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การศึกษาสมญานามกีฬาฟุตบอลลีกในประเทศไทยทีป่ รากฏในหนังสื อพิมพ์สยามกีฬารายวัน
A Study of Thai Football League Nicknames as Seen in the Daily Siam Sports Newspaper
ทัศนีย์ สระทองคา
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทัว่ ไปของสมญานามและกลวิธีการตั้งสมญานามกี ฬา
ฟุตบอลลีกในประเทศไทยที่ปรากฏในหนังสื อพิมพ์สยามกีฬารายวันตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2553 ซึ่งปรากฏสมญานามที่ใช้ในการวิเคราะห์ท้ งั สิ้ น 324 สมญานาม ผลการศึกษาพบว่าสมญานาม
สามารถจาแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ สมญานามบุคคล และ สมญานามสโมสรฟุตบอล สมญานามบุคคลมี
ลักษณะทัว่ ไป 5 ประเภท คือ สมญานามที่ต้ งั ตามลักษณะเด่น สมญานามที่ต้ งั ตามภูมิลาเนา สมญานามที่ต้ งั
ตามตาแหน่งการเล่น สมญานามที่ต้ งั ตามอาชี พ และสมญานามที่ต้ งั เลียนแบบผูท้ ี่มีชื่อเสี ยง สมญานามที่พบ
มากที่สุดคือสมญานามที่ต้ งั ตามลักษณะเด่น ซึ่ งเป็ นเพราะผูเ้ ขียนข่าวต้องการสื่ อความหมายของสมญานาม
นั้นให้ปรากฏตามลักษณะของรู ปธรรม และสมญานามสโมสรฟุตบอล มีลกั ษณะทัว่ ไป 2 ประเภท คือ สมญา
นามที่ต้ งั ตามคุ ณสมบัติเด่นของสโมสร และสมญานามที่ต้ งั ตามที่มาหรื อภูมิลาเนาของสโมสร สมญานาม
สโมสรที่พบมากที่สุดคือ สมญานามที่ ต้ งั ตามคุ ณสมบัติเด่นของสโมสร ด้วยเหตุว่าผูเ้ ขียนข่าวต้องการสื่ อ
ความหมายเพื่อให้ผรู้ ับสารสามารถจดจาลักษณะเด่นของสโมสรฟุ ตบอลได้ดี นอกจากนี้ ยงั ศึกษา และกล
วิธีการใช้ภาษา ด้านกลวิธีการตั้งสมญานาม โดยการใช้ภาษาที่พบมากที่สุดคือ การคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
จากผลการศึ ก ษา สรุ ป ได้ ว่า ผูเ้ ขี ย นข่ า วใช้ภ าษาในการตั้ง สมญานามได้อ ย่างหลากหลาย สามารถสื่ อ
ความหมายและความรู้สึกได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: สมญานามกีฬาฟุตบอลลีก, หนังสื อพิมพ์สยามกีฬารายวัน

Abstract
In this thesis, the researcher examines the general characteristics of Thai nicknames and the
method used in forming football league nicknames as seen in the Daily Siam Sports Newspaper from
January 1 to October 31, 2010. A total of 324 nicknames were analyzed.
Findings showed that nicknames could be classified under two rubrics: personal nicknames and
football club nicknames. Personal nicknames exhibited general characteristics divided into five types.
These were nicknames in accordance with dominant characteristics; domicile; position played;
occupation; and imitating famous people. The nicknames found at the highest level were those deriving
from dominant characteristics. This was because news reporters like to convey the meanings of those
nicknames by reference to concrete characteristics.
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The nicknames of football clubs were subsumable under the rubrics of two types: nicknames
deriving from the dominant characteristics of the clubs and nicknames derived from the origins or home
locations of the clubs. Club nicknames found at the highest level were those deriving from the dominant
characteristics of the clubs. This was because news reporters like to convey meanings in such a fashion
that receivers of messages can easily recall the dominant characteristics of football clubs.
The researcher also studies the construction of nicknames and the use of language. At the highest
level were using language which made use of English romanization. This showed that news reporters
develop a variety of nicknames that can very well convey meanings and emotions.
Keyword: Football League Nicknames, The Daily Siam Sports Newspaper
บทนา
ฟุ ตบอลเป็ นกี ฬ าชนิ ดหนึ่ งที่ ได้รับ ความนิ ยมอย่างกว้างขวางจากคนทัว่ โลก ซึ่ งการแข่งขันกี ฬ า
ฟุตบอลมีท้ งั ระดับโลก ระดับทวีป ระดับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ตลอดจนในแต่ละประเทศเอง จากที่การ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลมีหลายระดับและเป็ นที่สนใจอย่างกว้างขวางนี้ ทาให้สื่อมวลชนพากันสนใจรายงานข่าว
การแข่งขันฟุตบอลอย่างใกล้ชิด สื่ อส่ วนมากเน้นความรวดเร็ ว เช่น สื่ อวิทยุ สื่ อโทรทัศน์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
เช่น อินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
สื่ อสิ่ งพิ ม พ์เป็ นสื่ อมวลชนอี ก ประเภทหนึ่ งที่ ท าหน้าที่ รายงานข่ าวการแข่ งขัน ฟุ ตบอลมาอย่าง
ต่อเนื่ องเป็ นเวลายาวนาน ซึ่ งสื่ อสิ่ งพิมพ์อาจจะเสี ยเปรี ยบสื่ ออื่น ๆ ในเรื่ องของความรวดเร็ ว และไม่สามารถ
ทาให้ผดู ้ ู หรื อผูช้ มได้รับบรรยากาศของการแข่งขันราวกับอยู่ในสนามจริ งเหมื อนการถ่ายทอดสดทางสื่ อ
โทรทัศน์ แต่สื่อสิ่ งพิมพ์ซ่ ึ งเปรี ยบเสมือน “สื่ อแห้ง” ก็สามารถสร้ างความเร้าใจหรื อน่ าสนใจเกี่ยวกับการ
แข่งขันกี ฬาฟุ ตบอลได้ ด้วยการใช้ภาษาเร้าใจ สร้ างสมญานามให้กบั ที มฟุ ตบอล หรื อนักฟุ ตบอล ทาให้
ผูอ้ ่านได้รับรสชาติที่แตกต่างไปจากสื่ อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เหล่านี้ เป็ นความสามารถใน
การใช้ภาษาของนักหนังสื อพิมพ์ ตัวอย่างการตั้งสมญานามให้แก่ทีมฟุตบอลและนักกี ฬา เช่ น ฉายาอินทรี
เหล็กของทีมชาติเยอรมัน สื่ อถึ งรู ปแบบการเล่ นของที มชาติเยอรมันที่ ดุดนั แข็งแกร่ ง อันเป็ นสัญลักษณ์
สาคัญของทีมชาติเยอรมัน คาว่า อินทรี เหล็ก จึงเป็ นฉายาที่ใช้ภาษาได้อย่างเห็ นภาพพจน์และให้ความรู ้สึก
ถึงความแข็งแกร่ ง ฮึกเหิ ม หรื อฉายาแซมบ้า สะท้อนถึงจังหวะลีลา แนวเพลงละตินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของประเทศบราซิ ล ทั้งยังสะท้อนถึงลีลาการเล่นของนักฟุตบอลบราซิ ลในแต่ละยุค บางสมญานามใช้สีเสื้ อ
ของนักฟุ ตบอล หรื อสั ญลักษณ์ ส าคัญของแต่ล ะชาติ อาทิ ฟ้ าขาว-ที มชาติอาร์ เจนตินา กระทิงดุ -ที มชาติ
สเปน ซามูไร-ทีมชาติญี่ปุ่น ตราหมากรุ ก-ทีมชาติโครเอเชี ย สิ งโตคาราม-ทีมชาติองั กฤษ อัศวินสี ส้ม-ทีม
ชาติฮอลแลนด์ การให้ฉายาเหล่านี้ สามารถสื่ อถึ งตัวตน สื่ อถึ งเอกลักษณ์ ของชาติน้ นั ๆ ได้อย่างเห็ นภาพ
และหลายชื่ อแสดงให้เห็ นถึ งความสามารถ ภู มิค วามรู ้ ในประวัติศ าสตร์ ของชาติ น้ ัน ๆ การตั้งฉายากี ฬ า
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ฟุตบอลในประเทศไทย สื่ อมวลชนเป็ นผูต้ ้ งั โดยหยิบยกจุ ดเด่นของนักฟุ ตบอลหรื อสัญลักษณ์ ของแต่ละ
สโมสร อาทิ โจ้ 5 หลา-ศรายุทธ ไชยคาดี เพชรฆาตหน้าหยก-ปิ ยะพงษ์ ผิวอ่อน มาราโดน่าเมืองไทย-สมชาย
ทรัพย์เพิ่ม กิเลนผยอง-ทีมฟุตบอลเมืองทองยูไนเต็ด ปราสาทสายฟ้ า-ทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ เอฟซี ฉลามชล-ทีม
ฟุตบอลชลบุรี เอฟซี เป็ นต้น
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 รวบรวมสมญานามในข่าวกีฬาฟุตบอลลีกในประเทศไทยที่ปรากฏในข่าวหนังสื อพิมพ์สยาม
กีฬารายวัน ตั้งแต่ฉบับ วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงฉบับ วันที่ 31 ตุลาคม 2553
2. ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของสมญานามในหนังสื อพิมพ์สยามกีฬารายวัน
2.1 สมญานามบุคล
2.2 สมญานามสโมสรฟุตบอล
3. การวิเคราะห์กลวิธีการตั้งสมญานามที่ปรากฏในหนังสื อพิมพ์สยามกีฬารายวัน
4. เสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
ก. ลักษณะทัว่ ไปของสมญานาม
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทัว่ ไปของสมญานามในหนังสื อพิมพ์สยามกีฬารายวันสามารถจาแนกได้
2 ประเภท คือ (1) สมญานามบุคคล (2) สมญานามสโมสรฟุตบอล
1. สมญานามบุคคล
จากการรวบรวมสมญานามทั้งหมด พบว่า สื่ อมักจะให้สมญานามบุคคลในข่าว โดยพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลในข่าว แล้วนาเอาจุดเด่นมาตั้งเป็ นสมญานาม ซึ่ งสมญานามบุคคลแบ่งได้ 5 ประเภท
ดังนี้
1.1 สมญานามที่ต้ งั ตามลักษณะเด่น บุคลิกภาพหรื อลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลหรื อสิ่ งที่ตอ้ งการ
ให้สมญานามนั้น ผูเ้ ขียนข่าวจะตั้งสมญานามให้กบั บุคคลที่เป็ นข่าวตามบุคลิกภาพหรื อลักษณะเฉพาะตัวที่
เด่นเห็นได้ชดั เจนของแต่ละคน ทั้งนี้ ท้ งั นั้น ความเด่นของแต่ละคนนั้นอาจจะเป็ นความเด่นทางด้านกายภาพ
เช่น รู ปร่ าง หน้าตา สี ผวิ หรื อบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของคน ๆ นั้น ตัวอย่างเช่น
คู่เซ็นเตอร์ สุดแกร่ ง หมายถึง ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์ , ภานุพงศ์ วงศ์ษา
ณัฐพร พันธุ์ ฤทธิ์ และ ภานุ พงศ์ วงศ์ษา ได้รับสมญานามนี้ เนื่ องจาก เล่ นฟุ ตบอลคู่กนั ใน
ตาแหน่งกองหลังคู่กลาง ทั้งคู่เป็ นกองหลังที่แข็งแกร่ งและมีสไตล์การเล่นฟุตบอลที่หนักหน่วงดุดนั เป็ นคู่หู
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คอยหยุดและสกัดกั้นการท าเกมและการท าประตูข องฝ่ ายรุ กฝั่ งตรงข้ามเขาได้เปรี ยบคู่ ต่อสู ้ อยู่เสมอจาก
ร่ างกายที่ใหญ่โต จึงได้รับสมญานามว่า คู่เซ็นเตอร์ สุดแกร่ ง
1.2 สมญานามที่ต้ งั ตามภูมิลาเนา การตั้งสมญานามตามที่มาหรื อภูมิลาเนา บางครั้งก็มีการหยิบยก
เอาเชื้ อชาติหรื อภูมิลาเนาของบุคคลที่กล่าวถึงมาตั้งเป็ นสมญานาม เพื่อบอกที่มาของบุคคลนั้นและถ้าเป็ น
นักกีฬาที่มีชื่อเสี ยงก็เป็ นการแสดงถึงชื่อเสี ยงของสโมสร เป็ นเรื่ องที่น่าชื่นชมยินดีของสโมสรหรื อจังหวัดที่
กล่าวถึง ดังตัวอย่างเช่น
วังลันตา หมายถึง ธวัชชัย ดารงอ่องตระกูล
ธวัชชัย ดารงอ่องตระกูล ได้รับสมญานามนี้ เนื่ องจากคาว่า วัง นามาจากชื่ อเล่ นของธวัชชัย
และตามหลังด้วยชื่อสถานที่เกาะลันตา เนื่องจากธวัชชัย ดารงอ่องตระกูล เป็ นคนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
1.3 สมญานามที่ต้ งั ตามตาแหน่งการเล่น สมญานามที่ได้จากตาแหน่งการเล่น หมายถึง ตาแหน่ ง
หรื อหน้าที่ที่นกั กีฬาฟุตบอลได้รับมอบหมายในการเล่นกีฬาฟุตบอล ดังตัวอย่างเช่น
กองหน้าป้ ายแดง หมายถึง อนุชา ช่วยศรี
กองหน้า หมายถึง ผูเ้ ล่นตาแหน่งกองหน้าที่อยูแ่ ถวหน้าสุ ดของทีมที่มีหน้าที่หลัก คือ การหา
จังหวะในการยิงประตูฝ่ายตรงข้าม โดยที่มีผเู ้ ล่นกองกลางคอยป้ อนลูกให้
อนุชา ช่วยศรี ได้รับสมญานามนี้เนื่ องจาก เล่นฟุตบอลในตาแหน่งกองหน้า และอนุชาเป็ นนัก
ฟุตบอลคนใหม่ของทีมเชียงราย
1.4 สมญานามที่ต้ งั ตามอาชี พ สมญานามที่ได้จากการใช้อาชี พเป็ นตัวกาหนด ซึ่ งนักข่าวมีกลวิธี
บอกผูอ้ ่านว่าผูไ้ ด้รับสมญานามแต่ละชื่ อประกอบอาชี พอะไร ซึ่ งตั้งด้วยการเรี ยกตามอาชี พ และตามด้วย
ลักษณะเด่นของบุคคลที่เป็ นข่าว หรื อตั้งจากกิจการธุ รกิจ ที่องค์กรนั้นดาเนินการอยู่ ดังตัวอย่างเช่น
ดาวยิงลูกชิ้นปิ้ ง หมายถึง อภิชาต ผลพูน
อนุ ช า ช่ วยศรี ได้รับ สมญานามนี้ เนื่ องจาก เป็ นนัก ฟุ ตบอลที่ ป ระกอบอาชี พ เสริ ม เป็ นพ่ อ
ค้าขายลูกชิ้นปิ้ ง
1.5 สมญานามที่ ต้ งั เลี ย นแบบผูท้ ี่ มี ชื่ อเสี ย ง โดยจะตั้ง ให้ ก ับ ผูท้ ี่ มี รูป ร่ างหน้า ตา บุ ค ลิ ก ความ
สามารถหรื อพฤติกรรมคล้ายคลึงกับผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงเหล่านั้น ดังตัวอย่าง เช่น
มาราโดน่า หมายถึง สมชาย ทรัพย์เพิ่ม
สมชาย ทรัพย์เพิ่ม ได้รับสมญานามนี้ เนื่ องจาก อดี ตเป็ นนักฟุ ตบอลทีมชาติไทย ที่ มีรูปร่ าง
ความสู ง บุคลิ กที่ โผงผาง เกรี้ ยวกราด และมีลีลาการเล่นที่คล้ายคลึ งกับ ดี เอโก้ มาราโดน่ า นักฟุตบอลทีม
อาร์เจนตินา
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2. สมญานามสโมสรฟุตบอล
สมญานามสโมสรฟุตบอล คือ สมญานามที่ผูเ้ ขียนข่าวตั้งให้กบั สโมสรกี ฬ า โดยใช้รูปลักษณ์
คุณสมบัติเด่นที่เป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป มาตั้งเป็ นสมญานาม สมญานามที่ต้ งั ให้สโมสรกีฬาฟุตบอลสามารถ
แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
2.1 สมญานามที่ต้ งั ตามคุ ณสมบัติเด่นของสโมสร สมญานามที่ต้ งั ตามคุ ณสมบัติเด่นของสโมสร
คือ การตั้งสมญานาม โดยการนาเอาลักษณะเด่นของท้องถิ่นนั้น ๆ ที่คนทัว่ ไปรู ้จกั เช่น ประเพณี ที่มีชื่อเสี ยง
วัฒนธรรม สัตว์คู่บา้ นคู่เมื อง สิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง เป็ นต้น รวมไปถึ งการดาเนิ นชี วิตของคนในจัง หวัดนั้น ๆ
ด้วย ดังตัวอย่างเช่น
ปราสาทสายฟ้ า หมายถึง สโมสรบุรีรัมย์ พีอีเอ
สโมสรบุรีรัมย์ มีตราสัญลักษณ์ สโมสรเป็ นรู ปปราสาทหิ นพนมรุ ้ง เนื่ องจากจังหวัดบุรีรัมย์
มีปราสาทหิ นพนมรุ ้งเป็ นเอกลักษณ์ ที่มีชื่อเสี ยง และเมื่ อรวมกับคาว่า สายฟ้ า เป็ นการรวมทีมของสโมสร
บุรีรัมย์และสโมสรการไฟฟ้ า
2.2 สมญานามที่ ต้ งั ตามที่ มาหรื อภู มิ ลาเนา สมญานามที่ ต้ งั ตามที่ มาหรื อภู มิ ลาเนา คือ ตั้งตาม
ภูมิลาเนาของสโมสรที่กล่าวถึง เพื่อบอกที่มาของสโมสร ดังตัวอย่างเช่น
ฉลามอันดามัน หมายถึง สโมสรระนอง
สโมสรระนอง มีตราสัญลักษณ์เป็ นรู ปปลาฉลาม เนื่องจากจังหวัดระนองซึ่ งตั้งอยูแ่ ถบทะเล
อันดามัน ซึ่ งเป็ นแหล่งที่มีฉลามอยูจ่ านวนมาก และฉลามนั้นเป็ นเจ้าแห่ งท้องทะเลยามแหวกว่ายอยูบ่ นพื้น
มหาสมุทรด้วยท่าทางที่สง่างาม สโมสรนาฉลามมาตั้งเป็ นสมญานามเพื่อสื่ อถึงความดุดนั และนาชื่อคือคาว่า
อันดามัน ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของจังหวัดระนองตั้งอยูร่ ิ มฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้ของประเทศไทย จึงได้นามาตั้ง
เป็ นสมญานามฉลามอันดามัน
ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล พบว่า สมญานามบุ คคลมี ล ัก ษณะทั่วไปแบ่ งออกได้เป็ น 5 ประเภท คื อ
สมญานามที่ต้ งั ตามลักษณะเด่น ตั้งตามภูมิลาเนา ตั้งตามตาแหน่งการเล่น ตั้งตามอาชีพ และตั้งเลียนแบบผูท้ ี่
มีชื่อเสี ยง ส่ วนสมญานามสโมสรสรฟุตบอลลี กแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ สมญานามที่ต้ งั ตามคุณสมบัติ
เด่นของสโมสร และตั้งตามที่มาหรื อภูมิลาเนา
ข. กลวิธีการตั้งสมญานามตามส่ วนประกอบ
จากการวิเคราะห์สมญานามทั้งหมด สามารถจาแนกลักษณะส่ วนประกอบของสมญานาม ออกเป็ น
4 ลักษณะ ดังนี้
1. สมญานามที่มี 1 ส่ วนประกอบ
1.1 สมญานามสโมสรตั้งตามตราสัญลักษณ์ ได้แก่
ป้ อมปราการ หมายถึง สโมสรสมุทรปราการ มีตราสัญลักษณ์ของทีมเป็ นรู ปป้ อมปราการ
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1.2 สมญานามที่ยอ่ จากชื่อเต็มของสโมสร ได้แก่
โปลิศ หมายถึง สโมสรอินทรี เพื่อนตารวจ มีตราสัญลักษณ์ของทีมเป็ นรู ปตราโล่
2. สมญานามที่มี 2 ส่ วนประกอบ
2.1 ตราสัญลักษณ์ + ลักษณะเด่น
นกปากห่ างเหิ นหาว หมายถึง สโมสรปทุมธานี ประกอบด้วย นกปากห่ าง + เหิ นหาว-นก
ปากห่าง คือ ตราสัญลักษณ์สโมสรปทุมธานี เหิ นหาว คือ ลักษณะที่สื่อถึงความฮึกเหิม
2.2 ตราสัญลักษณ์ + ภูมิลาเนา
กระทิงป่ าห้วยขาแข้ง หมายถึง สโมสรอุทยั ธานี ประกอบด้วย กระทิงป่ า+ห้วยขาแข้ง-กระทิง
ป่ า คือ ตราสัญลักษณ์สโมสรอุทยั ธานี ห้วยขาแข้ง คือ ภูมิลาเนาที่มีอุทยานแห่งชาติหว้ ยขาแข้ง
2.3 ตาแหน่ง + ลักษณะเด่น
กองหน้าป้ ายแดง หมายถึ ง อนุ ชา ช่ วยศรี ประกอบด้วย กองหน้า + ป้ ายแดง-กองหน้า คือ
ตาแหน่งการเล่นกองหน้า ป้ ายแดง คือ ผูเ้ ล่นคนใหม่ของทีม
2.4 ตาแหน่ง + ชื่อสโมสร
ดาวยิงกิเลนทะเลใต้ หมายถึง อดิศกั ดิ์ ไกรษร ประกอบด้วย ดาวยิง + กิเลนทะเลใต้ -ดาวยิง
คือ ตาแหน่งกองหน้าผูท้ าประตู กิเลนทะเลใต้ คือ สโมสรภูเก็ต
2.5 ชื่อ + ลักษณะเด่น
โจ้ 5 หลา หมายถึ ง ศรายุทธ ชัยคาดี ประกอบด้วย โจ้ + 5หลา-โจ้ คื อ ชื่ อเล่ นของ ศรายุทธ
ชัยคาดี 5 หลา คือ มีลกั ษณะเด่นในการทาประตูในระยะ 5 หลา
2.6 ตราสัญลักษณ์ + สี สัญลักษณ์
รถม้ามรกต หมายถึง สโมสรลาปาง ประกอบด้วย รถม้า + มรกต-รถม้า คือ ตราสัญลักษณ์
สโมสรเป็ นรู ปรถม้า มรกต คือ สี ประจาจังหวัด
2.7 ลักษณะเด่น + ชื่อสโมสร
แข้งเทพแห่งจุฬา หมายถึง ชัยณรงค์ ทาทอง ประกอบด้วย แข้งเทพ + แห่ งจุฬา-แข้งเทพ คือ
มีการเล่นที่ยอดเยี่ยมสามารถทาประตูให้กบั ทีมทุกครั้งที่ลงสนามและเป็ นดาวซัลโวของลีกดิวชิ นั่ 1 แห่งจุฬา
คือ เป็ นนักฟุตบอลสังกัดสโมสรจุฬาฯ
2.8 ชื่อ + ภูมิลาเนา
มาราโดน่าเมืองไทย หมายถึง สมชาย ทรัพย์เพิ่ม ประกอบด้วย มาราโดน่า + เมืองไทย-มาราโดน่า
คือ ดีเอโก้ มาราโดน่า นักฟุตบอลทีมชาติอาร์ เจนตินา เมืองไทย คือ ภูมิลาเนาประเทศไทย
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2.9 ชื่อ + ชื่อสโมสร
บียา่ แห่งทัพโปลิศ หมายถึง โกรัน โซริ ค ประกอบด้วย บียา่ + แห่งทัพโปลิศ-บียา่ คือ ดาบิด
บียา่ นักฟุตบอลทีมบาเลนเซี ย ทัพโปลิศ คือ สังกัดสโมสรอินทรี เพื่อนตารวจ
2.10 ตราสัญลักษณ์ + ตราสัญลักษณ์
ปราสาทสายฟ้ า หมายถึง สโมสรบุรีรัมย์ พีอีเอ ประกอบด้วย ปราสาท + สายฟ้ า-ปราสาท
คือ ตราสัญลักษณ์สโมสรบุรีรัมย์ สายฟ้ า คือ ตราสัญลักษณ์ของสโมสรการไฟฟ้ า
2.11 ตาแหน่ง + อาชีพ
ดาวยิงมอเตอร์ ไซค์ หมายถึง วิทยา นามพวน ประกอบด้วย ดาวยิง + มอเตอร์ ไซค์-ดาวยิง
คือ ตาแหน่งกองหน้าผูท้ าประตู มอเตอร์ ไซค์ คือ ประกอบอาชีพเป็ นช่างซ่อมมอเตอร์ ไซค์
2.12 ชื่อ + ชื่อ
ไรอันกุง้ หมายถึ ง สุ ชิ น พันธ์ ประภาส ประกอบด้วย ไรอัน + กุ้ง-ไรอัน คื อ ไรอัน กิ๊ กส์
นักฟุตบอลทีมแมนเชสเตอร์ กุง้ คือ ชื่อเล่นของสุ ชิน พันธ์ประภาส
2.13 ตราสัญลักษณ์ + ภูมิลาเนา
หมูป่าเขี้ยวตันสายพันธุ์โสม หมายถึง ยัม ดอง จิน, ฮาน ซู บิน,พาร์ ด ฮาน ซก ประกอบด้วย
หมูป่าเขี้ยวตัน + สายพันธุ์โสม-หมูป่าเขี้ยวตัน คือ สัญลักษณ์สโมสรนครปฐม สายพันธุ์โสม คือ ภูมิลาเนา
อยูท่ ี่ประเทศเกาหลี
2.14 ชื่อ + สถานที่
วังลันตา หมายถึง ธวัชชัย ดารงอ่องตระกูล ประกอบด้วย วัง + ลันตา -วัง คือ ชื่ อเล่นของ
ธวัชชัย ดารงอ่องตระกูล ลันตา คือ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
2.15 เพศ + ตราสัญลักษณ์
สุ ภาพบุ รุษตราโล่ หมายถึ ง สโมสรอิ นทรี เพื่ อนตารวจ ประกอบด้วย สุ ภาพบุ รุษ + ตราโล่ สุ ภาพบุรุษ คือ ลักษณะเด่นที่บ่งบอกถึงเพศชาย ตราโล่ คือ ตราสัญลักษณ์ของกรมตารวจ
2.16 ตราสัญลักษณ์ + ธุ รกิจ
กระต่ายแก้ว หมายถึง สโมสรบางกอกกล๊าส ประกอบด้วย กระต่าย + แก้ว-กระต่าย คือ
ตราสัญลักษณ์สโมสรบางกอกกล๊าส แก้ว คือ การทาธุ รกิจผลิตภัณฑ์บรรจุแก้วของบริ ษทั บางกอกกล๊าส
3. สมญานาม 3 ส่ วนประกอบ
3.1 ตาแหน่ง + ลักษณะเด่น + ชื่อสโมสร
ปี กไฮสปี ดแห่งค่ายทัพฟ้ า หมายถึง อานัท จันทะยาประกอบด้วยปี ก + ไฮสปี ด + ค่ายทัพฟ้ า
-ปี ก คือ ตาแหน่งการเล่นด้างข้างของสนาม ไฮสปี ด คือ ความเร็ วสู ง ค่ายทัพฟ้ า คือ สโมสรทหารอากาศ
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3.2 คาแสดงจานวนนับ + ตาแหน่ง + ลักษณะเด่น
คู่เซนเตอร์ สุดแกร่ ง หมายถึง ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์ , ภานุ พงศ์ วงศ์ษา ประกอบด้วยคู่ + เซ็ นเตอร์
+ สุ ดแกร่ งคู่ คื อ ค าแสดงจานวนนับ 2 คน เซ็ นเตอร์ คือ ตาแหน่ งการเล่ นกองหลังตัวกลางสุ ดแกร่ งคื อ
ลักษณะที่มีความแข็งแรง
3.3 ลักษณะเด่น + ตราสัญลักษณ์ + ลักษณะเด่น
นักสู้ววั ทโมน หมายถึง สโมสรเพชรบุรี ประกอบด้วยนักสู้+วัว+ทโมน-นักสู ้ คือ นักกีฬา วัว
คือ ตราสัญลักษณ์สโมสรเพชรบุรี ทะโมน คือ ลักษณะความแข็งแกร่ ง น่าเกรงขาม
3.4 ตาแหน่ง + ลักษณะเด่น + ชื่อ
กัปตันกระดูกเหล็ก “อ่า” หมายถึง อานาจ แก้วเขียว ประกอบด้วยกัปตัน+กระดูกเหล็ก+ อ่า
กัปตัน คือ ตาแหน่งหัวหน้าทีม กระดูกเหล็ก คือ ลักษณะที่มีรูปร่ างแข็งแรง แข็งแกร่ ง อดทน อ่า คือ ชื่อเล่น
ของอานาจ แก้วเขียว
3.5 ลักษณะเด่น + ตราสัญลักษณ์ + ภูมิลาเนา
ทหารเสื อพระเจ้าตาก หมายถึง สโมสรตาก ประกอบด้วย ทหาร + เสื อ + พระเจ้าตาก -ทหาร
คือ ทหารของพระเจ้าตากสิ นมหาราชในการทาสงครามระหว่างประเทศ เสื อ คือ ตราสัญลักษณ์สโมสรตาก
พระเจ้าตาก คือ จังหวัดตาก
3.6 ตาแหน่ง + คาแสดงจานวนนับ + ลักษณะเด่น
มิดฟิ ลด์ 37 ยังแจ๋ ว หมายถึง เทิ ดศักดิ์ ใจมัน่ ประกอบด้วยมิดฟิ ลด์ + 37 + ยังแจ๋ ว -มิดฟิ ลด์
คือ ตาแหน่ งการเล่นกองกลาง 37 คือ คาแสดงจานวนนับบอกอายุ ยังแจ๋ ว คือ ลักษณะที่ มีอายุมากแต่ยงั มี
ร่ างกายแข็งแรง
3.7 คาแสดงจานวนนับ + ลักษณะเด่น + ภูมิลาเนา
3 ทหารเสื อ แข้ง แซมบ้า หมายถึ ง เปาโล โรแบร์ โด้ เดอโอริ เวร่ า , วอลเลซ โรดเกวซดา
วิลวา, ฟาบริ ซิโอ โดมิงโกส โมไรร่ า ประกอบด้วย 3 + ทหารเสื อ + แข้งแซมบ้า -3 คือ คาแสดงจานวนนับ
3 คน ทหารเสื อ คือ ลักษณะเด่นที่เปรี ยบเป็ นกาลังพลที่สาคัญของทีมในการแข่งขันแซมบ้า คือ ภูมิลาเนาอยู่
ประเทศบราซิล
3.8 ตราสัญลักษณ์ + สี + ลักษณะเด่น
กระรอกขาวเจ้าสนาม หมายถึง สโมสรร้อยเอ็ดประกอบด้วย กระรอก + ขาว + เจ้าสนาม กระรอก คือ ตราสัญลักษณ์สโมสรร้อยเอ็ด ขาว คือ สี ของกระรอก เจ้าสนาม คือ ลักษณะที่สื่อถึงการได้รับ
ชัยชนะ
4. สมญานาม 4 ส่ วนประกอบ
4.1 ตาแหน่ง + ลักษณะเด่น + เพศ + ตราสัญลักษณ์
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ปราการหลัง พัน ธุ์ แ กร่ ง แห่ ง สุ ภ าพบุ รุษ ตราโล่ หมายถึ ง ศรั น ยู อิ น ต๊ะ ราช ประกอบด้ว ย
ปราการ + พันธุ์ แกร่ ง + สุ ภาพบุรุษ + ตราโล่ -ปราการหลัง คือ ตาแหน่ งการเล่ นกองหลัง พันธุ์ แกร่ ง คื อ
ลักษณะที่มีความแข็งแรง สุ ภาพบุรุษ คือ คาบอกเพศแสดงให้เห็นว่าเป็ นเพศชาย ตราโล่ คือ ตราสัญลักษณ์
สโมสรอินทรี เพื่อนตารวจ
4.2 ตาแหน่ง + ลักษณะเด่น + ตราสัญลักษณ์ + ลักษณะเด่น
กองหน้าร่ างโย่งกิเลนผยอง หมายถึง คริ สเตียน ควาคู ประกอบด้ ว ยกองหน้ า + ร่ า งโย่ ง +
กิเลน + ผยอง -กองหน้า คือ ตาแหน่งการเล่นกองหน้า ร่ างโย่ง คือ ลักษณะรู ปร่ างสู ง กิเลน คือ ตราสโมสร
เมืองทอง ผยอง คือ ลักษณะของความฮึกเหิม ดุดนั
4.3 ตาแหน่ง + ลักษณะเด่น + ตราสัญลักษณ์ + ภูมิลาเนา
ดาวยิงไซส์ มินิแห่ งสิ งห์บางเขน หมายถึง พิทกั ษ์ น้อยขวา ประกอบด้วยดาวยิง + ไซส์มินิ +
สิ งห์ + บางเขน -ดาวยิง คือ ตาแหน่ งการเล่นกองหน้า ไซส์ มินิ คือ ลักษณะที่มีรูปร่ างเล็ก สิ งห์ คือ สโมสร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คือ สถานที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตบางเขน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า กลวิธีการตั้งสมญานามตามส่ วนประกอบมีท้ งั สิ้ น 4 หัวข้อ คือ สมญา
นามที่มี 1 ส่ วนประกอบ สมญานามที่มี 2 ส่ วนประกอบ สมญานามที่มี 3 ส่ วนประกอบ และสมญานามที่มี
4 ส่ วนประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สมญานามที่มี 1 ส่ วนประกอบพบทั้งหมด 21 สมญานาม พบมากที่สุดคือ สมญานามสโมสร ตั้งตาม
ตราสัญลักษณ์มี 17 สมญานาม พบน้อยที่สุด คือ สมญานามสโมสรที่ยอ่ จากชื่ อเต็มของสโมสรมี 4 สมญานาม
2. สมญานามที่มี 2 ส่ วนประกอบพบทั้งหมด 80 สมญานาม พบมากที่สุดคือ ตราสัญลักษณ์ +ลักษณะ
เด่น มี 30 สมญานาม รองลงมาคือ ตราสัญลักษณ์ + ภูมิลาเนา มี 17 สมญานาม ตาแหน่ง + ลักษณะเด่น มี 8
สมญานาม ตาแหน่ง + ชื่อสโมสร มี 5 สมญานาม ชื่อ + ลักษณะเด่น มี 3 สมญานาม และตราสัญลักษณ์ + สี
สัญลักษณ์ มี 3 สมญานาม ลักษณะเด่น + ชื่ อสโมสร มี 2 สมญานาม ชื่ อ + ภูมิลาเนา มี 2 สมญานาม ชื่ อ +
ชื่อสโมสร มี 2 สมญานาม ตาแหน่ง + อาชีพ มี 2 สมญานาม ตราสัญลักษณ์ + ตราสัญลักษณ์มี 2 สมญานาม
และสมญานามที่ พบน้อยที่สุด คือ ชื่ อ + ชื่อ มี 1สมญานาม ชื่ อ + สถานที่ มี 1 สมญานาม ตราสัญลักษณ์ +
ธุ รกิจ มี 1 สมญานาม และเพศ + ตราสัญลักษณ์ มี 1 สมญานาม
3. สมญานามที่ มี 3 ส่ วนประกอบพบทั้งหมด 15 สมญานาม พบมากที่สุดคือ ตาแหน่ ง + ลักษณะ
เด่น + ชื่อสโมสร มี 6 สมญานาม รองลงมาคือ ลักษณะเด่น + ตราสัญลักษณ์ + ลักษณะเด่น มี 2 สมญานาม
คาแสดงจานวนนับ + ตาแหน่ง + ลักษณะเด่น มี 2 สมญานาม และสมญานามที่พบน้อยที่สุด คือตาแหน่ง +
ลักษณะเด่น + ชื่อ มี 1 สมญานาม ลักษณะเด่น + ตราสัญลักษณ์ + ภูมิลาเนา มี 1 สมญานาม ตาแหน่ง + คา
แสดงจานวนนับ + ลักษณะเด่น มี 1 สมญานาม คาแสดงจานวนนับ + ลักษณะเด่น + ภูมิลาเนา มี 1 สมญา
นาม และตราสัญลักษณ์ + สี สัญลักษณ์ + ลักษณะเด่น มี 1 สมญานาม
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4. สมญานามที่มี 4 ส่ วนประกอบพบทั้งหมด 3 สมญานาม ได้แก่ ตาแหน่ง + ลักษณะเด่น + เพศ +
ตราสัญลักษณ์ มี 1 สมญานาม ตาแหน่ ง + ลักษณะเด่น + ตรา สัญลักษณ์ + ลักษณะเด่น มี 1 สมญานาม
ตาแหน่ง + ลักษณะเด่น + ตรา สัญลักษณ์ + ภูมิลาเนา มี 1 สมญานาม
ค. กลวิธีการตั้งสมญานามตามลักษณะของการใช้ ภาษา
จากการวิเคราะห์ สมญานามทั้งหมด พบว่า กลวิธีการตั้งสมญานามตามลักษณะของการใช้ภาษา
ทั้งหมด 77 สมญานาม สามารถแบ่งลักษณะการวิเคราะห์ได้ 13 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น
มิดฟิ ลด์ 37 ยังแจ๋ ว หมายถึง เทิดศักดิ์ ใจมัน่
ค าว่า มิ ด ฟิ ลด์ (Midfielder) เป็ นค าทับ ศัพ ท์ภ าษาอังกฤษ ที่ ห มายถึ ง ต าแหน่ ง กองกลางของ
นักกีฬาฟุตบอลที่ทาหน้าที่เชื่อมเกมรุ กและเกมรับให้กบั ทีมหรื อสโมสร
2. ความเปรี ยบ เช่น
เพชฌฆาตกระสุ นด้าน หมายถึง เนย์ ฟาเบียโน่ เอคโคเล่
คาว่า เพชฌฆาต เป็ นคาที่เปรี ยบเทียบความสามารถในการยิงประตูที่มีความรวดเร็ วและเฉี ยบขาด
เหมือนกับเพชฌฆาตในลานประหารนักโทษที่กระทาความผิดรุ นแรง
3. คาเรี ยกเครื อญาติ เช่น
คาเรี ยกเครื อญาติ หมายถึง คาที่ใช้เรี ยกเครื อญาติในสังคมไทย ได้แก่ พี่ ป้ า น้า อา ลุ ง ฯลฯ โดยถือ
ลาดับอาวุโสเป็ นสาคัญ ตัวอย่างเช่น
น้าเทิด หมายถึง เทิดศักดิ์ ใจมัน่
4. คานาหน้านาม เช่น
เจ้าทวน หมายถึง อิสระพงษ์ ลิละคร
5. คาบอกสถานที่ เช่น
กุนซือสุ ราษฎร์ หมายถึง วิทยา วงศ์วฒั นดิลก
คาว่า สุ ราษฎร์ เป็ นคาย่อบอกชื่อจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
6. คาภาษาพูด เช่น
นักเตะจอมพเนจร หมายถึง ภูวดล สุ วรรณชาติ
คาว่า นัก เตะ เป็ นคาภาษาพูด หมายถึ ง นักกี ฬ าฟุ ตบอล ในบริ บทนี้ ก ล่ าวถึ งการเรี ยกนักกี ฬ า
ฟุตบอล ที่บ่งบอกถึงการใช้เท้าเตะลูกฟุตบอล มารวมกับลักษณะเด่นที่มีการย้ายสโมสรอยูเ่ ป็ นประจา
7. คาเรี ยกสี เช่น
โลมาฟ้ าขาว หมายถึง สโมสรพัทยา
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คาว่า ฟ้ าขาว เป็ นคาเรี ยกสี ที่บ่ งบอกถึ งสี ที่เป็ นสี สัญลักษณ์ ประจาสโมสรพัทยา คือ สี ฟ้าขาว
และเป็ นสี ชุดแข่งขันประจาทีม
8. คาบอกลักษณะเด่น
กองหน้าร่ างโย่ง หมายถึง คริ สเตียน ควาคู
คาว่า โย่ง เป็ นคาคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ เป็ นการบ่งบอกถึงรู ปร่ างของเขาที่มีลกั ษณะสู ง
9. คาทับศัพท์ภาษาจีน
ซ้อต่าย หมายถึง กรุ ณา ชิดชอบ
คาว่า ซ้อ เป็ นคาที่ใช้เรี ยกเครื อญาติของคนจีนที่ใช้เรี ยกพี่สาว หรื อผูท้ ี่มีอายุมาก
10. คาบอกเพศ
คาบอกเพศ หมายถึง คาที่มีความหมายบ่งบอกว่าเป็ นเพศชายหรื อเพศหญิง ตัวอย่างเช่น
หนุ่มสะตอรสแซบ หมายถึง กมล บุญเทพ
คาว่า หนุ่ ม เป็ นคาบอกเพศชายมัก ใช้เรี ยกผูช้ ายที่ ยงั มี อายุน้อย หนุ่ มสะตอ หมายถึ ง ชายหนุ่ ม
ที่มาจากภาคใต้
11. คาระดับสู ง
พยัคฆ์เชียงใหม่ หมายถึง สโมสรเชียงใหม่
คาว่า พยัคฆ์ เป็ นคาระดับสู งที่มกั ใช้ในการประพันธ์ หมายถึง เสื อโคร่ ง สมญานามนี้ มาจากตรา
สัญลักษณ์ประจาสโมสรที่เป็ นรู ปเสื อโคร่ ง
12. คาทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
วาซาบิรสเด็ด หมายถึง มาซาโอะ กันบะ
คาว่า วาซาบิ เป็ นชื่ออาหารชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสี ยงในประเทศญี่ปุ่น
13. การใช้สานวน
คนปิ ดทองหลังพระ หมายถึง เอกสิ ทธิ์ สุ ดสวาท
ปิ ดทองหลังพระ หมายถึง คาที่เปรี ยบเทียบการทาความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่อง เพราะไม่มีใคร
เห็นคุณค่า (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หน้า 698) จึงเปรี ยบเทียบกับการเล่นฟุตบอล ในตาแหน่ง
กองกลางที่มีหน้าที่ส่งบอลให้กองหน้าทาประตู
ผลการศึ กษาพบว่ามี การใช้ภาษาตั้งสมญานามดังนี้ ตั้งสมญานามด้วยคาทับ ศัพ ท์ภาษาอังกฤษ
มากที่สุด มี 13 สมญานาม รองลงมา คือ ความเปรี ยบ มี 12 สมญานาม รองลงมา คือ คาเรี ยกเครื อญาติ มี 10
สมญานาม นอกจากนี้ มีคานาหน้านาม 9 สมญานาม คาบอกสถานที่ 8 สมญานาม คาภาษาพูด 6 สมญานาม
คาเรี ยกสี 5 สมญานาม คาบอกลักษณะเด่ น 4 สมญานาม คาทับศัพท์ภาษาจีน 4 สมญานามคาบอกเพศ 2
สมญานาม คาบอกภาษาระดับสู ง 2 สมญานาม คาทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 1 สมญานาม และการใช้สานวน 1
สมญานาม
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สรุ ปและวิจารณ์ ผล
ผลการศึกษาวิเคราะห์สมญานามกีฬาฟุตบอลลีกในประเทศไทยที่ปรากฏในหนังสื อพิมพ์สยามกีฬา
รายวันช่ วงปี พ.ศ. 2553 พบว่า มี ล ัก ษณะทัว่ ไปของการตั้งสมญานามและกลวิธี การตั้งสมญานาม กี ฬ า
ฟุตบอลลีกในประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงการนาเสนอข่าวกีฬาฟุตบอลที่มีลกั ษณะแตกต่างจากการใช้คา
ในภาษาทัว่ ไปคือ มีการใช้คาเพื่อกระตุน้ ความสนใจและเน้นย้าความรู้สึกให้ตื่นเต้น เร้าใจ ทาให้จดจาบุคคล
นั้น ๆ ได้ง่ายขึ้ น โดยสมญานามกี ฬาฟุ ตบอลลี กในประเทศไทยสามารถแบ่งย่อยได้คือ สมญานามบุคคล
และสมญานามสโมสรฟุ ตบอล ทั้งนี้ อาจมี สมญานามบางชื่ อมี ที่ม ามากกว่า 1 สมญานาม อาจเป็ นเพราะ
สมญานามของแต่ละบุคคลหรื อของแต่ละสโมสรมีการเปลี่ ยนแปลงไปในช่ วงเวลาหรื อตามสถานการณ์ ที่
แตกต่างกัน เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูอ้ ่านให้ได้มากที่สุด
ในด้านลักษณะทัว่ ไปของสมญานามที่ พบมาก คื อ สมญานามที่ต้ งั ตามลักษณะเด่น ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะลักษณะเด่นมาจากกายภาพ พฤติกรรมหรื อการกระทา ที่ปรากฏออกมาให้เห็นโดยตรง สมญานามของ
บุคคล และสโมสรฟุตบอลที่พบมากคือ สมญานามที่ต้ งั ตามคุณสมบัติเด่นของสโมสร ที่มาจากลักษณะ เด่น
ของท้องถิ่น หรื อเอกลักษณ์ประจาสโมสร และสามารถเป็ นที่จดจาได้ง่าย สื่ อมวลชนจึงพิจารณาเห็นว่า การ
นาลักษณะเด่นมาเป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างสมญานามจะให้สื่อความหมายได้ชดั เจนเพิ่มขึ้น การใช้ ลักษณะ
เด่นมาตั้งเป็ นสมญานามมากที่ สุดดังกล่ าว สอดคล้องกับงานวิจยั ของวันดี ทองงอก (2534) ที่ กล่ าว ไว้ว่า
ปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดสมญานามคือ พฤติกรรมหรื อการกระทา เพราะผูส้ ร้างสมญานามได้หยิบยก ความจริ ง
ที่มาจากการกระทาและพฤติกรรมหรื อลักษณะเด่นดังกล่าวออกมาตั้งเป็ นสมญานามซึ่ งพบมากที่สุด
ในการตั้งสมญานาม จากการศึกษาพบว่า การตั้งสมญานาม 2 ส่ วนประกอบทาให้ผรู ้ ับสารเข้าใจ
เกี่ ยวกับ สมญานามได้ชัดเจนมากขึ้ น กว่าการใช้ส มญานามเพี ย งส่ วนประกอบเดี ย ว ผลการวิจยั ดังกล่ าว
สอดคล้องกับงานเขียนของ ปิ ยะพันธุ์ วัชระนุกูล (2553) ที่ได้กล่าวไว้วา่ สมญานามที่พบมากที่สุดคือ สมญา
นาม 2 ส่ วนประกอบ โครงสร้างส่ วนประกอบที่พบมากที่สุดคือ ตาแหน่ ง + ลักษณะเด่น เพราะผูเ้ ขียนข่าว
ต้อ งการสื่ อ ความหมายของสมญานามได้ อ ย่า งชัด เจนยิ่ ง ขึ้ น ว่ า นั ก กี ฬ าผู ้น้ ั น เล่ น ในต าแหน่ ง ใดและ
มีลกั ษณะเด่นอย่างไร
ในส่ วนของการใช้ภาษาตั้งสมญานามที่พบมากที่สุด คือ การใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะวงการกี ฬาฟุตบอลจะมีคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษในการบอกตาแหน่งการเล่นฟุตบอลของนักกีฬา
เช่น คาว่า แบ็กขวา แบ็กซ้าย มิดฟิ ลด์ กัปตัน เซ็นเตอร์ เป็ นต้น รวมไปถึงลักษณะเด่นของนักฟุตบอล เช่ น
ปี กไฮสปี ด มิดฟิ ลด์ฮาร์ดแมน เป็ นต้น
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาลักษณะทัว่ ไปและความหมายของสมญานามในวงการอื่น ๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิ จ
จากสื่ อประเภทต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
2. ควรศึกษาสมญานามวงการกีฬาประเภทอื่น และนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
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