท่ี 166 ฐานอาคารโบราณสถานเขาคลังใน เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ  
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 การปรากฏประติมากรรมคนแคระแบกท่ีเปนเศียรมนุษยกับประติมากรรมคนแคระท่ีมี
เศียรเปนสัตวในสวนของฐานอาคารที่เขาคลังในนั้น มีลักษณะท่ีเหมือนกับการนําประติมากรรมคน
แคระประดับฐานอาคารที่สวนฐานของโบราณสถานที่เมืองโบราณคูบัว กลาวคือนําประติมากรรม
คนแคระมาไวในสวนของฐานเต็มพื้นท่ี สะทอนใหเห็นถึงรูปแบบของการประดับประติมากรรม
คนแคระของโบราณสถานท้ังสองแหงน้ันสัมพันธกัน 
 การวางตําแหนงของประติมากรรมคนแคระนอกจากวางรอบเต็มพื้นท่ีสวนฐานของ
โบราณสถานแลวนั้น ในเมืองนครปฐมโบราณการพบประติมากรรมกุเวรในสวนของงภาพปูนปน
เลาเร่ืองประดับฐานอาคารท่ีเจดียจุลประโทน (ดูภาพท่ี 153) จากการศึกษาพบวา ตําแหนงของตัว
ประติมากรรมรูปเทพกุเวรท่ีปรากฏนั้นอยูในสวนของฐานอาคารในทิศตะวันตกเฉียงใต และ
ตําแหนงของประติมากรรมปูนปนกุเวรนั้นอยูในสวนของการขนาบทางเขาของประตูหรือบันได
ทางข้ึนเจดียท้ังสองขาง (ภาพท่ี 167) ซ่ึงการปรากฏตําแหนงดังกลาวแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของ
เทพกุเวรวาเปนผูปกปองศาสนสถานหรือมีสถานะเทียบเทากับทวารบาลอยางชัดเจนดังท่ีกลาว
มาแลวในเบ้ืองตน 
 

 
 
ภาพท่ี 167 ภาพลายเสน ทิศตะวันตกเฉียงใต ของเจดียจุลประโทน เมืองโบราณนครปฐม จังหวัด

นครปฐม   
ท่ีมา : สมศักดิ์ รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบัว (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535), 84. 
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สรุปคติความเชื่อและรูปแบบของประติมากรรมคนแคระท่ีปรากฏในศิลปะทวารวดี 
 จากการศึกษาคติและรูปแบบของประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีท้ังหมด จะ
สามารถสรุปและสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
 1. รูปแบบและคติความเชื่อเร่ืองคนแคระในศิลปะทวารวดีเปนผูแบกหรือผูค้ําจุน 
  ประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีในรูปแบบท่ีเกี่ยวของกับผูแบกหรือผูคํ้าจุน 
ปรากฏพบอยูมากท่ีสุดโดยปรากฏเปนรูปบุคคลท่ีมีลักษณะอวน ทองใหญ แขนขาส้ัน นั่งแยกขา 
ชันเขา มือท้ังสองขางวางไวในตําแหนงหัวเขา หรือยกข้ึนเหนือศีรษะก็ได (ดูภาพท่ี 132 และภาพท่ี 
135) ประติมากรรมท่ีเปนเร่ืองของการแบกน้ันมักจะปรากฏเปนประติมากรรมปูนปนประดับศาสน
สถานรวมถึงประติมากรรมดินเผา แตอยางไรก็ตามก็พบในสวนของประติมากรรมสลักหินในสวน
ของเปนองคประกอบของภาพสลักตาง ๆ ดวยเชนเดียวกัน 
  คติของการเปนผูแบกหรือผูคําจุนส่ิงตาง ๆ ของประติมากรรมคนแคระในศิลปะ
ทวารวดีนั้น เปนคติและไดรับรูปแบบมาจากศิลปะอินเดียอยางชัดเจน โดยในศิลปะทวารวดีไดรับ
แนวคิดทางดานความเปนผูแบกของประติมากรรมคนแคระในอินเดียมาอยางเดนชัดในสวนของ
การวางตําแหนงของประติมากรรมคนแคระวาอยูในสวนฐานของอาคารหรืออยูในสวนของ
ดานลางงานศิลปกรรมและตองแบกหรือคํ้าส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยูเสมอ  
  แตลักษณะท่ีเปนลักษณะเฉพาะของประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีใน
เร่ืองสถานะของการเปนผูแบกนั้นคือเร่ืองตําแหนงของตัวประติมากรรมคนแคระ ในศิลปะทวารวดี
ประติมากรรมคนแคระจะอยูในสวนของฐานลางหรืออาคารเสมอ ไมปรากฏประติมากรรมคน
แคระอยูในสวนของการไปอยูดานบนของอาคารหรือรองรับข่ือคาน หรือหัวเสาตามแบบศิลปะ
อินเดียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากอาคารในศิลปะทวารวดีสวนมาก
ปรากฏพบเหลือแคสวนฐานจึงไมอาจบงช้ีไดแนชัดลงไปได 
  นอกจากนั้นประติมากรรมท่ีทําลักษณะการแบกหรือการคําจุนอาคารในศิลปะทวาร
วดีนั้น สวนมากจะอยูในทาของการแบกท่ีนั่งแยกขา ชันเขา นํามือท้ังสองขางมาจับท่ีเขา ซ่ึงแตกตาง
จากศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่นิยมทําประติมากรรมคนแคระหรือคนแบกใน
รูปแบบของการนํามือข้ึนเสมอ ซ่ึงการแบกในลักษณะนํามือลงมาจับไวท่ีเขาจึงอาจจะบอกไดวา
เปนรูปแบบเฉพาะในศิลปะทวารวดี 
  นอกจากนั้นการปรากฏประติมากรรมคนแคระในสวนของตําแหนงฐานอาคารนั้น
จะพบไดวาในศิลปะทวารวดีประติมากรรมคนแคระท่ีปรากฏจะปรากฏอยูในสวนของหนึ่งชองตอ
หนึ่งประติมากรรมซ่ึงมีความแตกตางจากศิลปะอินเดีย และลังกาที่จะใสเต็มพื้นท่ีไมมีการแบงชอง 
จากการวางตําแหนงดังกลาวเปนรูปแบบท่ีเปนแบบเฉพาะในศิลปะทวารวดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 185 

 2. รูปแบบและคติความเชื่อเร่ืองคนแคระในศิลปะทวารวดีเปนผูมอบความอุดม
สมบูรณ 
  ประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีในสวนของการเปนผูมอบความอุดม
สมบูรณ ปรากฏอยูท่ัวไปในลักษณะของตัวประติมากรรมคนแคระคือ ทองใหญอวนแขนขาส้ัน 
และปรากฏให เห็นชัดเจนในสวนของการทําประติมากรรมเทพกุ เวรและพระลักษมี  ซ่ึง
ประติมากรรมเทพท้ัง 2 องคนั้นมักปรากฏเปนประติมากรรมเด่ียวไมอยูรวมกับภาพอ่ืน ๆ รวมถึง
การทําเปนตราประทับดินเผาขนาดเล็ก (ดูภาพท่ี 153 และภาพท่ี 155) ซ่ึงการทําประติมากรรมเทพ
ท้ังสององคในสวนของตราประทับแสดงใหเห็นถึงคติความคิดของคนโบราณสมัยทวารวดีในเร่ือง
ความเช่ือหรือโชคราง เนื่องจากตราประทับมีขนาดเล็กอาจจะเปนส่ิงของติดตัวก็เปนได 
  ซ่ึงแนวคิดทางดานเทพกุเวรและพระลักษมีเปนคติความเช่ือท่ีเกาแกในเร่ืองความ
อุดมสมบูรณของเหลายักษะและยักษิณีในอินเดีย และมักปรากฏในสวนของทางเขาศาสนสถาน
คอยบันดาลความอุดมสมบูรณแกบุคคลท่ีเขาหรือมาสักการบูชา ในศิลปะทวารวดีการปรากฏของ
เทพเจาท้ังสองสะทอนใหเห็นถึงคติความเช่ือท่ีเขามาจากอินเดียโดยตรง 
  แตอยางไรก็ตามประติมากรรมกุเวรที่พบในศิลปะทวารวดีก็ตกตางจากศิลปะอินเดีย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางชัดเจนในเร่ืององคประกอบ เนื่องจากประติมากรรมกุเวรที่พบใน
ศิลปะทวารวดีจะเปนเพียงประติมากรรมบุคคลอวนเต้ีย ทองใหญ แขนขาส้ัน จะสวมมงกุฎหรือไม
สวมก็ได มือไมถือส่ิงของใด และจะตองนั่งอยูในทามหาราชลีลาเพียงเทานั้น ซ่ึงแตกตางจากทาง
อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีการปรากฏกุเวรนั้นกุเวรตองสวมเคร่ืองทรงเสมอ พรอมท้ังมี
เหลาบริวาร ถือผลมะนาวหรือถือถุงเงิน รวมถึงปรากฏหมอเงินหมอทองดวยเสมอ 
 3. รูปแบบและคติความเชื่อเร่ืองคนแคระในศิลปะทวารวดีเปนทวารบาล 
  ประติมากรรมคนแคระท่ีอยูในสถานะของทวารบาลน้ัน  ในศิลปะทวารวดี
แนวความคิดดังกลาวปรากฏใหเห็นไมเดนชัดเม่ือเทียบกับรูปแบบอ่ืน ๆ โดยคติการทําประติมากรรม
คนแคระในสถานะของทวารบาลนั้นจะตองดูตําแหนงของตัวประติมากรรมวาอยูในสวนของประตู
ทางเขาหรือไม ซ่ึงในศิลปะทวารวดีการปรากฏประติมากรรมคนแคระในสวนของท่ีอยูในบริเวณ
ของประตูทางเขานั้น จากการศึกษาพบอยูเพียงแหงเดียวคือท่ีเจดียจุลประโทน เมืองนครปฐม
โบราณ จังหวัดนครปฐม เนื่องจากพบหลักฐานภาพลายเสนท่ีปรากฏวาประติมากรรมคนแคระอยู
ในชองฐานในสวนของดานขางทางข้ึนท้ังสองดานในตําแหนงเดียวกัน 
  แตอยางไรก็ตามการนําประติมากรรมคนแคระมาไวในสวนของฐานอาคารโดยวาง
เต็มพื้นท่ี ลักษณะดังกลาวก็สามารถเทียบไดกับประติมากรรมคนแคระที่อยูรอบโบราณสถาน 
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เปรียบเสมือนเหลายักษะหรือคนแคระมาปกปองศาสนสถาน ดังเชนคติของยักษะท่ีปกปองพุทธ
ศาสนาในเหตุการณตาง ๆ ท่ีปรากฏอยูในคัมภีรไดนั้นเอง 
 4. รูปแบบและคติความเชื่อเร่ืองคนแคระในศิลปะทวารวดีในฐานะของบุคคลสูงศักดิ์ 
  ประติมากรรมคนแคระท่ีอยูในสถานะของบุคคลสูงศักดิ์ ในศิลปะทวารวดีนั้น 
ปรากฏพบใหเห็นอยางเดนชัดในงานประติมากรรมกุเวร โดยลักษณะท่ีปรากฏในงานประติมากรรม
ของกุเวรนั้น ปรากฏเปนบุคคลอวน ทองใหญ แขนขาส้ัน ซ่ึงเปนลักษณะของคนแคระโดยท่ัวไป 
แตอยางไรก็ตามกุเวรลักษณะการนั่งกุเวรจะน่ังอยูในทาของมหาราชลีลาเสมอ ซ่ึงลักษณะดังกลาว
จะเปนทานั่งท่ีใชกับบุคคลช้ันสูงหรือในท่ีนี้คือกษัตริยนั้นเอง เนื่องจากกุเวรถือเปนเจาแหงยักษะ
และเหลาคณะ รวมถึงการท่ีกุเวรมักปรากฏการใสเคร่ืองประดับหรือศิราภรณเสมอ ซ่ึงเปนลักษณะ
ท่ีใชกับกษัตริย ดังนั้นการปรากฏการนั่งหรือเทพกุเวรจึงเทียบไดกับคนแคระท่ีเปนบุคคลช้ันสูง
นั้นเอง 
  การทําประติมากรรมกุเวรในศิลปะทวารวดี นาจะไดรับรูปแบบมาจากศิลปะอินเดีย 
เนื่องจากประติมากรรมกุเวรในศิลปะอินเดียจะทรงน่ังมหาราชลีลาเสมอ ซ่ึงการนั่งในทานั่งใน
ลักษณะของบุคคลมหาราชลีลา แสดงถึงความเปนบุคคลท่ีสูงศักดิ์หรือยักษช้ันสูงไดนั้นเอง 
  การแสดงถึงบุคคลสูงศักดิ์ในประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีเปนรูปแบบท่ี
รับมาเพียงในสวนของประติมากรรมอวนเต้ีย เนื่องจากไมพบประติมากรรมยักษะหรือคนแคระท่ี
อยูในสวนของตัวสูงโปรงตามแบบของอินเดียเลย เชนเดียวกับในศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ดังนั้นอาจจะเปนไปไดวารูปแบบของประติมากรรมยักษะท่ีพบในทวารวดีหรือประติมากรรมคน
แคระช้ันสูงนั้นมีเพียงรูปแบบของบุคคลอวนเตี้ยหรือก็คือกุเวรและลักษมีเพียงเทานั้น 
 5. รูปแบบและคติความเชื่อเร่ืองคนแคระในศิลปะทวารวดีอยูในฐานะของบุคคลต่ําศักดิ์ 
  รูปแบบท่ีแสดงถึงสถานะของบุคคลท่ีต่ําศักดิ์ในตัวประติมากรรมคนแคระ ปรากฏ
ใหเห็นอยางชัดเจนในเร่ืองของสถานะตัวบุคคลในภาพสลัก จากภาพสลักท่ีพบ จากภาพพวกเดียร
ถีรท่ีเปนพวกนอกศาสนาจะทําลักษณะบุคคลเปนอวน ทองใหญ แขนขาส้ัน หนาตานาเกลียด ซ่ึง
แตกตางจากทางฝงกษัตริยท่ีเปนบุคคลสูงโปรง หนาตาสวยงาม จากคุณลักษณะท่ีปรากฏจึงแสดง
ใหเห็นไดวาความคิดในการทําประติมากรรมบุคคลท่ีต่ําศักดิ์ในสมัยทวารวดีก็คือลักษณะของคน
แคระไดนั้นเอง 
  นอกจากเร่ืองการปรากฏในสวนของการเปนบุคคลในภาพเลาเร่ืองแลวนั้น การ
ปรากฏประติมากรรมคนแคระแบกในสวนของฐานอาคารก็เทียบกับกับบุคคลท่ีมีสถานะตํ่ากวา
เทวดาท่ัวไปไดเชนกัน เนื่องจากกลุมประติมากรรมดังกลาวตามคติเทียบไดกับเปนบริวารของกุเวร 
หรือในท่ีนี้คือเปนเทพช้ันรองไดนั้นเอง 
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 6. รูปแบบและคติความเชื่อเร่ืองคนแคระในศิลปะทวารวดีในรูปแบบของสัตวผสม 
  ประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีอยูในรูปแบบของสัตวผสมปรากฏพบอยู
จํานวนนอยกวาเม่ือเทียบกับประติมากรรมคนแคระแบบเศียรมนุษย กลาวคือประติมากรรมคน
แคระท่ีมีเศียรเปนสัตวเชน ประติมากรรมปูนปนคนแคระเศียรเปนสิงหพบท่ีเมืองโบราณนครปฐม 
หรือกลุมประติมากรรมคนแคระเศียรเปนสัตวตาง ๆ ท่ีเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ 
รวมถึงประติมากรรมบุคคลเลนดนตรี และประติมากรรมครุฑ 
  คติท่ีเกี่ยวของกับประติมากรรมคนแคระท่ีเปนสัตวผสมน้ัน ในอินเดียมีความ
เกี่ยวของกับวิญญาณธรรมชาติ หรือกลุมอมนุษยท่ีอาศัยอยูในปาเขา เปนกลุมคณะท่ีเปนบริวารของ
เทพเจาเชนพระศิวะ หรือกุเวรซึ่งในงานศิลปะทวารวดีนั้น การปรากฏประติมากรรมคนแคระใน
รูปแบบสัตวผสมจะแบงลักษณะทาทางไดเปน สองแบบดวยกัน โดยสามารถแบงเปนกลุมท่ีมีการ
ทําทาทางเคล่ือนไหว (เลนดนตรี) กับประติมากรรมคนแคระท่ีอยูในทาแบก 
  ในสวนของประติมากรรมคนแคระท่ีอยูในลักษณะของการเตนรํา หรือเลนดนตรี
นาจะมีความเกี่ยวของกับคติท่ียักษะหรือคนแคระเปนกลุมอมนุษย เชน กินรี กินนร หรือคนธรรพ 
ซ่ึงนามเหลานี้เปนกลุมหนึ่งของจําพวกยักษะท่ีมีท่ีมาจากอินเดีย เปนกลุมเทพช้ันรองของกลุม
เทวดาที่เปนเหลาบริวารของกุเวร แสดงใหเห็นถึงคติท่ีเกี่ยวของกับคนแคระ การเลนดนตรีของเหลา
คนแคระแสดงใหเห็นถึงคติท่ีเกี่ยวของกับคนธรรพท่ีนิยมการเตนรํา เลนดนตรี เปนคุณสมบัติอยาง
หนึ่งของยักษะ 
  ประติมากรรมคนแคระท่ีปรากฏในกลุมดังกลาวนี้ จากการศึกษาประติมากรรมคน
แคระในศิลปะทวารวดีรับรูปแบบท่ีเหมือนกับในศิลปะอินเดียคือกลุมบุคคลเลนดนตรีมีปก และ
กลุมประติมากรรมท่ีเปนครุฑเพียงเทานั้น เนื่องจากประติมากรรมคนแคระท่ีอยูในสถานะของการ
เตนรํานั้นเปนประติมากรรมคนแคระท่ีมีเศียรเปนมนุษย เทานั้น  ดังนั้นอาจจะกลาวไดวา 
ประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีในเร่ืองการทํารูปแบบสัตวผสมนั้นเปนการเลือกรับ
รูปแบบท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนอมนุษยของเหลาคนแคระ 
  สวนประติมากรรมคนแคระท่ีอยูในทาแบก เปนรูปแบบพื้นฐานของการทํา
ประติมากรรมคนแคระ โดยประติมากรรมคนแคระท่ีมีเศียรเปนสัตวดังกลาว นาจะมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับเปนผูแบกเชนเดียวกับประติมากรรมคนแคระที่มีเศียรเปนมนุษย ซ่ึงแนวคิดเร่ือง
ประติมากรรมคนแคระที่มีเศียรเปนสัตวอาจเปนแครูปแบบท่ีรับมาเพียงเทานั้น และเปนรูปแบบท่ี
หลากหลาย เหมือนกับในศิลปะอินเดียเชนในศิลปะปลลวะท่ีปรากฏประติมากรรมคณะหัวสัตวอยู
เต็มพื้นท่ี แตลักษณะทาทางท่ีปรากฏตางกันตามแนวคิดนั้นเอง 
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บทท่ี 6 
 

บทสรุป 
 
 ประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวาวดี รูปแบบและคติท่ีปรากฏนั้น จากการศึกษาจะ
พบวาไดมีรูปแบบและคติความเช่ือท่ีมีท่ีมาจากศิลปะอินเดียรวมถึงมีความสัมพันธกับศิลปะอ่ืน ๆ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยตรง โดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
 คติความเช่ือในเร่ืองคนแคระในศิลปะทวารวดี มีท่ีมาจากคติความเช่ือเร่ืองยักษะใน
อินเดีย ซ่ึงในอินเดียสามารถแบงออกเปนสองศาสนาโดยแบงเปน ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ซ่ึง
ในศาสนาฮินดู ในอินเดียนั้นคติความเช่ือเร่ืองยักษะนั้นสามารถสืบยอนไปไดถึงในชวงกอนสมัยยุค
พระเวท (ชวงอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ) โดยคติเร่ืองยักษะแรกน้ันมีความเกี่ยวของกับวิญญาณ
ธรรมชาติ เชน ตนไม แผนดิน น้ํา รวมถึงคติการบูชาพระแม (ผูมอบความอุดมสมบูรณ) ซ่ึงแนวคิด
ดังกลาวจะเปนพื้นฐานใหกับแนวคิดในสมัยพระเวทตอมา  
 ในสมัยพระเวท คติแนวคิดจากการบูเคารพชาวิญญาณธรรมชาติ ไดพัฒนาตอมาเปน
เร่ืองเทพเจาและอสูรตาง ๆ โดยสมมุติเหตุการณตาง ๆ ในธรรมชาติเปนเทพหรืออสูร เชน อัคนี วายุ 
รากษส เปนตน คติแนวคิดเร่ืองยักษะก็ไดถูกผนวกเขาเปนเปนคุณสมบัติตาง ๆ ของเทพองคและ
อสูรตาง ๆ เชน อินทร เปนเจาแหงเทพท้ังปวง ชอบด่ืมโสมะ เลนดนตรี เจาแหงสมบัติ (ตอมาจะ
เปนคุณสมบัติดานดีของยักษะ) หรือ รากษส  จะมีความดุราย กอใหเกิดภัยตาง ๆ (ตอมาจะเปน
คุณสมบัติดานรายของยักษะ) นอกจากนั้นยังปรากฏช่ือของเทพท่ีมีความเก่ียวของกับยักษะโดยตรง
แลว คือ กุเวร โดยเปนเจาแหงรากษส และนามดังกลาวนี้จะสงอิทธิพลใหกับคติความเช่ือเร่ืองยักษะ
ตอ ๆ มา 
 ตอมาในสมัยพราหมณะ-อุปนิษัท คติความเชื่อเร่ืองยักษะปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน  
โดยปรากฏคําวา ยักษะเปนคร้ังแรกในสมัยนี้ โดยปรากฏอยูในคัมภีร Jaiminiya Brahmana วาเปน
วิญญาณท่ียิ่งใหญ เกี่ยวของกับกุเวร โดยกลาวถึงกุเวร หรือ ไวสรรวรรณ วาเปนเจาแหงรากษสและ
ภูติผีปศาจท้ังปวง อีกท้ังยังเปนผูดูแลทรัพยสมบัติ ซ่ึงสมัยตอ ๆ มาคุณสมบัติดังกลาวจะเปน
คุณสมบัติท่ีติดตัวของกุเวร 
 ยุคสมัยตอมาในชวงยุคมหากาพย คติความเช่ือเร่ืองยักษะปรากฏใหเห็นอยางตอเนื่อง
ในวรรณกรรมของอินเดีย โดยปรากฏเร่ืองราวกับกับยักษะในทั้งเร่ือง รามายณะ และมหาภารตะ 
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โดยรามายณะกลาวถึง ราวณะ นา เปนผูครองเมืองลงกา  และเปนผูปกครองครองเหลารากษส มี
ความสัมพันธกับกุเวร สวนมหาภารตะกลาวถึงสถานะของยักษะวายักษะนั้นอยูในกลุมท่ีอยูต่ํากวา
พวกเทวดา แตอยูเหนือกลุมพวกผีและภูติ บอยครั้งปรากฏอยูในปา มีความออนโยนและดุรายดั่ง
เชนพวกรุกขเทวดา 
 ในยุคปุราณะถือเปนจุดสูงสุดทางดานวรรณกรรมของศาสนาฮินดู มีการเขียนคัมภีร
ปุราณะ ซ่ึงในสมัยดังกลาวปรากฏภาพใหเห็นอยางชัดเจนในดานการนับถือเคารพบูชา เกิดการ
แขงขันกันระหวางลัทธิตาง ๆ ในศาสนา ซ่ึงเทพท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับคติยักษะในสมัยนี้ไดแก 
กุเวร และคเณศ ซ่ึงในสมัยนี้จะพบไดวามีการบรรยายถึงลักษณะของกุเวรและคเณศอยางชัดเจนวา 
เปนเทพท่ีมีรางกายอวนเตี้ย ทองใหญแขนขาส้ัน โดยกุเวรไดจัดใหเปนเทพแหงความอุดมสมบูรณ 
ทรัพยสมบัติ เปนเจาแหงยักษะ สวนคเณศใหมีความเก่ียวของกับผูเปนทวารบาลและเจาแหงเหลา
คณะท้ังปวง 
 ทางดานศาสนาพุทธ คติความเช่ือเร่ืองยักษะไดปรากฏอยูในพระสูตรตาง ๆ กัน เชน 
มหาสมัยสูตร เร่ืองเทวสันนิบาท หรือ อาฎานาฏิยสูตร ซ่ึงพระสูตรตาง ๆ นั้น จะกลาวถึงคุณสมบัติ
ของยักษะหรือเกี่ยวของกับยักษะเสมอ ๆ โดยในพระสูตรตาง ๆ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับยักษะ โดยรวม
แลวนั้นจะกลาวถึงยักษะนั้นเปนศัตรูผูทําลายศาสนาแตภายหลังก็กลับใจมานับถือและปกปองพุทธ
ศาสนาอยูทุกคร้ังไป 
 ทางดานงานศิลปกรรมที่ปรากฏในศิลปะอินเดียท่ีเกี่ยวของกับคนแคระ (ยักษะ) นั้น
ปรากฏรูปแบบอยูหลากหลายแตอยางไรก็ตามประติมากรรมยักษะท่ีปรากฏจะมีรูปแบบอยูสอง
แบบดวยกันคือ ในรูปแบบของบุคคลสูงโปรงกับบุคคลอวนเต้ีย โดยปรากฏเปนเทพเจาเชนกุเวร 
คเณศ เทพชั้นรองเชน กินรี กินนร คนธรรพ และท้ังสองรูปแบบนั้นจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ
คติผูปกปองหรือเปนทวารบาล และผูมอบความอุดมสมบูรณปรากฏอยูเสมอ 
 ประติมากรรมคนแคระท่ีพบในศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากการศึกษาพบวามี
ความสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับอินเดียอยางชัดเจน ในเร่ืองการทําประติมากรรมคนแคระในสวนของ
คติผูแบกหรือผูรองรับส่ิงตาง ๆ โดยจะพบปรากฏอยูในองคประกอบตาง ๆ ของงานประติมากรรม 
สถาปตยกรรม รวมถึงคติความเช่ือสวนแนวคิดเร่ืองอ่ืน ๆ เชน เร่ืองการเปนผูเฝาประตูหรือทวาร
บาล หรือกลุมคณะก็ปรากฏพบอยูเชนเดียวกัน 
 จากท่ีกลาวมาในขางตนจะเห็นไดวาประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดี ท่ีปรากฏ
การทํารูปแบบที่ เปนบุคคลอวนเตี้ย ทองใหญ แขนขาส้ันนั้น มีรูปแบบและคติท่ีรับมาจาก
ประติมากรรมยักษะในอินเดีย ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีรวมสมัยกับทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงการทํา
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ประติมากรรมคนแคระในศิลปะทวารวดีนั้นมีคติและรูปแบบตามคุณลักษณะและตําแหนงท่ี
เหมือนกับอินเดีย ซ่ึงในศิลปะทวารวดีประติมากรรมคนแคระจะแยกไดเปน  
 1. การทําเปนผูแยกหรือผูคําจุนก็จะปรากฏในสวนของฐานอาคารหรือสวนลางท่ี
รองรับส่ิงใดส่ิงหนึ่งเสมอ และจะทําเปนประติมากรรมคนแคระนั่งแยกขา ชันเขา ใชหลังแบกหรือ
ใชมือแบกดานบนก็ได 
  2. การแสดงถึงความอุดมสมบูรณก็จะสัมพันธกับลักษณะกายภาพของคติหมอปู
รณฆฏะ คืออวน ทองใหญแขนขาส้ัน หรือมีความเกี่ยวของกับตัวมกรตามแบบอินเดีย เชน การ
ปรากฏคนแคระออกมาจากปากมกร 
 3. การทําประติมากรรมคนแคระท่ีมีองคประกอบของสัตวเชน อาจมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับคติของคณะและเทพช้ันรองท่ัวไปเชน คนธรรพ กินนรี กินนร เชนประติมากรรมคน
แคระเศียรสิงห เศียรโคหรือประติมากรรมกินรีเลนดนตรี ซ่ึงรูปแบบดังกลาวมีก็พบในประติมากรรม
คนแคระของอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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ตารางท่ี 1   รูปแบบประติมากรรมยักษะท่ีพบในศิลปะอินเดีย 
 

 เทวดาทัว่ไป มนุษยนาค กุเวร คเณศ เทพี คนแคระ สัตวผสม 

อินเดียโบราณ x x x  x x  
มถุรา x x x  x x X 
คันธาระ x  x   x  
อมราวดี x x    x  
คุปตะ- วกาฏกะ x x x x x x X 
ปลลวะ x   x  x x 
โจฬะ x   x  x x 
ปาละ x  x x x x x 

 
 
ตารางท่ี 2   รูปแบบประติมากรรมยักษะท่ีพบในศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

 เทวดาทัว่ไป มนุษยนาค กุเวร คเณศ เทพี คนแคระ สัตวผสม 

ลังกา อนุราธปุระ x x x   x  
ลังกา โปลนนารุวะ x x x   x  
ชวา ภาคกลาง x  x x x x x 
เขมร กอนเมืองพระนคร    x  x x 
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ตารางท่ี  3   รูปแบบของประติมากรรมคนแคระแบกท่ีพบในแหลงโบราณคดีตางๆ ศิลปะทวารวดี 
 

รูปแบบประติมากรรมคนแคระแบกท่ีพบ  
แหลงโบราณคดี 
สมัยทวารวด ี

เศียรมนุษย 
ยกแขนข้ึนแบก 

เศียรมนุษย 
ยกแขนจับเขา 
และยกบาแบก 

เศียรสัตว 
ยกแขนข้ึนแบก
ท้ังสองขาง 

เศียรสัตว 
ยกแขนจับเขา 
และยกบาแบก 

เมืองนครปฐมโบราณ x x  x 
เมืองโบราณคูบัว  x  x 
เมืองโบราณศรีเทพ  x  x 
เมืองโบราณอูทอง  x x  
วัดนครโกษา ลพบุรี  x   
เ มืองโบราณโคกไม
เดน 

 x   

 
ตารางท่ี 4   รูปแบบของประติมากรรมคนแคระแบบอ่ืนในแหลงโบราณคดีตาง ๆ ศิลปะทวารวดี 
 

รูปแบบประติมากรรมคนแคระท่ีพบ 
แหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี 

กุเวร เทพี คนแคระท่ัวไป ผูช่ัวราย สัตวผสม 
เมืองนครปฐมโบราณ x x x x x 
เมืองโบราณคูบัว x  x  x 
เมืองโบราณศรีเทพ   x  x 
เมืองโบราณอูทอง  x x  x 
เมืองโบราณซับจัมปา   x   
เมืองโบราณโคกไมเดน x  x   
เมืองโบราณคูเมือง x  x   
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