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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำลักษณะเด่นของกำรนสำเสนอเนื้อหำบทสำรคดีโทรทัศน์รำยกำร 

กระจกหกด้ำน ซ่ึงเป็นสำรคดีขนำดส้ัน ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ช่อง 7 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน โดยใช้

ข้อมูลในกำรวิจัยจำกหนังสือ “กระจกหกด้ำน” เรียบเรียงโดยจุฬำพิช มณีวงค์ ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยบท

สำรคดคีดัสรรจสำนวน 59 เรือ่ง ผลกำรวจิยัพบว่ำบทสำรคดทีกุเรือ่งมวีธิกีำรนสำเสนอเนือ้หำเหมอืนกนั คอื ประกอบด้วย

องค์ประกอบ 4 ประกำร ได้แก่ ชื่อเรื่อง ควำมนสำ เนื้อเรื่อง และควำมจบ กล่ำวคือ ผู้เขียนมีกำรตั้งชื่อเรื่อง 3 แบบ ที่พบ 

มำกที่สุดคือกำรตั้งชื่อเรื่องแบบบอกเน้ือหำ กำรเขียนควำมนสำพบ 8 แบบ ที่พบมำกที่สุดคือกำรกล่ำวให้เห็นคุณค่ำ 

ควำมสสำคัญของเรื่อง เนื้อเรื่องเป็นสำรคดีควำมรู้ท่ัวไป มีกำรลสำดับเรื่อง 4 แบบ ที่พบมำกที่สุดคือลสำดับเรื่องตำม

ควำมสสำคัญหรือควำมน่ำสนใจของเรื่อง ส่วนควำมจบพบ 8 แบบ ที่พบมำกที่สุดคือจบด้วยกำรให้ข้อคิด ทั้งข้อคิด 

ในกำรดสำเนนิชวีติทัว่ไปและกำรดสำเนนิชวีติทีส่มัพนัธ์กบัควำมเชือ่ทำงพทุธศำสนำ กำรนสำเสนอเนือ้หำบทสำรคดโีดยมี 

องค์ประกอบที่ครบถ้วน ทุกองค์ประกอบประสำนกันอย่ำงกลมกลืน มีกำรใช้วิธีกำรตั้งชื่อเรื่อง ควำมนสำ เนื้อเรื่อง และ

ควำมจบทีห่ลำกหลำย อกีทัง้นยิมกำรนสำเรือ่งทีเ่น้นให้เหน็คณุค่ำควำมสสำคญัของเรือ่ง และกำรจบเรือ่งโดยแทรกทศันะ

ที่ชวนคิด สิ่งเหล่ำน้ีทสำให้กำรนสำเสนอเน้ือหำบทสำรคดีที่ให้ควำมรู้ทั่วไปมีลักษณะเฉพำะตัวที่น่ำประทับใจ ซึ่งเป็น

ลักษณะเด่นประกำรสสำคัญที่ทสำให้สำรคดีรำยกำรกระจกหกด้ำนครองใจผู้ชมได้ยำวนำนกว่ำสำมทศวรรษ 

ค�าส�าคัญ: กระจกหกด้ำน บทสำรคดีโทรทัศน์ ลักษณะเด่น กำรนสำเสนอเนื้อหำ 

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�า

 “กระจกหกด้ำน” เป็นรำยกำรสำรคดีขนำดสั้นควำมยำว 15 นำที ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ ช่อง 7 ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน มีสำรคดีออกอำกำศกว่ำหนึ่งหมื่นตอน นับเป็นรำยกำรสำรคดีที่ออกอำกำศต่อเนื่องยำวนำนที่สุด

ในประเทศไทย ตลอดระยะเวลำของกำรสร้ำงสรรค์งำน รำยกำรกระจกหกด้ำนได้รับรำงวัลจสำนวนมำกกว่ำ 24 รำงวัล 

ทั้งจำกภำครัฐและเอกชน อำทิ รำงวัลพระพิฆเนศทองคสำ ประเภทรำยกำรสำรคดีส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น รำงวัล

โทรทัศน์ทองคสำ ประเภทรำยกำรสำรคดียอดเยี่ยมและรำยกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น รำงวัลเมขลำ ประเภท

รำยกำรสำรคดสีัน้ดเีด่นและรำยกำรสำรคดคีวำมรูท้ัว่ไปดเีด่น เป็นต้น [1] กำรทีร่ำยกำรสำรคดกีระจกหกด้ำนออกอำกำศ 

ต่อเนื่องมำยำวนำนและได้รับรำงวัลมำกมำย สิ่งสสำคัญประกำรหนึ่งน่ำจะมำจำกเนื้อหำที่ให้ควำมรู้อันเป็นประโยชน์  

ทันสมัย และทันเหตุกำรณ์ โดยผ่ำนกลวิธีกำรนสำเสนอเนื้อหำที่เหมำะสมกลมกลืน จึงทสำให้สำรคดีมีคุณค่ำและ 

ชวนตดิตำม กำรศกึษำเอกสำรและงำนวจิยัพบว่ำมผีูส้นใจศกึษำวรรณกรรมประเภทสำรคดอียูเ่ป็นจสำนวนมำก โดยเฉพำะ

บทควำมในหนังสือพิมพ์ สำรคดีท่องเที่ยว และบันทึกควำมทรงจสำหรือประสบกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อศึกษำลักษณะเฉพำะ

ของผู้เขียนหรืองำนเขียน คุณค่ำในด้ำนเนื้อหำ กำรใช้ภำษำ ตลอดจนคุณค่ำในด้ำนอื่นๆ อำทิ แคทรียำ อังทองกสำเนิด  

[2] ศกึษำ “ลกัษณะเด่นของกำรใช้ภำษำในเรือ่งฟ้ืนควำมหลงัของเสฐยีรโกเศศ” วรวรรณ สกุใส [3] ศกึษำ “ลกัษณะเด่น 

ของงำนเขียนนสำเที่ยวต่ำงประเทศในนิตยสำรท่องเที่ยวภำษำไทย พ.ศ. 2549” เป็นต้น ส่วนกำรศึกษำรำยกำรสำรคดี 

กระจกหกด้ำนมีผู้ศึกษำไม่มำกนักและมักเน้นด้ำนกำรผลิตรำยกำร ได้แก่ วนิดำ อธินันทน์ [4] ศึกษำ “กำรผลิตและ

กำรนสำเสนอรำยกำรกระจกหกด้ำน” และ มำลี แสงไกรรุ่งโรจน์ [5] ศึกษำ “กำรถ่ำยทสำนอกสถำนที่ : กรณีศึกษำกระจก

หกด้ำน” จำกเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องจึงเห็นได้ว่ำกำรศึกษำวรรณกรรมประเภทสำรคดีและกำรศึกษำรำยกำร

กระจกหกด้ำนมีควำมน่ำสนใจและมีแนวทำงในกำรศึกษำ แต่ยังไม่มีผู้ใดศึกษำลักษณะเด่นของกำรนสำเสนอเนื้อหำ 

บทสำรคดีรำยกำรกระจกหกด้ำนมำก่อน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำเรื่องดังกล่ำวเพ่ือให้เห็นลักษณะเด่นของกำรนสำเสนอ

เนื้อหำ และเป็นแนวทำงในกำรศึกษำ ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรเขียนบทสำรคดีโทรทัศน์ให้ได้รับควำมนิยมต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษำลักษณะเด่นของกำรนสำเสนอเนื้อหำบทสำรคดีรำยกำรกระจกหกด้ำน 

 2. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำและแนวทำงในกำรเขียนบทสำรคดี 

ขอบเขตของการวิจัย

 ศึกษำลักษณะเด่นของกำรนสำเสนอบทสำรคดีโทรทัศน์รำยกำรกระจกหกด้ำน โดยใช้ข้อมูลจำก หนังสือ

เรื่อง กระจกหกด้ำน เรียบเรียงโดยจุฬำพิช มณีวงค์ พิมพ์ที่สสำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เมื่อปี พ.ศ. 2560  

ซึ่งประกอบด้วยบทสำรคดีจสำนวน 59 เรื่อง 

วิธีการวิจัย

 กำรวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยเอกสำร (Documentary research) และเสนอผลกำรวิจัยในรูปแบบของ 

กำรพรรณนำวิเครำะห์ (Descriptive analysis) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. กสำหนดโครงร่ำงของกำรวิจัย

 2. รวบรวมข้อมลูและเอกสำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรวจิยัทัง้ข้อมลูทีเ่ป็นทฤษฎใีนกำรศกึษำองค์ประกอบของสำรคดี 

กลวิธีกำรนสำเสนอสำรคดี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรวิเครำะห์สำรคดี

 3. ศึกษำทฤษฎีทำงวรรณคดีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่จะนสำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 4. วิเครำะห์ข้อมูลตำมจุดมุ่งหมำยที่กสำหนด โดยใช้ทฤษฎีกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของวรรณกรรม ได้แก่  

กำรวิเครำะห์ชื่อเรื่อง ควำมนสำ เนื้อเรื่อง และควำมจบ

 5. สรุปผลและเขียนรำยงำนผลกำรวิจัยในรูปแบบของกำรพรรณนำวิเครำะห์  

ผลการวิจัย

  กำรวิจัยเรื่องลักษณะเด่นของกำรนสำเสนอเนื้อหำบทสำรคดีโทรทัศน์รำยกำรกระจกหกด้ำน พบว่ำ ตัวบทที่ใช้

เป็นข้อมลูในกำรวจิยัมรีปูแบบในกำรนสำเสนอตำมองค์ประกอบของสำรคด ีคอืประกอบด้วยชือ่เรือ่ง ควำมนสำ เนือ้เรือ่ง 

และควำมจบ [6, 7] ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

 1. ชื่อเรื่อง (Title) มีกำรตั้งชื่อเรื่อง 3 แบบ เรียงลสำดับจำกมำกไปน้อย ดังนี้

  1.1 ตัง้ชือ่เรือ่งแบบบอกเนือ้หา (Descriptive Title / Lable Title) ผูเ้ขยีนตัง้ชือ่เรือ่งแบบบอกเนือ้หำอยูเ่ป็น

จสำนวนมำก เช่น มำลัย, นำค, หมำกรุก, ไอศกรีม, ติ่มซสำ, หญ้ำ, ปลำกัด, รองเท้ำ, ผ้ำอีสำน, พระศรีมหำโพธิ์, มวยไทย, 

หลวงพ่อใหญ่-หลวงพ่อโต, ปักเป้ำ-จฬุำ, พพิธิภณัฑ์ชำวกรงุ, สถำบนัสงฆ์สยำม, สรรพสตัว์หมิพำนต์, เมนเูนือ้อำเซยีน, 

ไดโดเสำร์พันธุ์ไทย, พุทธภูมิสู่สุวรรณทวีป และจัดดอกไม้ เป็นต้น

  1.2 ตั้งชื่อเรื่องแบบฉงนสนเท่ห์ (Suspense Title) กำรตั้งชื่อเรื่องเช่นนี้พบไม่มำกนัก เช่นเรื่อง “ยิ่งกว่ำ

เงินตรำ” เนื้อเรื่องกล่ำวถึงประวัติควำมสสำคัญของปูชนียสถำนที่สสำคัญทำงพระพุทธศำสนำที่เป็นภำพอยู่บนธนบัตร

และเหรียญกษำปณ์ของไทย หรือเรื่อง “ชำติพันธุ์เมืองพระรำชำ” เนื้อเรื่องกล่ำวถึงชนชำติต่ำง ๆ ที่อำศัยอยู่ในจังหวัด

รำชบุรี เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม เป็นที่สังเกตได้ว่ำ แม้ผู้เขียนจะตั้งชื่อเรื่องแบบฉงนสนเท่ห์ แต่ผู้เขียนจะเฉลยตั้งแต่เริ่ม

เรือ่งว่ำ เรือ่งทีจ่ะกล่ำวถงึคอือะไร เช่น เรือ่ง “เจ้ำตวัเลก็” ผูเ้ขยีนกล่ำวตัง้แต่ต้นเรือ่งว่ำคอืสิง่พมิพ์ฉบบัย่อหรอืแทบ็ลอยด์ 

ดังข้อควำมที่ว่ำ
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เจ้าตัวเล็ก

 ส่ิงพมิพ์ฉบบัย่อ หรอืแทบ็ลอยด์ (Tabloid) พฒันำมำจำกสือ่ทีช่อบเสนอเรือ่งอือ้ฉำวเป็นรำยวนัหรอืรำยสปัดำห์ 

ต่อมำแทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์รำยวัน รำยสัปดำห์ เนื้อหำคล้ำยคลึงหนังสือพิมพ์รำยวัน อ่ำนง่ำย ขนำดกะทัดรัด พกพำ

สะดวก [1]

 1.3 ตั้งชื่อเรื่องแบบเล่นส�านวน (Special Title Gimmick) พบกำรต้ังช่ือเรื่องแบบเล่นสสำนวนไม่มำกนัก ที่พบ

ได้แก่เรื่องเมืองสำมอ่ำว, เล็กดีรสโต, สวยสังหำร, รู้เฟื่องเรื่องเฟื่องฟ้ำ และ ฟ ฟันสะอำดจัง สังเกตได้ว่ำกำรตั้งชื่อเรื่อง

แบบเล่นสสำนวน ผูเ้ขยีนจะเฉลยตัง้แต่เริม่ต้นเรือ่งว่ำจะกล่ำวถงึอะไร เช่น เรือ่ง “เมอืงสำมอ่ำว” ผูเ้ขยีนนสำโดยกล่ำวตัง้แต่

ย่อหน้ำแรกว่ำคือ อ่ำวประจวบ อ่ำวมะนำว และอ่ำวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังข้อควำมที่ว่ำ

เมืองสามอ่าว

 ดินแดนด้ำมขวำนทองของไทยที่มีอ่ำวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเรียงรำยติดกัน 3 อ่ำว แต่งเติมด้วยหำดทรำย 

ชำยทะเล และโขดหิน ผสมผสำนกลมกลืนกันตำมธรรมชำติ โดยมีด้ำนหลังเป็นเทือกเขำสลับซับซ้อนและพื้นที่ 

กั้นพรมแดนระหว่ำง 2 ประเทศ ได้แก่ อ่ำวประจวบ อ่ำวมะนำว และอ่ำวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1]

 2. ความน�า (Lead) บทสำรคดีรำยกำรกระจกหกด้ำนที่ใช้เป็นข้อมูลกำรวิจัยมีกำรเขียนควำมนสำ 8 แบบ  

เรียงลสำดับจำกมำกไปน้อย ดังนี้

  2.1 น�าด้วยการกล่าวให้เหน็คณุค่าความส�าคญัของเรือ่ง ตวัอย่ำงเช่น เรือ่ง “หญ้ำ” นสำด้วยกำรกล่ำวให้เหน็

คุณค่ำควำมสสำคัญของหญ้ำในฐำนะพืชทำงเศรษฐกิจว่ำ 

  พืชล้มลุกปกคลุมพ้ืนผิวโลกกว่ำ 20 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด หลำกหลำยสำยพันธุ์ผูกพันกับสิ่งมีชีวิต

มำกกว่ำ 1,500 ปี เจริญได้ดีในประเทศเขตร้อนอย่ำงไทย อสำนวยประโยชน์ได้ไม่น้อย มีบทบำทสสำคัญทำงเศรษฐกิจ 

ด้วยมูลค่ำปีละหลำย ร้อยล้ำนบำท [1]

  2.2 น�าด้วยการให้ค�านิยาม ตัวอย่ำงเช่น เรื่อง “วรนุส” นสำด้วยกำรให้คสำนิยำมของคสำ “วรนุส” ว่ำ

  สัตว์เลื้อยคลำนขนำดกลำง ถือกสำเนิดประมำณ 65 ล้ำนปีก่อนช่วงปลำยยุคไดโนเสำร์ ปัจจุบันเหลืออยู่

ประมำณ 67 ชนดิ ใน 3 ทวปี คอื ออสเตรเลยี เอเชยี และแอฟรกิำ กนิซำกหรอืสิง่มชีวีติขนำดเลก็กว่ำเป็นอำหำร ปรบัตวั 

ได้ดี อยู่ได้ทั้งบนบกและในนส้ำ คนไทยสมัยนิยมเรียกสัตว์เลือดเย็นชนิดนี้ว่ำ วรนุส จำกช่ือวิทยำศำสตร์ Varanus  

ควำมแตกต่ำงของสำยพันธุ์แยกตำมถิ่นที่อยู่ ลักษณะ และกำรหำกิน ประเทศไทยพบ 4 ชนิด ได้แก่ เหี้ย ตะกวด ตุ๊ดตู่ 

และเห่ำช้ำง [1]

  2.3 น�าด้วยสภุาษติ ค�าคม หรือวาทะของบุคคลส�าคัญ ตวัอย่ำงเช่น เรื่อง “พุทธภูมสิู่สุวรรณทวีป” นสำด้วย

กำรยกพุทธวัจนะของพระพุทธเจ้ำที่ทรงกล่ำวแก่พระอำนนท์เรื่องพระธรรมวินัยว่ำจะเป็นสิ่งสืบทอดพระพุทธศำสนำ

ภำยหลังพระองค์ปรินิพพำน เพ่ือเชื่อมโยงสู่กำรสรุปประเด็นในควำมนสำว่ำจึงมีกำรเผยแผ่พุทธธรรมไปยังดินแดน 

ต่ำง ๆ ตำมพุทธวัจนะของพระองค์ ดังข้อควำมที่ว่ำ

  “อำนนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เรำแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลำย ธรรมวินัยนั้นจักเป็นศำสนำ

ของพวกเธอทั้งหลำยโดยกำรล่วงไปแห่งเรำ” หลังจำกพระบรมศำสดำสัมมำสัมพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธปรินิพพำน 

ไปรำว 280 ปี พระเจ้ำอโศกมหำรำชแห่งรำชวงศ์โมริยะทรงหันมำรับนับถือธรรรมแห่งพระตถำคต ทรงประกำศ 

ให้พระพุทธศำสนำเป็นศำสนำแห่ง พระรำชอำณำจักร ทรงเปลี่ยนจำกกำรขยำยพระรำชอสำนำจด้วยสงครำมและ 

กสำลงัทหำรสูก่ำรเผยแผ่ธรรม ทรงจดัตตยิสงัคำยนำ ณ วดัอโศกำรำม นครปำฏลบีตุร และทรงส่งสมณทตูนสำพระพทุธศำสนำ 

ออกไปเผยแผ่ยังดินแดนต่ำง ๆ ถึง 9 สำย [1] 
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  2.4 น�าด้วยต�านาน ตวัอย่ำงเช่น เรือ่ง “สรรพสตัว์หมิพำนต์” นสำด้วยตสำนำนดนิแดนหมิพำนต์ซึง่เป็นทีอ่ยู่

ของสัตว์หิมพำนต์ไว้ว่ำ

   เชือ่ว่ำแดนหมิพำนต์มอียูใ่นโลกเมือ่ครัง้ทีม่นษุย์มบีญุมำกไปมำถงึกนัได้ ครัน้สิน้เหล่ำผูม้บีญุกเ็ป็น

อันต้องขำดจำกกัน หลังจำกนั้นต้องบสำเพ็ญเพียรทำงจิตมีฌำนสมำธิดีได้อภิญญำจึงจะเดินทำงไปได้ ณ ที่แห่งนั้นมีทั้ง

ยอดเขำ แม่นส้ำ สระ ถส้ำ ป่ำต่ำง ๆ  ใหญ่โตมโหฬำร รวมทั้งสัตว์สองเท้ำ สี่เท้ำ รูปพรรณสัณฐำนพิสดำรอเนกประกำร [1]

  2.5 น�าด้วยประวัติความเป็นมา เช่น เรื่อง “ข้ำวไทย” นสำด้วยข้อสันนิษฐำนประวัติกำรกสำเนิดข้ำวและ

ประวัติของข้ำวไทยว่ำ 

 สันนิษฐำนว่ำข้ำวกสำเนิดในเขตร้อนชื้นก่อนกำรเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเป็นทวีปต่ำง ๆ แผ่ขยำยกระจำยเป็น

อำหำรหลกัของคนทัว่โลก ข้ำวไทยเมลด็ยำวจดัอยูใ่นกลุม่สำยพนัธุเ์อเชีย หรอื Indica แพร่สูต่อนใต้ของอนิเดยี ศรลีงักำ 

แหลมมลำยู หมู่เกำะต่ำง ๆ และลุ่มแม่นส้ำแยงซีของจีน หลักฐำนทำงโบรำณคดีที่โคกพนมดี อสำเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี แสดงถึงชุมชนปลูกข้ำวสมัยก่อนประวัติศำสตร์ ภำพเขียนบนผนังถส้ำหรือผนังหินอำยุไม่น้อยกว่ำ 2,000 ปี ที่ผำ

หนอนน้อย บ้ำนตำกุม่ ตสำบลห้อยไผ่ อสำเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลรำชธำน ีเป็นกำรปลกูธญัพชืคล้ำยข้ำวและจำกกำรขดุค้น 

ทีโ่นนนกทำ จงัหวดัขอนแก่น ยงัสนบัสนนุสมมตฐิำนว่ำ ข้ำวเริม่ปลกูในเอเชยีอำคเนย์ตัง้แต่สมยัหนิใหม่แพร่หลำยไป

อินเดีย จีน ญี่ปุ่น และภูมิภำคอื่น ๆ [1]

  2.6 น�าด้วยข้อความทีข่ดัแย้งหรอืชวนให้คดิ ตวัอย่ำงเช่น เรือ่ง “ผ้ำงำมสำมผนื” นสำด้วยกำรกล่ำวถงึมนษุย์

ทั่วไปว่ำสวมใส่ผ้ำหลำกหลำยชนิดแต่พระภิกษุสำมเณรมีผ้ำเพียง 3 ผืน ดังข้อควำมที่ว่ำ

  ควำมประเสรฐิเหนอืสตัว์ทัง้หลำยของมนษุย์คอืรูจ้กัละอำยจงึเกดิมเีสือ้ผ้ำอำภรณ์ปกปิดร่ำงกำยแตกต่ำง 

กันไปตำมขนบธรรมเนียมประเพณี แตกต่ำงกับพระภิกษุสำมเณรผู้มีเพียงผ้ำกำสำวพัสตร์ประกอบด้วยสบง จีวร  

และสังฆำฏิ ชุดเดียวแบบเดียวสีเดียวนุ่มห่มตลอดชีวิต [1] 

  2.7 น�าด้วยเร่ืองส่วนรวมไปสู่เร่ืองเฉพาะ ตัวอย่ำงเช่น เรื่อง “ดอกไม้อำเซียน” นสำด้วยกำรกล่ำวถึง

ประชำคมอำเซียนว่ำมีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นควำมแตกต่ำงหลำยอย่ำง เพ่ือนสำไปสู่เรื่องเฉพำะว่ำดอกไม้ประจสำชำติ 

ก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์นั้น ดังข้อควำมที่ว่ำ

  ควำมหลำกหลำยผสมผสำนควำมแตกต่ำง อัตลักษณ์กำรรวมกลุ่มของภูมิภำคเข้มแข็ง ผลิดอกออกผล 

และใบแสดงสถำนะควำมเป็นหน่ึงเดียว ดินแดนที่กสำลังจะรวมกันเป็นประชำคม พ.ศ. 2558 รู้จักในชื่ออำเซียน  

มีสัญลักษณ์แสดงควำมแตกต่ำงหลำกหลำย รวมถึงดอกไม้ประจสำชำติที่ไม่ซส้ำกัน [1] 

  2.8 น�าด้วยการยกย่องสดุดีบุคคลส�าคัญ เช่น เรื่อง “สมำนฉันท์ทุกศำสนำ” นสำด้วยกำรเทิดพระเกียรต ิ

พระมหำกษัตริย์รำชวงศ์จักรีว่ำทรงอุปภัมภกทุกศำสนำ ดังข้อควำมที่ว่ำ

  พระมหำกษัตริย์แห่งบรมรำชจักรีวงศ์มีพระมหำกรุณำธิคุณแก่พสกนิกรทุกเชื้อชำติศำสนำ ชุมชน 

หลำกหลำยตั้งบ้ำนเรือนร้ำนค้ำและสถำนประกอบพิธีกรรมอย่ำงเสรี หลำยแห่งอยู่ภำยใต้พระบรมรำชูปถัมภ์ [1]

 3. เนื้อเรื่อง (Body/Content) เนื้อเรื่องของรำยกำรกระจกหกด้ำนเป็นสำรคดีขนำดส้ันประเภทให้สำระควำมรู้

ทั่วไป ผู้เขียนใช้กำรลสำดับเรื่อง 4 แบบเรียงลสำดับจำกมำกไปน้อย ดังนี้

  3.1 ล�าดบัเรือ่งตามความส�าคญัหรอืความน่าสนใจของเรือ่ง พบกำรลสำดบัเรือ่งวธินีีเ้ป็นจสำนวนมำก ตวัอย่ำง

เช่น เรื่อง “พระพุทธปฏิมำ 5 พี่น้อง” เมื่อผู้เขียนนสำเรื่องด้วยตสำนำนของพระพุทธปฏิมำ 5 พี่น้องแล้วจึงนสำเข้ำสู่เนื้อเรื่อง 

โดยกล่ำวถึงพระพุทธรูปแต่ละองค์ตำมลสำดับควำมสสำคัญจำกองค์พี่ถึงองค์น้อง ทั้งด้ำนรูปพรรณสัญฐำน ประวัติ 

ควำมเป็นมำ และสถำนที่ประดิษฐำนพระพุทธรูป ตัวอย่ำงเช่น

  พระพุทธโสธร หรือหลวงพ่อโสธร ประดิษฐำน ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร คู่บ้ำนคู่เมือง
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แปดริ้วมำนำนกว่ำ 200 ปี เป็นพระพุทธรูปศิลปล้ำนช้ำงหรือพระลำว ปำงสมำธิหล่อสสำริดพอกปูนลงรักปิดทอง  

พระวรกำยแบบเทวรูป หน้ำตักกว้ำง 1 เมตร 65 เซนติเมตร สูง 1 เมตร 98 เซนติเมตร พระเกตุมำลำแบบปลี ข้อพระกร

ข้ำงขวำสวมกสำไล ครองจวีรแนบเนือ้ ประทบัอยูเ่หนอืบลัลงัก์ 4 ชัน้ ปลูำดด้วยผ้ำทพิย์ หลวงพ่อโสธรองค์เดมิปำงสมำธิ

ขนำดไม่ใหญ่นัก บ้ำงว่ำหน้ำตักแค่ 30 เซนติเมตร แกะหยำบจำกไม้โพธิ์ บ้ำงว่ำเป็นพระพุทธรูปหล่อสสำริดหน้ำตัก 60 

เซนติเมตร ชำวบ้ำนเกรงว่ำจะถูกขโมยจึงสร้ำงจสำลองแบบไม้ธรรมดำครอบทสำซส้ำเรื่อยไป ท้ำยสุดโบกปูนทับ สสำหรับ

วัดโสธรวรำรำมวรวิหำรสร้ำงในสมัยกรุงศรีอยุธยำตอนปลำย เดิมชื่อวัดหงส์เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเสำธงหรือวัดเสำทอน 

ตอนหลังจึงเปลี่ยนเป็นวัดโสธร ในอดีตเป็นวัดรำษฎร์ก่อนยกฐำนะเป็นพระอำรำมหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหำร เมื่อวันที่ 

8 สงิหำคม พ.ศ. 2501 ตัง้อยูท่ีถ่นนมรพุงษ์ห่ำงจำกศำลำกลำงจงัหวดัฉะเชงิเทรำไปทำงทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ เนือ้ที ่21 ไร่ 

42 ตำรำงวำ [1]

   3.2 ล�าดับเรื่องตามการแจกแจงชนิดย่อยของเรื่อง เช่น เรื่อง “สวยสังหำร” นสำเรื่องด้วยกำรกล่ำวถึง 

เรื่องส่วนรวมไปสู่เรื่องเฉพำะว่ำธรรมชำติมีอิทธิพลทำงดีต่อมนุษย์แต่ทำงร้ำยก็ทสำให้ถึงตำยได้ โดยเฉพำะพืชต่ำง ๆ  

หลงัจำกนัน้จงึเข้ำสูเ่นือ้เรือ่งของพนัธ์ุไม้มพีษิด้วยกำรยกเป็นตวัอย่ำงแจกแจงทลีะชนดิ โดยแต่ละชนดิจะกล่ำวถงึลกัษณะ

ทำงกำยภำพ กำรเจริญเติบโต ส่วนที่เป็นพิษ และพิษ ตัวอย่ำง เช่น 

  ยี่โถ เป็นไม้พุ่มขนำดกลำง สูงประมำณ 3 เมตร ลสำต้นเปลือกสีเทำ ใบออกตำมข้อต้นเล็กแคบ 

หนำแข็งเรียวยำวสีเขียวเข้ม ก้ำนใบสั้น ดอกออกเป็นช่อทั้งดอกซ้อนและดอกลำ รูปกรวย 5 กลีบอิสระ มีทั้งสีชมพูแดง

และขำว ออกดอกตลอดปี ฝักยำว เมล็ดมีขน ดูแลรักษำง่ำย ทนแล้งดีมำก หำกสัมผัสยำงจะเกิดผื่นคันและถ้ำรับประทำน

เข้ำไปอำจถึงตำย [1]

  3.3 ล�าดับตามวันเวลาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่ำง เช่น เรื่อง “บนทำงหลวงหมำยเลข 1” นสำด้วยกำร 

กล่ำวให้เห็นคุณค่ำควำมสสำคัญของทำงหลวงหมำยเลข 1 ว่ำเป็นทำงหลวงแผ่นดินสำยหลักเช่ือมภำคเหนือและ 

ภำคกลำง เริ่มต้นจำกกรุงเทพมหำนคร ปลำยทำงท่ีเหนือสุดของประเทศคือจังหวัดเชียงรำย ถนนสำยนี้ผ่ำนสถำนที่

สสำคัญหลำยแห่ง ทั้งวัดวำอำรำม โบรำณสถำน สำยนส้ำ และขุนเขำ จำกนั้นจึงเข้ำสู่เนื้อเรื่อง โดยกล่ำวถึงสถำนที่สสำคัญ 

บนถนนสำยนี้ตำมลสำดับเวลำท่ีพบก่อนหลังจำกต้นสำยถึงปลำยสำย ได้แก่ พระรำชวังบำงปะอิน จังหวัด

พระนครศรอียธุยำ วดัพระพทุธบำทรำชวรมหำวหิำร จงัหวดัสระบรุ ีเขำวงพระจนัทร์ จงัหวดัลพบรุ ีเขำสรรพยำ จงัหวดั

ชัยนำท บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ นครชุม จังหวัดกสำแพงเพชร เจดีย์ยุทธหัตถี จังหวัดตำก พระธำตุลสำปำง และ

เขือ่นกิว่ลม จงัหวดัลสำปำง กว๊ำนพระเยำ จงัหวดัพะเยำ ดอยตงุ จงัหวดัเชยีงรำย สถำนทีแ่ต่ละแห่งจะกล่ำวถงึทีต่ัง้ ประวตัิ

หรือตสำนำน และสิ่งที่น่ำสนใจพอสังเขป ตัวอย่ำงเช่น 

  ถดัขึน้ไปเป็นเขำสรรพยำ เขำลกูโดดกลำงทุง่นำ ตัง้อยูท่ีอ่สำเภอสรรพยำ จงัหวดัชยันำท ประวตัคิวำมเป็น

มำจำกรำมเกียรติ์ ตอนพระลักษณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ หนุมำนเหำะไปหำยำสังกรณีตรีชวำ ที่เขำหลวงหรือเขำสรรพยำ

มำพอกรักษำบริเวณไหล่ บนเขำเป็นท่ีตั้งของวัดสรรพยำบูรณำรำม พระอุโบสถ เจดีย์ และศำลำกำรเปรียญเก่ำแก่  

ลำนตะกร้อมีต้นสังกรณีตรีชวำ เหนือขึ้นไปเป็นหนุมำนหินและถส้ำต่ำง ๆ ต่อไปถึงบึงบอระเพ็ด เป็นบึงนส้ำจืดและ 

สถำนเพำะพันธุ์ปลำนส้ำจืดใหญ่ที่สุดในประเทศ [1]

  3.4 ล�าดับเรื่องตามหมวดหมู่ เช่น เรื่อง “อำหำรไทย” นสำเรื่องด้วยกำรกล่ำวให้เห็นคุณค่ำควำมสสำคัญ

ของ อำหำรไทยว่ำ ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ผนวกกับศำสตร์และศิลป์ในกำรประดิดประดอยตกแต่ง อำหำรไทย 

จึงมีเอกลักษณ์ไม่แพ้ชำติใดในโลก หลังจำกน้ันจึงเข้ำสู่เนื้อเรื่องอำหำรไทย โดยจสำแนกอำหำรไทยเป็นหมวดหมู่ 

ตำมภูมิภำค ได้แก่ ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำคอีสำน และภำคใต้ ในแต่ละภำคจะกล่ำวถึงอำหำรที่เป็นเอกลักษณ์ของ 

ภำคนั้นพร้อมวิธีกำรปรุงพอสังเขป ตัวอย่ำงเช่น 
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 ภูมิประเทศ แผ่นดินด้ำมขวำนทองสองฟำกฝั่งทะเล คนปักษ์ใต้จึงใช้กุ้งหอยปูปลำสดกับพืชผักและเครื่องปรุง

พื้นถิ่นสร้ำงสรรค์อำหำรเอกลักษณ์เฉพำะ ส่วนใหญ่รสจัดด้วยเครื่องเทศ สมุนไพร และนส้ำบูดู ปลำสำกล้ำงสะอำด 

เคล้ำเกลือหมัก 2 -3 เดือน กรองนส้ำต้มกับข่ำ ตะไคร้ หอมแดง ทุบใบมะกรูดฉีก มะกรูดทั้งลูก นส้ำตำลปี๊บต้มกรอง เคี่ยว 

รำดบนข้ำวสวย แตงกวำ ถั่วฝักยำว ใบชะพลู ใบมะกรูด ตะไคร้ ดอกดำหลำ มะม่วงซอย ถั่วงอกดิบเด็ดหำง เม็ดกระถิน 

มะพร้ำวขดูคัว่ กุง้แห้ง และพรกิป่ำ ได้ข้ำวยสำ ไตปลำสดต้มในนสำ้สะอำด กรองแล้วต้มอกี เดอืดดแีล้วใส่พรกิแกงไตปลำ 

มีพริกขี้หนูสด หอมแดง กระเทียม ตะไคร้ ขม้ิน ผิวมะกรูด พริกไทยเม็ด กะปิ โขลกละเอียด เพิ่มส้มแขกแห้ง  

เนื้อปลำทูย่ำง และใบมะกรูดฉีก เป็นแกงไตปลำ [1] 

 4. ความจบ (Ending) บทสำรคดีรำยกำรกระจกหกด้ำนที่ใช้เป็นข้อมูลในกำรวิจัยมีกำรเขียนควำมจบ 8 แบบ 

เรียงลสำดับจำกมำกไปน้อย ดังนี้ 

  4.1 จบด้วยการให้ข้อคิด เป็นกำรจบเรื่องที่พบมำกที่สุด มี 2 ลักษณะคือ ข้อคิดในกำรดสำเนินชีวิตทั่วไป 

และข้อคิดในกำรดสำเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำ ตัวอย่ำงเช่น

  ข้อคดิในกำรดสำเนนิชวีติทัว่ไป เช่น เร่ือง “แล่นใบ” จบโดยกำรให้ข้อคดิเกีย่วกบักำรดสำเนนิชีวติอย่ำงรูจ้กั

ควบคุมตนในกำรผ่อนหนักผ่อนเบำไว้ว่ำ 

  หำกเปรียบวิถีชีวิตของมวลมนุษย์คล้ำยคลึงเรือใบแล่นออกไปกลำงทะเล กำรไม่รู้วิธีบังคับไม่รู้จังหวะ 

ผ่อนปรน ทสำตำมใจตนเอง ไม่ตำมกระแสคลื่นและสำยลม นำวำชีวิตย่อมไปไม่ถึงจุดหมำยปลำยทำง [1]

  ขอคดิในกำรดสำเนนิชวีติทีส่มัพนัธ์กบัควำมเชือ่ทำงพทุธศำสนำ เช่น เรือ่ง “แว่นตำ-เลนส์สมัผสั” จบโดย

กำรให้ข้อคิดเกี่ยวกับกำรรักษำกำยและใจให้ผ่องใสเพื่อให้วิญญำณสู่สุคติ ดังควำมที่ว่ำ

  แว่นตำและเลนส์สัมผัสช่วยรักษำและดูแลหน้ำต่ำงของดวงใจอย่ำงเหมำะสมฉันใด กำรละบำปทสำบุญ

และทสำใจให้ผ่องใสช่วยจิตและวิญญำณที่ลุล่วงให้ไปสู่สุคติได้ฉันนั้น [1]

  เป็นท่ีสังเกตได้ว่ำรำยกำรสำรคดีกระจกหกด้ำนเป็นสำรคดีที่ให้ควำมรู้ทั่วไป แต่ผู้เขียนเลือกกำรจบ

เรือ่งโดยกำรให้ข้อคดิในกำรดสำเนนิชวีติทัว่ไปและข้อคดิในกำรดสำเนนิชวีติทีส่มัพนัธ์กบัควำมเชือ่ทำงพระพทุธศำสนำ

มำกกว่ำวิธีกำรอื่น ทั้งยังสำมำรถเชื่อมโยงเนื้อเรื่องกับกำรจบเรื่องวิธีกำรนี้ได้อย่ำงกลมกลืนและน่ำประทับใจ

  4.2 จบด้วยการเน้นย�า้คณุค่าความส�าคญัของเรือ่ง ผูเ้ขยีนเน้นคณุค่ำควำมสสำคญัหลำกหลำยด้ำนขึน้อยูก่บั

เนื้อหำของสำรคดีเรื่องนั้น ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนภูมิปัญญำ วัฒนธรรม พุทธศำสนำ กำรอุปโภคบริโภค เศรษฐกิจ ธรรมชำติ 

กำรท่องเที่ยว กีฬำ นันทนำกำร และเทคโนโลยี ตัวอย่ำงเช่น เรื่อง “ผ้ำอีสำน” จบโดยกำรเน้นยส้ำคุณค่ำควำมสสำคัญ 

ของผ้ำอีสำนในฐำนะที่เป็นภูมิปัญญำและวัฒนธรรมอีสำนที่ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ไว้ว่ำ 

  ผ้ำอีสำนนับเป็นหัตถกรรมท้องถิ่นที่ใช้วัตถุดิบพื้นบ้ำน ควำมชสำนำญของคนทอ เพื่อให้ออกมำเป็น 

ผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำยท้ังผ้ำพ้ืนและผ้ำทอลวดลำยซับซ้อนงดงำมดสำรงเอกลักษณ์ สืบทอดวิวัฒนำกำรเรื่อยมำ จนรักษำคุณค่ำ

ควำมเป็นอีสำนไว้ได้อย่ำงน่ำภำคภูมิ [1]

  4.3 จบด้วยการให้ค�าแนะน�าหรือตักเตือน ควำมจบเช่นนี้พบพอสมควร และสังเกตได้ว่ำส่วนใหญ่จบ 

โดยกำรให้คสำแนะนสำในกำรดสำเนินชีวิตท่ีสัมพันธ์กับควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำ เช่น เรื่อง “ฟ ฟันสะอำดจัง” จบเรื่อง 

ด้วยกำรแนะนสำให้ผู้ชมรักษำศีลข้อ 4 ดังข้อควำมที่ว่ำ 

  แม้ว่ำแปรงและยำสฟัีนจะววิฒันำกำรมำยำวนำนทัง้สำรประกอบมปีระสทิธภิำพและวสัดอุปุกรณ์ต่ำง ๆ  

ให้ฟันแข็งแรง ปำกสะอำด หำกเพิ่มกำรรักษำศีลโดยเฉพำะข้อ 4 คือมุสำวำทำ ปำกจะหอม วำจำงำม สร้ำงคุณค่ำด้วย

มธุรสวำจำย่อมมีแต่คนรักและเกิดมงคลชีวิต [1]

  4.4 จบด้วยการทิ้งท้ายให้คิดต่อ เช่น เรื่อง “ปูม้ำ-ปูทะเล” ผู้เขียนจบโดยกำรตั้งคสำถำมทิ้งท้ำยให้คิดต่อว่ำ 
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ปูทสำรำยได้ให้ประเทศมหำศำล แล้วมนุษย์ทสำอะไรที่เป็นประโยชน์บ้ำง ดังข้อควำมที่ว่ำ

  นอกจำกปูม้ำ-ปูทะเลจะเป็นสัตว์นส้ำเศรษฐกิจสสำคัญที่ทสำรำยได้ทั้งในและต่ำงประเทศมหำศำล  

ยังช่วยรักษำระบบนิเวศของท้องทะเล แล้วมนุษย์ซ่ึงยกย่องตนเป็นสัตว์ประเสริฐทสำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

และสังคมบ้ำง ? [1] 

  4.5 จบด้วยข้อความที่คมคายน่าประทับใจ  เช ่น เรื่อง “พระศรีมหำโพธิ์”  ผู ้ เขียนจบด้วย 

กำรเปรียบเทียบ กำรแผ่กิ่งก้ำนสำขำของต้นศรีมหำโพธิ์กับกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำไว้อย่ำงน่ำประทับใจว่ำ 

  ตรำบใดทีม่พีระศรมีหำโพธิจ์ำกพทุธคยำแพร่ขยำยกระจำยพนัธุแ์ตกกิง่ก้ำนสำขำให้ร่มเงำพทุธศำสนกิชน 

ทัว่พระรำชอำณำจกัรสยำม ตรำบนัน้พระพทุธศำสนำและคสำสัง่สอนของพระบรมศำสดำสมัมำสมัพทุธเจ้ำจะยงัคงเป็น

ควำมนับถือศรัทธำในสังคมไทยตรำบนำนเท่ำนำน [1]

  4.6 จบด้วยการให้ความรูเ้พิม่เตมิ เช่น เรือ่ง “หลวงพ่อใหญ่-หลวงพ่อโต” หลงัจำกเนือ้หำเป็นกำรแจกแจง 

หลวงพ่อใหญ่-หลวงพ่อโตองค์สสำคัญในประเทศไทยแล้ว ตอนจบเรื่องมีกำรให้ควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเรียกหลวง

พ่อใหญ่-หลวงพ่อโตว่ำจะเรียกเฉพำะพระพุทธรูปอิริยำบทนั่งเท่ำนั้น ดังข้อควำมที่ว่ำ

  หลวงพ่อใหญ่-หลวงพ่อโตเป็นนำมทีพ่ทุธศำสนกิชนนยิมเรยีกขำนพระพทุธรปูซึง่อยูใ่นอริยิำบถนัง่กบั 

ยืนเท่ำนั้น ส่วนพระพุทธไสยำสน์หลำยองค์ที่มีขนำดใหญ่นิยมใช้คสำนสำหน้ำว่ำ พระนอน ตำมด้วยนำมของวัด เช่น  

พระนอนวัดโพธิ์ พระนอนวัดขุนอินทรประมูล ดังนี้ เป็นต้น [1]

  4.7 จบด้วยสุภาษิต ค�าคม หรือวาทะของบุคคลส�าคัญ เช่น เรื่อง “หมำกรุก” จบด้วยกำรยกสสำนวน 

เดินไม่ดูตำม้ำตำเรือมำทิ้งท้ำยเพื่อให้ข้อคิดเรื่องควำมไม่ประมำท ควำมว่ำ

  หมำกรุกถือเป็นเกมของควำมสุขุมลุ่มลึก จสำลองกำรยุทธ์ไว้บนแผ่นกระดำษ เน้นกำรฝึกฝนให้ใช้ 

สติปัญญำไหวพริบ ไม่ตั้งตนอยู่ในควำมประมำทจนพ่ำยแพ้อย่ำงคสำกล่ำวที่ว่ำ เดินไม่ดูตำม้ำตำเรือ [1]

  4.8 จบด้วยการยกย่องสดดุบีคุคลส�าคญั เช่น เรือ่ง “อคัรศลิปิน” ผูเ้ขยีนจบเรือ่งโดยกำรสดดุพีระอจัฉรยิภำพ 

ของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทำงด้ำนงำนพระรำชนิพนธ์ ไว้ว่ำ

  พระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภำพในฐำนะ  

อัครศิลปินผู้ทรงรอบรู้ในวรรณกรรมอย่ำงลึกซึ้ง เต็มไปด้วยแบบแผนหรือคสำสอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ

ควำมดีงำม แสดงถึงนส้ำพระรำชหฤทัยที่ทรงมีแก่ชำวสยำมตลอดรัชสมัย [1]

อภิปรายผลการวิจัย

 ผลกำรวจิยัเรือ่งลกัษณะเด่นของกำรนสำเสนอเนือ้หำบทสำรคดโีทรทศัน์รำยกำรกระจกหกด้ำนพบว่ำ บทสำรคดี

ทุกเรื่องมีกำรนสำเสนอเนื้อหำเหมือนกัน คือ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ควำมนสำ เนื้อเรื่อง และควำมจบ 

  ลกัษณะเด่นของกำรตัง้ชือ่เรือ่ง คอื ผูเ้ขยีนตัง้ชือ่เรือ่งหลำกหลำยแบบ โดยพบว่ำมกีำรตัง้ชือ่เรือ่งแบบบอกเนือ้หำ 

มำกที่สุด อำจเนื่องมำจำกชื่อเรื่องเช่นน้ีทสำได้ง่ำย กระชับและตรงประเด็น และทสำให้ผู้รับชมตัดสินใจได้ทันทีว่ำเรื่อง

นี้อยู่ใน ควำมสนใจของตนหรือไม่ ส่วนกำรตั้งชื่อเรื่องแบบฉงนสนเท่ห์ และกำรตั้งชื่อเรื่องแบบเล่นสสำนวน ทสำให้ดึง

ควำมสนใจผูช้มจำก กำรต้องกำรค้นหำคสำตอบหรอืควำมสะดดุใจจำกกำรเล่นคสำเล่นภำษำ และเป็นทีส่งัเกตว่ำเมือ่เข้ำสู่

เนือ้เรือ่งในควำมนสำผูเ้ขยีน บทสำรคดจีะเฉลยในทนัทว่ีำเนือ้เรือ่งนัน้เกีย่วกบัอะไร เพือ่ให้เรือ่งกระชบัและผูช้มสำมำรถ

ตดัสนิใจได้รวดเรว็ว่ำเรือ่งอยูใ่นควำมสนใจให้ตดิตำมต่อหรอืไม่ ซึง่กำรตัง้ชือ่เรือ่งเช่นนีเ้หมำะสมยิง่กบัรำยกำรสำรคดี

ขนำดสั้น 

 ลกัษณะเด่นของควำมนสำในสำรคดรีำยกำรกระจกหกด้ำนพบว่ำผูเ้ขยีนเขยีนควำมนสำหลำกหลำยรปูแบบ โดยพบ
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กำรนสำด้วยกำรกล่ำวให้เห็นคุณค่ำควำมสสำคัญของเรื่องมำกที่สุด ทั้งนี้เพรำะรำยกำรกระจกหกด้ำนเป็นรำยกำรสำรคดี

ขนำดสั้น กำรนสำเรื่องเช่นนี้จะทสำให้เข้ำถึงประเด็นหลักของเรื่องได้รวดเร็ว นอกจำกนั้นยังมีกำรนสำเรื่องแบบอื่น ๆ อีก

หลำยวิธี ได้แก่ นสำด้วยกำรให้คสำนิยำม นสำด้วยสุภำษิต คสำคม หรือวำทะของบุคคลสสำคัญ นสำด้วยตสำนำน นสำด้วยประวัติ

ควำมเป็นมำ นสำด้วยข้อควำมที่ขัดแย้งหรือชวนให้คิด นสำด้วยเรื่องส่วนรวมไปสู่เรื่องเฉพำะ และนสำด้วยกำรยกย่องสดุดี

บุคคลสสำคัญ กำรนสำเรื่องหลำกหลำยวิธีเช่นนี้ทสำให้ผู้ชมเพลิดเพลินและสนใจที่จะติดตำมชมต่อไป

 เนื้อเรื่องของรำยกำรกระจกหกด้ำนเป็นสำรคดีขนำดสั้นที่ให้ควำมรู้ทั่วไป มีลักษณะเด่นในกำรลสำดับเรื่อง คือ 

มีกำรใช้กำรลสำดับเรื่องหลำกหลำย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหำของเรื่องเป็นสสำคัญ เรียงจำกมำกไปน้อยได้แก่ ลสำดับเรื่องตำม

ควำมสสำคัญหรือควำมน่ำสนใจของเรื่อง มักใช้กับเรื่องที่เป็นกำรบรรยำยให้ควำมรู้ทั่วไปโดยเฉพำะควำมรู้ทำงด้ำน

ศำสนำและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเนื้อหำส่วนใหญ่ของสำรคดีชุดนี้ ส่วนกำรลสำดับเรื่องตำมกำรแจกแจงชนิดย่อยของเรื่อง 

มักใช้กับเรื่องท่ีมีกำรแจกแจงชนิดย่อย ๆ ซ่ึงมีควำมสสำคัญเท่ำเทียมกัน กำรลสำดับเรื่องตำมวันเวลำหรือเหตุกำรณ์ 

ที่เกิดขึ้น มักใช้กับเรื่องที่มีประวัติ ควำมเป็นมำ หรือพัฒนำกำร และกำรลสำดับเรื่องตำมหมวดหมู่ มักใช้กับเนื้อเรื่อง 

ที่มีกำรจัดเนื้อหำเป็นหมวดหมู่แล้วค่อยแจงชนิดย่อยของแต่ละหมวดหมู่นั้น ๆ

 ควำมจบของบทสำรคดรีำยกำรกระจกหกด้ำนมลีกัษณะเด่น คอื มกีำรใช้ควำมจบหลำยวธิ ีเรยีงจำกมำกไปน้อย

ได้แก่ จบด้วยกำรให้ข้อคดิ ทัง้ข้อคดิในกำรดสำเนนิชวีติทัว่ไป และกำรดสำเนนิชวีติทีส่มัพนัธ์กบัควำมเชือ่ทำงพทุธศำสนำ 

จบด้วยกำรเน้นคุณค่ำควำมสสำคัญของเรื่อง จบด้วยกำรให้คสำแนะนสำหรือตักเตือน จบด้วยกำรทิ้งท้ำยให้คิดต่อ  

จบด้วยข้อควำมที่คมคำย น่ำประทับใจ จบด้วยกำรให้ควำมรู้เพิ่มเติม จบด้วยสุภำษิต คสำคม หรือวำทะของบุคคลสสำคัญ 

และจบด้วยกำรยกย่องสดุดีบุคคลสสำคัญ ควำมจบที่หลำกหลำยช่วยให้เรื่องมีควำมหลำกรสและสร้ำงควำมประทับใจ 

ได้หลำกหลำยรูปแบบ และสังเกตได้ว่ำ ควำมจบเป็นพื้นที่เดียวที่ผู้เขียนเลือกใช้ในกำรแสดงทัศนะ ไม่ว่ำจะเป็น 

กำรให้ข้อคิด ให้คสำแนะนสำหรือตักเตือน หรือทิ้งท้ำยให้คิดต่อ 

 กำรท่ีสำรคดขีนำดสัน้ประเภทให้ควำมรูท้ัว่ไปมอีงค์ประกอบทีค่รบถ้วน และทกุองค์ประกอบมกีำรประสำนกนั

อย่ำงกลมกลืน มีกำรเลือกใช้วิธีกำรต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำย โดยเฉพำะกำรนสำเรื่องที่เน้นให้เห็นคุณค่ำควำมสสำคัญของ

เรื่อง และกำรจบเรื่องโดยแทรกทัศนะที่ชวนคิด สิ่งเหล่ำนี้เป็นลักษณะเด่นของกำรนสำเสนอเนื้อหำบทสำรคดีโทรทัศน ์

รำยกำรกระจกหกด้ำน และเป็นส่ิงสสำคัญท่ีทสำให้รำยกำรสำรคดีขนำดสั้นประเภทให้รู ้ทั่วไปมีลักษณะพิเศษ 

ที่น่ำประทับใจ และครองใจผู้ชมมำยำวนำนกว่ำสำมสิบปี 

ข้อเสนอแนะการวิจัย

 กำรวจิยันีไ้ม่ได้ศกึษำลกัษณะเด่นของกำรใช้ภำษำในบทสำรคดโีทรทศัน์รำยกำรกระจกหกด้ำน และไม่ได้ศกึษำ

พัฒนำกำรของบทสำรคดีรำยกำรดังกล่ำว หำกมีกำรศึกษำในประเด็นเหล่ำน้ีจะช่วยให้เห็นลักษณะเด่น ตลอดจนเป็น

แนวทำงในกำรเขียนสำรคดีขนำดสั้นประเภทให้ควำมรู้ทั่วไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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