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บทคัดย่อ

 การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์สมญานามท่ีสื่อมวลชนตั้งให้กับคนกีฬา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

1. ศกึษาสมญานามของคนกฬีาทีส่ือ่มวลชนน�าเสนอผ่านหนงัสอืพมิพ์รายวนั 2. วเิคราะห์องค์ประกอบ

ในการสร้างสมญานามคนกฬีาในปี พ.ศ. 2561 ทีส่ือ่มวลชนน�าเสนอผ่านหนงัสือพมิพ์รายวนั การศกึษา 

ชิน้น้ีเป็นการศกึษาเชงิคณุภาพ (Qualitative study) ใช้วธิกีารศกึษาจากเอกสาร (Document research)  

หนังสือพิมพ์รายวัน โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) หนังสือพิมพ ์

ประเภทประชานิยม 1 ชื่อฉบับ และหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ 1 ชื่อฉบับ หนังสือพิมพ์ประเภท 

ประชานิยม ทีเ่ลอืกมาศกึษา คอื ไทยรฐั ส่วนหนงัสอืพมิพ์ประเภทคณุภาพทีเ่ลอืกมาศกึษา คอื ไทยโพสต์  

ผลการศึกษาพบว่าสื่อมวลชนได้ตั้งสมญานามให้แก่คนกีฬา ในช่วงปี พ.ศ. 2561 จ�านวน 11 คน  

แบ่งตามองค์ประกอบในการสร้างสมญานามได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ชื่อเล่น มี 1 สมญานาม 

คือ “เจี๊ยบจอมแฉ” 2. พฤติกรรม มี 4 สมญานาม คือ “ฮีโร่ของชาวโลก” “ไซด์ไลน์ไม่อายใคร”  

“ปิดทองหลังเวที” และ “สังเวียนใหม่ไฉไลกว่าเดิม” 3. ลักษณะเฉพาะตัว มี 6 สมญานาม ได้แก่ 

“ก้านเหล็กร้อยล้าน” “IOC หญิงแกร่งแรงจริง” “ม้าคะนองก้องหัวหมาก” “ยกล้อผงาดแชมป์”  

“ลิงน้อยสอยรางวัล” และ “ยอดมวยไทยไร้พ่าย”

ค�าส�าคัญ: สมญานาม, สื่อมวลชน, คนกีฬา
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Abstract
 The study on “the Analysis of Athletes’ Nicknames Coined by Mass Media” 
aimed to 1. study sport people’s nicknames coined by daily newspapers, and  
2. to study elements used in designation of the nicknames presented in 2018.  
This research is a qualitative study based on documentary research from daily newspapers.  
Simple random sampling method was used. One popular newspaper, Thairath, and 
one quality newspaper, Thaipost were selected. The study revealed that 11 athletes 
were nicknamed in 2018. Three elements used in naming the athletes consisted of 
the application of the athletes’ nicknames, the application of the athletes’ behaviors, 
and the application of the athletes’ unique characteristics. The application of the 
nicknames included one nickname which was “Jeab Jom Chae”. The application of the 
behaviors included four nicknames, “Hero Khong Chao Lok”, “Sideline Mai Eye Kai”, 
“Pid Tong Lung Wae Tee”, and “Sungwein Mai Chailai Kwaa Duem”. The application 
of the unique characteristics included six nicknames, “Kan Lek Roi Laan”, “IOC Ying 
Krang Guen Jing”, “Maa Kanong Gong Hua Mak”, “Yok Lor Pha-ngard Champ”, “Ling 
Noi Soi Rangwan”, and “Yod Muay Rai Pai”. 

Keywords: Designation, Mass media, Athletes 

ที่มาและความส�าคัญ
 ทรงยศ บัวเผื่อน (2553) ระบุว่า สื่อมวลชนมีบทบาทน�าเสนอข่าวสาร (To provide 
information) ให้กับคนในสังคม นอกจากบทบาทการน�าเสนอข่าวสารแล้ว สื่อมวลชนยังมีบทบาท 
น�าเสนอความคิดเห็น หรืออธิบายความหมายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ โดยการน�า 
เบือ้งหน้าและเบือ้งหลงัของข่าวมาน�าเสนอต่อสาธารณชนในหลากหลายแง่มมุ การน�าเสนอในรปูแบบ 
แง่มุม ที่หลากหลายจึงเป็นการให้ความรู้ และให้ความบันเทิงรื่นเริงใจแก่ผู้ติดตามข่าวสาร ทั้งยังช่วย 
ผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับประชาชนที่เผชิญกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องเร่งรีบ บีบค้ัน  
การน�าเสนอเนือ้หาทีห่ลากหลายของสือ่มวลชนจงึมส่ีวนในการดงึดดูให้ผู้รบัสารสนใจตดิตามข่าวสาร
 สือ่มวลชนใช้ภาษาในการสือ่สารไปยงัสาธารณชนหลากหลายรปูแบบ ทัง้ในรปูแบบข้อความ        
ภาพ การ์ตูน เป็นต้น การใช้ภาษาของสื่อมวลชนที่พบเห็นมากประการหนึ่งคือการตั้ง “สมญานาม” 
ที่แสดงให้เห็นศิลปะการใช้ภาษาในการสื่อสารที่สื่อมวลชนสื่อไปยังประชาชน ทั้งนี้ ศิริพร ภักดีผาสุก 
(2549) ระบุว่า “สมญานาม” คือนามที่เป็นค�า วลี หรือข้อความที่ใช้เป็นชื่อเรียก หรืออ้างถึงบุคคล 

สิ่งของ ซึ่งไม่ใช่ชื่อจริง 
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 ที่ผ่านมาสื่อมวลชนไทยตั้งสมญานามให้กับคนกีฬาอย่างต่อเนื่อง เป็นกลวิธีการใช้ภาษา 

ในการน�าเสนอข่าวที่สร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และเพิ่มความเร้าใจให้กับผู้ติดตามข่าวสาร  

อีกทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงการกล่าวชื่อซ�้ากันหลายครั้งอีกด้วย สื่อมวลชนได้ตั้งสมญานามให้กับคน

กีฬา โดยมักจะเลือกคนกีฬาท่ีโดดเด่นในแต่ละปีมาตั้งสมญานาม ด้วยการดึงเอาลักษณะเด่น และ 

องค์ประกอบอื่น ๆ มาตั้งสมญานาม สมญานามที่สื่อมวลชนตั้งให้นั้นสามารถสะท้อนให้เห็นถึง 

ความเป็นตัวตนของนักกีฬาแต่ละคน เช่น สมรักษ์  ค�าสิงห์ ได้รับสมญานามว่า “โม้อมตะ” 

อันเป็นลักษณะเด่นของสมรักษ์เมื่อเวลาที่นักข่าวสัมภาษณ์โดยมัก จะพูดว่า “ไม่ได้โม้” เป็นต้น

 การตั้งสมญานามให้กับคนกีฬาจึงเป็นสีสันวาทกรรมที่ส่ือมวลชนเล่นกับภาษา โดยมี 

จุดประสงค์ เพื่อสร้างสีสันให้กับวงการกีฬา เป็นการรายงานความเคล่ือนไหวในวงการกีฬา 

ให้สาธารณชนได้รับรู้ในรูปแบบท่ีสนุกสนาน จึงเป็นสิ่งท่ีน่าศึกษาการตั้งสมญานามที่ส่ือมวลชน 

ตั้งให้กับคนกีฬาในปีพุทธศักราช 2561 ผู้วิจัยจึงศึกษาจากการน�าเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ไทย 

รายวันว่า หนังสือพิมพ์น�าเสนอการตั้งสมญานามให้กับคนในแวดวงกีฬา บุคคลใดบ้าง และ 

ตั้งสมญานามว่าอย่างไร มีที่มาของสมญานามอย่างไร และแบ่งออกตามหมวดหมู่องค์ประกอบ 

การตั้งสมญานามอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาสมญานามของคนกีฬาในปีพุทธศักราช 2561 ที่สื่อมวลชนน�าเสนอผ่าน

หนังสือพิมพ์รายวัน

 2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบในการสร้างสมญานามคนกีฬาในปีพุทธศักราช 2561 

ที่สื่อมวลชนน�าเสนอผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน

นิยามศัพท ์

 สมญานาม หมายถึง “ชื่อ” หรือ “ฉายา” ที่นักข่าวกีฬาตั้งให้แก่คนกีฬา โดยไม่ใช่ค�าเรียก

อย่างเป็นทางการ และชื่อจริง นามสกุลจริงของบุคคลนั้น 

 สื่อมวลชน หมายถึง หนังสือพิมพ์ไทยรายวันท่ีน�าเสนอสมญานามคนกีฬาในปีพุทธศักราช 

2561 ไปยังสาธารณชน

 คนกีฬา หมายถึง นักกีฬา และผู้บริหารสมาคมกีฬาแต่ละประเภท ในบทความวิจัยชิ้นนี้ 

ประกอบด้วย นักกีฬา ได้แก่ ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น เอรียา จุฑานุกาล จาย อังศุธาสาวิทย์ 

ชนาธิป  สงกระสินธุ์ และจตุคาม  เพชรรุ่งเรือง ส่วนผู้บริหารสมาคมกีฬา ประกอบด้วย นายกสมาคม

ฟตุบอลแห่งประเทศไทย อดตีเลขาธกิารสมาคมกฬีาฟตุบอลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมแบตมนิตนั 

ประธานสโมสรจิ้งจอกสยาม เลสเตอร์ ซิตี้ ประธานเทคนิคสมาคมมวย ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
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ขอบเขตการศึกษา

 การศกึษาเรือ่ง “การวเิคราะห์สมญานามทีส่ือ่มวลชนตัง้ให้กบัคนกฬีา” เป็นการศกึษาเชงิคณุภาพ  

(Qualitative study) ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน 2 ชื่อฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ          

และไทยโพสต์ ผู ้ศึกษามุ่งศึกษาประเด็นการตั้งสมญานามของคนกีฬาในปีพุทธศักราช 2561 

ที่สื่อมวลชนน�าเสนอผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน โดยดูว่าสื่อมวลชนตั้งสมญานามให้กับบุคคลใดบ้าง  

และตัง้สมญานามว่าอย่างไร มทีีม่าอย่างไร รวมทัง้สมญานามทีต่ัง้ให้นัน้อยูใ่นหมวดหมูอ่งค์ประกอบใด

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ในการวจิยั เรือ่ง “การวเิคราะห์สมญานามทีส่ือ่มวลชนตัง้ให้กบัคนกฬีา” ผูว้จิยัมุง่ทีจ่ะอธบิาย

ที่มา และความหมายของสมญานามคนกีฬาเป็นหลัก โดยอาศัยทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) ของ 

O’Suillivan และคณะ (1983 อ้างถงึใน เนตรทราย มณโีชต,ิ 2544) ทีก่ล่าวไว้ว่า สัญวทิยาเป็นการศกึษา 

ในเรื่องของสัญญะ (Sign) รหัส (Code) และวัฒนธรรม (Culture) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นการสร้าง

ความหมายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงอาศัยทฤษฎีภาพตัวแทน ของ Stuart Hall (1997 อ้างถึง 

ใน เนตรทราย  มณีโชติ, 2544) ที่กล่าวว่า ภาพตัวแทน (Representation) เป็นการสร้างความหมาย 

ให้กบับคุคลผ่านการใช้ภาษา โดยใช้สญัญะทีอ่ยูใ่นรปูของภาษาสือ่สารไปยงับคุคลอืน่ ซึง่การใช้ภาษานัน้ 

ได้สร้างความหมายบางประการให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์องค์ประกอบในการ

สร้างสมญานามและการสื่อความหมาย โดยยึดเกณฑ์ หรือองค์ประกอบจากงานวิจัยของเนตรทราย  

มณีโชติ (2554) ที่ศึกษาสมญานามในข่าว และรายการกีฬาทางสื่อมวลชน มาเป็นแนวทางในการ 

วิเคราะห์องค์ประกอบในการสร้างสมญานามด้วย

วิธีการศึกษา

 การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์สมญานามที่สื่อมวลชนตั้งให้กับคนกีฬา”เป็นการศึกษา 

เชิงคุณภาพ (Qualitative study) ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Document research) จาก

หนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบง่าย (Simple 

random sampling) หนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม (Quantitative newspaper) 1 ช่ือฉบับ 

และหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ (Qualitative newspaper) 1 ช่ือฉบับ หนังสือพิมพ์ประเภท

ประชานิยมที่เลือกมาศึกษา ได้แก่ ไทยรัฐ ส่วนหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพที่เลือกมาศึกษา ได้แก่ 

ไทยโพสต์ ทั้งนี้ ใช้เกณฑ์องค์ประกอบในการสร้างสมญานามและการสื่อความหมายในการวิเคราะห์ 

ตามแนวทางของ เนตรทราย มณโีชต ิประกอบด้วย การใช้ “ชือ่เล่น” การใช้ “พฤตกิรรม” และการใช้  

“ลักษณะเฉพาะตัว” ในการวิเคราะห์สมญานาม
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ผลการศึกษา

 จากการศกึษาการตัง้สมญานามของคนกฬีา โดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบในการสร้างสมญานาม

และการสื่อความหมาย พบองค์ประกอบทั้งหมด 3 องค์ประกอบ ดังภาพที่ 1

4 
 

 

ใน เนตรทราย มณีโชติ, 2544)         ที�กล่าวว่า ภาพตัวแทน (Representation) เป็นการสร้าง

ความหมายใหก้บับุคคลผ่านการใชภ้าษา            โดยใชส้ญัญะที�อยูใ่นรูปของภาษาสื�อสารไปยงับุคคล

อื�น ซึ�งการใชภ้าษานั �นไดส้รา้งความหมายบางประการให้เกดิขึ�น ทั �งนี�ผู้วจิยัยงัไดใ้ชเ้กณฑก์ารวเิคราะห์

องค์ประกอบในการสรา้งสมญานามและการสื�อความหมาย     โดยยดึเกณฑ์ หรอืองค์ประกอบจาก

งานวจิยัของเนตรทราย มณีโชต ิ(2554) ที�ศกึษาสมญานามในขา่ว       และรายการกฬีาทางสื�อมวลชน 

มาเป็นแนวทางในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบในการสรา้งสมญานามดว้ย 

 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาเรื�อง “การวิเคราะห์สมญานามที�สื�อมวลชนตั �งให้กับคนกีฬา”เป็นการศึกษาเชิง

คุณภาพ (Qualitative study) ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Document research) จากหนังสือพิมพ์

รายวนั ฉบบัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใช้การเลอืกตวัอย่างแบบงา่ย (Simple random sampling) 

หนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม (Quantitative newspaper) 1 ชื�อฉบับ และหนังสือพิมพ์ประเภท

คุณภาพ (Qualitative newspaper) 1 ชื�อฉบบั หนังสอืพมิพ์ประเภทประชานิยมที�เลอืกมาศกึษา ได้แก่ 

ไทยรฐั ส่วนหนังสอืพมิพป์ระเภทคุณภาพที�เลอืกมาศกึษา ไดแ้ก่ ไทยโพสต ์ทั �งนี� ใชเ้กณฑอ์งคป์ระกอบ

ในการสรา้งสมญานามและการสื�อความหมายในการวเิคราะห์ตามแนวทางของ เนตรทราย มณีโชต ิ

ประกอบด้วย การใช้ “ชื�อเล่น” การใช้ “พฤติกรรม” และการใช้ “ลกัษณะเฉพาะตัว” ในการวิเคราะห์

สมญานาม 

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการตั �งสมญานามของคนกฬีา โดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบในการสรา้งสมญานาม

และการสื�อความหมาย พบองคป์ระกอบทั �งหมด 3 องคป์ระกอบ ดงัภาพที� 1 

ภาพที� 1 แสดงองคป์ระกอบที�สื�อมวลชนใชใ้นการตั �งสมญานามคนกฬีา 

เจี๊ยบจอมแฉ 

สังเวียนใหมไฉไลกวาเดิม 

ฮีโรของชาวโลก ปดทองหลังเวท ี

ไซดไลนไมอายใคร 

กานเหล็กรอยลาน 

ยกลอผงาดแชมป 

IOC หญิงแกรงแรงจริง 

ลิงนอยสอยรางวัล 

ยอดมวยไทยไรพาย 

มาคะนองกองหัวหมาก 

ลกัษณะ 

เฉพาะตวั  ชื�อเล่น 

พฤติกรรม 

ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบที่สื่อมวลชนใช้ในการตั้งสมญานามคนกีฬา

 จากภาพที ่1 แสดงองค์ประกอบทีส่ือ่มวลชนใช้ในการตัง้สมญานาม แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ  

ได้แก่ 1. ชื่อเล่น 2. พฤติกรรม และ 3. ลักษณะเฉพาะตัว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ชื่อเล่น

 การตั้งสมญานามคนกีฬาโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ “ชื่อเล่น” หมายถึง การที่สื่อมวลชน

ดัดแปลง “ชื่อเล่น” ของคนกีฬามาตั้งเป็นสมญานาม

 ผลการศึกษาพบ 1 สมญานาม ได้แก่ เจี๊ยบจอมแฉ ดังนี้

 1.1 เจี๊ยบจอมแฉ

  จากการศึกษาพบว่า ไทยรัฐได้น�าเสนอการตั้งสมญานาม “เจี๊ยบจอมแฉ” ให้แก่  

พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก หรือ “บิ๊กเจี๊ยบ อดีตเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  

ซึ่งด�ารงต�าแหน่งนี้ในช่วงที่ พล.ต.ต. สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฟุตบอล 

แห่งประเทศไทย พล.ต.ต.สมยศ ได้ปลด พล.ต.ท.พิสัณห์ ออกจากต�าแหน่งเลขาธิการสมาคมฯ  

ท�าให้ พล.ต.ท.พิสัณห์ ไม่พอใจและเปิดแถลงข่าวแฉพฤติกรรมของ พล.ต.ต.สมยศ ที่รับเงินเดือน  

2 ต�าแหน่ง ทัง้ต�าแหน่งนายกสมาคมกฬีาฟตุบอลแห่งประเทศไทย และประธานบรษิทัไทยลีกส์ จ�ากดั  
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เป็นเงินเดอืน เดอืนละ 1 ล้านบาท นอกจากนี ้พล.ต.ท.พสิณัห์ ยงัได้กล่าวถงึนายพาทศิ ศภุพงศ์ รองโฆษก

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และนายเบนจามิน ตัน ประธานบริหารบริษัท ไทยลีกส์ จ�ากัด  

ทีน่�าภรรยาซึง่ไม่ได้ท�างานให้กบัสมาคมมารบัเงนิเดอืนแทนสาม ีในขณะทีไ่ทยโพสต์น�าเสนอถ้อยความ

เดียวกันว่าบุคคลทั้ง 2 คนซึ่งเป็นคีย์แมนส�าคัญของ พล.ต.อ.สมยศ คือ พาทิศ ศุภะพงศ์ หรือ “โจ” 

รองโฆษกสมาคมฯ และเบนจามิน ตัน ซีอีโอ บริษัทไทยลีก ได้น�าภรรยาซึ่งไม่ได้ท�างานให้สมาคมฯ 

มารับเงินเดือนแทนสามี และยังเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อสงสัยท่ี พล.ต.อ.สมยศ เชิญทีมต่างชาติมาเตะ 

กับทีมชาติไทยด้วยค่าใช้จ่ายที่แพงเกินจริง

2. พฤติกรรม

 การให้สมญานามคนกีฬาโดยใช้เกณฑ์ “พฤติกรรม” หมายถึง การที่สื่อมวลชนหยิบยก 

การกระท�า หรือ เรื่องราวชีวิตของคนกีฬาที่เป็นที่รับรู้ จดจ�า มาตั้งเป็นสมญานาม 

 ผลการศกึษาพบ 4 สมญานาม ได้แก่ 1. ฮีโร่ของชาวโลก 2. ไซด์ไลน์ไม่อายใคร 3. ปิดทองหลังเวที  

และ 4. สังเวียนใหม่ไฉไลกว่าเดิม ดังต่อไปนี้

 2.1 ฮีโร่ของชาวโลก

  จากการศึกษาพบว่า ไทยรัฐได้น�าเสนอว่าสื่อมวลชนได้ตั้งสมญานาม “ฮีโร่ของชาวโลก”  

ให้แก่นายวิชัย  ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จ�ากัด และประธานสโมสร 

จิง้จอกสยาม เลสเตอร์ ซติี ้ทัง้นีท้ีม่าของสมญานาม มาจากการท่ีนายวชัิยประสบอุบตัเิหตเุฮลิคอปเตอร์ตก 

ที่ประเทศอังกฤษ ท�าให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ การเสียชีวิตของนายวิชัยท�าให้แฟนบอลทั้ง 

ในประเทศไทยและต่างประเทศร่วมกนัไว้อาลยั และพดูยกย่องนายวชิยัว่าเป็นบคุคลทีท่�าคณุประโยชน์ 

ให้กับวงการฟุตบอล ในขณะท่ีไทยโพสต์น�าเสนอว่าเจ้าสัววิชัยได้รับการยกย่องและพูดถึง 

อย่างน่าชืน่ชมและได้รับการแสดงความอาลยัรกัจากผูค้นทัว่โลกอย่างทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน คนทัง้โลก 

ยกให้เจ้าสัววิชัยและความส�าเร็จของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ท้อแท้และ 

สิน้หวงัทีม่กัจะน�าปรากฏการณ์การคว้าแชมป์พรเีมยีร์ลกีทีม่อีตัราต่อรอง 5,000 ต่อ 1 แต่สโมสรเลสเตอร์  

ซิตี้ก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ เจ้าสัววิชัยจึงจากไปแบบ “วีรบุรุษ” หรือ “ฮีโร่” ของคนทั้งโลก 

 2.2 ไซด์ไลน์ไม่อายใคร 

  จากการศึกษาพบว่า ไทยรัฐได้น�าเสนอว่าสื่อมวลชนตั้งสมญานาม “ไซด์ไลน์ไม่อายใคร” 

ให้แก่ พล.ต.ต.สมยศ พุม่พนัธุม่์วง หรอื “บิก๊อ๊อด” อดตีผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิและนายกสมาคม

ฟตุบอลแห่งประเทศไทย คนที ่17 ส่วนทีม่าของสมญานามนีม้าจากในช่วงที ่พล.ต.ต. สมยศ พุม่พนัธุม่์วง  

นั่งบริหารสมาคมฟุตบอลในฐานะนายกสมาคมฯ กีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งในครั้งนั้นการเข้าร่วม

แข่งขันของทีมฟุตบอลไทยตกรอบทุกประเภท จึงถือว่าเป็นช่วงที่กีฬาฟุตบอลไทยตกต�่ามากที่สุด 

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ท�าให้ พล.ต.ต.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ถูกคนในสังคม 
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ใช้สื่อสังคม (Social media) วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ประกอบกับก่อนหน้านี้ พล.ต.ต.สมยศ  

พุ่มพันธุ์ม่วง ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่างานหลักของตนเองคือเล่นหุ้นและท�าธุรกิจ ส่วนงาน 

อาชีพต�ารวจเป็นงานไซด์ไลน์ เป็นการให้สัมภาษณ์ขณะด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ  

ขณะทีไ่ทยโพสต์กล่าวในทศิทางเดยีวกนั และได้เปรยีบเทยีบกบัต�าแหน่งนายกสมาคมกฬีาฟตุบอลว่า

ขนาดเก้าอี้ใหญ่สุดของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติยังเป็นงานไซด์ไลน์ เก้าอี้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอล 

กค็งจะเช่นเดยีวกนั นอกจากนี ้ไทยโพสต์ยงัน�าเสนอว่า พล.ต.อ.สมยศ เคยให้สมัภาษณ์ตอนทมีชาตไิทย 

บุกไปแพ้ญี่ปุ่น 0-4 ในศึกฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย 12 ทีมสุดท้ายว่า “ผมอาย”  

แต่การตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลอาเซียน “เอ เอฟ เอฟ ซูซูกิ คัพ 2018” ทั้งโลกโซเชียลและ

สื่อมวลชนพากันถามว่า “ไม่อายหรือ” ได้รับค�าตอบว่า “ไม่อาย” ขอใช้เวลาอีก 20 ปีในการพัฒนา

ฟุตบอลไทย

 2.3 ปิดทองหลังเวที

  จากการศกึษาพบว่า ไทยรฐัน�าเสนอว่าสือ่มวลชนได้ตัง้สมญานาม “ปิดทองหลงัเวท”ี ให้แก่ 

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต และประธานเทคนิคสมาคมมวย ส่วนที่มาของ 

สมญานามมาจากการที่ นายสมชาย ทุ่มเทพลังกายและพลังใจให้กับกีฬามวยสากลอย่างเต็มที่  

เห็นได้จากไม่ว่านักกีฬามวยสากลจะเดินทางไปแข่งขันชกมวยที่ใดก็ตาม จะเห็นนายสมชายในฐานะ

ประธานเทคนคิสมาคมมวยเดนิทางไปอยูเ่คยีงข้างนกัมวยด้วยตลอดเวลา ในขณะทีไ่ทยโพสต์น�าเสนอ 

ในทิศทางเดียวกัน แต่เพิ่มเติมว่า นายสมชาย  พูลสวัสดิ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะ 

ประธานเทคนคิของสมาคมกฬีามวยฯเป็นคนทีเ่อาใจใส่นกัมวยอย่างใกล้ชดิถงึขนาดนัง่ป้ันข้าวเหนยีว

จิม้ลาบกนิด้วยกนั คอยไถ่ถามสารทกุข์สขุดบิเรือ่งราวความเป็นอยูข่องนกัมวยอยูต่ลอด คอยเตมิเตม็

ในทกุสิง่ให้กบันกัมวยอยูไ่ม่ขาด ทัง้ขวญัก�าลงัใจ ก�าลงัทรพัย์ ไม่ว่าขาดเหลืออะไรหรอืมปัีญหาส่วนตวั

ตรงไหนขอเพียงบอก ก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือตลอด เพื่อหวังคลี่คลายปัญหาให้นักมวยในทุกเรื่อง

ได้สบายใจจะได้ทุ่มเทกับการฝึกซ้อมอย่าง

 2.4 สังเวียนใหม่ไฉไลกว่าเดิม 

  จากการศึกษาพบว่า ไทยรัฐได้น�าเสนอว่าสื่อมวลชนได้ตั้งสมญานาม “สังเวียนใหม่ 

ไฉไลกว่าเดิม” ให้แก่ ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น หรือที่เรียกกันในวงการมวยสากลอาชีพว่า  

“เจ้าแหลม” นักมวยสากลอาชีพชื่อดังของเมืองไทย ที่มาของสมญานามมาจากการที่ศรีสะเกษ 

ได้ประกาศแยกทางกับอดีตแฟนสาวท่ีช่ือ “เก๋” หรือ พัชรีวรรณ กัณหา เมื่อกลางปี พ.ศ. 2561  

ถัดมาเพียง 2 เดือนเศษ ศรีสะเกษ ได้เปิดตัวแฟนใหม่ชื่อ “จ๋า” ชื่อจริงคือ พรพิมล สารแก้ว  

สาวสวยจากเมืองชุมพร จากน้ันท้ังคู่ได้เข้าพิธีวิวาห์เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ว่ากันว่า 

ขณะนี้ความรักของทั้งคู่หวานชนิดที่เรียกว่า “น�้าตาลเรียกพี่” เพราะไม่ว่าจะไปทางไหนจะเห็นทั้งคู่ 

เดินเคียงข้างกันจนท�าให้หลายคนอิจฉาตาร้อนไปตาม ๆ กัน ประกอบกับศรีสะเกษซึ่งปัจจุบัน 
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รับราชการต�ารวจใกล้จะได้ติดยศนายต�ารวจสัญญาบัตรเร็ว ๆ นี้ ชีวิตคู่ของศรีสะเกษในวันนี้สดใส 

และไฉไลกว่าชีวิตเก่า ในขณะท่ีไทยโพสต์น�าเสนอในทิศทางเดียวกัน แต่เพิ่มเติมว่า ศรีสะเกษ 

นครหลวงโปรโมชั่น มีชื่อจริงว่า “วิศักดิ์ศิลป์ วังเอก” ขณะน้ีเป็นต�ารวจยศ “สิบต�ารวจตรี” และ 

เป็นแชมป์โลกมวยสากลขวญัใจชาวไทย หลงัจากเลกิรากบัอดตีแฟนสาว “เจ้าแหลม” กเ็ปิดตวัแฟนใหม่ 

ชื่อ “น้องจ๋า” หรือ พรพิมล สารแก้ว เจ้าของสวนทุเรียน 60 ไร่ ในจังหวัดชุมพร จากน้ันทั้งคู่ 

ได้ตดัสนิใจเข้าประตวูวิาห์เมือ่ปลายปี พ.ศ. 2561 ซึง่ศรสีะเกษวางแผนว่าหลังจากวางมอืจากวงการมวย 

แล้วจะท�าหน้าที่เป็นต�ารวจต่อไป ซึ่งใกล้เลื่อนยศเป็นนายต�ารวจสัญญาบัตร และจะทุ่มเทให้กับ 

งานต�ารวจ และการท�าสวนทุเรียนอย่างเต็มที่

3. ลักษณะเฉพาะตัว

 การให้สมญานามคนกีฬาโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ “ลักษณะเฉพาะตัว” หมายถึง  

การที่สื่อมวลชนได้น�าลักษณะทางกายภาพ และ/หรือความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นของคนกีฬา 

มาตั้งเป็นสมญานาม

 ผลการศึกษาพบ 6 สมญานาม ได้แก่ 1. ก้านเหล็กร้อยล้าน 2. IOC หญิงแกร่งแรงจริง  

3. ม้าคะนองก้องหัวหมาก 4. ยกล้อผงาดแชมป์ 5. ลิงน้อยสอยรางวัล และ 6. ยอดมวยไทยไร้พ่าย 

ดังต่อไปนี้

 3.1 ก้านเหล็กร้อยล้าน

  จากการศึกษาพบว่า ไทยรัฐได้น�าเสนอว่าสื่อมวลชนตั้งสมญานาม “ก้านเหล็กร้อยล้าน” 

ให้แก่  เอรียา จุฑานุกาล หรือ “โปรเม” นักกอล์ฟสาวไทย เนื่องจากท�าผลงานการแข่งขันในปี 2018 

ได้ดีเยี่ยม ซึ่ง “โปรเม” ชนะเลิศการแข่งขัน “LPGA TOUR” 3 รายการ ท�าให้ได้รับการจัดอันดับ 

ให้เป็นมอืหนึง่ของโลกอกีครัง้ อกีทัง้ยงัสร้างประวตัศิาสตร์ด้วยการเป็นนกักอล์ฟหญงิคนแรกของโลก 

ทีปิ่ดฤดกูาลด้วยการกวาดรางวลัใหญ่ของ “LPGA TOUR” ได้ครบทกุรางวลั “โปรเม” สะสมเงนิรางวลั 

จากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ได้ 2,743,949 ดอลล่าร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 90.55 ล้านบาท  

เมือ่น�าเงนิจ�านวนนีร้วมกบัเงนิโบนสัทีไ่ด้จากการแข่งขนัรายการอืน่ เช่น รายการ “เรช ท ูซเีอม็อ ีโกลบ”  

(Race to CME Globe) และเงินที่ได้จากการที่สามารถติดอันดับท็อป 10 มากที่สุด เป็นเงิน  

1.1 ล้านดอลล่าร์ หรือประมาณ 36.3 ล้านบาท ท�าให้ “โปรเม” มีรายได้จากอาชีพกอล์ฟกว่า  

100 ล้านบาท ในขณะที่ไทยโพสต์น�าเสนอในทิศทางเดียวกัน แต่น�าเสนอเพิ่มเติมว่า “โปรเม” หรือ  

เอรยีา จฑุานกุาล เคยกวาดรางวลั “แอนนก้ิา เมเจอร์ อวอร์ด” และ รางวลั “นกักอล์ฟยอดเยีย่มแห่งปี”  

อีกทั้งยังกวาดรางวัล “แวร์ โทรฟี่” และต�าแหน่งนักกอล์ฟท�าเงินสูงสุดจนทาง “แอล พี จี เอ”  

ต้องมอบ “ไม้กวาด” ให้ “โปรเม” ถ่ายภาพประกอบถ้วยรางวัลทั้ง 6 เพื่อสื่อว่านักกอล์ฟบุคคลนี้

สามารถกวาดรางวัลได้ทั้งหมด
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 3.2 IOC หญิงแกร่งแรงจริง

  จากการศกึษาพบว่า ไทยรฐัได้น�าเสนอว่าสือ่มวลชนตัง้สมญานาม “IOC หญงิแกร่งแรงจรงิ”  

ให้แก่คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมแบดมินตัน คุณหญิงปัทมาได้รับเลือกให้เป็น

สมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ไอโอซีเมมเบอร์” (IOC MEMBER)  

ประจ�าประเทศไทย นับว่าเป็นไอโอซีเมมเบอร์หญิงคนแรกของประเทศไทย ในขณะที่ไทยโพสต์ 

น�าเสนอในทิศทางเดียวกัน แต่เพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าคุณหญิงปัทมาจะสวมหมวก 2 ใบ ในวงการกีฬา  

แต่ก็ยังปฏิบัติภารกิจทั้ง 2 ด้านได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง โดยเฉพาะการประสานงานกับ “ไอโอซี”  

ซึง่แทบจะประชมุกนัทกุเดอืน โดยคณุหญงิปัทมามบีทบาทส�าคญัในการเชญิ โธมสั บาค ประธานไอโอซี  

ให้มาเยือนประเทศไทย และน�าเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนเมษายน  

พ.ศ. 2561 เพื่อหารือเรื่องแนวทางการพัฒนากีฬา รวมถึงการประสานงานให้เยาวชนทีม “หมูป่า  

อะคาเดมี่” ที่ติดในถ�้าหลวงฯ เดินทางไปร่วมชมการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ 2018  

ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

 3.3 ม้าคะนองก้องหัวหมาก

  จากการศกึษาพบว่า ไทยรฐัได้น�าเสนอว่าสือ่มวลชนตัง้สมญานาม “ม้าคะนองก้องหวัหมาก” 

ให้แก่ ก้องศกัดิ ์ ยอดมณ ีผูว่้าการกีฬาแห่งประเทศไทย (คนที ่13) ก้องศกัดิ ์ได้รบัเลอืกจากคณะกรรมการ 

สรรหาผูว่้าการกฬีาแห่งประเทศไทยให้ด�ารงต�าแหน่งผูว่้าการกฬีาแห่งประเทศไทย หลงัจากคณะกรรมการฯ 

ได้เรียกผู้สมัครทั้ง 9 คน มาสัมภาษณ์และให้แสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการฯ เห็นว่า ดร.ก้องศักดิ์ คลุกคลีอยู่กับวงการกีฬามายาวนาน เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่น

ในการปฏิรูปวงการกีฬาในประเทศไทยตามแบบฉบับของคนรุ่นใหม่ที่อายุเพียง 45 ปี เปรียบเสมือน 

ม้าหนุม่ทีก่�าลงัคกึคะนองอยูใ่นทุง่หวัหมาก ในขณะทีไ่ทยโพสต์น�าเสนอในทศิทางเดยีวกนั แต่เพิม่เตมิว่า 

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เลือก  

ดร.ก้องศักดิ์ เป็นประมุขค่ายหัวหมากคนที่ 13 โดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ถึงแม้ว่า ดร.ก้องศักดิ์  

อาจไม่ค่อยมปีระสบการณ์ด้านกฬีามาก่อนหน้านีม้ากนกั แต่เป็นบตุรชายคนที ่2 ของ ดร.สวุทิย์  ยอดมณี  

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กับ คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี บุตรสาว  

จอมพลถนอม กติตขิจร อดตีนายกรฐัมนตร ีดร.ก้องศกัดิ ์เรยีนจบนติศิาสตรบณัฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบั 2  

จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้ทนุจากธนาคารแห่งประเทศไทยไปเรยีนต่อปรญิญาโทด้านกฎหมาย

ที่มหาวิทยาลัยบริสตอล ประเทศอังกฤษ และจบปริญญาเอกสาขาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เคยท�างานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และเคยด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแล้ว

 3.4 ยกล้อผงาดแชมป์

  จากการศึกษาพบว่า ไทยรัฐได้น�าเสนอว่าสื่อมวลชนตั้งสมญานาม “ยกล้อผงาดแชมป์” 
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ให้แก่ จาย อังศุธาสาวิทย์ หรือท่ีเรียกกันในวงการกีฬาว่า “ทีเจ” นักปั่นจักรยานทีมชาติไทย  

จาย เป็นนกัป่ันจกัรยานลกูครึง่ไทย - ออสเตรเลยี ถอืว่าเป็นนกัป่ันรุน่ใหม่ของสมาคมกฬีาจกัรยานไทย 

ที่ลงแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งแรก (ครั้งท่ี 18) ก็คว้าเหรียญทองมาครองได้ส�าเร็จ โดยขี่จักรยาน 

ยกล้อเข้าเส้นชยัเฉอืนชนะ อซซิลุฮาสน ีอาวงั นกัป่ันเจ้าภาพดีกรเีหรยีญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2016 

และแชมปโลก 2017 ในขณะท่ีไทยโพสต์น�าเสนอในทิศทางเดียวกัน แต่เพิ่มเติมว่า “จาย” เป็น 

นักปั่นจักรยานที่เป็นความหวังใหม่ของสมาคมจักรยาน และเป็นเด็กสร้างของ “นายพลจอมทุ่มเท” 

พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมฯ ที่ดึงตัวจายมาจาก “จอห์น เมอรี่” โค้ชชาวออสเตรเลียได้  

ซึ่ง “จาย” เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นครั้งแรก ก็สามารถ 

คว้าเหรยีญทองในประเภท “ครีนิ” มาครองได้ส�าเรจ็ ด้วยการยกล้อเข้าเส้นชยัเฉอืนชนะ อซซิลุฮาสนี  

อาวัง นักปั่นเจ้าภาพดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2016 และแชมป์โลก 2017 “จาย” จึงเป็น

นักปั่นความหวังที่จะลุ้นเหรียญในโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น

 3.5 ลิงน้อยสอยรางวัล

  จากการศึกษาพบว่า ไทยรัฐได้น�าเสนอว่าสื่อมวลชนตั้งสมญานาม “ลิงน้อยสอยรางวัล”  

ให้แก่ ชนาธปิ  สรงกระสนิธ์ นกัฟตุบอลทมีชาตไิทย และนกัเตะยอดเยีย่มสโมสร “คอนซาโดเล ซปัโปโร”  

ฤดกูาล 2018 ชนาธปิได้รบัสมญานามจากสือ่มวลชนว่า “ลงิน้อยสอยรางวลั” ทัง้นี ้ทีม่าของสมญานาม 

มาจากการที่ ชนาธิป เป็นนักฟุตบอลคนไทยคนแรกท่ีได้เดินทางไปค้าแข้งใน “เจลีก” กับสโมสร  

“คอนซาโดเล่ ซบัโปโร” โดยในปี ค.ศ. 2018 ชนาธปิ ตกเป็นข่าวเลกิความสมัพนัธ์กบัเพือ่นสาว “เมย์”  

พิชญ์นาฏ สาขากร ดารานักแสดง ซ่ึงชนาธิปได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งด้วยการโชว์ฟอร์ม 

อย่างดีเยี่ยมโดยยิงประตูได้ 8 ประตู น�าพาสโมสรต้นสังกัดเข้าอันดับ 4 ของตารางเป็นครั้งแรก 

ในประวัติศาสตร์สโมสรฯ อีกทั้งยังได้รับการโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรอีกด้วย  

ในขณะทีไ่ทยโพสต์น�าเสนอในทศิทางเดยีวกนัแต่เพิม่เตมิว่าหลงัจากที ่ชนาธปิ สรงกระสนิธ์ นกัเตะไทย 

คนแรกทีไ่ปค้าแข้งในเจลกีกบัสโมสรคอนซาโดเล่ ซปัโปโร ตัง้แต่ปี 2018 ชนาธปิ ออกตวัด้วยข่าวเลิกรา

กบัแฟนสาว กลายเป็นมรสมุชวีติอยูพ่กัใหญ่จนหลายคนเป็นห่วงว่าจะกระทบต่อการเล่นฟตุบอลอาชพี  

แต่นกัเตะร่างเลก็รายนีก้ลบัเค้นฟอร์มอนัสดุยอดยดึต�าแหน่งตวัจรงิของสโมสรอย่างถาวร เป็นนกัเตะ 

อาเซียนคนแรกที่ติด 1 ใน 11 ทีมออลสตาร์เจลีก อีกทั้งยังคว้ารางวัลนักเตะแห่งปีของสมาคม 

กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นปีทองของแข้งตัวน้อยที่สูงเพียง 158 เซนติเมตร สอยเรียบ

ทุกรางวัล ท�าให้ค่าตัวในปัจจุบันพุ่งไปถึง 200 ล้านบาท 

 3.6 ยอดมวยไทยไร้พ่าย

  จากการศกึษาพบว่า ไทยรฐัได้น�าเสนอว่าสือ่มวลชนตัง้สมญานาม “ยอดมวยไทยไร้พ่าย” 

ให้แก่ จตคุาม เพชรรุ่งเรือง หรอืทีเ่รยีกกนัในวงการมวยไทยว่า “ตะวนัฉาย พ.ีเค. แสนชยัมวยไทยยมิ” 

นักชกจากจังหวัดชลบุรี ที่มาของสมญานามมาจากการที่ “ตะวันฉาย” สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น 
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ผงาดขึน้เป็นนกัมวยไทยเงนิแสนอย่างรวดเรว็ขณะมอีายเุพยีง 20 ปี สามารถครองรางวลันกัมวยไทย 

ยอดเยีย่มแห่งปีของเวทลีมุพนิไีด้ ก่อนจะประกาศศกัดาคว้ารางวลันกัมวยไทยดเีด่นแห่งชาตอิกีรางวลัหนึง่  

ในขณะทีไ่ทยโพสต์น�าเสนอในทศิทางเดยีวกนั แต่เพิม่เตมิว่า จตคุาม เพชรรุง่เรอืง ก้าวขึน้เป็นนกัมวย 

เงนิแสนอย่างรวดเร็ว ครองรางวลันกัมวยไทยยอดเยีย่มแห่งปีของเวทลุีมพนิ ีและรบัรางวลันกัมวยไทย

ดีเด่นแห่งชาติ ซึ่งมีลีลาการชกที่เฉียบขาด

อภิปรายผล

 จากการศกึษาเร่ือง “การวเิคราะห์สมญานามทีส่ือ่มวลชนตัง้ให้กบัคนกฬีา” ผูศ้กึษามปีระเดน็

ที่จะน�ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้

 จากผลการศึกษาพบว่าสื่อมวลชนตั้งสมญานามให้กับคนกีฬาตามองค์ประกอบ “ลักษณะ

เฉพาะตวั” มากทีส่ดุ มทีัง้สิน้ 6 สมญานาม ประกอบด้วย 1. ก้านเหล็กร้อยล้าน 2. IOC หญงิแกร่งแรงจรงิ  

3. ม้าคะนองก้องหัวหมาก 4. ยกล้อผงาดแชมป์ 5. ลิงน้อยสอยรางวัล และ 6. ยอดมวยไทยไร้พ่าย  

รองลงมาคอื การตัง้สมญานามตามองค์ประกอบ “พฤตกิรรม” ซึง่ผลการศึกษาพบ 4 สมญานาม ได้แก่ 

1. ฮีโร่ของชาวโลก 2. ไซด์ไลน์ไม่อายใคร 3. ปิดทองหลังเวที และ 4. สังเวียนใหม่ไฉไลกว่าเดิม ส่วน 

องค์ประกอบทีส่ือ่มวลชนตัง้สมญานามให้เพยีง 1 สมญานาม คอื เจีย๊บจอมแฉ เมือ่พจิารณาจากทศิทาง

การตั้งชื่อจะเห็นว่าสื่อมวลชนได้หยิบยกความสามารถเชิงกีฬาและบทบาทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น 

มาตั้งสมญานาม ทั้งสมญานามในทิศทางบวก และทิศทางลบ ทั้งนี้ การตั้งสมญานามให้กับคนกีฬา

เกอืบทัง้หมดเป็นสมญานามในทศิทางบวก มเีพยีง 2 สมญานาม ทีม่คีวามหมายลบ ได้แก่ เจีย๊บจอมแฉ  

และไซด์ไลน์ไม่อายใคร

 ผลการศกึษาสอดคล้องกบัการศกึษาของ เนตรทราย มณโีชต ิ(2554) ทีศ่กึษาเรือ่ง “สมญานาม 

ในข่าวและรายการกฬีาในสือ่มวลชน” ผลการศกึษาพบว่า สือ่มวลชนตัง้สมญานามให้กบับคุคลในข่าว 

และในรายการกีฬา โดยน�าเอาลักษณะเด่นของนักกีฬามาตั้งสมญานาม ทั้งนี้ การตั้งสมญานามนั้น 

มทีัง้สมญานามในทศิทางบวก และสมญานามในทศิทางลบ แสดงให้เหน็ถงึความคดิ ทศันคตใินแง่บวก

และลบของผูต้ัง้สมญานาม นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัการศกึษาของ ธร์ีวรา ขะบรูณ์ (2557) ศึกษาเรือ่ง 

“วิเคราะห์การใช้ภาษาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ผลการวิจัยพบว่าสื่อมวลชนใช้ “ชื่อเล่น”  

และใช้ “การย่อค�า” เป็นองค์ประกอบในการตั้งสมญานาม นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคล้องกับ

การศกึษาของ สทุนิ ปานทอง (2555) ทีศ่กึษาการตัง้ฉายานกัการเมอืงไทย โดยศกึษาจากหนงัสอืพมิพ์

มติชนรายวันที่ตีพิมพ์ในเดือนธันวาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปี พ.ศ. 2552 รวมทั้งสิ้น 23 ปี 

จ�านวน 261 ฉายา ผลการศึกษาพบว่า สื่อมวลชนตั้งฉายาจากพฤติกรรมหรือการกระท�ามากที่สุด 

ร้อยละ 48.28 รองลงมาคือ พิจารณาจากบุคลิกภาพภายนอก ร้อยละ 30.65 



บท
คว

าม
ที่ 

1
12     วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

 เมือ่เปรียบเทยีบผลการศกึษาข้างต้นกบัการศกึษาการตัง้สมญานามคนกฬีาในปี พ.ศ. 2561 นี้ 

จะพบว่าสื่อมวลชนได้ตั้งสมญานามโดยยึดองค์ประกอบ “ลักษณะเฉพาะตัว” มากที่สุด ทั้งน้ี  

การตั้งสมญานามของสื่อมวลชนเป็นการสร้างความหมายให้กับบุคคลในวงการกีฬา ดังเช่นที่  

ฟิส์ก (Fiske, 1982) ได้กล่าวว่า การสื่อสารกับการสร้างความหมายนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  

ทฤษฎีสัญวิทยาเป็นทฤษฎีท่ีสามารถน�ามาอธิบายการสื่อสารกับการสร้างความหมายของมนุษย์ได้  

โดยอธบิายว่า “การสร้างความหมาย” หรอืเรยีกว่า “การสร้างจดุก�าเนดิของความหมาย” (Meaning)  

จะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของแต่ละสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่ง สัญวิทยาเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับการ

ก�าหนดความหมายใน “สาร” (Message) ซ่ึงผู้ท่ีเป็นผู้ก�าหนดความหมาย คือ ผู้ใส่รหัสข่าวสาร  

(Encode) จะมีวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างจากผู้ถอดรหัสข่าวสาร (Decoder) ดังนั้น เมื่อสื่อมวลชนไทย

ตั้งสมญานามให้กับคนกีฬา ผู้ที่ติดตามข่าวสารจึงมีโอกาสที่จะเข้าใจความหมายที่ส่ือมวลชนตั้งขึ้น 

เพราะเมือ่มกีารสือ่สารเกดิขึน้ในสงัคม ทัง้ผูส่้งสารคอืสือ่มวลชน และผูร้บัสารคอืประชาชนต่างกแ็ชร์ 

(Share) รหัส หรือ “ภาษา” ที่เหมือนกันในระบบสัญญะเดียวกัน

 การสร้างความหมายและการตคีวาม “สาร” นัน้เกีย่วข้องสมัพนัธ์กบัการสร้าง “ภาพ” (Figure) 

ในความรู้สึกนึกคิด หรือในการรับรู้ของบุคคล การที่สื่อมวลชนใช้ภาษาในการส่ือสารไปยังผู้รับสาร 

ด้วยการตัง้สมญานามคนกฬีา ไม่ว่าการยดึองค์ประกอบ “พฤติกรรม” หรอื “การกระท�า” ของนกักฬีา 

ล้วนเป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้รับสารมีต่อบุคคลที่ถูกตั้งสมญานาม ตัวอย่างเช่น การตั้งสมญานาม 

ให้กบันายวชิยั ศรวีฒันประภา ประธานกรรมการกลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร์ จ�ากดั ว่า “ฮโีร่ของชาวโลก”  

ย่อมท�าให้ผูร้บัสารเข้าใจว่านายวชิยัเป็นคนด ีเสยีสละ ทุม่เทเพือ่ท�าประโยชน์ให้กบัวงการกฬีาทัว่โลก 

เป็นภาพลกัษณ์ในทางบวก เป็นต้น ในขณะทีส่ือ่มวลชนตัง้สมญานามให้กบั พล.ต.ต.สมยศ พุม่พนัธ์ม่วง  

ว่า “ไซด์ไลน์ไม่อายใคร” กเ็ป็นการสร้างการรบัรูใ้ห้ผูร้บัสารเข้าใจ พล.ต.ต.สมยศ ในทศิทางลบ เนือ่งจาก  

พล.ต.ต.สมยศ เคยให้สมัภาษณ์ขณะด�ารงต�าแหน่งผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาตว่ิา งานหลกัของตนคอื

เล่นหุ้นและท�าธุรกิจ ส่วนงานอาชีพต�ารวจเป็นงานไซด์ไลน์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้สามารถอธิบาย 

ได้ด้วยแนวคดิ “ภาพลกัษณ์” (Image) ซึง่ แมคอนินสิ และ ไพร์ซ (MacInnis and Price, 1987) ระบวุ่า  

เป็นภาพที่อยู่ในการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่น จากความหมายน้ีอธิบายได้ว่าการที่ส่ือมวลชน 

ตัง้สมญานามให้กบัคนกฬีาจงึเป็นการสร้างภาพของนกักฬีาคนนัน้ให้อยูใ่นการรบัรูข้องประชาชน และ 

สอดรับกับค�ากล่าวของ เอเดรียน่า (Adriana, 2015) ท่ีระบุว่า การที่บุคคลมีภาพของบุคคลอื่น 

ซึ่งมีลักษณะเป็น “รูปธรรม” (Concrete) อยู่ในความทรงจ�าของตนเองนั้น คือความหมายของค�าว่า 

“ภาพลักษณ์” (Image) ซึ่งหมายถึง ภาพที่อยู่ในการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อบุคคล องค์กร ด้วยเหตุนี้ 

การที่หนังสือพิมพ์ “ไทยรัฐ” และ “ไทยโพสต์” น�าเสนอการตั้งสมญานามของสื่อมวลชนที่ตั้งให้กับ

คนกีฬานั้น เป็นการท�าหน้าที่แจ้งข่าวสาร (To inform) ให้กับสาธารณชน อีกทั้งยังก�าหนดทิศทาง

การรบัรูข่้าวสารให้กบัผูอ่้านด้วย ซึง่สะท้อนให้สาธารณชนรบัรูแ้ละเข้าใจว่า สือ่มวลชนมทีศันะต่อคน
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กีฬาแต่ละคนอย่างไร เนื่องจากภาษาที่สื่อมวลชนใช้ในการตั้งสมญานามน้ันเป็นส่ิงสะท้อนความคิด  
ความเชือ่ และโลกทศัน์ของเจ้าของภาษา สมญานามของคนกฬีาจงึสะท้อนให้เหน็ทศันะของสือ่มวลชน
ที่มีต่อนักกีฬาแต่ละคน

ข้อเสนอแนะ
 1. การศกึษาชิน้นี ้เป็นการตัง้สมญานามโดยสือ่มวลชนทีต่ัง้ให้กบัคนกฬีา ผูว้จิยัศกึษาจากข่าว
ทีห่นงัสอืพมิพ์รายวนัน�าเสนอสูส่าธารณชน ผูส้นใจศกึษาในประเดน็นีส้ามารถศกึษาการตัง้สมญานาม 
โดยสื่อมวลชนที่ตั้งให้กับกลุ่มคนอื่น ๆ ได้ เช่น คนบันเทิง เจ้าหน้าที่ต�ารวจ นักการเมือง เป็นต้น 
 2. ผู้สนใจศึกษาการตั้งสมญานามโดยสื่อมวลชน สามารถศึกษาสมญานามที่คอลัมนิสต์
หนังสือพิมพ์น�ามาเขียนวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่าง ๆ ได้  
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