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บทคัดย่อ 

 การศกึษาเร่ือง การเลา่เร่ืองข้ามส่ือในยคุดจิิทลั กรณีศกึษาซีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ ใช้วิธีการศกึษา 

เชิงคณุภาพ มุง่ท าการศกึษาการเลา่เร่ืองข้ามส่ือของซีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ ศกึษาการส่ือสารทางการตลาด 

ของซีร่ีเร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ และศกึษาแนวโน้มการเลา่เร่ืองข้ามส่ือในยคุดจิิทลั  

ในการศึกษาครัง้นีใ้ช้  วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ในส่วนของการ

สมัภาษณ์ สมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องกบัการผลิต ซีร่ีย์เร่ืองไดอารีตุ๊ดซ่ีส์ และนกัวิชาการด้านส่ือสารมวลชน 

ผลการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ 

1.การเล่าเร่ืองข้ามส่ือของไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีนัน้ เกิดจากการหาเร่ืองเล่าท่ีเป็นท่ีได้รับความนิยมและ

สามารถขยายเนือ้เร่ืองไปยงัส่ืออ่ืนได้ ก่อนจะเป็นซีร่ีย์เร่ืองไดอารีตุ๊ดซ่ีส์นัน้ ซีร่ีย์ได้ขยายดดัแปลง ไปเป็น

หนงัสือบนัทึกของตุ๊ด และรายการโทรทศัน์ช่ือว่า “Diary of Tootsies The Audition” ผู้ผลิตมีก่ีคดัเร่ืองเนือ้

เร่ืองท่ีน่าสนใจเพ่ือให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วมเม่ือรับชมซีร่ีย์ ผู้ชมซีร่ีย์ได้น าเอาตวัละครตวัเอกของซีร่ีย์ไปแต่ง

เป็นนิยายในเว็บเด็กดีหลายเร่ืองด้วยกนั เป็นการสร้างโลกแห่งจินตนาการของผู้ รับสารเอง ซีร่ีย์เร่ื องไดอารี

ตุ๊ ดซ่ีส์มีการแบ่งเร่ืองย่อยของเร่ือง ตัดตอนท่ีคัญและตลก ลงช่องทางการส่ือสารของซีร่ีย์เอง ได้แก่ 

Facebook,Twitterเพ่ือให้ผู้ชมสามารถรับชมเร่ืองสัน้ๆนัน้แล้วเข้าใจเนือ้หาและเกิดการอยากหาดทูัง้เร่ือง 

ในการเล่าเร่ืองนัน้ซีร่ีย์เร่ืองไดอารีย์ตุ๊ดซ่ีส์ เปล่ียนมุมการเล่าเร่ืองให้ตวัละครตวัอ่ืนนอกจากตวัเอกเป็นผู้

ถ่ายทอดเร่ืองราว 
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 2.การส่ือสารการตลาดของซีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีย์ตุ๊ดซ่ีย์ มีการวิเคราะห์ปัญหาและโอกาศของซีร่ีย์พบว่า

จดุเดน่ของซีร่ีย์คือเนือ้หาท่ีสนกุสนาน จดุอ่อนของซีร่ีย์คือเวลาการออกอากาศท่ีสัน้เ กินไป โอกาศของซีร่ีย์

คือช่องทางของการน าเสนอท่ีหลากหลายส าหรับอุปสรรคของซีร่ีย์คือการเซ็นเซอร์ของทีวีไทยซึ่งท าห็

อรรถรสของเร่ืองลดลง วัตถุประสงค์ของการส่ือสารการตลาดของซีร่ีย์คือ การสร้างความรู้จักและการ

กระตุ้นให้ผู้ รับสารรับชมซีร่ีย์เร่ืองไดอารีย์ตุ๊ดซ่ีส์  กลุ่มเปา้หมายหลกัของซีร่ีย์เร่ืองไดอารีตุ๊ดซ่ีส์คือ กลุ่มคน

ทุกเพศทุกวัยทางผู้ผลิตมีการปรับเปล่ียนบทไม่ให้เนือ้หาเป็นเร่ืองท่ีจ าเพาะเจาะจงกับกัลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

เท่านัน้ การเลือกเคร่ืองมือส่ือสารของซีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีย์ตุ๊ดซ่ีส์คือ การให้ข่าวประชาสมัพนัธ์ และเม่ือซีร่ีย์

ออกฉายจะใช้ช่องทางการส่ือสารการตลาดของซีร่ียื ได้แก่ Facebook,Twitter,IG การก าหนดงบประมาณ

ในการส่ือสารการตลาดทางซ่ือร่ีย์ใช้งบในการส่ือสารในการโปรโมท รวม 5 ล้านทาทโดยประมาณ

งบประมาณถูกใช้ไปในส่วนของการประชาสมัพนัธ์และการโปรโมทผ่านช่องทางการส่ือสารหลกัของซีร่ีย์

ได้แก่ Facebook,Twitter,IG การประเมินผลงานของซีร่ีย์ จะมีการประชมุกนัทกุอาทิตย์ระหว่างท่ีซีร่ีย์ออน

แอร์อยูโ่ดยการประเมินเร่ืองฟิตแบคของตอนท่ีผา่นมา เพ่ือเข้าแผนในการโปรโมทในตอนตอ่ไป 

3.แนวโน้มการเล่าเร่ืองข้ามส่ือในยุคดิจิทลั การน าเสนอเร่ืองราวของสาร ไม่จ ากดัว่าจะต้องอยู่ใน 

platformใด platform หนึง่ แตส่ามารถจะข้าม platformไปอีก platformนงึได้ง่ายขึน้โดยเฉพาะในยคุดิจิทลั 

ท่ีมีกระบวนการตา่งๆในการเปล่ียนแปลง ในรูปแบบของการน าเสนอ ผู้ผลิตจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า 

ไว้ตัง้แต่ต้นว่าจะเล่าเร่ืองข้ามส่ือไปอยู่ส่ือไหนบ้าง แล้วแต่ละส่ือจะซบัพอร์ทกันอย่างไร และแต่ละส่ือจะ

ออกในช่วงเวลาไหน  เพ่ือท่ีจะให้มีการเช่ือมตอ่กนั และก็หนนุเสริมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ผู้ผลิต

จะต้องท าเนือ้หาเร่ืองเหลา่นัน้ๆให้กลายเป็นรูปธรรมและเดน่ชดัในแตล่ะส่ือท่ีผู้ชมจะได้เสพความบนัเทิงนัน้

ได้อย่างซึมซับมากขึน้ผู้ ผลิตควรให้ความใส่ใจกับเนือ้หาของข้อมูลข่าวสาร ผู้ รับสารเร่ิมมีพฤติกรรมท่ี

เปล่ียนแปลงไป สามารถท่ีจะฟีตแบคได้อย่างทันทีทันใดหรือสามารถท่ีจะเอาcontentนี ้มาขยายต่อได้ 

ปฏิกิริยาการตอบกลบัของผู้ รับสาร มีมากขึน้ผู้ รับสารไมไ่ด้เป็นเพียงผู้ เปิดรับสารเท่านัน้ ผู้ รับสารในปัจจบุนั

มีส่วนร่วมในการเผยแพร่รวมถึงการสร้าง content ใหม่ๆส่งกลบัไปยงัผู้ผลิต ทิศทางการส่ือสารของผู้ผลิต

ในอนาคต จะมีลักษณะหลากหลายมากยิ่งขึน้ การเล่าเร่ืองจะมี รูปแบบเพิ่มขึน้ไปจากเดิม อาทิเช่น 

transmedia ซึง่จะเป็นอีก step นงึของ cross media กลา่วคือ tranmedia จะไปอีกระดบันงึท่ีเนือ้เร่ืองท่ีอยู่

ในส่ือท่ีแพทฟอร์มตา่งๆกนั อาจจะไมไ่ด้เร่ืองเดียวกนัทัง้หมด แตธี่มหลกัธีมเดียวกนั  
ค าส าคญั : การเลา่เร่ืองข้ามส่ือ,ไดอารีตุ๊ดซ่ีส์ 
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Abstract 

 The transmedia storytelling case study in digital world. For example, in case of one of the 

series that is called “Diary Tootsies”, it uses the way in term of qualitative research , transmedia 

storytelling objective  , marketing communication of “Diary Tootsies”, trends in transmedia 

storytelling in Digital world, and the study of In-Depth Interview. In the part of the interview, the 

action was taken by interviewing the person who is implicated with “ Diary Tootsies” producing 

method and the scholar in mass media side. The result from the discover is the following: 

 

 1. The transmedia storytelling of the series “ Diary Tootsies” is commenced by transmedia 

storytelling is popular in community and it can expands the content of the story to other part of 

the media. Before the “Diary Tootsies” becomes a series, The “ Diary Tootsies” was expanded 

and amended from a real diary of a person who is transvestite and the television channel that is 

called “ Diary of Tootsies The Audition”. The producer chose the part that is interested and 

surprise for the audience who watches the series have a feeling same as transvestite person. 

Many audiences of the “ Diary Tootsies” series takes the main character of the series to write 

many stories in “DEK-D” website which increases the creativity of the audiences and the people 

who have seen the make up jokes, stories, and more. In addition, the audience would summarise 

the series and edit the important scene or funny moment of the series. Then, they would post and 

share to the media such as Facebook, Twitter, or Instagram for the new viewer to view a short 

video of the series and would be interested to find that series to watch by themselves. In “Diary 

Tootsies” series storytelling, it amends storytelling point of view of the other characters in the 

series except for the main character who tells the story of the series.  

2. Marketing communication of the series called Dairy Tootsie had analyzed through the problem 

and chance. As a result, they found that the distinctive point is the content of the series. The 

weakness of the series is the broadcast time was too short. Chance of the series is the channel 

that contains a wide range of presenting the series. Furthermore, the obstacle is the sensor of 

Thai television that decreased the beautiful wording during the series. The main purpose of the 
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marketing communication of Diary Tootsie the series is creating awareness and encouraging the 

audience to watch the series. The target audience is for every age and gender.  According to this 

point, the producer had changed the contents of the series to not specific ti any group of age. 

Moreover, The choice of choosing communication tool in the series is to release the news to public 

relations and let the series release on Facebook, Twitter, and Instagram. Budgeting in marketing 

communication spent 5  million baht in promoting the series. Approximately the budgets have 

been spent on promoting to public relations as well as promoting through the main communication 

device like Facebook, Twitter, and Instagram. Lastly, the evaluation of the series will be meeting 

every Sunday during the time that the series on air. They evaluated by focusing on the feedback 

from the previous episode to use to promote in the next episode. 

 3.The trend of transmedia storytelling in the digital age, The presentation of substance 

does not limit to be on any platforms, but it can easily cross from one platform to another platform 

especially in the time of digital age that have a process of change in the format of presenting. The 

producer should plan ahead since the beginning of the creation of this series about telling a story 

across multiple media. It depends on each media of how will they support and the broadcast time 

of each media for making a connection between media more effective. The producer should make 

the contents of the story clear in each media so that the audience could be entertain and get a 

deep understanding of the contents. In addition, the receivers begin to change the behaviour, it 

can be able to give a feedback immediately or extend the content. The reaction of the audience 

response increased. The receivers did not only exposure , but the current receivers could be 

involved  in publishing as well as created new content and send back to the producer. Also, the 

directional communication  of future production will have a variety of  storytelling. Storytelling  will 

have more format such as transmedia which will be another step of cross media. This state that 

transmedia will be in the next level of the content in different media platform. It might not contain 

all the same story but the main theme will be similar to one another. 

Keywords: transmedia storytelling , Diary Tootsies  

 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 5 

 

บทน า 

ที่มาของความส าคัญและปัญหา 

ในยคุท่ีส่ือมีความเจริญก้าวหน้าจนเข้าสู่ยคุท่ีเรียกว่าการหลอมรวมส่ือ การหลอมรวมของส่ือต่างๆ 

กนั นัน้เกิดจากแรง ขบัเคล่ือนท่ีส าคญัของเทคโนโลยีดจิิทลั ซึง่ท าให้สามารถ รับ-สง่สญัญาณเสียง ภาพนิ่ง 

ภาพเคล่ือนไหว และข้อมลู ไปพร้อมๆ กนับนโครงข่ายเดียวกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะน ามาซึ่งการ

ให้บริการในหลากหลายรูปแบบ อาทิ บริการเลือกชมรายการโทรทศัน์ หรือภาพยนตร์ผา่นอินเทอร์เน็ต หรือ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีฟังเพลงหรือรายการวิทยผุ่านอินเทอร์เน็ตหรือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีบริการประชมุหรือศึกษา  

ทางไกลซึ่งผู้ เข้าร่วมประชุมหรือผู้ สอนและผู้ เรียนสามารถ  พูดคุยและแลกเปล่ียนข้อมูลตลอดจน

ภาพเคล่ือนไหว ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความหลากหลายของส่ือ และยคุของการหลอมรวมส่ือ การเล่าเร่ือง

ข้ามส่ือ จึงถือก าเนิดขึน้ การเล่าเร่ืองข้ามส่ือ คือ เทคนิคการเล่าเร่ืองท่ีใช้ประโยชน์จากการแบ่งเร่ือง

ออกเป็นส่วนย่อยๆ และผลิตเร่ืองราวส่วนย่อยๆ นัน้น าเสนอผ่านช่องทางส่ือท่ีแตกต่างกัน โดยท่ีเร่ือง

ทัง้หมดนัน้ตา่งก็มีส่วนท่ีเป็นเนือ้หาสมบูรณ์ในตวัมนัเองหรือไม่ก็ได้ และเร่ืองตา่งๆ สามารถน ามารวมกัน

เป็นเร่ืองเดียวกนัได้โดยผา่นประสบการณ์ผ่านส่ือตา่งๆ ของผู้ชมหรือผู้ใช้งานส่ือ 

การเลา่เร่ืองข้ามส่ือได้มีการน าเข้ามาใช้กบัส่ือไทยให้เห็นอยูห่ลายเร่ือง อาทิ คลบัฟรายเดย์ ซีร่ีย์

เร่ือง Love Sick และซีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ เดอะซีรีส์  และในหนงัสือหลกัการและแนวคดิวารสารคอนเวอร์

เจนได้มีการพดูถึงการน าเทคนิคการเลา่เร่ืองข้ามส่ือไปใช้ในการรายงานขา่วแบบข้ามส่ือ 

โดยกล่าวว่าการรายงานข่าวแบบข้ามส่ือ คือการท าข่าวเพ่ือน าเสนอหลายแพลตฟอร์ม โดย

ลกัษณะส าคญัคือ การใช้ส่ือท่ีหลากหลายในการรายงานข่าว โดยเนือ้หาและรูปแบบการน าเสนอบนแต่ละ

ส่ือจะแตกตา่งกนั ประเด็นมมุมองเสริมและเพิ่มเติมกนั แตไ่ม่เป็นเนือ้หาเดียวกนัทัง้หมด โดยใช้วิธีการเล่า

เร่ืองท่ีเหมาะสมกับแต่ละส่ือให้สามารถส่ือความหมายให้ผู้ รับสารเข้าใจเร่ืองได้ชัดเจนมากท่ีสุด ใน

ขณะเดียวกันให้ความส าคัญกับการสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของผู้ รับสารกับผู้ ส่ือข่าวและกอง

บรรณาธิการในกระบวนการท าขา่ว 

 ส าหรับเร่ือง ไดอาร่ี ตุ๊ดซ่ีส์ ยงัไมพ่บผู้ ท่ีเคยศกึษามาก่อนจงึเป็นท่ีมาในการเลือกมาเป็นกรณีศกึษา

ในเร่ือง Transmedias storytelling ในครัง้นี ้ส าหรับซ่ีร่ีเร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ (องักฤษ: Diary of Tootsies) เป็น

รายการโทรทศัน์ประเภทละครชดุคอมเมดี ้ความยาวประมาณ 25 นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์จี
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เอ็มเอ็ม 25 ตัง้แตว่นัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2559 ทกุวนัเสาร์ เวลา 23:00 นาฬิกา ผลิตโดยจีดีเอช ห้าห้าเก้า 

และ ภาพดีทวีสขุ ก ากบัและเขียนบทโดย ปิยะชาติ ทองอ่วม มีเค้าโครงมาจากประสบการณ์จริงของ ธีร์ธ

วิต เศรฐไชย (คณุช่า) ท่ีเผยแพร่ลงเพจบนเฟซบุ๊ก "บนัทึกของตุ๊ด" ในรูปแบบไดอาร่ี มีเนือ้เร่ืองเก่ียวกับ

เพ่ือนสนิทกลุม่เพศท่ีสาม ซึง่เพจของคณุชา่ได้รับความสนใจอย่างมาก มีคนตดิตามเพจ ถึง 6 แสน กวา่คน 

(ปัจจุบนัมีคนติดตามเพจอยู่ท่ี 1,210,654 คน) จากความโด่งดงัของเพจบนัทึกของตุ๊ด ก็ถูกถ่ายทอดผ่าน

หนังสือ ในช่ือเร่ืองเดียวกันว่า บนัทึกของตุ๊ด หลังจากนัน้ก็ถูกน ามาสร้างเป็น ซีร่ีย์เร่ือง ไดอารีตุ๊ดซ่ี ใน

ปัจจบุนั  

ซีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ได้น าเอากลยุทธ์ของการเล่าเร่ืองข้ามส่ือมาใช้ในเชิงการตลาด และได้ใช้

เทคนิคการเลา่เร่ืองข้ามส่ือ โดยน าเร่ืองยอ่ยของไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ และ แฮชแทค # DiaryTootsies  มาแชร์ในส่ือ

ออนไลน์ ผ่านเร่ืองราวตลกขบขัน สร้างเสียงหัวเราะ ให้ผู้ ชมได้มีส่วนร่วมในการมีประสบการณ์ร่วม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอน “เม่ือเพื่อนชะนีหวงรถยิ่งกว่าจงอางหวงไข่” กบัฉากในต านานของการกลัน้

ไมอ่ยูข่องเพ่ือนชะนี ซึง่กลายมาเป็น meme ท่ีแพร่หลายอยูใ่นโลกออนไลน์ 

หลงัจากนัน้ในโลกโซเซ่ียลก็ได้มีการหยิบน าภาพ เร่ืองย่อยดงักล่าวมาเล่าเป็นเร่ืองเล่าของตวัเอง 

จนการเป็นกระแส กลายเป็น Viral ระบาดในโลกออนไลน์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการสร้าง 

Content Marketing ท่ีนา่สนใจ ซึง่อาจจะน ามาใช้ในการสร้างแคมเปญ เพ่ือโปรโมทกิจกรรมหรือสินค้าก็ได้ 

หรือแม้แตห่ยิบน ามาท า Real-time Marketing. 

อาจกลา่วได้ว่า ไดอารีตุ๊ดซ่ีได้มีการสร้างชดุประสบการณ์ให้ผู้ รับสารได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเล่า

ประสบการณ์ของผู้ รับสาร ผา่นทางเร่ืองยอ่ยท่ีทางซีร่ีย์ได้ก าหนดไว้ โดยชดุประสบการณ์นีไ้ด้มีการถกูน าไป

เลา่ในส่ือออนไลน์ตา่งๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมไมว่า่จะเป็น Twitter ,Facebook ,IG จนกลายเป็น Viral ท่ีแพร่กระจาย

ทางส่ือออนไลน์ ส่งผลให้จ านวนผู้ชมซีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ี ตุ๊ดซ่ีส์ มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ ปัจจบุนั ยอดผู้ เข้าชม ซี

ร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ ผ่านทางไลน์ทีวี มีจ านวนสูงถึง 3 ล้านกว่า  View โดยตอนท่ีมียอดผู้ชมมากท่ีสุดคือ

ตอน “เม่ือเพ่ือนชะนีหวงรถยิ่งกว่าจงอางหวงไข่”เป็นตอนท่ีได้มีการหยิบเอาเร่ืองย่อยของตอนนีไ้ปใช้ในการ

เล่าข้ามส่ือ โดยมีผู้ เข้าชมผ่านไลน์ทีวี สงูถึง 4,523,670 View และมีผู้กดถกูใจอยู่ท่ี 18,748 คน ถือได้ว่า ซี

รีย์เร่ืองได้อาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ประสบความส าเร็จในการหยิบน าเอาเร่ืองย่อย ไปใช้ในการเลา่ข้ามส่ือได้อยา่งสมบรูณ์ 
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ปัจจุบนัคนท าส่ือในยุคดิจิทัลไม่สามารถเล่าเร่ืองภายใต้การส่ือสารมวลชนแบบเดิมได้แล้ว แต่

ผู้ ใช้งานท่ีจะสามารถมาก าหนดการเล่าเร่ืองของคนท าส่ือ และลดทอนอ านาจในฐานะ “ผู้ประพนัธ์” เหลือ

เพียงนักเล่าเร่ืองท่ีต้องใส่ใจผู้ รับสารมากขึน้ ฉะนัน้ในการส่ือสารในยุคปัจจุบัน ส่ือหรือผู้ ผลิต ควรมี

การศกึษาการเล่าเร่ืองข้ามส่ือ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือหลกัในการผลิตเนือ้หาท่ีส าคญั เพราะไม่ว่าผลงานส่ือจะ

ถกูผลิตออกมาในรูปแบบใด ไมว่า่จะเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ ขา่วหนงัสือพิมพ์ กระทัง่รายการสนทนา

ทางวิทย ุก็ต้องให้ความส าคญักบัการเลา่เร่ือง แตโ่ลกการเล่าเร่ืองในยคุส่ือเก่านัน้เป็นการส่ือสารทางเดียว 

(one-way-communication) ท่ีเช่ือวา่ผู้สง่สารเทา่นัน้ท่ีมีอ านาจในการบอกเลา่เร่ืองราว 

แต่โลกการส่ือสารวันนีเ้ปล่ียนแปลงไปแล้วนับตัง้แต่มีอินเตอร์เน็ตเข้ามา ในค.ศ. 1990 และ

นบัตัง้แตก่ารมีกระดานสนทนา และมีเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ท่ีเช่ือมตอ่และท าให้ผู้ ใช้สามารถติดตอ่เช่ือม

ถึงกนัได้ไม่ยาก จนโลกการส่ือสารก้าวเข้ามาสู่ในยคุ “ผู้ ใช้เป็นผู้ผลิตเนือ้หา” ผู้ รับสารปัจจบุนัท่ีไม่เพียงแต่

เป็นผู้ รับปลายทางธรรมดาแต่เค้าสามารถกลายเป็นผู้แสดงความคิดเห็นตอบกลบักระทัง่เป็นผู้ส่งสารได้

ด้วย ฉะนัน้คนท าส่ือจงึไมใ่ช่เพียงผลิตเนือ้หา แตต้่องออกแบบและเล่าเร่ืองข้ามส่ือเพ่ือให้ผู้ชมและผู้ รับสาร

ได้มีชดุประสบการณ์กบัเนือ้หานัน้ๆ คือการท่ีผู้ใช้งานเป็นผู้ผลิตเนือ้หานัน้ๆด้วยตวัเองและด้วยการเลา่เร่ือง

ท่ีเค้าจะสามารถมีประสบการณ์กบัร่วมกนัได้ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือศกึษาการเล่าเร่ืองข้ามส่ือของซีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ี 

2.เพ่ือศกึษาการส่ือสารทางการตลาด ของซีร่ีเร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ 

3.เพ่ือศกึษาแนวโน้มการเล่าเร่ืองข้ามส่ือในยคุดจิิทลั  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยเร่ือง การเล่าเร่ืองข้ามส่ือในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา ซีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ เป็น

การศกึษา การเล่าเร่ืองข้ามส่ือในยคุดิจิทลั มีวตัถปุระสงค์เพ่ือท่ีศกึษาถึงการเล่าเร่ืองข้ามส่ือ และ

การส่ือสารทางการตลาด ของซีรีย์ไดอารีตุ๊ดซ่ีส์ รวมถึงเพ่ือวิเคราะห์ถึงทิศทางการเล่าเร่ืองข้ามส่ือ
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ในยคุดจิิทลั ซึง่การศกึษาครัง้นีใ้ช้หลกัการวิจยัเชิงคณุภาพ(Qualitative Research) โดยการศกึษา

เอกสาร(Documentary research) ท่ีเก่ียวข้องกับการเล่าเร่ืองข้ามส่ือ และซีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ 

วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก(In-Depth Interview) ส่วนการสมัภาษณ์ สมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องกับ

การผลิต ซีร่ีย์เร่ืองไดอารีตุ๊ดซ่ีส์ และนกัวิชาการด้านส่ือสารมวลชน 

สรุปผลการศึกษา 

ข้อสรุปที่ 1 การเลา่เร่ืองข้ามส่ือของซีร่ีย์ได้อาร่ีย์ตุ๊ดซ่ี เร่ิมจากการหาเร่ืองซึง่เป็นเร่ืองท่ีได้รับความ

นิยมจากเพจบนัทกึของตุ๊ด ของคณุ ธีร์ธวิต  เศรฐไชย หรือคณุชา่ ซึง่ทางProducer ผู้ ริเร่ิมท าโปรแจ็คนีม้อง

ว่าเร่ืองราวในเพจบนัทึกของตุ๊ดมีความสนุกสนาน น่าติดตาม และสามารถจะน ามาขยายตอ่ในการน ามา

ท าเป็นซ่ีร่ีย์ได้ โดยท่ีเร่ืองราวของไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ได้ถูกน าไปขยาย/ดดัแปลงตามส่ือต่างๆ เช่น เป็นหนังสือ

บนัทึกของตุ๊ด ซึ่งเป็นการน าเอาเร่ืองราวจากเพจบนัทึกของตุ๊ด ท าเป็นหนงัสือเล่ม และได้น าไปขยายเป็น

รายการทีวี ช่ือว่า Diary of Tootsies Project Audition ซึ่งเป็นรายการค้นหานกัแสดงท่ีจะมาร่วมแสดงใน

ซีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ และได้น ามา ดดัแปลงเป็นละครซีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ ซึ่งได้น าเค้าโครงจากเร่ือง 

บนัทึกของตุ๊ด โดยการดดัแปลงนัน้มีการลดตวัละครให้เหลือตวัละครหลักเพียงแค่  4 คน และได้เพิ่มตวั

ละครใหมข่ึน้มาในบทของพระเอกของเร่ือง ซึง่เนือ้หาในซีร่ีย์ถกูปรับเปล่ียนเล็กน้อยเพ่ือให้เหมาะสมกับการ

น ามาถ่ายทอดเป็นละคร อาทิ ช่ือของตวัเอกท่ีเปล่ียนจากช่ือช่าเป็นกสั การตดัตวัละครหลกัให้เหลือเพียง 4

ตวั รวมถึงการตดับทพดูท่ีไมเ่หมาะสมกบัการออกอากาศเป็นละครออก ให้สามารถน าเสนอผา่น TV ได้ 

และได้ท าการขายไปเป็นภาพยนต์โฆษณาของ  SNAILWHITE ในช่ือว่า "ไดอาร่ีตุ๊ ดซ่ีส์" ตอน "30 วัน 

มหศัจรรย์แห่งหอย" โดยโฆษณา ไม่ได้ใช้เนือ้เร่ืองจากบนัทึกของตุ๊ด แต่เป็นการเล่าเร่ืองในโครงเร่ืองของ 

ซินเดอร์เลลา่ + สโนวไวท์ ผสมกบัความสนกุสนานกบัคาเร็คเตอร์ของตวัละครจากไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ทัง้ 3 คน  

การท าให้ผู้ชมมีสว่นร่วมในซีร่ีย์คือเลือกเร่ืองท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุในเพจ เลือกเร่ืองท่ีสามารถ

ท าให้ผู้ชมรู้สึกอินกับตวัละคร และสามารถท าให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีร่ีย์ อาทิเช่น 

เหตกุารณ์รถตดิท่ีคนกรุงเทพฯ ต้องเจอและเคยมีประสบการณ์ร่วมกนั เม่ือซีร่ีย์ด าเนินเร่ืองราวผู้ชมสามารถ

รับรู้ความรู้สึกของการปวดท้องเวลารถติดได้ มีอารมณ์ร่วมกับตวัละครเข้าใจความทรมาน หรือการท่ีนัง่

แท็กซ่ีแล้วแท็กซ่ีไม่ทอนเงิน ซึ่งหลายคนอาจจะเคยพบเจอกับเหตุการณ์ดงักล่าวก็จะมีความรู้สึกอินกับ

บทบาทของตวัละคร ท าให้รู้สึกมีอารมณ์ร่วม รวมทัง้การสร้างแฮทแทค #DiaryTootsies #ไดอาร่ีย์ตุ๊ดซ่ีส์ 

เพ่ือให้ผู้ รับชมมีสว่นร่วมในการพดูคยุเก่ียวกบัซีร่ีย์ ในขณะท่ีซีร่ีย์ก าลงัออกอากาศ 
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การสร้างประสบการณ์ของซีร่ีย์ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์พบว่าปัจจุบนั เน่ืองพฤติกรรมของผู้ รับสารเปล่ียนไป 

ผู้ รับสารต้องการมีส่วนร่วมกับเนือ้หารับชมมากขึน้ และไม่ต้องการเป็นผู้ รับแต่เพียงฝ่ายเดียว อีกทัง้ผู้ รับ

สารยงัสามารถน าเร่ืองนัน้ไปเลา่ในแบบของตวัเองได้ อาทิเชน่ ในกรณีท่ีเกิด meme ในตอน “เม่ือเพ่ือนชะนี

หวงรถยิ่งกว่าไข่จงอางห่วงไข่” ผู้ รับสารได้น าเอา meme นีไ้ปเล่าในแบบของตวัเอง ผ่านตวัละคร ผ่าน 

Content ของเร่ืองในแบบฉบบัของตวัเองเป็นการสร้างประสบการณ์ของตวัเองผา่น content ของซีร่ีย์ ซึง่ท า

ให้ซีร่ีย์ประสบความส าเร็จอย่างมาก รวมถึง การท่ีผู้ รับสารช่ืนชอบในตวัละครของเร่ืองคือพระเอกในบท ท๊

อป และนางเอกของเร่ืองอย่างกสั ก็น าเอาตวัละครสองตวันีไ้ปแตง่เป็นนิยายในเว็บเดก็ดี เป็นการสร้างโลก

แห่งจินตนาการของผู้ รับสารเอง โดยผ่านตัวละครของเร่ืองท่ีเป็นตัวเอก อย่างท๊อปและกัส ผู้ รับสาร

กลายเป็นผู้ผลิตเนือ้เร่ืองให้ผู้ อ่ืนได้มีประสบการณ์ร่วมกบัเร่ืองท่ีเขียนอีกทีนงึ  

การแบง่เร่ืองเล่าของซีร่ีย์ไดอารีย์ตุ๊ดซ่ีส์เกิดจากการวางโครงเร่ืองทัง้12ตอน เป็นการเขียนบทจาก

เร่ืองท่ีมีอยู่แล้ว โดยน าเร่ืองท่ีมนักระจดักระจายให้มาเป็นเร่ืองเดียวกนัจนครบทัง้ 12 ตอน โดยเร่ิมจากการ

วางโครงเร่ืองท่ีมีเส้นเร่ืองหลกัคือความรัก และน าเนือ้เร่ืองจากเพจท่ีสามารถจะเล่าให้ด าเนินไปเป็นเส้น

เร่ืองเดียวกัน และเนือ้เร่ืองในแต่ละตอนของซีร่ีย์ จะเป็นเร่ืองท่ีจบในตอนเดียว และในการโปรโมทแต่ละ

ตอน ทางทีมโปรโมทจะหยิบตอนท่ีท าให้คนอยากเข้ามาดทูัง้เร่ืองโดยเลือกน าเนือ้เร่ืองท่ีเข้าใจง่าย ตลก 

น ามาเป็นไฮไลท์สัน้ๆ ให้ผู้ รับสารอยากติดตามดทูัง้เร่ือง โดยอาศยัช่องทาง Facebook, twitter หลกัของซี

ร่ีย์ไดอาร่ีย์ตุ๊ดซ่ี 

เพจบนัทกึของตุ๊ดจะเป็นเร่ืองท่ีคณุชา่ หรือกสัในเร่ืองเป็นผู้ เลา่เร่ือง หรือเป็นผู้ ถ่ายทอด แตใ่นซีร่ีย์

แล้ว เนือ้เร่ืองตา่งๆต้องถกูแบง่บทมาให้ตวัละครหลกัตวัอ่ืนๆ อาทิเชน่ คมิ กอล์ฟและเน็ตตี ้เป็นตวัเดนิเร่ือง

เพ่ือให้เนือ้เร่ืองมีความเหมาะสมและสามารถด าเนินเร่ืองได้ตามโครงเร่ืองท่ีวางไว้ 

ข้อสรุปที่  2 การส่ือสารทางการตลาดของซ่ีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ จากการศึกษาการวิเคราะห์

ปัญหาและโอกาศของซีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีตุ๊ดซ์ซ่ีพบวา่ จดุเดน่ของซีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ อยูท่ี่เนือ้หาของเร่ืองท่ีมี

เน้นความสนุกสนานเป็นหลัก เพราะสภาวะในปัจจุบนัสังคมมีความตึงเครียดการท่ีมีซีร่ีย์ท่ีมีเน้นความ

สนกุสนานนัน้เกิดขึน้สามารถชว่ยให้ผู้ รับสารผอ่นคลาย ปัจจบุนัซีร่ีย์หรือภาพยนตร์ แนวตลกถือวา่ยงัได้รับ

ความนิยมสงูกว่าแนวอ่ืนๆ จดุอ่อนของซีร่ีย์ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์คือเร่ืองของเวลาในการออกอากาศท่ีสัน้เกินไป ท า

ให้บรรกาศในการรับชมอาจลดน้อยลง เพราะผู้ รับสารต้องการความสนุกท่ีต่อเน่ือง ท าให้อรรถรส และ

รสชาติในการรับชมขาดช่วงขาดตอนไป โอกาศของซ่ีน่ีเร่ืองไดอารีตุ๊ ดซ่ีส์คือช่องทางการน าเสนอท่ี
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หลากหลาย เพราะปัจจบุนัพฤติกรรมการรับชมของผู้บริโภคเปล่ียนไปมากผู้ รับสารในปัจจบุนัไม่ยึดติดแต่

เพียงการรับชมผ่านทางจอทีวีเท่านัน้ การเพิ่มช่องทางการออกอากาศท่ีหลากหลายของซ่ีร่ีย์นบัว่าเป็นข้อ

ได้เปรียบอย่างมาก เพราะไลฟ์สไตส์ของกลุม่วยัรุ่นซึง่ถือว่าเป็นกลุม่เปา้หมายหลกัของซีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีย์ตุ๊ด

ซ่ีส์ นิยมการรับชมแบบง่ายๆไม่เลือกสถานท่ี สามารถรับชมจากท่ีไหนก็ได้ การมีช่องทางการรับชมท่ี

หลากหลายนัน้ ท าให้เกิดความสะดวกในการรับชม และสามารถเลือกรับชมได้ไม่จ ากัดเวลาท่ีต้องรอการ

ออกอากาศทางทีวีเท่านัน้  ส าหรับอปุสรรคของซีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีนัน้คือการเซนเซอร์ของทีวีไทย ท่ีท าให้

ค าพดูบางค าพดูถกูตดัออกไปไม่สามารถออกอากาศได้ ตา่งจากในบนัทึกของตุ๊ดท่ีสามารถใช้ค าได้เต็มท่ี 

การลดทอนค าพูดนัน้ท าให้ขาดอรรถรถในบทสนทนาท่ีขดัแย้งกับความเป็นจริง ความเป็นเร่ืองราวของ

บนัทึกของตุ๊ดไปบ้างท าให้ผู้ผลิตไม่สามารถดงึค าพดูทัง้หมด ท่ีสามารถส่ืออารมณ์ของตวัละครในเร่ือง ให้

ออกมาได้อยา่งครบถ้วน การก าหนดวตัถปุระสงค์การส่ือสารการตลาดของซ่ีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีนัน้ คือ การ

สร้างความรู้จกั และการกระตุ้นให้ผู้ รับสารรับชมซีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ โดยการสร้างความรู้จกันัน้ ทางซ่ีร่ีย์

ใช้แผนการโปรโมท โดยการประชาสมัพนัธ์ให้ส่ือรับรู้ พานกัแสดงไปรายการวิทย ุรายการทีวี ให้สมัภาษณ์

กบันิตยสาร หนงัส่ือพิมพ์ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ และตามมาซึ่งการเปิดรับชมซีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ี

ตุ๊ดซ่ีส์ กลุม่เปา้หมายของซ่ีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีตุ๊ดซ่ี คือกลุม่คนทกุเพศทกุวยัมีการปรับเปล่ียนบทเพ่ือให้เนือ้เร่ือง

ไม่เฉพาะกลุ่มเกินไปและสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวยั แต่กลุ่มผู้ รับสารหลกัของซีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ี ก็

ยงัคงเป็นกลุม่วยัรุ่น การเลือกเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดของซีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์นัน้ใช้การให้ขา่วและ

การประชาสมัพันธ์ โดยการให้ส่ือรับรู้ พานกัแสดงไปรายการวิทยุ รายการทีวี ให้สมัภาษณ์กับนิตยสาร 

หนงัส่ือพิมพ์ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ และตามมาซึ่งการเปิดรับชมซีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ และ

เม่ือซีร่ีย์ออนแอร์ พบว่าทางซีร่ีย์จะใช้การส่ือสารการตลาด ผ่านทางช่องทางการส่ือสารของซีร่ีย์เอง โดย

ประกอบด้วย Facebook, Twitter ,IG การก าหนดงบประมาณในการส่ือของซีรีย์  ไดอาร่ีตุ๊ ดซ่ี ส์  มี

งบประมาณในการผลิตซีร่ีย์ ตอนละประมาณ 2 ล้านบาท ทัง้เร่ืองมี 13 (ตอนรวมตอนพิเศษ)และมีงบใน

การโปรโมท 5 ล้านบาท รวม 31 ล้านบาทโดยประมาณ ในส่วนของงบการโปรโมทนัน้ ถกูน าไปใช้ในส่วน

ของการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการโปรโมทในช่องทางของ ซีร่ีย์เอง เช่น Facebook, Twitter, IG การ 

ประเมินงานของซีร่ีย์ไดอาร่ีย์ตุ๊ดซ่ีส์ จะมีการประชุมกันทุกอาทิตย์ระหว่างท่ีซีร่ีย์ออนแอร์อยู่ โดยการ

ประเมินเร่ืองฟีคแบคตอนท่ีผ่านมา  เรตติง้ของตอนท่ีผ่านมาเป็นยงัไง เพ่ือเข้าแผนโปรโมทในตอนตอ่ไปว่า 

ทีมโปรโมทจะวางกลยทุธ์อะไรในการโปรโมทซีร่ีย์ในตอนตอ่ไป 
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ข้อสรุปที่  3 เพ่ือศึกษาแนวโน้มการเล่าเร่ืองข้ามส่ือในยุคดิจิทัล การเล่าเร่ืองข้ามส่ือคือการ

น าเสนอเร่ืองราวของสาร ท่ีไม่จ ากัดว่าจะต้องอยู่ใน platformใด platform หนึ่ง อย่างเดียวแต่สามารถจะ

ข้าม platformไปอีก platformนงึได้ ง่ายขึน้โดยเฉพาะในยคุดจิิทลั ท่ีมีกระบวนการตา่งๆในการเปล่ียนแปลง 

ในรูปแบบของการน าเสนอ การเล่าเร่ืองในส่ือทีวี หรือส่ือออนไลน์สามารถท่ีจะเอา content เดียวกันมา

น าเสนอในอีกรูปแบบนึงก็ได้ หรืออาจจะรูปแบบเดียวกนัก็ได้ แล้วแตว่่าคนท่ีจะมาเล่าเร่ือง น ามาเล่าเร่ือง

อย่างไร และก็สามารถดดัแปลงและสามารถตดัต่อ เรียบเรียงใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละส่ือ  การเล่าเร่ือง

ข้ามส่ือไมจ่ าเป็นต้องเลา่แบบเดียวกบัส่ือดัง้เดมิท่ีท าอยูใ่นตอนต้น 

การปรับตวัของผู้ส่งสารหรือผู้ผลิตรายการ ผู้ผลิตจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ไว้ตัง้แตต้่นว่าจะ

เลา่เร่ืองข้ามส่ือไปอยูส่ื่อไหนบ้าง แล้วแตล่ะส่ือจะซบัพอร์ทกนัอย่างไร และแตล่ะส่ือจะออกในชว่งเวลาไหน 

อยา่งไรบ้าง เพ่ือท่ีจะให้มีการเช่ือมตอ่กนั และก็หนนุเสริมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ต้องมีการคิด

และออกแบบล่วงหน้า ถ้าจะเล่าเร่ืองข้ามส่ือจะต้องดีไซ contentตัง้แต่ต้นว่าcontent ของคุณจะอยู่ใน 

platform ใด และแตล่ะplatformจะมีการหนนุเสริมหรือสนบัสนนุกนั 

เนือ้หาสาร เป็นเร่ืองท่ีผู้ผลิตควรให้ความใส่ใจเพราะในยุคปัจจุบนัการตรวจสอบข้อมูลของผู้ รับ

สารกระท าได้โดยง่ายและสามารถจะตรวจเช็คข้อมูลได้ในทนัทีท่ีสารนัน้แพร่ออกมา ฉะนัน้ผู้ผลิตควรให้

ความส าคญักบัความถกูต้องของเนือ้หา 

ช่องทางการส่ือสาร มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ผู้ส่งสารสารมารถเลือกใช้ช่องทางท่ีจะสามารถ

เข้าถึงกลุม่ผู้ รับสารได้ตรงมากขึน้ และท าให้สารนัน้สามารถเข้าถึงผู้ รับสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

พฤติกรรมปัจจบุนัผู้ รับสาร พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นลกัษณะ two way คือผู้บริโภคสามารถจะตอบ

โต้กับสารท่ีก าลังเปิดรับได้ทันที หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับเร่ืองราวของสารนัน้ผ่านทาง social ต่างๆใน

ปัจจุบนั ผู้บริโภคพร้อมท่ีจะ รีเช็คและก็พร้อมท่ีจะฟีตแบคกลบัข้อมูลท่ีตวัเองได้รับในตลอดเวลา ดงันัน้

ปรากฏการณ์นีม้นัท าให้ผู้ รับสารเร่ิมมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป สามารถท่ีจะฟีตแบคได้อย่างทนัทีทนัใด

หรือสามารถท่ีจะเอาcontentนี ้มาขยายตอ่ได้ ปฏิกิริยาการตอบกลบัของผู้ รับสาร มีมากขึน้ผู้ รับสารไม่ได้

เป็นเพียงผู้ เปิดรับสารเท่านัน้ ผู้ รับสารในปัจจบุนัมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รวมถึงการสร้าง content ใหม่ๆ

สง่กลบัไปยงัผู้ผลิต 
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ทิศทางการส่ือสารของผู้ ผลิตในอนาคต จะมีลักษณะหลากหลายมากยิ่งขึน้ การเล่าเร่ืองจะมีรูปแบบ

เพิ่มขึน้ไปจากเดิม อาทิเช่น transmedia ซึ่งจะเป็นอีก step นึงของ cross media กล่าวคือ tranmedia จะ

ไปอีกระดบันึงท่ีเนือ้เร่ืองท่ีอยู่ในส่ือท่ีแพทฟอร์มต่างๆกัน อาจจะไม่ได้เร่ืองเดียวกันทัง้หมด แต่ธีมหลกัธีม

เดียวกนั 

อภปิรายผลการศึกษา 

การศกึษาเร่ืองการเล่าเร่ืองข้ามส่ือในยคุดจิิทลัของซีร่ีย์ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ ผู้ศกึษาได้น าแนวคดิการเลา่

เร่ืองข้ามส่ือมาเป็นกรอบในการอภิปลายผลดงันี ้

การเลา่เร่ืองข้ามส่ือของซีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ 

 การเลา่เร่ืองข้ามส่ือของซีร่ีย์ได้อาร่ีย์ตุ๊ดซ่ี เร่ิมจากการหาเร่ืองซึง่เป็นเร่ืองท่ีได้รับความนิยมจากเพจ

บนัทึกของตุ๊ด ของคณุ ธีร์ธวิต  เศรฐไชย หรือคณุช่าเนือ้เร่ืองความสนุกสนาน น่าติดตาม และสามารถจะ

น ามาขยายต่อในส่ืออ่ืนๆได้ ซึ่งตรงกับแนวคิดการเล่าเร่ืองข้ามส่ือของ Henry ว่า Spreadabiblity vs. 

Drillability เนือ้หาดีต้องมีพลัง/ศกัยภาพในการแพร่ขยายไปยังส่ืออ่ืนๆได้มีพลังในการแชร์และผลักดัน

ประสบการณ์ให้ผู้ คน เร่ืองราวของซีร่ีย์ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ได้ถูกน าไปขยาย/ดัดแปลงตามส่ือต่างๆ เช่น เป็น

หนงัสือบนัทึกของตุ๊ด ซึ่งเป็นการน าเอาเร่ืองราวจากเพจบนัทึกของตุ๊ ด ท าเป็นหนงัสือเล่ม และได้น าไป

ขยายเป็นรายการทีวี ช่ือวา่ Diary of Tootsies Project Audition ซึง่เป็นรายการค้นหานกัแสดงท่ีจะมาร่วม

แสดงในซีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ และได้น ามา ดดัแปลงเป็นละครซีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ รวมถึงได้ท าการ

ขยายไปเป็นภาพยนต์โฆษณาของ SNAILWHITE ในช่ือวา่ "ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์" ตอน"30 วนั มหศัจรรย์แหง่หอย"  

ซึ่งตรงกบัแนวคิดการเล่าเร่ืองข้ามส่ือของ Henry Jenkin ท่ีกล่าวว่า Continuity vs. Multiplicity เนือ้หาท่ีดี

ต้องมีความสามารถในการเลา่เร่ืองตอ่เน่ืองและมีความหลากหลาย มีความสามารถขยายเป็นธุรกิจเฟรนส์

ไซส์ได้ และมีความสามารถขยายดดัแปลง เป็นเวอร์ชัน่อ่ืนได้มากมาย ซีร่ีย์มีการเลือกเร่ืองท่ีได้รับความ

นิยมมากท่ีสุดในเพจ เลือกเร่ืองท่ีสามารถท าให้ผู้ชมรู้สึกอินกับตวัละคร และสามารถท าให้ผู้ชมมีอารมณ์

ร่วมกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีร่ีย์ ซึ่งตรงการแนวคิดการเล่าเร่ืองข้ามส่ือของ Henry Jenkin ท่ีกล่าวว่า 

Immersion vs. Extraction เนือ้หาท่ีดี ต้องสร้างความรู้สึก “อิน-ซึมซบั-หยงัลึก” ลงไปในหวัใจและแก่นแท้

ของความรู้สึกนึกคิดของผู้ รับสาร แทรกซมึเข้าไปในกิจวตัรประจ าวนั ให้ผู้บริโภคสามารถฝังตวัเสพเร่ืองนัน้

ได้เสมือนตวัเขาเป็นส่วนหนึ่ง,และเม่ือเขาออกจากการรับชมเร่ืองนัน้แล้ว เร่ืองนัน้ก็ยังมีส่วนท าให้เขา

สามารถใช้มัน้ได้ เสพมนัได้ในกิจวตัรประจ าวนั ผู้ชมเร่ืองไดอาร่ีย์ตุ๊ดซ่ีส์ มีส่วนร่วมกบัเนือ้หารับชมมากขึน้ 
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และไม่เพียงเป็นผู้ รับแต่ฝ่ายเดียว ผู้ รับสารยงัสามารถน าเร่ืองนัน้ไปเล่าในแบบของตวัเองได้ อาทิเช่น ใน

กรณีท่ีเกิด meme  ผู้ รับสารได้น าเอา meme นีไ้ปเล่าในแบบของตวัเอง ผ่านตวัละคร ผ่าน Content ของ

เร่ืองในแบบฉบับของตัวเองเป็นการสร้างประสบการณ์ของตัวเองผ่าน content ของซีร่ีย์ ซึ่งท าให้ซีร่ีย์

ประสบความส าเร็จอยา่งมาก รวมถึง การท่ีผู้ รับสารช่ืนชอบในตวัละครของเร่ืองคือพระเอกในบท ท๊อป และ

นางเอกของเร่ืองอย่างกัส ก็น าเอาตวัละครสองตวันีไ้ปแต่งเป็นนิยายในเว็บเด็กดี เป็นการสร้างโลกแห่ง

จินตนาการของผู้ รับสารเอง โดยผ่านตวัละครของเร่ืองท่ีเป็นตวัเอก อย่างท๊อปและกัส ผู้ รับสารกลายเป็น

ผู้ผลิตเนือ้เร่ืองให้ผู้ อ่ืนได้มีประสบการณ์ร่วมกับเร่ืองท่ีเขียนอีกทีนึง ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Henry Jenkin 

ท่ีว่าWorld Building การเล่าเร่ืองข้ามส่ือคือ การสร้างโลกแห่งประสบการณ์แห่งความหมาย นกัเล่าเร่ือง

จากข้ามส่ือจะไมจ่ าเป็นต้องยดึตดิแก่นเร่ืองเด่ียว/เดียว แตจ่ะอนญุาต์ให้ผู้ใช้สามารถเลา่เร่ืองนัน้ๆ แตกตา่ง

กนัออกไปและสร้างเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกบัโลกจริง และประสบการณ์กบัโลกดิจิตอลให้ได้ การขยายเร่ืองราวนี  ้

การแบง่เร่ืองเล่าของซีร่ีย์ไดอารีย์ตุ๊ดซ่ีส์เกิดจากการวางโครงเร่ืองทัง้12ตอน เป็นการเขียนบทจากเร่ืองท่ีมี

อยูแ่ล้ว โดยน าเร่ืองท่ีมนักระจดักระจายให้มาเป็นเร่ืองเดียวกนัจนครบทัง้ 12 ตอน โดยเร่ิมจากการวางโครง

เร่ืองท่ีมีเส้นเร่ืองหลักคือความรัก และน าเนือ้เร่ืองจากเพจท่ีสามารถจะเล่าให้ด าเนินไปเป็นเส้นเร่ือง

เดียวกัน และเนือ้เร่ืองในแต่ละตอนของซีร่ีย์ จะเป็นเร่ืองท่ีจบในตอนเดียว และในการโปรโมทแต่ละตอน 

ทางทีมโปรโมทจะหยิบตอนท่ีท าให้คนอยากเข้ามาดทูัง้เร่ืองโดยเลือกน าเนือ้เร่ืองท่ีเข้าใจง่าย ตลก น ามา

เป็นไฮไลท์สัน้ๆ ให้ผู้ รับสารอยากติดตามดูทัง้เร่ือง โดยอาศยัช่องทาง Facebook, twitter หลักของซีร่ีย์

ไดอาร่ีย์ตุ๊ดซ่ี ซึ่งตรงกบัแนวคิดของ Henry Jenkin ท่ีกล่าวว่า Seriality ความสามารถในการต่อเน่ือง เร่ือง

ทัง้หมดไมจ่ าเป็นต้องเป็นกลุม่ก้อนเร่ืองเดียวกนั แตแ่บง่เร่ืองนัน้ออกเป็นชิน้สว่นยอ่ยๆ และมีความครบถ้วน

สมบรูณ์ในตวัของมนัเอง และกระจายเร่ืองนัน้ๆ  ออกไปสู่ช่องทางท่ีเหมาะสมของมนั และท าให้ผู้ชมผู้ รับ

สารสามารถเสพเร่ืองนัน้โดยไม่ต้องเรียงล าดบัก่อนหลงั,เร่ิมตอนไหนก็ได้ เพจบนัทึกของตุ๊ดจะเป็นเร่ืองท่ี

คณุช่า หรือกสัในเร่ืองเป็นผู้ เล่าเร่ือง หรือเป็นผู้ถ่ายทอด แตใ่นซีร่ีย์แล้ว เนือ้เ ร่ืองตา่งๆต้องถกูแบง่บทมาให้

ตวัละครหลกัตวัอ่ืนๆ อาทิเช่น คิม กอล์ฟและเน็ตตี ้เป็นตวัเดินเร่ืองเพ่ือให้เนือ้เร่ืองมีความเหมาะสมและ

สามารถด าเนินเร่ืองได้ตามโครงเร่ืองท่ีวางไว้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Henry Jenkin ท่ีกล่าวไว้ว่า 

Subjiectivity การเล่าเร่ืองข้ามส่ือท่ีดี ก็ยังคือการเล่าเร่ืองเดิมนั่นเอง แต่บ่อยครัง้ท่ีมันเล่าเร่ืองนัน้ผ่าน

สายตาและมมุมองของตวัละครอ่ืนๆในเร่ือง และก็ถกูท าให้กลายเป็นเร่ืองอีกเร่ืองหนึ่งไปเลย,ด้วยมุมมอง

เร่ืองแบบใหม่นี ้ท าให้แฟนๆได้ซึมซบัและเข้าใจได้ดีขึน้ว่า เร่ืองท่ีแตกต่างนี ้พูดกับใคร และพูดว่าอย่างไร 

แตย่งัไมพ่บการน าเร่ืองท่ีผู้ รับสารเป็นผู้น าเสนอ ไปพฒันาตอ่เป็นเนือ้เร่ืองของซีร่ีย์ ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ี ตามแนวคิด 
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ของ Henry Jenkin ท่ีกล่าวไว้ว่า Performance การเล่าเร่ืองข้ามส่ือไม่จ าเป็นต้องยึดมุมมองจากผู้สร้าง

เท่านัน้ แตบ่างครัง้แฟนๆ ก็สามารถน าเอาเร่ืองนัน้ๆ ไปสร้างได้ใหม่ในแบบฉบบัของเค้า และก็บอ่ยครัง้ ท่ี

ผู้สร้างได้น าเอาเร่ืองท่ีแฟนๆสร้างขึน้มาเอง เอาไปท าเร่ืองใหม่จริงๆ แบบเป็นทางการ อาจเน่ืองมาจากซีร่ีย์

มีการถ่ายท าเสร็จสิน้แล้วจงึน าออกอากาศไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเนือ้หาและเนือ้เร่ืองได้ 

การส่ือสารทางการตลาดของซ่ีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์  

จากการศกึษาการวิเคราะห์ปัญหาและโอกาศของซีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีตุ๊ดซ์ซ่ีพบว่า จดุเดน่ของซีร่ีย์เร่ือง

ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ อยู่ท่ีเนือ้หาของเร่ืองท่ีมีเน้นความสนุกสนานเป็นหลกั เพราะสภาวะในปัจจบุนัสงัคมมีความ

ตงึเครียดการท่ีมีซีร่ีย์ท่ีมีเน้นความสนกุสนานนัน้เกิดขึน้สามารถช่วยให้ผู้ รับสารผอ่นคลาย จดุอ่อนของซีร่ีย์

ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์คือเร่ืองของเวลาในการออกอากาศท่ีสัน้เกินไป ท าให้บรรกาศในการรับชมอาจลดน้อยลง ท า

ให้อรรถรส และรสชาติในการรับชมขาดช่วงขาดตอนไป โอกาศของซ่ีร่ี ย์เร่ืองไดอารีตุ๊ดซ่ีส์คือช่องทางการ

น าเสนอท่ีหลากหลาย ปัจจบุนัพฤติกรรมการรับชมของผู้บริโภคเปล่ียนไปมากผู้ รับสารในปัจจบุนัไม่ยึดตดิ

แตเ่พียงการรับชมผ่านทางจอทีวีเท่านัน้ การเพิ่มช่องทางการออกอากาศท่ีหลากหลายของซ่ีร่ีย์นบัว่าเป็น

ข้อได้เปรียบอยา่งมาก เพราะไลฟ์สไตส์ของกลุม่วยัรุ่นซึง่ถือว่าเป็นกลุม่เปา้หมายหลกัของซีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีย์

ตุ๊ดซ่ีส์ นิยมการรับชมแบบง่ายๆไม่เลือกสถานท่ี สามารถรับชมจากท่ีไหนก็ได้ การมีช่องทางการรับชมท่ี

หลากหลายนัน้ ท าให้เกิดความสะดวกในการรับชม และสามารถเลือกรับชมได้ไม่จ ากัดเวลาท่ีต้องรอการ

ออกอากาศทางทีวีเท่านัน้ อุปสรรคของซีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีนัน้คือการเซนเซอร์ของทีวีไทย ท่ีท าให้ค าพูด

บางค าพูดถูกตดัออกไปไม่สามารถออกอากาศได้ ต่างจากในบนัทึกของตุ๊ดท่ีสามารถใช้ค าได้เต็มท่ี การ

ลดทอนค าพูดนัน้ท าให้ขาดอรรถรถในบทสนทนาท่ีขดัแย้งกับความเป็นจริง ความเป็นเร่ืองราวของบนัทึก

ของตุ๊ดไปบ้างท าให้ผู้ผลิตไมส่ามารถดงึค าพดูทัง้หมด ท่ีสามารถส่ืออารมณ์ของตวัละครในเร่ือง ให้ออกมา

ได้อย่างครบถ้วน  การก าหนดวตัถปุระสงค์การส่ือสารการตลาดของซ่ีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีนัน้ คือ การสร้าง

ความรู้จกั และการกระตุ้นให้ผู้ รับสารรับชมซีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ โดยการสร้างความรู้จกันัน้ ทางซ่ีร่ีย์ใช้

แผนการโปรโมท โดยการประชาสมัพนัธ์ให้ส่ือรับรู้ พานกัแสดงไปรายการวิทย ุรายการทีวี ให้สมัภาษณ์กับ

นิตยสาร หนงัส่ือพิมพ์ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ และตามมาซึ่งการเปิดรับชมซีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ด

ซ่ีส์ กลุ่มเปา้หมายของซ่ีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีตุ๊ดซ่ี คือกลุ่มคนทกุเพศทกุวยัมีการปรับเปล่ียนบทเพ่ือให้เนือ้เร่ืองไม่

เฉพาะกลุม่เกินไปและสามารถรับชมได้ทกุเพศทกุวยั แตก่ลุม่ผู้ รับสารหลกัของซีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ี ก็ยงัคง

เป็นกลุ่มวยัรุ่น การเลือกเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดของซีร่ีย์เร่ืองไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์นัน้ใช้การให้ข่าวและการ



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 15 

 

ประชาสมัพนัธ์ โดยการให้ส่ือรับรู้ พานกัแสดงไปรายการวิทย ุรายการทีวี ให้สมัภาษณ์กบันิตยสาร หนงัส่ือ

พิมพ์ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ และตามมาซึ่งการเปิดรับชมซีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์ และเม่ือซีร่ีย์

ออนแอร์ พบว่าทางซีร่ีย์จะใช้การส่ือสารการตลาด ผ่านทางช่องทางการส่ือสารของซีร่ีย์เอง โดย

ประกอบด้วย Facebook, Twitter ,IG การก าหนดงบประมาณในการส่ือของซีรีย์  ไดอาร่ีตุ๊ ดซ่ี ส์  มี

งบประมาณในการผลิตซีร่ีย์ ตอนละประมาณ 2 ล้านบาท ทัง้เร่ืองมี 13 (ตอนรวมตอนพิเศษ)และมีงบใน

การโปรโมท 5 ล้านบาท รวม 31 ล้านบาทโดยประมาณ ในส่วนของงบการโปรโมทนัน้ ถกูน าไปใช้ในส่วน

ของการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการโปรโมทในช่องทางของ ซีร่ีย์เอง เช่น Facebook, Twitter, IG การ 

ประเมินงานของซีร่ีย์ไดอาร่ีย์ตุ๊ดซ่ีส์ จะมีการประชุมกันทุกอาทิตย์ระหว่างท่ีซีร่ีย์ออนแอร์อยู่ โดยการ

ประเมินเร่ืองฟีคแบคตอนท่ีผ่านมา  เรตติง้ของตอนท่ีผ่านมาเป็นยงัไง เพ่ือเข้าแผนโปรโมทในตอนตอ่ไปวา่ 

ทีมโปรโมทจะวางกลยุทธ์อะไรในการโปรโมทซีร่ีย์ในตอนต่อไป จากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาพบว่าการ

ส่ือสารการตลาดของซีร่ีย์เร่ือง ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์สอดคล้องกับขัน้ตอนการวางแผลการส่ือสารการตลาดของ 

ประดิษฐ์ จมุพลเสถียร กล่าวถึงขัน้ตอนการวางแผนส่ือสารการตลาด ประกอบไปด้วยกสนวิเคราห์ปัญหา

และโอกาศ,การก าหนดวตัถุประสงค์,การเลือกผู้ รับสาร,การเลือกเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด,การก าหนด

งบประมาณและการประเมินผล 

แนวโน้มการเลา่เร่ืองข้ามส่ือในยคุดจิิทลั  

ปัจจุบนัการน าเสนอเร่ืองราวของสาร ไม่จ ากัดว่าจะต้องอยู่ใน  platformใด platform หนึ่ง อย่าง

เดียวแตส่ามารถจะข้าม platformไปอีก platformนงึได้ ง่ายขึน้โดยเฉพาะในยคุดจิิทลั ท่ีมีกระบวนการตา่งๆ

ในการเปล่ียนแปลง ในรูปแบบของการน าเสนอ การเล่าเร่ืองในส่ือทีวี หรือส่ือออนไลน์สามารถท่ีจะเอา 

content เดียวกนัมาน าเสนอในอีกรูปแบบนึงก็ได้ หรืออาจจะรูปแบบเดียวกนัก็ได้ แล้วแตว่่าคนท่ีจะมาเลา่

เร่ือง น ามาเลา่เร่ืองอยา่งไร และก็สามารถดดัแปลงและสามารถตดัตอ่ เรียบเรียงใหมใ่ห้เหมาะสมกบัแตล่ะ

ส่ือ การเลา่เร่ืองข้ามส่ือไมจ่ าเป็นต้องเลา่แบบเดียวกบัส่ือดัง้เดมิท่ีท าอยูใ่นตอนต้น  

ผู้ผลิตจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ไว้ตัง้แตต้่นว่าจะเล่าเร่ืองข้ามส่ือไปอยู่ส่ือไหนบ้าง แล้วแตล่ะ

ส่ือจะซบัพอร์ทกนัอย่างไร และแตล่ะส่ือจะออกในช่วงเวลาไหน อย่างไรบ้าง เพ่ือท่ีจะให้มีการเช่ือมต่อกัน 

และก็หนนุเสริมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ต้องมีการคิดและออกแบบล่วงหน้า ถ้าจะเลา่เร่ืองข้าม

ส่ือจะต้องดีไซ contentตัง้แตต้่นว่าcontent ของคณุจะอยูใ่น platform ใด และแตล่ะplatformจะมีการหนนุ

เสริมหรือสนบัสนุนกนัเช่นเดียวกับท่ี Robert pratten กล่าวไว้ว่าในการเล่าเร่ืองข้ามส่ือนัน้การเช่ือมโยงท่ี
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ส าเร็จเกิดจากการเช่ือมต่อผู้ ชมเข้าไว้ด้วยกันท่ีความบันเทิง สนุกสนาน และน่าดึงดูดใจไปท่ีเร่ืองราว

เพ่ือท่ีจะท าสิ่งนีไ้ด้ส าเร็จ ผู้ผลิตจะต้องท าเนือ้หาเร่ืองเรานัน้ๆให้กลายเป็นรูปธรรมและเดน่ชดัในแตล่ะส่ือท่ี

ผู้ชมจะได้เสพความบนัเทิงนัน้ได้อยา่งซมึซบัมากขึน้ 

  ผู้ผลิตควรให้ความใส่ใจกบัเนือ้หาของข้อมลูข่าวสารเพราะในยคุปัจจบุนัการตรวจสอบข้อมลูของ

ผู้ รับสารกระท าได้โดยง่ายและสามารถจะตรวจเช็คข้อมลูได้ในทนัทีท่ีสารนัน้แพร่ออกมา ฉะนัน้ผู้ผลิตควร

ให้ความส าคญักบัความถกูต้องของเนือ้หา พฤติกรรมปัจจบุนัของผู้ รับสาร  พฤติผู้บริโภคเป็นลกัษณะ two 

way คือผู้บริโภคสามารถจะตอบโต้กบัสารท่ีก าลงัเปิดรับได้ทนัที หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกบัเร่ืองราวของสาร

นัน้ผ่านทาง social ตา่งๆในปัจจุบนั ผู้บริโภคพร้อมท่ีจะ รีเช็คและก็พร้อมท่ีจะฟีตแบคกลบัข้อมูลท่ีตวัเอง

ได้รับในตลอดเวลา ดงันัน้ปรากฏการณ์นีม้ันท าให้ผู้ รับสารเร่ิมมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป สามารถท่ี

จะฟีตแบคได้อย่างทนัทีทันใดหรือสามารถท่ีจะเอาcontentนี ้มาขยายต่อได้ ปฏิกิริยาการตอบกลับของ

ผู้ รับสาร มีมากขึน้ผู้ รับสารไม่ได้เป็นเพียงผู้ เปิดรับสารเท่านัน้ ผู้ รับสารในปัจจบุนัมีส่วนร่วมในการเผยแพร่

รวมถึงการสร้าง content ใหม่ๆ สง่กลบัไปยงัผู้ผลิต  

ดงันัน้ ทิศทางการส่ือสารของผู้ผลิตในอนาคต จะมีลกัษณะหลากหลายมากยิ่งขึน้ การเล่าเร่ืองจะ

มีรูปแบบเพิ่มขึน้ไปจากเดิม อาทิเช่น transmedia ซึ่งจะเป็นอีก step นึงของ cross media กล่าวคือ 

tranmedia จะไปอีกระดบันึงท่ีเนือ้เร่ืองท่ีอยู่ในส่ือท่ีแพทฟอร์มต่างๆกนั อาจจะไม่ได้เร่ืองเดียวกันทัง้หมด 

แตธี่มหลกัธีมเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Henry ท่ีกล่าวไว้ว่าการเล่าเร่ืองข้ามส่ือ คือเทคนิคใน

การเล่าเร่ืองเด่ียวหรือการสร้างประสบการณ์ผ่านเร่ืองเล่าข้ามช่องทางส่ือท่ีหลากหลาย โดยการใช้

เทคโนโลยีส่ือดจิิทลั และมนัไมค่วรจะไปสบัสนกบัการท าส่ือสาขา,เร่ืองตอ่เน่ือง,หรือเร่ืองดดัแปลง 
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