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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะเด่ น ของการน� ำ เสนอเนื้ อ หาบทสารคดี โ ทรทั ศ น์ ร ายการ
กระจกหกด้าน ซึ่งเป็นสารคดีขนาดสั้น ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน โดยใช้
ข้อมูลในการวิจัยจากหนังสือ “กระจกหกด้าน” เรียบเรียงโดยจุฬาพิช มณีวงค์ ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยบท
สารคดีคดั สรรจำ� นวน 59 เรือ่ ง ผลการวิจยั พบว่าบทสารคดีทกุ เรือ่ งมีวธิ กี ารนำ� เสนอเนือ้ หาเหมือนกัน คือ ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ความน�ำ เนื้อเรื่อง และความจบ กล่าวคือ ผู้เขียนมีการตั้งชื่อเรื่อง 3 แบบ ที่พบ
มากที่สุดคือการตั้งชื่อเรื่องแบบบอกเนื้อหา การเขียนความน�ำพบ 8 แบบ ที่พบมากที่สุดคือการกล่าวให้เห็นคุณค่า
ความส�ำคัญของเรื่อง เนื้อเรื่องเป็นสารคดีความรู้ทั่วไป มีการล�ำดับเรื่อง 4 แบบ ที่พบมากที่สุดคือล�ำดับเรื่องตาม
ความส�ำคัญหรือความน่าสนใจของเรื่อง ส่วนความจบพบ 8 แบบ ที่พบมากที่สุดคือจบด้วยการให้ข้อคิด ทั้งข้อคิด
ในการด�ำเนินชีวติ ทัว่ ไปและการดำ� เนินชีวติ ทีส่ มั พันธ์กบั ความเชือ่ ทางพุทธศาสนา การน�ำเสนอเนือ้ หาบทสารคดีโดยมี
องค์ประกอบที่ครบถ้วน ทุกองค์ประกอบประสานกันอย่างกลมกลืน มีการใช้วิธีการตั้งชื่อเรื่อง ความน�ำ เนื้อเรื่อง และ
ความจบทีห่ ลากหลาย อีกทัง้ นิยมการนำ� เรือ่ งทีเ่ น้นให้เห็นคุณค่าความสำ� คัญของเรือ่ ง และการจบเรือ่ งโดยแทรกทัศนะ
ที่ชวนคิด สิ่งเหล่านี้ท�ำให้การน�ำเสนอเนื้อหาบทสารคดีที่ให้ความรู้ทั่วไปมีลักษณะเฉพาะตัวที่น่าประทับใจ ซึ่งเป็น
ลักษณะเด่นประการส�ำคัญที่ท�ำให้สารคดีรายการกระจกหกด้านครองใจผู้ชมได้ยาวนานกว่าสามทศวรรษ
ค�ำส�ำคัญ: กระจกหกด้าน บทสารคดีโทรทัศน์ ลักษณะเด่น การน�ำเสนอเนื้อหา
Abstract
The purpose of this study was to examine the outstanding characteristics of content presented in a television
documentary program called “Krajokhokdan”, which is a short documentary. This program has been broadcast
on Thai TV Channel 7 since 1982. The data used for analysis were taken from the book entitled “Krajokhokdan”
(a mirror with 6 faces), complied by Chulapitch Maneewong and was firstly published in 2017. The book contains
59 selected documentaries. The results of the study showed that every documentary has the same way to present its
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content. There were four components in its presentation. These included a section of title, introduction, content, and
ending. In other words, the author had three techniques to name his/her title. The most frequently used technique was
content foretold title. Also, eight techniques were used to write an introductory section. The most frequently used
technique was giving the importance to the content. Regarding the content, it was focused on general knowledge. With
reference to the sequence of the content, there were four ways, mostly by placing the importance or the interesting of
content. The ending of the documentaries usually contains thought-provoking values for leading one’s life and ways
of living that were related to Buddhist beliefs. The presentation of content usually covers all components that were in
line with each other perfectly. Furthermore, it was shown that there were a variety of the techniques used to name the
title, introduction, content and ending. In addition, a technique of content plotting that focused on its importance was
used. Regarding the ending, it usually added some thought-provoking values. All of these resulted in the outstanding
and impressive characteristics of content of a documentary which was considered important that made this television
documentary program interesting for the TV viewers more than three decades.
Keywords: Krajokhpkdan, television documentary program, outstanding characteristics, content presentation
บทน�ำ

“กระจกหกด้าน” เป็นรายการสารคดีขนาดสั้นความยาว 15 นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน มีสารคดีออกอากาศกว่าหนึ่งหมื่นตอน นับเป็นรายการสารคดีที่ออกอากาศต่อเนื่องยาวนานที่สุด
ในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาของการสร้างสรรค์งาน รายการกระจกหกด้านได้รับรางวัลจ�ำนวนมากกว่า 24 รางวัล
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ รางวัลพระพิฆเนศทองค�ำ ประเภทรายการสารคดีส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น รางวัล
โทรทัศน์ทองค�ำ ประเภทรายการสารคดียอดเยี่ยมและรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น รางวัลเมขลา ประเภท
รายการสารคดีสนั้ ดีเด่นและรายการสารคดีความรูท้ วั่ ไปดีเด่น เป็นต้น [1] การทีร่ ายการสารคดีกระจกหกด้านออกอากาศ
ต่อเนื่องมายาวนานและได้รับรางวัลมากมาย สิ่งส�ำคัญประการหนึ่งน่าจะมาจากเนื้อหาที่ให้ความรู้อันเป็นประโยชน์
ทันสมัย และทันเหตุการณ์ โดยผ่านกลวิธีการน�ำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกลมกลืน จึงท�ำให้สารคดีมีคุณค่าและ
ชวนติดตาม การศึกษาเอกสารและงานวิจยั พบว่ามีผสู้ นใจศึกษาวรรณกรรมประเภทสารคดีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ
บทความในหนังสือพิมพ์ สารคดีท่องเที่ยว และบันทึกความทรงจ�ำหรือประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะ
ของผู้เขียนหรืองานเขียน คุณค่าในด้านเนื้อหา การใช้ภาษา ตลอดจนคุณค่าในด้านอื่นๆ อาทิ แคทรียา อังทองก�ำเนิด
[2] ศึกษา “ลักษณะเด่นของการใช้ภาษาในเรือ่ งฟืน้ ความหลังของเสฐียรโกเศศ” วรวรรณ สุกใส [3] ศึกษา “ลักษณะเด่น
ของงานเขียนน�ำเที่ยวต่างประเทศในนิตยสารท่องเที่ยวภาษาไทย พ.ศ. 2549” เป็นต้น ส่วนการศึกษารายการสารคดี
กระจกหกด้านมีผู้ศึกษาไม่มากนักและมักเน้นด้านการผลิตรายการ ได้แก่ วนิดา อธินันทน์ [4] ศึกษา “การผลิตและ
การน�ำเสนอรายการกระจกหกด้าน” และ มาลี แสงไกรรุ่งโรจน์ [5] ศึกษา “การถ่ายท�ำนอกสถานที่ : กรณีศึกษากระจก
หกด้าน” จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงเห็นได้ว่าการศึกษาวรรณกรรมประเภทสารคดีและการศึกษารายการ
กระจกหกด้านมีความน่าสนใจและมีแนวทางในการศึกษา แต่ยังไม่มีผู้ใดศึกษาลักษณะเด่นของการน�ำเสนอเนื้อหา
บทสารคดีรายการกระจกหกด้านมาก่อน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เห็นลักษณะเด่นของการน�ำเสนอ
เนื้อหา และเป็นแนวทางในการศึกษา ตลอดจนเป็นแนวทางในการเขียนบทสารคดีโทรทัศน์ให้ได้รับความนิยมต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะเด่นของการน�ำเสนอเนื้อหาบทสารคดีรายการกระจกหกด้าน
2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและแนวทางในการเขียนบทสารคดี
ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาลักษณะเด่นของการน�ำเสนอบทสารคดีโทรทัศน์รายการกระจกหกด้าน โดยใช้ข้อมูลจาก หนังสือ
เรื่อง กระจกหกด้าน เรียบเรียงโดยจุฬาพิช มณีวงค์ พิมพ์ที่ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2560
ซึ่งประกอบด้วยบทสารคดีจ�ำนวน 59 เรื่อง
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีก ารวิจัยเอกสาร (Documentary research) และเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของ
การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ก�ำหนดโครงร่างของการวิจัย
2. รวบรวมข้อมูลและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ทัง้ ข้อมูลทีเ่ ป็นทฤษฎีในการศึกษาองค์ประกอบของสารคดี
กลวิธีการน�ำเสนอสารคดี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สารคดี
3. ศึกษาทฤษฎีทางวรรณคดีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่จะน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4. วิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนด โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณกรรม ได้แก่
การวิเคราะห์ชื่อเรื่อง ความน�ำ เนื้อเรื่อง และความจบ
5. สรุปผลและเขียนรายงานผลการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องลักษณะเด่นของการน�ำเสนอเนื้อหาบทสารคดีโทรทัศน์รายการกระจกหกด้าน พบว่า ตัวบทที่ใช้
เป็นข้อมูลในการวิจยั มีรปู แบบในการนำ� เสนอตามองค์ประกอบของสารคดี คือประกอบด้วยชือ่ เรือ่ ง ความนำ� เนือ้ เรือ่ ง
และความจบ [6, 7] ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title) มีการตั้งชื่อเรื่อง 3 แบบ เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย ดังนี้
1.1 ตัง้ ชือ่ เรือ่ งแบบบอกเนือ้ หา (Descriptive Title / Lable Title) ผูเ้ ขียนตัง้ ชือ่ เรือ่ งแบบบอกเนือ้ หาอยูเ่ ป็น
จ�ำนวนมาก เช่น มาลัย, นาค, หมากรุก, ไอศกรีม, ติ่มซ�ำ, หญ้า, ปลากัด, รองเท้า, ผ้าอีสาน, พระศรีมหาโพธิ์, มวยไทย,
หลวงพ่อใหญ่-หลวงพ่อโต, ปักเป้า-จุฬา, พิพธิ ภัณฑ์ชาวกรุง, สถาบันสงฆ์สยาม, สรรพสัตว์หมิ พานต์, เมนูเนือ้ อาเซียน,
ไดโดเสาร์พันธุ์ไทย, พุทธภูมิสู่สุวรรณทวีป และจัดดอกไม้ เป็นต้น
		1.2 ตั้งชื่อเรื่องแบบฉงนสนเท่ห์ (Suspense Title) การตั้งชื่อเรื่องเช่นนี้พบไม่มากนัก เช่นเรื่อง “ยิ่งกว่า
เงินตรา” เนื้อเรื่องกล่าวถึงประวัติความส�ำคัญของปูชนียสถานที่ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นภาพอยู่บนธนบัตร
และเหรียญกษาปณ์ของไทย หรือเรื่อง “ชาติพันธุ์เมืองพระราชา” เนื้อเรื่องกล่าวถึงชนชาติต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
ราชบุรี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่สังเกตได้ว่า แม้ผู้เขียนจะตั้งชื่อเรื่องแบบฉงนสนเท่ห์ แต่ผู้เขียนจะเฉลยตั้งแต่เริ่ม
เรือ่ งว่า เรือ่ งทีจ่ ะกล่าวถึงคืออะไร เช่น เรือ่ ง “เจ้าตัวเล็ก” ผูเ้ ขียนกล่าวตัง้ แต่ตน้ เรือ่ งว่าคือสิง่ พิมพ์ฉบับย่อหรือแท็บลอยด์
ดังข้อความที่ว่า
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เจ้าตัวเล็ก
สิง่ พิมพ์ฉบับย่อ หรือแท็บลอยด์ (Tabloid) พัฒนามาจากสือ่ ทีช่ อบเสนอเรือ่ งอือ้ ฉาวเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์
ต่อมาแทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ เนื้อหาคล้ายคลึงหนังสือพิมพ์รายวัน อ่านง่าย ขนาดกะทัดรัด พกพา
สะดวก [1]
1.3 ตั้งชื่อเรื่องแบบเล่นส�ำนวน (Special Title Gimmick) พบการตั้งชื่อเรื่องแบบเล่นส�ำนวนไม่มากนัก ที่พบ
ได้แก่เรื่องเมืองสามอ่าว, เล็กดีรสโต, สวยสังหาร, รู้เฟื่องเรื่องเฟื่องฟ้า และ ฟ ฟันสะอาดจัง สังเกตได้ว่าการตั้งชื่อเรื่อง
แบบเล่นส�ำนวน ผูเ้ ขียนจะเฉลยตัง้ แต่เริม่ ต้นเรือ่ งว่าจะกล่าวถึงอะไร เช่น เรือ่ ง “เมืองสามอ่าว” ผูเ้ ขียนน�ำโดยกล่าวตัง้ แต่
ย่อหน้าแรกว่าคือ อ่าวประจวบ อ่าวมะนาว และอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังข้อความที่ว่า
เมืองสามอ่าว
ดินแดนด้ามขวานทองของไทยที่มีอ่าวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเรียงรายติดกัน 3 อ่าว แต่งเติมด้วยหาดทราย
ชายทะเล และโขดหิน ผสมผสานกลมกลืนกันตามธรรมชาติ โดยมีด้านหลังเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนและพื้นที่
กั้นพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ ได้แก่ อ่าวประจวบ อ่าวมะนาว และอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1]
2. ความน�ำ (Lead) บทสารคดีรายการกระจกหกด้านที่ใช้เป็นข้อมูลการวิจัยมีการเขียนความน�ำ 8 แบบ
เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย ดังนี้
		2.1 น�ำด้วยการกล่าวให้เห็นคุณค่าความส�ำคัญของเรือ่ ง ตัวอย่างเช่น เรือ่ ง “หญ้า” น�ำด้วยการกล่าวให้เห็น
คุณค่าความส�ำคัญของหญ้าในฐานะพืชทางเศรษฐกิจว่า
		
พืชล้มลุกปกคลุมพื้นผิวโลกกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด หลากหลายสายพันธุ์ผูกพันกับสิ่งมีชีวิต
มากกว่า 1,500 ปี เจริญได้ดีในประเทศเขตร้อนอย่างไทย อ�ำนวยประโยชน์ได้ไม่น้อย มีบทบาทส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
ด้วยมูลค่าปีละหลาย ร้อยล้านบาท [1]
		2.2 น�ำด้วยการให้ค�ำนิยาม ตัวอย่างเช่น เรื่อง “วรนุส” น�ำด้วยการให้ค�ำนิยามของค�ำ “วรนุส” ว่า
		
สัตว์เลื้อยคลานขนาดกลาง ถือก�ำเนิดประมาณ 65 ล้านปีก่อนช่วงปลายยุคไดโนเสาร์ ปัจจุบันเหลืออยู่
ประมาณ 67 ชนิด ใน 3 ทวีป คือ ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา กินซากหรือสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร ปรับตัว
ได้ดี อยู่ได้ทั้งบนบกและในน�้ำ คนไทยสมัยนิยมเรียกสัตว์เลือดเย็นชนิดนี้ว่า วรนุส จากชื่อวิทยาศาสตร์ Varanus
ความแตกต่างของสายพันธุ์แยกตามถิ่นที่อยู่ ลักษณะ และการหากิน ประเทศไทยพบ 4 ชนิด ได้แก่ เหี้ย ตะกวด ตุ๊ดตู่
และเห่าช้าง [1]
		2.3 น�ำด้วยสุภาษิต ค�ำคม หรือวาทะของบุคคลส�ำคัญ ตัวอย่างเช่น เรื่อง “พุทธภูมสิ ู่สุวรรณทวีป” น�ำด้วย
การยกพุทธวัจนะของพระพุทธเจ้าที่ทรงกล่าวแก่พระอานนท์เรื่องพระธรรมวินัยว่าจะเป็นสิ่งสืบทอดพระพุทธศาสนา
ภายหลังพระองค์ปรินิพพาน เพื่อเชื่อมโยงสู่การสรุปประเด็นในความน�ำว่าจึงมีการเผยแผ่พุทธธรรมไปยังดินแดน
ต่าง ๆ ตามพุทธวัจนะของพระองค์ ดังข้อความที่ว่า
		
“อานนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสนา
ของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเรา” หลังจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ไปราว 280 ปี พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์โมริยะทรงหันมารับนับถือธรรรมแห่งพระตถาคต ทรงประกาศ
ให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่ง พระราชอาณาจักร ทรงเปลี่ยนจากการขยายพระราชอ�ำนาจด้วยสงครามและ
กำ� ลังทหารสูก่ ารเผยแผ่ธรรม ทรงจัดตติยสังคายนา ณ วัดอโศการาม นครปาฏลีบตุ ร และทรงส่งสมณทูตน�ำพระพุทธศาสนา
ออกไปเผยแผ่ยังดินแดนต่าง ๆ ถึง 9 สาย [1]
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2.4 น�ำด้วยต�ำนาน ตัวอย่างเช่น เรือ่ ง “สรรพสัตว์หมิ พานต์” นำ� ด้วยตำ� นานดินแดนหิมพานต์ซงึ่ เป็นทีอ่ ยู่
ของสัตว์หิมพานต์ไว้ว่า
			 เชือ่ ว่าแดนหิมพานต์มอี ยูใ่ นโลกเมือ่ ครัง้ ทีม่ นุษย์มบี ญ
ุ มากไปมาถึงกันได้ ครัน้ สิน้ เหล่าผูม้ บี ญ
ุ ก็เป็น
อันต้องขาดจากกัน หลังจากนั้นต้องบ�ำเพ็ญเพียรทางจิตมีฌานสมาธิดีได้อภิญญาจึงจะเดินทางไปได้ ณ ที่แห่งนั้นมีทั้ง
ยอดเขา แม่น�้ำ สระ ถ�้ำ ป่าต่าง ๆ ใหญ่โตมโหฬาร รวมทั้งสัตว์สองเท้า สี่เท้า รูปพรรณสัณฐานพิสดารอเนกประการ [1]
2.5 น�ำด้วยประวัติความเป็นมา เช่น เรื่อง “ข้าวไทย” น�ำด้วยข้อสันนิษฐานประวัติการก�ำเนิดข้าวและ
ประวัติของข้าวไทยว่า	
สันนิษฐานว่าข้าวก�ำเนิดในเขตร้อนชื้นก่อนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเป็นทวีปต่าง ๆ แผ่ขยายกระจายเป็น
อาหารหลักของคนทัว่ โลก ข้าวไทยเมล็ดยาวจัดอยูใ่ นกลุม่ สายพันธุเ์ อเชีย หรือ Indica แพร่สตู่ อนใต้ของอินเดีย ศรีลงั กา
แหลมมลายู หมู่เกาะต่าง ๆ และลุ่มแม่น�้ำแยงซีของจีน หลักฐานทางโบราณคดีที่โคกพนมดี อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี แสดงถึงชุมชนปลูกข้าวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภาพเขียนบนผนังถ�้ำหรือผนังหินอายุไม่น้อยกว่า 2,000 ปี ที่ผา
หนอนน้อย บ้านตากุม่ ตำ� บลห้อยไผ่ อำ� เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการปลูกธัญพืชคล้ายข้าวและจากการขุดค้น
ทีโ่ นนนกทา จังหวัดขอนแก่น ยังสนับสนุนสมมติฐานว่า ข้าวเริม่ ปลูกในเอเชียอาคเนย์ตงั้ แต่สมัยหินใหม่แพร่หลายไป
อินเดีย จีน ญี่ปุ่น และภูมิภาคอื่น ๆ [1]
		2.6 น�ำด้วยข้อความทีข่ ดั แย้งหรือชวนให้คดิ ตัวอย่างเช่น เรือ่ ง “ผ้างามสามผืน” น�ำด้วยการกล่าวถึงมนุษย์
ทั่วไปว่าสวมใส่ผ้าหลากหลายชนิดแต่พระภิกษุสามเณรมีผ้าเพียง 3 ผืน ดังข้อความที่ว่า
		
ความประเสริฐเหนือสัตว์ทงั้ หลายของมนุษย์คอื รูจ้ กั ละอายจึงเกิดมีเสือ้ ผ้าอาภรณ์ปกปิดร่างกายแตกต่าง
กันไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี แตกต่างกับพระภิกษุสามเณรผู้มีเพียงผ้ากาสาวพัสตร์ประกอบด้วยสบง จีวร
และสังฆาฏิ ชุดเดียวแบบเดียวสีเดียวนุ่มห่มตลอดชีวิต [1]
		2.7 น�ำด้วยเรื่องส่วนรวมไปสู่เรื่องเฉพาะ ตัวอย่างเช่น เรื่อง “ดอกไม้อาเซียน” น�ำด้วยการกล่าวถึง
ประชาคมอาเซียนว่ามีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นความแตกต่างหลายอย่าง เพื่อน�ำไปสู่เรื่องเฉพาะว่าดอกไม้ประจ�ำชาติ
ก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์นั้น ดังข้อความที่ว่า
		
ความหลากหลายผสมผสานความแตกต่าง อัตลักษณ์การรวมกลุ่มของภูมิภาคเข้มแข็ง ผลิดอกออกผล
และใบแสดงสถานะความเป็นหนึ่งเดียว ดินแดนที่ก�ำลังจะรวมกันเป็นประชาคม พ.ศ. 2558 รู้จักในชื่ออาเซียน
มีสัญลักษณ์แสดงความแตกต่างหลากหลาย รวมถึงดอกไม้ประจ�ำชาติที่ไม่ซ�้ำกัน [1]
		2.8 น�ำด้วยการยกย่องสดุดีบุคคลส�ำคัญ เช่น เรื่อง “สมานฉันท์ทุกศาสนา” น�ำด้วยการเทิดพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีว่าทรงอุปภัมภกทุกศาสนา ดังข้อความที่ว่า
		
พระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรทุกเชื้อชาติศาสนา ชุมชน
หลากหลายตั้งบ้านเรือนร้านค้าและสถานประกอบพิธีกรรมอย่างเสรี หลายแห่งอยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ [1]
3. เนื้อเรื่อง (Body/Content) เนื้อเรื่องของรายการกระจกหกด้านเป็นสารคดีขนาดสั้นประเภทให้สาระความรู้
ทั่วไป ผู้เขียนใช้การล�ำดับเรื่อง 4 แบบเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย ดังนี้
		3.1 ล�ำดับเรือ่ งตามความส�ำคัญหรือความน่าสนใจของเรือ่ ง พบการล�ำดับเรือ่ งวิธนี เี้ ป็นจ�ำนวนมาก ตัวอย่าง
เช่น เรื่อง “พระพุทธปฏิมา 5 พี่น้อง” เมื่อผู้เขียนน�ำเรื่องด้วยต�ำนานของพระพุทธปฏิมา 5 พี่น้องแล้วจึงน�ำเข้าสู่เนื้อเรื่อง
โดยกล่าวถึงพระพุทธรูปแต่ละองค์ตามล�ำดับความส�ำคัญจากองค์พี่ถึงองค์น้อง ทั้งด้านรูปพรรณสัญฐาน ประวัติ
ความเป็นมา และสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ตัวอย่างเช่น
		
พระพุทธโสธร หรือหลวงพ่อโสธร ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร คู่บ้านคู่เมือง
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แปดริ้วมานานกว่า 200 ปี เป็นพระพุทธรูปศิลปล้านช้างหรือพระลาว ปางสมาธิหล่อส�ำริดพอกปูนลงรักปิดทอง
พระวรกายแบบเทวรูป หน้าตักกว้าง 1 เมตร 65 เซนติเมตร สูง 1 เมตร 98 เซนติเมตร พระเกตุมาลาแบบปลี ข้อพระกร
ข้างขวาสวมกำ� ไล ครองจีวรแนบเนือ้ ประทับอยูเ่ หนือบัลลังก์ 4 ชัน้ ปูลาดด้วยผ้าทิพย์ หลวงพ่อโสธรองค์เดิมปางสมาธิ
ขนาดไม่ใหญ่นัก บ้างว่าหน้าตักแค่ 30 เซนติเมตร แกะหยาบจากไม้โพธิ์ บ้างว่าเป็นพระพุทธรูปหล่อส�ำริดหน้าตัก 60
เซนติเมตร ชาวบ้านเกรงว่าจะถูกขโมยจึงสร้างจ�ำลองแบบไม้ธรรมดาครอบท�ำซ�้ำเรื่อยไป ท้ายสุดโบกปูนทับ ส�ำหรับ
วัดโสธรวรารามวรวิหารสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อวัดหงส์เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเสาธงหรือวัดเสาทอน
ตอนหลังจึงเปลี่ยนเป็นวัดโสธร ในอดีตเป็นวัดราษฎร์ก่อนยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร เมื่อวันที่
8 สิงหาคม พ.ศ. 2501 ตัง้ อยูท่ ถี่ นนมรุพงษ์ห่างจากศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เนือ้ ที่ 21 ไร่
42 ตารางวา [1]
		
3.2 ล�ำดับเรื่องตามการแจกแจงชนิดย่อยของเรื่อง เช่น เรื่อง “สวยสังหาร” น�ำเรื่องด้วยการกล่าวถึง
เรื่องส่วนรวมไปสู่เรื่องเฉพาะว่าธรรมชาติมีอิทธิพลทางดีต่อมนุษย์แต่ทางร้ายก็ท�ำให้ถึงตายได้ โดยเฉพาะพืชต่าง ๆ
หลังจากนัน้ จึงเข้าสูเ่ นือ้ เรือ่ งของพันธุไ์ ม้มพี ษิ ด้วยการยกเป็นตัวอย่างแจกแจงทีละชนิด โดยแต่ละชนิดจะกล่าวถึงลักษณะ
ทางกายภาพ การเจริญเติบโต ส่วนที่เป็นพิษ และพิษ ตัวอย่าง เช่น
		
ยี่โถ เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูงประมาณ 3 เมตร ล�ำต้นเปลือกสีเทา ใบออกตามข้อต้นเล็กแคบ
หนาแข็งเรียวยาวสีเขียวเข้ม ก้านใบสั้น ดอกออกเป็นช่อทั้งดอกซ้อนและดอกลา รูปกรวย 5 กลีบอิสระ มีทั้งสีชมพูแดง
และขาว ออกดอกตลอดปี ฝักยาว เมล็ดมีขน ดูแลรักษาง่าย ทนแล้งดีมาก หากสัมผัสยางจะเกิดผื่นคันและถ้ารับประทาน
เข้าไปอาจถึงตาย [1]
		3.3 ล�ำดับตามวันเวลาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่าง เช่น เรื่อง “บนทางหลวงหมายเลข 1” น�ำด้วยการ
กล่าวให้เห็นคุณค่าความส�ำคัญของทางหลวงหมายเลข 1 ว่าเป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักเชื่อมภาคเหนือและ
ภาคกลาง เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร ปลายทางที่เหนือสุดของประเทศคือจังหวัดเชียงราย ถนนสายนี้ผ่านสถานที่
ส�ำคัญหลายแห่ง ทั้งวัดวาอาราม โบราณสถาน สายน�้ำ และขุนเขา จากนั้นจึงเข้าสู่เนื้อเรื่อง โดยกล่าวถึงสถานที่ส�ำคัญ
บนถนนสายนี้ ต ามล� ำ ดั บ เวลาที่ พ บก่ อ นหลั ง จากต้ น สายถึ ง ปลายสาย ได้ แ ก่ พระราชวั ง บางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี เขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี เขาสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ นครชุม จังหวัดก�ำแพงเพชร เจดีย์ยุทธหัตถี จังหวัดตาก พระธาตุล�ำปาง และ
เขือ่ นกิว่ ลม จังหวัดล�ำปาง กว๊านพระเยา จังหวัดพะเยา ดอยตุง จังหวัดเชียงราย สถานทีแ่ ต่ละแห่งจะกล่าวถึงทีต่ งั้ ประวัติ
หรือต�ำนาน และสิ่งที่น่าสนใจพอสังเขป ตัวอย่างเช่น
		
ถัดขึน้ ไปเป็นเขาสรรพยา เขาลูกโดดกลางทุง่ นา ตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ประวัตคิ วามเป็น
มาจากรามเกียรติ์ ตอนพระลักษณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ หนุมานเหาะไปหายาสังกรณีตรีชวา ที่เขาหลวงหรือเขาสรรพยา
มาพอกรักษาบริเวณไหล่ บนเขาเป็นที่ตั้งของวัดสรรพยาบูรณาราม พระอุโบสถ เจดีย์ และศาลาการเปรียญเก่าแก่
ลานตะกร้อมีต้นสังกรณีตรีชวา เหนือขึ้นไปเป็นหนุมานหินและถ�้ำต่าง ๆ ต่อไปถึงบึงบอระเพ็ด เป็นบึงน�้ำจืดและ
สถานเพาะพันธุ์ปลาน�้ำจืดใหญ่ที่สุดในประเทศ [1]
		3.4 ล�ำดับเรื่องตามหมวดหมู่ เช่น เรื่อง “อาหารไทย” น�ำเรื่องด้วยการกล่าวให้เห็นคุณค่าความส�ำคัญ
ของ อาหารไทยว่า ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ผนวกกับศาสตร์และศิลป์ในการประดิดประดอยตกแต่ง อาหารไทย
จึงมีเอกลักษณ์ไม่แพ้ชาติใดในโลก หลังจากนั้นจึงเข้าสู่เนื้อเรื่องอาหารไทย โดยจ�ำแนกอาหารไทยเป็นหมวดหมู่
ตามภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ในแต่ละภาคจะกล่าวถึงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ภาคนั้นพร้อมวิธีการปรุงพอสังเขป ตัวอย่างเช่น
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ภูมิประเทศ แผ่นดินด้ามขวานทองสองฟากฝั่งทะเล คนปักษ์ใต้จึงใช้กุ้งหอยปูปลาสดกับพืชผักและเครื่องปรุง
พื้นถิ่นสร้างสรรค์อาหารเอกลักษณ์เฉพาะ ส่วนใหญ่รสจัดด้วยเครื่องเทศ สมุนไพร และน�้ำบูดู ปลาสากล้างสะอาด
เคล้าเกลือหมัก 2 -3 เดือน กรองน�้ำต้มกับข่า ตะไคร้ หอมแดง ทุบใบมะกรูดฉีก มะกรูดทั้งลูก น�้ำตาลปี๊บต้มกรอง เคี่ยว
ราดบนข้าวสวย แตงกวา ถั่วฝักยาว ใบชะพลู ใบมะกรูด ตะไคร้ ดอกดาหลา มะม่วงซอย ถั่วงอกดิบเด็ดหาง เม็ดกระถิน
มะพร้าวขูดคัว่ กุง้ แห้ง และพริกป่า ได้ขา้ วย�ำ ไตปลาสดต้มในนำ�้ สะอาด กรองแล้วต้มอีก เดือดดีแล้วใส่พริกแกงไตปลา
มีพริกขี้หนูสด หอมแดง กระเทียม ตะไคร้ ขมิ้น ผิวมะกรูด พริกไทยเม็ด กะปิ โขลกละเอียด เพิ่มส้มแขกแห้ง
เนื้อปลาทูย่าง และใบมะกรูดฉีก เป็นแกงไตปลา [1]
4. ความจบ (Ending) บทสารคดีรายการกระจกหกด้านที่ใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยมีการเขียนความจบ 8 แบบ
เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย ดังนี้
		4.1 จบด้วยการให้ข้อคิด เป็นการจบเรื่องที่พบมากที่สุด มี 2 ลักษณะคือ ข้อคิดในการด�ำเนินชีวิตทั่วไป
และข้อคิดในการด�ำเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับความเชื่อทางพุทธศาสนา ตัวอย่างเช่น
		
ข้อคิดในการดำ� เนินชีวติ ทัว่ ไป เช่น เรือ่ ง “แล่นใบ” จบโดยการให้ขอ้ คิดเกีย่ วกับการด�ำเนินชีวติ อย่างรูจ้ กั
ควบคุมตนในการผ่อนหนักผ่อนเบาไว้ว่า
		
หากเปรียบวิถีชีวิตของมวลมนุษย์คล้ายคลึงเรือใบแล่นออกไปกลางทะเล การไม่รู้วิธีบังคับไม่รู้จังหวะ
ผ่อนปรน ท�ำตามใจตนเอง ไม่ตามกระแสคลื่นและสายลม นาวาชีวิตย่อมไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง [1]
		
ขอคิดในการด�ำเนินชีวติ ทีส่ มั พันธ์กบั ความเชือ่ ทางพุทธศาสนา เช่น เรือ่ ง “แว่นตา-เลนส์สมั ผัส” จบโดย
การให้ข้อคิดเกี่ยวกับการรักษากายและใจให้ผ่องใสเพื่อให้วิญญาณสู่สุคติ ดังความที่ว่า
		
แว่นตาและเลนส์สัมผัสช่วยรักษาและดูแลหน้าต่างของดวงใจอย่างเหมาะสมฉันใด การละบาปท�ำบุญ
และท�ำใจให้ผ่องใสช่วยจิตและวิญญาณที่ลุล่วงให้ไปสู่สุคติได้ฉันนั้น [1]
		
เป็นที่สังเกตได้ว่ารายการสารคดีกระจกหกด้านเป็นสารคดีที่ให้ความรู้ทั่วไป แต่ผู้เขียนเลือกการจบ
เรือ่ งโดยการให้ขอ้ คิดในการดำ� เนินชีวติ ทัว่ ไปและข้อคิดในการดำ� เนินชีวติ ทีส่ มั พันธ์กบั ความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนา
มากกว่าวิธีการอื่น ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงเนื้อเรื่องกับการจบเรื่องวิธีการนี้ได้อย่างกลมกลืนและน่าประทับใจ
		4.2 จบด้วยการเน้นย�ำ้ คุณค่าความส�ำคัญของเรือ่ ง ผูเ้ ขียนเน้นคุณค่าความส�ำคัญหลากหลายด้านขึน้ อยูก่ บั
เนื้อหาของสารคดีเรื่องนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรม พุทธศาสนา การอุปโภคบริโภค เศรษฐกิจ ธรรมชาติ
การท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ และเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น เรื่อง “ผ้าอีสาน” จบโดยการเน้นย�้ำคุณค่าความส�ำคัญ
ของผ้าอีสานในฐานะที่เป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอีสานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ว่า
		
ผ้าอีสานนับเป็นหัตถกรรมท้องถิ่นที่ใช้วัตถุดิบพื้นบ้าน ความช�ำนาญของคนทอ เพื่อให้ออกมาเป็น
ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทั้งผ้าพื้นและผ้าทอลวดลายซับซ้อนงดงามด�ำรงเอกลักษณ์ สืบทอดวิวัฒนาการเรื่อยมา จนรักษาคุณค่า
ความเป็นอีสานไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิ [1]
		4.3 จบด้วยการให้ค�ำแนะน�ำหรือตักเตือน ความจบเช่นนี้พบพอสมควร และสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่จบ
โดยการให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับความเชื่อทางพุทธศาสนา เช่น เรื่อง “ฟ ฟันสะอาดจัง” จบเรื่อง
ด้วยการแนะน�ำให้ผู้ชมรักษาศีลข้อ 4 ดังข้อความที่ว่า
		
แม้วา่ แปรงและยาสีฟนั จะวิวฒ
ั นาการมายาวนานทัง้ สารประกอบมีประสิทธิภาพและวัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ
ให้ฟันแข็งแรง ปากสะอาด หากเพิ่มการรักษาศีลโดยเฉพาะข้อ 4 คือมุสาวาทา ปากจะหอม วาจางาม สร้างคุณค่าด้วย
มธุรสวาจาย่อมมีแต่คนรักและเกิดมงคลชีวิต [1]
		4.4 จบด้วยการทิ้งท้ายให้คิดต่อ เช่น เรื่อง “ปูม้า-ปูทะเล” ผู้เขียนจบโดยการตั้งค�ำถามทิ้งท้ายให้คิดต่อว่า
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ปูท�ำรายได้ให้ประเทศมหาศาล แล้วมนุษย์ท�ำอะไรที่เป็นประโยชน์บ้าง ดังข้อความที่ว่า
		
นอกจากปู ม ้ า -ปู ท ะเลจะเป็ น สั ต ว์ น�้ำ เศรษฐกิ จ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ รายได้ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศมหาศาล
ยังช่วยรักษาระบบนิเวศของท้องทะเล แล้วมนุษย์ซึ่งยกย่องตนเป็นสัตว์ประเสริฐท�ำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมบ้าง ? [1]
		4.5 จบด้ ว ยข้ อ ความที่ ค มคายน่ า ประทั บ ใจ เช่ น เรื่ อ ง “พระศรี ม หาโพธิ์ ” ผู ้ เ ขี ย นจบด้ ว ย
การเปรียบเทียบ การแผ่กิ่งก้านสาขาของต้นศรีมหาโพธิ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้อย่างน่าประทับใจว่า
		
ตราบใดทีม่ พี ระศรีมหาโพธิจ์ ากพุทธคยาแพร่ขยายกระจายพันธุแ์ ตกกิง่ ก้านสาขาให้รม่ เงาพุทธศาสนิกชน
ทัว่ พระราชอาณาจักรสยาม ตราบนัน้ พระพุทธศาสนาและคำ� สัง่ สอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยังคงเป็น
ความนับถือศรัทธาในสังคมไทยตราบนานเท่านาน [1]
		4.6 จบด้วยการให้ความรูเ้ พิม่ เติม เช่น เรือ่ ง “หลวงพ่อใหญ่-หลวงพ่อโต” หลังจากเนือ้ หาเป็นการแจกแจง
หลวงพ่อใหญ่-หลวงพ่อโตองค์ส�ำคัญในประเทศไทยแล้ว ตอนจบเรื่องมีการให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกหลวง
พ่อใหญ่-หลวงพ่อโตว่าจะเรียกเฉพาะพระพุทธรูปอิริยาบทนั่งเท่านั้น ดังข้อความที่ว่า
		
หลวงพ่อใหญ่-หลวงพ่อโตเป็นนามทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนนิยมเรียกขานพระพุทธรูปซึง่ อยูใ่ นอิรยิ าบถนัง่ กับ
ยืนเท่านั้น ส่วนพระพุทธไสยาสน์หลายองค์ที่มีขนาดใหญ่นิยมใช้ค�ำน�ำหน้าว่า พระนอน ตามด้วยนามของวัด เช่น
พระนอนวัดโพธิ์ พระนอนวัดขุนอินทรประมูล ดังนี้ เป็นต้น [1]
		4.7 จบด้วยสุภาษิต ค�ำคม หรือวาทะของบุคคลส�ำคัญ เช่น เรื่อง “หมากรุก” จบด้วยการยกส�ำนวน
เดินไม่ดูตาม้าตาเรือมาทิ้งท้ายเพื่อให้ข้อคิดเรื่องความไม่ประมาท ความว่า
		
หมากรุกถือเป็นเกมของความสุขุมลุ่มลึก จ�ำลองการยุทธ์ไว้บนแผ่นกระดาษ เน้นการฝึกฝนให้ใช้
สติปัญญาไหวพริบ ไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาทจนพ่ายแพ้อย่างค�ำกล่าวที่ว่า เดินไม่ดูตาม้าตาเรือ [1]
		4.8 จบด้วยการยกย่องสดุดบี คุ คลส�ำคัญ เช่น เรือ่ ง “อัครศิลปิน” ผูเ้ ขียนจบเรือ่ งโดยการสดุดพี ระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทางด้านงานพระราชนิพนธ์ ไว้ว่า
		
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในฐานะ
อัครศิลปินผู้ทรงรอบรู้ในวรรณกรรมอย่างลึกซึ้ง เต็มไปด้วยแบบแผนหรือค�ำสอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ความดีงาม แสดงถึงน�้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีแก่ชาวสยามตลอดรัชสมัย [1]
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรือ่ งลักษณะเด่นของการนำ� เสนอเนือ้ หาบทสารคดีโทรทัศน์รายการกระจกหกด้านพบว่า บทสารคดี
ทุกเรื่องมีการน�ำเสนอเนื้อหาเหมือนกัน คือ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ความน�ำ เนื้อเรื่อง และความจบ
ลักษณะเด่นของการตัง้ ชือ่ เรือ่ ง คือ ผูเ้ ขียนตัง้ ชือ่ เรือ่ งหลากหลายแบบ โดยพบว่ามีการตัง้ ชือ่ เรือ่ งแบบบอกเนือ้ หา
มากที่สุด อาจเนื่องมาจากชื่อเรื่องเช่นนี้ท�ำได้ง่าย กระชับและตรงประเด็น และท�ำให้ผู้รับชมตัดสินใจได้ทันทีว่าเรื่อง
นี้อยู่ใน ความสนใจของตนหรือไม่ ส่วนการตั้งชื่อเรื่องแบบฉงนสนเท่ห์ และการตั้งชื่อเรื่องแบบเล่นส�ำนวน ท�ำให้ดึง
ความสนใจผูช้ มจาก การต้องการค้นหาคำ� ตอบหรือความสะดุดใจจากการเล่นคำ� เล่นภาษา และเป็นทีส่ งั เกตว่าเมือ่ เข้าสู่
เนือ้ เรือ่ งในความน�ำผูเ้ ขียน บทสารคดีจะเฉลยในทันทีว่าเนือ้ เรือ่ งนัน้ เกีย่ วกับอะไร เพือ่ ให้เรือ่ งกระชับและผูช้ มสามารถ
ตัดสินใจได้รวดเร็วว่าเรือ่ งอยูใ่ นความสนใจให้ตดิ ตามต่อหรือไม่ ซึง่ การตัง้ ชือ่ เรือ่ งเช่นนีเ้ หมาะสมยิง่ กับรายการสารคดี
ขนาดสั้น
ลักษณะเด่นของความนำ� ในสารคดีรายการกระจกหกด้านพบว่าผูเ้ ขียนเขียนความนำ� หลากหลายรูปแบบ โดยพบ
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การน�ำด้วยการกล่าวให้เห็นคุณค่าความส�ำคัญของเรื่องมากที่สุด ทั้งนี้เพราะรายการกระจกหกด้านเป็นรายการสารคดี
ขนาดสั้น การน�ำเรื่องเช่นนี้จะท�ำให้เข้าถึงประเด็นหลักของเรื่องได้รวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีการน�ำเรื่องแบบอื่น ๆ อีก
หลายวิธี ได้แก่ น�ำด้วยการให้ค�ำนิยาม น�ำด้วยสุภาษิต ค�ำคม หรือวาทะของบุคคลส�ำคัญ น�ำด้วยต�ำนาน น�ำด้วยประวัติ
ความเป็นมา น�ำด้วยข้อความที่ขัดแย้งหรือชวนให้คิด น�ำด้วยเรื่องส่วนรวมไปสู่เรื่องเฉพาะ และน�ำด้วยการยกย่องสดุดี
บุคคลส�ำคัญ การน�ำเรื่องหลากหลายวิธีเช่นนี้ท�ำให้ผู้ชมเพลิดเพลินและสนใจที่จะติดตามชมต่อไป
เนื้อเรื่องของรายการกระจกหกด้านเป็นสารคดีขนาดสั้นที่ให้ความรู้ทั่วไป มีลักษณะเด่นในการล�ำดับเรื่อง คือ
มีการใช้การล�ำดับเรื่องหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเรื่องเป็นส�ำคัญ เรียงจากมากไปน้อยได้แก่ ล�ำดับเรื่องตาม
ความส�ำคัญหรือความน่าสนใจของเรื่อง มักใช้กับเรื่องที่เป็นการบรรยายให้ความรู้ทั่วไปโดยเฉพาะความรู้ทางด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของสารคดีชุดนี้ ส่วนการล�ำดับเรื่องตามการแจกแจงชนิดย่อยของเรื่อง
มักใช้กับเรื่องที่มีการแจกแจงชนิดย่อย ๆ ซึ่งมีความส�ำคัญเท่าเทียมกัน การล�ำดับเรื่องตามวันเวลาหรือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น มักใช้กับเรื่องที่มีประวัติ ความเป็นมา หรือพัฒนาการ และการล�ำดับเรื่องตามหมวดหมู่ มักใช้กับเนื้อเรื่อง
ที่มีการจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่แล้วค่อยแจงชนิดย่อยของแต่ละหมวดหมู่นั้น ๆ
ความจบของบทสารคดีรายการกระจกหกด้านมีลกั ษณะเด่น คือ มีการใช้ความจบหลายวิธี เรียงจากมากไปน้อย
ได้แก่ จบด้วยการให้ขอ้ คิด ทัง้ ข้อคิดในการด�ำเนินชีวติ ทัว่ ไป และการด�ำเนินชีวติ ทีส่ มั พันธ์กบั ความเชือ่ ทางพุทธศาสนา
จบด้วยการเน้นคุณค่าความส�ำคัญของเรื่อง จบด้วยการให้ค�ำแนะน�ำหรือตักเตือน จบด้วยการทิ้งท้ายให้คิดต่อ
จบด้วยข้อความที่คมคาย น่าประทับใจ จบด้วยการให้ความรู้เพิ่มเติม จบด้วยสุภาษิต ค�ำคม หรือวาทะของบุคคลส�ำคัญ
และจบด้วยการยกย่องสดุดีบุคคลส�ำคัญ ความจบที่หลากหลายช่วยให้เรื่องมีความหลากรสและสร้างความประทับใจ
ได้หลากหลายรูปแบบ และสังเกตได้ว่า ความจบเป็นพื้นที่เดียวที่ผู้เขียนเลือกใช้ในการแสดงทัศนะ ไม่ว่าจะเป็น
การให้ข้อคิด ให้ค�ำแนะน�ำหรือตักเตือน หรือทิ้งท้ายให้คิดต่อ
การทีส่ ารคดีขนาดสัน้ ประเภทให้ความรูท้ วั่ ไปมีองค์ประกอบทีค่ รบถ้วน และทุกองค์ประกอบมีการประสานกัน
อย่างกลมกลืน มีการเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการน�ำเรื่องที่เน้นให้เห็นคุณค่าความส�ำคัญของ
เรื่อง และการจบเรื่องโดยแทรกทัศนะที่ชวนคิด สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะเด่นของการน�ำเสนอเนื้อหาบทสารคดีโทรทัศน์
รายการกระจกหกด้ า น และเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ร ายการสารคดี ข นาดสั้ น ประเภทให้ รู ้ ทั่ ว ไปมี ลั ก ษณะพิ เ ศษ
ที่น่าประทับใจ และครองใจผู้ชมมายาวนานกว่าสามสิบปี
ข้อเสนอแนะการวิจัย
การวิจยั นีไ้ ม่ได้ศกึ ษาลักษณะเด่นของการใช้ภาษาในบทสารคดีโทรทัศน์รายการกระจกหกด้าน และไม่ได้ศกึ ษา
พัฒนาการของบทสารคดีรายการดังกล่าว หากมีการศึกษาในประเด็นเหล่านี้จะช่วยให้เห็นลักษณะเด่น ตลอดจนเป็น
แนวทางในการเขียนสารคดีขนาดสั้นประเภทให้ความรู้ทั่วไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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