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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษากลวิธี ทางภาษาที่ใช้สื่อสารความทรงจาร่ วมเพื่ อสื่ อ
ความหมายจ่าแซมในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทข่าวออนไลน์และบทเพลง จานวน 30 ตัวบท (Text) โดยมีกลุ่ม
ข้อมูลหรือตัวบทที่ใช้ศึกษา 3 กลุ่มข้อมูล คือ 1) ข่าวการสร้างอนุสรณ์สถานของจ่าแซมในข่าวออนไลน์ 2) ข่าว
สิ่งประดิษฐ์แคปซูลจ่าแซม 3)บทเพลงวีรบุรุษจ่าแซม ทั้งนี้ กลุ่มข้อมูลตัวบทดังกล่าวจาแนกวัตถุประสงค์ของ
การสื่อสารเป็น 2 ประเภท คือ 1) สารประเภทให้ข้อมูล ได้แก่ ข่าวการสร้างอนุสรณ์สถานของจ่ าแซมในข่าว
ออนไลน์ ข่าวสิ่งประดิษฐ์แคปซูลจ่าแซม 2) สารประเภทจรรโลงใจ ได้แก่ บทเพลงวีรบุรุษจ่าแซม และผล
การศึกษาพบว่า กลวิธีทางภาษาที่ใช้สื่อสารความทรงจาร่วมเพื่อสื่อความหมายจ่าแซมมีกลวิธีทางภาษา 3
กลวิธี ดังนี้ 1) กลวิธีทางศัพท์ ประกอบด้วย 1.1) การสื่อความหมายความทรงจานัยตรง 1.2) การตั้งชื่อเพื่อสื่อ
ความหมายอนุสรณ์ 1.3) การใช้คาที่มีความหมายเชิงบวก ประกอบด้วย การใช้คาระบุลักษณะคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ คาที่สื่อความหมายถึงการสรรเสริญ 2) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ ประกอบด้วย 2.1)การใช้วัจนกร
รมแสดงความรู้สึก 2.2) การใช้วัจนกรรมบอกข้อเท็จจริง ประกอบด้วย การใช้วัจนกรรมบอกข้อเท็จจริงของ
ภาครัฐ การใช้วัจนกรรมบอกข้อเท็จจริงของภาคเอกชน 3) การใช้ประเพณี
คาสาคัญ: จ่าแซม, การสื่อสารความทรงจาร่วม, สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ABSTRACT
This academic article aimed at examining the language strategies used to communicate
Sergeant Sam shared memories to convey meaning in electronic media, online news and music.
Data for the analysis came from 30 text, With data used to study 3 data groups: 1) News of the
construction of the monument of Sergeant Sam in the online news 2) News about Sergeant
Sam's capsule inventions 3) The song about Sergeant Sam heroes Such data is classified into two
types of communication content: 1) informational content such as News of the construction of
the monument of Sergeant Sam in the online news Sergeant Sam's capsule artifact 2) persuasive
content such as Sergeant Sam Song. It was found that the contents of language strategies used
to communicate shared memories to convey meaning Sergeant Sam has four language strategies
such as 1) lexical strategies consist of 1.1) denote meaning for memory communication 1.2)
Naming for the meaning of the memorial 1.3) positive meaning consist of lexical of satisfactory
characteristics, lexical of praise 2) pragmatic strategies consist of speech acts of representatives
by government sector, speech acts of representatives by private sector 3) Using tradition
Keyword: Sergeant Sam, Communication Collective Memory, Electronic Media
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บทนา
ปฏิ บั ติ ก ารถ้ าหลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย
ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม
2561 ซึ่งมีทีมฟุตบอลและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีม
หมู ป่ า ประสบภั ย ทางธรรมชาติ ห รื อ ติ ด ถ้ า
เพราะปริ มาณน้ าท่วมสู ง จากเหตุการณ์ นี้ มี
การร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคนไทย
และชาวต่างประเทศ จึ งอาจกล่ าวได้ว่าเป็ น
ปรากฏการณ์ทางสังคมครั้งสาคัญ อีกทั้งมีการ
สื่อสารข่าวสารดังกล่าวไปทั่วโลก โดยใช้ช่อง
ทางการสื่อสารหลากหลาย เช่น สื่อโทรทัศน์
สื่ อสั งคมออนไลน์ ( Social Media) สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ณ ถ้าหลวง จังหวัดเชียงรายนั้น
เกิ ดความสู ญเสี ย หนึ่ ง นั่ นคื อ จ่ าเอกสมาน
กุนั น หรื อจ่ าแซมเสี ยชีวิ ตในขณะสนั บสนุ น
ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พระระพิน ฐิตธมฺโม (วงศ์พรมมา) (2562,
น. 565) กล่าวถึง “การเสียชีวิตในการปฏิบัติ
หน้าที่ของจ่าแซมเป็นที่กล่าวขวัญยกย่องและ
ชื่นชมในความมีจิตอาสาและเสียสละต่อมวล
มนุ ษยชาติ จึ งได้รั บการยกย่ องเชิดชูให้ เป็ น
วี ร บุ รุ ษแห่ ง ถ้ าหลวง พระบาทสมเด็ จ พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้าฯพระราชทานยศนาวาตรี และทรงพระ
กรุ ณาให้ จั ดงานพระราชทานเพลิ งศพอย่ าง
สมเกียรติ มีการจั ดทาอนุ สรณ์สถานเป็ นรู ป
หล่อรูปเหมือน เพื่อตั้งไว้ที่อุทยานถ้าหลวงขุน
น้านางนอนและสวนสุขภาพ อาเภอจตุรพักตร
พิมาน”
การสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นที่ (Space)
ในรูปแบบอนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถานเป็นวิธีการ
สื่ อสารความหมายในลั กษณะรู ป ธรรม สื่ อ

สัญลักษณ์แทนความหมายถึงบุคคล เรื่องราว
ที่ เกิ ดขึ้ นให้ บุ คคลรุ่ นหลั งได้ รั บรู้ เหตุ ก ารณ์
เรื่องราวในอดีต ดังที่ อริยา อรุณินท์ (2562)
กล่าวว่า “ความน่าสนใจของอนุสาวรีย์ในทาง
ภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม ก็ คื อ สถานที่ ตั้ ง ของ
อนุสาวรีย์ หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอาจกลายเป็น
อนุสรณ์สถาน เป็นภูมิทัศน์แห่งความทรงจา
และสื่อสาร สื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ให้ผู้
มาเยือน รับรู้ถึงเหตุการณ์ บุคคล ในอดีตได้”
การสื่อสารเรื่องการสร้างรูปหล่อ หรือรูป
ปั้ น ของนาวาตรี ส มาน กุ นั น จั ด แสดงใน
อนุสรณ์สถาน ณ อุทยานถ้าหลวงขุนน้านาง
นอนและสวนสุขภาพ อาเภอจตุรพักตรพิมาน
ดั ง กล่ า ว ปรากฏในข่ า วสารช่ อ งทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เว็ปไซต์
โดยมีทั้งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
ที่นาเสนอข่าวสารดังกล่าว ซึ่งเป็นที่น่าสังเกต
ว่าการสื่อสารเรื่องราวภายหลังนาวาตรีสมาน
กุนันเสี ยชีวิต มีลั กษณะการบันทึ กเรื่ องราว
ของผู้ เ สี ย ชี วิ ต ที่ ป ระกอบคุ ณ งามความดี ที่
สังคมไทย และสังคมนานาชาติต่างรับรู้ในวง
กว้าง อาจกล่าวได้ว่าแนวทางดังกล่าวเป็นการ
สื่ อ สารความทรงจ าร่ ว ม ดั ง ที่ Maurice
Halbwachs (1992, p. 28) กล่ าวว่ า “ความ
ทรงจาร่วมที่เกิดขึ้นเป็นสิ่ งที่สมาชิกในสั งคม
จดจาได้ โดยปราศจากข้อจากัดเรื่อง เวลาและ
สถานที่ ” โดยการสร้ างความทรงจ าร่ ว มใน
การศึกษานี้ ผู้ เขียนวิเคราะห์ จากตัวบทข่าว
การจั ด สร้ า งอนุ ส รณ์ ส ถานจ่ า แซมข่ า ว
สิ่งประดิษฐ์แคปซูลจ่าแซม บทเพลงวีรบุรุษจ่า
แซม ซึ่งตัวบท 3 กลุ่มนี้เป็นรูปแบบการสร้าง
ความทรงจาร่วมของจ่าแซม
อวยพร พานิช และคณะ (2553, น. 9192) กล่ าวถึ งการสื่ อสารที่ แบ่ งตามประเภท
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ของสื่อเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ภาษาเขียนของ
สื่อสิงพิมพ์ ภาษาภาพของสื่ อสิงพิมพ์ ภาษา
พูดของสื่อวิทยุ ภาษาภาพและภาษาพูดและ
เสียงของสื่อภาพยนตร์ ภาษาภาพและภาษา
พูดและเสี ยงของสื่ อโทรทั ศน์ ภาษาพู ดและ
ภาษาเขียนทางโทรคมนาคม เช่น ภาษาพู ด
ทางโทรศั พท์ ภาษาคอมพิ วเตอร์ ซึ่ ง
ภาษาคอมพิ วเตอร์ ในที่นี้ ผู้ เขียนวิเคราะห์
และนิ ย ามให้ มี ความหมายครอบคลุ ม
ภาษาไทยที่ใช้ในสื่อเว็ปไซต์ โดยในบทความนี้
ผู้วิจัยเรียกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อนึ่ ง กระบวนการสร้ า งความจ าเป็ น
องค์ประกอบหนึ่ งที่น่ าสนใจในด้านการสอด
ประสานความทรงจาร่วมให้เกิดคนไทยจดจา
จ่ า แซม ซึ่ ง วู ล ฟ์ คานสไตน์ เ นอร์ (Wulf
Kansteiner) (Kansteiner, 2002, p. 165)
กล่ า วถึ ง “กระบวนการสร้ า งความจ ามี
องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ผู้สร้างความ
ทรงจา (Memory makers) ผู้บริโภคหรือผู้ใช้
ความทรงจ า (Memory consumers/users)
วัตถุแห่งความทรงจา (Visual objects)” โดย
วิเคราะห์ได้ดังนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนของ
ไทยเป็ น ผู้ ส ร้ า งความทรงจ า คนไทยเป็ น
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ความทรงจา อนุสรณ์สถาน
จ่ าแซม ข่าวสิ่ งประดิษฐ์ แคปซูลจ่ าแซม บท
เพลงวีรบุรุษจ่าแซม เป็นวัตถุแห่งความทรงจา
การบอกเล่าเรื่องราววัตถุแห่งความทรง
จานั้นมีกลวิธีทางภาษาที่น่าสนใจ ซึ่งผู้เขียน
จาแนกเป็น 4 กลวิธี ดังนี้ไขกุญแจ “กลวิธีทาง
ศัพท์ ” หยั่ งให้ ลึ กถึงเจตนา “กลวิธีทางวั จน
ปฏิบัติศาสตร์” เชื่อมสาระและความเป็นเรื่อง
“การใช้เรื่องเล่า” ถอดรหัสวัฒนธรรม “การใช้
ประเพณี” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ไขกุญแจ “กลวิธีทางศัพท์”

กลวิธีทางภาษาระดับคาเป็นระดับทาง
หลักภาษาไทยขั้นพื้นฐานที่เป็นองค์หนึ่งของ
การสร้ างความทรงจ าร่ ว มของจ่ าแซม โดย
กลวิ ธี ท างศั พ ท์ มี 3 กลวิ ธี ได้ แ ก่ การสื่ อ
ความหมายความทรงจานัยตรง การตั้งชื่อเพื่อ
สื่ อความหมายอนุ สรณ์ การใช้ ค า ที่ มี
ความหมายเชิงบวก ดังนี้
การสื่ อความหมายความทรงจานัยตรง
คือ การใช้คาศัพท์ความทรงจา ระลึก ปรากฏ
ร่วมกับคาคากริยาที่แสดงให้เห็นกระบวนการ
ที่สัมพันธ์กับการกระทา เช่น คาว่า เก็บ เลือก
ซึ่ ง ค ากริ ย านี้ ช่ ว ยให้ เ น้ น ให้ ค วามทรงจ ามี
ลักษณะที่จับต้องได้ มีการเคลื่อนไหวในจินต
ภาพของผู้ รั บสาร โดยคาว่า “เลื อก” สื่ อให้
เห็นว่าบันทึกความทรงจาในรูปแบบอนุสรณ์
สถานอนุสาวรีย์ รูปปั้น ปฏิมากรรม มีลักษณะ
คั ด สรรว่ า จดจ าหรื อ มี ภ าพจ าจ่ า แซมด้ ว ย
ลักษณะกายภาพสวมชุดดาน้า ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
“ก่ อนหน้ านี้ ทางด้ านอาจารย์ เฉลิ มชั ย
โฆษิตพิพั ฒน์ ศิลปินแห่ งชาติ ได้ระดมกลุ่ ม
ศิลปินเชียงรายกว่า 300 ชีวิต ร่วมวาดภาพ
ประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ เก็ บ ความทรงจ าของ
ภารกิจถ้าหลวง และระลึ กถึ งความเสี ยสละ
ความเป็นวีรบุรุษของจ่าแซม และวางแผนจะ
สร้างปฏิมากรรมอนุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์
เทิดทูนเกียรติประวัติของจ่าเอกสมาน กุนัน
หรื อ จ่ า แซม นั ก ท าลายใต้ น้ าจู่ โ จมนอก
ราชการกองทัพเรือ ที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการ
ช่ วยเหลื อดั งกล่ าว… ได้ หารื อกั บอธิ บดี กรม
อุทยานฯ แล้วว่าจะมีการจ้างคนมาดูแล งบไม่
ต้องงบผมเอง อาจจะ 10 ล้านหรือเกินกว่านั้น
ไม่เป็นไร ส่วนการสร้างศาลาจัดแสดงภาพวาด
และอนุสาวรีย์จ่าแซม ผมใช้งบตัวเอง 10 ล้าน
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บาทจะได้เร็ว ผมตั้งใจและอยากทา ผมอยาก
ให้ถ้าหลวง แซม และฝรั่งที่มาช่วยจากทั่วโลก
ได้มีที่ระลึก ไม่อยากให้ทุกอย่างสาบสูญไปกับ
เวลา ส่วนอนุสาวรีย์จ่าแซมที่เลือกปั้นในชุดดา
น้ า ผมคิดว่า ต้องเป็ นความมุ่งมั่น เป็ นท่าที่
แซมมุ่ ง มั่ น เข้ า ไปในถ้ า” (ฌาวิ ต รา พั ฒ นา
อารยสกุล, 2561)
การตั้งชื่อเพื่อสื่อความหมายอนุสรณ์
ชื่อ หมายถึง คาที่ใช้เรียกคนสถานที่หรือ
สิ่ งของโดยทั่ ว ไป หรื ออย่ างเฉพาะเจาะจง
(ราชบัณฑิตยสถานบัณฑิตยสถาน, 2546, น.
367) โดยโรงเรียนนายร้อยตารวจและมูลนิ ธิ
กู้ภัยร่ มไทรร่ วมกันคิดค้นแคปซูลดาน้ ากู้ภั ย
และตั้งชื่อเป็ นอนุ สรณ์ว่า “จ่ าแซม” ซึ่งเป็ น
การสร้างความทรงจาร่วมที่ใช้วัตถุแห่งความ
ทรงจา และชื่อวัตถุแห่งความทรงจาสื่อความ
หมายถึ ง จ่ า แซมที่ เ สี ย ชี วิ ต ในปฏิ บั ติ ก าร
ช่วยเหลื อผู้ ประสบภัยถ้าหลวง ณ ถ้าขุนน้ า
นางนอน จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ จันทิมา อังค
พณิ ช กิ จ (2561, น. 184) กล่ า วว่ า “การ
เรียกชื่อเป็นกลวิธีทางภาษาหนึ่งที่แสดงให้เห็น
มุมมองและความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กล่าวถึงได้
เป็นอย่างดีและมักจะเกี่ยวพันกับบริ บททาง
สังคมวัฒนธรรม”กล่าวได้ว่า การเรียกชื่อหรือ
การตั้งชื่อเพื่อสื่ อความหมายอนุ สรณ์นี้ เป็ น
การสื่ อสารความทรงจ าร่ วมให้ คนไทยจดจ า
บริ บทสั งคม นั่ นคือ ผู้ มีจิ ตอาสาทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศร่วมในเหตุการณ์ถ้าหลวง
โดยมี จ่ า แซมสนั บ สนุ น ภารกิ จ ล าเลี ย งถั ง
อากาศในถ้ าขุ น น้ านางนอนจนเสี ยชี วิ ต ดั ง
ตัวอย่าง
ตารางที่ 1

ตัวอย่างที่ 2
“ไทยสร้าง 'จ่าแซม' แคปซูลดาน้ากู้ภัย
จิ๋ว อีกทางเลือกไว้กู้ภัยในอนาคต
คิ ดค้ นเครื่ อ งมื อ แคปซู ล ด าน้ ากู้ ภั ยที่ มี
ขนาดเล็ กที่สุ ดในโลก โดยโรงเรียนนายร้ อย
ตารวจและมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ได้ร่วมกันสร้าง
ขึ้น ตั้งชื่อว่า "จ่าแซม" เพื่อเป็นการราลึ กถึง
ความเสียสละของจ.อ.สมาน กุนัน
หลั ง เหตุ ก ารณ์ ช่ ว ย 13 ชี วิ ต สมาชิ ก
ฟุตบอลทีมหมูป่าที่ถ้าหลวงขุนน้านางนอน ซึ่ง
ถือเป็นภารกิจระดับโลก และมีหลายองค์ กร
ระดมก าลั ง ช่ ว ยเหลื อ ที ม หมู ป่ า จนส าเร็ จ
ส าหรั บ ประเทศไทย มี ห ลายหน่ ว ยงานที่
เล็งเห็นความส าคัญของภารกิจกู้ภัย หนึ่งใน
นั้นคือทีมงานจากโรงเรียนนายร้อยตารวจและ
มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ที่ได้มีการคิดค้นเครื่องมือ
แคปซูลดาน้ากู้ภัยที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกซึ่ง
ผ่ า นการทดลองแล้ ว ภายใต้ แ รงดั น น้ าโดย
เตรียมพัฒนาไว้เป็นอีกทางเลื อกหนึ่งในการ
ช่ วยเหลื อ ผู้ ประสบภั ยให้ ทั นเวลาหากเกิ ด
เหตุการณ์ในลักษณะคล้ายคลึงกันนี้และเพื่อ
เป็นการราลึกถึงความเสียสละของจ.อ.สมาน
กุนันผู้จากไป” (ทีมข่าวการเมือง, 2563)
การใช้คาที่มีความหมายเชิงบวก
การใช้ ค าที่ มี ความหมายเชิ งบวก เป็ น
กลวิ ธี ท างภาษาเพื่ อ สื่ อ ความหมายสิ่ ง ที่ มี
คุณค่า สิ่งที่พึงปรารถนา ซึ่งประกอบด้วย คา
ที่สื่อความหมายถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และค าที่ สื่ อ ความหมายถึ ง การสรรเสริ ญ
เพื่อให้การสื่อสารความทรงจาร่วมของจ่าแซม
เป็นไปในด้านดี ดังตารางที่ 1
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ค า ที่ สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย ถึ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
ที่พึงประสงค์
ผู้กล้า
ผู้เสียสละ
ความเสียสละ
เสียสละ

จากตารางที่ 1 ค าที่ สื่ อความหมายถึ ง
คุณลั กษณะที่ พึ งประสงค์มี ค านาม ได้แก่ ผู้
กล้า ผู้เสียสละ มีนามวลี ได้แก่ ความเสียสละ
และมีคากริยา ได้แก่ เสียสละ ซึ่งคาดังกล่ าว
ปรากฏร่ ว มกั บ การบั นทึ ก ความทรงจ าร่ ว ม
เกี่ ย วกั บ จ่ าแซม ผู้ มี จิ ตอาสาปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ลาเลียงถังอากาศ ในปฏิบัติการถ้าหลวง ส่วน
คาที่สื่อความหมายถึงการสรรเสริญ เป็นการ
ยกย่องจ่าแซม โดยมีคานาม ได้แก่ วีรบุรุษ ฮี
โร่ ซึ่ งมี ความถี่ สู งสุ ดในการปรากฏร่ ว มกั บ
คาศัพท์จ่าแซม ตลอดจนมีคาขยาย เช่น ชื่น
ชม เกียรติ เชิดชู เทิดทูน ยกย่อง สดุดี เพื่อ
การบั นทึกความร่ วมจ าร่ วมเกี่ยวกั บจ่ าแซม
จากคนในสังคมไทยยุคสมัยร่วมกับปฏิบัติการ
ถ้าหลวง ส่งบันทึกความร่วมจาข้ามกาลเวลา
ไปยังยุคสมัยหนึ่งได้
จากการไขกุญแจ “กลวิธีทางศัพท์” เพื่อ
บั นทึกความทรงจ าร่ วมเกี่ยวกับจ่ าแซมด้ าน
กลวิ ธี ทางศั พท์ ประกอบด้ ว ยก า รสื่ อ
ความหมายความทรงจานัยตรง การตั้งชื่อเพื่อ
สื่ อ ความหมายอนุ ส รณ์ และการใช้ ค าที่ มี
ความหมายเชิ ง บวก ทั้ ง นี้ การใช้ ค าที่ มี
ความหมายเชิงบวกประกอบด้วยการใช้คาระบุ

คาที่สื่อความหมายถึงการสรรเสริญ
วีรบุรุษ
ฮีโร่
ชื่นชม
เกียรติ
เชิดชู
เทิดทูน
ยกย่อง
สดุดี
ลักษณะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคาที่สื่อ
ความหมายถึงการสรรเสริญ
หยั่งให้ลึกถึงเจตนา “กลวิธีทางวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์”
วั จนปฏิ บั ติ ศาสตร์ เป็ นแนวคิ ดการใช้
ภาษาในสถานการณ์ จริ ง ตามวั ตถุ ประสงค์
เจตนาของการสื่ อสาร ซึ่ งแนวคิ ดนี้ Searle
(1976 อ้ างถึงใน สุภาพ กริ่งรัมย์ , 2555, น.
24) กล่าวถึงประเด็นวัจนกรรมกล่าวโดยสรุป
ดังนี้ เป็นการกระท าโดยใช้ คาพู ดเพื่ อแสดง
เจตนาของผู้พูด ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่
เหมาะสม
วัจนกรรมแบ่งประเภทเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
วัจนกรรมแสดงความรู้สึ ก (Expressives) วัจ
นกรรมการบอกข้อเท็จจริง (Representatives)
วัจนกรรมชี้นา (Directives) วัจนกรรมผู กมัด
(Commissives) วั จ นกรรมการประกาศ
(Declaratives)
จากการวิเคราะห์ ข้ อมูล การสื่ อสาร
ความหมายความทรงจาร่วมเกี่ยวกับจ่าแซมใน
สื่อออนไลน์ พบว่า มีวัจนกรรม 2 ประเภท คือ
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1 . วั จ น ก ร ร ม แ ส ด ง ค ว า ม รู้ สึ ก
(Expressives) หมายถึ ง วั จ นกรรมที่ ผู้ พู ด
แสดงภาวะเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก
ต่างๆ ซึ่งความรู้สึกภาคภูมิใจในการเสี ยสละ
การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่สมชายชาติทหาร
เพื่ อ สร้ า งความทรงจ าร่ ว มของความเป็ น
วี ร บุ รุ ษ ที่ มี ค วามกล้ า หาญ มุ่ ง มั่ น แน่ ว แน่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยถ้าหลวง ปรากฏชัดเจน
ในเพลงวีรบุรุษจ่าแซม โดยผู้ประพันธ์บทเพลง
เป็ น ผู้ เ ล่ า เรื่ องและใช้ น้ าเสี ย ง (Tone)
ภาคภู มิ ใ จแสดงวั จ นกรรมความรู้ สึ ก ดั ง
ตัวอย่าง
“จิตวิญญาณไม่ยอมแพ้พ่าย หน้าที่เหนือ
สิ่ งใด ความตายแค่ เศษธุ ลี มี เลื อดเนื้ อ เพื่ อ
อุดมการณ์ จิตวิญญาณไม่ยอมแพ้พ่าย หน้าที่
เหนื อสิ่ งใด ความตายแค่ เศษธุลี หลั บตาให้
สบาย จงภูมิใจเถิดลู กนาวี จะนานแค่ไหนกี่
เดื อนกี่ ปี ไม่ มี วั น ลื มวี ร บุ รุ ษจ่ าแซม” เพลง
วีรบุรุษจ่าแซม
2. วั จ นกรรมการบอกข้ อ เท็ จ จริ ง
(representatives) หมายถึง วัจนกรรมที่ผู้พูด
ผูกมัดตนเองกับความเป็นจริงของถ้อยคาที่พูด
ออกไป โดยข้อเท็จจริง คือ ผู้สร้างความทรงจา
(Memory makers) สื่อสารโดยใช้ข้อเท็จจริง
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานจัดสร้าง
รูปหล่อ อนุสรณ์สถานของจ่ าแซม ตลอดจน
รายงานความส าเร็ จ หลั งการจั ดสร้ าง ทั้ งนี้
ผู้ ส ร้ า งความทรงจ า (Memory makers)
แบ่ งเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แก่ ผู้ สร้ างความทรงจ า
ภาคเอกชน ผู้ สร้ างความทรงจ าภาครั ฐ โดย
ผู้ ส ร้ า งความทรงจ าภาคเอกชน หมายถึ ง
อาจารย์ เฉลิ มชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่ดาเนิ นการ
จัดสร้างอนุสรณ์สถาน รูปปั้นของจ่ าแซม ณ
ถ้าขุนน้านางนอน จังหวัดเชียงราย ส่วนผู้สร้าง

ความทรงจ าภาครั ฐ หมายถึ ง หน่ ว ยงาน
ราชการด าเนิ นการจั ดสร้ างอุ ทยานวี รบุ รุ ษ
นาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม) ณ สวนสุขภาพ
อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด วัจ
นกรรมการบอกข้อเท็จจริงมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การใช้วัจนกรรมบอกข้อเท็จจริง
ของภาคเอกชน คือ อาจารย์เฉลิ มชัย โฆษิต
พิพัฒน์ เป็นผู้แจ้งข่าวสารรายละเอียดความ
คืบหน้าของการจัดสร้างอนุสรณ์สถาน รูปปั้น
ของจ่ า แซม ณ ถ้ าขุ น น้ านางนอน จั ง หวั ด
เชี ย งราย โดยมี ก ารให้ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
ประกอบการรายงานข้อเท็จจริง ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 3
“อาจารย์เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า ขณะนี้ รูป
ปั้นจ่าแซม ได้ส่งไปยัง กรุงเทพมหานคร แล้ว
เพื่อขยายถอดพิมพ์ขนาดจริง เป็นโฟม และ
น ามาปั้ นดิ นน้ ามั น จากนั้ นน ามาถอดพิ ม พ์
หล่อขึ้นมาพร้อมกับขัดเกลา ทาสี จากนั้นจะ
เอามาตั้งไว้ที่นี่ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4
เดือน โดยจะใช้งบประมาณประมาณ 10 ล้าน
บาท หรือมากกว่านั้น ซึ่งงบประมาณที่ใช้ เป็น
เงินส่วนตัวทั้งหมด ในวันนี้ จะใช้เงิน 1 ล้าน
บาท ชุดแรก เพื่อไปซื้อไม้มาเริ่มทาโครงสร้าง
ของศาลาแล้ว และหากสร้างเสร็จก็ยกให้เป็น
สมบัติของชาติ แรงบันดาลใจที่จะทาอนุสรณ์
สถาน คือ มาจากความมุ่งมั่นของจ่ าแซม ที่
เสียสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และ ในฐานะ
คนไทยคนหนึ่ ง จะท าอนุ ส รณ์ ส ถานแห่ ง นี้
เพื่ อให้ คนรุ่ นหลั งได้ รู้ จั กกั บประวั ติ ศาสตร์
และ อยากให้เจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานทุกคน
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็น และเก็บไว้
เป็ นความทรงจ า จึ งได้ ตั ดสิ นใจท าอนุ ส รณ์
สถาน ย้าเตือน ไม่ให้กาลเวลา ทาให้ทุกคนลืม
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เหตุการณ์ในครั้ งนี้ อาจารย์เฉลิมชัย กล่าว”
(ข่าวสด, 2561)
จากตั ว อย่ างข้ างต้ น การใช้ วั จ นกรรม
บอกข้อเท็จจริงของภาคเอกชนมีการให้ข้อมูล
เชิ ง ปริ ม าณ เช่ น เวลา 4 เดื อ น จ านวน
งบประมาณหรื อ เงิ น 10 ล้ า นบาท การให้
ข้อเท็จจริงเป็นลาดับ ได้แก่ ขั้นตอนแรกใช้เงิน
1 ล้าน ซื้อไม้เพื่อสร้างศาลาอนุสรณ์สถาน เป็น
ที่น่าสังเกตว่า วัจนกรรมดังกล่าวมีการสื่อสาร
ความทรงจ าร่ วมเกี่ ยวกั บจ่ าแซม จากค าว่ า
เสี ยสละชี วิ ต ความทรงจ า ตลอดจน
ภ าคเอกช นสื่ อสารด้ านประโ ย ช น์ ต่ อ
สาธารณชน ดังจะเห็นได้จาก หากสร้างเสร็จก็
ยกให้เป็นสมบัติของชาติ ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่า
บั น ทึ กความทรงจ าร่ ว มเกี่ ย วกั บ จ่ า แซมใน
รูปแบบอนุสรณ์สถาน รูปหล่อนั้น มีคุณูปการ
ต่อประเทศไทย เพื่อเป็นสมบัติของประเทศสืบ
ต่อไป
2.2 การใช้วัจนกรรมบอกข้อเท็จจริง
ของภาครัฐ หมายถึง หน่วยงานราชการเป็นผู้
สื่ อสารพิ ธี เปิ ด อนุ สรณ์ ส ถาน รู ปปั้ นของจ่ า
แซม ณ สวนสุขภาพอาเภอจตุรพักตรพิ มาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 4
“คณะสมาชิก สนช. ร่วมพิธีมอบอนุสรณ์
สถานจ่าแซม นาวาตรี สมาน กุนัน ณ บริเวณ
อ่างเก็บน้ากุดแคน จ.ร้อยเอ็ด พร้อมมอบเงิน
สมทบทุ นตั้งมู ลนิ ธิ จ่ าแซมเพื่ อผู้ ยากจน คน
ยากไร้ และผู้ ด้ อยโอกาส รองประธาน สนช.
คนที่สอง ได้ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าว
สดุดีวีรชน นาวาตรี สมาน กุนัน พร้อมมอบ
เงินสมทบทุนเพื่อก่อตั้ง “มูลนิธิจ่าแซมเพื่อผู้
ยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส” ผ่านนาย
วันชัย คงเกษม ผู้ ว่าราชการจั งหวัดร้อยเอ็ด

พร้ อ มกั น นี้ คณะสมาชิ ก สนช. ได้ พ บปะ
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งรับหนังสือจากนาย
มวล อุปแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 และ
นายวิชัย กุนัน บิดาของนาวาตรี สมาน กุนัน
เพื่ อ ขอให้ ท าง สนช. ประสานขอรั บ การ
สนั บสนุ นงบประมาณจากกรมชลประทาน
ดาเนินการจัดทาถนนลาดยางทางเข้าสู่อุทยาน
วี รบุ รุ ษนาวาตรี ส มาน กุ นั น (จ่ าแซม) เพื่ อ
แก้ไขปัญหาการเดินทางของประชาชนที่แวะ
ชมอนุสาวรีย์ตลอดจนเป็นการพัฒนาให้ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดไป
สาหรับการจัดสร้างอนุสรณ์สถานนี้ จัด
ขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความ
ดีและความเสี ยสละในการปฏิบัติหน้าที่ของ
นาวาตรี สมาน กุนันท์ อดีตนักทาลายใต้น้าจู่
โจมนอกราชการ ขณะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ
ที มฟุ ตบอลเยาวชนหมู ป่ าอะคาเดมี ณ วน
อุทยานถ้าหลวงขุนน้านางนอน อาเภอแม่สาย
จั ง หวั ด เชี ย งราย ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย
การประสานงานจากนายตวง อั น ทะไชย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้อนุสรณ์
สถานแห่ งนี้จะเป็นจุดท่องเที่ยวและสถานที่
พั ก ผ่ อ นส าคั ญ ของประชาชนชาวร้ อ ยเอ็ ด
ต่อไป” (วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา, 2562)
จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น สภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่ งชาติ (สนช.) เป็ นหน่ ว ยงานราชการที่
ด าเนิ นการจั ดสร้ างอุ ทยานวี รบุ รุ ษนาวาตรี
สมาน กุ นั น (จ่ าแซม) ข้ อเท็ จจริ งเรื่ อ งการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานผู้ใหญ่บ้านและ
สนช.ในการของบประมาณสนั บสนุ น
ถนนลาดยางทางเข้าสู่อุทยานวีรบุรุษนาวาตรี
สมาน กุ นั น (จ่ าแซม) ตลอกจนระบุ
วั ตถุ ประสงค์ ชั ดเจน คื อ การท่ องเที่ ย วเชิ ง
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อนุรักษ์ กล่าวได้ว่ า การสื่อสารความทรงจา
ร่วมนี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานรัฐมีบทบาทร่วมกับ
คนในชุมชน นั่นคือ ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนของ
คนในชุมชน หมู่บ้านหนองคู อาเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นภูมิลาเนาของจ่า
แซม หรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง ได้ ว่ า อุ ท ยาน
วีรบุ รุ ษแห่ งนี้ เป็ นบั นทึกความทรงจ าร่ วมที่
ภาครั ฐ มี บ ทบาทร่ ว มพั ฒ นาท้ องถิ่ น ชั ดเจน
ภายหลังการจากไปของวีรบุรุษ
ถอดรหัสวัฒนธรรม “การใช้ประเพณี”
ถอดรหัสวัฒนธรรม “การใช้ประเพณี ”
หมายถึง การสอดแทรกสื่ อสารความทรงจ า
ร่วมเกี่ยวกับจ่าแซมร่วมกับประเพณีแห่เทียน
เข้ า พรรษา กล่ า วถื อ ช่ า งแกะสลั ก เที ย น
เข้าพรรษาแกะสลักเทียนเป็นรูปจ่าแซม เพื่อ
ใช้ ร่ ว มขบวนแห่ เ ที ย นเข้ า พรรษา จั ง หวั ด
นครราชสีมา ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 5
“ปั้นเทียนอาลัย 'จ่าแซม' วีรบุรุษถ้า
หลวงร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาโคราช
12 ก.ค.61 - ที่ วั ด เดิ ม อ าเภอพิ ม าย
จั งหวั ดนครราชสี มา ช่ างแกะสลั กเที ย นได้
สร้างสรรค์รูปปั้น จ่าเอกสมาน กุนัน หรือ จ่า
แซม อดีตหน่ วยซี ลนอกราชการ วีรบุ รุ ษถ้ า
หลวง-ขุ น น้ านางนอน ที่ เ สี ย ชี วิ ต ระหว่ า ง
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ 13 ชีวิตสมาชิกทีมหมู
ป่าอะคาเดมี ทั้งนี้เพื่อเป็นการอาลัยและราลึก
ถึงคุณงามความดีของวีรบุรุษถ้าหลวง...ทุกปี
ตนมักจะแกะสลั กเทียนเป็ นรู ปนั กการเมื อง
ต่างๆ แต่ในปีนี้ตนคิดว่าไม่มีใครเหมาะสมที่จะ
แกะสลักเทียนมากเท่ากับวีรบุรุษถ้าหลวงคนนี้
แล้ว โดยรูปปั้นเทียนจ่ าเอกสมานเป็ นรู ปท่า
ยืนตรง สวมชุดนักประดาน้า ด้านหลังสะพาน

ถังออกซิเจน มีขนาดความสู งของเทียนรวม
150 เซนติเมตร ใช้ระยะเวลาปั้นแกะสลักนาน
5 วันซึ่งรูปปั้นจะถู กน าไปจั ดแสดงเป็ นส่ วน
หนึ่ ง ของขบวนเที ย นพรรษาของวั ด เดิ ม ที่
เตรี ย มเข้ า ร่ ว มประกวดประเพณี แ ห่ เ ที ย น
พรรษาของจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 27-28
กรกฎาคมนี้” (ไทยโพสต์, 2561)
จากข้ า งต้ น บั น ทึ ก ความทรงจ าร่ ว ม
เกี่ยวกับจ่าแซมในรูปแบบเทียนเข้าพรรษาเป็น
การก าหนดความหมายให้ งานประเพณี แห่
เทียนร่วมพรรษาปี พ.ศ.2561 เป็นสื่อความ
ทรงจาร่วมว่าปฏิบัติการถ้าหลวงมีวีรบุรุษจ่า
แซม ซึ่งแตกต่างกับงานประเพณีแห่เทียนร่วม
พรรษาปีอื่นๆที่นักการเมืองมีส่วนร่วมรูปแบบ
แกะสลั ก เที ย น สอดคล้ อ งกั บ Astrid Erll
(2011 อ้างถึงใน ดลลดา ชื่นจันทร์, 2558, น.
32) หน้าที่ของสื่ อที่มีต่อความทรงจาร่วมว่า
“การชี้นา (cues) คือ สิ่งกาหนดความหมาย
สิ่ งนี้ไม่อาจใช้ได้นอกบริบทของวัฒนธรรมที่
ความทรงจานั้นดารงอยู่ ดังนั้น ข้อตกลงของ
สั ง คมหรื อ ธรรมเนี ย มเป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ต่ อ
ประสิ ทธิผลของสื่ อในการชี้น าเพื่ อท าความ
เข้ าใจหรื อ ตี ค วามเนื้ อ หาสารไปในทิ ศ ทาง
ต่างๆ”
บทสรุป
การสื่อสารความทรงจาร่วมเกี่ยวกับ จ่ า
แซมในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังที่กล่าวมาข้างต้น
ทาให้เห็นกลวิธีทางภาษาอันหลากหลาย ใน
ขณะเดี ยวกั นก็ สร้ างความตระหนั กเรื่ องสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีบทบาทต่อการสร้างความ
ทรงจาร่วมดังที่ Astrid Erll (2011 อ้างถึงใน
ดลลดา ชื่ นจั นทร์ , 2558, น. 32) กล่ าวว่ า
“การเผยแพร่ (Circulation) สื่อสามารถข้าม
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ผ่านพื้นที่ (Across space) ไปได้กว้างไกลใน
ระดับที่การสื่ อสารต่ อหน้ าไม่ เคยทาได้ การ
แพร่กระจายของสื่อความทรงจานั้นเป็ นส่ วน
หนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมประชานิ ย มและในยุ ค
โลกาภิวัฒน์ทาให้สื่ อสารมวลชนและสื่ อใหม่
ส า ม า ร ถ ส่ ง ข่ า ว ส า ร ข้ า ม โ ล ก ใ น เ ว ล า
อันรวดเร็ว”

1.ควรศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ การ
สื่อสารในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ เช่น
ภาพยนตร์ ละคร ในด้านการผลิตซ้าความทรง
จาร่วม
2. ควรศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ การ
สื่อสารในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ เช่น
ภาพยนตร์ ละคร ในด้านวัฒนธรรมศึกษามิติ
โลกไร้พรมแดน
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