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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษารูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (2) ศึกษาสัมพันธบทของการ
เล่าเรื่องข้ามสื่อ และ (3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างตัวบทในการเล่าเรื่องข้ามสื่อ เพ่ือสร้างความ
ผูกพันของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ในบริบทชายรักชาย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย  
การวิจัยเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดย
ผลการวิจัยพบว่า   

(1) รูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อเพ่ือสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ในบริบท
ชายรักชาย  แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การเล่าเรื่องด้วยภาพประกอบข้อความ ภาพเคลื่อนไหว และ
ข้อความบรรยาย (2) สัมพันธบทของการเล่าเรื่องข้ามสื่อ ได้แก่ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ความขัดแย้ง  
ลักษณะเด่นของตัวละครเอกและลักษณะฉากส่วนใหญ่ที่เกิดภายในเรื่อง มีการขยายความในการเพ่ิม
ลักษณะนิสัยบางประการให้ตัวละครเอกมีลักษณะเด่นชัดขึ้น  มีการลดทอนตัวละครที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
บริบทรักสามเส้าแบบชายรักชายออกทั้งหมด  และมีการดัดแปลงมุมมองการเล่าเรื่องโดยในการเล่าเรื่อง
ข้ามสื่อบนสื่อสังคมมีการเล่าเรื่องแบบรอบด้าน (3) ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างตัวบทในการเล่าเรื่องข้ามสื่อ 
ได้แก่ 1) ความต้องการมีส่วนร่วมในเรื่องเล่าด้วยมุมมองและความถนัดของผู้สร้างตัวบท 2) ความต้องการ
เป็นผู้มีอ านาจในการลิขิตสถานการณ์ชีวิตตัวละครและนักแสดงที่ชื่นชอบ 3) ความต้องการในการมีตัวตน
เป็นที่ยอมรับในชุมชนออนไลน์ 4) ความต้องการในการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันแต่
พบเจอได้ยากในชีวิตจริง 
 
ค าส าคัญ: การเล่าเรื่องข้ามสื่อ, สัมพันธบท, การสร้างตัวบท 
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Abstract 
This research aims to  (1) study the forms of cross-media storytelling, (2) educate 

intertextuality of storytelling across media, (3) Study of factors that influence the 
creation context of transmedia storytelling from love sick the series fan groups. This 
qualitative research employs content analysis and in-depth interview with people in the 
creation of cross-media on the social network, and further data processing. 

The finding reads that (1) the cross-media storytelling for create an engagement 
of love sick the series fan groups figure in three forms, including illustrations with text, 
motion pictures, and descriptive text. (2) The intertextuality of transmedia storytelling 
have the convention in  plot,  theme,  conflict, the features of protagonists and the 
original most of scenes in the novel. Meanwhile, It have the addition of some 
characteristic to protagonist for more pronounced, the reduction out all the characters 
that do not involve in the love triangle, and the modification about the point of view 
from the first-person narrator to the omniscient narrator. (3) The factors that influence 
the creation context of a transmedia storytelling from love sick the series fan groups 
finding include 1) the participation in the story with the perspective in the occupation 
skills, 2) need to have the power of determination at the characters and actors, 3) the 
demand for create identity and be acceptable in the online community, and 4) need to 
interact with a group of people interested in the same subject which rarely found in the 
real life. 
 
Keywords: transmedia storytelling, intertextuality, context creation 
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บทน า 
Jenkins (2011) ได้ท าการศึกษาและอธิบายถึงวัฒนธรรมสื่อหลอมรวม (Media Convergence 

Culture) และเรื่องการข้ามสื่อ (Transmedia) ไว้ว่า โลกของสื่อในปัจจุบันผู้ที่มีอ านาจในการใช้สื่อ ไม่ได้
เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆเพียงอย่างเดียวเหมือนช่วงหลายปีที่ผ่านมา สื่อได้กลายมาอยู่ในมือของประชาชน
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้ประชาชนที่มีสื่อในมือสามารถเป็นผู้สร้างเนื้อหาขึ้นได้
เอง และตัวสื่อที่ถูกน าเสนอนั้นประชนชนเองเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดและควบคุมด้วย   

เพราะโลกของสื่อยุคนี้คือยุคที่สื่อเป็นแบบ “วัฒนธรรมหลอมรวม” (Convergence Culture) ซ่ึง 
เป็นยุคที่ความสัมพันธ์ระหว่าง เรื่องราว ภาพ เสียง และตราสินค้า ถูกเชื่อมเข้าหากันและเป็นการ 
หลอมรวมของเนื้อหาสื่อหลายสื่อ (ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์, 2554)  

การเกิดขึ้นของยุคหลอมรวมสื่อจึงท าให้ผู้ผลิตสารจ าเป็นต้องค านึงถึงการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ
ตามคุณสมบัติพ้ืนฐานและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสื่อให้เหมาะสม  วิธีการสร้างและเผยแพร่ข่าวสารจึง
ต้องอาศัยการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling) เพ่ือใช้ในการเล่าเรื่องในหลากหลายรูปแบบ
ผ่านสื่อหลากหลายสื่อ โดยที่สามารถท าให้ทุกๆสื่อสามารถส่งผ่านเนื้อหาสารไปสู่ผู้บริโภคสื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติของแต่ละสื่อที่อยู่ในตัวสื่อนั้นๆ 

เลิฟซิก ชุลมุนหนุ่มกางเกงน้ าเงิน เป็นนิยายออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นจ านวนมาก  
โดยได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม (www.dek-d.com) ในหมวดของนิยายสบายๆ คลาย
เครียด โดยได้น าเสนอเป็นตอนบนพ้ืนที่ออนไลน์ตั้งแต่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 
2553 และได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นจ านวนมากตลอด 3 ปี ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาไปสู่การพิมพ์
รวมเล่มเพ่ือจัดจ าหน่ายเป็นจ านวน 3 ครั้ง  ซึ่งจัดจ าหน่ายโดยผู้แต่งนิยายที่ไม่ได้มีการขายผ่านตัวแทน
หรือการวางขายในร้านหนังสือทั่วไป ด้วยกระแสความนิยมในนิยายเรื่องนี้ที่มีการพูดถึงในพ้ืนที่ออนไลน์
และมีการติดตามอย่างต่อเนื่องในเว็บไซต์เด็กดีดอทคอมและเว็บไซต์สื่อสังคมต่างๆ เช่น เฟซบุ๊กและทวิต
เตอร์ นิยายเรื่องนี้ได้ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตเป็นละครซีรี่ส์ซึ่งได้มีการผลิตและออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 
20.50 – 21.45 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และออกอากาศคู่ขนานทางช่อง MCOT HD 
Digital TV จากวันที่ 6 กรกฎาคม ถึง 21 กันยายน 2557 โดยบริษัท MIDDLE MAN จ ากัด เป็นผู้ผลิต  

เมื่อได้มีการน าบทประพันธ์จากนิยายออนไลน์เลิฟซิก ชุลมุนหนุ่มกางเกงน้ าเงินมาพัฒนาเป็นบท
ละครและน าเสนอผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี บริษัทผู้ผลิตได้มีการท าการสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวการผลิตละครนับตั้งแต่ประกาศสร้างนิยายออนไลน์เป็นละคร โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนให้ฐานของแฟนนิยายที่มีอยู่เป็นจ านวนมากกลายเป็นผู้รอติดตามชม 
นอกจากนี้ยังได้ใช้การเล่าเรื่องในสื่อสังคมต่างๆกระตุ้นให้มีผู้ ติดตามหน้าใหม่เกิดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ด้วย
เป้าหมายที่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเดียวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอมเป็นอันดับแรก 
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จากนั้นจึงอาศัยผู้ติดตามจากแฟนนิยายขยายฐานคนดูต่อไปด้วยการที่แฟนนิยายเดิมได้ท าการสร้างเนื้อหา
และเผยแพร่ข่าวสารการผลิตละครอย่างต่อเนื่องบนเว็บไซต์สื่อสังคมต่างๆ   

ผู้ชมละครจึงได้รับอิทธิพลจากวิธีการเล่าเรื่องข้ามสื่อของผู้ผลิตโดยตรง จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
แฟนผู้สร้างตัวบทในรูปแบบต่างๆพบว่า การสร้างตัวบทเกิดจากพฤติกรรมเลียนแบบการสร้างตัวบทที่ใช้
เล่าเรื่องข้ามสื่อบนสื่อสังคมของผู้ผลิตที่ได้ท ามาก่อนเพ่ือประชาสัมพันธ์ละครซีรี่ส์ โดยผู้ชมละครได้สร้าง
ตัวบทในการเล่าเรื่องข้ามสื่อบนสื่อสังคมที่หลากหลายกว่าผู้ผลิตละคร ซึ่งพบทั้งการใช้ภาพประกอบ
ข้อความ การใช้ข้อความบรรยาย การสร้างคลิปและมิวสิควีดีโอ เพ่ือเผยแพร่ในชุมชนออนไลน์   ลักษณะ
ของภาพ คลิป และมิวสิควิดีโอที่ผู้ชมละครผลิตขึ้นมา แทบทั้งหมดเป็นการใช้ภาพจากในละครซีรี่ส์มา
ประกอบข้อความหรือเพลง โดยเป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในละคร อัน
เป็นการสร้างเนื้อหาของเรื่องเพ่ิมเติมในการเล่าเรื่องเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันระหว่างสมาชิกในชุมชนออนไลน์ สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของการเล่าเรื่องของนิยายออนไลน์ที่
มีความสัมพันธ์กับชุมชนออนไลน์ซึ่งเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ในตัวละครและบทละคร โดยทั้งผู้ผลิตละครและ
ผู้ชมละครสามารถสร้างภาพ ข้อความ คลิปและเสียงในการเล่าเรื่องไปพร้อมๆกันเพ่ือสร้างความผูกพันให้
เกิดข้ึนในชุมชมออนไลน์ 
 นับได้ว่าผู้บริโภคละครส่วนหนึ่งเกิดความผูกพันในเรื่องมาตั้งแต่ตอนที่เป็นนิยายออนไลน์ จาก
พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกในชุมชนออนไลน์ด้วยกัน ที่มีการเปิดเผย
พูดคุยถึงเรื่องราวในนิยายบางส่วน โดยส่วนส าคัญท่ีก่อให้เกิดความผูกพันคือ ชุมชนนักอ่านนิยายออนไลน์
ที่เป็นพ้ืนที่ขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนนักดูละครขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อนิยายออนไลน์กลายมาเป็นละครซีรี่ส์ 
แฟนนิยายจึงเปลี่ยนมาเป็นแฟนละครและเกิดแฟนละครเพ่ิมเข้ามาในชุมชนมากขึ้น รวมไปถึงแฟนละคร
บางส่วนก็ได้ย้อนกลับไปเป็นแฟนนิยายออนไลน์เช่นกัน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเกิดจากการถูกกระตุ้นใน
ชุมชนที่ใช้การเล่าเรื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการสร้างเนื้อหาตอกย้ าให้เลิฟซิกเดอะซีรี่ส์เป็นละครซีรี่ส์ที่
เป็น Top of mind ภายในใจของผู้บริโภคตลอดเวลา ส่งผลให้เลิฟซิกเดอะซีรี่ส์มีแฟนละครที่จงรักภักดี
และผูกพันกับละครโดยมีพฤติกรรมสนับสนุนและปกป้องตัวละครที่อยู่ในใจผู้ชมละครในทุกทาง รวมถึง
การมีแฟนละครที่รอชมซีซั่นต่อไปที่จะมีการออกอากาศในปี 2558 อีกด้วย 

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาการเล่าเรื่องข้ามสื่อที่มาจากกลุ่มแฟนเป็นหลัก เนื่องจากรูปแบบการเล่า
เรื่องข้ามสื่อของกลุ่มแฟนละครล้วนมาจากการสร้างตัวบทเลียนแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อของผู้ผลิตละคร  
และยังมีวิธีการเล่าเรื่องที่หลากหลายกว่าผู้ผลิตในทุกคุณสมบัติของสื่อสังคมที่สามารถสร้างตัวบทใน
รูปแบบต่างๆได้ อีกทั้งการเล่าเรื่องข้ามสื่อของกลุ่มแฟนละครก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้กลุ่มแฟนมีความ
ผูกพันกับละครและระหว่างสมาชิกในชุมชนออนไลน์ด้วยกัน งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งหาค าตอบว่ากลุ่มแฟนมี
รูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีใดบ้าง โดยมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการสร้างตัวบทและตัว
บทในการเล่าเรื่องข้ามสื่อสังคมของกลุ่มแฟนมีสัมพันธบทกับนิยายออนไลน์และละครซีรี่ส์เช่นไร 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อเพ่ือสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซี
รี่ส์ในบริบทชายรักชาย 
 2. เพ่ือศึกษาสัมพันธบทของการเล่าเรื่องข้ามสื่อเพ่ือสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิก
เดอะซีรี่ส์ในบริบทชายรักชาย 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างตัวบทในการเล่าเรื่องข้ามสื่อเพ่ือสร้างความผูกพันของกลุ่ม
แฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ในบริบทชายรักชาย 
 

ขอบเขตในการวิจัย 
1. ศึกษาการเล่าเรื่องข้ามสื่อของกลุ่มแฟนละครในสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับละคร “เลิฟซิก

เดอะซีรี่ส์” ที่ถูกเผยแพร่เนื้อหาจากเดือนมิถุนายน 2557 – กรกฎาคม 2558 โดยศึกษากลุ่มเว็บเพจที่
สร้างโดยผู้ชมละคร อันได้แก่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Our love is sick, เฟซบุ๊กกรุ๊ป  Our love is sick มิวสิควีดี
โอ ในเว็บไซต์ยูทูปดอทคอมที่เก่ียวข้องกับละคร กลุ่มเว็บเพจทวิตเตอร์ที่เก่ียวข้องกับละคร 
 2.  ศึกษารูปแบบการเล่ าเรื่ องข้ ามสื่ อใน 3 ลักษณะ คือ ภาพและข้อความประกอบ 
ภาพเคลื่อนไหว และข้อความบรรยาย 
 3. ศึกษาผู้สร้างเนื้อหาผ่านสื่อสังคมที่มีการสร้างเนื้อหาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2557 – กรกฎาคม 2558 ในรูปแบบต่างๆตามรูปแบบการเล่าเรื่อง จ านวน 5 คน โดยการสัมภาษณ์
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กดอทคอม ผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุระหว่าง 14-28 ปี เป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา 2 คน และผู้ให้สัมภาษณ์วัยท างาน 3 คน โดยผู้ให้สัมภาษณ์เปิดเผยตัวตนว่าเป็นสาววาย 
(Yaoi) ชายรักชาย และผู้หญิงข้ามเพศ ซ่ึงผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนเป็นผู้ที่ผลิตตัวบทและมีสมาชิกในชุมชน
ออนไลน์คอยติดตามตัวบทในรูปแบบต่างๆอย่างสม่ าเสมอตั้งแต่ซีรี่ส์ซีซั่นแรกออกอากาศไปจนถึงช่วงเวลา
ที่รอละครซีรี่ส์ซีซั่นสองออกอากาศในปี 2558   
 

นิยามศัพท์ 
การเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling) 
 การเล่าเรื่องข้ามสื่อบนสื่อสังคมของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ ที่ท าการสร้างตัวบทใน
รูปแบบต่างๆซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในละครโดยมีการเผยแพร่และแบ่งปันผ่านสื่อสังคมที่เป็น
ชมุชนของผู้มีความสนใจในละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์  
สื่อสังคม (Social Network) 
 กลุ่มของเว็บไซต์สื่อสังคมที่เป็นชุมชนแหล่งรวบรวมสมาชิกผู้ที่มีความสนใจและติดตามข่าวสาร
เกี่ยวกับละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ โดยมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารและแบ่งปันตัวบทที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
ละครบนเว็บไซต์สื่อสังคมนั้นๆอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และยูทูป  



 
 

 
83 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) 

ละครซีรี่ส์ (Television Drama) 
 ละครโทรทัศน์เรื่องเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ รักวุ่นวัยรุ่นแสบซีซั่นที่ 1 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ 
โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ตั้งแต่ 6 กรกฎาคม ถึง 21 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นตัวบทต้นทางของการเล่า 
เรื่องบนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มแฟน  
สัมพันธบทของการเล่าเรื่องข้ามส่ือ (Intertextuality of Transmedia Storytelling) 
 ลักษณะของการถ่ายโยงเนื้อหาระหว่างตัวบทต้นทางคือนิยายออนไลน์เลิฟซิก ชุลมุนหนุ่มกางเกง
น้ าเงินและละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ รักวุ่นวัยรุ่นแสบ กับตัวบทปลายทางคือ การเล่าเรื่องบนสื่อสังคม
ออนไลน์ของกลุ่มแฟน โดยวิเคราะห์ถึงการคงอยู่, การขยาย, การตัดทอน และการดัดแปลงในการถ่ายโยง
เนื้อหา 
รูปแบบการเล่าเรื่องข้ามส่ือ (Forms of Transmedia Storytelling) 
 รูปแบบของการเล่าเรื่องข้ามสื่อของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ ที่มีการเผยแพร่ตัวบทบนสื่อ
สังคมโดยประกอบไปด้วยรูปแบบของภาพและข้อความประกอบ ภาพเคลื่อนไหว และข้อความบรรยาย 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างตัวบท (Factors Affecting of Storytelling Creation) 
 ปัจจัยส าคัญต่างๆที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มแฟนนิยายออนไลน์เลิฟซิก ชุลมุนหนุ่มกางเกงน้ าเงิน และ
ละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ รักวุ่นวัยรุ่นแสบ อันส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการสร้างตัวบทอย่างต่อเนื่องในการ
เล่าเรื่องข้ามสื่อเพ่ือแบ่งปันระหว่างสมาชิกในชุมชนออนไลน์ 
ความผูกพันของกลุ่มแฟน (Engagement of Fandom) 
 ลักษณะทางพฤติกรรมของแฟนนิยายออนไลน์เลิฟซิก ชุลมุนหนุ่มกางเกงน้ าเงิน และแฟนละคร
เลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ รักวุ่นวัยรุ่นแสบ ที่มีต่อการเล่าเรื่องข้ามสื่อบนสื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนออนไลน์ระหว่างสมาชิกภายในชุมชน โดยมีความสนใจในเรื่องเดียวกันคือนิยาย
ออนไลน์เลิฟซิก ชุลมุนหนุ่มกางเกงน้ าเงิน และละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ รักวุ่นวัยรุ่นแสบ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การเก็บข้อมูลประเภทเอกสารคือ เว็ปไซต์สื่อสังคมต่างๆที่มีการเล่าเรื่อง
ข้ามสื่อกันไปมา โดยยึดเอาเว็บไซต์สื่อสังคมท่ีมีผู้เข้าร่วมมากท่ีสุด และยังคงมีการเผยแพร่เนื้อหาสารอย่าง
ต่อเนื่องจากเดือนมิถุนายน 2557 – กรกฎาคม 2558 และการเก็บข้อมูลประเภทบุคคล โดยการสัมภาษณ์
ผู้สร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมเป็นจ านวน 5 คน ซึ่งคัดเลือกจากการสังเกตการณ์ในขณะที่เป็นสมาชิกในชุมชน
ออนไลน์ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้สร้างเนื้อหาในรูปแบบต่างๆที่มีสมาชิกในชุมชนออนไลน์คอย
ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบถึงรูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อ สัมพันธบท และปัจจัยที่มีผลต่อการสร้าง
ตัวบทของการเล่าเรื่องข้ามสื่อเพ่ือสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนในบริบทชายรักชาย โดยท าการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลประเภทเอกสารเพ่ือค้นหารูปแบบของการเล่าเรื่องข้ามสื่อบนสื่อสังคม
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ของกลุ่มแฟน และค้นหาลักษณะสัมพันธบทของการเล่าเรื่องที่ถูกสร้างขึ้น จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของโครงสร้างการเล่าเรื่องทั้งหมด 6 ประการ อันได้แก่ โครงเรื่อง ความขัดแย้ง แก่นความคิด ตัวละคร 
ฉาก และมุมมองการเล่าเรื่อง ในส่วนของการสัมภาษณ์ผู้สร้างเนื้อหาบนสื่อสังคม  เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างตัวบทในเรื่องเล่าของกลุ่มแฟนที่ใช้ในการเล่าเรื่องข้ามสื่อ  อันก่อให้เกิดการสร้าง
ความผูกพันระหว่างสมาชิกในชุมชนออนไลน์ด้วยกัน     
 

ผลการวิจัย 
1. รูปแบบการเล่าเรื่องข้ามส่ือบนสื่อสังคมเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และยูทูปของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะ
ซีรี่ส์   
 รูปแบบของการเล่าเรื่องข้ามสื่อบนสื่อสังคมของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ พบว่ามีการเล่า
เรื่องข้ามสื่อบนสื่อสังคมเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และยูทูปเป็นหลัก โดยสื่อสังคมที่กล่าวมามีสถานะเป็นทั้งสื่อ
สังคมเจ้าของตัวบทและสื่อสังคมรับฝากตัวบท โดยพบรูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อ 3 รูปแบบคือ การเล่า
เรื่องด้วยภาพประกอบข้อความ การเล่าเรื่องด้วยภาพเคลื่อนไหว และการเล่าเรื่องด้วยข้อความบรรยาย   

การเล่าเรื่องด้วยภาพประกอบข้อความแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ การเล่าเรื่องด้วยภาพเดี่ยว
พร้อมข้อความประกอบ ภาพพร้อมข้อความประกอบหลายช่อง และภาพการสนทนาของตัวละครผ่านสื่อ
สังคม 

การเล่าเรื่องด้วยภาพเคลื่อนไหวแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ การเล่าเรื่องด้วยคลิปวีดีโอขนาดสั้น  
และคลิปวีดีโอประกอบเพลง (มิวสิควีดีโอ) และการเล่าเรื่องด้วยข้อความบรรยาย 1 ลักษณะคือ  ข้อความ
บรรยายแบบเรื่องสั้นจบในตอน 

โดยการเล่าเรื่องด้วยภาพเดี่ยวพร้อมข้อความประกอบ ภาพพร้อมข้อความประกอบหลายช่อง  
และการเล่าเรื่องด้วยคลิปวีดีโอขนาดสั้น ใช้กลวิธีการเล่าเรื่อง 2 แบบ คือ การเล่าภาพซ้ าจากละครซีรี่ส์  
และการเล่าเรื่องใหม่จากจินตนาการของกลุ่มแฟน ส่วนการเล่าเรื่องด้วยภาพการสนทนาของตัวละครผ่าน
สื่อสังคม คลิปวีดีโอประกอบเพลง (มิวสิควีดีโอ) และข้อความบรรยายแบบเรื่องสั้นจบในตอน  ทั้งหมด
เป็นกลวิธีการเล่าเรื่องใหม่จากจินตนาการของกลุ่มแฟน 

การเล่าเรื่องข้ามสื่อในรูปแบบต่างๆที่เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพซ้ าจากละครซีรี่ส์มีลักษณะเด่นคือ 
สามารถคงอารมณ์ของเนื้อหาตัวบทตามแบบภาพเดิมในละครซีรี่ส์หรือมีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ในการ
เล่าเรื่องได้ ซึ่งส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตัวบทจะเป็นไปในแนวทางของการเปลี่ยนจาก
อารมณ์ซาบซึ้งในความรักของตัวละครเป็นอารมณ์ตลกขบขันหรือสนุกสนานไปกับตัวละคร 

ส่วนการเล่าเรื่องข้ามสื่อในรูปแบบต่างๆที่มาจากจินตนาการของกลุ่มแฟน ลักษณะเด่นคือ  ส่วน
ใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจัดล าดับเวลาตามสถานการณ์ในละครซีรี่ส์และนิยายออนไลน์ได้ ด้วยเหตุ
ที่ไม่ได้อ้างอิงสถานการณ์ในละครซีรี่ส์หรือในนิยาย สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวบทที่มาจากจินตนาการของ
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กลุ่มแฟนจึงเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งที่ถูกเล่าเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาหลักในนิยายออนไลน์หรือละคร   ซีรี่ส์
แต่ไม่สามารถระบุต าแหน่งที่อยู่ในโครงเรื่องได้นั่นเอง   

ซึ่งลักษณะของเนื้อหาที่ปรากฏในตัวบทแต่ละรูปแบบเป็นการตัดตอนหรือน าส่วนใดส่วนหนึ่งที่
เป็นรายละเอียดย่อยของเรื่องเล่าในนิยายออนไลน์และละครซีรี่ส์มาขยายความเพ่ือเน้ นย้ าให้เห็น
ความรู้สึกหรืออารมณ์ของตัวละคร หรือเป็นการตีความตัวละครเพ่ิมเติมในมุมมองของผู้สร้างตัวบท โดยมี
การแบ่งปันประสบการณ์ที่ผู้สร้างตัวบทมีต่อตัวบทนั้นๆระหว่างสมาชิกภายในชุมชนออนไลน์ในลักษณะ
ของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันบนสื่อสังคม โดยที่สมาชิกในชุมชนออนไลน์สามารถเข้าใจเรื่องราว
ในแต่ละตัวบทได้เพราะมีความเข้าใจในเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในนิยายออนไลน์หรือละครซีรี่ส์มาก่อน
แล้ว 
 
2. สัมพันธบทในสื่อนิยายออนไลน์กับการเล่าเรื่องบนสื่อสังคมของกลุ่มแฟนละคร 

ลักษณะสัมพันธบทของนิยายออนไลน์กับการเล่าเรื่องบนสื่อสังคมของกลุ่มแฟนละคร มีการคง 
เดิมในองค์ประกอบหลักท่ีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คือ โครงเรื่องความรักประเภทรักสามเส้า แก่นเรื่องที่
คาบเกี่ยวระหว่างแก่นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมและแก่นเรื่องเกี่ยวกับชีวิต ความขัดแย้งของตัวละครภายใน
จิตใจตัวละครเอก ลักษณะเด่นของตัวละครเอกและลักษณะฉากส่วนใหญ่ที่เกิดภายในเรื่อง 

ในส่วนของการขยายความ มีการเพ่ิมลักษณะนิสัยบางประการให้ตัวละครเอกมีลักษณะเด่นชัดขึ้น 
และท าให้ตัวละครมีลักษณะบางประการที่อ่อนลงมากข้ึน   

ในส่วนของการลดทอน มีการตัดทอนตัวละครที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริบทรักสามเส้าแบบชายรักชาย
ออกทั้งหมด ท าให้การเล่าเรื่องของกลุ่มแฟนละครบนสื่อสังคมปรากฏตัวละครเพียงสามตัวคือ ตัวละคร
เอกสองตัว และตัวละคร “เอ้ิน” ซึ่งถือเป็นตัวละครประเภทตัวเร่งของทั้งสื่อนิยายออนไลน์และละครซีรี่ส์  
ก็ถูกเปลี่ยนให้กลายมาเป็นตัวละครรองท่ีเข้ามาเป็นปมปัญหาในรักสามเส้า 

ในส่วนของการดัดแปลง พบการเปลี่ยนแปลงมุมมองการเล่าเรื่องจากนิยายออนไลน์ที่ใช้การเล่า
เรื่องด้วยบุรุษที่หนึ่ง มาเป็นการเล่าเรื่องแบบรอบด้านในการเล่าเรื่องข้ามสื่อบนสื่อสังคม เนื่องจากตัวบทที่
ใช้เล่าเรื่องในสื่อสังคมมาจากผู้สร้างตัวบทหลายคนที่เป็นสมาชิกร่วมกันในชุมชนออนไลน์ของกลุ่มแฟน
ละคร 

 
3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างตัวบทของกลุ่มแฟนละครที่ใช้เล่าเรื่องบนสื่อสังคม 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างตัวบทของกลุ่มแฟนละครที่ใช้เล่าเรื่องบนสื่อสังคมประกอบไปด้วย
ปัจจัย 4 ประการ ได้แก่  

1. ความต้องการมีส่วนร่วมในเรื่องเล่าด้วยมุมมองและความถนัดของผู้สร้างตัวบท 
ผู้สร้างตัวบทเริ่มต้นติดตามเรื่องราวจากการดูละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ก่อนจะมีการติดตามอ่าน 



 
 

 
86 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) 

นิยายเลิฟซิก ชุลมุนหนุ่มกางเกงน้ าเงิน ซึ่งท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนรู้เรื่องราวทั้งหมดจากนิยาย ก่อนที่จะ
ผันตัวเองมาเป็นผู้สร้างตัวบทในการเล่าเรื่องข้ามสื่อตามความถนัดในทักษะต่างๆ  
 2. ความต้องการเป็นผู้มีอ านาจในการลิขิตสถานการณ์ชีวิตตัวละครและนักแสดงที่ชื่นชอบ 
 การติดตามเรื่องราวจากนิยายออนไลน์และละครซีรี่ส์ท าให้เกิดความประทับใจในตัวละครและ
นักแสดง แต่ไม่มีพ้ืนที่ให้กลุ่มแฟนละครได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับตัวละครและสถานการณ์ที่ด าเนินไป พ้ืนที่
สื่อสังคมจึงตอบโจทย์ในการให้อ านาจแก่กลุ่มแฟนละครที่จะสามารถสร้างเรื่องราวเพ่ิมเติมขึ้นมาใน
มุมมองของตัวเองได้ สื่อสังคมจึงกลายเป็นพื้นที่ๆกลุ่มแฟนละครสามารถก าหนดชะตาชีวิตของตัวละครให้
เผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆตามที่กลุ่มแฟนอยากให้เป็นได้ ลามไปจนถึงการก าหนดชะตาชีวิตนักแสดง
ให้มีเรื่องราวต่างๆในโลกแห่งจินตนาการของตนเอง 

. ความต้องการในการมีตัวตนเป็นที่ยอมรับในชุมชนออนไลน์ 
การสร้างตัวบทในการเล่าเรื่องข้ามสื่อของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์มีการเกิดขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ระยะเวลาที่ละครซีรี่ส์ซีซั่นแรกออกอากาศในเดือนมิถุนายน 2557 ไปจนถึงการรอละคร   ซี
รี่ส์ซีซั่นที่ 2 ออกอากาศในเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งกินระยะเวลาถึง 11 เดือน แสดงให้เห็นถึงชุมชน
ออนไลน์ที่มีความผูกพันระหว่างสมาชิกกับละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ และระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง โดยถือ
ได้ว่าตัวบทที่กลุ่มแฟนละครสร้างมาแบ่งปันกันในชุมชนออนไลน์ได้รับการตอบรับจากสมาชิกในชุมชน
ด้วยกันเป็นอย่างดีและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยความส าคัญของการตอบรับจากกลุ่มสมาชิกภายในชุมชน
ออนไลน์นี้เองท่ีเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างตัวบทใหม่ๆขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และยังมีการน าความ
คิดเห็นของสมาชิกในชุมชนออนไลน์ไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงเนื้อหาในตัวบทให้ดียิ่งขึ้น   
 4. ความต้องการในการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันแต่พบเจอได้ยากในชีวิต
จริง 

เนื่องมาจากละครซีรี่ส์เรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มที่ความรักของตัวละครเอกอยู่ในบริบท
ชายรักชาย ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนให้ข้อมูลว่าเป็นเพราะคนที่อยู่ใกล้ชิดรอบตัวไม่ค่อยมีคนดูละครซีรี่ส์  จึง
ท าให้ไม่สามารถแชร์ประสบการณ์หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนใกล้ๆตัวได้ กลุ่มแฟนละครของเรื่อง
นี้จึงพยายามค้นหาพ้ืนที่ๆจะพบคนเฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจละครในบริบทชายรักชายเหมือนกัน  สื่อ
สังคมจึงเป็นพ้ืนที่ๆน าพากลุ่มแฟนเหล่านี้มาพบกัน การสร้างตัวบทเพ่ือน ามาแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันจึงเป็นกิจกรรมที่ท าให้สมาชิกภายในกลุ่มมีความผูกพันที่แน่นแฟ้นขึ้นทั้งในตัวละครซีรี่ส์
และระหว่างสมาชิกในชุมชนออนไลน์ด้วยกันเอง 
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โมเดลเชื่อมโยงผลการวิจัยรูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อสังคมของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์, สัมพันธบทในสื่อนิยายออนไลน์กับการเล่าเรื่องข้ามสังคมของกลุ่ม
แฟนละคร  และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างตัวบทของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์บนสื่อสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ทีเ่ล่าเร่ืองในส่ือสังคม 

ส่ือสังคมเจ้าของตวับท 
เฟซบุ๊ก / ทวิตเตอร์ / ยทููป 

ส่ือสังคมรับฝากตวับท 
เฟซบุ๊ก / ทวิตเตอร์ / ยทููป 

ตดัทอน 
1 ความขดัแยง้ 
   คนกบัคน 
2 ตวัละคร 
   ประกอบ 
 

ความตอ้งการในการมีตวัตนเป็นท่ียอมรับในชุมชนออนไลน์ 
 

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการสร้างตวับทในการเล่าเร่ืองข้ามส่ือ
สังคมของกลุ่มแฟนละครเลฟิซิกเดอะซีร่ีส์ 

ความตอ้งการมีส่วนร่วมในเร่ืองเล่าดว้ยมุมมองและความถนดัของผูส้ร้างตวับท 
 
ความตอ้งการเป็นผูมี้อ านาจในการลิขิตสถานการณ์ชีวิตตวัละครและนกัแสดงท่ีช่ืนชอบ 
 

ความตอ้งการในการมีปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มคนท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกนัแต่พบเจอไดย้ากในชีวิตจริง 
 

สัมพนัธบทจากตวับทต้นทางสู่ตวับทปลายทาง 

คงเดมิ 
1 โครงเร่ือง 
2 ความขดัแยง้ 
   ภายในจิตใจ 
3 แก่นเร่ือง 
4 ตวัละครเอก 
5 ฉาก 
6 มุมมองการเล่าเร่ือง 
   บุรุษท่ีหน่ึง 

ขยายความ 
ลกัษณะนิสยั
ตวัละคร 

ดดัแปลง 
มุมมองการเล่า
เร่ืองจากบุรุษท่ี
หน่ึงเป็นแบบ
รอบดา้น รูปแบบการเล่าเร่ือง 

ภาพประกอบข้อความ 
1 ภาพเด่ียวพร้อมขอ้ความประกอบ 
2 ภาพประกอบขอ้ความหลาบช่อง 
3 ภาพจ าลองการสนทนาผา่นส่ือสงัคม 

ภาพเคลือ่นไหว 
1 คลิปวีดีโอขนาดสั้น 
2 คลิปวีดีโอประกอบเพลง (มิวสิค 
   วีดีโอ) 

ข้อความบรรยาย 
1 ขอ้ความบรรยายแบบเร่ืองสั้นจบ 
   ในตอน 

การเล่าภาพซ ้าจากละครซีร่ีส์ 

การเล่าเร่ืองใหม่จากจินตนาการของกลุ่มแฟน 

การเล่าเร่ืองใหม่จากจินตนาการของกลุ่มแฟน 
การเล่าเร่ืองใหม่จากจินตนาการของกลุ่มแฟน 

การเล่าเร่ืองใหม่จากจินตนาการของกลุ่มแฟน 

การเล่าภาพซ ้าจากละครซีร่ีส์ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. รูปแบบและเนื้อหาของการเล่าเรื่องข้ามส่ือสังคม 
รูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อเกิดจากคุณสมบัติของพ้ืนที่สื่อสังคม 

รูปแบบของการเล่าเรื่องข้ามสื่อที่พบในการวิจัยชิ้นนี้พบว่า มีความสอดคล้องไปตามคุณสมบัติ
ของพ้ืนที่ๆ ใช้เล่าเรื่องบนสื่อสังคม โดยพ้ืนที่บนสื่อสังคมเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ล้วนมีคุณสมบัติในการสร้าง
ตัวบทที่เป็นทั้งภาพประกอบข้อความ ภาพเคลื่อนไหว และข้อความบรรยาย ได้ครบถ้วนทั้งสองสื่อสังคม
โดยตัวบทที่ถูกแบ่งปันเป็นไปท าให้สื่อสังคมในนั้นจัดอยู่ในประเภทกลุ่มเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ที่กลุ่มแฟนใช้เป็นที่สร้างผลงานเพ่ือแบ่งปันระหว่างแฟนคลับที่มีความเป็นแฟน 
(Fandom) ตามแนวคิดของ Jenkins (2011) คือ เป็นกลุ่มแฟนที่สร้างกลุ่มพิเศษที่สร้างวัฒนธรรมร่วมกัน
จากความสนใจในเรื่องเดียวกันคือ ละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์และภายในกลุ่ม โดยอาศัยอ านาจของ
จินตนาการ (Power of Imagination) ในการสร้างสรรค์ตัวบทรูปแบบต่างๆขึ้นมาแลกเปลี่ยนในชุมชน
ตามแนวคิดของ Cashmore (อ้างถึงในกาญจนา  แก้วเทพ, ภัทรา  บุรารักษ์ และตปกร พุธเกส, 2555) 
จนการแลกเปลี่ยนตัวบทเรื่องเล่าภายในกลุ่มแฟนกลายมาเป็นชุมชนจินตนาการ ( Imagined 
Community) ของแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์นั่นเอง 

นอกจากนี้การปฏิสัมพันธ์ในสื่อสังคมระหว่างกลุ่มแฟนเดียวกันยังท าให้สื่อสังคมที่ถูกใช้ มี
คุณสมบัติเป็นทั้งสื่อสังคมเจ้าของตัวบทกับสื่อสังคมรับฝากตัวบทที่สามารถใช้ตัวบทในการเล่าเรื่องข้ามสื่อ
กันไปมาได้อีกด้วย ส่วนยูทูปแม้จะมีคุณสมบัติของการเป็นสื่อสังคมที่สร้างตัวบทประเภทภาพเคลื่อนไหว
ได้เพียงอย่างเดียว และยังอยู่ในสถานะสื่อสังคมเจ้าของตัวบทได้เพียงอย่างเดียว แต่ก็พบการสื่อสารข้าม
สื่อกับสื่อสังคมอ่ืนๆในลักษณะการเชื่อมโยงถึงกันด้วยไฮเปอร์ลิงค์อันเป็นคุณสมบัติเฉพาะของระบบการ
สื่อสารทางอินเทอร์เน็ต 
 คุณสมบัติเด่นของเฟซบุ๊ก คือ การเป็นสื่อสังคมท่ีเป็นศูนย์กลางของการกระจายตัวบทของการเล่า
เรื่องของกลุ่มแฟนละครได้กว้าง เพราะมีคุณสมบติครบถ้วนในการเล่าเรื่องทุกรูปแบบ สิ่งส าคัญคือ การที่
เฟซบุ๊กเป็นสื่อสังคมกระแสหลักของผู้ใช้งานสื่อสังคมในปัจจุบันนั่นเอง ส่วนทวิตเตอร์ก็เป็นสื่ อสังคมที่มี
จุดเด่นในลักษณะของการเป็นสื่อสังคมที่ท าการสื่อสารได้ทันท่วงที โดยจะพบได้จากการเล่าเรื่องผ่าน     
แฮชแทค (Hashtag) #lovesicktheserie แบบทันท่วงที (Real Time) ไปพร้อมกับการชมละครในขณะที่
ก าลังออกอากาศ ท าให้ตัวบทส่วนหนึ่งถูกน ามาเล่าก่อนที่จะมีการน าไปเล่าต่อบนเฟซบุ๊ก ซึ่งตัวบทที่
เกิดขึ้นแบบ Real Time มักจะเป็นภาพประกอบข้อความหรือคลิปวีดีโอสั้นๆที่ไม่มีการพิถีพิถันในการ
สร้างสรรค์มากนัก เป็นไปตามคุณลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่เป็นตัวกลาง 
(Computer-mediated Communication) โดยครบองค์ประกอบการปฏิสัมพันธ์ทั้ง 4 ตัวแปร คือ เป็น
ที่พอใจ มีความรวดเร็วฉับพลัน ส่งเสริมการตอบสนอง และช่วยให้ผู้ ใช้มีความรู้สึก ใช้สบายด้วย
ความคุ้นเคย 
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คุณสมบัติของพ้ืนที่บนสื่อสังคมจึงถูกก าหนดจากการมองเห็นตัวบทบนอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้
ในการสื่อสาร ท าให้สื่อสังคมต้องสร้างพ้ืนที่ๆมีคุณสมบัติต่างๆเพ่ือให้ผู้ใช้สื่อสังคมมองเห็นและสามารถ
สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ จึงอาจอธิบายได้ว่า อุปกรณ์การสื่อสารเป็นตัวก าหนดคุณสมบัติของสื่อสังคม  
แล้วคุณสมบัติของสื่อสังคมก็เป็นตัวก าหนดรูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อในอีกทอดหนึ่ง สื่อสังคมจึงเป็น
เสมือนช่องทางที่ท าให้สมาชิกในแต่ละชุมชนออนไลน์ได้มาพบกัน โดยการเชื่อมโยงตัวบทที่ถูกเล่าเรื่อง
ข้ามสื่อในแต่ละสื่อสังคมซ่ึงเป็นคุณสมบัติเฉพาะของสื่อออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ด้วยธรรมชาติ
ของการเป็นไฮเปอร์ลิงค์และช่องทางสื่อสังคมถูกเชื่อมถึงกันด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารอย่างสมาร์ท
โฟนและคอมพิวเตอร์ ท าให้ตัวบทที่เกิดขึ้นในการเล่าเรื่องทุกรูปแบบสามารถเชื่อมต่อสมาชิกในแต่ละ
ชุมชนออนไลน์ด้วยกันได้ โดยเกิดพฤติกรรมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันข้อมูล  ตลอดจนการมี
ปฏิสัมพันธ์กันจนเกิดความผูกพันกันระหว่างสมาชิกภายในชุมชนอันน าไปสู่ความผูกพันกับตัวบทต้นทางที่
เป็นนิยายออนไลน์และละครซีรี่ส์ด้วยนั่นเอง 
 
เนื้อหาถูกแบ่งย่อยแยกส่วนและขยายรายละเอียด 

รูปแบบของการเล่าเรื่องของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ที่พบในการวิจัยพบว่า ลักษณะของ
การเล่าเรื่องจะเป็นตัวบทที่แบ่งย่อยแยกส่วนจากโครงเรื่องหลักในนิยายออนไลน์และละครซีรี่ส์ เป็นไป
ตามคุณสมบัติของการเล่าเรื่องข้ามสื่อที่ Jenkins (2011) อธิบายไว้ว่าเป็นแบบ Seriality ซึ่งเรื่องเล่า
สามารถถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆแล้วน าไปใช้เล่าในแต่ละสื่อได้ โดยเริ่มจากการเล่าเรื่องในสื่อหลักซึ่งใน
กรณีนี้คือละครซีรี่ส์และนิยายออนไลน์ จากนั้นจึงค่อยกระจายไปเล่าเรื่องแวดล้อมในสื่ออ่ืนๆซึ่งก็คือ  การ
เล่าเรื่องบนสื่อสังคมต่างๆโดยที่เรื่องเล่าต้องมีลักษณะของการเป็น Continuity vs. Multiplicity ซึ่งก็คือ 
การด าเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยโครงเรื่องและแก่นเรื่องเดียวกันจากละครซีรี่ส์และนิยายออนไลน์นั่นเอง 

การน าส่วนเสี้ยวหนึ่งของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องมาสร้างตัวบทในรูปแบบของภาพประกอบ
ข้อความและภาพเคลื่อนไหวที่พบในงานวิจัย แม้จะเป็นการใช้ภาพจากละครซีรี่ส์มาสร้างตัวบทใหม่ก็ตาม  
แต่เรื่องเล่าที่อยู่ในตัวบทก็เป็นตัวบทในความหมายใหม่ไม่ใช่ยกเนื้อหาเดิมมาเล่า ซึ่งกล่าวสั้นๆได้ว่าเป็น
การใช้ภาพเดิมแต่ไม่ใช่เรื่องเดิม สอดคล้องกับที่ๆสกุลศรี ศรีสารคาม (2557) ได้อธิบายไว้ว่าการเล่าเรื่อง
ข้ามสื่อเป็นการเล่าเรื่องๆหนึ่งบนสื่อหลายๆสื่อแต่ไม่ใช่การท าซ้ า กลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ได้หยิบ
เอาชิ้นส่วนเรื่องราวแต่ละมุมมองของเรื่องมาเล่าบนสื่อที่แตกต่างกัน แล้วด้วยตัวบทที่หลากหลายสามารถ
เชื่อมโยงเรื่องราวจากสื่อหนึ่งให้ไปดูอีกสื่อหนึ่งต่อเนื่องกันไป เมื่อสมาชิกในชุมชนออนไลน์ครบทุกสื่อแล้ว
ก็ยังมีความเข้าใจในเนื้อหาตรงกันได้ 

การเล่าภาพซ้ าจากละครซีรี่ส์โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ภาพจากจุดใดจุดหนึ่งที่อยู่ในช่วงของการ
พัฒนาเหตุการณ์ของตัวละคร (Rising Action) และจุดวิกฤต (Climax) มาใช้เล่าเรื่องในตัวบทร่วมกับ
ข้อความประกอบในรูปแบบภาพประกอบข้อความและเล่าเรื่องร่วมกับเพลงในรูปแบบของมิวสิควีดีโอ  ท า
ให้เกิดเรื่องราวใหม่ในอารมณ์ที่คงเดิมหรือเปลี่ยนเป็นอารมณ์ใหม่ อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการ
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มีส่วนร่วมในการก าหนดเนื้อหาให้เป็นไปตามมุมมองของกลุ่มแฟนที่เป็นผู้สร้างตัวบท โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือแลกเปลี่ยน แบ่งปันทรรศนะของตนเองที่มีต่อเรื่องราวในละครซีรี่ส์หรือนิยายกับสมาชิกภายในกลุ่ม 
อันน าไปสู่การเป็นจุดเชื่อมโยงให้เกิดความผูกพันระหว่างสมาชิกในชุมชนออนไลน์ด้วยกัน  ใน
ขณะเดียวกันก็เกิดความผูกพันกับนิยายและละครอีกด้วย เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนอย่างมีอรรถรสและ
ตอบสนองความต้องการในการสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในชุมชนออนไลน์ด้วยกันได้ก็ยิ่งท าให้เกิดความ
ต้องการในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข่าวสาร ตลอดจนเรื่องเล่าต่างๆมากขึ้นผ่านตัวบทที่อยู่ใน
รูปแบบต่างๆดังทีพ่บในผลการวิจัย  

ความสามารถในการเข้าใจเรื่องราวร่วมกันก็ถือเป็นจุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่าง
สมาชิกในชุมชนออนไลน์กับตัวนิยายและละครซีรี่ส์ และระหว่างสมาชิกในชุมชนออนไลน์ด้วยกันเพราะ
การเล่าเรื่องข้ามสื่อในรูปแบบต่างๆเนื้อหาในตัวบทต่างๆเป็นการแบ่งแยกย่อยส่วนมาแล้ว ตัวบทแต่ละตัว
บทที่ถูกใช้ในการเล่าเรื่องล้วนเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งจากเรื่องราวทั้งหมดในนิยายออนไลน์และละครซีรี่ส์  แต่
สมาชิกในชุมชนออนไลน์มีความสามารถในการตีความและเข้าใจตัวบทได้ร่วมกัน และยังมีการปฏิสัมพันธ์
ผ่านการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง     

 
การประสานรูปแบบการเล่าเรื่องกับการประสานเนื้อหาในจินตนาการของผู้ใช้สื่อสังคม 

รูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อของกลุ่มแฟนถือเป็นพาหนะในการน าเสนอเนื้อหา รูปแบบการเล่า
เรื่องกับเนื้อหาเรื่องเล่าจึงต้องประสานอยู่ร่วมกันอย่างแยกไม่ออก การรับสารที่เป็นการเล่าเรื่องข้ามสื่อ
ของผู้ใช้สื่อสังคมจึงต้องอาศัยการประสานรูปแบบการเล่าเรื่องกับการประสานเนื้อหาในจินตนาการของ
ผู้ใช้สื่อสังคมเพ่ือการเข้าใจความหมายของเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนย่อยๆ ดังนั้นปัจจัย
ส าคัญของการเล่าเรื่องข้ามสื่อคือการจ าเป็นต้องมีโครงเรื่องหลักที่ถูกเล่าไว้ในสื่อใดสื่อหนึ่งก่อน ซึ่งจะ
กลายเป็นตัวบทต้นทางที่ท าให้สามารถเข้าใจการเล่าเรื่องข้ามสื่อบนสื่อสังคมที่เป็นตัวบทปลายทางได้  
ดังเช่นกรณีของงานวิจัยชิ้นนี้ โครงเรื่องหลักได้ถูกเล่าไว้ในสื่อนิยายออนไลน์และสื่อละครซีรี่ส์ก่อนจะถูก
ย่อยส่วนออกมาเล่าเรื่องข้ามสื่อสังคมในที่สุด 

กลุ่มแฟนละครซีรี่ส์มีการสร้างตัวบทในการเล่าเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาส่วนย่อยๆของ
เนื้อเรื่องที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีพัฒนาการของเรื่องเล่าในแต่ละส่วนย่อยที่ในนิยายออนไลน์และ
ละครซีรี่ส์ไม่มีเพ่ิมเข้ามา ดังจะเห็นชัดเจนที่สุดได้จากการเล่าเรื่องข้ามสื่อในรูปแบบข้อความบรรยายที่เป็น
การสร้างเรื่องราวของตัวละครหลักอย่างต่อเนื่องจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในนิยายออนไลน์  

โดยเรื่องราวที่ถูกสร้างเพ่ิมขึ้นตามจินตนาการมักจะมีลักษณะที่เป็นสถานการณ์ที่ เข้มข้นของตัว
ละครในการเผชิญกับเหตุการณ์บางอย่าง เช่น สถานการณ์โรแมนติกที่น าตัวละครไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  
หรือสถานการณ์ที่น าตัวละครไปสู่ความเศร้าโศกที่มีมากกว่าเรื่องราวในนิยายออนไลน์และละครซีรี่ส์ ซึ่ง
ถือเป็นจินตนาการที่กลุ่มแฟนผู้สร้างตัวบทในการเล่าเรื่องข้ามสื่อสังคมมีความรู้สึกต้องการที่จะแสดงออก
ให้มากกว่าสิ่งที่นิยายออนไลน์และละครซีรี่ส์ท ามาให้เห็นอันเป็นอ านาจของการอาศัยจินตนาการ (Power 
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of Imagination) ตามแนวคิดของ Cashmore (อ้างถึงในกาญจนา แก้วเทพ, ภัทรา บุรารักษ์ และตปกร 
พุธเกส, 2555) ด้วยเหตุเพราะละครซีรี่ส์ที่มีข้อจัดทางด้านเวลาออกอากาศและทางด้านการแทรกโฆษณา
ในละคร 

 ด้วยลักษณะเรื่องราวของตัวบทต้นทางทั้งในละครซีรี่ส์และนิยายออนไลน์ต่างก็ไม่สามารถตอบ
โจทย์ต่อจินตนาการทางเพศของกลุ่มแฟนที่ชื่นชอบชายรักชายได้เพียงพอ กลุ่มแฟนจึงมีลักษณะของความ
ไม่พอใจโดยที่อาจจะไม่รู้ตัว โดยเฉพาะตัวบทต้นทางที่เป็นละครซีรี่ส์ซึ่งยังไม่ได้ด าเนินเรื่องราวไปจนถึงจุด
จบในนิยาย กลุ่มแฟนจึงมองเรื่องราวในตัวบทต้นทางละครซีรี่ส์เป็นความแปรปรวนในความรักของตัว
ละครเอกและต้องการเล่าเรื่องไปสู่จุดที่เกิดความโรแมนติกในที่สุดจากตัวบทต่างๆที่สร้างขึ้นเล่าเรื่องในสื่อ
สังคม กลุ่มแฟนจึงมีจินตนาการต่อชีวิตตัวละครที่เกินกว่านิยายได้เล่าไว้ นั่นคือ กลุ่มแฟนเป็นผู้พยายาม
สร้างภาพที่เป็น Utopia ของชายรักชายให้เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองจินตนาการทางเพศของผู้ที่ชื่นชอบชาย
รักชาย โดยเป็นการแปรเปลี่ยนความแปรปรวนในความรักที่มีภาพของความเศร้าให้กลายมาเป็นภาพ
ความสุขแบบโรแมนติกในแบบที่กลุ่มแฟนผู้สร้างตัวบทต้องการ 
  
2. สัมพันธบทของการเล่าเรื่องจากนิยายออนไลน์และละครซีรี่ส์ สู่การเล่าเรื่องของกลุ่มแฟนละครบน
สื่อสังคม 
รูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อเป็นตัวก าหนดการขยายความ การตัดทอน และการดัดแปลงการถ่ายโยง
เนื้อหา 
 ด้วยพฤติกรรมของผู้รับสารที่ปัจจุบันนิยมใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงสื่อสังคม ลักษณะส าคัญของ
การเล่าเรื่องบนสื่อสังคมจึงมักจะมีพ้ืนที่ในการเล่าเรื่องอยู่อย่างจ ากัดและมีเวลาในการเล่าเรื่องที่ไม่นานนัก 
จึงถือได้ว่าสื่อสังคมมีการจ ากัดทั้งพ้ืนที่และเวลา เนื้อหาของเรื่องเล่าที่ปรากฏจึงมักจะเป็นเนื้อหาสั้นๆที่ใช้
เวลาท าความเข้าใจไม่นานก็รู้เรื่อง ท าให้เนื้อหาของการเล่าเรื่องข้ามสื่อของกลุ่มแฟนละครซีรี่ส์ก็เป็นไปใน
ลักษณะของการเล่าเรื่องสั้นๆในทุกรูปแบบ ลักษณะสัมพันธบทในแง่ของการขยายความที่มีการเพ่ิม
ลักษณะนิสัยบางประการให้ตัวละครเด่นชัดขึ้นโดยเป็นไปในลักษณะของลักษณะนิสัยที่ผู้สร้างตัวบท
ปรารถนาให้ตัวละครนั้นเป็น ในขณะเดียวกันก็ได้ลดลักษณะนิสัยที่ไม่พึงปรารถนาออกไป  ท าให้เนื้อหา
ของเรื่องเล่าข้ามสื่อของกลุ่มแฟนตัวละครทั้งสามตัวที่พบเป็นหลักในตัวบทมีการแสดงออกของอารมณ์ที่
ชัดเจนกว่าในนิยายออนไลน์และละครซีรี่ส์ อาจจะสะท้อนผ่านข้อความประกอบที่ผ่านการตีความมาแล้ว
จากผู้สร้างตัวบทเพราะเวลาและพ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัดบนสื่อสังคม ท าให้ต้องเห็นลักษณะนิสัยของตัว
ละครที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเห็น 
 ในส่วนของการตัดทอน เห็นได้ชัดที่สุดจากการที่การเล่าเรื่องข้ามสื่อของกลุ่มแฟนผ่านสื่อสังคมมี
การตัดตัวละครอ่ืนๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับรักสามเส้าในบริบทชายรักชายทิ้งทั้งหมด ทั้งตัวละครในนิยาย
ออนไลน์และละครซีรี่ส์ อันเป็นเหตุให้ความขัดแย้งระหว่างคนหายไปด้วย เพราะตัวละครเอกด าเนินเรื่อง
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ด้วยความขัดแย้งภายในจิตใจเป็นหลัก จึงถือได้ว่ารูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อที่มีความจ ากัดทั้งพ้ืนที่และ
เวลาเป็นตัวก าหนดให้เกิดสัมพันธบทในแง่การลดทอนอย่างชัดเจนที่สุดในกรณีศึกษาเรื่องนี้ 
 ข้อค้นพบร่วมกันของการขยายความและการตัดทอนคือ ลักษณะของการสร้างบุคลิกของตัวละคร
ในการเล่าเรื่องของกลุ่มแฟนบนสื่อสังคมพบว่า ตัวละครที่ถูกเล่าเรื่องมีลักษณะความเป็นเชิงบวกมากขึ้น 
และมีบุคลิกที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นจากความสามารถในการเปลี่ยนอารมณ์เรื่องเล่าที่มา
จากการใช้ภาพซ้ าจากละครซีรี่ส์ในลักษณะของอารมณ์ตลกขบขันที่ไม่พบในนิยายออนไลน์และละครซีรี่ส์ 
ในส่วนของบุคลิกลักษณะตัวละครที่เป็นเชิงลบจึงถูกตัดทิ้งไปและไมถู่กน ามาเล่าเรื่องในตัวบท  

ข้อค้นพบของสัมพันธบทอีกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่าเรื่องจากนิยายออนไลน์และละครซีรี่ส์สู่
การเล่าเรื่องของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์บนสื่อสังคมคือ การเปลี่ยนอารมณ์ของตัวบท จากนิยาย
ออนไลน์และละครซีรี่ส์ที่เป็นอารมณ์ของเรื่องเล่าแบบรักโรแมนติกเป็นหลัก และมีการแทรกอารมณ์ความ
โศกเศร้าของตัวละครในบางช่วง ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติที่ Jenkins (2011) อธิบายไว้ในแง่ของการเล่า
เรื่องข้ามสื่อมีลักษณะเป็น Subjectivity คือ เรื่องเล่าจะต้องมีลักษณะเป็นอัตวิสัย โดยเรื่องเล่าหลัก
สามารถน าไปถูกเล่ามุมมองใหม่ๆ เช่น การเล่าเรื่องผ่านตัวละครที่ 2 หรือ 3 ในเรื่องเดิม  หรือเปลี่ยน
อารมณ์จากการเล่าเรื่องเดิมเป็นอารมณ์ใหม่ เช่น จากเรื่องโรแมนติกกลายเป็นเรื่องตลกขบขัน   

โดยในงานวิจัยนี้พบว่าเมื่อกลุ่มแฟนได้สร้างตัวบทเล่าเรื่องบนสื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ในแบบ
การเล่าภาพซ้ าจากละครซีรี่ส์ กลุ่มแฟนได้รักษาอารมณ์เดิมจากภาพในละครในบางตัวบท และอีกหลาย
ตัวบทก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ในตัวบทใหม่ โดยเฉพาะอารมณ์ตัวบทแบบตลกขบขันที่ไม่พบในตัว
บทต้นทางอย่างนิยายออนไลน์และละครซีรี่ส์ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตัวบทได้ในกลุ่ม
แฟนจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนความผูกพันระหว่างกลุ่มแฟนกับละครซีรี่ส์ ด้วยอ านาจของการอาศัย
จินตนาการ (Power of Imagination) นั่นเอง 

โดยสรุปก็คือ ลักษณะของการที่กลุ่มแฟนได้สร้างตัวบทเล่าเรื่องข้ามสื่อไม่ได้ถือเป็นการสร้าง
เนื้อหาใหม่ แต่เป็นการน าส่วนประกอบของเนื้อหาเก่ามาตัดต่อและแต่งเติมเพ่ิมเรื่องราวเพ่ือสร้ าง
ความหมายใหม่ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของการพยายามเป็นเจ้าของตัวบทของกลุ่มแฟนที่มีต่อตัวบทต้นทางที่
เป็นละครซีรี่ส์และนิยายออนไลน์ในลักษณะของการเปลี่ยนจากผู้บริโภคตัวบท (Prosumer) เป็นผู้สร้างตัว
บท (Producer) ด้วยอ านาจของจินตนาการทางเพศของผู้ที่ชื่นชอบชายรักชาย ซึ่งในกรณีศึกษานี้พบว่า 
สัมพันธบทของนิยายออนไลน์เลิฟซิก ชุลมุนหนุ่มกางเกงน้ าเงิน และละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ รักวุ่นวัยรุ่น
แสบ มาสู่การเล่าเรื่องบนสื่อสังคมของกลุ่มแฟนได้เปลี่ยนความหมายของตัวบทต้นทางจาก “Our love is 
sick” กลายมาเป็น “Our love is love” ในความรู้สึกที่มีร่วมกันของกลุ่มแฟนละครซีรี่ส์นั่นเอง  
 
3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสร้างตัวบทของการเล่าเรื่องข้ามสื่อในกลุ่มแฟน 
ชมุชนออนไลน์ของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์เป็นชุมชนของการสร้างความจริงในจินตนาการร่วมกัน 
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 ปัจจัยข้อนี้สะท้อนมาจากความต้องการมีส่วนร่วมในเรื่องเล่าด้วยมุมมองและความถนัดของ
ผู้สร้างตัวบท และความต้องการเป็นผู้มีอ านาจในการลิขิตสถานการณ์ชีวิตตัวละครและนักแสดงที่ชื่นชอบ  
โดยกลุ่มแฟนที่เป็นผู้สร้างตัวบทข้ามสื่อสังคมต่างๆ มีลักษณะสอดคล้องกับลักษณะชุมชนในจินตนการ 
(Imagined Community) ตามทัศนะของ Anderson (อ้างถึงใน ศรัณย์  สิงห์ทน, 2552) เพราะกลุ่ม
แฟนได้สร้างเรื่องราวต่อยอดจากโครงเรื่องเดิมจากนิยายออนไลน์และละครซีรี่ส์ขึ้นในจินตนาการของแต่
ละคน และได้ท าการแบ่งปันเพ่ือให้เกิดจินตนาการร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชน โดยที่สมาชิกภายใน
ชุมชนสามารถเข้าใจในตัวบทที่ถูกตัดตอนมาเผยแพร่ในสื่อสังคมได้ เนื่องมาจากมีความเข้าใจในเรื่องราวที่
เกิดข้ึนในจินตนาการร่วมกันโดยอ้างอิงจากตัวบทต้นทางที่เป็นนิยายออนไลน์และละครซีรี่ส์ 
 ชุมชนของการสร้างความจริงในจินตนาการที่เกิดขึ้นเป็นแหล่งรวมของบุคคลที่มีเพศสภาวะที่
หลายหลายโดยมีจุดร่วมคือ การเป็นบุคคลที่ชื่นชอบเรื่องของชายรักชาย ซึ่งในกรณีศึกษางานวิจัยชิ้นนี้แม้
ตัวบทที่ถูกสร้างขึ้นจะมาจากบุคคลที่เป็นสาววาย (Yaoi) ชายรักชายและผู้หญิงข้ามเพศ แต่ตัวบทที่
เกิดขึ้นในการเล่าเรื่องข้ามสื่อสังคมกลับมีลักษณะที่สอดคล้องกัน และเป็นไปในแนวทางที่คล้ายกัน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าแม้ผู้สร้างตัวบทมาจากเพศสภาวะที่แตกต่างกันก็สามารถสร้างตัวบทที่มีความสอดคล้องกัน
ได้เนื่องมาจากการมีศูนย์รวมใจของการสร้างตัวบทที่นิยายออนไลน์และละครซีรี่ส์ซึ่งเป็นตัวบทต้นทางที่
เป็นตัวก าหนดตัวบทใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นอยู่แล้ว โดยเป็นการผลิตซ้ าตัวบทจากภาพเดิมในความหมายใหม่  
หรือการผลิตตัวบทใหม่ท่ีเกี่ยวพันกับโครงเรื่องเดิมแล้วมีการน าไปแบ่งปันขยายต่อบนพ้ืนที่สื่อสังคม ซึ่งได้
กลายเป็นการเสพซ้ าในเนื้อหาเดิมจากตัวบทใหม่ของผู้บริโภคยุคใหม่อันเป็นการติดกับดักเรื่องเล่าที่เป็นตัว
บทต้นทางนั่นเอง 
 
สื่อสังคมเป็นพ้ืนที่ๆสามารถแสวงหาเพ่ือนที่สนใจเรื่องเดียวกันที่หาไม่ได้จากโลกในชีวิตจริงไปพร้อมๆกับ
การสร้างตัวตนด้วยการเป็นผู้เล่าเรื่องด้วยตัวเอง 

ปัจจัยข้อนี้สะท้อนมาจากความต้องการในการมีตัวตนเป็นที่ยอมรับในชุมชนออนไลน์และความ
ต้องการในการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันแต่พบเจอได้ยากในชีวิตจริง โดยกลุ่มแฟน
ละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์มีความสอดคล้องกับลักษณะของความเป็นแฟนของ Jenkins (อ้างถึงในกาญจนา 
แก้วเทพ, ภัทรา บุรารักษ์ และตปกร พุธเกส, 2555) ที่รูปแบบของการสร้างกลุ่มพิเศษในชุมชนนี้เป็น
ชุมชนออนไลน์ที่มีความสนใจในละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์อันมีความพิเศษกว่าละครทั่วไปที่เป็นละครเฉพาะ
กลุ่มของผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวในบริบทชายรักชาย โดยมีการสร้างวัฒนธรรมของการเล่าเรื่องในหลากหลาย
รูปแบบเพื่อท าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในชุมชน 

ลักษณะร่วมของบุคคลที่เข้ามาเป็นผู้สร้างตัวบทเล่าเรื่องในสื่อสังคมคือ การเป็น “ชนกลุ่มน้อย” 
ของสังคมปกติ ซึ่งประกอบไปด้วยสาววาย (Yaoi) ผู้หญิงข้ามเพศและชายรักชาย โดยมีจุดร่วมคือ เป็น
บุคคลที่ชื่นชอบเรื่องเล่าชายรักชายเหมือนกัน จึงเป็นการตอกย้ าถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มพิเศษที่
สามารถรวมตัวได้ยากในโลกปกติ   
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โดยในแง่ของความมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในชุมชนออนไลน์พบว่า ผู้สร้างตัวบทในการเล่าเรื่องที่
แบ่งปันในชุมชนออนไลน์ มีสถานะเป็นเสมือนผู้น าในการสื่อสารบนสื่อสังคมไปในตัว ซึ่งเห็นได้จากการที่มี
สมาชิกภายในชุมชนเข้ามาร่วมกดถูกใจ (Like, Favorite) การเข้าชมและรีทวิต (Retweet) ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ในสื่อสังคมทุกสื่อพร้อมๆกันด้วยตัวบทเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสมาชิกภายใน
ชุมชนที่มีต่อผู้สร้างตัวบทในทางหนึ่งด้วย ลักษณะของการสร้างตัวตนที่ได้รับการติดตามจากสมาชิกใน
ชุมชนก็ท าให้เกิดสถานะแฟนคลับต่อผู้สร้างตัวบทเล่าเรื่องข้ามสื่อบนสื่อสังคมในอีกทางหนึ่งด้วย 

การเล่าเรื่องข้ามสื่อของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์สามารถสรุปลักษณะของความผูกพันที่
เกิดข้ึนในชุมชนออนไลน์ได้ว่ามีความผูกพันเกิดขึ้นใน 3 มิต ิอันได้แก ่
 1) ความผูกพันระหว่างสมาชิกในชุมชนออนไลน์กับละครซีรีส์ นิยายออนไลน์ และตัวบทที่ใช้ใน
การเล่าเรื่องข้ามสื่อของกลุ่มแฟนบนสื่อสังคมซึ่งเป็นความผูกพันจากการเริ่มต้นดูละครซีรี่ส์ อ่านนิยาย
ออนไลน์ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันเรื่องเล่าระหว่างสมาชิกภายในชุมชน
ออนไลน์ โดยความผูกพันในมิตินี้เป็นปัจจัยให้เกิดการเข้าร่วมชุมชนในล าดับแรก 
 2) ความผูกพันระหว่างสมาชิกในชุมชนออนไลน์กับตัวละครและนักแสดง ความผูกพันในมิตินี้มี
อิทธิพลต่อการสร้างตัวบทในฐานะเป็นมิติของการสร้างแรงบันดาลใจ ที่เกิดจากความรักในตัวละครที่
ลุกลามไปจนถึงความรักในตัวนักแสดงของกลุ่มแฟนละคร จนกระทั่งเกิดความมุ่งมั่นที่จะลิขิตชีวิตตัวละคร
ให้เป็นไปตามมุมมองที่แฟนละครมองเห็น โดยการใช้อ านาจทางการจิ นตนาการ (Power of 
Imagination) มาสร้างเรื่องราวในตัวบทของตนเอง 
 3) ความผูกพันระหว่างสมาชิกในชุมชนออนไลน์กับผู้สร้างตัวบทบนสื่อสังคมและสมาชิกอ่ืนๆ 
ด้วยกัน ความผูกพันในมิตินี้มีความส าคัญต่อการสร้างแรงขับเคลื่อนในการสร้างตัวบทและการพัฒนาตัว 
บทของกลุ่มผู้น าในการสร้างตัวบทในชุมชนออนไลน์ซึ่งเห็นได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ สร้างตัวบท
ด้วยกันและกับสมาชิกภายในชุมชน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างตัวตนและการสร้างแฟนคลับโดยตรง 
 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. รูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อท่ีหลากหลายบนสื่อสังคมท่ีค้นพบจากการวิจัย ผู้ผลิตสื่อสามารถใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนสร้างสื่อเพ่ือการสื่อสารในจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การให้
ข้อมูลข่าวสารโดยพิจารณาตามคุณสมบัติของแต่ละสื่อสังคมดังที่อธิบายไว้ในงานวิจัย ทั้งนี้ผู้ผลิตสื่อยัง
สามารถประเมินความสามารถในการสร้างตัวบทของผู้บริโภคข่าวสารว่ามีความสามารถสร้างในรูปแบบใด
ได้อีกด้วย 
 2. ผู้ผลิตละครที่มาจากนิยายที่เป็นเล่มหนังสือหรือนิยายออนไลน์เรื่องอ่ืนๆต่อไปสามารถใช้
วิธีการกระตุ้นให้เกิดกลุ่มแฟนละครที่กลายมาเป็นผู้สร้างตัวบทเล่าเรื่องข้ามสื่อบนสื่อสังคมได้ โดยการน า
องค์ความรู้ที่ได้จากวิจัยนี้ไปใช้วางแผนการเล่าเรื่องข้ามสื่อบนสื่อสังคมเพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ละครและ
ติดตามพฤติกรรมของกลุ่มแฟนว่ามีความสามารถในการสร้างตัวบทเล่าเรื่องข้ามสื่อเช่นไร   
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 3. ในการศึกษาการเล่าเรื่องข้ามสื่อในสื่อสังคมออนไลน์ดังเช่นในกรณีศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ได้มุ่ง
ศึกษาในแง่มุมการเล่าเรื่องของกลุ่มแฟนละครที่ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างสมาชิกในชุมชนออนไลน์
และความผูกพันกับละครซีรี่ส์เป็นหลัก แต่ยังมีแง่มุมของผู้ผลิตละครที่ใช้การเล่าเรื่องข้ามสื่อเพ่ื อการ
ประชาสัมพันธ์ละครซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดก่อนการเล่าเรื่องข้ามสื่อของกลุ่มแฟนละครซีรี่ส์ ผู้ที่สนใจ
ศึกษาการเล่าเรื่องข้ามสื่อต่อไปจึงสามารถท าการศึกษาการเล่าเรื่องข้ามสื่อของผู้ผลิตละครเพ่ิมเติมได้ 
 

บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 
กาญจนา แก้วเทพ, ภัทรา บุรารักษ์ และตปกร พุธเกส. (2555). สื่อที่ใช่ ของใครที่ชอบ การ์ตูน โทรทัศน์

ท้องถิ่น แฟนคลับ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 
ณรงศักดิ์ ศรีทานันท์. (2554). แนวทางการก ากับสื่อใหม่ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี. Executive 

Journal, 31(4), 126-134. 
ศรัณย์ สิงห์ทน. (2552). การเรียนรู้ทางสังคมของวัยรุ่นไทยจากวัฒนธรรมเพลงสมัยใหม่ของประเทศ

เกาหลีใต ้(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
สกุลศรี ศรีสารคาม. (2557). Transmedia Storytelling การเล่าเรื่องยุคดิจิตอล. กรุงเทพฯ: 4PM. 
ภาษาอังกฤษ 
Jenkins, H. (2011). Transmedia 202: Further Reflections. Retrieved from 

http://henryjenkins.org/2011/08/defining_transmedia_further_re.html 

http://henryjenkins.org/2011/08/defining_transmedia_further_re.html

