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บทคัดยอ
 การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงคของการวิจัยมี 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะเรื่องสั้นสมัยรัชกาลที่ 7 

ในดานเนื้อหา 2) เพื่อศึกษาลักษณะเรื่องสั้นสมัยรัชกาลที่ 7 ในดานรูปแบบ และ 3) เพื่อศึกษาลักษณะเรื่องสั้นสมัยรัชกาลที่ 7 ในดาน

กลวิธีในการแตงขอบเขตของการวิจัยผูวิจัยไดศึกษาเร่ืองสั้นไทยในนิตยสารที่พิมพในสมัยพระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2469-2475) 

จากนิตยสารที่มีการตีพิมพเรื่องสั้นไทยจํานวน 4 ฉบับ คือ เสนาศึกษาและแผวิทยาศาสตรรายเดือน จํานวนเรื่องสั้นที่ศึกษา 21 เรื่อง 

ไทยเขษม รายเดือน จํานวนเรื่องสั้นที่ศึกษา 18 เรื่อง เริงรมยรายปกษ จํานวนเรื่องสั้นที่ศึกษา 41 เรื่อง และสุภาพบุรุษรายปกษ จํานวน

เรื่องสั้นที่ศึกษา 7 เรื่อง รวมเรื่องสั้นทั้งหมด 87 เรื่อง จากผลงานของนักเขียน 55 คนโดยการนําเสนอผลการวิจัยใชวิธีการใชการนํา

เสนอผลการศึกษาคนควาแบบพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการวิเคราะหเรื่องสั้นของไทยสมัยรัชกาลที่ 7 ดานเนื้อหา

พบวาเร่ืองสัน้สมยัรัชกาลที ่7 มเีนือ้หาเกีย่วกบัความรักและครอบครัวมากทีส่ดุ รองลงมาเปนเนือ้หาเกีย่วกบัเศรษฐกจิ สงัคมและปญหา

สังคมและเนื้อหาดานอื่นๆ คือเนื้อหาตลก ขบขัน สวนเนื้อหาเกี่ยวกับการตมตุน พบนอยที่สุด 2) ผลการวิเคราะหเรื่องสั้นไทยสมัย

รัชกาลที ่7 ดานรูปแบบพบวาเร่ืองสัน้สมยัรัชกาลที ่7 มรูีปแบบเรือ่งสัน้สมยัใหมมากท่ีสดุ รองลงมาเปนรูปแบบเร่ืองสัน้ผสมผสาน สวน

รูปแบบเรื่องสั้นแนวนิทานพบนอยที่สุด 3) ผลการวิเคราะหเรื่องสั้นไทยสมัยรัชกาลที่ 7 ดานกลวิธีในการแตง 3.1) กลวิธีการสรางโครง

เร่ือง พบวา การเปดเร่ืองไดพฒันาขึน้จากยคุกอน โดยนกัเขยีนเลอืกใชลกัษณะการเปดเร่ืองท่ีหลากหลายขึน้ ทัง้รูปแบบของการสนทนา

และพรรณนา รวมทัง้การเปดเร่ืองแบบนทิาน อนัแสดงใหเหน็ถงึแนวคดิผสมผสานระหวางขนบการเลาเร่ืองแบบเดมิและแบบใหม 3.2) 

กลวิธีในการนําเสนอแนวคิด พบวา การนําเสนอแนวคิดของนักเขียนในยุคนี้ สวนใหญยังคงนําเสนอเกี่ยวกับปญหาสวนตัว เชน เรื่อง

ครอบครัว ความรกั แตกเ็ริม่มเีร่ืองสัน้จํานวนหนึง่ท่ีนาํเสนอแนวคดิเกีย่วกบัปญหาสงัคม อนัเปนพืน้ฐานของการสรางเร่ืองสัน้ในยคุตอ

มา 3.3) กลวิธีการสรางตัวละคร พบวาปรากฏทั้งตัวละครประเภทบุคลิกภาพเดียว (แบบแบน) และตัวละครประเภทหลายบุคลิกภาพ 

(แบบกลม) ซึ่งตัวละครประเภทหลัง เริ่มไดรับความนิยมมากขึ้น 3.4) กลวิธีในการสรางฉากและบรรยากาศ พบวา เรื่องสั้นในยุคนี้ไม

คอยใหความสําคัญกับการสรางฉากและบรรยากาศมากนัก เนื่องจากผูเขียนไมถือเปนเงื่อนไขสําคัญที่สงผลตอการดําเนินเรื่อง เพราะ

มักยึดโยงกับตัวละครมากกวา 3.5) กลวิธีในการเลาเรื่อง พบวา เรื่องสั้นในยุคนี้ มีการใชมุมมองหรือกลวิธีในการเลาเรื่อง 2 ลักษณะ 

คือ มุมมองของผูเลาเรื่องที่ปรากฏในฐานะตัวละครในเรื่อง โดยผูเลาอาจเปนผูรูแจงทุกประการ หรืออาจรูรายละเอียดเฉพาะเรื่องราว

ของตัวละครเทานั้น
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ABSTRACT
 The purposes of thisqualitative research were to study the contents of short stories, to find out their types, 

and to investigate the techniques of writing short stories in the reign of King Phrapokklaochaoyuhua 

(B.E. 2469-2475). There were total 87 stories printed in four magazines i.e., twenty-one stories in monthly 

Senasueksa and Phaewittayasart, eighteen stories in monthly Thaikamer, fourty-one stories in semimonthly 

Roengrom, and seven stories in semimonthly Suphapburut. All these stories were written by fifty-five writers. 

Descriptive analysis was used to reveal the research results. 

 The research results were as follows: 1) For the short stories in the aspect of their contents, it was found 

that the stories involved with love and family were most found. The stories involved with economy, society, 

social problems, and humor were somewhat found, while the stories about fraud were least found. 2) For the 

short stories in the aspect of their types, it was found that there were seven types of stories in this reign. 

Modern short stories were most found. Mixed short stories were somewhat found, while fable short stories 

were least found. 3) The results of analyzing the stories in the aspect of writing techniques revealed that: 

3.1) For techniques of creating the stories’ structure, it was found that opening science of the stories were 

different from the previous era, that is, the writers uses different ways of opening the stories i.e., conversation, 

description, and fable. This reflected mixed concept between old and new customs of telling the stories. 

3.2) For techniques of presenting their concept,it was found that most of them presented the stories about 

their personal problems such as family, and love. However some of the stories were about social problems 

that were the basic data for creating the present stoies. 3.3) For techniques of creating story characters, it 

showed that the characters with both one characteristic and more characteristics were found by which the 

latter was favorably received. 3.4) For creating of setting scenes and atmospheres, it was found that the writ-

ers slightly put importance on scene and atmosphere. This was because they did not affect the stories pre-

sentation, but the stories always stick relied on the characters. 3.5) For techniques of telling the stories, it was 

found that there were two features of the writers’ points of views or techniques of telling the stories at present 

i.e., the tellers knowing everything in the story, and the tellers acting as the characters of the stories.

 Keywords : Analysis ; short Stories  ;  King Rama 7
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บทนํา
 สมัยรัชกาลท่ี 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

เปนเวลาที่สังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงอยางมาก ท้ังในดาน

สงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงและการปกครอง ท้ังนีอ้าจเนือ่งมาจาก

ปจจัยตางๆ ที่เปนผลกระทบจากภายนอก เชน สงครามโลกครั้ง

ที่ 1 ซึ่งสงผลตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมในเวลานั้น อันเปนผล

มาจากสภาวการณเศรษฐกิจตกตํ่าท่ัวโลก ในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู หัว ไทยไดรับผลกระทบจาก

สงครามโลกครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2457-2462) เชนเดียวกับประเทศ

ตางๆทั่วโลก อันสงผลกระทบกระเทือนถึงสถานะทางเศรษฐกิจ

ตกตํ่าอยางรุนแรง Sutthiphan, kutthraranon. [1] จากสภาพ

เศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 นี้ ทําให

สงผลกระทบโดยตรงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัว กลาวคือ นับต้ังแตกาวแรกที่พระบาทสมเด็จพระ

ปกเกลาเจาอยูหวั ขึน้ครองราชยสมบติั พระองคกต็องทรงเผชญิ

กบัวกิกฤตการณทางเศรษฐกจิอยางหนกัทีเ่ปนปญหาเฉพาะหนา 

ในขณะท่ีตองทรงเผชญิกบัปญหาทางดานการเมอืง ความขดัแยง

ทางดานความคิดระหวางระบบประชาธิปไตย Sutthiphan, 

kutthraranon. [1] จากสภาพปญหาตางๆประกอบไปกับแนว

คดิใหมๆ  ซ่ึงรับมาจากตะวันตก โดยกลุมนกัศกึษา ปญญาชน ที่

เปนนักเรียนนอก โดยเฉพาะแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย ซึ่ง

ไดเติบโตมากขึ้น จนกระท่ังไดพัฒนาไปสูการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองครั้งยิ่งใหญในป พ.ศ. 2475 

 นอกเหนอืจากการเปลีย่นแปลงทางดานสงัคมและการเมอืง

แลว ในดานวัฒนธรรมและวถิชีวีติความเปนอยูของคนไทยกน็บั

ไดวา ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากเชนเดียวกัน ระยะนี้เปนชวงที่

วฒันธรรมตะวันตกไหลบาเขามาอยางตอเนือ่ง และสงผลกระทบ

อยางต อความเป นอยู ของผู คนในหลายดาน รวมไปถึง

การสรางสรรคงานศลิปวรรณกรรมกน็บัไดวามกีารเปลีย่นแปลง

และพัฒนาการที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง ซ่ึง Saithip, nukulkit. 

[2] ไดกลาวไววา หลงัจากรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พรจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวเปนตนมาจนถึงยุคปจจุบันนี้ วิถีชีวิตของคนไทยมี

ลกัษณะเปลีย่นแปลงไปจากเดมิมาก ทัง้นีเ้ปนผลสบืเนือ่งมาจาก

ความเจริญกาวหนาทางวทิยาศาสตร และเทคโนโลย ีในดานการ

อานวรรณกรรมก็เชนกัน คนไทยจากรัชกาลที่ 5 เปนตนมาแลว 

ตองการอานหรือฟงเร่ืองเลามเีหตุผลและเปนเร่ืองราวทีม่ลีกัษณะ

คลายกบัเร่ืองท่ีเขาสามารถพบเหน็ไดในชวีติจริง เมือ่วรรณกรรม

ไทยเดิมไมสามารถสนองความตองการของผูอานยุคใหมได จึง

มีผลทําใหพวกคนไทยสมัยใหมท่ีไดรับการศึกษาจากตะวันตก

เริ่มคิดหารูปแบบวรรณกรรมใหมขึ้น

 กลาวเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานวรรณกรรมในชวง

สมัยนี้ผูรูทางวรรณกรรมสวนใหญเห็นพองตองกันวาเปนระยะ

แรกเร่ิมของการปรับเปลี่ยนแนวการเขียนวรรณกรรมสมัยใหม 

จากลกัษณะรูปแบบเนือ้หาท่ีคอนขางจะมอีทิธิพลของวรรณกรรม

ตะวันตกอยูคอนขางมาก มาสูแนวการเขียนที่มีความเปนไทย

มากข้ึน ทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหาดังที่ Boonleau thep-

payasuwan, m.l. [3] ไดกลาวถึงความกาวหนาของนวนิยาย

และเร่ืองสั้นไววา วรรณกรรมสองชนิดนี้ ตองยอมรับกันวามี

ความกาวหนาข้ึนในรัชกาลที ่7 และสมยัตอมาจนถงึเลกิสงคราม

มหาเอเชียบูรพา ซึ่ง Thida, Mosikrat. [4] ไดแสดงความคิด

เห็นท่ีสอดคลองกนัวานวนยิายและเร่ืองสัน้พฒันาเจริญกาวหนา

เปนอันมาก จากงานแปลสูงานแตงใหม ซึ่งยังคงมีลักษณะลอก

เลียนแบบและดัดแปลงมาจากตะวันตก เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 7 

ตั้งแตป พ.ศ. 2469 เปนตนมา หันมานิยมเร่ืองที่แตงใหมท่ีมี

ลักษณะเปนไทย ๆ ใชตัวละครเปนคนไทย และใชเหตุการณที่

เกิดขึ้นในประเทศไทยประกอบเรื่อง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

ของ Suwannee, Warathorn. [5] ที่พบวาวรรณกรรมประเภท

นวนิยายและเรื่องสั้นรุงเรืองขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 และตอมาจน

สิ้นสงครามมหาเอเชียบูรพา บทประพันธในสมัยนี้ แสดงใหเห็น

ความเปลีย่นแปลงในดานความจริงมากขึน้ และมสีาระยิง่ขึน้ เปน

ระยะที่ความนิยมนวนิยายแปลนอยลง สําหรับนวนิยายที่แปล

ข้ึนใหม เร่ิมมีลักษณะเปนตนเองมากข้ึนกวาแตกอน คือมีตัว

ละครเปนไทยลวน และใชเหตุการณท่ีเปนจริงในประเทศไทย

ประกอบในเร่ือง ลกัษณะวรรณกรรมสมยัรัชกาลที ่7 จะแตกตาง

จากพัฒนาการของวรรณกรรมกอนหนานี้ ดังท่ี Suwannee, 

Warathorn. [5] ไดตั้งขอสังเกตไว สรุปไดวา วิวัฒนาการการ

ประพันธไทยที่เขาสูยุคนวนิยายเปนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อยางชา ๆ คอยเปนคอยไป กลาวคือ ในขณะที่มีวรรณกรรมใน

แบบแผนใหมเขามาเผยแพร วรรณกรรมในแบบเกากย็งัคงมอียู 

วรรณกรรมไทยในยุคนี้มีความตื่นตัวมากโดยมีการรับรูปแบบ

งานเขียนตะวันตกในหลายลักษณะมาสูวงวรรณกรรมไทย เชน 

เรื่องสั้น นวนิยาย แตงานเขียนในรูปแบบใหมนี้ยังคงมีกลิ่นอาย
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ของวรรณกรรมตะวันตกใหเห็นอยู ดังเชน นวนิยายแปลงหลาย

เร่ือง เชน เร่ืองแพรดํา ที่ไดรับอิทธิพลมาจากภาพยนตรตาง

ประเทศ รวมทั้งเรื่องเกาะกากี ที่มีลักษณะซึ่งแสดงวาเลียนแบบ

จากนวนิยายภาษาตะวันตกประเภทเดียวกันคือ เร่ืองสาวสอง

พันป นวนิยายสวนใหญในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6 นี้ยังมี

แนวเรื่องเพอฝน จนกระทั่งเมื่อถึงสมัยประมาณ พ.ศ. 2472 อัน

เปนชวงตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว หมอม

เจาอากาศดําเกิง ระพีพัฒน ไดสรางสรรค นวนิยายเรื่อง “ละคร

แหงชีวิต” ขึ้น นวนิยายเรื่องนี้ไดรับการยอมรับวา เปนนวนิยาย

ที่มีลักษณะเปนไทยมากที่สุด ไมเพียงเฉพาะงานเขียนประเภท

นวนยิายเทานัน้ แตในดานวรรณกรรมประเภทเรือ่งสัน้ซ่ึงเปนรูป

แบบงานเขียนสมัยใหมอีกรูปแบบหนึ่ง ก็มีการเปลี่ยนแปลงเชน

เดยีวกนั จากงานวจิยั เร่ือง “ววิฒันาการของเร่ืองสัน้ในเมอืงไทย

ตั้งแตแรกจนถึงพ.ศ. 2475” โดย สุดารัตน เสรีวัฒน ไดแสดง

ใหเห็นวา เร่ืองสั้นเปนรูปแบบวรรณกรรมที่รับมาจากตะวันตก 

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยเขามาในรูปของวรรณกรรมแปลและแปลง 

จากนั้นก็คอยๆพัฒนาเปนงานเขียนที่มีลักษณะเปนไทยมากขึ้น 

ทั้งนี้งานวิจัยดังกลาวไดตั้งขอสังเกตวา ปจจัยท่ีทําใหงานเขียน

เร่ืองสัน้ในระยะนีไ้ดรับความนยิม นอกเหนอืจากเปนรูปแบบงาน

เขียนท่ีสอดคลองกับรสนิยมของคนสมัยใหมแลวเหตุผลอีก

ประการหนึ่งก็คือ เร่ืองสั้นเปนรูปแบบวรรณกรรมท่ีมีลักษณะ

ใกลเคียงนิทานซึ่งเปนวรรณกรรมเรื่องเลาดั้งเดิมของไทย ทั้งใน

ดานแนวการเขยีน ตลอดจนวธีิการเลาเร่ืองและการเสนอแนวคดิ 

ฉะนัน้เมือ่มกีารนาํเอารูปแบบของเร่ืองสัน้เขามา จึงคอยๆพฒันา

ปรับเปลี่ยนใหมีลักษณะสอดคลองกันระหวางรูปแบบเกาอัน

เปนตนเคาของเรื่องสั้นคือนิทาน และรูปแบบใหมคือเรื่องสั้นดัง

จะเห็นไดจากเร่ืองสั้นทั้งหลายท่ีปรากฏในงานวิจัยชิ้นนี้ ที่มี

ลักษณะของการผสมผสานระหวางวรรณกรรมท้ังสองแบบดัง

กลาวมาแลว เร่ืองสั้นในระยะแรกท่ีลงพิมพในวชิรญาณวิเศษ 

ที่มีลักษณะเปนเร่ืองสั้นชัดเจนขึ้น แมยังคงมีลักษณะบางอยาง

ของนิยาย เชนเร่ือง อิลอยปอยแอ อิเลิกเทิกลาก เปนตน ซ่ึง

สอดคลองกับความเห็นของผูรูอีกหลายทาน เชน Meunnin, 

Pratheep. [6] และ Suwathikul, Jitlada [7] ที่กลาวถึงเรื่อง

สั้นซ่ึงลงพิมพในหนังสือวชิรญาณวิเศษสอดคลองกันวายังติด

รูปการเลานิทานแบบเกาคือ คลายความเรียงรอยแกว ไมใช

เครื่องหมายคําพูด

  อยางไรก็ตาม ผลจากการวิจัยครั้งนี้ อาจกลาวไดวาเรื่อง

สัน้ในชวงสมยักอนรัชกาลที ่7 ยงัมลีกัษณะการเขยีนในรูปลกัษณ

ของนิทานคอนขางมาก ท้ังในดานกลวิธีการเลาเร่ือง การเสนอ

แนวคดิตลอดจนเนือ้หาทีย่งัไมไดฉายใหเห็นสภาพความเปนจริง

ของสังคมเวลานั้นมากนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะในเวลานั้นคนไทย

ยังไมคุนเคยกับการอานและเขียนงานประเภทนี้มากพอ ดวยวา

เปนระยะแรกเร่ิมของการรับเอารูปแบบการเขียนเร่ืองสั้นเขามา 

และปริมาณงานเร่ืองสัน้ทีเ่ขียนกย็งัไมมากพอทีจ่ะทาํใหนกัเขียน

ชาวไทยมีความชํานาญในแนวการเขียนแบบใหมนี้ได

 จากขอสังเกตขางตน ทําใหผูวิจัยต้ังขอสังเกตตอไปวาการ

เขียนเรื่องสั้นในระยะตอมา ซึ่งไดแก เรื่องสั้นที่เขียนขึ้นในสมัย

รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหัว ระหวาง พ.ศ. 2469 

ถึง พ.ศ. 2475 นาจะมีลักษณะบางประการที่แตกตางไปจากเรื่อง

สัน้ท่ีเขียนข้ึนกอนหนานีท้ั้งนีเ้พราะวาในเวลาดงักลาวนกัเขียนและ

นกัอานชาวไทยนาจะมปีระสบการณในงานเขยีนประเภทนีเ้พิม่ขึน้ 

และมีความคุนเคยกับการอาน และนิตยสารที่ตีพิมพเผยแพรใน

ชวงดังกลาวก็พบวามีปริมาณหลายฉบับนิยมตีพิมพเร่ืองสั้นของ

นกัเขยีนไทยมากขึน้ เชน นติยสารเสนาศกึษาและแผวทิยาศาสตร, 

ไทยเขษม, เริงรมย, สุภาพบุรุษ ฯลฯ นอกจากนี้ยังปรากฏวา

บรรยากาศในการอานการเขยีนเร่ืองสัน้คกึคกัมากขึน้ เห็นไดจาก

มีนิตยสารบางฉบับจัดใหมีการประกวดเรื่องสั้นขึ้น

 สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวา เร่ืองสั้นในชวงเวลาดังกลาว 

เร่ิมมีความแพรหลายและเปนที่ยอมรับ มีสถานะที่มั่นคงดังที่ 

Sangkhaphanthanon, Thanya.  [8] กลาวไววา เรื่องสั้นใน

ระยะนี้ ไดกลายเปนทางเลือกใหมของรูปแบบการเขียน

วรรณกรรมและมลีกัษณะเปน “เรือ่งอานเลน” ทีส่มบูรณแบบทัง้

ในดานโครงสรางและภาระหนาที่

 นอกจากนี้แลว ในชวงระยะเวลาดังกลาวยังปรากฏวา ไดมี

นักเขียนเรื่องสั้นบางทาน คือ สง เทภาสิต ซึ่งเปนนักเรียนนอก 

ไดนาํแบบอยางการเขยีนเร่ืองสัน้แบบตะวนัตกมาเผยแพรในงาน

เขียนของตนเอง และสามารถสรางงานเขียนที่มีลักษณะเฉพาะ

ตนมาทดลองใช ซ่ึงไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางวาเปนผู

บุกเบิกแนวการเขียนเร่ืองสั้นใหมอยางแทจริง สง เทภาสิต 

นับวาเปนผูนําเอาทวงทํานองเขียนแบบใหมและแปลกเขามาใน

เมืองไทยเปนรุนที่สอง รองจากรุนเกาคือคณะลักวิทยา ที่วาเปน

ทวงทํานองใหมและแปลกก็คือ เปนทวงทํานองแบบฝร่ัง
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ทั้งวิธีการสรางโครงเรื่องและบทสนทนา Satawathin, Jeau [9] 

อีกทั้งยังมีความคิดริเริ่มกลาที่จะแสดงออก มีแนวการเขียนเปน

ของตัวเองสง เทภาสิต สนใจจะเขียนแตเรื่องสั้นเทานั้น และเปน

นกัเขยีนประเภทเร่ืองสัน้ซ่ึงเพือ่นนกัประพนัธรวมรุนของเขาสดดุี

มาก Sawatsri, Suchat. [10] จึงอาจกลาวไดวา สง เทภาสิต 

เปนนักเขียนเร่ืองสั้นคนแรกท่ีพัฒนาแนวการเขียนของตนกาว

พนไปจากรูปแบบเร่ืองสัน้กึง่นทิานทีเ่ขยีนขึน้มากอนหนานี ้พรอม

กนันัน้กช็วนใหเกดิขอสงัเกตตอไปอกีวา นอกเหนอืจากสง เทภา

สิตแลว เร่ืองสั้นของนักเขียนคนอื่น ๆ ที่เขียนขึ้นในชวงเวลา

เดียวกัน จะมีลักษณะดังกลาวหรือวาแตกตางไปจากนี้ 

 จากขอสังเกตนี้เอง ทําใหผูวิจัยไดลองรวบรวมเร่ืองสั้นท่ี

เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2469-2475) อยูจํานวนหนึ่ง

และเมื่อลองศึกษาเชิงสํารวจอยางคราวๆก็พบวาเร่ืองสั้นที่เขียน

ขึ้นในชวงเวลานี้ มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากเร่ืองสั้นในยุค

แรกเร่ิมอยางเหน็ไดชดั คอื มกีารผสมผสานของลกัษณะเร่ืองเลา

แบบเกาหรืองานเขียนกึ่งนิทานกับลักษณะเร่ืองสั้นแบบใหมมา

ปนกันอยูคอนขางมาก และสาเหตุนี้เองที่นําไปสูความคิดที่จะ

ศกึษาใหลกึลงไปในรายละเอยีดของเร่ืองสัน้ท่ีเขยีนขึน้ในระยะนี้ 

เพราะนาจะถือไดวาเปนชวงระยะหัวเลี้ยวหัวตอของพัฒนาการ

และการคลี่คลายทางการเขียนของเร่ืองสั้นไทยที่สําคัญมาก

ชวงหนึ่ง ซึ่งยังไมมีใครศึกษาใหลึกซึ้งในลักษณะของงานวิจัยมา

กอน จะมีอยูบางเทาท่ีปรากฏคือบทความเชิงสํารวจใหเห็นภาพ

รวม ๆของเรื่องสั้นในระยะนี้คือบทความเรื่อง “เรื่องสั้นแผนดิน

สมเด็จพระปกเกลาฯ :ภาพรวมและลักษณะเฉพาะบางประการ” 

ของ Sangkhaphanthanon, Thanya. [11] แตงานเขียนชิ้นนี้

ก็ยังมีขอจํากัดในเร่ืองจํานวนเร่ืองสั้นที่นํามาศึกษา ตลอดจน

ประเดน็ท่ีศกึษากย็งัไมหลากหลายพอทีจ่ะชีใ้หเห็นวาลกัษณะของ

เรื่องสั้นสมัยรัชกาลที่ 7 มีรายละเอียดเชนใด

 ดวยเหตุผลและขอสังเกตดังท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ จึงทําให

ผูวิจยัมีแรงบันดาลใจที่จะศึกษาลักษณะเรื่องสั้นไทยสมัยรัชกาล

ที่ 7 (พ.ศ. 2469-2475) โดยวิเคราะหใหเห็นลักษณะของเรื่องสั้น

ในสมัยรัชกาลที่ 7 ทั้งในดานเนื้อหา รูปแบบ และกลวิธีการแตง 

ซ่ึงผลการศึกษานอกจากจะไดพบคําตอบในสมมุติฐานดังกลาว

แลว ยงัแสดงใหเห็นถงึการเปลีย่นแปลงคลีค่ลายในงานเขยีนเร่ือง

สั้นในระยะแรกเริ่มของไทยไดอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงคการวิจัย

 1.เพื่อศึกษาลักษณะเรื่องสั้นสมัยรัชกาลที่ 7 ในดานเนื้อหา

 2. เพือ่ศกึษาลกัษณะเร่ืองสัน้สมยัรัชกาลที ่7 ในดานรูปแบบ

 3. เพื่อศึกษาลักษณะเรื่องสั้นสมัยรัชกาลที่ 7 ในดานกลวิธี

ในการแตง

ขอบเขตการวิจัย

 ในการศึกษาวิเคราะหเร่ืองสั้นสมัยรัชกาลที่ 7 ผูวิจัยได

กําหนดขอบเขตไวดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากรในการวจัิยคร้ังนี ้ไดแก เร่ืองสัน้ไทยทีพ่มิพ

ในสมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2469-2475)

  1.2 กลุมตวัอยาง กลุมตัวอยางทีผู่วิจัยใชในการวจัิยคร้ัง

นี้ ไดแก เรื่องสั้นไทยในนิตยสารที่พิมพในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2469-2475) จากนิตยสารที่มีการตี

พิมพเรื่องสั้นไทยจํานวน 4 ฉบับ ดังนี้

    1.2.1 เสนาศกึษาและแผวทิยาศาสตรรายเดอืน จํานวน

เรื่องสั้นที่ศึกษา 21 เรื่อง

    1.2.2 ไทยเขษม รายเดือน จํานวนเร่ืองสั้นท่ีศึกษา 

18 เรื่อง

    1.2.3 เริงรมย รายปกษ จํานวนเร่ืองสั้นที่ศึกษา 

41 เรื่อง

    1.2.4 สุภาพบุรุษ รายปกษ จํานวนเร่ืองสั้นที่ศึกษา 

7 เรื่อง

 รวมทั้งหมดจํานวน 87 เรื่อง จากผลงานของนักเขียน 55 คน

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวจัิยนีเ้ปนการวจัิยเชงิคณุภาพ (Qualitative research) 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรูดานเร่ืองสั้นจาก

เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นก็ศึกษาตนฉบับเรื่อง

สัน้ทีต่พีมิพเผยแพรในชวงสมยัรัชกาลที ่7 นาํขอมลูมาตรวจสอบ

และวิเคราะห การนําเสนอผลการวิจัยใชวิธีการบรรยายดวย

ถอยคําเชิงพรรณนาวิเคราะห
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การเก็บรวบรวมขอมูล

  การเกบ็รวบรวมขอมลูในการวจัิยคร้ังนี ้ดาํเนนิการตามขัน้

ตอน ดังนี้

  1.  ศกึษาขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัวรรณกรรมไทย นวนยิาย 

เรื่องสั้น เรื่องสั้นในสมัยรัชกาลที่ 7

  2. เก็บรวบรวมขอมูลเร่ืองสั้นไทยสมัยรัชกาลที่ 7 จาก

เอกสาร ตํารา วารสาร นิตยสาร ไมโครฟลมจากสํานัก

หอสมุดแหงชาติ

  3. วิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม

ขอมูล วิเคราะหขอมูล

  4. สรุปผลการศึกษาและนําเสนอขอมูล การศึกษาครั้งนี้

ผูวิจัยสรุปผลการศึกษาและนําเสนอขอมูลเชิงพรรณนา

วิธีการดําเนินการวิจัย

 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจัยจะใชวธีิการในการดาํเนนิการศกึษา

และคนควาตามขั้นตอนนี้

 1. ขั้นรวบรวมขอมูล

  1.1 สาํรวจและรวบรวมเร่ืองสัน้ทีต่พีมิพในนติยสารเสนา

ศึกษาและแผวิทยาศาสตร, 

 ไทยเขษม, เริงรมย และสุภาพบุรุษ ที่พิมพในชวงป พ.ศ. 2469-

2475 จากหอสมุดแหงชาติและเรื่องสั้นของนักเขียนในชวงเวลา

ดังกลาว

  1.2 รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปดานสังคมไทย 

และบรรยากาศวรรณกรรมในชวงสมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2469-

2475)

  1.3 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกรอบ

แนวคดิในการศกึษาเร่ืองสัน้ไทยในรูปแบบ กลวธีิการแตง เนือ้หา

  1.4 รวบรวมเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วของกบัการศกึษา

เรื่องสั้นไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 

 2. ขั้นวิเคราะหขอมูล

  2.1  วิเคราะหเรื่องสั้นไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 ดานเนื้อหา

   2.1.1 เนือ้หาเกีย่วกบัเศรษฐกจิและสงัคม ปญหาสงัคม

   2.1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับความรักและครอบครัว

   2.1.3 เนื้อหาเกี่ยวกับการตมตุน

   2.1.4 เนื้อหาดานอื่นๆ

  2.2 วเิคราะหเร่ืองสัน้ไทยในสมยัรัชกาลท่ี 7 ดานรูปแบบ

   2.2.1 รูปแบบเรื่องสั้นแนวนิทาน

   2.2.2 รูปแบบเรื่องสั้นสมัยใหม

   2.2.3 รูปแบบเรื่องสั้นผสมผสาน

  2.3 วิเคราะหเรื่องสั้นไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 ดานกลวิธี

ในการแตง

   2.3.1 กลวิธีในการสรางโครงเรื่อง

   2.3.2 กลวิธีในการเสนอแนวคิด

   2.3.3 กลวิธีในการสรางตัวละคร

   2.3.4 กลวิธีในการสรางฉากและบรรยากาศ

   2.3.5 กลวิธีในการเลาเรื่อง

 3. ขั้นนําเสนอผลการศึกษาคนควา

 ในการศึกษาวิเคราะหคร้ังนี้ ผูวิจัยใชการนําเสนอผลการ

ศึกษาคนควาแบบพรรณนา วิเคราะห

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยมีดังนี้

 1. ผลการวิเคราะหเร่ืองสั้นของไทยสมัยรัชกาลที่ 7 ดาน

เนื้อหาพบวาเร่ืองสั้นสมัยรัชกาลท่ี 7 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก

และครอบครัวมากที่สุด รองลงมาเปนเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 

สังคมและปญหาสังคมและเนื้อหาดานอื่น ๆ คือเนื้อหาตลก 

ขบขัน สวนเนื้อหาเกี่ยวกับการตมตุน พบนอยที่สุด

 2. ผลการวเิคราะหเร่ืองสัน้ไทยสมยัรัชกาลท่ี 7 ดานรูปแบบ

พบวาเร่ืองสัน้สมยัรัชกาลที ่7 มรูีปแบบเร่ืองสัน้สมยัใหมมากทีส่ดุ 

รองลงมาเปนรูปแบบเร่ืองสัน้ผสมผสาน สวนรูปแบบเร่ืองสัน้แนว

นิทานพบนอยที่สุด

 3. ผลการวิเคราะหเรื่องสั้นไทยสมัยรัชกาลที่ 7 ดานกลวิธี

ในการแตงพบวาเรื่องสั้นสมัยรัชกาลที่ 7 มีพัฒนาการและความ

เปลีย่นแปลงเกีย่วกบักลวธีิในการแตง โดยแยกนาํเสนอได ดงันี้

  3.1 กลวิธีในการสรางโครงเรื่องกลวิธีการสรางโครงเรื่อง 

พบวา การเปดเรื่องไดพัฒนาขึ้นจากยุคกอน โดยนักเขียนเลือก

ใชลักษณะการเปดเรื่องที่หลากหลายขึ้น เชน การใชบทสนทนา 

การบรรยาย ฉากและบรรยากาศ การแนะนาํตวัละครเอก เปนตน 

ซ่ึงแสดงใหเห็นถงึอทิธิพลของการเขยีนเร่ืองสัน้สมยัใหม แตเปน

ทีน่าสงัเกตวา เร่ืองสัน้บางเร่ืองยงัคงเปดเร่ืองโดยใชรูปแบบนทิาน 

การดาํเนนิเร่ืองใชทัง้วิธีการบรรยายและบทสนทนา เชนเดยีวกบั

ปจจุบัน โดยการใชจดหมายดําเนินเร่ืองก็นับเปนวิธีการท่ีนิยม
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เชนเดียวกัน สวนการปดเรื่องยังคงใชวิธีการตามแนวโครงสราง

ของโครงเร่ืองแบบเดมิ กลาวคอื มกันยิมจบแบบหกัมมุ เปดเผย

ความจริงที่ผูกปมเอาไว และมักจบลงดวยความสุข หลายเรื่อง

ใชวิธีการจบลงดวยบทสรุปในรูปแบบของคําประพันธ อันแสดง

ใหเห็นถึงแนวคิดผสมผสานระหวางขนบการเลาเรื่องแบบเดิม

และแบบใหม

  3.2 กลวิธีในการเสนอแนวคิดกลวิธีในการนําเสนอ

แนวคิด พบวา การนําเสนอแนวคิดของนักเขียนในยุตนี้ สวน

ใหญยังคงนําเสนอเกี่ยวกับปญหาสวนตัว เชน เร่ืองครอบครัว 

ความรัก แตก็มีเร่ืองสั้นจํานวนหนึ่งที่นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

ปญหาสังคม โดยเฉพาะทัศนะเกี่ยวกับผูหญิง แสดงใหเห็นถึง

อิทธิพลของเร่ืองสั้นตะวันตก และพัฒนาการดานแนวคิดของ    

ผูเขียนซึ่งสวนหนึ่งเปนนักเรียนนอก ตลอดท้ังสะทอนใหเห็น

สภาพสงัคมในยคุนัน้วาเร่ิมคลีค่ลายสูแนวทางประชาธิปไตยมากขึน้

  3.3 กลวิธีในการสรางตัวละครกลวิธีการสรางตัวละคร 

พบวา ในระยะตน ๆ นิยมใหตัวละครแนะนําตัวเอง ตอมาเริ่ม

นิยมใหตัวละครแนะนํากันเอง แตสวนใหญยังนิยมใชการ

บรรยายแนะนาํตวัละคร โดยมมุมองของผูเขยีน ซ่ึงลกัษณะของ

ตวัละคร มทีัง้ตวัละครประเภทบคุลกิภาพเดยีว (แบบแบน) และ

ตัวละครประเภทหลายบุคลิกภาพ (แบบกลม) ซ่ึงตัวละคร

ประเภทหลัง เริ่มไดรับความนิยมมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิด

ของนกัเขยีนทีเ่ร่ิมแสดงทัศนะอยางสมจริงเกีย่วกบัสงัคมนัน่เอง

  3.4 กลวิธีในการสรางฉากและบรรยากาศ กลวิธีในการ

สรางฉากและบรรยากาศ พบวา เรื่องสั้นในยุคนี้ไมคอยใหความ

สําคัญกับการสรางฉากและบรรยากาศมากนัก มักกลาวเพียงวา

เปนสถานที่ใด มีบรรยากาศคราวๆแบบใด ประกอบกับโดยตัว

ของฉากและบรรยากาศเอง ผูเขียนไมถือเปนเงื่อนไขสําคัญที่สง

ผลตอการดําเนินเรื่อง เพราะมักยึดโยงกับตัวละครมากกวา

  3.5 กลวธีิในการเลาเร่ืองกลวธีิในการเลาเร่ือง พบวา เร่ือง

สั้นในยุคนี้ มีการใชมุมมองหรือกลวิธีในการเลาเรื่อง 2 ลักษณะ 

คือ มุมมองของผูเลาเรื่องที่ปรากฏในฐานะตัวละครในเรื่อง โดย

ผูเลาอาจเปนผูรูแจงทกุประการ หรืออาจรูรายละเอยีดเฉพาะเร่ือง

ราวของตัวละครเทานั้น

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

  1.จากผลการวเิคราะหเร่ืองสัน้ของไทยสมยัรัชกาลที ่7 ดาน

เนื้อหาที่พบวาเรื่องสั้นสมัยรัชกาลที่ 7 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก

และครอบครัวมากที่สุด รองลงมาเปนเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 

สังคมและปญหาสังคมและเนื้อหาดานอื่น ๆ คือเนื้อหาตลก 

ขบขัน สวนเนื้อหาเกี่ยวกับการตมตุน พบนอยที่สุดที่เปนเชนนี้

อาจเปนเพราะชวง พ.ศ. 2469-2475 เปนชวงที่วรรณกรรมไทย

ไดรับอิทธิพลจากวรรณกรรมในยุคกอน ๆ ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ความรักและครอบครัว อีกทั้งสภาพสังคมขณะนั้นประเทศไทย

เพิ่งเปดประเทศไดไมนานนักเขียนจึงมักนําเร่ืองใกลตัวมาแตง

เปนเรื่องสั้น สอดคลองกับ Saithip, nukulkit. [2] ที่กลาววา

เนือ้เร่ืองในเร่ืองสัน้ยคุแรก (พ.ศ. 2430-2471) มกีารสะทอนเร่ือง

ราวหรือปญหาทีเ่กีย่วของกบัชีวติและสงัคมมากข้ึน แสดงปญหา

การเลือกคูครองผิด สะทอนใหเห็นสังคมที่มีการตมตุน สะทอน

ปญหาเร่ืองความยากจน และสอดคลองกบั Sangkhaphantha-

non, Thanya. [11] ไดกลาวถึงแนวเร่ืองในเร่ืองสั้นไทยสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาวามี 3 แนวเรื่อง คือ แนวเรื่องเกี่ยว

กับความรัก แนวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว แนวเรื่องเกี่ยวกับ

สังคม และสอดคลองกับ Thida, Mosikrat. [4] ที่ศึกษา

วรรณคดไีทยสมยัรัชกาลท่ี 7 กอนการเปลีย่นแปลงการปกครอง 

2475 พบวา เนื้อเรื่องของเรื่องสั้นและนวนิยายสมัยนี้ จําแนกได

เปน 8 ประการคือ เนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรัก อาชญากรรม การ

ผจญภยั เร่ืององิพงศาวดาร เร่ืองตลก เร่ืองเชงิวทิยาศาสตร เร่ือง

แสดงขอคิดเห็น เร่ืองใชฉากตางประเทศ และเร่ืองเกี่ยวกับ

ครอบครัว สําหรับเร่ืองเกี่ยวกับความรักไดรับความนิยมสูงสุด 

สวนเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว เรื่องแสดงขอคิดเห็น และเรื่องเชิง

วิทยาศาสตร เปนเรื่องที่ริเริ่มแตงขึ้นเปนครั้งแรกนอกจากนี้บาง

เรื่องชี้ใหเห็นเสรีภาพของสตรี ซึ่งจัดวาเปนแนวคิดกาวหนา

 2. จากผลการวเิคราะหเร่ืองสัน้ไทยสมยัรัชกาลท่ี 7 ดานรูป

แบบที่พบวาเรื่องสั้นสมัยรัชกาลที่ 7 มีรูปแบบเรื่องสั้นสมัยใหม

มากที่สุด รองลงมาเปนรูปแบบเรื่องสั้นผสมผสาน สวนรูปแบบ

เร่ืองสั้นแนวนิทานพบนอยที่สุด ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะยุค

สมยัรัชกาลที ่7 เปนยคุท่ีเร่ิมมนีกัเรียนนอกท่ีไดรับการศกึษาจาก

ตะวันตกมาขึ้น กลุมนักเรียนนอกมีการรวมตัวกันเขียนหนังสือ

นิตยสาร วารสารออกเผยแพร ทําใหผูสนใจไดรับรูปแบบการ
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เขียนจากนิตยสาร วารสารสมัยใหม รวมทั้งในสมัยรัชกาลที่ 7 

เร่ิมมีการประกวดเร่ืองสั้นในนิตยสารเริงรมย สอดคลองกับ 

Meunnin, Pratheep. [6] ที่กลาวถึงรูปแบบลักษณะการเขียน

เรื่องสั้นในยุคตนๆ วายังติดรูปการเลานิทานแบบเกา บทสนทนา

ยงัไมนยิมใชอญัประกาศแบบฝร่ัง สอดคลองกบั Rungreungsri, 

Udom. [12] ที่กลาวถึงรูปแบบเรื่องสั้นยุควชิรญาณ วามีขอที่นา

สงัเกตบางประการกลาวคอื โดยท่ัวไปเร่ืองสัน้ทีแ่ตงใหมและเร่ือง

แปลจะยาวกวายุคแรกคือมักยาวกวา 30 หนาขึ้นไป ภาษา

กะทัดรัดขึ้น บทเจรจาใกลเคียงกับปจจุบัน ลักษณะนี้ทําใหเรื่อง

สมจริงมากกวาแตกอน สอดคลองกับ Sangkhaphanthanon, 

Thanya. [11] ที่ศึกษาวรรณคดีไทยสมัยรัชกาลที่ 7 กอนการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 พบวารูปแบบของเรื่องสั้นสมัย

รัชกาลที่ 7 นิยมใชรูปแบบการเขียนจดหมายและบันทึก (ซึ่งเริ่ม

มีมาตั้งแตป พ.ศ. 2468) มากขึ้น สวนใหญมักมีขนาดสั้นตอน

เดียวจบ นอกจากนี้การเสนอเร่ืองราวจะไมเรียงลําดับกอนหลัง 

และสอดคลองกับ Saithip, Nukulkit. [2] ที่กลาวถึงรูปแบบ

ของเร่ืองสัน้ชวงหลงั พ.ศ. 2438-2471 จะพบวารูปแบบของเร่ือง

สัน้มลีกัษณะเปลีย่นไปอยางเหน็ไดชดั โครงเร่ืองเร่ิมซับซอน ชวน

ใหติดตาม การเริ่มเรื่องไมมีอารัมภบทอยางในชวงแรก แตนิยม

ขึน้ตนดวยวิธีพรรณนา รปูแบบของเร่ืองสัน้หรือรูปแบบกึง่นทิาน

กึ่งเรื่องสั้นฝรั่ง 

  3. จากผลการวิเคราะหเรื่องสั้นไทยสมัยรัชกาลที่ 7 ดาน

กลวธีิการแตงทีพ่บวามกีารคลีค่ลายในทกุองคประกอบของกลวธีิ

ในการแตงซ่ึงไดทําการศกึษาในคร้ังนี ้อนัไดแกกลวธีิในการสราง

โครงเรื่อง กลวิธีในการสรางแนวคิด กลวิธีในการสรางตัวละคร 

กลวิธีในการสรางฉากและบรรยากาศ และกลวิธีในการเลาเรื่อง 

ซ่ึงสอดคลองกับการต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยในยุค

นั้นของ Meunnin, Pratheep [6] วา ความคลี่คลายของเรื่อง

สัน้ไทยยคุบกุเบกิ อาจถอืไดวาเร่ิมตนอยางจริงจังใน พ.ศ. 2472-

2475 โดยประเด็นนี้ถือเปนเรื่องปกติที่นักเขียนตองการหลีกหนี

ความซ้ําซากจําเจ ประกอบกับการไดรับอิทธิพลจากวรรณกรรม

ตะวันตก ตลอดท้ังสภาพทางสังคมที่เปดกวางใหแสดงความคิด

เห็นผานวรรณกรรมไดมากขึ้น แมในสมัยปจจุบันก็เชนเดียวกัน 

เราจะเหน็ไดวา มกีารพยายามนาํเสนอหรือสรางสรรคกลวธีิใหม ๆ

ในงานวรรณกรรมและศิลปะแขนงอื่นอยูเสมอ 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะ 2 ประการ คือ

 1. ขอเสนอแนะในการนําความรูไปใช 

  1.1 การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดทางการวิจัย คือ เอกสาร

เร่ืองสั้นสมัยรัชกาลที่ 7 ที่เปนเอกสารปฐมภูมิ คือ วารสาร 

นิตยสารมีความเกา ไมสามารถถายเอกสารได การศึกษาขอมูล

ทุติยภูมิจากไมโครฟลมตองใชระยะเวลาในการคนหา และมีคา

ใชจายในการทําสําเนา ดังนั้นจึงควรมีการเก็บรวบรวมเร่ืองสั้น

สมัยรัชกาลที่ 7 เพิ่มมากข้ึนในรูปแบบที่สะดวกตอการใช เชน 

ถายเอกสาร หรือขอมูลดิจิตอลหรือมีการรวบรวมจัดพิมพใหม

เพื่อสะดวกตอการศึกษาของนักวรรณกรรม นิสิตนักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป

  1.2 การศกึษาคร้ังนีพ้บวามเีร่ืองสัน้จํานวนหนึง่มขีนาดยาว

มากกวา 30 หนา ซ่ึงผู วิจัยใชแนวพิจารณาตามแนวของ 

Rungreungsri, Udom. [12] ที ่กลาวถงึรูปแบบเร่ืองสัน้ยคุวชริ

ญาณ วามีขอที่นาสังเกตบางประการกลาวคือ โดยทั่วไปเรื่องสั้น

ทีแ่ตงใหมและเร่ืองแปลจะยาวกวายคุแรกคอืมกัยาวกวา 30 หนา

ขึ้นไป ภาษากะทัดรัดขึ้น บทเจรจาใกลเคียงกับปจจุบัน ลักษณะ

นีท้าํใหเร่ืองสมจริงมากกวาแตกอนซ่ึงควรนาํมาศกึษาเชงิเปรียบ

เทียบกับวรรณกรรมเร่ืองสั้นขนาดยาวที่ปรากฏในยุคตอมาเพื่อ

ศึกษาในแงพัฒนาการ

  1.3 ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถนําไปใชเปนเอกสารใน

การอางอิงเกี่ยวกับประวัติศาสตรวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 7 

และช วยส งเสริมให คนไทยตระหนักถึงความสําคัญของ

วรรณกรรมที่มีความเกี่ยวของกับสังคม การเมือง และวิถีชีวิต

ของผูคนในยุคนั้น

  2. ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรมีการศึกษาเร่ืองสั้นสมัยรัชกาลท่ี 7 ในดาน

ตาง ๆ เชน ภาพสะทอนทางสังคม วิถีชีวิต

  2.2 ควรมีการเปรียบเทียบเนื้อหา กลวิธีการแตงเรื่องสั้น

สมัยรัชกาลที่ 7 กับเรื่องสั้นในยุคอื่น

  2.3 ควรมีการศึกษากลวิธีการสรางตัวละครในเร่ืองสั้น

สมัยรัชกาลที่ 7 เปรียบเทียบกับเรื่องสั้นในยุคอื่น

  2.4 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการภาษาในเรื่องสั้นสมัย

รัชกาลที่ 7 เปรียบเทียบกับเรื่องสั้นในยุคอื่น
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