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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาองคประกอบและกลวิธีการใชภาษาของสมญานามท่ี

ปรากฏในหนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน โดยมีสมญานามท่ีใชวิเคราะหท้ังส้ิน 477 สมญานาม 

 ผลการศึกษาพบวา มีองคประกอบท้ังหมด 13 ประเภทคือ ลักษณะเดน อาชีพ ตรา

สัญลักษณ ช่ือ ธุรกิจ สีสัญลักษณ เพศ สถานภาพทางสังคม ชนิดกีฬา คําเรียกญาติ คําแสดงจํานวน 

คํานําหนา ตําแหนง โดยองคประกอบเหลานั้นสามารถนํามาสรางเปนสมญานามได 3 โครงสราง 

คือ  สมญานามท่ีมี  1 องคประกอบ  สมญานามท่ีมี  2 องคประกอบ  และสมญานามที่ มี  3 

องคประกอบ ท้ังนี้ พบสมญานามท่ีมี 2 องคประกอบมากท่ีสุด โดยโครงสรางองคประกอบท่ีพบ

มากท่ีสุดคือ ตําแหนง + ลักษณะเดน ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูสรางสมญานามตองการท่ีจะทําใหสมญา

นามนั้นๆส่ือความหมายไดชัดเจนมากย่ิงขึ้นวาเปนสมญานามของนักกีฬาคนใด 

 ดานกลวิธีการใชภาษาของสมญานาม พบวา สมญานามวงการกีฬามีจํานวนพยางค

ระหวาง 1 ถึง 8 พยางค โดยพบ สมญานาม 2 พยางค มากท่ีสุด และพบสมญานาม 1 พยางคนอย

ท่ีสุด ในดานการใชคํา พบวามีการใชคําท้ังหมด 12 ประเภทคือ คําทับศัพทภาษาตางประเทศ การ

ตัดคํา คําเรียกสี คํานําหนานาม คําระดับสูง คําบอกสถานที่ คําบอกรูปราง คําเรียกญาติ คําภาษาพูด 

คําสแลง คําบอกเพศ และอักษรยอ ซ่ึงพบคําทับศัพทภาษาตางประเทศมากท่ีสุดท้ังนี้อาจเปนเพราะ

สมญานามสวนใหญจะใชคําท่ีเปนศัพทเฉพาะวงการกีฬานั้นท่ีเปนคําทับศัพทเปนสวนใหญ 

นอกจากนี้ยังพบการใชความเปรียบ และสํานวนไทยดวย ซ่ึงอาจแสดงใหเห็นวาผูสรางสมญานาม

ใชความรูความสามารถทางภาษาเพ่ือสรางความนาสนใจและส่ือความหมายอันลึกซ้ึงมายังผูรับสาร  
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 The objective of this research is to study the elements and the techniques used to 
create epithets of sports. The data were collected from “Siam Sport” daily newspapers from 
September 2009 to March 2010. There were 477 epithets found. 
 From the study, 13 different kinds elements are found; which are feature, career, 
logo, name, business, color gender, social status, sport type, kinship term, number, title, and 
position. Structure of epithets can be divided into 3 group : one-elemented epithets, two-
elemented epithets, and three-elemented epithets. Most of the epithets are two-elemented 
epithets. The most general structure is formed by a position and a remarkable feature. This 
structure is popular because mass media wants to emphasize the characteristic of the person 
mentioned. 
  
 Regarding techniques used in epithets, it is found that the number of syllable of 
the epithets is between 1 and 8. The most and the least popular numbers of syllable are  two 
syllables  and one syllable, respectively. With regard to words, there are 12 types of words: 
foreign words, incomplete-formed words, color terms, titles, high-leveled words, locative 
words, figure-explaining words, kinship terms, colloquial words, slang words, gender-stating 
words, and abbreviations. Foreign words are found most because most epithets come from 
international sports domain. Moreover, figurative language and Thai idioms are also found, 
which shows that journalists use their language skill to create attraction and convey deep 
meanings to audience. 
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 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตากรุณาจากอาจารยท่ีปรึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย สําเนียงงาม ท่ีสละเวลาอันมีคาใหคําแนะนํา คําปรึกษา รวมถึงการ

ตรวจแกไขการคนควาอิสระอยางละเอียด ดวยความเอาใจใสและความเมตตา ผูวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระทุกทาน ไดแก 

รองศาสตราจารย จุไรรัตน ลักษณะศิริ รองศาสตราจารยสุวัฒนา เล่ียมประวัต ิท่ีกรุณาใหคําแนะนํา 

ความเมตตา ทําใหการคนควาอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ผูวิจัยของกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ท้ังท่ีไดประสิทธิประสาทความรูและไมไดประสิทธิประสาทความรู

วิชาใหแกผูวิจยั ผูวิจัยมีความรูสึกผูกพัน อบอุนเสมือนครอบครัวของผูวิจัย 

 ขอกราบขอบพระคุณนายกิติชัย วัชระนุกุล (บิดา) นางปราณี วัชระนุกุล (มารดา) ผู

ยิ่งใหญในดวงใจผูวิจัยเสมอมา ผูท่ีเปนกําลังใจยามผูวิจัยทอ เปนไมเทายามผูวิจัยลม เปนแรง

บันดาลใจ และทุกส่ิงทุกอยางของผูวิจัย  

 ขอบคุณอาจารยกฤตพงษ วัชระนุกุล ดร.เกษญา วัชระนุกุล พ่ีชายและพ่ีสาวท่ีแสนดี ผูท่ี

มอบกําลังใจและคําปรึกษาดีๆและความหวงใยเอาใจใสใหผูวิจัยเสมอมา 

 ท่ีสําคัญผูวิจัยขอขอบคุณเภสัชกรหญิงปยะรส วัชระนุกุล (พ่ีสาว) เปนอยางมาก ผูท่ี

เสียสละเวลาคอยชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษาท่ีดีตลอดระยะเวลาท่ีผูวิจัยเขารับการศึกษา อีกท้ัง

ยังเปนผูสนับสนุนกําลังทรัพยในการศึกษาของผูวิจัยในครั้งนี้ดวย 

 ขอขอบคุณนางสาวจิรประภา สุดสวัสดิ์ ผู ท่ีอยู เคียงขางและคอยใหกําลังใจและ 

คําปรึกษา ใหแกผูวิจัยตลอดมา 

 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ นองๆ ทุกคนท่ีเปนกําลังใจจนกระท่ังการศึกษาครั้งนี้สําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยด ี

  

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


