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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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กิตติกรรมประกาศ 

 
 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 ี

  

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ช 
 

สารบัญ  

   หนา 

บทคัดยอภาษาไทย ....................................................................................................................  ง 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ...............................................................................................................  จ 

กิตติกรรมประกาศ .....................................................................................................................  ฉ 

สารบัญตาราง ............................................................................................................................  ฏ 

บทท่ี 

   1      บทนํา ..............................................................................................................................  1 

                    ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ...............................................................  1 

                    วัตถุประสงคของการศึกษา ..................................................................................  6 

                     สมมติฐานของการศึกษา ......................................................................................  7 

                     ขอบเขตของการศึกษา ..........................................................................................  7 

                     ขอตกลงเบื้องตน ..................................................................................................  7 

                    ขั้นตอนการศึกษา .................................................................................................  7 

                    นิยามศัพทเฉพาะ ..................................................................................................  8 

                ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ..................................................................................  8 

                    เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ..............................................................................  8 

                               เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาษาหนังสือพิมพ ................................  8 

                               เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสมญานาม ............................................  12 

2        จําแนกประเภทสมญานามตามวงการกีฬา ......................................................................  18 

                  การจําแนกประเภทและชนิดของกฬีา ......................................................................  18 

                              กีฬาประเภทแขงขันเปนทีม .......................................................................  18 

         ตะกรอ ...............................................................................................  18 

         บาสเกตบอล ......................................................................................  19 

  ฟุตบอล ..............................................................................................  19 

  ฟุตซอล ..............................................................................................  19 

  วอลเลยบอล ......................................................................................  19 

  รักบ้ีฟุตบอล ......................................................................................  19 

  อเมริกันฟุตบอล ................................................................................  20 

  แฮนดบอล .........................................................................................  20 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ซ 
 

บทท่ี หนา 

  กีฬาประเภทแขงขันเปนบุคคล ..................................................................  20 

 กอลฟ ................................................................................................  21 

 กรีฑา .................................................................................................  21 

 ขี่มา ....................................................................................................  21 

 จักรยาน .............................................................................................  22 

 เจ็ตสก ี................................................................................................  23 

 เทควันโด ...........................................................................................  23 

 เทนนิส ..............................................................................................  23 

 แบดมินตัน ........................................................................................  24 

 โบวล่ิง ...............................................................................................  24 

 ปงปองหรือเทเบิลเทนนิส..................................................................  24 

 เปตอง ................................................................................................  24 

 เพาะกาย ............................................................................................  24 

 มวย ....................................................................................................  25 

 มอเตอรไซค ......................................................................................  25 

 ยกน้ําหนัก .........................................................................................  25 

 ยิงธนู .................................................................................................  26 

 ยิงปน .................................................................................................  26 

 วินดเซิรฟ ..........................................................................................  26 

 วายน้ํา ................................................................................................  27 

 สนุกเกอร ...........................................................................................  27 

 การจัดประเภทของสมญานามวงการกีฬา ...............................................................  27 

 สมญานามของบุคคลในวงการกีฬา ...........................................................  27 

  สมญานามของนักกีฬาตามชนิดกีฬา .................................................  28 

  สมญานามของนักกีฬาเฉพาะบุคคล ..................................................  28 

   สมญานามของบุคคลอ่ืนท่ีไมใชนักกีฬา ............................................  32 

  สมญานามของทีมหรือสโมสรกีฬา ...........................................................  33 

  สมญานามของชนิดกีฬา ............................................................................  35 

  สมญานามของประเทศท่ีจัดการแขงขันกีฬา .............................................  35 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ฌ 
 

บทท่ี หนา  

3 การวิเคราะหองคประกอบของสมญานาม ......................................................................  38 

 สมญานามท่ีมี 1 องคประกอบ ................................................................................  38 

  ลักษณะเดน ...............................................................................................  38 

  ตราสัญลักษณ ............................................................................................  41 

  ช่ือ ..............................................................................................................  42 

  ธุรกิจ..........................................................................................................  43 

  สีสัญลักษณ ...............................................................................................  44 

  อาชีพ .........................................................................................................  44 

 สมญานามท่ีมี 2 องคประกอบ ................................................................................  45 

  ตําแหนง + ลักษณะเดน .............................................................................  45 

  ลักษณะเดน + ลักษณะเดน ........................................................................  46 

  ตราสัญลักษณ + ลักษณะเดน ....................................................................  49 

  อาชีพ + ช่ือ ................................................................................................  50 

  ลักษณะเดน + ช่ือ ......................................................................................  51 

  คํานําหนา + ช่ือ .........................................................................................  53 

  คํานําหนา + ลักษณะเดน ...........................................................................  54 

  ตราสัญลักษณ + ช่ือ ...................................................................................  56 

  ลักษณะเดน + สีสัญลักษณ ........................................................................  56 

  คําเรียกญาติ + ช่ือ ......................................................................................  57 

  ช่ือ + ลักษณะเดน ......................................................................................  58 

  อาชีพ + ลักษณะเดน ..................................................................................  58 

 ลักษณะเดน + เพศ .....................................................................................  59 

 ลักษณะเดน + ตราสัญลักษณ ....................................................................  59 

 ลักษณะเดน + ชนิดกีฬา.............................................................................  60 

 สถานภาพทางสังคม + ลักษณะเดน...........................................................  60 

 สีสัญลักษณ + ลักษณะเดน ........................................................................  61 

 เพศ + ช่ือ ...................................................................................................  61 

 สีสัญลักษณ + ตราสัญลักษณ ....................................................................  61 

 ช่ือ + ช่ือ.....................................................................................................  62 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ญ 
 

บทท่ี หนา  

 สถานภาพทางสังคม + ธุรกิจ .....................................................................  62 

 ลักษณะเดน + คําแสดงจํานวน ..................................................................  62 

 ตราสัญลักษณ + อาชีพ ..............................................................................  63 

 คําเรียกญาติ + ลักษณะเดน ........................................................................  63 

 คําท่ีแสดงจํานวน + ช่ือ ..............................................................................  63 

 ชนิดกีฬา + ลักษณะเดน.............................................................................  63 

 คํานําหนา + ตราสัญลักษณ .......................................................................  64 

 ตราสัญลักษณ + สีสัญลักษณ ....................................................................  64

สมญานามท่ีมี 3 องคประกอบ ................................................................................  64 

 ลักษณะเดน + ลักษณะเดน + ช่ือ ...............................................................  64 

  ลักษณะเดน + ช่ือ + ช่ือ .............................................................................  65 

  ลักษณะเดน + ลักษณะเดน + ลักษณะเดน .................................................  65 

  ลักษณะเดน + เพศ + ช่ือ ............................................................................  66 

  ลักษณะเดน + ช่ือ + ชนิดกีฬา ...................................................................  66 

  ลักษณะเดน + ชนิดกีฬา + ช่ือ ...................................................................  66 

  ลักษณะเดน + ตราสัญลักษณ + ลักษณะเดน .............................................  67 

  ลักษณะเดน + ชนิดกีฬา + ลักษณะเดน .....................................................  67 

 ตําแหนง + ลักษณะเดน + ช่ือ ....................................................................  67 

4 การใชภาษาของสมญานาม .............................................................................................  72 

  พยางค .....................................................................................................................  72 

   สมญานาม 1 พยางค ..................................................................................  72 

   สมญานาม 2 พยางค ..................................................................................  72 

   สมญานาม 3 พยางค ..................................................................................  73 

   สมญานาม 4 พยางค ..................................................................................  74 

   สมญานาม 5 พยางค ..................................................................................  75 

   สมญานาม 6 พยางค ..................................................................................  75 

   สมญานาม 7 พยางค ..................................................................................  76 

   สมญานาม 8 พยางค ..................................................................................  76 

  คํา......... ..... .............................................................................................................  76 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ฎ 
 

บทท่ี หนา 

   คําทับศัพทภาษาตางประเทศ .....................................................................  77 

 การตัดคํา ...................................................................................................  79 

 คําเรียกสี ....................................................................................................  80 

 คํานําหนานาม ...........................................................................................  81 

 คําระดับสูง ................................................................................................  82 

 คําบอกสถานที.่..........................................................................................  83 

 คําบอกลักษณะ ..........................................................................................  84 

 คําเรียกญาต ิ...............................................................................................  84 

 คําภาษาพูด ................................................................................................  85 

 คําบอกเพศ .................................................................................................  85 

 คําสแลง .....................................................................................................  86 

 อักษรยอ ....................................................................................................  87 

 ความเปรียบ ............................................................................................................  87 

 สํานวนไทย .............................................................................................................  88 

5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ............................................................................  92 

  สรุปผลการศึกษา ....................................................................................................  92 

  อภิปรายผลการศึกษา ..............................................................................................  96 

  ขอเสนอแนะ ...........................................................................................................  99 

 

บรรณานุกรม.......... .................. ................................................................................................  101 

 

ภาคผนวก................. .................................................................................................................  103 

  ภาคผนวก ก รายช่ือสมญานามที่ใชในการวิเคราะห ...............................................  105 

  ภาคผนวก ข ประวัติของบริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)................  126 

 

ประวัติผูวิจัย.................. ............................................................................................................ . 129

   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ฏ 

สารบัญตาราง     

 ตารางท่ี หนา 

     1              การจัดประเภทสมญานามวงการกีฬา ..................................................................  35 

     2 โครงสรางองคประกอบสมญานาม  ....................................................................        68 

 3 สมญานามท่ีมี 1 องคประกอบ.............................................................................  68 

 4 สมญานามท่ีมี 2 องคประกอบ.............................................................................  69 

 5 สมญานามท่ีมี 3 องคประกอบ.............................................................................  70 

 6 พยางค .................................................................................................................  89 

 7 การใชคํา..............................................................................................................  90 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



1 

บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 หนังสือพิมพ คือ ส่ิงพิมพท่ีรายงานขาวสาร ความรู ความบันเทิงแกประชาชนอยาง

สมํ่าเสมอ โดยมีการวิพากษวิจารณ วิเคราะห ตลอดจนนําเสนอแนวความคิดเห็นตางๆ ในรูปแบบ

ของขาว สารคดี และบทความ (ชนัญชี ภังคานนท  2548 : 17) หนังสือพิมพเปนส่ิงพิมพเพ่ือคนทุก

ระดับความรู ไมจํากัดผูอาน สามารถอานจบไดในระยะเวลาอันส้ันและอานไดทุกวัน ทุกสถานท่ี 

โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเสนอเรื่องราวท่ีมีความนาสนใจท่ัวไปอยางกวางขวาง หนังสือพิมพรายวันมี

การรายงานขาวตางๆ ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ นอกจากการเสนอขาวแลวหนังสือพิมพ

อาจมีเรื่องราวของนวนิยาย ภาพประกอบขาว ภาพประกอบเร่ืองราวตางๆ และภาพการตูนลอเลียน

เสียดสีการเมือง สังคม ขาวในหนังสือพิมพมีอิทธิพลและบทบาทตอบุคคล สังคมสวนรวมท้ังใน

ระยะส้ัน และระยะยาว ซ่ึงในระดับบุคคลนั้น ขาวหนังสือพิมพกอใหเกิดอารมณ ความคิดเห็น และ

เราความสนใจของผูอานเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณท่ีเปนขาว ในระดับสังคม ขาวหนังสือพิมพ

กอใหเกิดสาธารณมติ ซ่ึงสามารถสงผลไปยังการตัดสินใจดานนโยบายของผูบริหารองคการจนถึง

ผูบริหารประเทศ    

 ขาว คือ เหตุการณ ท่ีเพ่ิงเกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้น และมีความสําคัญท่ีจะสรางความ

สนใจแกผูอานเปนจํานวนมาก อีกท้ังใหขอเท็จจริง และขอคิดเห็นบางประการท่ีไดรับการรายงาน 

(จงจิต ศรีพรรณ 2524 : 71) โดยอาจจําแนกประเภทของขาวตามเนื้อหาของขาวได เชน ขาว

การเมือง ขาวเศรษฐกิจ ขาวธุรกิจ ขาวอุตสาหกรรม ขาวเกษตรกรรมและแรงงาน ขาวการศึกษา 

ขาวงานวิจัยและวิทยาศาสตร ขาวสังคมและสตรี ขาวบันเทิง และขาวกีฬา เปนตน 

 ขาวกีฬา คือ ขาวเฉพาะท่ีนําเสนอเกี่ยวกับวงการกีฬาทุกประเภท เพ่ือรายงานความ

เคล่ือนไหวตางๆ ของนักกีฬา ผูฝกสอน รวมท้ังความพรอมตางๆ ของกีฬาแตละประเภท โดยเนน

กลุมเปาหมายเฉพาะคนท่ีใหความสนใจและติดตามวงการกีฬาอยางตอเนื่อง ปจจุบันขาวกีฬามี

ความสําคัญไมนอยไปกวาขาวประเภทอ่ืน เพราะมีกีฬาหลายประเภทท่ีจัดการแขงขันตลอดท้ังป 

เชน การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ ลาลีกาสเปน กัลปโซซีรีสอาอิตาลี บุนเดสลีกกาเยอรมัน 

การแขงขันบาสเกตบอลเอ็นบีเอ การแขงขันอเมริกันฟุตบอล การแขงขันเทนนิส การแขงขันกอลฟ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 2

เปนตน นอกจากนี้กีฬายังเขาสูรูปแบบของธุรกิจอยางเต็มตัว เนื่องจากสามารถสรางรายไดเปน

จํานวนมากใหแกท้ังวงการกีฬาและวงการอื่น เชน เงินเดือนหรือเงินรางวัลท่ีนักกีฬาไดรับจากการ

แขงขัน การซ้ือขายนักฟุตบอลระหวางสโมสร การซ้ือขายสโมสรตางๆ และการเปนผูสนับสนุน

สโมสรกีฬาตางๆ ของบริษัทการคาเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจ เปนตน ดวยความสําคัญดังกลาว

ปจจุบันจึงมีหนังสือพิมพท่ีนําเสนอขาวกีฬาและเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับวงการกีฬาโดยเฉพาะ เชน 

หนังสือพิมพสตารซ็อกเกอร และหนังสือพิมพสปอรตพูล เปนตน 

 การนําเสนอขาวกีฬาและขาวประเภทตางๆ ในหนังสือพิมพมีลักษณะการใชภาษาท่ีมี

กฎเกณฑพิเศษแตกตางไปจากภาษาไทยมาตรฐานท่ีใชในหนังสือประเภทวชิาการหรือวรรณกรรม 

ความพิเศษของภาษาหนังสือพิมพอยูท่ีขอจํากัดในเรื่องพ้ืนท่ีและเง่ือนไขของเวลาท่ีตองการความ

รวดเร็ว ใหม สด รวมทั้งความตองการเราความสนใจของผูอาน ทําใหหนังสือพิมพตองคิดหาถอยคํา

ภาษาใหส่ือความหมายอยางรวดเร็ว นาสนใจ และเราอารมณใหผูอานท่ีมีอยูทุกระดับท่ัวประเทศให

มากท่ีสุด (วันดี ทองงอก 2534 : 4) บางครั้งอาจมีการใชภาษาท่ีนําไปสูความคิดในทางสองแงสอง

งาม เชน การใชภาษาสแลง คําผวน เปนตน มีการใชคําผิดความหมาย และยังมีการใชคําลอเลียน

เสียดสี คําหม่ินประมาทปรากฏอยูเสมอ ดังตัวอยาง 

 กิเลน หวิดดับไลเจาพัทยาหืด1-1 หรือ ฉลามชล โวเปดรังถลมบินหเยืองศึกเอเอฟซี  

(สยามกีฬารายวัน 2552 : 1)  

 จากตัวอยางขางตนจะเห็นวามีการใชภาษาเพ่ือกระตุนความสนใจของผูอานดวยการใช

คําวา หวิด  เปนการตัดคําจากคําวา หวุดหวิด หมายถึง ว . เฉียด จวนเจียน เกือบ หวิด ก็วา 

(พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) คําวา ดับ มีความหมายตามพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตสถานวา ก. สูญส้ินไป เชน วิญญาณดับ อนาคตดับ ส้ินแสง ซ่ึงในตัวอยางคําวา ดับ 

ไมไดหมายถึงการสูญส้ิน แตหมายถึง ความพายแพ เม่ือนําคําวา หวิดดับ มาประกอบกันจะหมายถึง 

การเกือบไดรับความพายแพ คําวา เจา หมายถึง ก. เลิกกันไป ไมไดไมเสีย (ภาษาการพนัน) 

(พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) ในตัวอยางขางตนคําวา เจา หมายถึง การ

เสมอโดยไมมีฝายใดฝายหนึ่งไดรับชัยชนะ คําวา หืด หมายถึง น. ช่ือโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

ชนิดหนึ่ง เกิดจากหลอดลมตอบสนองตอส่ิงเราอยางเฉียบพลันและรุนแรงกวาท่ีเกิดขึ้นในคนท่ัวไป 

ทําใหหลอดลมตีบแคบลงจนเกิดอาการหายใจไมสะดวก  หืดหลอดลม ก็เรียก (พจนานุกรม

อิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) คําวา หืด ในตัวอยางไมไดหมายถึง โรคหลอดลม

อักเสบ แตหมายถึงอาการเหนื่อยมากจนหายใจไมสะดวกจนหืดขึ้นคอ สวนคําวา รัง หมายถึง น. ส่ิง

ซ่ึงสัตวพวกนก หนู และแมลง เปนตน ทําขึ้นเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยกําบังและฟกไขเล้ียงลูก หรือ ก. 

แตง สราง ตั้ง แตในตัวอยางคําวา รัง ไมไดหมายถึง แตง สราง ตั้ง หรือ ท่ีอยูของสัตว (พจนานุกรม
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อิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) แตรังในท่ีนี้หมายถึง สนามท่ีใชในการแขงขันเม่ือทีม

ท่ีเปนเจาบานตอนรับการมาเยือนของทีมคูแขงขัน  เปนตน ภาษาหนังสือพิมพจะมีการสรางสรรค

คําใหมๆ เพ่ือเราความสนใจ ซ่ึงเปนขอแตกตางระหวางภาษาหนังสือพิมพกับภาษาไทยมาตรฐาน 

 นอกจากนี้มีการใชสมญานามในขาวเพ่ือกระตุนความสนใจของผูอาน คือคําวา กิเลน 

หมายถึง สโมสรเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ด ท่ีมีสัญลักษณเปนรูปกิเลน ผูตั้งสมญานามจึงนํา

สัญลักษณประจําสโมสรมาตั้งเปนสมญานาม คําวา ฉลามชล หมายถึง สโมสรชลบุรีเอฟซี มี

สัญลักษณเปนรูปปลาฉลาม จึงนําสัญลักษณประจําสโมสรมาตั้งสมญานาม ผนวกกับการท่ีสโมสร

ชลบุรีเอฟซี ตั้งอยูในพ้ืนท่ีของจังหวัดชลบุรี ผูตั้งสมญานามจึงนําลักษณะเดนท้ังสองประการมาต้ัง

เปนสมญานามของสโมสรแหงนี ้

 ลักษณะการใชภาษาท่ีพบมากและอาจกลาวไดวาเปนลักษณะเดนประการหนึ่งของ

ภาษาหนังสือพิมพคือการใชสมญานาม ซ่ึงเปนช่ือท่ีหนังสือพิมพตั้งใหแกบุคคล องคกร หรือ

ประเทศท่ีเปนขาว อันแสดงใหเห็นถึงการแสดงศิลปะการใชภาษาท่ีถายทอดไปยังผูอานอยางแยบยล 

ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะทําใหผูอานขาวกีฬารูสึกสนุกสนาน ผอนคลาย และเพ่ิมความเราใจใหผูอานสนใจกับ

ขาวกีฬามากขึ้น นอกจากนี้ยังเพ่ือเปนการหลีกเล่ียงการกลาวช่ือซํ้าไปซํ้ามาอีกดวย 

 สมญานาม หมายถึง น. สมญา และคําวา สมญา หมายถึง น. ช่ือท่ีตั้งให กรอนมาจากคํา

วา สมัญญา (พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) สุวรรณา งามเหลือ (2539, 

อางถึงในศิริพร ภักดีผาสุก 2549 : 243) ใหความหมายของสมญานามไววา “สมญานาม คือ นามท่ี

เปนคํา วลี หรือขอความท่ีใชเปนช่ือเรียกหรืออางถึงบุคคล ส่ิงของ ซ่ึงไมใชช่ือจริง” 

 สมญานามท่ีปรากฏในขาวไมมีกฎเกณฑท่ีแนนอนตายตัว เปนเพียงการตั้งตามความ

เหมาะสมของตัวบุคคลท่ีเปนขาว ซ่ึงท่ีมาของสมญานามอาจจะเกิดจากคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ

บางประการของบุคคลท่ีเปนขาว เชน รูปรางหนาตา พฤติกรรม อาชีพ ช่ือเลน ช่ือจริง ภูมิลําเนา จาก

การศึกษาของศิริพร ภักดีผาสุก  ศึกษาสมญานามของนักการเมือง พบวาสมญานามนักการเมืองจะมี

การนําลักษณะเดนบางประการออกมานําเสนอ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงบุคคลท่ีเปนขาวและเปนการ

เล่ียงการกลาวซํ้าไปซํ้าของบุคคลท่ีตกเปนขาว เชน 

 โฆษกสามสี หมายถึง นายไตรรงค สุวรรณคีรี มีท่ีมาจากตําแหนงหนาท่ีในฐานะโฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและจากความหมายของชื่อจริง 

 เติ้งเส่ียวหาร หมายถึง นายบรรหาร ศิลปอาชา มีท่ีมาจากเปนบุคคลท่ีมีรูปรางหนาตา 

และรูปลักษณะท่ีละมายนายเติ้งเส่ียวผิง อดีตผูนําประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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 นอกจากนี้พบวา สมญานามนักการเมืองมีขนาดกะทัดรัดและสามารถส่ือความหมายได

อยางลึกซ้ึง  นอกจากนี้การใชถอยคําหรือการอางถึงตัวบุคคลท่ียังสะทอนภาพลักษณของ

นักการเมือง และชวยเพ่ิมสีสันใหวาทกรรมการเมือง 

 สวนสมญานามในการนําเสนอขาวกีฬานั้น นับวาเปนกลวิธีการใชภาษาในการนําเสนอ

ขาววิธีหนึ่ง ท่ีพบมาก และหลากหลาย โดยท่ัวไปขาวกีฬามักตั้งสมญานามใหแกนักกีฬาประเภท

ตางๆ โดยจะลักษณะเดนของบุคคลมาใชในการส่ือถึงนักกีฬาคนนั้นๆ เชน สมรักษ คําสิงห อดีต

นักกีฬาชกมวยสากลสมัครผูไดรับเหรียญทองโอลิมปกมีสมญานามวา “โมอมตะ” ซ่ึงเปนลักษณะ

เดนของสมรักษ เพราะเม่ือเวลาท่ีนักขาวสัมภาษณเสร็จสมรักษจะพูดวา ไมไดโมหรืออาจนํา

คําศัพทท่ีเกี่ยวของกับชนิดของกีฬามาประกอบเปนสมญานาม เชน สตีฟ เดวิด มีสมญานามวา 

“เทพบุตรคิวทอง” คําวา คิว หมายถึงไมคิวซ่ึงเปนอุปกรณท่ีใชในการแขงขันสนุกเกอร สวนสมญา

นามของสโมสรกีฬามักจะนําสัญลักษณประจําสโมสรนั้นๆ มาตั้งเปนสมญานาม เชน สโมสรอาร

เซนอล มีสมญานามวา “ปนใหญ” มีท่ีมาจากสัญลักษณประจําสโมสรท่ีเปนรูปปนใหญ หรือ ทีม

ชาติอังกฤษ มีสมญานามวา “สิงโตคําราม” ซ่ึงมาจากสัญลักษณของทีมท่ีเปนรูปสิงโตกําลังทํา

ทาทางคําราม 3 ตัววางเรียงกัน เปนตน  

 การศึกษาสมญานามวงการกีฬามีผูศึกษาไมมาก เนตรทราย มณีโชติ (2544) ไดศึกษา

สมญานามในขาวและรายการกีฬาทางส่ือมวลชนไดแก โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมและจัดประเภทวิธีการใหสมญานาม และการส่ือความหมาย เปรียบเทียบ

การใชสมญานามเพ่ือการส่ือสาร โดยมีขอสรุปประการหนึ่งวา องคประกอบของคําตางๆ ท่ีนํามาใช

เปนสมญานามน้ันลวนเปนคุณสมบัติทางใดทางหนึ่งท่ีเปนเอกลักษณหรือจุดเดนของบุคคลหรือส่ิงท่ี

ไดรับสมญานาม การตั้งสมญานามท่ีมีองคประกอบในการสรางมาจากพฤติกรรมหรือลักษณะเดนๆ 

ประการใดประการหนึ่งของบุคคลหรือส่ือท่ีเปนขาว จะแสดงใหเห็นถึงความคิด จินตนาการ ทัศนคติ

ในแงบวกและลบของผูตั้งสมญานาม รวมไปถึงความสัมพันธระหวางส่ือมวลชนกับแหลงขาว 

อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวางานวิจัยของเนตรทราย ยังมีประเด็นบางอยางท่ีนาศึกษาเพ่ิมเติมตอไป 

เนื่องจากผูวิจัยคิดวาสมญานามปจจุบันอาจจะมีองคประกอบมากกวา 1 องคประกอบตางจากท่ีเนตร

ทรายระบุไว ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยนํารองในรายวิชา 411 463 ภาษาไทยกับการส่ือสารมวลชน 

ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 โดยเก็บขอมูลสมญานามของวงการกีฬาฟุตบอลจาก

หนังสือพิมพสยามกีฬารายวนั เพ่ือท่ีจะศึกษาองคประกอบของสมญานามและการใชภาษาในการ

สรางสมญานามของวงการกีฬาฟุตบอล  ผลการศึกษาสมญานามวงการกีฬาฟุตบอลพบวา

องคประกอบในการสรางสมญานามมีมากกวา 1 องคประกอบ และสามารถมีไดมากถึง 3 

องคประกอบ เชน  
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 สมญานามที่มี 1 องคประกอบ หมายถึง สมญานามท่ีมีท่ีมาและความหมายของคํา

ท่ีนํามาประกอบเปนสมญานามเพียงองคประกอบเดียว เชน  

ตราสัญลักษณ หมายถึง ตราสัญลักษณประจําทีม หรือสโมสรกีฬานั้นๆ  เชน 

 คางคาว หมายถึง สโมสรบาเลนเซีย 

 สโมสรบาเลนเซีย เปนสโมสรฟุตบอลประเทศสเปน มีตราสัญลักษณ

ประจําสโมสรเปนรูป คางคาว จึงไดนําตราสัญลักษณดังกลาวมาตั้งเปนสมญานาม 

ลักษณะเดน หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการกระทํา บุคลิกภาพของ 

บุคคลหรือส่ิงท่ีไมใชบุคคล ท้ังนี้หมายรวมถึงลักษณะเดนท่ีปรากฏออกมาใหเห็นโดยตรง และ

ลักษณะเดนท่ีเปนการเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืนท่ีคนรูจักโดยท่ัวไป เชน 

 จอมโหด หมายถึง  ทีมชาติอุรุกวัย  

 ทีมชาติอุรุกวัย เปนทีมฟุตบอลในทวีปอเมริกาใต มีสไตลการเลน

ฟุตบอลท่ีหนักหนวงรุนแรงซ่ึงถือเปนลักษณะเดนของทีม ผูตั้งสมญานามจึงไดนําลักษณะเดน

ดังกลาวมาตั้งเปนสมญานาม เปนตน 

สมญานามที่มี 2 องคประกอบ หมายถึง สมญานามท่ีนําคําท่ีมีท่ีมาและความหมาย 

สองประการมาประกอบกัน  

   ตําแหนง + ลักษณะเดน 

ตําแหนง หมายถึง ตําแหนงหรือหนาท่ีท่ีนักกีฬาไดรบัมอบหมายในกีฬาแตละ 

ชนิด สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยตําแหนง และ ลักษณะเดน มาประกอบกันเปนสมญานาม 

เชน  

กองกลาง + พรสวรรค หมายถึง  ริคารโด กากา 

   ริคารโด กากา กองกลางสโมสรรีลมาดริด ของประเทศบราซิล เลน

ฟุตบอลในตําแหนงกองกลางตัวรุก และมีลักษณะเดนเชิงเปรียบเทียบความสามารถอันยอดเย่ียมใน

การเลนฟุตบอลของเขาท่ีเกิดจากพรสวรรคของเขา จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึง

แทนบุคคล 

ตราสัญลักษณ + ลักษณะเดน 

สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยตราสัญลักษณ + ลักษณะเดน มาประกอบกัน 

เปนสมญานาม  

กิเลน + ผยอง  หมายถึง  สโมสรเมืองทองฯยูไนเต็ด 

   สโมสรเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ด เปนสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยมี

ตราสัญลักษณประจําสโมสรเปนรูปตัวกิเลน ซ่ึงคําวากิเลนมีความหมายวา น. ช่ือสัตวในนิยายจีน, 
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ตามตําราของจีนวา หัวเปนมังกร มีเขาออน ๑ เขา ตัวเปนกวาง ตีนมีกีบเหมือนมา หางเปนพวง.

(พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) สวนคําวา ผยอง มีความหมายวา ก. เผน

โผน; ลําพอง, เยอหยิ่ง, ฮึกเหิม. ซ่ึงเปนลักษณะเดนของสโมสรนี้ท่ีสามารถกาวขึ้นมาสูลีกสูงสุดของ

ประเทศไทยไดอยางรวดเร็วและควาแชมปฟุตบอลลีกในประเทศไทยได 2 สมัยติดตอกัน  

สมญานามที่มี 3 องคประกอบ หมายถึง สมญานามท่ีนําองคประกอบของคําจากท่ีมา 

และความหมายของคํา จากสามองคประกอบมาประกอบกัน มาใชในการส่ือความหมายถึงสมญา

นามนั้นๆ  

   ลักษณะเดน + ลักษณะเดน + ชื่อ 

สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยลักษณะเดน  ลักษณะเดน และ ช่ือ เชน 

  หองเคร่ือง + ตัวเกง + ทีมชาติสเปน หมายถึง       ซาบี เอรนานเดช 

สมญานามประเภทนี้ไดนําลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบตําแหนง 

กองกลางของทีมเหมือนหองเครื่องหรือหัวใจสําคัญของทีมท่ีทําหนาท่ีเช่ือเกมรุกและเกมรับของทีม 

มารวมกับคําวา ตัวเกง ท่ีลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบความสามารถในกีฬาฟุตบอลของซาบี เอร

นานเดช และคําวา ทีมชาติสเปน ท่ีเปนช่ือเรียกของประเทศสเปน จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบ

ดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล เปนตน สวนเรื่องการใชภาษาพบวามีการสรางสรรคคําท่ีนาสนใจ เชน การ

ใชคําทับศัพท การใชอักษรยอ การใชคําเปรียบเทียบ ในการประกอบสรางสมญานาม 

 ผลการศึกษาสมญานามวงการกีฬาฟุตบอลทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาสมญานามของ

วงการกีฬาใหหลากหลายและกวางย่ิงขึ้น ผูวิจัยจึงเลือกหนังสือพิมพสยามกีฬารายวันซ่ึงเปน

หนังสือพิมพฉบับเดียวท่ีนําเสนอขาวครอบคลุมเกี่ยวกับวงการกีฬาเกือบทุกประเภทท่ัวโลก มาใช

ในการวิเคราะหสมญานามท่ีปรากฏในการนําเสนอขาวกีฬาประเภทตางๆ เพ่ือศึกษาลักษณะของ

สมญานามวงการกีฬาในดานองคประกอบและการใชภาษา โดยการศึกษาสมญานามคร้ังนี้ผูวิจัย

ตองการหาคําตอบเกี่ยวกับองคประกอบในการสรางสมญานามวา สมญานามวงการกีฬาปจจุบัน

สามารถมีองคประกอบมากกวา 1 องคประกอบไดหรือไม อีกท้ังการใชภาษาในการสรางสมญา

นามวงการกีฬามีวิธีการสรางและความนาสนใจอยางไร อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาเรื่อง

สมญานามตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาองคประกอบของสมญานามท่ีปรากฏในหนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน  

 2. เพ่ือศึกษากลวิธีการใชภาษาของสมญานามท่ีปรากฏในหนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน  
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สมมติฐานของการศึกษา 

 1. สมญานามสวนใหญมีองคประกอบ 2 องคประกอบ 

 2. กลวิธีการใชภาษาของสมญานามสวนมากใชคําทับศัพท 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ศึกษาสมญานามของวงการกีฬาท่ีปรากฏในหนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน ระหวาง

วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2552 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2553 รวมระยะเวลา 6 เดือน 

 2. ศึกษาสมญานามรวมท้ังส้ิน 28 ชนิด คือ ฟุตบอล บาสเกตบอล กรีฑา มวย กอลฟ 

เทนนิส โบวล่ิง แบดมินตัน วายน้ํา มอเตอรไซค ปงปอง รักบ้ี อเมริกันฟุตบอล จักรยาน ฟุตซอล 

วอลเลยบอล สนุกเกอร ยกน้ําหนัก  ตะกรอ เทควันโด เปตอง เจ็ตสกี ขี่มา ยิงปน เพาะกาย 

แฮนดบอล วินดเซิรฟ และยิงธนู รวมสมญานามท่ีใชในการศึกษาท้ังส้ิน 477 คํา 

 

ขอตกลงเบื้องตน 

1. ในการศึกษาครั้งนี้จะใชการเขียนตัวสะกดการันตของสมญานามตามท่ีปรากฏใน 

หนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน 

2. ในการเขียนคําทับศัพทท่ีไมใชสมญานาม ผูศึกษาจะเขียนตามหลักเกณฑของ 

ราชบัณฑิตยสถาน 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

 1. ศึกษา คนควา รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

 1.1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใชภาษาหนังสือพิมพ 

 1.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสมญานาม 

 2.  รวบรวมขอมูลจากการเก็บสมญานามที่ปรากฏในหนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน

ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ.2552 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 

 3.  นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาจัดจําแนกหมวดหมูท่ีตองการจะศึกษา 

 3.1 นําขอมูลมาจําแนกตามวงการกีฬาท้ังหมด 28 วงการ  

 3.2 นําขอมูลของแตละวงการกีฬามาจําแนก  

 4. วิเคราะหองคประกอบของสมญานาม  

 5. วิเคราะหกลวิธีการใชภาษาของสมญานาม 

 6. สรุปผล อภิปราย ขอเสนอแนะ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 วงการกีฬา หมายถึง ประเภทของกีฬา ชนิดของกีฬา รวมทั้งนักกีฬา ผูฝกสอน ทีมหรือ

สโมสร และประเทศท่ีเกี่ยวของกับกีฬาแตละประเภท  

 สมญานาม หมายถึง ช่ือท่ีนักขาวกีฬาในหนังสือพิมพตั้งใหแกวงการกีฬา โดยไมใชคํา

เรียกอยางเปนทางการ และช่ือจริง นามสกุลจริงของบุคคล 

 องคประกอบของสมญานาม หมายถึง ท่ีมาและความหมายของคําท่ีนํามาประกอบกัน

เปนสมญานาม หากมีท่ีมาและความหมายแตกตางกันถือเปนคนละองคประกอบ 

 

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 

 1. ทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับท่ีมาท่ีนํามาสรางเปนสมญานามของนักกีฬาท่ี

ปรากฏในหนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน 

 2. ทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาของสมญานามท่ีปรากฏตามหนา

หนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน 

 3. ผลท่ีไดรับจากการวิจัยสามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับอางอิงในงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของในอนาคตได 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ผูวิจัยไดแบงเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของออกเปน 2 สวน ไดแก เอกสารและงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวของท่ีเกี่ยวกับขาวหนังสือพิมพ และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสมญานาม มีดังตอไปนี ้

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับขาวหนังสือพิมพ 
 ยงยุทธ พูพะเนียด (2532) ทําวิทยานิพนธเรื่อง “ลักษณะของภาษาที่ใชในการบรรยาย

ขาวกีฬาท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ และนิตยสารกีฬาภาษาไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห

ลักษณะภาษาที่ใชในการบรรยายขาวกีฬาซ่ึงปรากฏในหนังสือพิมพท่ัวไปและหนังสือพิมพ และ

นิตยสารกีฬาโดยเฉพาะ 

 ผลการวิจัยสรุปไววา ลักษณะของภาษาท่ีใชในการบรรยายขาวกีฬา ผูเขียนขาวใชกลวิธี

หรือเทคนิคเฉพาะท่ีสําคัญๆ อันทําใหขาวกีฬามีลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากภาษาปกติคือ 

เทคนิคดานเสียง ไดแก การใชคําเลียนเสียง การใชคําแสดงเสียงของเหตุการณ การใชคําคลองจอง 

เทคนิคดานหนวยคําไดแก การซํ้าคํา การซอนคํา การตัดคําใหส่ัน ดานคําศัพทเชน การใชคําสแลง 

การใชสมญานามและช่ือเลน เทคนิคดานรูปประโยคไดแก การใชประโยคท่ีมีสกรรมกริยาแตกรรม

ไมปรากฏ ประโยคท่ีขึ้นตนดวยกริยา การเรียงคําท่ีไมปกติ การบอกจํานวนโดยไมใชลักษณนาม 
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และการใชโครงสรางท่ีเปนท่ียอมรับวาเปนสํานวนตางประเทศ นอกจากนี้ยังพบอีกวา ในกีฬาตาง

ประเภทกันผูเขียนบรรยายขาวกีฬาใชกลวิธีตางๆมากนอยตางกันกีฬาท่ีใชกลวิธีตางๆมากท่ีสุด 

ไดแก ฟุตบอล และมวย ซ่ึงเปนกีฬาท่ีไดรับความนิยมในสังคมไทยปจจุบันสูงสุด และท่ีใชนอย

ท่ีสุดไดแก วิ่งแขง ยกน้ําหนกั วินเซิรฟ และแฮนดบอล และประการสุดทายในส่ือส่ิงพิมพตางชนิด

กันกลวิธีท่ีใชบรรยายกีฬาก็ตางกันดวยกลาวคือ หนังสือพิมพเรื่องกีฬาโดยเฉพาะใชกลวิธีดังกลาว

มากกวาหนังสือพิมพรายวันท่ัวไป 

 วราภรณ มีนมณี (2533) ทําวิจัยเรื่อง “การใชภาษาพาดหัวขาวกีฬาจากหนังสือพิมพ

สยามกีฬารายวัน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบของการเขียน การใชภาษา ลักษณะคําตางๆ 

รวมถึงท่ีมาของคําและการส่ือความหมายของคํา การใชเครื่องหมายตางๆ และช้ีใหเห็นขอดีและ

ขอบกพรองของการใชภาษาในการเขียนพาดหัวขาวกีฬารวมถึงอิทธิพลของการใชภาษาและคํา

ตางๆ ท่ีมีผลตอการใชภาษาของคนในสังคม 

 ผลการศึกษาสรุปไววา รูปแบบของการพาดหัวขาวมีท้ังส้ิน 8 รูปแบบคือ ครอสไลน 

แบบดับเบ้ิลครอสไลน แบบสกายไลน แบบแบนเนอร และแบบพิเศษคือ แบบหัวขาวลอมกรอบ มี

การลอมกรอบสองดาน การลอมกรอบสามดาน และการลอมกรอบส่ีดาน ดานการใชภาษาแบง

ออกเปน 3 ประเภทคือ  

1. การเลือกใชคํา พบ 9 ชนิด ไดแก คําสแลง คําภาษาปาก คําทับศัพท คํายอและอักษร

ยอ คํากํากวม คําผิดความหมาย คําท่ีเปนสัญลักษณ คําท่ีใชในวงการกีฬาและช่ือกีฬา และคําท่ีเปน

ช่ือเฉพาะ การเขียนประโยค 

2. การเขียนประโยค จําแนกได 6 ชนิด คือ ประโยคท่ีขาดหนวยประธาน ประโยคท่ี

ขาดหนวยกริยา ประโยคท่ีขาดหนวยกรรม ประโยคขาดลักษณนาม ประโยคขาดคําเช่ือม และ

ประโยคไมชัดเจน 

3. การใชเครื่องหมายวรรคตอน จากการศึกษามีท้ังหมด 9 เครื่องหมายคือ อัญประกาศ 

สัญประกาศ มหัพภาค จุลภาค ยตัิภังค อัศเจรีย ปรัศนี ไปยาลนอย และไมยมก 

 นอกจากนี้ไดศึกษาสาเหตุความบกพรองและคุณสมบัติท่ีดีของภาษาพาดหัวขาว รวมทั้ง

การศึกษาถึงความสําคัญและอิทธิพลของการใชภาษาพาดหัวขาวในหนังสือพิมพท่ีมีตอคนในสังคม 

พบวาการใชภาษาในพาดหัวขาวนี้มีอิทธิพลอยางมากตอคนในสังคมโดยเฉพาะเด็กวัยรุน เด็กมัก

จดจําและนําเอามาใชในชีวิตประจําวัน โดยไมทราบวาส่ิงท่ีนํามาใชนั้นถูกหรือผิดอยางไร 

 จะเห็นไดวาการใชภาษาในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพมีอิทธิพลอยางมาก ในการ

ใชภาษา ประโยค คํา และเครื่องหมายวรรคตอน โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานการใชคํา มีอิทธิพลตอ

การพูดของคนในสังคมอยางสูง ดังนั้นผูเขียนพาดหัวขาวควรจะคํานึงถึงความถูกตองของการใช
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ภาษาใหมากกวานี้เพราะภาษาท่ีใชในการพาดหัวขาวจากหนังสือพิมพ จะมีความแตกตางจากภาษา

มาตรฐานอยูเปนอันมาก ท้ังนี้เพราะหนังสือพิมพเปนวรรณกรรมเรงดวน ตองพิมพจําหนายทุกวัน

จึงทําใหภาษาของหนังสือพิมพไมสามารถใชไดอยางถูกตองตามกฎเกณฑไวยากรณไทยไดอยาง

สมบูรณแตจะตองใชภาษาใหกระชับ ส้ันและมีความหมาย สามารถส่ือใหผูอานเขาใจได 

 ศศิธร ทัศนัยนา (2535) ทําวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาลักษณะภาษาของขาวบันเทิงใน

หนังสือพิมพรายวันภาษาไทย ป พ.ศ.2531” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะการใชภาษาท่ีใช

ในการเสนอขาวบันเทิงในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย ป พ.ศ.2531 

 ผลการวิจัยสรุปไววา ภาษาของขาวบันเทิงในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยมีลักษณะ

เฉพาะท่ีเดนและนาสนใจหลายประการ ในดานการใชคําเรียกช่ือ การใชศัพทเฉพาะการใชสํานวน

ใหม การใชสมญานาม การใชสมญานามนั้นจะทําใหขาวมีถอยคําลักษณะตางๆ กันมีความ

หลากหลายทําใหนาสนใจ นอกจากนี้ การตั้งสมญานามแปลกๆ ยังทําใหผูอานขาวจดจําลักษณะ

เดนของผูท่ีเปนขาวนั้นไดเปนพิเศษอีกดวย ลักษณะรูปแบบภาษาท่ีผูเขียนขาวใชไมแตกตางจาก

ภาษาท่ัวไปเพียงแตไดเพ่ิมภาษาท่ีมีลักษณะพิเศษ ไดแก การใชคําท่ีมีสัมผัสคลองจอง การใชคํา

ซอน 4 พยางค การใชคําซํ้า การใชคําขยายพิเศษ การใชคําภาษาปาก การใชคําภาษาตางประเทศ 

และการใชคําในบริบทท่ีตางไปจากปกติ รูปแบบของประโยคและการใชหนวยประโยคแตกตาง

จากภาษามาตรฐานบาง เชน ใชประโยคท่ีมีการสับเปล่ียนตําแหนงหนวยประโยค ละหนวยประโยค

บางหนวยใชรูปประโยคกรรมวาจก หรือประโยคขนานความ ใชประโยคท่ีมีสํานวนแปลภาษา

ตางประเทศใชนามวลีบอกจํานวนท่ีเปล่ียนรูปแบบ ใชกริยาวลีแทนกริยาและใชบุพบทโดยไม

จําเปน นอกจากนี้ยังมีการใชสํานวนและภาพพจนดวย 

 ทรรศนีย ไชยศรี  (2538) ทําสารนิพนธเรื่อง “การใชถอยคําในการเขียนขาวการแขงขัน

ฟุตบอลโลก 1994 ท่ีปรากฏในหนังสือพิมพรายวัน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมถอยคําท่ีใชใน

การเขียนขาว วิเคราะหลักษณะของถอยคํา ท่ีมาและปจจัย การสรางคํา และนํ้าเสียงในการใชถอยคํา

ในการเขียนขาวการแขงขันฟุตบอลโลก 1994 ท่ีปรากฏในหนังสือพิมพรายวัน 

 ผลการศึกษาสรุปไววา ถอยคําภาษาในการเขียนขาวการแขงขันฟุตบอลโลก 1994 ท่ี

ปรากฏในหนังสือพิมพรายวัน มีลักษณะหลายประการท่ีแตกตางไปจากภาษาปกติท่ัวไปอยาง

เดนชัดในดานเสียงของคํามีการใชคําเลียนเสียงและคําคลองจองทําใหผูอานเกิดอารมณรวมกับขาว 

และทําใหผูเขียนขาวและผูอานใกลชิดกันมากขึ้น ในดานหนวยคํา มีการใชคําซํ้า คําซอน และการ

ตัดคําทําใหผูอานเกิดจินตภาพไปตามขาวท่ีนําเสนอรวมท้ังเกิดอารมณคลอยตามเหตุการณท่ี

บรรยายในขาวไดดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังแสดงใหเห็นถึงความไพเราะของภาษาท่ีเกิดจากการนําคํา

มาซํ้าและซอนกัน ทําใหไดความหมายท่ีเดนชัดขึ้นอีกดวย 
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 ในดานการส่ือความหมายของคําศัพท มีการนําศัพทซ่ึงมีระดับของคําสูงกวามาใช

รวมกับภาษาปกติ การใชคําสแลง การใชคําสมญานาม คําฉายานามและช่ือเลน การใชคําขยายเพ่ือ

บงบอกลักษณะของการแขงขัน การใชคํายืมภาษาตางประเทศ การใชคําศัพทเทคนิค การใชคําท่ีมี

ความหมายรุนแรงเกินจริง การใชคําท่ีมีความหมายบอกการเปรียบเทียบ การใชคําในบริบทท่ีแปลก

ไปจากภาษาปกติ การใชคําลักษณะนามที่แปลกและผิดไปจากลักษณะท่ีใชตามปกติ การใชคําไม

สุภาพในการเสนอขาว และการใชภาษาถ่ิน 

 เม่ือพิจารณาท้ังหมดพบวาคําลักษณะตางๆดังกลาวมีลักษณะแปลกใหม กะทัดรัด แตได

ดึงดูดความสนใจและเราความอยากรูของผูอานไดดี ลักษณะเดนท่ีปรากฏในการเขียนขาวการ

แขงขันครั้งนี้ก็คือ การคิดคําใหมขึ้นใชเปนจํานวนมากเพ่ือสะดวกท้ังแกตัวผูเขียนขาวเองและผูอาน 

และมุงใหความตื่นเตนเราใจ ตลอดจนเพ่ือความสะดวกในการเรียกและการจดจําแกผูอานแมวาคําท่ี

คิดขึ้นใหมเหลานี้จะมีลักษณะและการใชแตกตางไปจากภาษาปกติและหลักภาษาท่ีถูกตอง แตก็

เปนถอยคําท่ีไดรับการยอมรับจากท้ังผูเขียนขาวและผูอานอยางแพรหลาย สวนการใชคําศัพทท่ีเคย

ปรากฏในการเสนอขาวกีฬาท่ัวๆ ไป ก็ยังคงมีใชกันอยูตามปกติ 

 ลักษณะสุดทายท่ีไดรับจากการศึกษาคือการใชกลุมคําท่ีเปนสํานวนปรากฏในการเขียน

ขาวการแขงขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ดวย มีการบัญญัติสํานวนท่ีแปลกใหมขึ้นใชในการเขียนขาวการ

แขงขันครั้งนี้โดยเฉพาะ ทําใหขาวนั้นนาสนใจ ตลอดจนเพ่ิมความสละสลวยและความไพเราะใหแก

ขาวไดเปนอยางดีอีกดวย 

 จารุลักษณ นุตะวานิช (2548) ทําวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหการใชภาษาใน

ขาวอาชญากรรมจากหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย พ .ศ.2542-2546 : คําและสํานวน” โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหการใชภาษาเกี่ยวกับลักษณะและความหมายของคําและสํานวนใน

ขาวอาชญากรรม และอิทธิพลของสังคมท่ีมีตอการใชคําและสํานวนในขาวอาชญากรรม 

 ผลการวิจัยสรุปไววา การใชคําลักษณะตางๆ แบงเปนการใชคําตามการสรางคําไดแก 

คําประสม คําผสาน คําซอน การใชคําตามการใชภาษา ไดแก การใชคํากริยา คําขยาย คําแสดงเสียง 

คําสมญานามหรือฉายา คําภาษาปาก และคําหลาก ซ่ึงลักษณะการใชคําเหลานี้ชวยทําใหผูอานเขาใจ

ลักษณะของภาษาขาวอาชญากรรมโดยท่ัวไป ผลการศึกษาการใชคําในขาวอาชญากรรมสามารถ

แบงคําศัพทออกเปนคําศัพทเฉพาะขาวอาชญากรรมและคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับขาวอาชญากรรม

เพราะบริบท นอกจากนี้ยังไดศึกษาการเปล่ียนแปลงความหมายของคําพบวามีลักษณะเปน

ความหมายกวางออกท้ังส้ิน 

 ดานการใชสํานวนพบวามีการใชสํานวนท่ีส่ือถึงขาวอาชญากรรมโดยเฉพาะที่เปน

สํานวนเกามีจํานวนนอยกวาสํานวนใหมและมีการดัดแปลงสํานวนเกาบางสํานวนเพื่อใหส่ือ
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ความหมายไดดีขึ้น สวนการเปล่ียนแปลงความหมายของสํานวนพบวามีลักษณะเชนเดียวกับคําคือ

มีความหมายกวางออกท้ังส้ิน และเม่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการใชคําและสํานวนในขาว

อาชญากรรมกับสังคมพบวาการใชคําและสํานวนกับสังคมตางมีอิทธิพลตอกันและกัน 

 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสมญานาม 

 วันดี ทองงอก  (2534) ทําวิทยานิพนธเรื่อง “สมญานามในหนังสือพิมพไทยรัฐชวงเวลา 

พ.ศ.2523-2531” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความเขาใจในลักษณะการสรางการใชสมญานามใน

หนังสือพิมพรายวัน หนาท่ีและอิทธิพลท่ีมีตอสังคมและตอปจเจกบุคคล 

 ผลการวิจัยสรุปไววา หนังสือพิมพใหสมญานามกับกลุมเปาหมายท่ีเปนบุคคล ท่ีเปน

กลุมเปาหมายหลักและมีขนาดใหญ และกลุมเปาหมายท่ีเปนวัตถุส่ิงของ และสัตว โดยมีท่ีมาของ

การกําหนดช่ือจากลักษณะเฉพาะของหนังสือพิมพเอง ท่ีมาของช่ือท่ีเกิดขึ้นมีวิธีการส่ือความหมาย

จากแนวความคิดสวนตัวของผูตั้งช่ือ ผานการใชภาษาเปรียบท่ีใหความหมายแอบแฝง การทําความ

เขาใจจําเปนตองทราบและเขาใจแนวคิดของตัวผูตั้งช่ือ และบริบทของขาวท่ีเปนสภาพวัฒนธรรม

เดียวกันของผูตั้งและผูอาน การคงอยูของสมญานามแตละช่ือจากการวิเคราะหพบวาขึ้นอยูกับ

เง่ือนไข 3 ประการ คือ 1. ส่ิงท่ีตกเปนขาว 2. บทบาทของส่ิงท่ีไดรับสมญานาม และ 3. ระยะเวลา

ของการเปนขาว 

 สวนผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการตั้งสมญานามในบริบทของสังคม และปจเจกบุคคล 

พิจารณาไดวา หนังสือพิมพ คือ ผูสรางผลกระทบตามหนาท่ีของส่ือมวลชนท่ีตองระมัดระวังภัยให

คนในสังคมและมีอิทธิพลตอสังคมรวมในอันท่ีจะคงไวซ่ึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับบรรทัดฐาน

ทางสังคม และเปดโปงพฤติกรรมเบี่ยงเบนใหเปนท่ีประจักษ และมีอิทธิพลตอปจเจกบุคคลดานการ

ให หรือลดสถานภาพบุคคลท่ีไดรับผลจากช่ือโดยตรงไดยอมรับการใหสมญานามของหนังสือพิมพ

เปน 2 ลักษณะ คือ ยอมรับแบบไมคิดโตแยง และแบบไมเต็มใจมีการตอตานอยูในตัวเอง 

 เนตรทราย มณีโชติ (2544) ทําวิทยานิพนธเรื่อง “สมญานามในขาวและรายการกีฬาทาง

ส่ือมวลชน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความเขาใจลักษณะการใชสมญานามในขาวและรายการ

กีฬาทางส่ือมวลชน 

 ผลการวิจัยสรุปไววา ในขาวและรายการกีฬา มีการใหสมญานามแกปจเจกบุคคล คณะ

บุคคล องคกรกีฬา ประเทศหรือสถานท่ี และเหตุการณตางๆ การตั้งสมญานามซ่ึงมีองคประกอบมา

จากพฤติกรรมหรือลักษณะเดนๆประการใดประการหนึ่งของบุคคลหรือส่ือท่ีเปนขาว จะแสดงให

เห็นถึงความคิด จินตนาการ ทัศนคติในแงบวกและลบของผูตั้งสมญานาม รวมไปถึงความสัมพันธ

ระหวางส่ือมวลชนกับแหลงขาว 
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 การใชสมญานามทางส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ และส่ือหนังสือพิมพนั้นแตกตางกัน ขึ้นอยู

กับทักษะการใชภาษา ชนิดกีฬา บริบท รปูแบบเนื้อหา ประเภทของส่ือ และธรรมชาติของส่ือ 

 ศิริพร ภักดีผาสุก  (2546) เขียนบทความเรื่อง“สมญานามนักการเมือง” การละเลนทาง

ภาษาเพ่ือวิจารณการเมืองไทยของส่ือมวลชน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา การ “เลน” กับภาษาใน

การสรางสมญานามนักการเมือง บทบาทหนาท่ีของสมญานามนักการเมือง และ กลวิธีท่ีเอ้ือให

สมญานามนักการเมืองสามารถทําหนาท่ีเปนเคร่ืองมือสําหรับการวิจารณการเมือง  

 ผลการศึกษาสรุปไววา การ “เลน” กับภาษาท้ังในดานรูปภาษาและความหมายทําให

สมญานามนักการเมืองมีลักษณะเดนนาสนใจ และเอ้ือตอบทบาทหนาท่ีของสมญานาม นอกจากจะ

เปนถอยคําสําหรับเรียกหรืออางอิงถึงตัวบุคคลแลว สมญานามนักการเมืองยังสะทอนภาพลักษณ

ของนักการเมือง ชวยเพ่ิมสีสันใหวาทกรรมการเมือง และท่ีสําคัญสามารถใชเปนเครื่องมือวิจารณ

การเมืองได  

 การวิจารณการเมืองโดยการตั้งสมญานามนักการเมืองนั้น ทําไดโดยอาศยักลวิธีท่ีสําคัญ

สองประการ คือการสรางกรอบการตีความแบบ “ลอกันเลน” ไมจริงจัง และการแสดงทัศนคติ

วิพากษวิจารณโดยออมและอยางแยบยลผานกลวิธีทางภาษา  

 สมญานามเปนลูกเลนทางภาษาท่ีส่ือมวลชนใชเปนเครื่องมือในการนิยามหรือใหคํา

จํากัดความนักการเมือง และวิพากษวิจารณการทํางานและพฤติกรรมของนักการเมืองไปในตัว 

ลักษณะภาษาที่ไมเปนทางการท่ีเกิดจากการ “เลน” กับภาษาสรางกรอบในการตีความแบบท่ีเนน

ความสนุกสนาน ทีเลนทีจริง มาจริงจัง ซ่ึงเปน “เกราะ” ปองกันตัวใหแกส่ือมวลชนไดดีพอสมควร 

ความสนุกสนานแบบ “ลอกันเลน” ชวยลดความรุนแรงในระดับผิวของการวิพากษวิจารณลงไปได 

ทําใหผูเปนเปาหมายโจมตีอาจจะยอมรับการวิจารณนั้นไดมากกวาการวิจารณโดยใชภาษาแบบ

เปดเผยตรงไปตรงมา ภายในกรอบการตีความแบบ “ลอกันเลนเพ่ือความสนุกสนาน” การเลนสนุก

กับภาษาทําใหส่ือมวลชนสามารถละเลยความเหล่ือมลํ้าทางดานอํานาจระหวางส่ือมวลชนกับ

นักการเมืองไดช่ัวขณะ ท้ังนี้เพราะวาความ “สนุก” เปนส่ิงท่ีตองเกิดควบคูกับความเทาเทียมและ

ความสนิทสนม 

 การยอมรับการวิจารณในรูปแบบท่ีเนนการสนุกกับภาษาก็หมายถึงการยอมรับการ

ตอรองอํานาจของส่ือมวลชนไปในตัว การตอรองอํานาจดังกลาว แมจะเกิดขึ้นเพียงช่ัวขณะและมี

ขอบเขตจํากัด แตก็มีความหมายไมนอยเพราะเปนชองทางเล็กๆ ในการทวงคืนอํานาจจาก

นักการเมืองผานพลังของการใชภาษาอันเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนและส่ือมวลชนไทย 

 ศิริพร ภักดีผาสุก (2549) เขียนบทความเรื่อง “ความแหวกแนวและอารมณขันของ

สมญานามนักการเมืองไทยในส่ือมวลชน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแหวกแนวของสมญา
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นามนักการเมืองนั้นมีลักษณะอยางไรและเกิดขึ้นไดอยางไร ความแหวกแนวของสมญานาม

นักการเมืองกอใหเกิดอารมณขันไดหรือไมอยางไร และ อารมณขันในสมญานามนักการเมืองไทยมี

หนาท่ีอยางไร 

 ผลการศึกษาสรุปไววา ความแหวกแนวของสมญานามนักการเมืองเปนความแหวกแนว

ในแงภาษาท่ีเกิดจากการ “เลน” กับองคประกอบของภาษาท้ังทางเสียงและความหมาย และการ 

“เลน” กับกฎเกณฑการใชภาษาในเรื่องธรรมเนียมการเรียกบุคคลในสังคมไทย ความแหวกแนว

ของสมญานามนักการเมืองกอใหเกิดอารมณขันไดเพราะอารมณขันของสมญานามเกิดจากความ

แหวกแนวในการเรียกนักการเมืองโดยการ “ลอ” จุดเดนบางประการในรูปแบบการเลนกับภาษาใน

ลักษณะตางๆ แทนการเรียกตามแบบแผน เม่ือพิจารณาคําเรียกท่ีแหวกแนวดังกลาวไปพรอมกันกับ

ขนบการเรียกบุคคล จะพบความไมเขากันของการเรียกท้ังสองแบบ แตเม่ือผูอานทําความเขาใจ

ความหมายของสมญานามก็จะพบวาสมญานามสามารถใชเรียกนักการเมืองนั้นๆ ไดอยางสมจริง

และแยบยลเกินคาด ความเขาใจดังกลาวทําใหส่ิงท่ีไมเขากันกลายเปนส่ิงท่ีเขากันไดอยางนา

อัศจรรยใจซ่ึงนําไปสูการเกิดอารมณขัน และ อารมณขันของสมญานามนักการเมืองไทยมีหนาท่ีท่ี

สําคัญสองประการคือ เปน “เครื่องมือ” และ “เกราะ” ในการวิจารณการเมืองทางออมและเปน

เครื่องมือในการตอตานและทาทายอํานาจ 

 ความแหวกแนวและอารมณขันของสมญานามนักการเมืองไทยนอกจากทําใหเกิด

ความรูความเขาใจแลว ยังทําใหเห็นถึงคุณสมบัติเดนของคนไทยประการหนึ่ง กลาวคือ คนไทยรัก 

“สนุก” และชอบ “เลน” กับส่ิงท่ีขนบ กฎเกณฑ ไมวาจะเปนขนบ กฎเกณฑทางภาษาหรือระเบียบ

แบบแผนทางสังคม ในการตั้งสมญานามนักการเมือง การ “เลน” กับกฎเกณฑและแบบแผน

ดังกลาวทําใหเกิดความแหวกแนวและอารมณขันซ่ึงส่ือมวลชนไทยนํามาใชเปนกลวิธีในการ 

“หยอกลอ” และทาทายนักการเมืองผูทรงอํานาจ ดวยเหตุนี้ทําใหกลาวไดวาสมญานามนักการเมือง

เปนหนวยภาษาท่ีแสดงความสัมพันธระหวางภาษา การเมือง และอํานาจไดอีกรูปแบบหนึ่ง 

นอกจากนี้แลวความสัมพันธระหวางภาษา การเมืองและอํานาจท่ีพบในการศึกษาความแหวกแนว

และอารมณขันของสมญานามนักการเมืองก็ยังแสดงใหเห็นถึงพลวัตของภาษาท่ีส่ือสารใน

สังคมไทยปจจุบันไดเปนอยางดีอีกดวยเชนกัน 

 จริยา หนูตีด (2549) ทําสารนิพนธเรื่อง “การวิเคราะหสมญานามทางการเมือง” โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะการใชภาษาในการตั้งสมญานาม และความหมายของสมญานาม

ทางการเมืองไทย 

 ผลการศึกษาสรุปไววา การใชภาษาในการตั้งสมญานามทางการเมืองไทยประกอบไป

ดวยคําตั้งแต 1-8 หนวยคํา ในดานกลวิธีการตั้งสมญานาม พบวาวิธีท่ีประกอบเปนคําสมญานามมี
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ท้ังการใชคําคําเดียวและใชคํามากกวา 1 คํามาประกอบกัน คําคําเดียวท่ีนํามาประกอบใชนี้มีท่ีมาจาก

คําหลายชนิด ไดแก คําวิสามานยนาม คําสามานยนาม และคําทับศัพทภาษาอังกฤษ สวนคํามากกวา 

1 คํา ท่ีนํามาประกอบกันนี้ มีวิธีการประกอบคํา 4 รูปแบบ ไดแก การประสมคํา การประกอบ

กลุมคํา การผูกประโยค และการเลียนแบบไวยากรณภาษาตางประเทศ เรื่องการวิเคราะห

ความหมายของสมญานาม ไดแบงกลุมเปน 11 กลุม ไดแก ความหมายเกี่ยวกับช่ือ  ตําแหนง 

สถานภาพ พฤติกรรม หนวยงาน บุคลิกภาพ กลุมการเมือง สัญลักษณ อาชีพ เพศ และวัย พบวาการ

ใหความหมายเกี่ยวกับช่ือพบมากท่ีสุด เพราะสมญานามกลุมนี้สามารถบงบอกและช้ีเฉพาะตัว

บุคคลไดอยางชัดเจน เนื่องจากนักการเมืองแตละคนมีตําแหนงประจําของตนเอง สวนสมญานามที่

ปรากฏนอยท่ีสุดในการศึกษาคือ สมญานามท่ีมีความหมายเกี่ยวกับวัย เพราะความหมายเกี่ยวกับวัย

ไมสามารถส่ือความหมายถึงตัวบุคคลไดอยางชัดเจนและไมชวยใหสมญานามท่ีตั้งขึ้นมานาสนใจ 

 วชิรา ปริญญาพรหม (2550) ทําสารนิพนธเรื่อง “วิเคราะหสมญานามในหนังสือพิมพ

รายวัน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะ ท่ีมา และการส่ือความหมายของสมญานามใน

หนังสือพิมพรายวัน 

 ผลการศึกษาสรุปไววา ลักษณะของสมญานามในหนังสือพิมพรายวนัจําแนกออกเปน 2 

ลักษณะ คือ สมญานามท่ีเปนบุคคล แบงออกได 7 ประเภท คือ นักการเมือง ขาราชการ นักธุรกิจ 

นักแสดง บุคคลในวงการกีฬา ชาวตางประเทศ และประชาชนท่ัวไป สมญานามท่ีไมใชบุคคล แบง

ออกได 6 ประเภท คือ ช่ือจังหวัด ช่ือประเทศ พรรคการเมือง กระทรวง สโมสรฟุตบอล และทีมชาติ

ประเทศตางๆ 

 ท่ีมาของสมญานามในหนังสือพิมพรายวันแบงออกเปน 7 ประเภท ไดแก พฤติกรรม

หรือการกระทํา ความอาวุโส บุคลิกภาพ สถานภาพทางสังคม อาชีพ ลักษณะเฉพาะตามทองถ่ิน 

และสัญลักษณ  

 การส่ือความหมายของสมญานามในหนังสือพิมพรายวัน จําแนกการส่ือความหมายตาม

ภาพพจน แบงออกเปน ประเภท อุปมา อุปลักษณ บุคลาธิษฐาน อนุนามมัย นามนัย อธิพจน ปฏิพจน 

สัทพจน 

 สุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ (2552) เขียนบทความเรื่อง “กลวิธีทางภาษาและบทบาทหนาท่ี

ของสมญานามในคอลัมน “บีบสิวหัวชาง”ของซอเจ็ด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลวิธีการใช

ภาษาและบทบาทหนาท่ีของสมญานามในคอลัมนดังกลาว 

 ผลการศึกษาสรุปไววา กลวิธีทางภาษามี 5 กลวิธีคือ การใชอนุนามนัย การใชอุปลักษณ  

การเลนคํา การดัดแปลงช่ือ และการใชถอยคํานัยผกผัน โดยพบบทบาทหนาท่ีของสมญานามใน

คอลัมนบีบสิวหัวชางมี 6 บทบาท คือ สมญานามอธิบายลักษณะเดนของบุคคลท่ีถูกอางถึงไดโดยใช
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ถอยคําท่ีกะทัดรัด   สมญานามวิพากษวิจารณลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคลท่ีถูกอางถึงและทํา

ใหทราบทัศนคติท่ีซอเจ็ดมีตอผูท่ีถูกอางถึง สมญานามบอกใบสมญานามดวยกันเอง สมญานามชวย

ลดความเส่ียงในการถูกฟองรอง สมญานามชวยกระตุนความสนใจของผูอานและทําใหเกิด

ปฏิสัมพันธระหวางผูอาน สมญานามทําใหเกิดอารมณขัน 

 เอกพันธุ พูลสุข (2552) ทําสารนิพนธเรื่อง “การใชคําเรียกนักกีฬาท่ีปรากฏในส่ือ

หนังสือพิมพไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาโครงสรางของคํา ความหมาย และคําขยายของคํา

เรียกนักกีฬาท่ีผูเขียนขาวสรางขึ้นในส่ือหนังสือพิมพไทย 

 ผลการศึกษาสรุปไววา โครงสรางของคําเรียกนักกีฬาในขาวกีฬาท่ีปรากฏในส่ือส่ิงพิมพ

ไทยนั้นมีท้ังหมด 4 ลักษณะ คือ การใชคํามูล คําประสม คําซอน คําผสานเปนคําเรียกนักกีฬา โดย

พบคําผสานมากท่ีสุด เชน นักวิ่ง นักบิด นักชก นักหวด นักปน นักขับ นักเตะ เปนตน  

 ความหมายของคําเรียกนักกีฬาในขาวท่ีปรากฏในส่ือหนังสือพิมพไทยแบงได 2 

ประเภท คือ การใชคําท่ีมีความหายตรงหรือความหมายประจําคําเปนคําเรียกนักกีฬา และการใชคํา

ท่ีมีความหมายแฝงหรือความหมายโดยนัยเปนคําเรียกนักกีฬา ผลการศึกษาพบวาผูเขียนขาวไดใช

คําท่ีมีความหมายแฝงหรือโดยนัยมากท่ีสุด สามารถแบงได 6 ลักษณะ คือ การใชคําวา “นัก” 

ประกอบหนาคํากริยาแสดงอาการในการเลนกีฬาและกรรม การใชคําเปรียบเทียบ การใชคําบอก

ลักษณะอุปกรณท่ีใชในการเลนกีฬา การใชคําบอกสวนของรางกายท่ีใชในการเลนกีฬา การใชคํา

บอกตําแหนงในกีฬาประเภททีม และการใชสมญานามเปนคําเรียกนักกีฬาเปนคําเรียกนักกีฬา โดย

พบวาการใชคําวา “นัก” ประกอบหนาคํากริยาแสดงอาการในการเลนกีฬาและกรรมเปนคําเรียก

นักกีฬามากท่ีสุด 

 การใชคําขยายคําเรียกนักกีฬาท่ีผูเขียนขาวสรางขึน้นั้น แบงไดเปน 6 ลักษณะ คือ คําขยาย

บอกกีฬาประเภทยอย คําขยายบอกบุคลิกลักษณะ คําขยายบอกความมีช่ือเสียง คําขยายบอกอายุและ

ประสบการณ คําขยายบอกทักษะหรือความสามารถ และคําขยายบอกสัญชาติของนักกีฬา โดยการใช

คําขยายคําเรียกนักกีฬาของผูเขียนขาวนอกจากจะทําใหไดคําเรียกนกักีฬาท่ีมีความหมายเฉพาะเจาะจง

แลว ยังเปนการเพ่ิมจํานวนและความหลากหลายของคําเรียกนักกีฬาใหมากขึ้นดวยเชนกัน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน คือ การทบทวนเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวของกับ

ภาษาหนังสือพิมพ ทําใหผูวิจัยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาในส่ือหนงัสือพิมพ และการ

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับสมญานาม ทําใหผูวิจัยมีความรูและความเขาใจเพ่ิมมากขึ้น

เกี่ยวกับการใชภาษา วิธีการสราง การส่ือความหมาย องคประกอบ รวมไปถึงผลกระทบตางๆใน

การสรางสมญานาม อยางไรก็ตามผูวิจัยยังไมพบงานวิจัยท่ีศึกษาเรื่องสมญานามวงการกีฬาโดย

ภาพรวม อีกท้ังยังมีคําถามท่ีเกี่ยวเนื่องกับงานวิจัยของเนตรทรายท่ีเคยกลาวไววา สมญานาม
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สามารถมีองคประกอบมากกวา 1 องคประกอบหรือไม และมีลักษณะภาษาในการสรางสมญานาม

อยางไร อันเปนคําถามสําคัญของงานวิจัยนี้ ซ่ึงผูวิจัยจะนําเสนอคําตอบในบทตอๆไป  
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บทท่ี 2 

 

การจําแนกประเภทสมญานามตามวงการกีฬา 

 

 การศึกษาสมญานามวงการกีฬาท่ีปรากฏในหนังสือพิมพสยามกีฬารายวันระหวางเดือน

กันยายน 2552 – มีนาคม 2553 มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหองคประกอบ และกลวิธีการใชภาษาของ

สมญานาม โดยมีแหลงขอมูลจากหนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน ท้ังนี้ผูวิจัยไดเก็บขอมูลทุกวัน

ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ในบทนี้ผูวิจัยตองการนําเสนอผลการจําแนกประเภทและชนิดของกีฬา 

รวมทั้งผลการวิเคราะหการจัดประเภทของสมญานามวงการกีฬา ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 

1. การจําแนกประเภทและชนิดของกีฬา 

 ประเภทกีฬา หมายถึง กลุมของชนดิกีฬาท่ีจําแนกโดยจํานวนผูเขาแขงขัน สามารถแบง 

ออกไดเปน 2 ประเภท คือ กีฬาประเภทแขงขันเปนทีม และ กีฬาประเภทแขงขันเปนบุคคล  

 ชนิดกีฬา หมายถึง กีฬาตางๆท่ีจัดการแขงขันโดยมีกฎ กติกา และวิธีการแขงขันท่ีเปน

ลักษณะเฉพาะ    

 ในงานวิจัยนี้แบงประเภทของกีฬาเปน 2 ประเภทคือ กีฬาประเภทแขงขันเปนทีม และ

กีฬาประเภทแขงขันเปนบุคคล โดยประกอบดวยชนิดกีฬาท้ังหมด 28 ชนิด ดังตอไปนี ้

 1.1 กีฬาประเภทแขงขันเปนทีม 

 กีฬาประเภทแขงขันเปนทีม หมายถึง กีฬาท่ีทําการแขงขันโดยใชผูเลนฝายละ

อยางนอย 2 คนขึ้นไป และไมสามารถแบงหรือแยกใหแขงขันโดยบุคคลเพียงคนเดียวได กีฬา

ประเภทแขงขันเปนทีมท่ีพบในขอมูลมี 8 ชนิด ดังนี ้

1.1.1 ตะกรอ 

 ตะกรอเปนกีฬาประเภทแขงขันเปนทีมโดยมีผูเลนฝายละ 3 คน มีวิธีการ

เลน คือ การใชเทาเตะ เดาะหรือโหมงลูกตะกรอในแดนของตนเองไมเกิน 3 ครั้ง และใชเทาหรือ

ศีรษะฟาดลูกตะกรอใหกระทบลงพ้ืนของฝายตรงขาม เพ่ือใหไดคะแนน 1 คะแนน ฝายท่ีทําคะแนน

ถึง 25 คะแนนกอนเปนผูชนะ 
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 1.1.2 บาสเกตบอล 

 บาสเกตบอลเปนกีฬาประเภทแขงขันเปนทีมโดยมีผูเลนฝายละ 5 คน มี

วิธีการเลน คือ ผูเลนแตละฝายตองทําคะแนนโดยการใชมือเดาะลูกบาสเกตบอลและทําการชูตลูก

บาสเกตบอลใหลงหวงของฝายตรงขาม โดยการนับคะแนนสามารถนับได 3 ลักษณะ คือ ลักษณะท่ี

หนึ่งการชูตลูกบาสเกตบอลในเขตครึ่งวงกลมของฝายตรงขามใหลงหวงนับเปน 2 คะแนน  

ลักษณะท่ีสองการชูตลูกบาสเกตบอลนอกเขตครึ่งวงกลมฝายตรงขามใหลงหวงนับ 3 คะแนน และ

ลักษณะท่ีสามการชูตลูกบาสเกตบอลใหลงหวงจากเสนเขตโทษของฝายตรงขามแตละครั้งท่ีชูตลูก

บาสเกตบอลลงหวงนับ 1 คะแนน เวลาสากลท่ีใชในการแขงขันแบงออกเปน 2 ครึ่งเวลา ครึ่งเวลา

ละ 20 นาที หลังจากหมดเวลาการแขงขันฝายท่ีทําคะแนนไดมากกวาจะเปนฝายชนะ  

 1.1.3 ฟุตบอล 

 ฟุตบอลเปนกีฬาประเภทแขงขันเปนทีมโดยมีจํานวนผูเลนฝายละ 11 คน 

มีวิธีการเลน คือ ผูเลนแตละฝายตองใชเทาเตะลูกฟุตบอลหรือใชอวัยวะสวนอ่ืนๆ ไดยกเวนมือและ

แขน เพ่ือยิงลูกฟุตบอลใหเขาประตูของฝายตรงขาม นอกจากผูรักษาประตูเทานั้นท่ีสามารถใชมือ

และแขนได เวลาท่ีใชในการแขงขันแบงออกเปน 2 ครึ่งเวลา ครึ่งเวลาละ 45 นาที หลังจากหมดเวลา

การแขงขันฝายท่ีสามารถทําประตูไดมากกวาจะเปนฝายชนะ 

 1.1.4 ฟุตซอล 

 ฟุตซอลเปนกีฬาประเภทแขงขันเปนทีมโดยมีผู เลนฝายละ 5 คน มี

วิธีการเลนคลายกับฟุตบอลแตแตกตางกันท่ีขนาดของสนามที่เล็กกวา แขงขันบนพ้ืนไม ขนาดของ

ประตูท่ีเล็กกวา และลูกฟุตบอลมีขนาดเล็กหนักกวาลูกบอลท่ีใชแขงขันฟุตบอล ระยะเวลาในการ

แขงขันแบงออกเปน 2 ครึ่งเวลา ครึ่งเวลาละ 20 นาที หลังจากหมดเวลาการแขงขันฝายท่ีสามารถทํา

ประตูไดมากกวาจะเปนฝายชนะ 

 1.1.5 วอลเลยบอล 

 วอลเลยบอลเปนกีฬาประเภทแขงขันเปนทีมโดยมีผูเลนฝายละ 6 คน มี

วิธีการเลนคือ ผูเลนแตละฝายตองใชแขนหรือมือตีลูกวอลเลยบอลในแดนของตัวเองไมเกิน 3 ครั้ง

และตีลูกใหตกกระทบพ้ืนของฝายตรงขาม เพ่ือใหไดคะแนน 1 คะแนน ฝายท่ีทําคะแนนถึง 25 

คะแนนกอนจะเปนผูชนะ  

 1.1.6 รักบี้ฟุตบอล 

 รักบ้ีฟุตบอลเปนกีฬาประเภทแขงขันเปนทีมโดยมีผูเลนฝายละ 15 คน มี 

วิธีการเลนคือ ผูเลนแตละฝายตองเตะลูกรักบ้ีท่ีวางบนพ้ืนสนามท่ีกึ่งกลางสนามไปใหถึงเสน 10 

เมตรของฝายตรงขาม เม่ือเริ่มเลนครึ่งเวลาแรก และคร่ึงเวลาหลัง หลังจากนั้นผูเลนท่ีอยูในสนาม
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สามารถเลนไดโดยการจับลูกและวิ่งพรอมลูก สงลูก เตะลูก หรือสงลูกใหผูเลนคนอ่ืนภายในทีม 

เพ่ือนําลูกเขาไปวางในเขตประตูฝายตรงขาม การนับคะแนนไดจากการวางทรัยนับ 5 คะแนน การ

เตะลูกเขาประตูหลังจากวางทรัยแลวไดอีก 2 คะแนน เรียกวาได 1 ประตู การเตะลูกโทษเขาประตู

ได 3 คะแนน เวลาท่ีใชในการแขงขันไมเกิน 80 นาที จะแบงการแขงขันเปน 2 ครึ่งเวลา ในแตละ

ครึ่งเวลาไมเกิน 40 นาที หลังจากหมดเวลาการแขงขันฝายท่ีทําคะแนนไดมากกวาจะเปนฝายชนะ 

1.1.7 อเมริกันฟุตบอล 

 อเมริกันฟุตบอลเปนกีฬาประเภทแขงขันเปนทีมโดยมีผูเลนฝายละ 11 

คน มีวิธีการเลนคือ ผูเลนแตละทีมตองพยายามเคล่ือนลูกบอลเขาไปสูเขตปลายสุดของสนาม หรือ

ศัพทเฉพาะวงการกีฬาอเมริกันฟุตบอลท่ีเรียกวา เอนดโซน ของฝายตรงขาม วิธีการนับคะแนนแบง

ไดดังนี้ การทําทัชดาวน คือการท่ีทีมบุกสามารถพาบอลเขาไปในเอนดโซนของฝายตรงขามได

คะแนนจากการทําทัชดาวนคือ 6 คะแนน คะแนนพิเศษมีสองแบบคือ แบบ 1 คะแนนคือการนํา

บอลมาตั้งเตะท่ีเสนระยะตั้งแต 2 หลาขึ้นไปใหเขาในระหวางเสาประต ูถาเตะเขาได 1 คะแนน แบบ 

2 คะแนน  คือการนําบอลมาเลนอีก 1 ดาวนท่ีเสนระยะตั้งแต 2 หลาขึ้นไปเพื่อทําทัชดาวนอีกครั้ง

หนึ่งหากทําไดจะไดอีก 2 คะแนน การเตะทําประตู คือในกรณีท่ีทีมบุกไมสามารถบุกไดในระยะ 

หรือตองการทําคะแนนไดอยางรวดเร็ว ทีมบุกสามารถใชการเลนในดาวนใดก็ไดมาตั้งบอล ณ จุด

วางบอลเพื่อเตะใหเขาประตู โดยจะนับเปน 1 การเลนหรือ 1 ดาวน หากเตะเขาจะได 3 คะแนน และ

คะแนนเซฟตี้ คือคะแนนท่ีทีมรับสามารถทําไดจากการหยุดทีมบุกไดในเอนดโซนของทีมบุกดวย

การชนหรือหยุดย้ังทีมบุก ซ่ึงทีมรับจะได 2 คะแนน และหลังจากนั้นทีมรับจะตองเตะเปล่ียนการ

ครองบอล เวลาในการเลนแบงเปน 2 ครึ่งเวลา ครึ่งเวลาละ 30 นาที แตละครึ่งเวลาแบงเปน 2 ควอ

เตอร ควอเตอรละ 15 นาที รวมทั้งหมด 4 ควอเตอร หลังจากหมดเวลาการแขงขันทีมท่ีไดคะแนน

มากกวาจะเปนฝายชนะ 

 1.1.8 แฮนดบอล 

 แฮนดบอลเปนกีฬาประเภทแขงขันเปนทีมโดยมีผูเลนฝายละ 7 คน มี

วิธีการเลน คือ ผูเลนท้ังสองฝายจะตองพยายามขวางหรือโยนลูกบอลท่ีอยูในมือใหเขาประตูฝาย

ตรงขาม โดยแบงการแขงขันเปน 2 ครึ่งเวลา ครึ่งเวลาละ 30 นาที พัก 10 นาที หลังจากหมดเวลา

การแขงขันทีมท่ีสามารถทําประตูไดคะแนนมากกวาจะเปนฝายชนะ 

 1.2 กีฬาประเภทแขงขันเปนบุคคล 

 กีฬาประเภทแขงขันเปนบุคคล หมายถึง กีฬาท่ีทําการแขงขันโดยใชผูเลนฝายละ 

1 คน อยางไรก็ตามกีฬาประเภทแขงขันเปนบุคคลอาจจัดการแขงขันเปนทีมได เชน การแขงขัน
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แบดมินตัน เทนนิส วายน้ํา ท่ีอาจจัดการแขงขันท้ังประเภทบุคคลและประเภททีม กีฬาประเภท

แขงขันเปนบุคคลท่ีพบในขอมูลมี 20 ชนิด ดังนี ้

1.2.1 กอลฟ 

 กอลฟเปนกฬีาประเภทบุคคล มีวิธีการเลน คือ ผูเลนจะตองใชไมกอลฟ

ตีลูกกอลฟใหลงหลุมตามระยะท่ีไดกําหนดไวในกฎกติกาของการแขงขัน โดยท่ัวไปการแขงขัน

กอลฟจะแขงขันท้ังหมด 18 หลุม ใน 1สนามแขงขัน โดย 18 หลุมท่ีกําหนดไวจะมีระยะท่ีแตกตาง

กันออกไป เชน หลุมท่ีระบุวาเปนหลุมพาร 3 (Par 3) โดยท่ัวไปมีความยาวไมเกิน 250 หลา ถาผูเลน

ตีตั้งแตเขตตั้งทีจนกระทั่งลูกลงหลุมในจํานวนตี 3 ครั้งก็เทากับวามีความสามารถที่ตีไดเทากับแตม

มาตรฐานของหลุมนี้ เรียกวาทําพารได หลุมท่ีระบุวาเปนหลุมพาร 4 (par 4) มีความยาวตั้งแต 251 

หลาถึง 499 หลา และหลุมพาร 5 (par 5) มีความยาว 500 หลาขึ้นไป การนับคะแนนจะขึ้นอยูกับ

หลุมท่ีไดกําหนดระยะเอาไว เชน หลุมพาร 3 ถานักกีฬาตลูีกในครั้งแรกลงหลุมเรียกวาโฮอินวันได

คะแนน -2  ถานักกีฬาตีลูกลงในคร้ังท่ีสองเรียกวาเบอรดี้ไดคะแนน -1 ถานักกีฬาตีลูกลงในคร้ังท่ี

สามเรียกวาพารคะแนน 0 และถานักกีฬาตีเกินกวาสามครั้งในครั้งท่ีส่ีเรียกวาโบกี้คะแนน +1 ถาตี

ในครั้งท่ีหาเรียกวาดับเบ้ิลโบกี้คะแนน+2 ถาตีในครั้งท่ีหกเรียกวาทริปเบ้ิลโบกี้คะแนน+3  ถาใน

ครั้งท่ีหกนักกีฬาไมสามารถตีลูกลงหลุมไดจะถูกตัดสิทธ์ิในการตีในหลุมนั้น ผูท่ีทําคะแนนท่ีมีแตม

ลบมากท่ีสุดเปนผูชนะ เชน -10 กับ -8 นักกีฬาท่ีทําได-10 คือผูชนะ 

 1.2.2 กรีฑา 

 กรีฑาเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลนท่ีสามารถแบงออกเปน 2 

ประเภทใหญๆ คือ ประเภทลู คือ การแขงขันวิ่งบนลูของตนเองตามท่ีกฎกติกากําหนด โดยมีการ

แขงขันเชน วิ่ง 100 เมตร 200 เมตร 400 เมตร 800 เมตร 10,000 เมตร 4x100 เมตร 4x400 เมตร  ผูท่ีวิ่ง

เขาเสนชัยเปนคนแรกของการแขงขันในทุกรายการของการแขงขันประเภทลูคือผูชนะ และประเภท

ลาน คือ การแขงขันท่ีมีอุปกรณท่ีใชแขงขันตามท่ีกติกากําหนด โดยมีการแขงขันประเภทลานเชน 

การแขงขันกระโดดสูง กระโดดไกล เขยงเกากระโดด ขวางจักร ทุมน้ําหนัก พุงแหลน เปนตน และ

นักกีฬาท่ีสามารถทําสถิติในการแขงขันในแตละประเภทของประเภทลานไดดีท่ีสุด คือ ผูชนะ 

 1.2.3 ขี่มา 

  ขี่มาเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลน คือ ผูเลนตองบังคับมาซ่ึงเปน

อุปกรณในการแขงขัน โดยมีประเภทของการแขงขันคือ  ศิลปะการบังคับมา กอนการแขงขันผูเขา

แขงขันจะไดรับแบบทดสอบท่ีกําหนดวา จะตองทําทาอะไรในการแขงขัน เรียกวาคะแนนจากทา

บังคับ จะมีคะแนนเต็มขอละ 10 คะแนน สมมุติ 20 ขอ คือ 200 คะแนน สวนท่ี 2 คือ คะแนนสะสม 

ดูจากภาพรวมการแสดงออกของมาและการขี่เปนหลัก ตรงนี้มี 4 ขอตายตัว ขอละ 10 คะแนน เปน 
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40 คะแนน รวมคะแนน 2 สวนเปนคะแนนท้ังหมด 240 คะแนน แพชนะดูจากคะแนนท่ีไดรับในแต

ละขอรวมกัน คะแนนใกล 240 มากท่ีสุด คือผูชนะ การแขงขันขี่มากระโดดขามเครื่องกีดขวางกีฬา

ประเภทนี้ คะแนนของนักกีฬาท่ีไดรับกอนการแขงขันคือ 0 คะแนน ถานักกีฬาสามารถควบคุมมา

กระโดดขามเครื่องกีดขวางไดทุกเคร่ืองโดยไมทําไมขวางตกภายในเวลาท่ีกําหนดไวก็จะมีคะแนน

เปน 0 คะแนน เปนคะแนนท่ีดีท่ีสุด และกรณีท่ีคะแนนดีท่ีสุดเทากัน จะมีการตัดสินโดยกระโดด

รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งโดยผูออกแบบสนามจะกําหนด จํานวนเครื่องกระโดดใหลดนอยลง ทิศ

ทางการเคล่ือนท่ีจะมีความยากขึ้น ความสูง ความกวาง จะเพ่ิมขึ้น และการแขงขันแบบอีเวนติ้ง เปน

กีฬาอีกประเภทหนึ่งท่ีตื่นเตนเราใจและมีโอกาสแกตัวไดในวันตอไปของการแขงขัน เพราะกีฬา

ประเภทนี้ตองทดสอบถึง 3 แบบ คือ ศิลปะการบังคับมา ขามภูมิประเทศ กระโดดขามเครื่องกีด

ขวาง แลวนําคะแนนท้ังหมดมารวมกัน ผูท่ีเสียคะแนนนอยท่ีสุดเปนผูชนะ การแขงขันวันแรกจะ

เปนการแขงขันศิลปะการบังคับมา นักกีฬาตองพยายามเก็บคะแนนใหไดมากท่ีสุด เพราะเปนการ

เก็บคะแนนสะสมไวในวันแรก ในวันท่ีสองของการแขงขันจะเปน การแขงขันขามภูมิประเทศ เปน

การแขงขันความเร็ว และความทรหด วันสุดทายจะเปนการแขงขันกระโดดขามเครื่องกีดขวาง ซ่ึง

กอนจะแขงขันในแบบทดสอบน้ีได มาตองผานการตรวจสุขภาพจากกรรมการตัดสิน เพ่ือปองกัน

การทารุณสัตว เพราะการแขงขันในภูมิประเทศโอกาสที่มาจะไดรับบาดเจ็บมีสูงกวา การแขงขัน

กระโดดขามเครื่องกีดขวาง เม่ือรวมเอาคะแนนท้ัง 3 แบบทดสอบแลวผูท่ีมีคะแนนเสียนอยท่ีสุดคือ 

ผูชนะเลิศ 

 1.2.4 จักรยาน 

 จักรยานเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลน คือ ผูเลนท่ีเขารวมการ

แขงขันในประเภทลูมีการแขงขันแบบไทมไทรอัล มีการแขงขันท้ังประเภทลูและถนน ท่ีใชเวลา

เปนเกณฑในการตัดสิน คือในเวลา 1 ช่ัวโมง ตองขี่จักรยานไดระยะทางเทากัน นักกีฬาท่ีทําเวลาได

นอยท่ีสุดถือเปนผูชนะ การแขงขันจักรยานแบบสปริ้นท  นักจักรยานท่ีจับฉลากไดจะเปนผูขี่นําใน

รอบท่ี 1 นักจักรยานอีกคนจะขี่ตามหลังไมยอมขึ้นหนา พอครบรอบท่ี 1 หรือขึ้นรอบท่ี 2 ก็จะเรง

ความเร็วขึ้นหรืออาจชากวาเดิมก็ได เพ่ือ หาจังหวะของคูตอสูเผลอบางคร้ังก็แกลงหลอกใหคูตอสู

เปนผูขี่อยูขางหนา เม่ือเหลืออยูอีก 200 เมตร จะถึงเสนชัยก็จะสปริ้นทแขงขันเขาเสนชัยเปนตน 

การแขงขันจักรยานแบบเดี่ยวเปอรซูท คือการแขงขันระหวางนักจักรยาน 2 คน เริ่มคนละดานของ

สนาม เม่ือเริ่มแขงขันนักจักรยานท้ัง 2 คนขี่ครบ 4,000 เมตร แตการแขงขันอาจจบลงกอนครบ

ระยะทางไดถาหากจักรยานคนหนึ่งไลอีกคนหนึ่งทัน แตถาตางคนตางไลกันไมทันใครขี่ครบ

ระยะทางกอนถือเปนผูชนะ การแขงขันจักรยานแบบฟอรทเรซ เปนการแขงขันประเภทลูท่ีมี

ระยะทางยาวท่ีสุด ความเร็วของจักรยานจะเปล่ียนแปลง บางครั้งนําหนาบางครั้งก็หลนไปอยูขาง
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หลัง ใหคะแนนทุกๆ 4 รอบ ในรอบใหคะแนนนักกีฬาท่ี 1 ถึง 4 จะไดคะแนน 5, 3, 2, 1 ตามลําดับ

การสปริ้นทเอาคะแนนมี 18 ครั้ง สําหรับครั้งท่ี 9 และคร้ังสุดทายคะแนนจะเปน 2 เทา นักกีฬาท่ีได

คะแนนมากกวาจะเปนผูชนะถายังเสมอกันใหถือตําแหนงเขาเสนชัยรอบสุดทาย การแขงขัน

จักรยานแบบแมสสตารท เปนการแขงขันคลายสปนทแตจํานวนของจักรยานจะมากอาจจะเปน

กลุมๆ ละไมเกิน 8 คน นักกีฬาคนท่ีเขาเสนชัยกอนจะเปนผูชนะท่ี 1 การแขงขันจักรยานแบบอีลิ

มิเนช่ัน เปนการแขงขันเดี่ยว โดยคัดผูท่ีเขาเปนคนสุดทายในการสปริ้นทออก เริ่มแขงขันใหขี่ฟลาย

อ้ิงสตารตดวยความเร็วปานกลาง 1 รอบ ถาสนามท่ีส้ันกวา 330.33 เมตร ใหมีการสปริ้นททุก 2 รอบ 

เม่ือเหลือ 2 คนสุดทาย ตัดสินดวยตําแหนงลอหนาบนเสนชัย  การแขงขันจักรยานแบบทีม

ระยะไกล ใหใชระบบคะแนนนักจักรยานคนใดท่ีผานเสนชัยคนท่ี 1 จะได 1 คะแนน คนท่ี 2 จะได 

2 คะแนน คนท่ี 3 จะได 3 คะแนน และตอไปจนครบทุกคน เม่ือครบรอบแลวใหเอาคะแนนมา

รวมกัน ทีมใดไดคะแนนนอยกวาเปนผูชนะถาคะแนนเทากันใหเอาเวลาของ 3 รอบมารวมกัน ทีม

ใดท่ีทําเวลานอยท่ีสุดเปนผูชนะ 

 1.2.5 เจ็ตสก ี

 เจ็ตสกีเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลน คือ ผูเลนจะทําการแขงขัน

ตามขนาดของเครื่องยนตตามท่ีกติกาไดกําหนดไว เชน เครื่องยนต 1200 ซีซี 2 จังหวะเปนตน 

นักกีฬาตองขับเจ็ตสกีของตนเองไปวนตามทุนท่ีกําหนดไวในสนามแขงขัน นักกีฬาคนใดสามารถ

ควบคุมเจ็ตสกีของตนเองผานธงตาหมากรุกไดกอนถือวาเปนผูชนะ 

1.2.6 เทควันโด 

 เทควันโดเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลน  คือ ผูเลนท้ังสองฝาย

จะตองทําคะแนนจากการใชเทา ใชมือใหเขาเปาของผูเลนฝายตรงขาม การใหคะแนนแตละครั้งให

นับครั้งละ 1 คะแนนเม่ือเตะเขาเปาบริเวณศีรษะ แตถาเตะโดนใบหนาได 3 คะแนน ฝายท่ีทํา

คะแนนเขาเปามากกวาจะเปนผูชนะ 

 1.2.7 เทนนิส 

 เทนนิสเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลน คือ ผูเลนตองใชอุปกรณใน

การเลน คือ ไมเทนนิส และลูกเทนนิส ในการตีโตลูกเทนนิสไปมา ฝายท่ีไมสามารถรับลูกตีของอีก

ฝายไดจะเสียคะแนน ในวงการเทนนิสนับคะแนนแบบ 15 30 40 ผูเลนท่ีทําคะแนนถึงส่ีสิบกอน

แลวสามารถจบเกมดวยในคะแนนถัดไปถือวาเปนผูชนะ ผูเลนท้ังสองฝายจะผลัดกันเสริฟคนละ

หนึ่งเกม ผูเลนท่ีทําคะแนนไดถึง 6 เกมกอนจะเปนผูชนะ 
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 1.2.8 แบดมินตัน 

 แบดมินตันเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลนท่ีผู เลนท้ังสองฝาย

จะตองตีลูกขนไกโตกันไปมาตามขนาดของสนามท่ีไดกําหนดไว การนับแตมผูเลนท่ีเปนฝายตีลูก

ขนไกลงในบริเวณของฝายตรงขามตามท่ีกฎกติกากําหนดจะถือวาไดคะแนน นอกจากนี้ยังมีการ

แขงขันประเภททีม ไดแก การแขงขันประเภทคู และการแขงขันประเภทคูผสมชายหญิง และผูเลน

ท่ีทําคะแนนถึง 21 คะแนนกอนจะเปนผูชนะ  

 1.2.9 โบวลิ่ง 

 โบวล่ิงเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลน คือ ผูเลนตองโยนลูกโบวล่ิง

เพ่ือใหไปกระทบพินท่ีตั้งอยูท้ัง 10 อันใหลมลงหมดในการโยนหนึ่งครั้งจะเรียกวาสไตรค แตถา

โยนครั้งท่ีหนึ่งพินลมไมหมดจะไดโอกาสโยนอีกหนึ่งครั้ง ในครั้งนี้โดยลูกโดนพินลมลงหมดจะ

เรียกวาสแปร การแขงขันแบงออกเปน 10 เฟรมและในเฟรมท่ี 10 ผูเลนสามารถโยนลูกโบวล่ิงได 3 

ครั้ง ถานักกีฬาสามารถทําสไตรคหรือสแปรได ผูเลนจะตองโยนในเฟรมของตัวเองใหเสร็จ

เรียบรอยตามลําดับ ผูท่ีทําคะแนนไดมากท่ีสุดเปนผูชนะ 

 1.2.10 ปงปอง หรือ เทเบิลเทนนิส 

 ปงปองหรือเทเบิลเทนนิสเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลน คือ ผูเลน

ท้ังสองฝายจะตองพยายามโตลูกปงปองกันไปมาในบริเวณโตะปงปองตามขนาดมาตรฐานท่ี

กําหนดไวและทําคะแนนดวยการตีลูกปงปองใหกระทบโตะของฝายตรงขามและฝายตรงขามไม

สามารถรับลูกได หรือฝายท่ีตีลูกปงปองแลวไมกระทบโตะในฝายตรงขาม ฝายตรงขามจะได

คะแนนในการเลนในคะแนนนั้น นอกจากนี้ยังสามารถแขงขันเปนทีมได เชน การแขงขันประเภทคู 

หรือ การแขงขันประเภทคูผสม เปนตน ฝายท่ีทําคะแนนไดถึง 25 คะแนนกอนเปนผูชนะ 

1.2.11 เปตอง 

 เปตองเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลน คือ ผูเลนท้ังสองฝายจะตอง

ทําการโยนลูกเปตองไปใหใกลลูกเปามากท่ีสุด โดยผูเลนจะมีลูกเปตองคนละ 3 ลูก นอกจากนี้ยังมี

การแขงขันประเภททีม 2 คนผูเลนจะมีลูกเปตองคนละ 3 ลูก และ 3 คนผูเลนจะมีลูกเปตองคนละ 2 

ลูก ฝายใดท่ีสามารถนําลูกเปตองอยูใกลลูกเปามากท่ีสุดจะเปนฝายชนะ 

 1.2.12 เพาะกาย 

 เพาะกายเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลน คือ ผูเลนตองโชวสัดสวน

ของกลามเนื้อท่ีแข็งแรงและมีความสวยงาม การแขงขันแบงออกเปนประเภทชาย และประเภทหญิง 

การตัดสินใจรอบแรกผูเขาแขงขันยืนแถวหนากระดานเรียงตามลําดับหมายเลข หันหนาเขาหา

กรรมการ เพ่ือใหดูกรรมการพิจารณาดูกลามเนื้อและรูปรางโดยไมตองโพสตทา และผูแขงขันกลับ
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หลังหัน เพ่ือใหกรรมการพิจารณากลามเนื้อและรูปรางโดยท่ัวไปจากดานหลัง ตอจากนั้นจะทําการ

พิจารณานักกีฬาใหเขารอบ 15 คนสุดทาย ในกรณีท่ีมีนักกีฬาเกิน 15 คน หลังจากไดนักกีฬา 15 คน 

ก็ทําการโพสตทา ดวยทาบังคับ 7 ทา คือ Front Double Biceps, Front Lat Spreads, Side Chests, 

Back Double Biceps, Back Lat Spreads, Side Triceps, Abdominala nd Thighs จากน้ันกรรมการจะ

คัดเลือกนักกีฬาใหเหลือ 5 คน และจะถูกเรียกมายืนเรียงหนากระดานอีกครั้งหนึ่งเพ่ือใหกรรมการ

พิจารณาภาพรวมอีกครั้ง จากน้ัน นักกีฬาท่ีมีหมายเลขนอยสุดจะยืนอยูเพ่ือรอการแสดง Free Posing 

ประกอบเพลง 60 วินาที Free Posing และคณะกรรมการจะทําการตัดสินหาผูชนะ 

 1.2.13 มวย 

 มวยเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลน คือ ผูเลนตองใชความแข็งแรง

ของรางกายในการแขงขัน ประเภทของมวยมีการแขงขันหลายประเภท เชน การแขงขันมวยสากล

อาชีพ มวยสากลสมัครเลน การแขงขันมวยไทย ในงานวิจัยเลมนี้จัดประเภทของมวยทุกประเภท

รวมกันโดยใชช่ือเดียวกันวา วงการมวย การตัดสินแพชนะในกีฬามวยขึ้นอยูกับการใหคะแนนของ

กรรมการในการตัดสิน หรือการท่ีนักกีฬาสามารถชนะนอกคูตอสูโดยท่ียังตอยไมครบจํานวนยกท่ี

กติกากําหนด หรือการขอยอมแพจากผูฝกสอนของนักกีฬาโดยจะทําการโยนภาพเพ่ือเปนสัญญาณ

บอกกรรมการผูช้ีขาดบนเวทีวาขอยอมแพ เพราะเห็นวาสภาพรางกายของนักกีฬาไมสามารถท่ีจะสู

ตอไปได หรือในกรณีท่ีกรรมการช้ีขาดบนเวทีส่ังยุติการแขงขัน เพราะเห็นวานักกีฬามีบาดแผล

หรือรองรอยการบาดเจ็บ และเกรงวาจะเปนอันตรายจึงทําการยุติการแขงขัน 

1.2.14 มอเตอรไซค 

 มอเตอรไซคเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลน  คือ ผูเลนตองท่ีใช

ความสามารถในการควบคุมมอเตอรไซคไมใหลมและไมใหเกิดอุบัติเหตุระหวางแขงขัน การ

แขงขันนักกีฬาจะตองขี่มอเตอรไซคของตนเองใหครบตามจํานวนรอบท่ีฝายจัดการแขงขันได

กําหนดขึ้น โดยการแขงขันจะแบงตามขนาดของเครื่องยนต เพ่ือไมใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบ 

เชน การแขงขันมอเตอรไซคขนาดเครื่องยนต 150 ซีซี เปนตน ผูเลนท่ีสามารถขี่มอเตอรไซคครบ

จํานวนรอบและวิ่งผานตรงตราหมากรุกเปนคนแรกจะเปนผูชนะ 

1.2.15 ยกน้ําหนัก 

 ยกน้ําหนักเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลน คือ ผูเลนตองใชการออก

แรงอยางมากในการยกเหล็กใหขึ้นสูงเหนือศีรษะโดยท่ีแขนและขาท้ังสองขางตองเหยียดตรึงและ

ทําการยืนคางไว 3 วินาที โดยมีการแขงขันใน 2 ทา คือ ทาสแนทซ กับทาครีนแอนดเจอรค การ

แขงขันจะเปนออกตามรุนน้ําหนักเพ่ือไมใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบของนักกีฬา เชน การ

แขงขันยกนํ้าหนักรุนน้ําหนักตัวไมเกิน 60 กิโลกรัมหญิง หรือ การแขงขันยกนํ้าหนักรุนไมเกิน 70 
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กิโลกรัมชาย เปนตน นักกีฬาท่ีสามารถยกนํ้าหนักท้ัง 2 ทารวมไดมากท่ีสุดเปนผูชนะ แตในกรณีท่ี

นักกีฬายกน้ําหนักยกรวมท้ังสองทาไดน้ําหนักเทากัน จะตัดสินกันท่ีน้ําหนักตัวของนักกีฬานักกีฬา

ท่ีมีน้ําหนักตัวเบากวาจะเปนผูชนะ 

1.2.16 ยิงธนู 

   ยิงธนูเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลน คือ ผูเลนตองใชสมาธิเพ่ือเล็ง

และยิงลูกธนูไปใหโดนเปา โดยมีอุปกรณท่ีใชในการแขงขันคือ คันธนู ลูกธนู และเปาท่ีใชในการ

แขงขันท่ีมีคะแนนลดหล่ันกันไปตามบริเวณท่ีกําหนด เปาธนู เปนแผนกระดาษ มี 2 ขนาด คือ 122 

ซ.ม. และ 80 ซ.ม. แบบใหญใชในการแขงขันระยะ 90, 70, 60 เมตร สวนแบบเล็กใชในการแขง

ระยะ 50, 30 เมตร พิมพเปนรูปวงกลมซอนเปนช้ันๆ มี 5 สีเรียงลําดับ ไดแก ขาว ดํา ฟา แดง และ

เหลือง แตละวงและสีจะมีคาคะแนนแตกตางกันตามลําดับ สีขาว วงนอก 1 คะแนน วงใน 2 

คะแนน สีดํา วงนอก 3 คะแนน วงใน 4 คะแนน สีฟา วงนอก 5 คะแนน วงใน 6 คะแนน สีแดง วง

นอก 7 คะแนน วงใน 8 คะแนนสีเหลือง วงนอก 9 คะแนน วงใน 10 คะแนน วงในสุดกึ่งกลางเปา 

10 คะแนน นักกีฬาท่ีทําคะแนนไดมากท่ีสุดเปนผูชนะ  

1.2.17 ยิงปน 

 ยิงปนเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลน คือ ผูเลนตองใชสมาธิเพ่ือเล็ง

และยิงลูกปนใหโดนเปา โดยแบงออกเปนปนส้ันและปนยาว ปนส้ันมีระยะในการแขงขันดังนี้  10 

เมตร ปนส้ันอัดลม 60 นัด 50 เมตร ปนส้ันยิงชา 60 นัด 25 เมตรปนยิงเร็ว 60 นัด 25 เมตร ปนส้ัน

มาตรฐาน 60 นัด และ 25 เมตร ปนส้ันชนวนกลาง 60 นัดนักกีฬา การแขงขันปนยาวมีระยะในการ

แขงขันดังนี้ 10 เมตรปนยาวอัดลม 60 นัด 50 เมตร ปนยาวทานอน 60 นัด และ50  เมตร ปนยาว 3 

ทา (3x40)120 นัด โดยเปาจะมีคะแนนท่ีแตกตางกันออกไป ผูเลนจะไดคะแนนตามวิถีของลูก

กระสุนท่ีอยูบนเปายิง บุคคลท่ีทําคะแนนไดมากท่ีสุดเปนผูชนะ 

1.2.18 วินดเซิรฟ 

 วินดเซิรฟเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลน  คือ ผู เลนตองใช

ความสามารถและความแข็งแรงของรางกายในการบังคับเซิรฟท่ีตนเองยืนเพ่ือไมใหลม และ

สามารถแบงประเภทของการแขงขันไดดังนี ้วินดเซิรฟประเภทเลนกับคล่ืน ตองอาศัยคล่ืนและลม

แรง เปนการผสมกันระหวางกระดานโตคล่ืนกับวินดเซิรฟไมเนนความเร็วแตเปนการแสดงทาทาง 

จะมีกรรมการหลายคนอยูบนฝงคอยใหคะแนน วินดเซิรฟประเภทความเร็วตองอาศัยลมแรงพ้ืนน้ํา

ท่ีคอนขางเรียบ ประเภทนี้จะมีความเร็วสูงแลนตรงไปยังทิศทางท่ีกําหนด ใครเขาเสนชัยกอนจะ

เปนผูชนะ วินดเซิรฟประเภทขึ้นลม เปนการแขงขันท่ีมีผูนิยมมากท่ีสุดเพราะลักษณะการแขงขันจะ

เหมือนกับการแขงขันเรือใบกําหนดใหตองบังคับวินดเซิรฟแลนในทิศทางตาง ๆ การแลนขึ้นลม 
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การแลนลงลมการแลนเฉียงลม ผูเลนจะตองอาศัยเทคนิคและไหวพริบอยางมาก การแขงขันแบบนี้

มีทุกระดับการแขงขันท้ังซีเกมส เอเช่ียนเกมส โอลิมปค และยังมีการแขงขันชิงแชมปโลกทุกป 

วินดเซิรฟประเภทสูตร กําลังเปนท่ีนิยมอยางมากในนักเลนวินดเซิรฟระดับโลกจะมีลักษณะการ

เลนท่ีเหมือนกับประเภทขึ้นลมแตมีความเร็วมากกวา  

1.2.19 วายน้ํา 

 วายน้ําเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลนคือ ผูเลนจะตองใชทาหลักใน

การวายน้ํา 4 ทา คือ ทาฟรีสไตล ทากรรเชียง ทากบ และทาผีเส้ือ สามารถแบงประเภทไดเปน 

ประเภทเดียว ประเภทเดียวแบบผสมทุกทา ประเภทผลัด  การแขงขันมีหลากประเภทเชน วายน้ํา

เดี่ยวผสม 100 เมตร คือ การท่ีนักกีฬา 1 คนตองวายน้ําท้ังหมด 4 ทา และในแตละทาตองวาย 100 

เมตร วายผลัดผสม 4x100 เมตร คือ การท่ีนักกีฬาท้ังหมด 4 คนจะผลัดกันวายน้ําคนละ 1 ทา จน

ครบท้ังหมด 4 ทาในระยะ 100 เมตร เปนตน และนักกีฬาท่ีทําการออกตัวจากแทนกอนเสียง

สัญญาณปลอยตัวกอนจะถูกตัดสิทธ์ิในการแขงขันประเภทน้ันทันที  และการตัดสินนักกีฬาท่ี

สามารถวายน้ําแตะขอบสระไดกอนถือวาเปนผูชนะ 

1.2.20 สนุกเกอร  

 สนุกเกอรเปนกีฬาประเภทบุคคล มีวิธีการเลนคือ ผูเลนจะตองทําการใช

ไมคิวในการแทงลูกสีขาวใหโดนลูกสีแดงและใหลูกสีแดงลงชองใดชองหนึ่งจากท้ังหมดหกชอง 

เม่ือแทงลูกสีแดงลงก็จะตองแทงลูกสีใดสีหนึ่งจากท้ังหมด 6 สี คือ สีเหลือง สีเขียว สีน้ําตาล สีน้ํา

เงิน สีชมพู และสีดํา ใหลงชอง ทําแบบนี้จนลูกสีแดงหมดจากโตะ จากน้ันจะทําการแทงลูกสีโดย

เรียงลําดับสีจากท่ีกลาวไปขางตน แตละสีจะมีคะแนนท่ีตางกันออกไปดังนี้ สีแดง 1 คะแนน สี

เหลือง 2 คะแนน สีเขียว 3 คะแนน สีน้ําตาล 4 คะแนน สีน้ําเงิน 5 คะแนน สีชมพู 6 คะแนน และสี

ดํา 7 คะแนน ผูเลนท่ีทําคะแนนไดมากกวาจะเปนผูชนะ 

 

2. การจัดประเภทของสมญานามวงการกีฬา 

 จากการศึกษา ผูวิจัยพบสมญานามวงการกีฬาท้ังส้ิน 477 สมญานาม และสามารถจัด

ประเภทไดท้ังหมด 4 ประเภท เรียงลําดับตามความถ่ี คือ สมญานามของบุคคลในวงการกีฬา สมญา

นามของทีมหรือสโมสรกีฬา สมญานามของชนิดกีฬา และสมญานามของประเทศท่ีจัดการแขงขัน

กีฬา ดังนี ้

2.1 สมญานามของบุคคลในวงการกีฬา 

 สมญานามของบุคคลในวงการกีฬา หมายถึง สมญานามท่ีส่ือมวลชนตั้งให

นักกีฬาและบุคคลท่ีเกี่ยวของกับวงการกีฬาโดยท่ีไมใชช่ือจริง นามสกุลจริง หรือช่ือเรียกอยางเปน
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ทางการของบุคคล เพ่ือเราความสนใจของผูอาน สมญานามลักษณะนี้สามารถแบงไดเปน 3 

ประเภท คือ สมญานามของนักกีฬาตามชนิดกีฬา สมญานามของนักกีฬาเฉพาะบุคคล และสมญา

นามของบุคคลอ่ืนท่ีไมใชนักกีฬา 

 2.1.1 สมญานามของนักกีฬาตามชนิดกีฬา 

 สมญานามของนักกีฬาตามชนิดกีฬา หมายถึง สมญานามท่ีส่ือมวลชนตั้ง

ใหแกนักกีฬาท่ีแขงขันกีฬาประเภทนั้นๆ โดยไมช้ีเฉพาะวาเปนใคร โดยมักนําคําท่ีเปนลักษณะเดน

ของกีฬาประเภทนั้นๆมาใช เพ่ือใหสามารถจดจําไดงาย สมญานามประเภทน้ีมีท้ังหมด 17 สมญา

นาม จากกีฬา 17 ชนิด คือ 

สมญานาม ชนิดกีฬา 

 แขงสาว หมายถึง นักกีฬาฟุตบอลหญิง 

 จ็อกกี้สาว หมายถึง นักกีฬาขี่มาหญิง 

 จอมเตะ      หมายถึง นักกีฬาเทควันโด 

 เจาลมกรด หมายถึง นักกีฬากรีฑาระยะส้ันประเภทลู 

 ทีมโตคล่ืน หมายถึง นักกีฬาวินดเซิรฟ 

 ทีมปนไทย หมายถึง นักกีฬาจักรยาน 

 ทีมมวยเส้ือกลาม หมายถึง นักกีฬามวยสากลสมัครเลน 

 ทีมโรบินฮูด หมายถึง นักกีฬายิงธน ู

 ทีมหวายไทย หมายถึง นักกีฬาตะกรอ 

 นักกลาม หมายถึง นักกีฬาเพาะกาย 

 นักขวางหญิง หมายถึง นักกีฬาแฮนดบอลหญิง 

 นักตบลูกเดง หมายถึง นักกีฬาปงปอง  

 นักตบสาวแดนมังกร หมายถึง นักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีมชาติจีน   

 นักทอยแกน หมายถึง นักกีฬาโบวล่ิง 

 นักบิด หมายถึง นักกีฬามอเตอรไซค 

 นักปลํ้าลูกหนําเล้ียบ หมายถึง นักกีฬารักบ้ีฟุตบอล 

 นักโยนลูกเหล็ก หมายถึง นักกีฬาเปตอง 

 2.1.2 สมญานามของนักกีฬาเฉพาะบุคคล 

 สมญานามของนักกีฬาเฉพาะบุคคล หมายถึง สมญานามท่ีส่ือมวลชนตั้ง

ใหแกนักกีฬาเฉพาะบุคคล โดยมักนําลักษณะเดน พฤติกรรม การกระทํา อาชีพ ช่ือของนักกีฬามาใช 

เพ่ือใหประชาชนจดจําไดงาย สมญานามประเภทน้ีมีท้ังหมด 233 สมญานาม จากกีฬา 18 ชนิด คือ  
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 2.1.2.1 ฟุตบอล พบท้ังหมด 159 สมญานาม ดังตัวอยาง 

 สมญานาม ชื่อนักกีฬา 

 กองกลางพรสวรรค หมายถึง ริคารโด กากา (ชาวบราซิล) 

 คารรา หมายถึง เจม่ี คารราเกอร (ชาวอังกฤษ) 

 จอมทัพฉบับกระเปา หมายถึง โจ โคล (ชาวอังกฤษ) 

 ดาวเตะตัวจี๊ด หมายถึง ธีโอ วัลค็อตต (ชาวอังกฤษ) 

 เทรเซโกล หมายถึง ดาวิด เทรเซเกต (ชาวฝรั่งเศส) 

 นิโก หมายถึง นิโกลา อเนกา (ชาวฝรั่งเศส) 

 ปกจอมเกา หมายถึง ไรอัน กิ๊กส (ชาวเวสส) 

 มิดฟลดจอมยิงไกล หมายถึง ซาบี อลอนโซ (ชาวสเปน) 

 แลมพส หมายถึง แฟรงค แลมพารด (ชาวอังกฤษ) 

 กองหลังแขงโหด หมายถึง รุงโรจน สวางศรี 

 โจ ๕ หลา หมายถึง ศรายุทธ ชัยคําด ี

 ดาวยิงหนาตาย หมายถึง นันทวัฒน แทนโสภา 

 ตนจรวด หมายถึง พิพัฒน ตนกันยา 

 นายประตูจอมแฟช่ัน หมายถึง นริศ ทวีกุล   

 ปราการหลังพันธุแกรง หมายถึง ปรัชญ สมัครราษฎร 

 ริวัลกั๊ก หมายถึง มานิตย นอยเวช 

 วิงแบ็กซายพรสวรรคสูง หมายถึง อนุชา กิจพงษศร ี

 ศักดิ์ดาบสอง หมายถึง อนุศักดิ์ เหลาแสงไทย 

 นอกจากนี้ในขอมูลพบวามีสมญานาม 1 สมญานาม ท่ีหมายถึงนักกีฬา

สองคนอีกดวย คือ สองธี  หมายถึง ธีรเทพ วิโนทัย และ ธีรศิลป แดงดา นักกีฬาฟุตบอลสโมสร

เมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดในอดีต  

 2.1.2.2 กอลฟ พบท้ังหมด 21 สมญานาม ดังตัวอยาง 

 สมญานาม ชื่อนักกีฬา 

 เจาชายขี้อาย หมายถึง เรียว อิชีกาวะ (ชาวญ่ีปุน) 

 ฉลามขาว หมายถึง เกร็ก นอรแมน (ชาวออสเตรเลีย) 

 พญาเสือ หมายถึง ไทเกอร วูดส (ชาวสหรัฐอเมริกา) 

 พิงคแพนเทอร หมายถึง พอลลา ครีมเมอร (ชาวสหรัฐอเมริกา) 
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 สไปเดอรแมน หมายถึง กามีโล บีเยกาส (ชาวโคลัมเบีย) 

 สมญานาม ชื่อนักกีฬา 

 บ๊ิกชู หมายถึง บุญชู เรืองกิจ 

 โปรโจก หมายถึง ชัพชัย นิราธ 

 2.1.2.3 มวย พบท้ังหมด 12 สมญานาม ดังตัวอยาง 

 สมญานาม  ชื่อนักกีฬา 

 มฤตยูดํา หมายถึง ไมค ไทสัน (ชาวสหรัฐอเมริกา) 

 ซายทะลวงไส หมายถึง เขาทราย แกแล็คซ่ี 

 ไอรถถัง หมายถึง พูนสวัสดิ์ กระทิงแดงยิม 

 ไอเสือยิม้ยาก หมายถึง ณรงคนอย เกียรติบัณฑิต 

 2.1.2.4 เทนนิส พบท้ังหมด 11 สมญานาม ดังตัวอยาง 

 สมญานาม  ชื่อนักกีฬา 

 นางฟาเทนนิสโลก หมายถึง มาเรีย ชาราโปวา (ชาวรัสเซีย) 

 ปาซาฟ หมายถึง มารัต ซาฟน (ชาวรัสเซีย) 

 เฟดเอ็กซ หมายถึง โรเจอร เฟดเดอรเรอร (ชาวสวิตฯ) 

 สาวคิม หมายถึง คิม ไคลสเตอรส (ชาวเบลเยียม) 

 เจาปก หมายถึง ดนัย อุดมโชค 

 นองนก หมายถึง นพวรรณ เลิศชีวกานต 

 2.1.2.5 บาสเกตบอล พบท้ังหมด 7 สมญานาม คือ 

 สมญานาม  ชื่อนักกีฬา 

 การดคนเกง หมายถึง โคบ้ี ไบรอันท (ชาวสหรัฐอเมริกา) 

 การดรางเล็ก หมายถึง เนต โรบินสัน (ชาวสหรัฐอเมริกา) 

 ซุปเปอรแมน หมายถึง ดไวท ฮาวเวิรด (ชาวสหรัฐอเมริกา) 

 บ๊ิกแช็ก  หมายถึง เชคิล โอนีล (ชาวสหรัฐอเมริกา) 

 เจานพ  หมายถึง อรรถพร เลิศมาลัยภรณ 

 แช็คเมืองไทย หมายถึง ชัยรัฒน แกดํา 

 นักบาสมาดยากูซา หมายถึง อรรถพร เลิศมาลัยภรณ 

 2.1.2.6 กรีฑา พบท้ังหมด 6 สมญานาม คือ 

 สมญานาม  ชื่อนักกีฬา 

 เจาลมกรดโลก หมายถึง ยูเซน โบลท (ชาวจาเมกา) 
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 มนุษยลมกรด หมายถึง ยูเซน โบลท (ชาวจาเมกา) 

 สมญานาม ชื่อนักกีฬา 

 ยอดลมกรดเลือดเรกเก หมายถึง ยูเซน โบลท (ชาวจาเมกา) 

 ราชินีกระโดดสูงเมืองไทย หมายถึง หนึ่งฤทัย ไชยเพชร 

ราชินีปญจกรีฑา หมายถึง วาสนา วินาโท 

ลมกรดมือเกา หมายถึง สิทธิชัย สุวรประทีป 

 2.1.2.7 เทควันโด พบท้ังหมด 2 สมญานาม คือ 

 สมญานาม  ชื่อนักกีฬา 

 นองสอง หมายถึง บุตรี เกิดผอง 

 นองหยิน หมายถึง สริตา ผองศรี 

 2.1.2.8 มอเตอรไซค พบท้ังหมด 2 สมญานาม คือ 

 สมญานาม  ชื่อนักกีฬา 

 เจาฟม  หมายถึง รัฐภาคย วิไลโรจน 

 ซุปเปอรเบิรดเมืองไทย หมายถึง แสน เชยศักดิ ์

 2.1.2.9 วายน้ํา พบท้ังหมด 2 สมญานาม คือ 

 สมญานาม  ชื่อนักกีฬา 

 เงือกอุม  หมายถึง ณัชฐานันตร จันทรกระจาง 

 ฉลามตอ หมายถึง รดมยศ มาตเจือ 

 2.1.2.10 สนุกเกอร พบท้ังหมด 2 สมญานาม คือ 

 สมญานาม  ชื่อนักกีฬา 

 สิงหอีซาย หมายถึง จิมม่ี ไวท (ชาวอังกฤษ) 

 ไอเด็กนรก หมายถึง รอนนี่ โอซิลลิแวน (ชาวอังกฤษ) 

 2.1.2.11 เจ็ตสกี พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

 สมญานาม  ชื่อนักกีฬา 

 เจาพายุสายฟา หมายถึง โชคอุทิศ โมลี 

 2.1.2.12 ตะกรอ พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

 สมญานาม  ชื่อนักกีฬา 

 โจหลังเทา หมายถึง สืบศักดิ์ ผันสืบ 

 2.1.2.13 แบดมินตัน พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

 สมญานาม  ชื่อนักกีฬา 
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 ซุปเปอรแมน หมายถึง บุญศักดิ์ พลชนะ 

 2.1.2.14 ปงปอง หรือ เทเบิลเทนนิส พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

 สมญานาม  ชื่อนักกีฬา 

 นองหญิง หมายถึง สุธาสินี เสวตรบุตร 

 2.1.2.15 ฟุตซอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

 สมญานาม  ชื่อนักกีฬา 

 พอมดฟุตซอล หมายถึง อนุชา ม่ันเจริญ 

 2.1.2.16 ยิงปน พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

 สมญานาม  ชื่อนักกีฬา 

 เจาเอกซ  หมายถึง จักรกฤษณ พณิชยผาติกรรม 

 2.1.2.17 ยกน้ําหนัก พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

 สมญานาม  ชื่อนักกีฬา 

 จอมพลังหม่ืนสอง หมายถึง สุชาติ สมบูรณ 

 2.1.2.18 วอลเลยบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

 สมญานาม  ชื่อนักกีฬา 

 จอมตบหัวเสา หมายถึง กฤษดา ฉันไชย 

 2.1.3 สมญานามของบุคคลอื่นท่ีไมใชนักกีฬา 

  สมญานามของบุคคลอ่ืนท่ีไมใชนักกีฬาในท่ีนี้ หมายถึง สมญานามท่ี

ส่ือมวลชนตั้งใหแกผูฝกสอนกีฬา และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับกีฬาประเภทนั้นๆ โดยอาจนําคําท่ี

แสดงถึงลักษณะเดน พฤติกรรม การกระทํา อาชีพ ช่ือ มาตั้งเปนสมญานาม เพ่ือใหสามารถจดจําได

งาย จากการศึกษาสมญานามประเภทนี้มีท้ังหมด 49 สมญานาม จากกีฬา 3 ชนิด คือ  

  2.1.3.1 ฟุตบอล พบท้ังหมด 47 สมญานาม ดังตัวอยาง 

  สมญานาม  ชื่อบุคคล 

  กุนซือจอมแท็กติก หมายถึง มารติน โอนีล โคชทีมแอสตันวิลลา 

  คารเล็ตโต หมายถึง คารโล อันเซลอตติ โคชทีมเซลซี 

  เฮียเครียด หมายถึง โซเซ มูรินโญ โคชทีมอินเตอรมิลาน 

  ขงเบง  หมายถึง อาจหาญ ทรงงามทรัพย โคชทีมภูเก็ต 

  โคชจอมแอ็กช่ัน หมายถึง สะสม พบประเสริฐ โคชทีมการทาเรือ 

  โคชวัง  หมายถึง ธวัชชัย ดํารงอองตระกูล โคชทีมพัทยา 

  เซอรเด็ด หมายถึง จเด็จ มีลาภ โคชทีมชลบุรีเอฟซี 
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  2.1.3.2 ฟุตซอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

  สมญานาม  ชื่อบุคคล 

  โคชแมว หมายถึง คํารณ สําราญพันธุ  

  2.1.3.3 วอลเลยบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

  สมญานาม  ชื่อบุคคล 

  โคชดวน หมายถึง ดนัย ศรีวัชรเมธากุล  

 2.2 สมญานามของทีมหรือสโมสรกีฬา 

  สมญานามของทีมหรือสโมสรกีฬา หมายถึง สมญานามท่ีส่ือมวลชนตั้งใหแกทีม

หรือสโมสรกีฬา โดยอาจนําสัญลักษณหรือลักษณะเดนของทีมหรือสโมสรกีฬานั้นๆ มาใชในการ

ตั้งสมญานาม  

  สมญานามของทีมหรือสโมสรกีฬา ท่ีพบจากการเก็บขอมูลมีท้ังหมด 169 สมญา

นาม จากกีฬา 4 ชนิด ดังนี้  

  2.2.1 ฟุตบอล พบท้ังหมด 157 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   สมญานาม  ทีมหรือสโมสรกีฬา 

   มังกรแดง หมายถึง ทีมชาติเวลส 

   ฟาขาว หมายถึง ทีมชาติอารเจนตินา 

   สิงโตคําราม หมายถึง ทีมชาติอังกฤษ 

   ไกเดือยทอง หมายถึง สโมสรท็อตแนม ฮ็อตสเปอร  

     (ประเทศอังกฤษ) 

   คางคาว หมายถึง สโมสรบาเลนเซีย (ประเทศสเปน) 

   ปศาจแดง หมายถึง สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 

     (ประเทศอังกฤษ)  

   มวงมหากาฬ หมายถึง สโมสรฟออเรนตินา (ประเทศอิตาลี) 

   สิงหผงาด หมายถึง สโมสรแอสตันวิลลา (ประเทศอิตาลี) 

   สิงโตน้ําเงินคราม หมายถึง สโมสรเซลซี (ประเทศอังกฤษ) 

   หงสแดง หมายถึง สโมสรลิเวอรพูล (ประเทศอังกฤษ) 

   อินทรีฟาขาว หมายถึง สโมสรลาซิโอ (ประเทศอิตาลี) 

   กิเลนผยอง หมายถึง สโมสรเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ด 

   แขงเทพ หมายถึง สโมสรแบงค็อกยูไนเต็ด 
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   ฉลามชล หมายถึง สโมสรชลบุรีเอฟซี 

   ปราสาทสายฟา หมายถึง สโมสรบุรีรัมยพีอีเอ 

   โปงลางคะนอง หมายถึง สโมสรฟุตบอลจังหวัดกาฬสินธุเอฟซี 

   เรือกอและพิฆาต หมายถึง สโมสรฟุตบอลจังหวัดนราธิวาส 

   แร็บบิต หมายถึง สโมสรบางกอกกลาสเอฟซี 

   โลมาพิฆาต หมายถึง สโมสรพัทยายูไนเต็ด 

   เจาสัวนอย หมายถึง ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี

  2.2.2 บาสเกตบอล พบท้ังหมด 3 สมญานาม คือ 

   สมญานาม  ทีมหรือสโมสรกีฬา 

   กระทิงเปล่ียว หมายถึง ทีมชิคาโก บูลส 

     (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

   ยักษเขียว หมายถึง สโมสรบาสเก็ตบอลทิวไผงาม 

   สิงหทุงคร ุ หมายถึง สโมสรบาสเก็ตบอลไฮเทค 

  2.2.3 อเมริกันฟุตบอล พบท้ังหมด 7 สมญานามของสโมสรอเมริกันฟุตบอล

ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 

   สมญานาม  ทีมหรือสโมสรกีฬา 

   ทีมตราดาว หมายถึง สโมสรดัลลัส คาวบอยส 

   นักบุญแดนใต หมายถึง สโมสรนิวออรลีนส เซนตส 

   มาปา หมายถึง สโมสรเดนเวอร บรองโกส 

   โลมาหมาภัย หมายถึง สโมสรไมอาม่ี ดอนฟนส 

   สลัดตาเดียว หมายถึง สโมสรโอกแลนด เรดเดอร 

   เหย่ียวทะเล หมายถึง สโมสรซีแอตเทิล ซีฮอวกส 

   อีกาพญายม หมายถึง สโมสรบัลติมอร เรฟเวนส 

  2.2.4 รักบี้ฟุตบอล พบท้ังหมด 2 สมญานาม คือ 

   สมญานาม  ทีมหรือสโมสรกีฬา 

   ตราเพชร หมายถึง ทีมรักบ้ีฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

   ลูกโดม หมายถึง ทีมรักบ้ีฟุตบอล 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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 2.3 สมญานามของชนิดกีฬา 

  สมญานามของชนิดกีฬา หมายถึง สมญานามท่ีส่ือมวลชนตั้งใหแกกีฬาชนิด

ตางๆ โดยอาจมีการใชคําท่ีแสดงลักษณะบางประการของกีฬาชนิดนั้น สมญานามของชนิดกีฬาท่ี

พบจากการเก็บขอมูลมีท้ังหมด 7 สมญานาม จากกีฬา 7 ชนิด คือ 

  สมญานาม  ชนิดกีฬา 

  ขนไก  หมายถึง แบดมินตัน 

  แขงโตะเล็ก หมายถึง ฟุตซอล 

  คนชนคน หมายถึง อเมริกันฟุตบอล 

  จอมพลัง หมายถึง ยกน้ําหนัก 

  ทอยแกน หมายถึง โบวล่ิง 

  นองเหล็ก หมายถึง จักรยาน 

  สอยคิว  หมายถึง สนุกเกอร 

 2.4 สมญานามของประเทศท่ีจัดการแขงขันกีฬา 

  สมญานามของประเทศท่ีจัดการแขงขันกีฬา หมายถึง สมญานามท่ีส่ือมวลชนตั้ง

ใหแกประเทศท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือเปนผูจัดการแขงขันกีฬาประเภทนั้นๆ โดยอาจใชคําท่ีแสดง

ลักษณะเดน จากสัญลักษณ หรือสินคาสงออกท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักของประเทศนั้นๆ มาตั้งเปน

สมญานาม   

  จากการศึกษาพบวาสมญานามท่ีมาจากประเทศท่ีจัดการแขงขันกีฬามี 2 สมญา

นามจากกีฬาฟุตบอล คือ  

  แดนน้ําหอม หมายถึง ประเทศฝรั่งเศส ท่ีมีช่ือเสียงจากการผลิตน้ําหอมท่ีมี

คุณภาพและเปนสินคาสงออกท่ีมีช่ือเสียง 

  ลีกกาแฟ หมายถึง ประเทศบราซิล ท่ีมีกาแฟเปนสินคาสงออกท่ีมีช่ือเสียง 

 ผลการศึกษาการจัดประเภทสมญานามวงการกีฬาขางตน สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การจัดประเภทสมญานามวงการกีฬา 

การจัดประเภทสมญานามวงการกีฬา จํานวนสมญานามที่พบ 

สมญานามของบุคคลในวงการกีฬา 299 

สมญานามของทีมหรือสโมสรกีฬา 169 

สมญานามาของชนิดกีฬา 7 

สมญานามของประเทศท่ีจัดการแขงขันกีฬา 2 

รวม 477 
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 จากตารางจะเห็นไดวาสมญานามบุคคลในวงการกีฬาปรากฏมากที่สุดจํานวน 299 

สมญานาม สมญานามของทีมหรือสโมสรกีฬา พบท้ังหมด 169 สมญานาม สมญานามของชนิดกีฬา 

พบท้ังหมด 7 สมญานาม และสมญานามของประเทศท่ีจัดการแขงขันกีฬา พบท้ังหมด 2 สมญานาม 

จะเห็นไดวาสมญานามบุคคลในวงการกีฬาพบมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะในวงการกีฬานั้น มี

จํานวนนักกีฬามากกวาองคประกอบอ่ืนๆ อีกท้ังส่ือมวลชนยังเสนอขาวโดยใหความสําคัญกับ

นักกีฬามาก จึงทําใหสมญานามของบุคคลในวงการกีฬาโดยเฉพาะอยางย่ิงสมญานามของนักกีฬา

เฉพาะบุคคลปรากฏมากตามไปดวย การตั้งสมญานามนักกีฬาเฉพาะบุคคลนั้นอาจเปนเพราะ

จํานวนนักกีฬาท่ีมีมาก ทําใหจดจําช่ือและนามสกุลของแตละบุคคลไดยาก นอกจากนี้นักกีฬาบาง

คนยังมีช่ือและนามสกุล ท่ีจําไดยากหรือออกเสียงอานยาก ดังนั้นการท่ีส่ือมวลชนนําเอาลักษณะ

เดนของแตละบุคคลมานําเสนอ จึงอาจสามารถทําใหจดจําบุคคลนั้นๆไดงายขึ้นและทําใหการ

นําเสนอขาวนาสนใจขึ้นดวย แตอยางไรก็ตามสมญานามท่ีตั้งใหกับบุคคลหนึ่งๆ นั้น อาจมีมากกวา 

1 สมญานาม หรือสามารถเปล่ียนแปลงได ดังเชนในกรณีของไทเกอร วูดส ในอดีตเคยไดรับสมญา

นามวา เสือนอย หรือ พญาเสือ แตเม่ือมีขาวเกี่ยวกับความสัมพันธฉันชูสาวกับหญิงอ่ืนท่ีไมใช

ภรรยา ส่ือมวลชนจึงตั้งสมญานามให ไทเกอร วูดส ใหมวา คาสโนวูดส เปนตน  

 นอกจากจะสนใจตัวนักกีฬาแลวส่ือมวลชนยังสนใจทีมหรือสโมสรท่ีนักกีฬาสังกัดดวย 

จึงมีการตั้งสมญานามของทีมหรือสโมสรมากเปนอันดับรองลงมา ท้ังนี้อาจเปนเพราะส่ือมวลชน

เล็งเห็นวาการตั้งสมญานามทีมหรือสโมสรก็เพ่ือจะทําใหเปนท่ีรูจักของประชาชน เพราะทีมหรือ

สโมสรถือวาเปนตนสังกัดของนักกีฬา และบรรดานักกีฬาท่ีมีช่ือเสียงก็สามารถดึงดูดหรือเรียกรอง

ความสนใจของประชาชนท่ัวไปใหมาสนใจในทีมหรือสโมสร อีกท้ังกองเชียรของแตละทีมตางก็มี

บทบาทสําคัญเปนแรงกระตุนใหทีมหรือสโมสรพัฒนากาวหนาตอไป และการนําสัญลักษณประจํา

ทีมหรือสโมสร ลักษณะเดนบางประการของทีมหรือสโมสรมาตั้งเปนสมญานามเพ่ือใหประชาชน

จดจําไดงาย 

 การจําแนกสมญานามวงการกีฬาท่ีไดจากการศึกษาจะเห็นไดวา กีฬาฟุตบอลปรากฏ

สมญานามมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะกีฬาฟุตบอลเปนกีฬาท่ีไดรับความนิยมจากประชาชนมาก 

และมีการแขงขันฟุตบอลเกือบตลอดท้ังป เชน การแขงขันฟุตบอลลีกตางประเทศ อีกท้ังกระแส

ความนิยมของวงการฟุตบอลไทยไดมีความตื่นตัวมากขึ้น ทําใหส่ือมวลชนใหความสนใจเกี่ยวกับ

กีฬาฟุตบอลเปนอยางมาก สวนกีฬาชนิดอ่ืนๆท่ีปรากฏสมญานามคอนขางนอย อาจเปนเพราะวามี

การแขงขันท่ีคอนขางนอย และกระแสความนิยมมีไมมากเทากับกีฬาฟุตบอล นอกจากนี้จํานวน

ของนักกีฬาฟุตบอลและสโมสรฟุตบอลตางๆยังมีมากกวาจํานวนของนักกีฬาและสโมสรกีฬา

ประเภทอ่ืนจึงทําใหสมญานามของนักกีฬาและสโมสรฟุตบอลปรากฏมาก  
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 การจําแนกสมญานามในบทนี้ไดแยกสมญานามออกตามหัวขอท่ีผูวิจัยไดกําหนดหัวขอ

ในการศึกษาโดยละเอียด และในบทตอไปผูวิจัยจะนําเสนอเรื่องการวิเคราะหองคประกอบสมญา

นามในวงการกีฬาตอไป 
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บทท่ี 3 

 

การวิเคราะหองคประกอบของสมญานาม 

 

 ในบทนี้ผูวิจัยจะเสนอผลการวิเคราะหองคประกอบของสมญานามในวงการกีฬาจาก

หนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน ระหวางวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2552 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2553 ซ่ึง

มีสมญานามท่ีใชในการวิเคราะหองคประกอบท้ังหมด 477 สมญานาม จากวงการกีฬา 28 วงการ  

 องคประกอบ หมายถึง น. ส่ิงตางๆ ท่ีใชประกอบเปนส่ิงใหญ, สวนของส่ิงตางๆ ท่ีเปน

เครื่องประกอบทําใหเกิดเปนรูปขึ้นใหมโดยเฉพาะ , สวนประกอบ ก็เรียก  (พจนานุกรม

อิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) 

 ในงานวิจัยนี้ องคประกอบของสมญานาม หมายถึง ท่ีมาและความหมายของคําท่ีนํามา

ประกอบกันเปนสมญานาม  

 จากผลการศึกษาพบวาองคประกอบของสมญานามมีท้ังหมด 13 องคประกอบ คือ 

ลักษณะเดน อาชีพ ตราสัญลักษณ ช่ือ ธุรกิจ สีสัญลักษณ เพศ สถานภาพทางสังคม ชนิดกีฬา คํา

เรียกญาติ คําแสดงจํานวน คํานําหนา ตําแหนง โดยอาจนําองคประกอบตางๆ นั้นมาประกอบกัน

เปนโครงสรางของสมญานาม 3 แบบ คือ สมญานามท่ีมี 1 องคประกอบ สมญานามท่ีมี 2 

องคประกอบ และสมญานามท่ีมี 3 องคประกอบ ดังตอไปนี ้

 

1. สมญานามที่มี 1 องคประกอบ 

  สมญานามท่ีมี 1 องคประกอบ หมายถึง สมญานามท่ีมีท่ีมาและความหมายของคําเพียง

องคประกอบเดียวมาใชในการส่ือความหมาย จากการศึกษาพบสมญานามในลักษณะดังกลาว

ท้ังหมด 126 สมญานาม โดยมีองคประกอบ ดังตอไปนี ้

 1. 1 ลักษณะเดน  

  ลักษณะเดน หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการกระทํา บุคลิกภาพของ

บุคคลหรือส่ิงท่ีไมใชบุคคล ท้ังนี้หมายรวมถึงลักษณะเดนท่ีปรากฏออกมาใหเห็นโดยตรง และ

ลักษณะเดนท่ีเปนการเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืนท่ีคนรูจักโดยท่ัวไป สมญานาม ประเภทนี้มีท้ังหมด 53 

สมญานาม จากกีฬา 13 ชนิด ดังตอไปนี ้ 
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  ฟุตบอล มีท้ังหมด 39 สมญานาม ดังตัวอยาง 

  จอมโหด หมายถึง ทีมชาติอุรุกวยั  

  ทีมชาติอุรุกวัย เปนทีมฟุตบอลในทวีปอเมริกาใต มีลีลาการเลนฟุตบอลท่ีหนัก

หนวงรุนแรงซ่ึงถือเปนลักษณะเดนของทีม ผูตั้งสมญานามจึงไดนําลักษณะเดนดังกลาวมาตั้งเปน

สมญานาม 

  ขงเบง หมายถึง อาจหาญ ทรงงามทรัพย 

  อาจหาญ ทรงงามทรัพย เปนหัวหนาผูฝกสอนของสโมสรฟุตบอลภูเก็ตเอฟซี ท่ีมี

ลักษณะเดนคือ คือการวางแผน และแกไขสถานการณการเลน ส่ือมวลชนจึงเปรียบเทียบ

ความสามารถในการวางแผนและแกไขสถานการณไดเปนอยางดีของเขา กับ ขงเบง ตัวละครใน

วรรณกรรมจีนเรื่องสามกก ท่ีเปนผูมีความหลักแหลมในการวางแผน วางกลยุทธ ยุทธวิธีตางๆใน

การทําศึกสงคราม 

  กอลฟ พบท้ังหมด 3 สมญานาม ดังตัวอยาง 

  พิงคแพนเทอร หมายถึง พอลลา ครีมเมอร 

  พอลลา ครีมเมอร นักกีฬากอลฟผูหญิงชาวสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเดนท่ีชุดท่ี

เธอสวมใสในการแขงขันจะมีสีสันเปนสีชมพู ส่ือมวลชนจึงนําลักษณะเดนดังกลาวไปเปรียบเทียบ

กับตัวการตูน พิงคแพนเทอร ท่ีมีตัวสีชมพูเชนเดียวกับเส้ือผาของเธอ  

  โบวลิ่ง พบท้ังหมด 1 สมญานาม ดังตัวอยาง 

  นักทอยแกน หมายถึง นักกีฬาโบวล่ิง 

  กีฬาโบวล่ิงในสมัยกอนมีการเลนโดยใชไมเปนแกน (ปจจุบันเรียกวา พิน) และ

ใชลูกหินกลมๆ กล้ิงไปทอยใหแกนท่ีตั้งไวลมลง ดังนั้นจึงนําวิธีการเลนแบบดั้งเดิมมาตั้งเปนสมญา

นามของกีฬาโบวล่ิง 

  กรีฑา พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

  มนุษยลมกรด หมายถึง ยูเซน โบลท 

  ยูเซน โบลท นักกีฬากรีฑาของประเทศจาเมกา ไดรับการยกยองวาเปนนักกีฬาท่ี

วิ่งเร็วท่ีสุดในโลก จากการสรางสถิติโลกขึ้นมาใหมจากในการวิ่งในระยะ 100 เมตร 200 เมตร และ

วิ่งผลัด 4x100 เมตร ในการแขงขันโอลิมปกในป 2008 ท่ีกรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีน จนไดรับการขนานนามวาเปนมนุษยลมกรด ซ่ึงมีความหมายเปรียบเทียบแสดงวา เร็วมาก 

  เทควันโด พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

  จอมเตะ หมายถึง นักกีฬาเทควันโด 
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  กีฬาเทควันโดมีลักษณะเดนท่ีการใชอวัยวะสวนเทาในการทําคะแนนจากคูตอสู 

โดยการเตะใหเขาเปาตามท่ีกติกาไดกําหนดไว ดังนั้นคําวา จอมเตะ จึงเปนสมญานามท่ีใชเรียกแทน

นักกีฬาเทควันโด ท้ังหมด 

  บาสเกตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

  ซุปเปอรแมน หมายถึง ดไวท ฮาวเวิรด 

  ดไวท ฮาวเวิรด นักกีฬาบาสเก็ตบอลของทีมออรลันโด แมจิก ชาวสหรัฐอเมริกา 

เปนผูเลนคนสําคัญของทีม มีลักษณะเดนจากการแตงกายและทาทางการลอเลียนซุปเปอรแมน ดวย

การนําผาสีแดงมาผูกติดไวกับตัวเองเหมือนซุปเปอรแมนกอนลงสนามทําการแขงขัน จึงทําให

ส่ือมวลชนนําเขาไปเปรียบเทียบกับซุปเปอรแมนตัวการตูนยอดนิยมของชาวอเมริกัน  

  แบดมินตัน พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

  ขนไก หมายถึง กีฬาแบดมินตัน 

  กีฬาแบดมินตันมีลักษณะเดนอยูท่ีอุปกรณท่ีใชในการแขงขันคือ ลูกขนไก ท่ีทํา

มาจากขนไก ส่ือมวลชนจึงนําลักษณะเดนจากอุปกรณกีฬามาตั้งเปนสมญานามและเรียกกีฬา

แบดมินตันวา ขนไก 

  เพาะกาย พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

  นักกลาม หมายถึง นักกีฬาเพาะกาย 

  กีฬาเพาะกายเปนกีฬาท่ีตัดสินจากความสวยงามของกลามเนื้อ ดังนั้นนักกีฬาจึง

ตองมีการออกกําลังกายโดยเนนท่ีกลามเนื้อสวนตางๆ เพ่ือเปนการเสริมสรางกลามเนื้อใหสวยงาม 

จึงมีการนําเอาลักษณะเดนดังกลาวมาเปนสมญานามของนักกีฬา 

  มอเตอรไซค พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ  

  นักบิด หมายถึง นักกีฬามอเตอรไซค 

  กีฬามอเตอรไซคเปนกีฬาท่ีแขงขันความเร็วท่ีเกิดจากการบิดคันเรงจากท่ีบังคับ

ของรถจักรยานยนตหรือมอเตอรไซค ส่ือมวลชนจึงนําลักษณะเดนจากกีฬาชนิดนี้มาตั้งเปนสมญา

นามและใชเรียกนักกีฬามอเตอรไซคโดยภาพรวมวา นักบิด  

  ยกน้ําหนัก พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

  จอมพลัง หมายถึง นักกีฬายกน้ําหนัก  

  กีฬายกน้ําหนักเปนกีฬาท่ีนักกีฬาตองใชพละกําลังในการยกเหล็กท่ีมีน้ําหนักเกิน

กวาน้ําหนักตัวของนักกีฬามาก จึงนําคําวา จอมพลัง มาใชเปนสมญานามของนักกีฬาชนิดนี้  

  ยิงธนู พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

  ทีมโรบินฮูด หมายถึง ทีมนักกีฬายิงธนู 
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  กีฬายิงธนู เปนกีฬาท่ีนักกีฬาตองใชสมาธิและความสามารถในการยิงลูกธนูให

โดนเปาท่ีกําหนดไวในกติกา ส่ือมวลชนจึงไดนําลักษณะเดนไปเปรียบเทียบกับตัวละครในเทพ

นิยายท่ีมีช่ือวา โรบินฮูด ท่ีมีความสามารถในการใชธนเูปนอาวุธ 

  วินดเซิรฟ พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

  ทีมโตคลื่น หมายถึง ทีมนักกีฬาวินดเซิรฟ 

  กีฬาวินดเซิรฟ เปนกีฬาท่ีเลนในทะเลกวางท่ีตองอาศัยคล่ืนและลมจากทะเลใน

การบังคับทิศทาง ส่ือมวลชนจึงไดนําลักษณะเดนของกีฬาชนิดนี้มาตั้งเปนสมญานามและใชเรียก

ทีมนักกีฬาวินดเซิรฟวา ทีมโตคล่ืน 

  อเมริกันฟุตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

  คนชนคน หมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล 

  กีฬาอเมริกันฟุตบอล เปนกีฬาท่ีนักกีฬาจะตองวิ่งเขาปะทะกันเพ่ือสกัดไมใหผู

เลนฝายตรงขามทําคะแนนได ส่ือมวลชนจึงไดนําลักษณะเดนของกีฬาชนิดนี้มาตั้งเปนสมญานาม

และใชเรียกกีฬาอเมริกันฟุตบอลวา คนชนคน  

 1.2 ตราสัญลักษณ  

  ตราสัญลักษณ หมายถึง ตราสัญลักษณประจําทีม หรือสโมสรกีฬานั้นๆ มี

ท้ังหมด 42 สมญานาม จากกีฬา 3 ชนิด ดังตอไปนี ้ 

  ฟุตบอล มีท้ังหมด 37 สมญานาม ดังตัวอยาง 

  คางคาว หมายถึง สโมสรบาเลนเซีย 

  สโมสรบาเลนเซีย เปนสโมสรฟุตบอลประเทศสเปน มีตราสัญลักษณประจํา

สโมสรเปนรูป คางคาว จึงไดนําตราสัญลักษณดังกลาวมาตั้งเปนสมญานาม 

  ปศาจแดง หมายถึง สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 

  สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด เปนสโมสรฟุตบอลในประเทศอังกฤษ ตั้งอยูใน

เมืองแมนเชสเตอร มีตราสัญลักษณประจําสโมสรเปนรูปปศาจท่ีมีสีแดง จึงไดนําตราสัญลักษณ

ดังกลาวมาตัง้เปนสมญานาม 

  เรือใบสีฟา หมายถึง สโมสรแมนเชสเตอรซิตี ้

  สโมสรแมนเชสเตอรซิตี้ เปนสโมสรฟุตบอลในประเทศอังกฤษ ตั้งอยูในเมือง

แมนเชสเตอร มีตราสัญลักษณประจําสโมสรเปนรูปเรือใบท่ีมีสีฟา จึงไดนําตราสัญลักษณดังกลาว

มาตั้งเปนสมญานาม 

  มานิลมังกร หมายถึง สโมสรราชนาวีระยอง 
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  สโมสรราชนาวีระยอง มีตราสัญลักษณประจําสโมสรเปนรูป มามิลมังกร จึงได

นําตราสัญลักษณของสโมสรมาตั้งเปนสมญานาม 

  อเมริกันฟุตบอล มีท้ังหมด 4 สมญานาม ดังตัวอยาง 

  ทีมตราดาว หมายถึง สโมสรดัลลัส คาวบอยส 

  สโมสรดัลลัส คาวบอยส เปนสโมสรอเมริกันฟุตบอลในประเทศสหรัฐอเมริกา 

มีตราสัญลักษณประจําสโมสรเปนรูป ดาว จึงไดนําตราสัญลักษณของสโมสรมาตั้งเปนสมญานาม 

  มาปา หมายถึง สโมสรเดนเวอร บรองโกส 

   สโมสรเดนเวอร บรองโกส เปนสโมสรอเมริกันฟุตบอลในประเทศสหรัฐอเมริกา 

มีตราสัญลักษณประจําสโมสรเปนรูปมาปา จึงไดนําตราสัญลักษณของสโมสรมาตั้งเปนสมญานาม 

  สลัดตาเดียว หมายถึง สโมสรโอกแลนด เรดเดอร 

  สโมสรโอกแลนด เรดเดอร เปนสโมสรอเมริกันฟุตบอลในประเทศสหรัฐอเมริกา 

มีตราสัญลักษณประจําสโมสรเปนรูปโจรสลัด จึงไดนําตราสัญลักษณของสโมสรมาตั้งเปนสมญานาม 

  เหยี่ยวทะเล หมายถึง สโมสรซีแอตเทิล ซีฮอกส 

  สโมสรซีแอตเทิล ซีฮอวกส เปนสโมสรอเมริกันฟุตบอลในประเทศสหรัฐอเมริกา 

มีสัญลักษณเปนรูปเหยี่ยว ท่ีบินอยูเหนือทะเล จึงไดนําตราสัญลักษณของสโมสรมาตั้งเปนสมญา

นามของสโมสรแหงนี ้

  รักบี้ฟุตบอล มีท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

  ตราเพชร หมายถึง ทีมรักบ้ีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีตราสัญลักษณเปนรูปเพชร จึงนําตราเพชรมาใชเปน

สมญานามของทีม 

 1.3 ชื่อ  

  ช่ือ หมายถึง บางสวนของช่ือจริง หรือช่ือเลนของบุคคล รวมทั้งช่ือประเทศ ช่ือ

เมือง ช่ือสถานท่ี ช่ือทีมสโมสร ช่ือท่ีเปนเอกลักษณประจําเมือง โดยอาจนํามายอคํา ตัดคํา เพ่ิมคํา 

หรือดัดแปลงคํา เพ่ือใหเกิดความแปลกใหม มีท้ังหมด 23 สมญานาม จากกีฬา 3 ชนิด ดังนี้ 

  ฟุตบอล มีท้ังหมด 21 สมญานาม ดังตัวอยาง 

  บารซา หมายถึง สโมสรบารเซโลนา 

  สโมสรฟุตบอลบารเซโลนาตั้งอยูในเมืองบารเซโลนาประเทศสเปน สมญานามนี้

เปนการนําช่ือ บารเซโลนา มาตัดคําวา โลนา ออก และ ดัดแปลงคําวา บารเซ เปน บารซา แลวนํามา

ตั้งเปนสมญานามใหกับสโมสรฟุตบอล 

  เจที หมายถึง จอหน เทอรรี ่
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  จอหน เทอรรี่ เปนนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ สังกัดสโมสรเซลซี ในประเทศ

อังกฤษ สมญานามนี้มาจากการนําอักษรยอของชื่อและสกุลของจอหน เทอรรี่ คือ ตัวอักษร J จากคํา

วา John และ ตัวอักษร T จากคําวา Terry  มาตั้งเปนสมญานามใหแกบุคคล 

  ดินโญ หมายถึง โรนัลดินโญ  

  โรนัลดินโญ เปนนักฟุตบอลทีมชาติบราซิล สังกัดสโมสรเอซีมิลาน ในประเทศ

อิตาลี สมญานามนี้เปนการตัดคําวา โรนัล ออกและนําคําวา ดินโญ มาตั้งเปนสมญานามใหแกบุคคล 

  เทนนิส มีท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

  เฟดเอ็กซ หมายถึง โรเจอร เฟดเดอรเรอร 

  โรเจอร เฟดเดอรเรอร เปนนักเทนนิสชาวสวิสเซอรแลนด สมญานามนี้เกิดจาก

การใชบางสวนของช่ือสกุลผสมกับการเพิ่มเติมคํา โดยคงคําวา เฟด และเติมคําวา เอ็กซ ลงไปในการ

ตั้งสมญานามใหแกบุคคล โดยคําวาเฟดเอ็กซ เปนช่ือบริษัทขนสงของอเมริกาท่ีมีความรวดเร็วมาก  

  กอลฟ มีท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

  แพดดี้ หมายถึง พาดริก แฮรริงตัน 

  พาดริก แฮรริงตัน เปนนักกีฬากอลฟชาวไอรแลนด สมญานามนี้เกิดจากการ

ดัดแปลงคําจากคําวา พาดริก เปนคําวา แพดดี้ ในการตั้งสมญานามใหแกบุคคล 

 1.4 ธุรกิจ 

  ธุรกิจ หมายถึง ประเภทธุรกิจหรือช่ือสินคาท่ีเจาของทีมหรือสโมสรกีฬานั้นๆ 

ดําเนินการหรือผลิต มีท้ังหมด 3 สมญานาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ  

  ฟุตบอล  

  พลังเอ็ม หมายถึง สโมสรโอสถสภา M-150 สระบุรี 

  โอสถสภา เปนบริษัทท่ีทําธุรกิจเกี่ยวกับยา อาหาร เครื่องสําอาง และสินคาอ่ืนๆ 

อีกจํานวนมาก โดยเครื่องดื่มชูกําลังภายใตแบรนดสินคา M-150 ก็เปนสินคาประเภทหนึ่งของ

บริษัท โอสถสภา จํากัด จึงทําใหผูตั้งสมญานามนํามาตั้งใหกับสโมสรแหงนี ้

  หางขายยา หมายถึง สโมสรโอสถสภา M-150 สระบุรี 

  โอสถสภา เปนบริษัทท่ีทําธุรกิจเกี่ยวกับยา อาหาร เครื่องสําอาง และสินคาอ่ืนๆ 

อีกจํานวนมาก โดยมีสินคาท่ีเกี่ยวกับยา อีกท้ังช่ือของบริษัทคือ โอสถ หมายถึง น. ยาแกโรค, ยา

รักษาโรค; เครื่องยา; (พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542)  จึงทําใหผูตั้งสมญา

นามนํามาตั้งใหกับสโมสรแหงนี้ 

  ฮัลโหล หมายถึง ทีมทีโอที  
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  สโมสรทีโอที เปนสโมสรในสังกัดของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผู

ใหบริการเกี่ยวกับโทรศัพทพ้ืนฐาน อินเทอรเน็ต และการส่ือสารในรูปแบบอ่ืนๆ คําวา ฮัลโหล เปน

คําท่ีใชเม่ือรับโทรศัพท คํานี้จึงมีผูนํามาตั้งเปนสมญานามใหแกสโมสรแหงนี ้

 1.5 สีสัญลักษณ  

  สีสัญลักษณ หมายถึง สีสัญลักษณประจําทีม หรือสโมสรกีฬานั้นๆ มีท้ังหมด 3 

สมญานาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 

  ฟุตบอล 

  ชมพูฟา หมายถึง ทีมฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีสีสัญลักษณประจําสถานบันคือ สีชมพูและสีฟา 

และชุดท่ีใชในการแขงขันฟุตบอลก็คือสีชมพูฟา จึงทําใหผูตั้งสมญานามนําสีสัญลักษณประจํา

โรงเรียนมาตั้งใหกับทีมฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

  ฟาขาว หมายถึง ทีมชาติอารเจนตินา 

  ทีมชาติอารเจนตินา มีสัญลักษณเปนสีฟาขาวท่ีมีท่ีมาจากธงชาติของประเทศ ทํา

ใหชุดแขงขันของทีมชาติมีสีประจําก็คือสีฟาขาว จึงทําใหผูตั้งสมญานามนําสีสัญลักษณประจําทีม

มาตั้งใหกับทีมชาติอารเจนตินา 

  อัซซูร่ี หมายถึง ทีมชาติอิตาลี 

  ทีมชาติอิตาลีสีประจําทีมคือสีฟาออน ซ่ึงคําวาอัซซูรี่ (Azzurri) แปลงมาจากคําวา 

อัซซูโร (AZZURRO) ในภาษาอิตาเลียนท่ีแปลวา สีฟา จึงเปนท่ีมาของสมญานามของทีมชาติอิตาลี 

 1.6 อาชีพ 

  อาชีพ หมายถึง อาชีพของบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับวงการกีฬารวมไปถึงอาชีพ

ของประชากรสวนใหญในประเทศนั้น และอาชีพท่ีประชากรในประเทศเช่ือถือศรัทธา มีท้ังหมด 2 

สมญานาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 

  ฟุตบอล 

   หมอผี หมายถึง ทีมชาติแคเมอรูน 

  ประเทศแคเมอรูน เปนประเทศท่ีประชากรมีความเช่ือในเรื่องส่ิงล้ีลับเหนือ

ธรรมชาติ เชน วิญญาณ และเช่ือกันวาหมอผีเปนผูมีความสามารถในการติดตอส่ือสารกับวิญญาณ

ได ในการแขงขันกีฬาตางๆ ท่ีนักกีฬาของประเทศแคเมอรูนเขาแขงขัน ก็จะมีหมอผีออกมาทํานาย

ทายทัก ผลการแขงขัน ดังนั้นจึงนําคําวา “หมอผี” มาตั้งเปนสมญานาม  

  โปลิศ หมายถึง สโมสรอินทรีเพ่ือนตํารวจ 
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  สโมสรอินทรีเพ่ือนตํารวจ เปนสโมสรท่ีนักฟุตบอลภายในสโมสรสวนใหญเปน

ตํารวจ จึงทําใหผูตั้งสมญานามนําอาชีพของนักกีฬามาตั้งใหกับสโมสรแหงนี ้

 

2. สมญานามที่มี 2 องคประกอบ 

  สมญานามท่ีมี 2 องคประกอบ หมายถึง สมญานามท่ีนําคําท่ีมีท่ีมาและความหมายสอง

ประการมาประกอบกัน จากการศึกษาพบสมญานามในลักษณะดังกลาวท้ังหมด 336 สมญานาม ดังนี ้

  2.1 ตําแหนง + ลักษณะเดน 

   ตําแหนง หมายถึง ตําแหนงหรือหนาท่ีท่ีนักกีฬาไดรับมอบหมายในกีฬาแตละ

ชนิดสมญานามประเภทน้ีประกอบดวยตําแหนง และ ลักษณะเดน มาประกอบกันเปนสมญานาม 

พบท้ังหมด 61 สมญานาม จากกีฬา 2 ชนิด ดังตอไปนี ้

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 59 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   กองกลางพรสวรรค หมายถึง ริคารโด กากา 

   ริคารโด กากา กองกลางสโมสรรีลมาดริด ของประเทศบราซิล เลนฟุตบอลใน

ตําแหนงกองกลางตัวรุก และมีลักษณะเดนเชิงเปรียบเทียบความสามารถอันยอดเย่ียมในการเลนฟุตบอล

ของเขาท่ีเกิดจากพรสวรรคของเขา จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงแทนบุคคล 

   กองหนาพลังมา หมายถึง คารลอส เตเบช 

   คารลอส เตเบช กองหนาสโมสรแมนเชสเตอรซิตี้ ของประเทศอารเจนตินา เลน

ฟุตบอลในตําแหนงกองหนา และมีลักษณะเดนเชิงเปรียบเทียบความสามารถจากความขยันวิ่งใน

การไลบอลจากคูแขงและแรงปะทะท่ีมีมากในการแขงขัน จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ี

หมายถึงแทนบุคคล 

   แบ็กขวาจอมพังประตู หมายถึง เซรคิโอ รามอส 

   เซรคิโอ รามอส กองหลังสโมสรรีลมาดริด ของประเทศสเปน เลนฟุตบอลใน

ตําแหนงกองหลังฝงขวาท่ีเรียกตําแหนงนี้วา แบ็ก  และมีลักษณะเดนจากการกระทําของเขาท่ี

สามารถเติมเกมรุกใหทีมและทําประตูไดเปนประจํา จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ี

หมายถึงบุคคล 

   ปกจอมพลิ้ว หมายถึง ฆัวกิน ซานเชซ 

   ฆัวกิน ซานเชซ กองกลางสโมสรบาเลนเซีย ของประเทศสเปน เลนฟุตบอลใน

ตําแหนงกองกลางฝงขวาท่ีเรียกตําแหนงนี้วา ปก  และมีลักษณะเดนจากการกระทําของเขาท่ีมี

ทักษะและลีลาการเล้ียงลูกฟุตบอลท่ีพล้ิวไหวสวยงาม จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ี

หมายถึงบุคคล 
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   กองหลังรางโยง หมายถึง เกียรติประวุฒิ สายแวว 

   เกียรติประวุฒิ สายแวว กองหลังสโมสรชลบุรีเอฟซี เลนฟุตบอลในตําแหนงเซน

เตอรฮาลฟตัวกลาง และมีลักษณะเดนจากบุคลิกภาพภาพนอกท่ีเปนคนรูปรางสูงใหญ จึงทําใหเกิด

เปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   บาสเกตบอล พบท้ังหมด 2 สมญานาม ดังตัวอยาง  

   การดคนเกง หมายถึง โคบ้ี ไบรอันท 

   โคบ้ี ไบรอันท นักบาสเกตบอลตําแหนง การด สังกัดสโมสรแอลเอ เลกเกอร 

ของประเทศสหรัฐอเมริกา และมีลักษณะเดนจากการกระทําของเขาท่ีเปนผูเลนคนสําคัญของทีม

และเปนนักกีฬาบาสเกตบอลท่ีมีความเกงกาจ จนไดรับรางวัล MVP และสามารถพาทีมควาแชมป

บาสเกตบอล NBA ไดหลายสมัย จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

  2. 2 ลักษณะเดน + ลักษณะเดน 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยลักษณะเดน และ ลักษณะเดน มาประกอบกัน

เปนสมญานาม พบท้ังหมด 51 สมญานาม จากกีฬา 12 ชนิด ดังนี้ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 39 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   ดาวเตะแขงทอง หมายถึง คริสเตียโน โรนัลโด 

   สมญานามนี้นําคําวา ดาวเตะ ซ่ึงเปนลักษณะเดนท่ีบงบอกถึงนักกีฬาฟุตบอลท่ี

ตองใชเทาเตะลูกฟุตบอล มารวมกับลักษณะเดนของคริสเตียโน โรนัลโด ท่ีมีมูลคาในการยาย

สโมสรจากสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดมาสโมสรรีลมาดริดดวยคาตัวมหาศาล จนไดรับการขนาน

นามวาเปนนักฟุตบอลท่ีมีคาตัวในการยายสโมสรแพงท่ีสุดในโลก ราวกับผูมีแขงเปนทองคํา จึงทํา

ใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   เบบี้โกล หมายถึง ไมเคิ่ล โอเวน 

   สมญานามนี้ไดนําคําวา เบบ้ี ท่ีเปนลักษณะเดนทางกายภาพของไมเคิ่ล โอเวน ท่ี

มีหนาตายังเด็กถึงแมจะมีอายุมากแลว มารวมกับลักษณะเดนคือคําวา โกล ท่ีหมายถึง การทําประตู 

ท่ีมาจากภาษาอังกฤษคือ Goal เพราะเขาเปนนักฟุตบอลท่ีเลนในตําแหนงศูนยหนา โดยตําแหนง

ศูนยหนาในกีฬาฟุตบอลมีหนาท่ีในการทําประตู และสามารถทําประตูไดเสมอในการแขงขันทุก

ครั้ง จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีแทนบุคคล 

   ดาวยิงความเร็วจัด หมายถึง ฮัลค 

   ฮัลค กองหนาสโมสรปอรโต ของประเทศบราซิล มีลักษณะเดนจากการเลนฟุตบอล

ในตําแหนงกองหนาท่ีเรียกตําแหนงนี้วา ดาวยิง เพราะมีหนาท่ีทําประตูใหกับทีมหรือสโมสร และ

ลักษณะเดนท่ีเขาเปนนักฟุตบอลท่ีวิ่งเร็วมาก จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 
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   กอลฟ พบท้ังหมด 2 สมญานาม คือ 

   เจาชายขี้อาย หมายถึง เรียว อิชีกาวะ 

   สมญานามนี้ไดนําคําวา เจาชาย ซ่ึงเปนลักษณะเดนจากการบุคลิกภาพของเขาท่ีมี

ความสุขุมนุมนวล มารวมกับคําวาขี้อาย ท่ีเปนลักษณะเดนจากบุคลิกภาพของเขาท่ีเปนคนขี้อาย จึง

ทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   สิงหอีซาย หมายถึง ฟล มิคเคลสัน 

   สมญานามนี้ ไดนํ าคําวา  สิงห  ซ่ึงเปนลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการเลนกีฬาชนิดนี้เหมือนกับสิงหท่ีมีความดุราย มารวมกับคําวา อีซาย เปน

ลักษณะเดนท่ีเขาเปนนักกอลฟท่ีถนัดมือซายในการตีลูก จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ี

หมายถึงบุคคล 

   รักบี้ฟุตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   นักปล้ําลูกหนําเลี้ยบ หมายถึง กีฬารักบ้ีฟุตบอล 

   สมญานามนี้ไดนําคําวา นักปลํ้า ท่ีเปนลักษณะเดนของกีฬารักบ้ีฟุตบอลท่ีตอง

คอยสกัดกั้นไมใหผูเลนฝายตรงขามเขามาทําคะแนนได มารวมกับลักษณะเดนของลูกรักบ้ี ท่ีมี

ลักษณะคลายผลหนําเล้ียบ จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีใชแทนชนิดกีฬา 

   ยกน้ําหนัก พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   จอมพลังหม่ืนสอง หมายถึง สุชาติ สมบูรณ 

   สมญานามนี้ไดนําคําวา จอมพลัง ท่ีเปนลักษณะเดนของกีฬายกน้ําหนักท่ีตองใช

แรงในการยกเหล็กท่ีมีน้ําหนักมากใหเหนือศีรษะ โดยท่ีแขนท้ังสองขางและขาท้ังสองขางตอง

เหยียดตึง ในทาทางท่ีกติกากําหนด มารวมกับลักษณะเดนจากเงินรางวัลท่ี สุชาติ สมบูรณ สามารถ

หารายไดจากการแขงขันกีฬายกน้ําหนัก จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   ปงปอง พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   นักตบลูกเดง หมายถึง กีฬาปงปอง 

   สมญานามนี้ไดนําคําวา นักตบ ท่ีเปนลักษณะเดนของนักกีฬาท่ีเลนกีฬาปงปองท่ี

ตองใชแรงในการตีลูกปงปอง มารวมกับลักษณะเดนของลูกปงปองท่ีตองเดงอยูบนโตะปงปองจาก

การเสิรฟหรือการตีโตกันไปมาระหวางผูเลนโดยตองใหลูกปงปองเดงอยูในฝายของคนเสิรฟหนึ่ง

ครั้งและลูกปงปองตองขามตาขายไปฝายตรงขามและลูกปงปองตองเดงหนึ่งครั้งผูเลนฝายตรงขาม

ถึงตีลูกได จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีแทนชนิดกีฬานั้น 

   เปตอง พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   นักโยนลูกเหล็ก หมายถึง กีฬาเปตอง 
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   สมญานามนี้ไดนําคําวา นักโยน ท่ีเปนลักษณะเดนของนักกีฬาท่ีเลนกีฬาเปตองท่ี

ตองใชแรงในการโยนลูกเปตองใหไปใกลลูกเปามากท่ีสุด มารวมกับลักษณะเดนของลูกเปตองท่ีทํา

มาจากเหล็ก จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีแทนชนิดกีฬานั้น 

   กรีฑา พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   ลมกรดมือเกา หมายถึง สิทธิชัย สุวรประทีป 

   สมญานามนี้ไดนําลักษณะเดนจากชนิดกีฬาคือคําวา  ลมกรด  ท่ี เปนการ

เปรียบเทียบนักกีฬากรีฑาประเภทลูจากการวิ่งระยะส้ันท่ีหมายถึง เร็วมาก  (พจนานุกรม

อิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) มารวมกับลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบ

ความสามารถและประสบการณของเขาจากการวิ่งระยะส้ันและเปนหนึ่งในนักกรีฑากําลังสําคัญ

ของทีมชาติไทย จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   มวย พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   นักชกจอมแกรง หมายถึง โจชัว คล็อตเตย 

   สมญานามนี้ไดนําคําวา นักชก ท่ีเปนลักษณะเดนของนักกีฬาท่ีเลนกีฬามวยท่ี

ตองใชแรงจากการออกหมัดในการตอสู เพ่ือใหเกิดการนับคะแนนจากกรรมการ มารวมกับลักษณะ

เดนทางกายภาพท่ีมีความแข็งแกรง จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   ฟุตซอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   แขงโตะเล็ก หมายถึง กีฬาฟุตซอล 

   สมญานามนี้ไดนําลักษณะเดนจากการเลนกีฬาชนิดนี้คือคําวา แขง ท่ีใชอวัยวะ

สวนขาในการเตะลูกฟุตซอล มารวมกับคําวา โตะเล็ก ซ่ึงเปนลักษณะเดนของกีฬาชนิดนี้ท่ีเกิดจาก

การเปรียบเทียบขนาดของสนามท่ีใชในการแขงขันเล็กกวากีฬาฟุตบอล จึงทําใหเกิดเปน

องคประกอบดังกลาวท่ีแทนชนิดกีฬา 

   จักรยาน พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   นองเหล็ก หมายถึง กีฬาจักรยาน 

   สมญานามนี้ไดนําลักษณะเดนจากการเลนกีฬาชนิดนี้ท่ีตองออกแรงจากอวัยวะ

สวนขาโดยเฉพาะบริเวณนอง มารวมกับลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบจากคําวานอง เพราะ

นักกีฬาจักรยานจะตองมีกลามเนื้อบริเวณนองท่ีแข็งแรงจึงทําใหนําไปเปรียบเทียบกับเหล็กท่ีมี

ความแข็ง จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีแทนชนิดกีฬานั้น 

   เทนนิส พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   เล็กพริกขี้หนู หมายถึง ดนัย อุดมโชค 
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   สมญานามนี้ไดนําคําวา เล็ก ท่ีเปนลักษณะเดนทางกายภาพของเขาท่ีเปนคน

รูปรางเล็ก มาประกอบกับคําวา พริกขี้หนู ในท่ีนี้หมายถึงลักษณะเดนท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบ

ความสามารถของเขาถึงแมวาเขาจะเปนคนรูปรางเล็กแตฝมือในการเลนกีฬาเทนนิสไมไดเล็กตาม

รูปรางและเขาก็คือนักเทนนิสมือหนึ่งของประเทศไทย จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ี

หมายถึงบุคคล 

   สนุกเกอร พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   สิงหอีซาย หมายถึง จิมม่ี ไวท 

   สมญานามนี้ ไดนํ าคําวา  สิงห  ซ่ึงเปนลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการเลนกีฬาชนิดนี้เหมือนกับสิงหท่ีมีความดุราย มารวมกับคําวา อีซาย เปน

ลักษณะเดนท่ีเขาเปนนักสนุกเกอรท่ีถนัดมือซายในการออกคิว จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบ

ดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

  2.3 ตราสัญลักษณ + ลักษณะเดน 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยตราสัญลักษณ + ลักษณะเดน มาประกอบกัน

เปนสมญานาม พบท้ังหมด 46 สมญานาม จากกีฬา 3 ชนิด ดังนี้ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 43 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   สิงโตคําราม หมายถึง ทีมชาติอังกฤษ 

   ทีมชาติอังกฤษมีตราสัญลักษณประจําทีมเปนรูปสิงโตสามตัวเรียงกันจากขางบน

ลงขางลาง และคําวาคําราม เปนคําท่ีแสดงใหเห็นถึงความนาเกรงขามอันเปนลักษณะเดนของทีม ผู

ตั้งสมญานามจึงนําองคประกอบดังกลาวมาตั้งเปนสมญานามของทีมหรือสโมสรแหงนี้ 

   กิเลนผยอง หมายถึง สโมสรเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ด 

   สโมสรเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ด เปนสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยมีตรา

สัญลักษณประจําสโมสรเปนรูปตัวกิเลน ซ่ึงคําวากิเลนมีความหมายวา น. ช่ือสัตวในนิยายจีน, ตาม

ตําราของจีนวา หัวเปนมังกร มีเขาออน ๑ เขา ตัวเปนกวาง ตีนมีกีบเหมือนมา หางเปนพวง.

(พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) สวนคําวา ผยอง มีความหมายวา ก. เผน

โผน; ลําพอง, เยอหยิ่ง, ฮึกเหิม. ซ่ึงเปนลักษณะเดนของสโมสรนี้ท่ีสามารถกาวขึ้นมาสูลีกสูงสุดของ

ประเทศไทยไดอยางรวดเร็วและควาแชมปฟุตบอลลีกในประเทศไทยได 2 สมัยติดตอกัน  

   ปลาทูคะนอง หมายถึง สโมสรเอสซีจีสมุทรสงคราม 

   สโมสรเอสซีจีสมุทรสงคราม เปนสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย มีตรา

สัญลักษณประจําสโมสรเปนรูปปลาทู ซ่ึงเปนสัตวน้ําท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม สวนคํา

วา คะนอง ท่ีมีความหมายวา ก. แสดงอาการราเริง, คึก, ลําพอง (พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสฉบับ
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ราชบัณฑิตยสถาน 2542) ซ่ึงเปนลักษณะเดนของสโมสรที่สามารถทําผลงานไดเปนอยางดี กาวขึ้น

สูฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศไทย  

   อเมริกันฟุตบอล พบท้ังหมด 2 สมญานาม คือ 

   โลมามหาภัย หมายถึง สโมสรไมอามี่ ดอนฟนส 

   สโมสรไมอามี่ ดอนฟนส เปนหนึ่งในสโมสรอเมริกันฟุตบอลของประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีตราสัญลักษณประจําสโมสรเปนรูปปลาโลมา และคําวา มหาภัย เปนลักษณะเดน

จากการเปรียบเทียบความเกงกาจของทีมท่ีเปรียบเสมือนภัยอันยิ่งใหญของทีมอ่ืนๆ  

   อีกาพญายม หมายถึง สโมสรบัลติมอร เรฟเวนส 

   สโมสรบัลติมอร  เรฟเวนส  เปนสโมสรอเมริกันฟุตบอลของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ท่ีมีตราสัญลักษณประจําสโมสรเปนรูปอีกา และมารวมกับคําวา พญายม เปน

ลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบความเกงกาจของทีมท่ีเปรียบเหมือนเทพแหงความตาย 

   บาสเกตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   กระทิงเปลี่ยว หมายถึง สโมสรชิคาโก บูลส 

   สโมสรชิคาโก บูลส เปนหนึ่งในสโมสรบาสเกตบอลของประเทศสหรัฐอเมริกา 

มีตราสัญลักษณประจําสโมสรเปนรูปหัวกระทิง และมารวมกับดวยคําวา เปล่ียว ท่ีหมายถึง คึก 

ดุดัน ซ่ึงเปนลักษณะเดนของสโมสรที่สามารถควาแชมปในการแขงขันบาสเกตบอล NBAไดหลาย

สมัยติดตอกัน  

  2.4 อาชีพ + ชื่อ 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยอาชีพ และ ช่ือ พบท้ังหมด 38 สมญานาม จาก

กีฬา 4 ชนิด ดังนี้ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 27 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   โคชแต็ก หมายถึง อรรถพล บุษปาคม 

   อรรถพล บุษปาคม โคชสโมสรบุรีรัมยพีอีเอ โดยสมญานามนี้จะนําคําท่ีเกี่ยวกับ

อาชีพคือคําวา โคช ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมฝกสอนนักกีฬา มารวมกับช่ือเรียกท่ีเปนช่ือเลนคือ

คําวา แต็ก จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   โคชวัง หมายถึง ธวัชชัย ดํารงอองตระกูล 

   ธวัชชัย ดํารงอองตระกูล โคชสโมสรพัทยายูไนเต็ด โดยสมญานามนี้จะนําคําท่ี

เกี่ยวกับอาชีพคือคําวา โคช ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมฝกสอนนักกีฬา มารวมกับช่ือเรียกท่ีเปน

ช่ือเลนคือคําวา วัง จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   กอลฟ พบท้ังหมด 9 สมญานาม ดังตัวอยาง 
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   โปรโจก หมายถึง ชัพชัย นิราธ 

   ชัพชัย นิราธ นักกีฬากอลฟทีมชาติไทย สมญานามนี้จะนําคําท่ีเกี่ยวกับอาชีพคือ

คําวา โปร ท่ีเปนคําภาษาอังกฤษท่ีมาจากคําวา Professional มารวมกับคําวา โจก ท่ีเปนช่ือเรียกจาก

ช่ือเลน จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   วอลเลยบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   โคชดวน หมายถึง ดนัย ศรีวัชรเมธากุล 

   ดนัย ศรีวัชรเมธากุล โคชทีมวอลเลยบอลชายทีมชาติไทย โดยสมญานามนี้จะนํา

คําท่ีเกี่ยวกับอาชีพคือคําวา โคช ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมฝกสอนนักกีฬา มารวมกับช่ือเรียกท่ี

เปนช่ือเลนคือคําวา ดวน จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   ฟุตซอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   โคชแมว หมายถึง คํารณ สําราญพันธุ 

   คํารณ สําราญพันธุ โคชทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย โดยสมญานามนี้จะนําคําท่ี

เกี่ยวกับอาชีพคือคําวา โคช ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมฝกสอนนักกีฬา มารวมกับช่ือเรียกท่ีเปน

ช่ือเลนคือคําวา แมว ซ่ึงเปนช่ือเลนของเขา จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

  2.5 ลักษณะเดน + ชื่อ 

   สมญานามประเภทนี้ประกอบดวย ลักษณะเดน และ ช่ือ พบท้ังหมด 30 สมญา

นาม จากกีฬา 9 ชนิด ดังนี้ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 16 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   ดาวยิงชาวเวลส หมายถึง เคร็ก เบลลาม่ี 

   เคร็ก เบลลาม่ี กองหนาสโมสรคารดิฟฟซิตี้ โดยมีสัญญายืมตัวจาก สโมสร

แมนเชสเตอรซิตี้ ของประเทศเวลส เลนฟุตบอลในตําแหนงกองหนาท่ีเรียกตําแหนงนี้วา ดาวยิง 

เพราะมีหนาท่ีทําประตูใหกับทีมหรือสโมสร  มาประกอบกับคําวา เวลส ซ่ึงเปนช่ือของประเทศ

เวลส จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   โลนโด หมายถึง โรนัลโด 

   โรนัลโด อดีตนักฟุตบอลทีมชาติบราซิล สมญานามนี้ตั้งขึ้นมาจากลักษณะเดน

จากศีรษะท่ีโลนของเขาในขณะที่ยังเลนฟุตบอลอยู มารวมกับคําวา โด ท่ีมาจากบางสวนของช่ือ จึง

ทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   มาราโดนากลวยน้ําไทหมายถึง สมชาย ทรัพยเพ่ิม 

   สมชาย ทรัพยเพ่ิม อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และอดีตหัวหนาผูฝกสอน

สโมสรแบ็งค็อกยูไนเต็ด สมญานามนี้ไดนําลักษณะเดนจากบุคลิกภาพท่ีมีความคลายคลึง และ
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ความสามารถในการเลนฟุตบอลของเขาเหมือนกับ ดีเอโก มาราโดนา นักฟุตบอลทีมชาติอารเจนตินา 

มารวมกับการใชช่ือสถานท่ีคือคําวา กลวยน้ําไท ซ่ึงเกี่ยวของกับเขา เนื่องจากเขาเคยควบคุมทีม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซ่ึงมีวิทยาเขตตั้งอยูท่ีกลวยน้ําไท บนถนนพระราม 4 กอนท่ีจะเปล่ียนช่ือมาเปน

แบ็งค็อกยูไนเต็ดในปจจุบัน จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   กอลฟ พบท้ังหมด 4 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   พญาเสือ หมายถึง ไทเกอร วูดส 

   สมญานามนี้ไดจากการเปรียบเทียบความสามารถในกีฬากอลฟของไทเกอร วูดส 

เปน พญา ท่ีหมายถึง ผูเปนใหญ, ผูเปนหัวหนา (พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

2542) มารวมกับคําวา เสือ ท่ีมาจากการแปลชื่อของเขาคือคําวา ไทเกอร จึงทําใหเกิดเปน

องคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   บาสเกตบอล พบท้ังหมด 3 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   บิ๊กแช็ก หมายถึง แช็กคิล โอนีล 

   เชคิล โอนีล นักบาสเกตบอลทีมฟนิกส ซันส สมญานามนี้มาจากการนําคําวา บ๊ิก 

ท่ีแปลวาใหญ ซ่ึงเปนลักษณะเดนจากรูปรางของเขาท่ีมีความสูงใหญ และนําบางสวนของช่ือเรียก

คือคําวา แช็ก มาประกอบกันเปนสมญานาม จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   เทนนิส พบท้ังหมด 2 สมญานาม คือ 

   นักหวดเลือดโครแอต หมายถึง อิวาน ลูบิชิช 

   สมญานามนี้ไดนําลักษณะเดนของการตีหรือหวดลูกเทนนิส ซ่ึงคําวา หวด มี

ความหมายวา ก. ฟาด, ตีแรง ๆ, โบย. (พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) มา

ประกอบกับช่ือประเทศ กลาวคือ อิวาน ลูบิชิช ซ่ึงเปนนักกีฬาเทนนิสของประเทศโครเอเชียซ่ึงมีช่ือ

เรียกยอวา โครแอต  จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   แฝดรติวัฒน หมายถึง สนฉัตร กับ สรรคชัย รติวัฒน 

   สมญานามนี้ไดนําลักษณะเดนจากบุคลิกภาพท่ีท้ังสองคนเปนพ่ีนองฝาแฝดท่ีเปน

นักเทนนิสดวยกันท้ังคู มารวมกับนามสกุลของท้ังคู คือคําวา รติวัฒน  จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบ

ดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   วายน้ํา พบท้ังหมด 2 สมญานาม คือ 

   เงือกอุม หมายถึง ณัชฐานันตร จันทรกระจาง 

   สมญานามนี้เกิดจากการเปรียบเทียบลักษณะเดนของนักกีฬาวายน้ําหญิงท่ีวายน้ํา

ไดอยางคลองแคลววองไวเหมือนนางเงือก มาประกอบกับช่ือเลนของ ณัชฐานันตร จันทรกระจาง 

คือ อุม จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 
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   ฉลามตอ หมายถึง รดมยศ มาตเจือ 

   สมญานามนี้เกิดจากการเปรียบเทียบลักษณะเดนของนักกีฬาวายน้ําชายท่ีแข็งแรง

และวายน้ําไดรวดเร็วเหมือนปลาฉลาม มาประกอบกับช่ือเลนของ รดมยศ มาตเจือ คือ ตอ จึงทําให

เกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   ตะกรอ พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   ทีมหวายไทย หมายถึง ทีมนักกีฬาตะกรอ  

   สมญานามนี้ไดนําลักษณะเดนของลูกตะกรอท่ีในอดีตทํามาจากหวาย มารวมกับ

ช่ือประเทศคือคําวา ไทย ทําใหคําวา ทีมหวายไทย มีความหมายถึง นักกีฬา ผูฝกสอนและทีมงาน

กีฬาตะกรอของประเทศไทย  

   จักรยาน พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

    ทีมปนไทย หมายถึง ทีมนักกีฬาจักรยาน 

   สมญานามนี้ไดนําลักษณะเดนในการแขงขันกีฬาจักรยานคือการปน และใชช่ือ

ประเทศ คือคําวา ไทย มารวมกัน ทําใหคําวา ทีมปนไทย มีความหมายถึง นักกีฬา ผูฝกสอน และ

ทีมงานในกีฬาจักรยานของประเทศไทย  

   แบดมินตัน พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   ซุปเปอรแมน หมายถึง บุญศักดิ์ พลชนะ 

   คําวา ซุปเปอร  เปนการเปรียบเทียบลักษณะเดนของบุญศักดิ์  พลชนะ  ท่ี มี

ความสามารถสูงในกีฬาแบดมินตัน และเปนมือวางอันดับหนึ่งของประเทศไทย มาประกอบกับช่ือเลน

ของเขา คือ แมน จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

  2.6 คํานําหนา + ชื่อ 

   คํานําหนา หมายถึง คําท่ีใชนําหนาคํานามอ่ืน เพ่ือใชเรียกขานแสดงความสนิท

สนม โดยท่ัวไปมักแสดงความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟง หรือผูท่ีกลาวถึง สมญานามประเภทน้ี

ประกอบดวยคํานําหนาและ ช่ือ พบท้ังหมด 26 สมญานาม จากกีฬา 6 ชนิด ดังนี้ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 20 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   เจาโก หมายถึง ดัสกร ทองเหลา 

   ดัสกร ทองเหลา นักฟุตบอลสโมสรเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ด ของประเทศ

ไทยสมญานามนี้ไดนําคํานําหนาคือคําวา เจา มารวมกับคําวา โก ท่ีเปนช่ือเรียกจากชื่อเลน จึงทําให

เกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   เจาเปด หมายถึง ปุณณรัตน กล่ินสุคนธ 
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   ปุณณรัตน กล่ินสุคนธ นักฟุตบอลสโมสรแบ็งค็อกยูไนเต็ด ของประเทศไทย

สมญานามนี้ไดนําคํานําหนาคือคําวา เจา มารวมกับคําวา เปด ท่ีเปนช่ือเรียกจากชื่อเลน จึงทําใหเกิด

เปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   เทนนิส พบท้ังหมด 2 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   เจาบอล หมายถึง ภราดร ศรีชาพันธุ 

   ภราดร ศรีชาพันธุ อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทย สมญานามนี้ไดนําคํานําหนาคือคําวา 

เจา มารวมกับคําวา บอล ท่ีเปนช่ือเรียกจากช่ือเลน จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   บาสเกตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   เจานพ หมายถึง อรรถพร เลิศมาลัยภรณ 

   อรรถพร เลิศมาลัยภรณ นักบาสเกตบอลชายทีมชาติไทย สมญานามนี้ไดนําคํา

นําหนาคือคําวา เจา มารวมกับคําวา นพ ท่ีเปนช่ือเรียกจากช่ือเลน จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบ

ดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   มอเตอรไซค พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   เจาฟม หมายถึง รัฐภาคย วิไลโรจน 

   รัฐภาคย วิไลโรจน นักกีฬามอเตอรไซคทีมชาติไทย สมญานามนี้ไดนําคํานําหนา

คือคําวา เจา มารวมกับคําวา ฟม ท่ีเปนช่ือเรียกจากชื่อเลน จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ี

หมายถึงบุคคล 

   ยิงปน พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   เจาเอกซ หมายถึง จักรกฤษณ พณิชยผาติกรรม 

   จักรกฤษณ พณิชยผาติกรรม นักกีฬายิงปนทีมชาติไทย สมญานามนี้ไดนําคํา

นําหนาคือคําวา เจา มารวมกับคําวา เอกซ ท่ีเปนช่ือเรียกจากช่ือเลน จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบ

ดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   กอลฟ พบท้ังหมด 1 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   เจาแม็กซ หมายถึง ขวัญชัย แทนนิล 

   ขวัญชัย แทนนิล นักกีฬากอลฟทีมชาติไทย สมญานามนี้ไดนําคํานําหนาคือคําวา 

เจา มารวมกับคําวา แม็กซ ท่ีเปนช่ือเรียกจากช่ือเลน จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึง

บุคคล 

  2.7 คํานําหนา + ลักษณะเดน 

   สมญานามประเภทนี้ประกอบดวยคํานําหนา และ ลักษณะเดน พบท้ังหมด 20 

สมญานาม จากกีฬา 3 ชนิด ดังนี้ 
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   มวย มีท้ังหมด 10 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   ไอซาส หมายถึง ไดกิ คาเมดะ 

   ไดกิ คาเมดะ นักกีฬามวยสากลอาชีพของประเทศญี่ปุน มีลักษณะเดนท่ีการใช

ทาทางรบกวนสมาธิของคูตอสูบนเวทีมวยและการวิพากษวิจารณคุยโออวดดวยวาจาไมสุภาพกอน

การขึ้นชกมวยเสมอ 

   ไอลูกอม หมายถึง โอเลดง กระทิงแดงยิม 

   โอเลดง กระทิงแดงยิม เปนนักมวยสากลอาชีพของประเทศไทย สมญานามนี้เกิด

จากการนําลักษณะเดนของช่ือ มาตั้งเปนสมญานาม เพราะคําวาโอเลเปนลูกอมย่ีหอหนึ่งท่ีวาง

จําหนายในประเทศไทย 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 6 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   เจาเบ็คแฮม หมายถึง ประสิทธ์ิ เทาด ี

   ประสิทธ์ิ เทาด ีนักกีฬาฟุตบอล ไทย สมญานามประเภทน้ีไดนําคํานําหนา คือคํา

วา เจา มาประกอบกับคําวา เบ็คแฮม ท่ีเปนลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบการเปดบอลท่ีแมนยํา

เหมือนเดวิด แบ็คแฮม จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   ไอหนาบาก หมายถึง ฟรองค ริเบรี ่

   ฟรองค ริเบรี่ เปนนักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสสังกัดสโมสรบาเยิรนมิวนิค  มี

ลักษณะเดนอยูท่ีรอยบากบนใบหนาท่ีเกิดจากอุบัติเหตุจนกลายมาเปนแผลเปน 

   กรีฑา พบท้ังหมด 2 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   เจาลมกรดโลก หมายถึง ยูเซน โบลท 

   ยูเซน โบลท นักกีฬาวิ่งของประเทศจาเมกา สมญานามประเภทน้ีไดนําคํานําหนา

คือคําวา เจา มารวมกับคําวา ลมกรดโลก ท่ีเปนลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบลักษณะการเลนกีฬา

กรีฑาท่ียอดเยี่ยมในระดับโลก จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   สนุกเกอร พบท้ังหมด 2 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   ไอเด็กนรก หมายถึง รอนนี่ โอซิลลิแวน 

   รอนนี่ โอซิลลิแวน นักกีฬาสนุกเกอรชาวอังกฤษ มีความสามารถในการเลนกีฬา

สนุกเกอรจนสามารถเปนแชมปรายการตางๆไดเปนจํานวนมาก มีสไตลการเลนท่ีรวดเร็วแมนยําใน

การออกคิว และประสบความสําเร็จอยางมากดวยอายุท่ียังนอย อีกท้ังสามารถเอาชนะนักสนุกเกอรท่ีมี

ประสบการณและอายุท่ีมากกวา จนทําใหถูกนําลักษณะเดนมาเปรียบเทียบจึงไดรับการขนานนามวา 

ไอเด็กนรก  
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  2.8 ตราสัญลักษณ + ชื่อ 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยตราสัญลักษณ และ ช่ือ พบท้ังหมด 10 สมญา

นาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 10 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   หมาปาแหงกรุงโรม หมายถึง สโมสรโรมา 

   สโมสรโรมา เปนสโมสรฟุตบอลของประเทศอิตาลี มีตราสัญลักษณประจํา

สโมสรเปนรูปหมาปา และนําช่ือคือคําวา กรุงโรม ซ่ึงเปนเมืองหลวงของประเทศอิตาลี และเปน

ท่ีตั้งของสโมสรและสนามท่ีใชในการแขงขันของสโมสรโรมา จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบ

ดังกลาวท่ีแทนทีมหรือสโมสรแหงนี ้

   ฉลามชล หมายถึง สโมสรชลบุรีเอฟซี 

   สโมสรชลบุรีเอฟซี เปนสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย มีตราสัญลักษณประจํา

สโมสรเปนรูปปลาฉลาม และนําช่ือคือคําวา ชล ท่ีหมายถึงจังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนท่ีตั้งของสโมสร

และสนามท่ีใชในการแขงขันของสโมสรชลบุรีเอฟซี จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีแทน

ทีมหรือสโมสรแหงนี ้

  2.9 ลักษณะเดน + สีสัญลักษณ 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยลักษณะเดน และ สีสัญลักษณพบท้ังหมด 9 

สมญานาม จากกีฬา 2 ชนิด คือ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 8 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   อัศวินสีสม หมายถึง ทีมชาติฮอลแลนด 

   สมญานามนี้ไดนําลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบทีมเหมือน อัศวิน ท่ี มี

ความหมายวา น. นักรบขี่มา, นักรบท่ีกลาหาญ, ผูท่ีไดรับยกยองวาเปนคนเกง (พจนานุกรม

อิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) มารวมกับสีสัญลักษณคือคําวา สีสม ท่ีเปนสี

สัญลักษณของทีมจากชุดแขงขันประจําทีมท่ีเปนสีสม จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีแทน

ทีมหรือสโมสรแหงนี ้

   เสือเหลือง หมายถึง สโมสรโบรุสเซียดอรทมุนด 

   สโมสรโบรุสเซียดอรทมุนด เปนหนึ่งในสโมสรฟุตบอลของประเทศเยอรมนี 

โดยสมญานามนี้ไดนําคําวา เสือ ซ่ึงเปนลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบความเกงกาจและความ

ยิ่งใหญของสโมสรท่ีในอดีตเคยประสบความสําเร็จอยางสูง มารวมกับสีสัญลักษณคือคําวา เหลือง 

ท่ีเปนสีสัญลักษณของทีมจากชุดแขงขันประจําทีมท่ีเปนสีเหลือง จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบ

ดังกลาวท่ีแทนทีมหรือสโมสรแหงนี ้
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   บาสเกตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   ยักษเขียว หมายถึง สโมสรบาสเก็ตบอลทิวไผงาม 

   สมญานามนี้ไดนําลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบนักกีฬาบาสเกตบอลเหมือน

ยักษ เพราะนักกีฬาบาสเกตบอลจะมีรูปรางสูงใหญ เม่ือนํามารวมกับสีสัญลักษณคือคําวา เขียว ท่ี

เปนสีสัญลักษณของทีมจากชุดแขงขันประจําทีมท่ีเปนสีเขียว จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาว

ท่ีแทนทีมหรือสโมสรแหงนี ้

  2.10 คําเรียกญาติ + ชื่อ 

   คําเรียกญาติ หมายถึง คําท่ีใชเรียกญาติพ่ีนองในวงศตระกูล ตามลําดับขั้นของ

ความอาวุโส สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยคําเรียกญาติ และ ช่ือ พบท้ังหมด 9 สมญานาม จาก

กีฬา 4 ชนิด ดังนี้ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 4 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   นาชัช หมายถึง ชัชชัย พหลแพทย 

   ชัชชัย พหลแพทย ปจจุบันทํางานอยูในวงการกีฬาฟุตบอล โดยสมญานามนี้

ส่ือมวลชนไดนําคําวา นา ท่ีเปนคําเรียกญาต ิมารวมกับช่ือเรียกคือคําวา ชัช ท่ีมาจากบางสวนของช่ือ

จริง จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   เทควันโด พบท้ังหมด 2 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   นองหยิน หมายถึง สริตา ผองศร ี 

   สริตา ผองศรี นักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย โดยสมญานามนี้ส่ือมวลชนได

นําคําวา นอง ท่ีเปนคําเรียกญาต ิมารวมกับช่ือเลน คือ หยิน จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ี

หมายถึงบุคคล 

   เทนนิส พบท้ังหมด 2 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   ปาซาฟ หมายถึง มารัต ซาฟน 

   มารัต ซาฟน นักกีฬาเทนนิสทีมชาติรัสเซีย โดยสมญานามนี้ส่ือมวลชนไดนําคํา

วา ปา ท่ีเปนคําเรียกญาติท่ีหมายถึงผูท่ีมากไปดวยประสบการณ มารวมกับช่ือเรียกคือคําวา ซาฟ 

ท่ีมาจากช่ือท่ีเกิดจากการดัดแปลงช่ือจากซานฟน เปน ซาฟ จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ี

หมายถึงบุคคล 

   ปงปอง พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   นองหญิง หมายถึง สุธาสินี เสวตรบุตร   

   สุธาสินี เสวตรบุตร นักกีฬาปงปองหญิงทีมชาติไทย โดยสมญานามนี้ส่ือมวลชน
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ไดนําคําวา นอง ท่ีเปนคําเรียกญาติ มารวมกับช่ือเลน คือ หญิง จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบ

ดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

  2.11 ชื่อ + ลักษณะเดน 

   สมญานามท่ีประกอบดวยช่ือ และ ลักษณะเดน พบท้ังหมด 8 สมญานาม จาก

กีฬา 2 ชนิด ดังตัวอยาง 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 7 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   ไรทจ๋ิว หมายถึง ณอน ไรท ฟลลิปส 

   ณอน ไรท ฟลลิปส นักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษสังกัดสโมสรแมนเชสเตอรซิตี้ ผู

ตั้งไดนําองคประกอบจากบางสวนของชื่อคือคําวา ไรท และนําลักษณะเดนท่ีรูปรางเล็กมาประกอบ

กันเปนสมญานามหมายถึงบุคคล 

   ตองมือกาว หมายถึง กวิน ธรรมสัจจนันท 

   กวิน ธรรมสัจจนันท นักฟุตบอลทีมชาติไทยสังกัดสโมสรเมืองทองหนองจอก

ยูไนเต็ด มีช่ือเลนวาตอง และเลนฟุตบอลในตําแหนงผูรักษาประตู โดยมีลักษณะเดนการรักษา

ประตูโดยการรับลูกฟุตบอลอยางแมนยําราวกับมีกาวติดท่ีมือ จึงทําใหผูตั้งสมญานามนําช่ือเลน 

และลักษณะเดนเชิงเปรียบเทียบมาประกอบกันเปนสมญานามหมายถึงบุคคล   

   ตะกรอ พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   โจหลังเทา หมายถึง สืบศักดิ์ ผันสืบ 

   สืบศักดิ์ ผันสืบ นักกีฬาตะกรอทีมชาติไทย มีช่ือเลนวา โจ คําวา หลังเทา เปน

ลักษณะเดนจากเทคนิคการเสิรฟลูกตะกรอท่ีมีความรุนแรง เด็ดขาดดวยหลังเทา จึงทําใหผูตั้งสมญา

นามนําองคประกอบดังกลาวมาประกอบกันเปนสมญานามหมายถึงบุคคล 

  2.12 อาชีพ + ลักษณะเดน 

   สมญานามประเภทนี้ประกอบดวยอาชีพ และลักษณะเดน พบท้ังหมด 6 สมญา

นาม จากกีฬา 1 ชนิด 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 6 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   โคชปากกรรไกร หมายถึง โซเซ มูรินโญ 

   โซเซ มูรินโญ โคชสโมสรรีลมาดริด โดยสมญานามนี้นําคําวา โคช ท่ีหมายถึงผู

มีหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมฝกสอนนักกีฬา มาประกอบลักษณะเดนคือคําวา ปากกรรไกร ซ่ึงเปน

บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของเขาท่ีมีฝปากท่ีคมคาย รายกาจในเชิงประชดประชัดหรือเปนการใช

คารมในการกดดันทีมคูตอสู จึงทําใหเกดิเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   โคชจอมแอ็กชั่น หมายถึง สะสม พบประเสริฐ 
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   สะสม พบประเสริฐ โคชสโมสรการทาเรือไทยเอฟซี โดยสมญานามนี้นําคําวา 

โคช ท่ีหมายถึงผูมีหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมฝกสอนนักกีฬา มาประกอบลักษณะเดนคือคําวา จอม

แอ็กช่ัน ซ่ึงเปนบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวในการควบคุมทีมของเขาเวลาอยูขางสนามฟุตบอลท่ีจะมี

อากัปกิริยาทาทางตางๆในการส่ังการนักกีฬาดวยทาทางท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะบุคคล จึงทําใหเกิด

เปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

  2.13 ลักษณะเดน + เพศ 

   เพศ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ตดิตัวมาแตกําเนิด ซ่ึงระบุวาเปนชายหรือหญิง 

สมญานามประเภทนี้ประกอบดวยลักษณะเดน และเพศ พบท้ังหมด 3 สมญานาม จากกีฬา 3 ชนิด ดังนี้ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   แขงสาว หมายถึง ทีมฟุตบอลหญิง 

   สมญานามนี้ไดนําลักษณะเดนจากการเลนกีฬาชนิดนี้คือคําวา แขง ท่ีใชเทาใน

การเตะลูกฟุตบอล มารวมกับคําวา สาว ท่ีหมายถึง เพศหญิง เม่ือนําสมญานามมาประกอบกันจึงทํา

ใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีแทนชนิดกีฬานั้น 

   แฮนดบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   นักขวางหญิง หมายถึง นักกีฬาแฮนดบอลหญิง 

   สมญานามนี้ไดนําลักษณะเดนจากการเลนกีฬาชนิดนี้คือคําวา ขวาง ท่ีใชแขนใน

การขวางลูกแฮนดบอล มารวมกับคําวา หญิง ท่ีหมายถึง เพศหญิง เม่ือนําสมญานามมาประกอบกัน

จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีแทนชนิดกีฬานั้น 

   ขี่มา พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   จ็อกกี้สาว หมายถึง นักกีฬาขี่มาหญิง 

   สมญานามนี้ไดนําลักษณะเดนจากการเลนกีฬาชนิดนี้คือคําวา จ็อกกี้ ท่ีหมายถึง

นักกีฬาขี่มา มารวมกับคําวา สาว ท่ีหมายถึง เพศหญิง เม่ือนําสมญานามมาประกอบกันจึงทําใหเกิด

เปนองคประกอบดังกลาวท่ีแทนชนิดกีฬานั้น 

  2.14 ลักษณะเดน + ตราสัญลักษณ 

   สมญานามประเภทนี้ประกอบดวยลักษณะเดน และตราสัญลักษณ มีท้ังหมด 2

สมญานาม จากกีฬา 1  ชนิด คือ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 2 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   เจาชายหมาปา หมายถึง ฟรานเชสโก ตอตต ิ  

   สมญานามนี้ไดนําคําวา เจาชาย ซ่ึงเปนลักษณะเดนจากบุคลิกภาพความเปนผูนํา
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และสงางามของเขา มารวมกับคําวา หมาปา ซ่ึงหมาปาเปนตราสัญลักษณของสโมสรโรมา ท่ีเขาได

สังกัดอยูในปจจุบันนี้ จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีแทนบุคคล 

  2.15 ลักษณะเดน + ชนิดกีฬา 

   ชนิดกีฬา หมายถึง กีฬาตางๆ ในวงการกีฬาท่ีจัดการแขงขันโดยมีกฎ กติกา และ

วิธีการแขงขนัท่ีเปนลักษณะเฉพาะ สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยลักษณะเดน และชนิดของ

กีฬา พบท้ังหมด 2 สมญานาม จากกีฬา 2 ชนิด ดังนี้ 

   ฟุตซอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   พอมดฟุตซอล หมายถึง อนุชา ม่ันเจริญ 

   สมญานามเปนการนําลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบความสามารถของเขาที่มี

ลีลาการเลนฟุตซอลและการบังคับลูกฟุตซอลใหไปในทิศทางท่ีเขาตองการเหมือนพอมด มารวมกับ

คําวา ฟุตซอล ซ่ึงเปนช่ือของชนิดกีฬานี้ จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   กรีฑา พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   ราชินีปญจกรีฑา หมายถึง วาสนา วินาโท 

   สมญานามเปนการนําคําวา ราชินี ซ่ึงเปนลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบ

ความสามารถของเขาท่ีเหนือกวาคนอ่ืนเหมือนราชินี มารวมกับคําวา ปญจกรีฑา ซ่ึงเปนช่ือของ

ชนิดกีฬานี้ จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

  2.16 สถานภาพทางสังคม + ลักษณะเดน 

   สถานภาพทางสังคม หมายถึง ฐานะทางสังคม ตําแหนงหรือเกียรติยศของบุคคล

ท่ีปรากฏในสังคม หรือสิทธิหนาท่ีตามบทบาทของบุคคล สมญานามประเภทน้ีประกอบดวย

สถานภาพทางสังคม และลักษณะเดน พบท้ังหมด 2 สมญานาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 2 สมญานาม คือ 

   เส่ียหมี หมายถึง โรมัน อบราโมวิช 

   โรมัน อบราโมวิช เจาของสโมสรเซลซี สัญชาติรัสเซีย โดยสมญานามนี้ใชคําวา 

เส่ีย ซ่ึงเปนคําท่ีบงบอกถึงสถานภาพทางสังคมท่ีมีความร่ํารวย มารวมกับลักษณะเดนของประเทศคือ 

หมี ซ่ึงเปนสัตวท่ีพบอยูมากในประเทศรัสเซีย จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีแทนบุคคล 

   เจาสัวนอย หมายถึง ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี

   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปนโรงเรียนท่ีใหความสนับสนุนทางการเงินเกี่ยวกับ

กีฬาฟุตบอล โดยแตละปจะมีการสอบคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล เขาสูโครงการนักกีฬาชางเผือกของ

โรงเรียนและไดรับทุนการศึกษาตลอดจนเบี้ยเล้ียงตางๆ จนไดรับการขนานนามวาเปนทีมโรงเรียน

เจาสัว มารวมกับลักษณะเดนคือคําวา นอย ท่ีมีความหมายเชิงเปรียบเทียบนักกีฬาท่ีมีอายุนอย ท่ีมี
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การสนับสนุนตั้งแตรุนอายุ 12 14 16 18 ป ตามลําดับ และนักฟุตบอลคนไหนมีความสามารถจะ

ไดรับโอกาสเขาสูระดบัทีมชาติตามรุนอายุตอไป 

  2.17 สีสัญลักษณ + ลักษณะเดน 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยสีสัญลักษณ และลักษณะเดน พบท้ังหมด 2 

สมญานาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 2 สมญานาม คือ 

   มวงมหากาฬ หมายถึง สโมสรฟออเรนตินา 

   สมญานามนี้ไดนําสีสัญลักษณท่ีเปนสีจากชุดแขงประจําสโมสรคือ มวง มารวม

กับลักษณะเดนในเชิงเปรียบเทียบคือ มหากาฬ ท่ีมีความหมายเชิงเปรียบเทียบวาเกงกาจ รายกาจ จึง

ทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีแทนทีมหรือสโมสรแหงนี ้

   เรด อารม่ี หมายถึง สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 

   สมญานามนี้ไดนําสีสัญลักษณท่ีเปนสีจากชุดแขงประจําสโมสรคือคําวา เรด ท่ี

หมายถึง Red ท่ีแปลวา สีแดง มารวมกับลักษณะเดนเชิงเปรียบเทียบจากคําวา อารม่ี ท่ีมาจาก

ภาษาอังกฤษ คือ army ท่ีแปลวา กองทัพ ท่ีหมายถึง นักฟุตบอลทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด หรืออีก

นัยก็รวมไปถึงแฟนบอลท่ีคอยใหการสนับสนุน เม่ือนําท้ังสององคประกอบมารวมกัน จะมี

ความหมายวา กองทัพสีแดง จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีแทนทีมหรือสโมสรแหงนี ้

  2.18 เพศ + ชื่อ 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยเพศ และช่ือ พบท้ังหมด 1 สมญานาม จากกีฬา 

1 ชนิด คือ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   หนุมเบ็คส หมายถึง เดวิด เบ็คแฮม 

   เดวิด เบ็คแฮม อดีตนักฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด รีลมาดริด เอซี

มิลาน ปจจุบันสังกัดสโมสรแอลเอ แกแล็กซ่ี ในประเทศสหรัฐอเมริกา คําวา หนุม หมายถึง ว. เรียก

ชายท่ียังดูไมแกตามวัย (พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) มาประกอบกับ

คําวา เบ็คส ท่ีเปนช่ือเรียก จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีแทนบุคคล 

  2.19 สีสัญลักษณ + ตราสัญลักษณ 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยสีสัญลักษณ และ ตราสัญลักษณ พบท้ังหมด 1 

สมญานาม จากกีฬา 1 ชนิด 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   เรดเดวิลส หมายถึง สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด  
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   สมญานามนี้ไดนําสีสัญลักษณท่ีเปนสีจากชุดแขงประจําสโมสรคือคําวา เรด ท่ี

หมายถึง Red ท่ีแปลวา สีแดง มารวมกับตราสัญลักษณของสโมสรคือ เดวิลส ท่ีหมายถึง ปศาจ ซ่ึง

เปนตราสัญลักษณประจําสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ี

แทนทีมหรือสโมสรแหงนี ้

  2. 20 ชื่อ + ชื่อ 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยช่ือ และช่ือ พบท้ังหมด 1 สมญานาม จากกีฬา

1 ชนิด คือ 

   กอลฟ พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   เสือวูดส หมายถึง ไทเกอร วูดส 

   ไทเกอร วูดส นักกีฬากอลฟลูกครึ่งไทย–อเมริกัน อดีตนักกีฬากอลฟหมายเลข

หนึ่งของโลก ผูตั้งสมญานามนําคําวาไทเกอร(TIGER) มาแปลเปนภาษาไทยวา เสือ และนํา

บางสวนของช่ือเรียกคือคําวา วูดส มาประสมกันจนทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวและเปน

สมญานามหมายถึงบุคคล 

  2. 21 สถานภาพทางสังคม + ธุรกิจ 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยสถานภาพทางสังคม และ ธุรกิจ พบท้ังหมด 1 

สมญานาม จากกีฬา  1 ชนิด คือ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   เศรษฐีน้ํามัน หมายถึง สโมสรปโตเลียมไทย 

   สมญานามเปนการนําคําวา เศรษฐี ท่ีมีความหมายถึงความม่ังคั่งร่ํารวยท่ีเปน

สถานภาพทางสังคม มารวมกับคําวา น้ํามัน ซ่ึงเปนช่ือของการประกอบธุรกิจคาน้ํามันรายใหญของ

ประเทศไทย  

  2. 22 ลักษณะเดน + คําแสดงจํานวน 

   คําแสดงจํานวน หมายถึง คําท่ีมีความหมายช้ีเฉพาะถึงจํานวนตัวเลขท่ีแนนอน

สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยลักษณะเดน และ คําแสดงจํานวน พบท้ังหมด 1 สมญานาม จาก

กีฬา  1 ชนิด คือ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   บิ๊กโฟร หมายถึง ยอดทีมแหงประเทศอังกฤษ 

   สมญานามนี้หมายถึงยอดทีมแหงประเทศอังกฤษ 4 อันดับแรก ในตารางการ

แขงขันฟุตบอลลีก โดยเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไปคือ สโมสรแมนเชสเตอรยไูนเต็ด สโมสรเซลซี สโมสร

อารเซนอล และสโมสรลิเวอรพูล ซ่ึงเปนสโมสรท่ีมีแฟนบอลจํานวนมาก และสโมสรอ่ืนท่ีจะ
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สอดแทรกขึ้นมาจะเรียกวาสโมสรสอดแทรก  เพราะอันดับในตารางการแขงขันสามารถ

เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีแทนสโมสรท่ีกลาวมาขางตน 

  2. 23 ตราสัญลักษณ + อาชีพ 

   สมญานามประเภทนี้ประกอบดวยตราสัญลักษณ และ อาชีพ พบท้ังหมด 1 

สมญานาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   สิงหเจาทา หมายถึง สโมสรการทาเรือไทยเอฟซี 

   สโมสรการทาเรือไทยเอฟซี เปนสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย มีตราสัญลักษณ

ประจําสโมสรเปนรูปสิงห ซ่ึง เปนสัตวในนิยาย ถือวามีความดุรายและมีกําลังมาก สวนคําวา เจาทา 

คืออาชีพท่ีทําหนาท่ีใหบริการขนสงสินคาผานทางเรือขนสงขนาดใหญท้ังในประเทศ  และ

ตางประเทศ  

  2. 24 คําเรียกญาติ + ลักษณะเดน 

   สมญานามประเภทนี้ประกอบดวยคําเรียกญาติ และ ลักษณะเดน พบท้ังหมด 1 

สมญานาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   เฮียเครียด หมายถึง โซเซ มูรินโญ 

   โซเซ มูรินโญ โคชทีมรีลมาดริด โดยสมญานามนี้ส่ือไดนําคําวา เฮีย ท่ีมาจากคํา

เรียกญาติใชเรียกแทน โซเซ มูรินโญ มารวมกับลักษณะเดนจากบุคลิกภาพภายนอกที่เขาเปนคน

เครงเครียดตอหนาท่ีการทํางานของเขา จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

  2. 25 คําแสดงจํานวน  +  ชื่อ 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยคําแสดงจํานวน และ ช่ือ พบท้ังหมด 1 สมญา

นาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   สองธี หมายถึง ธีรเทพ วิโนทัย และธีรศิลป แดงดา 

   สมญานามประเภทน้ีไดนําคําแสดงจํานวน คือคําวา สอง ท่ีแสดงใหรูวามีสองช้ิน 

สองอัน สองคน เปนตน มารวมกับคําวา ธี ท่ีมาจากช่ือเรียกท่ีเกิดจากการนําบางสวนของช่ือจริงของ 

ธีรเทพ และ ธีรศิลป จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

  2. 26 ชนดิกีฬา + ลักษณะเดน 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยช่ือชนิดกีฬา และ ลักษณะเดน พบท้ังหมด 1 

สมญานาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 
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   มวย พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ  

   ทีมมวยเส้ือกลาม หมายถึง นักกีฬามวยสากลสมัครเลน 

   คําวา ทีมมวย เปนคําท่ีบงบอกถึงชนิดกีฬาวาเปนกีฬามวย โดยนําลักษณะเดน

จากชุดแขงขัน คือ นักมวยสากลสมัครเลนจะตองสวมเส้ือกลามตามกติกาท่ีไดกําหนดไว คือ สีแดง 

คือนักมวยสากลสมัครเลนมุมแดง และสีน้ําเงิน คือนักมวยสากลสมัครเลนมุมน้ําเงิน จึงทําใหเกิด

เปนองคประกอบดังกลาวท่ีแทนวงการกีฬามวย 

  2. 27 คํานําหนา + ตราสัญลักษณ 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยคํานําหนา และ ตราสัญลักษณ พบท้ังหมด 1 

สมญานาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   ไอปนใหญ หมายถึง สโมสรอารเซนอล 

   สโมสรอารเซนอล เปนสโมสรฟุตบอลในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีตรา

สัญลักษณประจําสโมสรเปนรูป ปนใหญ จึงไดนําตราสัญลักษณของสโมสรมาตั้งเปนสมญานาม 

  2. 28 ตราสัญลักษณ + สีสัญลักษณ 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยตราสัญลักษณ และ สีสัญลักษณ พบท้ังหมด 1

สมญานาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   ราชันชุดขาว หมายถึง สโมสรรีลมาดริด 

   สโมสรรีลมาดริด เปนสโมสรฟุตบอลในประเทศสเปน ตั้งอยูในเมืองมาดริด มี

ตราสัญลักษณประจําสโมสรเปนรูปมงกุฎของพระมหากษัตริย และมารวมกับการนําสีสัญลักษณ

ประจําสโมสรคือสีขาว ท่ีมาจากชุดแขงขันประจําสโมสร จึงนําท้ังสององคประกอบดังกลาวมา

รวมกันเกิดเปนสมญานามของสโมสรแหงนี้  

 

3. สมญานามที่มี 3 องคประกอบ 

  สมญานามท่ีมี 3 องคประกอบ หมายถึง สมญานามท่ีนําองคประกอบของคําจากท่ีมา

และความหมายของคํา จากสามองคประกอบมาประกอบกัน มาใชในการส่ือความหมายถึงสมญา

นามนั้นๆ จากการศึกษาพบสมญานามในลักษณะดังกลาวท้ังหมด 15 สมญานาม ดังตอไปนี ้

  3.1 ลักษณะเดน + ลักษณะเดน + ชื่อ 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยลักษณะเดน  ลักษณะเดน และ ช่ือ พบท้ังหมด 

5 สมญานาม จากกีฬา 2 ชนิด คือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 65

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 4 สมญานาม คือ 

   หองเคร่ืองตัวเกงทีมชาติสเปน หมายถึง ซาบี เอรนานเดช 

   สมญานามประเภทนี้ไดนําลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบตําแหนงกองกลางของ

ทีมเหมือนหองเครื่องหรือหัวใจสําคัญของทีมท่ีทําหนาท่ีเช่ือเกมรุกและเกมรับของทีม มารวมกับคําวา 

ตัวเกง ท่ีลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบความสามารถในกีฬาฟุตบอลของซาบี เอรนานเดช และคําวา 

ทีมชาติสเปน ท่ีเปนช่ือเรียกของประเทศสเปน จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   กรีฑา พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   ยอดลมกรดเลือดเรกเก หมายถึง ยูเซน โบลท 

   สมญานามประเภทน้ีไดนําลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบความเกงกาจของเขาวา

เปนท่ี 1 ของนักกรีฑาประเภทลู คือ “ยอด” และนําลักษณะเดนคือคําวา ลมกรด ซ่ึงหมายถึง เร็วมาก 

(พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) และคําวา เลือดเรกเก ซ่ึงเปนช่ือท่ีใชเรียก

ประเทศจาเมกาท่ีเปนตนกําเนิดของการเตนจังหวะเรกเก จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ี

หมายถึงบุคคล 

  3.2 ลักษณะเดน + ชื่อ + ชื่อ 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยลักษณะเดน  ช่ือ และ ช่ือ พบท้ังหมด 2 สมญา

นาม จากกีฬา 2 ชนิด คือ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   เสือดําปกธงชัย หมายถึง อานนท สังสระนอย 

   อานนท สังสระนอย นักกีฬาฟุตบอลสโมสรบีอีซีเทโรศาสน โดยสมญานาม

ประเภทนี้ไดนําลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบการกระทําของเขาในการยิงประตูท่ีมีความเฉียบ

ขาดเหมือนเสือท่ีมีความรายกาจในการลาเหยื่อ มารวมกับคําวา ดํา ท่ีเปนช่ือเรียกจากชือ่เลน และคํา

วา ปกธงชัย ท่ีเปนช่ืออําเภอหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาท่ีเปนถ่ินกําเนิดของเขา จึงทําใหเกิดเปน

องคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

   มอเตอรไซค พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   ซุปเปอรเบิรดเมืองไทย หมายถึง แสน เชยศักดิ ์

   สมญานามประเภทน้ีไดนําลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบวาเปนนักกีฬาท่ีมี

ความสามารถ มารวมกับคําวา เบิรด ท่ีเปนช่ือเรียกจากช่ือเลน และคําวา เมืองไทย ท่ีเปนช่ือเรียก

ของประเทศ จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

  3. 3 ลักษณะเดน + ลักษณะเดน + ลักษณะเดน 
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   สมญานามประเภทนี้ประกอบดวยลักษณะเดน 3 ลักษณะ พบท้ังหมด 2 สมญา

นาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 2 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   หัวหอกจ๋ิวอันตราย หมายถึง เซรคิโอ กุน อเกวโร 

   สมญานามประเภทน้ีไดนําลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบตําแหนงกองหนาของ

ทีม ประกอบกับคําวา จิ๋ว ท่ีลักษณะเดนทางกายภาพท่ีเปนคนรูปรางเล็ก และคําวา อันตราย ท่ีเปน

ลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบความเด็ดขาดของเขาในการเขาทําประตูวามีความอันตรายและ

เฉียบขาด จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

  3.4 ลักษณะเดน + เพศ + ชื่อ 

   สมญานามประเภทนี้ประกอบดวยลักษณะเดน  เพศ และ ช่ือ พบท้ังหมด 1 

สมญานาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 

   วอลเลยบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   นักตบสาวแดนมังกร หมายถึง นักวอลเลยบอลผูหญิงของประเทศจีน 

   สมญานามประเภทน้ีไดนําลักษณะเดนจากการการเลนกีฬาวอลเลยบอลท่ีตองใช

มือในการตบลูกวอลเลยบอลเพ่ือทําคะแนน มารวมกับคําวา สาว ท่ีหมายถึงเพศหญิง และคําวา แดน

มังกร เปนช่ือเรียกท่ีแทนประเทศจีน จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีแทนนักกีฬา 

  3.5 ลักษณะเดน + ชื่อ + ชนิดกีฬา 

   สมญานามประเภทนี้ประกอบดวยลักษณะเดน  ช่ือ และ ชนิดกีฬา พบท้ังหมด 1 

สมญานาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 

   เทนนิส พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   คูแฝดสยามนักเทนนิส หมายถึง สนฉัตร กับ สรรคชัย รติวัฒน 

   สมญานามประเภทน้ีไดนําลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ

ท่ีนักกีฬาเทนนิสท้ังคูเปนฝาแฝด มารวมกับคําวา สยาม ท่ีเปนช่ือเรียกของประเทศไทย และคําวา 

นักเทนนิส ท่ีเปนช่ือของนักกีฬาชนิดนี้ จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงนักกีฬา 

  3.6 ลักษณะเดน + ชนิดกีฬา + ชื่อ 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยลักษณะเดน  ชนิดกีฬา และ ช่ือ พบท้ังหมด 1 

สมญานาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 

   กรีฑา พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   ราชินีกระโดดสูงเมืองไทย หมายถึง หนึ่งฤทัย ไชยเพชร 
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   สมญานามประเภทน้ีไดนําคําวา ราชินี ท่ีเปนลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบวา

เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มารวมกับคําวา กระโดดสูง ท่ีเปนชนิดกีฬากรีฑาประเภทลาน และคํา

วา เมืองไทย ท่ีเปนช่ือเรียกของประเทศ จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

  3.7 ลักษณะเดน + ตราสัญลักษณ + ลักษณะเดน 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยลักษณะเดน  ตราสัญลักษณ และลักษณะเดน 

พบท้ังหมด 1 สมญานาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   สึบาสะแหงกิเลนผยอง หมายถึง โนบูยูกิ ไซเซน 

   สมญานามประเภทน้ีไดนําลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบวาเปนนักกีฬาท่ีมีเช้ือ

สายญ่ีปุน ท่ีเปนตนกําเนิดของการตูนกัปตันสึบาสะ ซ่ึงเปนการตูนท่ีเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลท่ีเปนท่ี

นิยมท้ังในเมืองไทยและญ่ีปุน มารวมกับคําวา กิเลน ท่ีเปนตราสัญลักษณของสโมสรเมืองทอง

หนองจอกยูไนเต็ด และคําวา ผยอง ท่ีเปนลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบสโมสรท่ีผงาดขึ้นมาสูลีก

สูงสุดของประเทศอยางรวดเร็ว จึงทําใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

  3.8 ลักษณะเดน + ชนิดกีฬา + ลักษณะเดน 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยลักษณะเดน  ชนิดกีฬา และ ลักษณะเดน พบ

ท้ังหมด 1 สมญานาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 

   เทนนิส พบท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

   นางฟาเทนนิสโลก หมายถึง มาเรีย ชาราโปวา 

   สมญานามประเภทน้ีไดนําลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบความสวยงามของเขา

เหมือนนางฟา มารวมกับคําวา เทนนิส ท่ีเปนช่ือของชนิดกีฬา และคําวา โลก ท่ีเปนลักษณะเดนจาก

การเปรียบเทียบความเปนอันดับหนึ่งท้ังดานความสวยงามและความสามารถทางกีฬาเทนนิส จึงทํา

ใหเกิดเปนองคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

  3.9 ตําแหนง + ลักษณะเดน + ชื่อ 

   สมญานามประเภทน้ีประกอบดวยตําแหนง  ลักษณะเดน และ ช่ือ พบท้ังหมด 1 

สมญานาม จากกีฬา 1 ชนิด คือ 

   ฟุตบอล พบท้ังหมด 1 สมญานาม เชน 

   แบ็กขวาจอมบุกทีมชาติบราซิล หมายถึง ดาเนียล อัลเวส 

   สมญานามประเภทน้ีไดนําตําแหนงของนักกีฬาในท่ีนี้คือ ตําแหนงแบ็กขวา ใน

กีฬาฟุตบอล มารวมกับคําวา จอมบุก ท่ีเปนลักษณะเดนจากการกระทําของเขาท่ีคอยเติมเกมบุก
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ใหกับทีมอยางตอเนื่อง และคําวา ทีมชาติบราซิล ท่ีเปนช่ือเรียกของประเทศบราซิล จึงทําใหเกิดเปน

องคประกอบดังกลาวท่ีหมายถึงบุคคล 

  จากการศึกษาโครงสรางองคประกอบของสมญานามทั้งหมด 477 สมญานาม สามารถ

สรุปโครงสรางองคประกอบสมญานามได 3 ลักษณะ ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 โครงสรางองคประกอบสมญานาม 

โครงสรางองคประกอบ จํานวน 

สมญานาม 1 องคประกอบ 126 

สมญานาม 2 องคประกอบ 336 

สมญานาม 3 องคประกอบ 15 

รวม  477 

  จากตารางพบวาโครงสรางองคประกอบท่ีพบมากท่ีสุด คือ สมญานาม 2 องคประกอบ 

รองลงมา คือ สมญานาม 1 องคประกอบ และพบนอยท่ีสุด คือ สมญานาม 3 องคประกอบ  

  เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละโครงสรางโดยละเอียด สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 

3 4 และ5  

ตารางท่ี 3 สมญานาม 1 องคประกอบ 

สมญานาม 1 องคประกอบ จํานวนสมญานามที่พบ 

ลักษณะเดน 53 

ตราสัญลักษณ 42 

ช่ือ 23 

ธุรกิจ 3 

สีสัญลักษณ 3 

อาชีพ 2 

รวม 126 

  จากตารางพบวาสมญานามท่ีมี 1 องคประกอบพบท้ังหมด 126 สมญานาม องคประกอบ

ของสมญานามท่ีพบมากท่ีสุดคือ ลักษณะเดน พบ 53 สมญานาม รองลงมาคือตราสัญลักษณพบ 42 

สมญานาม ช่ือ พบ 23 สมญานาม ธุรกิจ พบ 3 สมญานาม สีสัญลักษณ พบ 3 สมญานาม และ อาชีพ 

พบนอยท่ีสุด คือ 2 สมญานาม  

  การท่ีองคประกอบสมญานามประเภทลักษณะเดนพบมากท่ีสุดอาจเปนเพราะ 

ส่ือมวลชนเล็งเห็นวาลักษณะเดนเปนลักษณะท่ีสามารถพบไดงายท่ีสุดเนื่องจากมีท่ีมาจากลักษณะ

ทางกายภาพ หรือบุคลิกภาพท่ีสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน และมักเปนลักษณะท่ีเปนท่ีรูจักของ
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ผูสนใจกีฬาโดยท่ัวไปส่ือมวลชนจึงนิยมนําลักษณะเดน หรือนําลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบ

ตางๆ ของนักกีฬามานําเสนอ เพ่ือใหเขาใจไดงาย และทําใหประชาชนหรือกลุมบุคคลท่ีติดตาม

ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับวงการกีฬาสนใจอานขาวมากขึ้น  

 

ตารางท่ี 4 สมญานามท่ีมี 2 องคประกอบ 

สมญานามที่มี 2 องคประกอบ จํานวนสมญานามที่พบ 

ตําแหนง + ลักษณะเดน 61 

ลักษณะเดน + ลักษณะเดน  51 

ตราสัญลักษณ + ลักษณะเดน 46 

อาชีพ + ช่ือ 38 

ลักษณะเดน + ช่ือ 30 

คํานําหนา + ช่ือ 26 

คํานําหนา + ลักษณะเดน  20 

ตราสัญลักษณ + ช่ือ 10 

ลักษณะเดน + สีสัญลักษณ 9 

คําเรียกญาติ + ช่ือ 9 

ช่ือ + ลักษณะเดน 8 

อาชีพ + ลักษณะเดน 6 

ลักษณะเดน + เพศ 3 

ลักษณะเดน + ตราสัญลักษณ 2 

ลักษณะเดน + ชนิดกีฬา 2 

สถานภาพทางสังคม + ลักษณะเดน 2 

สีสัญลักษณ + ลักษณะเดน 2 

เพศ + ช่ือ 1 

สีสัญลักษณ + ตราสัญลักษณ 1 

ช่ือ + ช่ือ 1 

สถานภาพทางสังคม + ธุรกิจ 1 

ลักษณะเดน + คําแสดงจํานวน 1 

ตราสัญลักษณ + อาชีพ 1 
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ตารางท่ี 4 สมญานามท่ีมี 2 องคประกอบ (ตอ) 

สมญานามที่มี 2 องคประกอบ จํานวนสมญานามที่พบ 

คําเรียกญาติ + ลักษณะเดน 1 

ลักษณะเดน + คําแสดงจํานวน 1 

ตราสัญลักษณ + อาชีพ 1 

คําเรียกญาติ + ลักษณะเดน 1 

คําแสดงจํานวน + ช่ือ 1 

ชนิดกีฬา + ลักษณะเดน 1 

คํานําหนา + ตราสัญลักษณ 1 

รวม 336 

  จากตารางพบวาสมญานามท่ีมี 2 องคประกอบพบท้ังหมด 336 สมญานามโดยสมญา

นามท่ีพบมากท่ีสุดคือ ตําแหนง + ลักษณะเดน ท้ังนี้อาจเปนเพราะตําแหนงของนักกีฬาซ่ึงเปนกา

ระบุหรือช้ีเฉพาะวาเปนนักกีฬาประเภทเลนชนิดกีฬาใด ตําแหนงในและลักษณะเดนตางๆ เปนส่ิงท่ี

ผูสนใจกีฬารูจัก สนใจ และเขาใจอยูเปนเบ้ืองตน การท่ีส่ือมวลชนนําตําแหนงและลักษณะเดนมา

ใชเปนสมญานามจึงอาจทําใหประชาชนเขาใจไดงาย ทําใหสมญานามมีลักษณะในการส่ือ

ความหมายไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

  สมญานามท่ีพบรองลงมาคือ ลักษณะเดน + ลักษณะเดน ท้ังนี้อาจเปนเพราะลักษณะเดนมี

ท่ีมาจากลักษณะทางกายภาพ หรือบุคลิกภาพท่ีสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน และมักเปนลักษณะท่ีเปนท่ี

รูจักของผูสนใจกีฬาโดยท่ัวไปดังกลาวแลวขางตน การท่ีส่ือมวลชนไดนําลักษณะเดนถึง 2 ลักษณะมา

เปนองคประกอบของสมญานาม ก็เพ่ือทําใหสมญานามสามารถส่ือความหมายไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

ตารางท่ี 5 สมญานามท่ีมี 3 องคประกอบ 

สมญานามที่มี 3 องคประกอบ จํานวนสมญานามที่พบ 

ลักษณะเดน + ลักษณะเดน + ช่ือ 5 

ลักษณะเดน + ช่ือ + ช่ือ 2 

ลักษณะเดน + ลักษณะเดน + ลักษณะเดน 2 

ลักษณะเดน + เพศ + ช่ือ 1 

ลักษณะเดน + ช่ือ + ชนิดกีฬา 1 

ลักษณะเดน + ชนิดกีฬา + ช่ือ 1 

ลักษณะเดน + ตราสัญลักษณ + ลักษณะเดน 1 
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ตารางท่ี 5 สมญานามท่ีมี 3 องคประกอบ(ตอ) 

ลักษณะเดน + ชนิดกีฬา + ลักษณะเดน 1 

ตําแหนง + ลักษณะเดน + ช่ือ 1 

รวม 15 

  จากตารางพบวาสมญานามท่ีมี 3 องคประกอบพบท้ังหมด 15 สมญานามโดยสมญานาม

ท่ีพบมากท่ีสุดคือ ลักษณะเดน + ลักษณะเดน + ช่ือ ท้ังนี้อาจเปนเพราะการนําลักษณะเดนท่ีเปนท่ี

รูจักของผูสนใจกีฬาโดยท่ัวไป 2 ลักษณะ มารวมกับช่ือเฉพาะ จะย่ิงเพ่ิมความชัดเจนใหแกเจาของ

สมญานามนั้นมากขึ้น ทําใหสามารถส่ือความหมายไดชัดเจนเพ่ิมมากย่ิงขึ้นดวย 

  อาจกลาวไดวาสมญานามท่ีมี 3 องคประกอบไมเปนท่ีนิยมในการสรางสมญานามนัก 

เนื่องจากพบเพียง 15 สมญานามเทานั้น ท้ังนี้อาจเปนเพราะจํานวนองคประกอบท่ีมีมากจนเกินไป

ทําใหเปนรูปคําท่ียาวเกินไป ไมกระชับ จึงไมเหมาะกับการนําเสนอขาวในส่ือหนังสือพิมพท่ีมัก

ตองการใชภาษาท่ีส้ัน กระชับกวาส่ือชนิดอ่ืน  

  การศึกษาโครสรางองคประกอบท้ังหมดพบวาลักษณะเดนเปนองคประกอบท่ีปรากฏ

มาก ท้ังในโครงสรางของสมญานาม 1 องคประกอบ  สมญานาม 2 องคประกอบ และสมญานาม 3 

องคประกอบ ท้ังนี้อาจเปนเพราะลักษณะเดนเปนลักษณะท่ีปรากฏออกมาใหสังเกตเห็นเดนชัดกวา

องคประกอบอ่ืนท้ังจาก ลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรม และการกระทํา จึงทําใหส่ือมวลชนเลือก

ลักษณะเดนนั้นๆ มาใชเปนองคประกอบในการสรางสมญานาม ท้ังโดยการใชคําแสดงลักษณะเดน

นั้นโดยตรง และการใชคําเปรียบเทียบ อันสงผลใหประชาชนเขาใจความหมายของสมญานามนั้น

ไดงาย 

  การวิเคราะหองคประกอบสมญานามในบทนี้ไดแยกสมญานามออกตามหัวขอท่ีผูวิจัย

ไดกําหนดหัวขอในการศึกษาโดยละเอียด และในบทถัดไปผูวิจัยจะนําเสนอเรื่องกลวิธีการใชภาษา

ของสมญานามในวงการกีฬา 
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บทท่ี 4 

 

การใชภาษาของสมญานาม 

 

  ในบทนี้ผูวิจัยตองการนําเสนอผลการวิเคราะหการใชภาษาของสมญานาม จาก

การศึกษาพบวาสมญานามมีการใชภาษาท่ีหลากหลายเพ่ือใหสมญานามแตละสมญานามมีรูปคํา

และความหมายท่ีแปลกแตกตางไปจากภาษาปกติท้ังจํานวนพยางค การใชคําทับศัพท อักษรยอ การ

ใชคําบอกสถานที่ คํานําหนานาม คําเรียกสี คําสแลง และสํานวนความเปรียบ  โดยจะนําเสนอเปน 

4 หัวขอ คือ จํานวนพยางค การใชคําความเปรียบ และสํานวนไทย ดังนี ้

1. พยางค 

  พยางค หมายถึง สวนหนึ่งของคําหรือหนวยเสียงท่ีประกอบดวยสระตัวเดียวจะมี

ความหมายหรือไมมีก็ได (กําชัย ทองหลอ 2552 : 89) คําหนึ่งคําอาจประกอบขึ้นจากพยางคเพียง

พยางคเดียวหรือหลายๆพยางคก็ได จากขอมูลท้ังหมด 477 สมญานาม พบวาจํานวนพยางคในการ

สรางสมญานามมีตั้งแต 1-8 พยางค ดังตอไปนี ้

  1.1 สมญานาม 1 พยางค 

   จากการศึกษาพบสมญานาม 1 พยางค จํานวน 2 สมญานาม คือ 

   เบนซ หมายถึง คาริม เบนซามา 

   แลมพส หมายถึง แฟรงค แลมพารด 

  1.2 สมญานาม 2 พยางค 

   จากการศึกษาพบสมญานาม 2 พยางค จํานวน 159 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   ขนไก หมายถึง กีฬาแบดมินตัน 

   สอยคิว หมายถึง กีฬาสนุกเกอร 

   จอมโหด หมายถึง ทีมชาติอุรุกวัย 

   แซมบา หมายถึง ทีมชาติบราซิล 

   เสือเหลือง หมายถึง สโมสรโบรุสเซียดอรทมุนด  

   สิงหบูล หมายถึง สโมสรเซลซี 

   โอแอล หมายถึง สโมสรโอลิมปกลียง 

   มาปา หมายถึง สโมสรเดนเวอร บรองโกส 
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   ตราเพชร หมายถึง ทีมรักบ้ีฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

   กิโก หมายถึง เฟรเดริโก มาเคดา 

   จิจ้ี หมายถึง จิจานลุยจิ บุฟฟอน 

   นาซาร หมายถึง เอ็ดวิน ฟาน เดอร ซาร 

   เฟดเอ็กซ หมายถึง โรเจอร เฟดเดอรเรอร 

   ไรทจ๋ิว หมายถึง ณอน ไรท ฟลลิปส 

   แขงเทพ หมายถึง สโมสรแบงค็อกยูไนเต็ด  

   โคชตอม หมายถึง ณรงค สุวรรณโชติ 

   เจาต็อบ หมายถึง ปฏิภาณ เพ็ชรพูล 

   เซอรเด็ด หมายถึง จเด็จ มีลาภ 

   เจารีฟ หมายถึง ซารีฟ สายนุย 

   เดอะมุย หมายถึง ธีรศิลป แดงดา 

   เงือกอุม หมายถึง ณัชฐานันตร จันทรกระจาง 

   นองหญิง หมายถึง สุธาสินี เสวตรบุตร 

   บิ๊กชู หมายถึง บุญชู เรืองกจิ 

   โปรโจก หมายถึง ชัพชัย นิราธ 

  1.3 สมญานาม 3 พยางค 

   จากการศึกษาพบสมญานาม 3 พยางค จํานวน 110 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   แขงโตะเล็ก หมายถึง กีฬาฟุตซอล 

   ทีมโตคลื่น หมายถึง กีฬาวินดเซิรฟ 

   เจาลมกรด หมายถึง กีฬากรีฑาประเภทลู 

   ตราหมากรุก หมายถึง ทีมชาติโครเอเชีย 

   อัซซูร่ี หมายถึง ทีมชาติอิตาลี 

   เจาบุญ หมายถึง สโมสรบารเซโลนา 

   เดอะกันเนอร หมายถึง สโมสรอารเซนอล 

   เหยี่ยวลิสบอน หมายถึง สโมสรเบนฟกา 

   ทีมตราดาว หมายถึง สโมสรดัลลัส คาวบอยส 

   ฉลามชล หมายถึง สโมสรชลบุรีเอฟซี 

   มังกรไฟ หมายถึง สโมสรบีอีซีเทโรศาสน 
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   เจาสัวนอย หมายถึง ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี

   เทรเซโกล หมายถึง ดาวิด เทรเซเกต 

   แบ็กเทาหนัก หมายถึง ดาเนียล อัลเวส 

   ปกจอมพลิ้ว หมายถึง ฆัวกิน ซานเชซ 

   การดคนเกง หมายถึง โคบ้ี ไบรอันท 

   พริดต้ีบอย หมายถึง ฟลอยด เมยเวทเธอร จูเนียร 

   พิงคแพนเทอร หมายถึง พอลลา ครีมเมอร 

   สิงหอีซาย หมายถึง จิมม่ี ไวท 

   กบไซเบอร หมายถึง สุเชาว นุชนุม 

   ฉลามตอ หมายถึง รดมยศ มาตเจือ 

   ซุปเปอรโก หมายถึง ดัสกร ทองเหลา 

   ตองมือกาว หมายถึง กวิน ธรรมสัจจานันท 

  1.4 สมญานาม 4 พยางค 

   จากการศึกษาพบสมญานาม 4 พยางค จํานวน 88 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   นักตบลูกเดง หมายถึง นักกีฬาวงการปงปอง 

   นักโยนลูกเหล็ก หมายถึง นักกีฬาวงการเปตอง 

   ปศาจแดง-ดํา หมายถึง สโมสรเอซีมิลาน 

   มาลายเขียวขาว หมายถึง  สโมสรกลาสโกว เซลติก 

   ราชันชุดขาว หมายถึง สโมสรรีลมาดริด 

   สลัดตาเดียว หมายถึง สโมสรโอกแลนด เรดเดอร 

   กิเลนผยอง หมายถึง สโมสรเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ด 

   กัปตันมารเวล หมายถึง ไบรอัน ร็อบสัน 

   ศูนยหนาหุนจ๋ิว หมายถึง ลีโอเนล เมสซ่ี 

   หัวหอกจอมถึก หมายถึง ดิดิเยร ดร็อกบา 

   คาสโนวูดส หมายถึง ไทเกอร วูดส  

   มนุษยลมกรด หมายถึง ยูเซน โบลท 

   สไปเดอรแมน หมายถึง กามีโล บีเยกาส 

   กองหลังแขงโหด หมายถึง รุงโรจน สวางศรี 

   โคชจอมแอ็กชั่น หมายถึง สะสม พบประเสริฐ 
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   ดาวยิงหนาตาย หมายถึง นันทวัฒน แทนโสภา 

   ฟรีคิกพิฆาต หมายถึง อาทิตย สุนทรพิธ 

   มิดฟลดจอมเกา หมายถึง เทิดศักดิ์ ใจม่ัน 

   เล็กพริกขี้หนู หมายถึง ดนัย อุดมโชค 

  1.5 สมญานาม 5 พยางค 

   จากการศึกษาพบสมญานาม 5 พยางค จํานวน 79 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   ขุนพลทรีไลออนส หมายถึง ทีมชาติอังกฤษ 

   โลมามหาภัย หมายถึง สโมสรไมอาม่ี ดอนฟนส 

   เจาพอพญาแล หมายถึง สโมสรฟุตบอลจังหวัดชัยภูมิยูไนเต็ด 

   กุนซือจอมแท็กติก หมายถึง มารติน โอนีล 

   กองกลางจอมเทคนิค หมายถึง ฮวน โรมัน ริเกลเม 

   ดาวยิงซายพิฆาต หมายถึง สุธี สุขสมกิจ 

   นางฟาเทนนิสโลก หมายถึง มาเรีย ชาราโปวา 

   แบ็กซายอาภัพรัก หมายถึง เวยน บริดจ 

   ปราการหลังพันธุแกรง หมายถึง ปรัชญ สมัครราษฎร 

   มิดฟลดจอมยิงไกล  หมายถึง ซาบี อลอนโซ 

   มิดฟลดจอมกระชาก หมายถึง อนาวิน จูจีน 

   หัวหอกจอมเทคนิค หมายถึง เซรคิโอ กุน อเกวโร 

   มฤตยูดํา หมายถึง ไมค ไทสัน 

   ซุปเปอรเบิรดเมืองไทย หมายถึง แสน เชยศักดิ ์

  1.6 สมญานาม 6 พยางค 

   จากการศึกษาพบสมญานาม 6 พยางค จํานวน 25 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   นักตบสาวแดนมังกร หมายถึง นักวอลเลยบอลผูหญิงของประเทศจีน 

   กระรอกขาวจาวสนาม  หมายถึง สโมสรฟุตบอลจังหวัดรอยเอ็ดยูไนเต็ด 

   จอมลีลาแดนแซมบา หมายถึง โรบินโญ 

   ซุปเปอรสตารลูกหนัง  หมายถึง เดวิด เบ็คแฮม 

   แบ็กขวาจอมฟงประตู หมายถึง เซรคิโอ รามอส 

   มิดฟลดพลังวิสกี้ หมายถึง ดารเรน เฟล็ทเชอร 

   เทพบุตรลูกหนังลาว หมายถึง ลําเนา สิงโต 
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   นายประตูจอมแฟชั่น หมายถึง นริศ ทวีกุล 

   ศูนยหนาจอมตีลังกา หมายถึง เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 

   สุภาพบุรุษลูกหนัง หมายถึง ธชตะวัน ศรีปาน 

   นักบาสมาดยากูซา หมายถึง อรรถพร เลิศมาลัยภรณ  

  1.7 สมญานาม 7 พยางค 

   จากการศึกษาพบสมญานาม 7 พยางค จํานวน 8 สมญานาม คือ 

   กองหนาหุนเสาโทรเลข หมายถึง ปเตอร เคราช 

   แบ็กซายเลือดมะกะโรนี หมายถึง คริสเตียนโมลินาโร 

   ยอดเพชฌฆาตชั้นเชิงสูง หมายถึง จิจานฟรังโก โซลา 

   หัวหอกจอมถลมประตู หมายถึง ดิดิเยร ดร็อกบา 

   มาราโดนากลวยน้ําไท หมายถึง สมชาย ทรัพยเพ่ิม 

   วิงแบ็กซายพรสวรรคสูง หมายถึง อนุชา กิจพงษศร ี

   คูแฝดสยามนักเทนนิส หมายถึง สนฉัตร กับ สรรคชัย รติวัฒน 

   ราชินีปญจกรีฑา หมายถึง วาสนา วินาโท 

  1.8 สมญานาม 8 พยางค 

   จากการศึกษาพบสมญานาม 8 พยางค จํานวน 6 สมญานาม คือ 

   แบ็กขวาจอมบุกทีมชาติบราซิล หมายถึง ดาเนียล อัลเวส 

   หองเคร่ืองตัวเกงทีมชาติสเปน หมายถึง ซาบี เอรนานเดช 

   สึบาสะแหงกิเลนผยอง หมายถึง โนบูยูกิ ไซเซน 

   หัวหอกรางยักษจอมพเนจร หมายถึง โคเน ฟรานซิล 

   จรวดทางเรียบแหงลุมน้ําโขง หมายถึง พรทิพย เช้ือคําฮด 

   ราชินีกระโดดสูงเมืองไทย หมายถึง หนึ่งฤทัย ไชยเพชร 

  จากการศึกษาเรื่อง พยางค พบวา จํานวนพยางคท่ีใชในการสรางสมญานามากท่ีสุด คือ

สมญานาม 2 พยางค พบ 159 สมญานาม รองลงมาคือ สมญานาม 3 พยางค พบ 110 สมญานาม และ 

จํานวนพยางคท่ีพบนอยท่ีสุดคือ สมญานาม 1 พยางค พบ 2 สมญานาม 

 

2. คํา 

  คํา หมายถึง เสียงพูด, เสียงท่ีเปลงออกมาครั้งหนึ่ง ๆ, เสียงพูดหรือลายลักษณอักษรที่

เขียนหรือพิมพขึ้นเพ่ือแสดงความคิด โดยปรกติถือวาเปนหนวยท่ีเล็กท่ีสุดซ่ึงมีความหมายในตัว 
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(พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) จากการศึกษาสมญานามท้ังหมด 477 

สมญานาม พบวาการใชคํามีความนาสนใจท้ังหมด 12 ประเภท ดังนี้ 

  2.1 คําทับศัพทภาษาตางประเทศ 

   คําทับศัพทภาษาตางประเทศ หมายถึง การรับเอาคําของภาษาหนึ่งมาใชในอีก

ภาษาหนึ่งโดยวิธีถายเสียงและถอดอักษร เชน การเขียนทับศัพท การแปลทับศัพท.(พจนานุกรม

อิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) ในการศึกษาครั้งนี้พบวาคําทับศัพทจะปรากฏเพียง

ลําพังเปนสมญานามหรือประกอบกับคําอ่ืนๆเพ่ือสรางเปนสมญานาม โดยท่ัวไปมักเปนคําท่ีเปนช่ือ

เฉพาะตางๆในภาษาอังกฤษ เชน ช่ือคน ช่ือสถานท่ี ช่ือตําแหนงในการเลนกีฬา เปนตน จาก

การศึกษาพบท้ังหมด 180 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   ขุนพลทรีไลออนส หมายถึง นักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ  

   คําวา ทรีไลออนส เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษมาจากคําวา Three Lions 

หมายถึง สิงโตสามตัว 

   เรดเดวิลส หมายถึง สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 

   คําวา เรดเดวิลส เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษมาจากคําวา Red Devil ท่ีหมายถึง 

ปศาจสีแดง 

   ซุปเปอรสตารลูกหนัง หมายถึง เดวิด เบ็คแฮม 

   คําวา ซุปเปอรสตาร เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษมาจากคําวา Super Star ในท่ีนี้

หมายถึงนักกีฬาท่ีไดรับความนิยม  

   แบ็กซายอาภัพรัก หมายถึง เวยน บริดจ 

   คําวา แบ็ก เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษท่ีมาจากคําวา Full Back หมายถึง 

ตําแหนงกองหลังในกีฬาฟุตบอล   

   สึบาสะแหงกิเลนผยอง หมายถึง โนบูยูกิ ไซเซน 

   คําวา สึบาสะ เปนคําทับศัพทภาษาญ่ีปุน ( ) ตัวอักษรนี้เปนตัว ฮิระงะนะ 

คําวา สึบาสะ มีท่ีมาจากตัวการตูนเอกในเรื่อง กัปตันสึบาสะ ซ่ึงเปนการตูนท่ีเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล 

ซ่ึงเปนท่ีนิยมในประเทศญี่ปุน 

   แร็บบิต หมายถึง สโมสรบางกอกกลาสเอฟซี 

   คําวา แร็บบิต (Rabbit) เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ท่ีมีความหมายวากระตาย 

ซ่ึงเปนสัตวสัญลักษณของสโมสรแหงนี้  

   มิดฟลดจอมกระชาก หมายถึง อนาวิน จูจีน 
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   คําวา มิดฟลด (Midfielder) เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ

ตําแหนงของนักกีฬาฟุตบอลท่ีทําหนาท่ีเช่ือเกมรุกและเกมรับในกับทีมหรือสโมสร  

   โคชเตี้ย หมายถึง สะสม พบประเสริฐ 

   คําวา โคช (Coach) มาจากภาษาอังกฤษ ท่ีมีความหมายถึงผูฝกสอนเปนคําท่ี

แสดงใหเห็นถึงอาชีพของบุคคลท่ีไดรับสมญานาม  

   อาจฮารดแมน หมายถึง องอาจ ภมรประเสริฐ 

   คําวา ฮารดแมน (Hardman) เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ หมายถึง ผูชายท่ีมี

ความแข็งแรงเขมแข็ง ดุดัน รายกาจ  

   การดคนเกง หมายถึง โคบ้ี ไบรอันท 

   คําวา การด (guard) เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ท่ีมีความหมายถึงตําแหนงของ

นักกีฬาบาสเก็ตบอล เปนคําท่ีแสดงใหเห็นถึงตําแหนงการเลนของบุคคลในประเภทกีฬานั้น 

   ทีมตราดาว หมายถึง สโมสรดัลลัส คาวบอยส 

   คําวา ทีม (Team) เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ หมายถึง การทํางานรวมกันเปน

หมูคณะ  

   นางฟาเทนนิสโลก หมายถึง มาเรีย ชาราโปวา 

   คําวา เทนนิส (Tennis) เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ

ประเภทกีฬา เปนคําท่ีบงบอกถึงประเภทกีฬานั้น  

   พอมดฟุตซอล หมายถึง อนุชา ม่ันเจริญ 

   คําวา ฟุตซอล (Futsal) เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ

ประเภทกีฬาเปนคําท่ีบงบอกถึงประเภทกีฬานั้น  

   โปรเล็ก หมายถึง ถาวร วิรัตนจันทร 

   คําวา โปร เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ  ท่ีเกิดจากการตัดคํามาจากคําวา 

Professional หมายถึง ความเช่ียวชาญ  

   จากการศึกษาการใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศในการสรางสมญานามผูวิจัย 

พบวา คําทับศัพทภาษาตางประเทศสวนใหญเปนคําท่ีมาจากภาษาอังกฤษ สวนหนึ่งอาจเปนเพราะ

วงการกีฬาจะมีคําทับศัพทภาษาอังกฤษในการบอกชื่อชนิดกีฬา เชน เทนนิส ฟุตซอล เปนตน รวม

ไปถึงตําแหนงของนักกีฬา เชน คําวา มิดฟลด ฟูลแบ็ก แบ็กซาย แบ็กขวา ซ่ึงเปนตําแหนงของ

นักกีฬาฟุตบอล และการด ซ่ึงเปนตําแหนงของนักกีฬาบาสเกตบอล เปนตน ดังนั้นเม่ือส่ือมวลชน

จะสรางสมญานามจึงนําคําท่ีระบุชนิดกีฬา หรือตําแหนงมาใชเปนองคประกอบของสมญานามดวย 
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  2.2 การตัดคํา 

   การตัดคํา หมายถึง การตัดคําเต็มใหส้ันลง แตยังสามารถส่ือความหมายของคํา

นั้นๆ ได จากการศึกษาพบวาสมญานามวงการกีฬามีท้ังการตัดคําใหส้ัน การตัดคําใหส้ันแลวเพ่ิมคํา 

โดยอาจตัดคําจากช่ือจริงนามสกุลจริง หรือจากคําอ่ืนๆ สมญานามท่ีใชการตัดคํามีท้ังหมด 39 

สมญานาม โดยสามารถแบงการตัดคําไดดังนี ้

   2.2.1 การตัดคําใหส้ัน  

    การตัดคําใหส้ัน จากการศึกษาพบสมญานามท้ังหมด 1 สมญานาม คือ 

    ดินโญ หมายถึง โรนัลดินโญ 

    คําวา ดินโญ เปนการตัดคําใหส้ัน จากคําเต็มคือคําวา โรนัลดินโญ  

   2.2.2 การตัดคําใหส้ันแลวเพ่ิมคําหรือดัดแปลงคํา 

    การตัดคําใหส้ันแลวเพ่ิมคําหรือดัดแปลงคํา คือ การตัดคําจากช่ือจริง

นามสกุลจริง หรือจากคําอ่ืนๆแลวนํามาดัดแปลงจากการเพ่ิมคําหรือตัดคํา จากการศึกษาพบสมญา

นามท้ังหมด 38 สมญานาม เชน 

    เทรเซโกล หมายถึง ดาวิด เทรเซเกต 

    คําวา เทรเซโกล เปนการตัดคําใหส้ัน จากคําเต็มคือคําวา ดาวิด เทรเซ

เกตโดยการตัดคําวา ดาวิด และ เกต ออก และเติมคําวา โกล 

    นิโก หมายถึง นิโกลา อเนกา 

    คําวา นิโก เปนการตัดคํา จากคําเต็มคือคําวา นิโกลา อเนกา โดยการตัด

คําวา ลา และ อเนกา ออก และดัดแปลงเสียงวรรณยุกตคําวา โก เปน โก จึงเปนคําวา นิโก  

    บารซา หมายถึง สโมสรบารเซโลนา 

    คําวา บารซา เปนการตัดคําใหส้ัน จากคําเต็มคือคําวา บารเซโลนา ซ่ึง

เปนช่ือสโมสร โดยการตัดคําวา เซโลนา ออก และเติมคําวา ซา ซ่ึงมาจากการใชพยัญชนะตน ซ 

ของคําวา เซ มาผสมกับสระและวรรณยุกต ของคําวา นา จึงเปนคําวา ซา และการต้ังสมญานามนี้

เพ่ือใหเปนท่ีจดจําไดโดยท่ัวไปของประชาชน  

    กิโก หมายถึง เฟรเดริโก มาเคดา 

    คําวา กิโก เปนการตัดคํา จากคําเต็มคือคําวา เฟรเดริโก มาเคดา โดยการ

ตัดคําวา เฟรเด และมาเคดา ออก และเปล่ียนเสียงพยัญชนะตน คําวา ริ จึงเปนคําวา กิโก การสราง

สมญานามนี้เพ่ือทําใหเกิดสัมผัสอักษร ทําใหสมญานามนี้เปนท่ีจดจําไดโดยท่ัวไปของประชาชน  
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   จากขอมูลพบวาการตัดคํา เพ่ือนํามาสรางสมญานามนั้นสวนใหญเกิดจากการตัด

คําจากช่ือ หรือนามสกุล อีกท้ังยังพบวาเม่ือมีการตัดคําออกแลวสวนมากจะมีการเติมคําหรือ

ดัดแปลงคํา เพ่ือใหเกิดความไพเราะในการออกเสียง  

  2.3 คําเรียกสี 

   คําเรียกสี หมายถึง คําท่ีใชเรียกสีตางๆ ในภาษาไทย สวนใหญคําเรียกสีท่ีใชเปน

ในสมญานามเปนสีท่ีมาจากสีสัญลักษณของทีมหรือสโมสร คําเรียกสีจะปรากฏเพียงลําพังเปน

สมญานามหรือประกอบกับคําอ่ืนๆ เพ่ือสรางเปนสมญานาม จากการเก็บขอมูลพบวาสมญานามท่ี

สรางจากคําเรียกสีมีท้ังหมด 37 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   ฟาขาว  หมายถึง ทีมชาติอารเจนตินา 

   คําวา ฟาขาว เปนคําเรียกสีท่ีบงบอกถึงสีท่ีเปนสัญลักษณของทีมชาติอารเจนตินา

คือ สีฟาสลับสีขาวท่ีมาจากธงชาติอารเจนตินา 

   อัศวินสีสม หมายถึง ทีมชาติฮอลแลนด 

   คําวา สีสม เปนคําเรียกสีท่ีบงบอกถึงสีท่ีเปนสัญลักษณของทีมชาติฮอลแลนด คือ 

สีสมท่ีมาจากสีเส้ือท่ีใชในการแขงขันของทีมชาติฮอลแลนด 

   ปศาจแดง-ดํา หมายถึง สโมสรเอซีมิลาน 

   คําวา แดง-ดํา เปนคําเรียกสี ท่ีบงบอกถึงสีท่ีเปนสัญลักษณประจําสโมสรเอซีมิลาน 

คือ สีแดงสลับสีดําท่ีมาจากสีเส้ือท่ีใชในการแขงขัน 

   มาขาว  หมายถึง สโมสรสตุดการท 

   คําวา ขาว เปนคําเรียกสี ท่ีบงบอกถึงสีท่ีเปนสัญลักษณประจําสโมสรสตุดการท 

คือ สีขาวท่ีมาจากชุดแขงประจําทีม 

   มาลายเขียวขาว หมายถึง สโมสรกลาสโกว เซลติก 

   คําวา เขียวขาว เปนคําเรียกสี ท่ีบงบอกถึงสีท่ีเปนสัญลักษณประจําสโมสรกลาส

โกว เซลติก คือ สีขาวและสีเขียว ท่ีเปนลายเขียวสลับขาวท่ีมาจากชุดแขงประจําทีม 

   เรือใบสีฟา หมายถึง สโมสรแมนเชสเตอรซิตี ้

   คําว า  สีฟา  เปนคํ าเรียก สีท่ีบงบอกถึงสี ท่ี เปนสัญลักษณประจําสโมสร

แมนเชสเตอรซิตี้ คือ สีฟาท่ีมาจากสัญลักษณประจําสโมสรคือ รูปเรือใบท่ีเปนสีฟา  

   เสือเหลือง หมายถึง สโมสรโบรุสเซียดอรทมุนด 

   คําวา เหลือง เปนคําเรียกสีท่ีบงบอกถึงสีท่ีเปนสัญลักษณประจําสโมสรโบรุสเซีย

ดอรทมุนด คือ สีเหลืองท่ีมาจากสีเส้ือท่ีใชในการแขงขัน 

   หงสแดง หมายถึง สโมสรลิเวอรพูล 
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   คําวา แดง เปนคําเรียกสีท่ีบงบอกถึงสีท่ีเปนสัญลักษณประจําสโมสรลิเวอรพูล 

คือ สีแดงท่ีมาจากสัญลักษณประจําสโมสรคือ รูปหงสท่ีเปนสีแดง  

   ชมพูฟา  หมายถึง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

   คําวา ชมพูฟา เปนคําเรียกสีท่ีบงบอกถึงสีท่ีเปนสัญลักษณของโรงเรียนสวน

กุหลาบวิทยาลัย คือ สีชมพูฟา  

   จากขอมูลผูวิจัยพบวาการสรางสมญานามจากคําเรียกสีสวนใหญ จะนํามาจากสี

ท่ีเปนสัญลักษณของทีมหรือสโมสรนั้นๆ ซ่ึงทีมหรือสโมสรก็มักจะนําเอาสีท่ีเปนสัญลักษณมาใช

เปนสีเส้ือของทีมหรือสโมสรเพื่อใชในการแขงขัน เพ่ือใหเกิดเปนภาพลักษณและกลายมาเปน

ลักษณะเดนใหจดจํางาย 

  2.4 คํานําหนานาม 

   คํานําหนานาม หมายถึง คําท่ีปรากฏนําหนาคํานามหรือช่ือเรียก  เพ่ือแสดง

ความสัมพันธระหวางผูพูด กับผูฟง หรือผูท่ีกลาวถึง จากการศึกษามีท้ังหมด 35 สมญานาม ดัง

ตัวอยาง 

   ไอปนใหญ หมายถึง สโมสรอารเซนอล 

   สมญานามประเภทนี้ไดใชคํานําหนานาม คือ คําวา ไอ มาประกอบกับคําวา ปนใหญ 

ท่ีมาจากตราสัญลักษณประจําสโมสร  

   ไอหนาบาก หมายถึง ฟรองค ริเบรี ่

   สมญานามประเภทน้ีไดใชคํานําหนานาม คือ คําวา ไอ มาประกอบกับคําวา หนา

บาก ท่ีเปนลักษณะเดนจากใบหนาของเขา  

   เจาบาส  หมายถึง อาทิตย สุนทรพิธ 

   สมญานามประเภทน้ีไดใชคํานําหนานามคือคําวา เจา มาประกอบกับคําวา บาส 

ท่ีเปนช่ือเรียกจากชื่อเลน  

   เจาฟม  หมายถึง รัฐภาคย วิไลโรจน 

   สมญานามประเภทนี้ไดใชคํานําหนานาม คือ คําวา เจา มาประกอบกับคําวา ฟม 

ท่ีเปนช่ือเรียกจากชื่อเลน  

   การใชคํานําหนานามในสมญานามอาจจะแสดงใหเห็นถึงความสนิทสนมหรือ

สรางความเปนกันเองระหวางส่ือมวลชนกับนักกีฬาเจาของสมญานาม และทําใหระดับภาษาท่ีใช

ส่ือสารกับผูอานเปนระดับภาษาท่ีไมเปนทางการเพื่อสรางความเปนกันเองกับผูอานดวย 
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  2.5 คําระดับสูง 

   คําระดับสูง หมายถึง การใชคําท่ีสูงกวาระดับภาษาปกติ กลาวคือ การใชคําท่ีอยู

ในระดับราชาศัพท พิธีการ และคําศัพทในวรรณคดี จากการศึกษามีท้ังหมด 30 สมญานาม ดัง

ตัวอยาง 

   หัตถพระเจา หมายถึง ดีเอโก มาราโดนา 

   สมญานามนี้ไดใชคําวา หัตถ เปนคําราชาศัพท แปลวา มือ เปนคําระดับสูงท่ีใช

กับพระบรมวงศานุวงศ สมญานามนี้อาจแปลจากภาษาอังกฤษวา Hand of God goal  มีท่ีมาจากการ

ท่ีเขาใช มือในการทําประตูในการแขงขันฟุตบอลโลก  1986 รอบแปดทีมสุดทายระหวาง

อารเจนตินากับอังกฤษ เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน ค.ศ.1986 ท่ีเมืองเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก 

   ราชินปีญจกรีฑา หมายถึง วาสนา วินาโท 

   คําวา ราชินี เปนคําระดับสูง หมายถึง พระมเหสี (พจนานุกรมไทยอิเล็กทรอนิกส

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) สมญานามนี้เปนการยกยองความสามารถในการเลนกรีฑาประเภท

ปญจกรีฑา 

   พยัคฆเชียงใหม หมายถึง สโมสรฟุตบอลเชียงใหมเอฟซี 

   คําวา พยัคฆ เปนคําระดับสูงท่ีมักใชในการประพันธ หมายถึง เสือโครง 

(พจนานุกรมไทยอิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) สมญานามนี้มีท่ีมาจากตรา

สัญลักษณประจําสโมสรท่ีเปนรูปหนาเสือโครง 

   ราชันชุดขาว หมายถึง สโมสรรีลมาดริด 

   คําวา ราชัน เปนคําระดับสูง หมายถึง พระราชา. (ส.) (พจนานุกรมไทยอิเล็กทรอนิกส

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) สมญานามนี้มาจากตราสัญลักษณประจําสโมสรท่ีเปนรูปมงกุฎของ

พระมหากษัตริย และเปรียบเทียบความเกงกาจของสโมสรแหงนี้ท่ีประสบความสําเร็จสูงสุด 

   สิงหดินแดง หมายถึง ทีมฟุตบอลโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

   คําวา สิงห เปนคําระดับสูง หมายถึง  สัตวในนิยาย ถือวามีความดุรายและมีกําลัง

มาก , ราชสีห ก็เรียก ; ช่ือกลุมดาวรูปสิงห  เรียกวา  ราศีสิงห เปนราศีท่ี ๔  ในจักรราศี 

(พจนานุกรมไทยอิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) สมญานามนี้มาจากถ่ินท่ีตั้งของ

โรงเรียน 

   การใชคําระดับสูงในสมญานามอาจจะแสดงใหเห็นถึงการยกยองช่ืนชม

ความสามารถของบุคคลหรือส่ิงท่ีไมใชบุคคลท่ีไดสรางช่ือเสียงไว หรือเพ่ือเปนการสรางคําใหมี

ความแตกตางไปจากภาษาปกติ เพ่ือเราความสนใจของประชาชน 
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  2.6 คําบอกสถานท่ี 

   คําบอกสถานท่ี หมายถึง คําท่ีบงบอกถึงสถานท่ีตางๆไมวาจะเปนถ่ินท่ีอยู 

สถานท่ี ประเทศ โดยใชคํานามบอกสถานท่ีมาตามหลังคํานามท่ีตองการขยาย  และไมสามารถ

ปรากฏเพียงลําพังไดตองปรากฏรวมกับคําอ่ืนเสมอ จากการศึกษามีท้ังหมด 24 สมญานาม ดัง

ตัวอยาง 

   ดาวยิงชาวเวลส หมายถึง เคร็ก เบลลาม่ี 

   คําวา เวลส เปนคํานามบอกช่ือประเทศ ดังนั้นคําวาชาวเวลสจึงเปนการบงบอกวา

เคร็ก เบลลาม่ี เปนพลเมืองของประเทศเวลส 

   แบ็กขวาจอมบุกทีมชาตบิราซิล หมายถึง ดาเนียล อัลเวส 

   คําวา บราซิล เปนคํานามบอกช่ือประเทศ ซ่ึง บราซิล เปนประเทศหนึ่งในทวีป

อเมริกาใต 

   หองเครื่องตัวเกงทีมชาตสิเปน หมายถึง ซาบี เอรนานเดช 

   คําวา สเปน เปนคํานามบอกช่ือประเทศ ซ่ึง สเปน เปนประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป 

   เทพบุตรลูกหนังลาว หมายถึง ลําเนา สิงโต 

   คําวา ลาว เปนคํานามบอกช่ือประเทศ โดยลําเนา สิงโต เปนนักกีฬาฟุตบอลจาก

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   แช็คเมืองไทย หมายถึง ชัยรัฒน แกดํา 

   คําวา ไทย เปนคํานามบอกช่ือประเทศ  

   กระทิงปาหวยขาแขง หมายถึง สโมสรฟุตบอลจังหวัดอุทัยธานีเอฟซี 

   คําวา หวยขาแขง เปนคํานามบอกสถานท่ีหวยขาแขงเปนอุทานแหงชาติเปน

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ในจังหวัดอุทัยธานี  

   เด็กรมเกลา หมายถึง สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

   คําวา  รมเกลา  เปนคํานามบอกสถานท่ี  ซ่ึงเปนท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอล

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

   ดาวยิงเสือสามยาน หมายถึง สมปอง สอแหลบ 

   คําวา สามยาน เปนคํานามบอกสถานท่ี ซ่ึงสมปอง สอแหลบ สังกัดสโมสร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยูไนเต็ด แขวงสามยาน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   

   มาราโดนากลวยน้ําไท หมายถึง สมชาย ทรัพยเพ่ิม 

   คําวา กลวยน้ําไท เปนคํานามบอกสถานท่ี ซ่ึงสมชาย ทรัพยเพ่ิม รับหนาท่ีโคช

สังกัดสโมสรแบ็งค็อกยูไนเต็ด  
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   การใชคําบอกสถานที่ในสมญานามเพ่ือเปนการเนนใหผูอานทราบถึงถ่ินกําเนิด

หรือถ่ินฐานของเจาของสมญานาม 

  2.7 คําบอกลักษณะ 

   คําบอกลักษณะ หมายถึง คําท่ีบอกถึงรปูรางลักษณะตางๆทางกายภาพของบุคคล

ท่ีเปนเจาของสมญานาม จากการศึกษามีท้ังหมด 19 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   โลนโด  หมายถึง โรนัลโด 

   คําวา โลน เปนคําท่ีบอกรูปรางของเขาท่ีมีศีรษะโลน  

   ศูนยหนาหุนจ๋ิว หมายถึง ลีโอเนล เมสซ่ี 

   คําวา จิ๋ว เปนคําท่ีใชบอกรูปรางของเขาท่ีมีลักษณะเล็ก  

   เสือเตี้ย  หมายถึง ดีเอโก มาราโดนา 

   คําวา เตี้ย เปนคําท่ีใชบอกรูปรางของเขาท่ีมีลักษณะเล็ก 

   การดรางเล็ก หมายถึง เนต โรบินสัน 

   คําวา เล็ก เปนคําท่ีใชบอกรูปรางของเขาท่ีมีลักษณะเล็ก 

   กองหลังรางโยง หมายถึง เกยีรติประวุฒิ สายแวว 

   คําวา โยง เปนคําท่ีใชบอกรูปรางของเขาท่ีมีลักษณะสูง 

   ปกตัวจ๊ีด หมายถึง เอกพันธ อินทรเสน 

   คําวา ตัวจี๊ด เปนคําท่ีใชบอกรูปรางของเขาท่ีมีลักษณะเล็ก  

   มิดฟลดหนาหลอ หมายถึง อนาวิน จูจีน 

   คําวา หนาหลอ เปนคําท่ีใชบอกรูปรางของเขาท่ีมีลักษณะหนาตาท่ีหลอ  

   จากขอมูลท้ังหมดพบวาการใชคําบอกรูปรางสวนใหญจะบอกถึงลักษณะทาง

กายภาพท่ีเปนจุดเดนท่ีสุดของบุคคลโดยใชคํา เชน เตี้ย โยง ยักษ จี๊ด จิ๋ว หลอ เปนตน คําตางๆ

เหลานี้ส่ือตองการนําเสนอใหมีความชัดเจนและใกลเคียงกับบุคคลมากท่ีสุด โดยการนําลักษณะเดน

จากลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการกระทํา ท่ีเห็นโดยตรง มาส่ือความหมายเพ่ือใหเกิดความ

ชัดเจน  

  2.8 คําเรียกญาติ 

   คําเรียกญาติ หมายถึง คําท่ีแตละสังคมแตละวัฒนธรรมกําหนดขึ้นมาในการใช

เรียกผูท่ีมีความสัมพันธกันโดยทางสายเลือด โดยท่ัวไปคําเรียกญาติแตละคําจะแยกใหเห็นถึงความ

แตกตางกันไดหลายแบบ เชน แยกใหเห็นความแตกตางกันของแตละรุน เชน ปู ยา ตา ยาย หรือแยก

ใหเห็นความแตกตางของวัย เชน พ่ี นอง เปนตน จากการศึกษามีท้ังหมด 10 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   นาซาร  หมายถึง เอ็ดวิน ฟาน เดอร ซาร 
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   คําวา นา เปนคําเรียกญาติของคนไทยท่ีใชเรียกนองชายหรือนองสาวของญาติพ่ี

นองฝายพอและฝายแม  

   เฮียมู  หมายถึง โซเซ มูรินโญ 

   คําวา เฮีย เปนคําเรียกญาติของคนจีนท่ีใชเรียกพ่ีชาย หรือผูท่ีมีอายุมากกวา  

   นองนก  หมายถึง นพวรรณ เลิศชีวกานต 

   คําวา นอง เปนคําเรียกญาติของคนไทยท่ีใชเรียกผูท่ีมีอายุนอยกวา  

   จากขอมูลผูวิจัยพบวาการสรางสมญานามจากคําเรียกญาติ ส่ือมวลชนอาจจะ

ตองการสรางความสนิทสนมเปนกันเองระหวางส่ือมวลชนกับนักกีฬา ผูอานกับส่ือมวลชน และ

ผูอานกับนักกีฬา ท้ังนี้เพราะสังคมไทยจะมีการใชคําเรียกญาติกับบุคคลอ่ืนท้ังๆ ท่ีไมใชญาติพ่ีนอง

ทางสายเลือดเดียวกัน เชน การซ้ือของในกรณีท่ีผูซ้ือมีอายุมากกวาผูขาย ผูซ้ือจะใชคําแทนผูขาย เชน 

นอง เปนตน หรือกรณีท่ีผูซ้ืออายุนอยกวาผูขาย ผูซ้ือจะใชคําแทนผูขาย เชน พ่ี ลุง ปา นา เปนตน จะ

เห็นไดวาการใชคําเรียกญาติจะเปนการแสดงถึงความผูกพันธและความสนิทสนมกันของคนใน

สังคมไทย 

  2.9 คําภาษาพูด 

   คําภาษาพูด หมายถึง คําท่ีไมไดพิถีพิถันถึงการใชถอยคําใหเปนระเบียบ จะขาดๆ 

หวนๆ (กําชัย ทองหลอ 2552 : 13) และอาจเปนคําท่ีไมสุภาพ หรือคําหยาบคายได จากการศึกษามี

ท้ังหมด 8 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   กัปตันอีซาย หมายถึง สันติ ไชยเผือก 

   คําวา อีซาย ในท่ีนี้เปนคําไมสุภาพหมายถึง ถนัดเทาซาย 

   ดาวยิงตีนระเบิด หมายถึง บํารุง บุญพรหม 

   คําวา ตีน อวัยวะสวนลางสุดของคนหรือสัตว นับตั้งแตใตขอเทาลงไป สําหรับ

ยืนหรือเดิน (พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) เปนคําระดับภาษาพูดท่ีไม

สุภาพ คําสุภาพของคําวา ตีน คือคําวา เทา  

  2.10 คําบอกเพศ 

   คําบอกเพศ หมายถึง การใชคําท่ีมีความหมายบงบอกวาเปนเพศชายหรือเพศหญิง 

จากการศึกษามีท้ังหมด 4 สมญานาม ดังนี้ 

   หนุมเบ็คส หมายถึง เดวิด เบ็คแฮม 

   คําวา หนุม เปนคําบอกเพศแสดงใหเห็นวาเปนผูชายท่ีมีอายุอยูในชวงวัยรุนหรือ

วัยผูใหญ  

   สาวคิม  หมายถึง คิม ไคลสเตอรส 
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   คําวา สาว เปนคําบอกเพศแสดงใหเห็นวาเปนผูหญิง 

   จ็อกกี้สาว สมญานามของ นักกีฬาขี่มาผูหญิง 

   คําวา สาว เปนคําบอกเพศแสดงใหเห็นวาเปนผูหญิง 

   แขงสาว  สมญานามของ ทีมฟุตบอลหญิง 

   คําวา สาว เปนคําบอกเพศแสดงใหเห็นวาเปนผูหญิง 

   การใชคําบอกเพศในสมญานามเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นถึงเพศของเจาของสมญา

นาม เพ่ือใหมีความชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น เพราะกีฬาหลายชนิดมีการแขงขันท้ังประเภทชายและ

ประเภทหญิง คําบอกเพศจึงชวยแยกชนิดกีฬาท่ีแขงขันออกเปนผูชายและผูหญิงไดอยางชัดเจน  

  2.11 คําสแลง 

   คําสแลง หมายถึง คําท่ีใชเฉพาะกลุมหรือช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ไมใชในภาษา

ราชการหรือภาษามาตรฐาน (ประคอง นิมมานเหมินท 2552 : 99) จากการเก็บขอมูลมีท้ังหมด 5 

สมญานาม ดังตัวอยาง 

   กุงจอมเกา หมายถึง สโมสรพะเยาเอฟซี 

   คําวา เกา ในท่ีนี้มีความหมายวา มากประสบการณ เกงกาจ  

   ปกจอมเกา หมายถึง ไรอัน กิ๊กส 

   คําวา เกา ในท่ีนี้มีความหมายวา มากประสบการณ รวมถึงมีอายุมาก และเปน

นักกีฬาฟุตบอลคนสําคัญ 

   ลมกรดมือเกา หมายถึง สิทธิชัย สุวรประทีป 

   คําวา เกา ในท่ีนี้มีความหมายวา มากประสบการณ มีอายุมาก และเปนนักกีฬา

กรีฑาคนสําคัญ 

   หองเครื่องตัวเกา หมายถึง เทิดศักดิ์ ใจม่ัน 

   คําวา เกา ในท่ีนี้มีความหมายวา มากประสบการณ มีอายุมาก และเปนนักกีฬา

ฟุตบอลคนสําคัญ 

   หัวหอกจอมถึก หมายถึง ดิดิเยร ดร็อกบา 

   คําวา ถึก โดยปกติเปนคําขยายท่ีใชสําหรับสัตว เชน โคถึก แตในสมญานามนี้ 

ถึก เปนศัพทสแลง มีความหมายวา ทนทาน แข็งแรง แข็งแกรง และมีนัยถึงการใชพละกําลังเพียง

อยางเดียว  

   การใชคําสแลงในสมญานามเปนการใชภาษาท่ีใชเฉพาะกลุมเพียงชวงระยะเวลา

ใดเวลาหนึ่งเทานั้น แตคําบางคําก็ยังปรากฏใหเห็นอยูโดยท่ัวไปและเปนท่ีเขาใจของประชาชน

ท่ัวไป เชน คําวา เกา ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง มากประสบการณ ส่ือมวลชนจงนํามาใชสรางสมญานาม 
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  2.12 อักษรยอ 

   อักษรยอ หมายถึง อักษรยอจากพยัญชนะตนของแตละพยางค (ประคอง นิมมานเหมินท 

2552 : 96) เพ่ือใหหมายถึงคําท่ีจะส่ือความหมายท้ังหมด จากการเก็บขอมูลพบการสรางสมญานาม

ดวยการใชอักษรยอท้ังหมด 3 สมญานาม ดังตัวอยาง 

   จีเจ  หมายถึง เกล็น จอหนสัน 

   สมญานามนี้ไดจากการนําอักษรตัวแรกของช่ือคือ G (จี) และอักษรตัวแรกของ

ช่ือสกุลคือ J (เจ) จากช่ือท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษของ เกล็น จอหนสัน (Glen Johnson) มาใชในการ

ตั้งสมญานาม  

   เจท ี  หมายถึง จอหน เทอรร ี

   สมญานามนี้ไดจากการนําอักษรตัวแรกของช่ือคือ J (เจ) และอักษรตัวแรกของ

ช่ือสกุลคือ T (ที) จากช่ือท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษของ จอหน เทอรรี (John Terry) มาใชในการตั้ง

สมญานาม 

   โอแอล  หมายถึง สโมสรโอลิมปกลียง 

   สมญานามนี้ไดจากการนําอักษรตัวแรกของช่ือสโมสรท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษ

ไดวา Olympique Lyonnais มาใชในการตั้งสมญานาม 

   การใชอักษรยอในการสรางสมญานามนั้นจากขอมูลพบวา สวนใหญจะเปนการ

ใชอักษรยอจากช่ือ-นามสกุล หรือช่ือสโมสร โดยนําเฉพาะอักษรตัวแรกมาใชในการสรางสมญา

นาม นอกจากนี้ยังพบอีกวาการใชอักษรยอสวนใหญจะมาจากช่ือในภาษาอังกฤษ และพบในขาว

กีฬาตางประเทศโดยเฉพาะในกีฬาฟุตบอล 

 

3. ความเปรียบ 

  ความเปรียบ หมายถึง คําท่ีกะทัดรัด คมคาย มีความหมายไมตรงรูปคํา แตความหมาย

นั้นเปนท่ีรูจักกันท่ัวไป จากการศึกษามีท้ังหมด 90 สมญานาม ดังตัวอยาง 

  อินทรีเหล็ก  หมายถึง ทีมชาติเยอรมัน 

  คําวา เหล็ก เปนคําท่ีมีเปรียบเทียบความสามารถของนักฟุตบอลทีมชาติเยอรมันท่ีมี

ลักษณะการเลนฟุตบอลท่ีแข็งแกรงราวกับเหล็กท่ีมีความแข็ง และคําวา อินทรี เปนคําท่ีมาจาก

สัญลักษณประจําทีมชาติเยอรมัน   

  กองกลางเทาชั่งทอง หมายถึง เดวิด เบ็คแฮม 

  คําวา เทาช่ังทอง เปนคําทีมีความหมายเปรียบเทียบความสามารถของ เดวิด เบ็คแฮม ใน

การเปดหรือผานลูกฟุตบอลใหเพ่ือนรวมทีมท่ีแมนยําราวกับเครื่องช่ังน้ําหนักทอง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 88

  ยอดเพชฌฆาตช้ันเชิงสูง หมายถึง จิจานฟรังโก โซลา 

  คําวา เพชฌฆาต เปนคําท่ีมีความหมายเปรียบเทียบความสามารถของเขาในการทําประตู

ท่ีมีความเฉียบขาด ท่ีเหมือนกับเพชณฆาตในลานประหารนักโทษท่ีกระทําความผิดรุนแรง  

  โลมาพิฆาต  หมายถึง สโมสรพัทยายูไนเต็ด 

  คําวา พิฆาต เปนคําท่ีมีความหมายเปรียบเทียบความสามารถของสโมสรในการท่ีจะ

เอาชนะคูแขงขัน ทําใหคูแขงขันไดรับความพายแพ 

  กองหลังแขงโหด หมายถึง รุงโรจน สวางศร ี

  คําวา แขงโหด เปนคําท่ีมีความหมายเปรียบเทียบวิธีการเลนฟุตบอลท่ีรุนแรงเพ่ือไมให

คูแขงผานเขาไปทําประตูได   

  เงือกอุม  หมายถึง ณัชฐานันตร จันทรกระจาง 

  คําวา เงือก เปนคําท่ีมีความหมายเปรียบเทียบความสามารถของนักกีฬาวายน้ําหญิง ท่ี

วายน้ําเกงสวยงามเหมือนนางเงือกสัตวน้ําในนิยาย  

  ฉลามตอ  หมายถึง รดมยศ มาตเจือ 

  คําวา ฉลาม เปนคําท่ีมีความหมายเปรียบเทียบความสามารถของนักกีฬาวายน้ําชายท่ี

แข็งแรง และวายน้ําไดรวดเร็ว เหมือนปลาฉลามท่ีมีความรายกาจในทองทะเล   

  การใชความเปรียบในสมญานามเพ่ือใชส่ือสารไดรวดเร็ว กะทัดรัด และประหยัดเวลา 

เม่ือใชแลวเขาใจความหมายไดทันทีไมตองอธิบายความใหยืดยาว ชวยเนนความเขาใจใหชัดเจน

ยิ่งขึ้น และสะทอนใหเห็นถึงภาพลักษณของเจาของสมญานาม 

 

4. สํานวนไทย 

  สํานวนไทย หมายถึง ถอยคําหรือขอความท่ีกลาวสืบตอกันมาชานานแลวมีความหมาย

ไมตรงตามตัวหรือมีความหมายอ่ืนแฝงอยู โดยกลาวเปนกลาง ๆ เพ่ือใหตีความเขากับเรื่อง 

(พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542) จากการศึกษามีท้ังหมด 2 สมญานาม คือ 

  เจาบุญทุม   หมายถึง สโมสรบารเซโลนา 

  คําวา เจาบุญทุม เปนสํานวนเปรียบเทียบ หมายถึง คนท่ีทุมเทเพ่ือใหไดมาในส่ิงท่ี

ปรารถนา (เอกรัตน อุดมพร 2554 : 65) สํานวนน้ีเปนสํานวนเปรียบเทียบสโมสรแหงนี้ท่ีผูบริหาร

ของสโมสรมีความตองการทุมเทเงินเพ่ือซ้ือนักฟุตบอลท่ีตองการเขาสูสโมสร 

  เล็กพริกขี้หนู  หมายถึง ดนัย อุดมโชค 
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  คําวา เล็กพริกขี้หนู เปนสํานวนท่ีเปรียบเทียบ หมายถึง เล็กแตเกงกลาสามารถมาก เล็ก

แตมีพิษสง (เอกรัตน อุดมพร 2554 : 65) สํานวนนี้เปรียบเทียบรูปรางของเขาถึงแมจะมีรูปรางเล็ก

แตความสามารถในการเลนกีฬาเทนนิสของเขาจัดไดวาเปนมือวางอันดับ 1 ของประเทศไทย 

  สํานวนไทยในสมญานามวงการกีฬา จะมีความหมายเปรียบเทียบผูสรางสมญานามจึง

นําสํานวนไทยท่ีเปนท่ีรูจักของประชาชนมาเปรียบเทียบแลวมีความหมายถึงสมญานามตางๆ 

เพ่ือใหเปนท่ีเขาใจและจําไดงายของประชาชน อีกท้ังยังเปนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมคงคง

อยูตอไป 

  จากการศึกษาการใชภาษาของสมญานามท้ังหมด 477 สมญานาม สามารถสรุป

การศึกษาได 3 ลักษณะ ดังตอไปนี ้

1. พยางค 
ตารางท่ี 6 พยางค 

จํานวนพยางค จํานวนสมญานามที่พบ 

สมญานาม 2 พยางค 159 

สมญานาม 3 พยางค 110 

สมญานาม 4 พยางค 88 

สมญานาม 5 พยางค 79 

สมญานาม 6 พยางค 25 

สมญานาม 7 พยางค 8 

สมญานาม 8 พยางค 6 

สมญานาม 1 พยางค 2 

  จากตารางจะเห็นไดวาจํานวนพยางคท่ีพบมากท่ีสุดคือ สมญานาม 2 พยางค พบท้ังหมด 

159 สมญานาม พบรองลงมาคือ สมญานาม 3 พยางค พบท้ังหมด 110 สมญานาม และพบตอมาคือ 

สมญานาม 4 พยางค พบ 88 สมญานาม ท้ังนี้อาจเปนเพราะการสรางสมญานามท่ีมีจํานวนพยางค

มากจนเกินไปอาจทําใหประชาชนจดจําสมญานามนั้นไดยาก สวนจํานวนพยางคท่ีพบนอยท่ีสุดคือ 

1 พยางค โดยจะเปนสมญานามท่ีมาจากช่ือท่ีเกิดจากการดัดแปลงคําจากชื่อจริง นามสกุล  
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  2. คํา 

ตารางท่ี 7 การใชคํา 

1.  

จ

า

ก

ต

จ 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  จากตารางจะเห็นไดวาคําทับศัพทภาษาตางประเทศมีมากท่ีสุดถึง 181 สมญานาม จาก 

477 สมญานาม ท้ังนี้อาจเปนเพราะคําท่ีใชในวงการกีฬาสวนใหญเปนคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ

โดยเปนศัพทท่ีใชเฉพาะวงการกีฬานั้น เชน เม่ือส่ือมวลชนตั้งสมญานามในวงการกีฬาคําศัพท

เฉพาะท่ีใชในแตละวงการก็จะมีปรากฏตามมาในสมญานามเหลานั้นดวย เชนวงการฟตุบอลจะมีคํา

ท่ีบอกถึงตําแหนงของนักกีฬา เชน คําวา มิดฟลด ฟูลแบ็ก แบ็กซาย แบ็กขวา ฮาจแมน  เปนตน หรือ

ในวงการกีฬาอ่ืนๆ เชน คําวา การด เปนตําแหนงในกีฬาบาสเก็ตบอล คําวา โปร เปนคําในวงการ

กอลฟ อีกท้ังมีการใชช่ือเรียกชนิดกีฬา เชน เทนนิส ฟุตซอล เปนตน  

  3. ความเปรียบ 

  จากการศึกษาพบวามีการใชความเปรียบท้ังหมด 90 สมญานาม ทําใหเห็นวาการใช

ความเปรียบเปนการใชความรูความสามารถทางภาษาของผูสรางเพ่ือส่ือความหมายอันลึกซ้ึงมายัง

ผูรับสาร เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความหมาย เปนความคมคายของผูสรางสมญานาม อีกท้ังยังเปน

คํา จํานวนสมญานามที่พบ 

คําทับศัพทภาษาตางประเทศ 181 

การตัดคํา 39 

คําเรียกสี 37 

คํานําหนานาม 35 

คําระดับสูง 30 

คําบอกสถานที ่ 24 

คําบอกรูปราง 19 

คําเรียกญาต ิ 10 

คําภาษาพูด 8 

คําบอกสแลง 5 

คําบอกเพศ 4 

อักษรยอ 3 
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มรดกทางวัฒนธรรมท่ีเกิดจากภาษาท่ีไดรับการถายทอดจากรุนสูรุน เพ่ือเปนการอนุรักษภาษาไทย

ใหคงอยูสืบไป 

  4. สํานวนไทย 

  การใชสํานวนไทยในสมญานามวงการกีฬา พบท้ังหมด 2 สมญานาม สํานวนไทยใน

สมญานามวงการกีฬา จะมีความหมายเปรียบเทียบผูสรางสมญานามจึงนําสํานวนไทยท่ีเปนท่ีรูจัก

ของประชาชนมาเปรียบเทียบแลวมีความหมายถึงสมญานามตางๆ เพ่ือใหเปนท่ีเขาใจและจําไดงาย

ของประชาชน อีกท้ังยังเปนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมคงคงอยูตอไป 
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บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่องสมญานามวงการกีฬาท่ีปรากฏในหนังสือพิมพสยามกีฬารายวันระหวาง

วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2552 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2553 รวมระยะเวลา 6 เดือน มีสมญานามท่ีใช

ในการวิเคราะหองคประกอบท้ังหมด 477 สมญานาม จาก 28 วงการกีฬา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาองคประกอบของสมญานาม และกลวิธีการใชภาษาของสมญานาม ผูวิจัยไดจําแนกประเภท

กีฬาในการศึกษาครั้งนี้ออกเปน 2 ประเภทคือ กีฬาประเภทแขงขันเปนทีมมีท้ังหมด 8 ชนิดคือ  

ตะกรอ บาสเกตบอล ฟุตบอล  วอลเลยบอล รักบ้ีฟุตบอล อเมริกันฟุตบอล แฮนดบอล และกีฬา

ประเภทแขงขันเปนบุคคลมีท้ังหมด 20 ชนิดคือ กรีฑา กอลฟ ขี่มา จักรยาน เทควันโด เจ็ตสกี 

เทนนิส แบดมินตัน โบวล่ิง ปงปอง เปตอง เพาะกาย มวย มอเตอรไซค ยกน้ําหนัก ยิงธนู ยิงปน 

วินดเซิรฟ วายน้ํา สนุกเกอร ผลการศึกษาโดยการจําแนกประเภทสมญานามตามวงการกีฬา 

องคประกอบของสมญานาม และกลวิธีการใชภาษาของสมญานามไดดังตอไปนี ้

 

1. การจําแนกประเภทสมญานามวงการกีฬา 

  จากการศึกษาสามารถจัดประเภทของสมญานามวงการกีฬาออกได 4 ประเภท คือ 

สมญานามของบุคคลในวงการกีฬา พบท้ังหมด 299 สมญานาม สมญานามของทีมหรือสโมสรกีฬา 

พบท้ังหมด 169 สมญานาม สมญานามของชนิดกีฬา พบท้ังหมด 7 สมญานาม และสมญานามของ

ประเทศท่ีจัดการแขงขันกีฬา พบท้ังหมด 2 สมญานาม  

 

2. การวิเคราะหองคประกอบสมญานาม 

  ผลการศึกษาพบวาองคประกอบท่ีนํามาใชสรางสมญานามมีท้ังส้ิน 13 ประเภท คือ 

ลักษณะเดน อาชีพ ตราสัญลักษณ ช่ือ ธุรกิจ สีสัญลักษณ เพศ สถานภาพทางสังคม ชนิดกีฬา คํา

เรียกญาติ คําแสดงจํานวน คํานําหนา ตําแหนง โดยสามารถจําแนกโครงสรางองคประกอบของ 
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สมญานามออกเปน 3 แบบ คือ สมญานามท่ีมี 1 องคประกอบ สมญานามท่ีมี 2 องคประกอบ และ

สมญานามท่ีมี 3 องคประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  2.1 สมญานามที่มี 1 องคประกอบ  

   สมญานามท่ีมี 1 องคประกอบพบท้ังหมด 126 สมญานาม องคประกอบของ

สมญานามท่ีพบมากท่ีสุดคือลักษณะเดน พบ 53 สมญานาม รองลงมาคือตราสัญลักษณ พบ 42 

สมญานาม ช่ือ พบ 23 สมญานาม ธุรกิจ พบ 3 สมญานาม สีสัญลักษณ พบ 3 สมญานาม และ อาชีพ 

พบสมญานามนอยท่ีสุด คือ 2 สมญานาม  

  2.2 สมญานามที่มี 2 องคประกอบ 

   สมญานามท่ีมี 2 องคประกอบพบท้ังหมด 336 สมญานาม สมญานามท่ีพบมากท่ีสุด 

คือ ตําแหนง + ลักษณะเดน ท้ังนี้อาจเปนเพราะตําแหนงของนักกีฬาซ่ึงเปนการะบุหรือช้ีเฉพาะวาเปน

นักกีฬาประเภทเลนชนิดกีฬาใด ตําแหนงในและลักษณะเดนตางๆ เปนส่ิงท่ีผูสนใจกีฬารูจัก สนใจ และ

เขาใจอยูเปนเบ้ืองตน การท่ีส่ือมวลชนนําตําแหนงและลักษณะเดนมาใชเปนสมญานามจึงอาจทําให

ประชาชนเขาใจไดงาย ทําใหสมญานามมีลักษณะในการส่ือความหมายไดชัดเจนมากยิง่ขึ้น สมญานาม

ท่ีพบรองลงมาคือ ลักษณะเดน + ลักษณะเดน ท้ังนี้อาจเปนเพราะการท่ีส่ือมวลชนไดนําลักษณะเดนกับ

ลักษณะเดนมาเปนองคประกอบ เพราะลักษณะเดนเปนลักษณะท่ีปรากฏออกมาโดยลักษณะทาง

กายภาพ พฤติกรรมการกระทํา ท่ีเห็นไดเดนชัด จึงทําใหส่ือมวลชนนิยมนําลักษณะเดนมาใชในการตั้ง

สมญานามเพ่ือส่ือความหมายไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น สมญานามท่ีพบนอยท่ีสุดมีท้ังหมด 11 ลักษณะ คือ 

ช่ือ + ช่ือ, ลักษณะเดน + คําแสดงจํานวน, ชนิดกีฬา + ลักษณะเดน, คําเรียกญาติ + ลักษณะเดน, 

สถานภาพทางสังคม + ธุรกิจ, คําแสดงจํานวน + ช่ือ, สีสัญลักษณ + ตราสัญลักษณ, เพศ + ช่ือ, ตรา

สัญลักษณ + อาชีพ, คํานําหนา + ตราสัญลักษณ และ ตราสัญลักษณ + สีสัญลักษณ สาเหตุท่ีสมญานาม

ประเภทนี้ปรากฏนอยอาจเปนเพราะยังส่ือความหมายที่ไมชัดเจนตองอาศัยการตีความและการติดตาม

ขาวสารวงการกีฬาอยางตอเนื่องจึงทําใหเขาใจในสมญานามท่ีส่ือมวลชนไดนําเสนอ อีกท้ังสมญานาม

เหลานี้ไมไดมีความนาสนใจมากนัก 

  2.3 สมญานามที่มี 3 องคประกอบ 
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   สมญานามท่ีมี 3 องคประกอบพบท้ังหมด 15 สมญานามโดยสมญานามท่ีพบมาก

ท่ีสุด คือ ลักษณะเดน + ลักษณะเดน + ช่ือเรียก ท้ังนี้อาจเปนเพราะการนําลักษณะดังกลาวมาใชใน

การสรางสมญานามเพื่อทําใหสามารถส่ือความหมายไดชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น 

   สมญานามท่ีมี 3 องคประกอบไมเปนท่ีนิยมในการสรางสมญานาม ท้ังนี้อาจเปน

เพราะจํานวนองคประกอบท่ีมีมากจนเกินไป ผนวกกับคําท่ีใชในการสรางสมญานามก็มีมาก จึงทํา

ใหเปนท่ีจดจาํไดยากและสมญานามเหลานี้อาจจะไมเปนท่ีนิยมของประชาชนท่ัวไป เทากับสมญา

นามท่ีมี 1 หรือ 2 องคประกอบ 

   จะเห็นไดวาลักษณะเดนเปนองคประกอบท่ีใชประกอบสรางเปนสมญานามมาก

ท่ีสุดและปรากฏในโครงสรางทุกแบบ ท้ังสมญานามท่ีมี 1 องคประกอบ สมญานามท่ีมี 2 

องคประกอบ และสมญานามท่ีมี 3 องคประกอบ ท้ังนี้อาจเปนเพราะลักษณะเดนจะมาจากลักษณะ

ทางกายภาพ พฤติกรรมการกระทํา ท่ีปรากฏออกมาใหเห็นโดยตรง หรือจากการเปรียบเทียบ ส่ิงท่ี

เปนบุคคล หรือ สโมสรท่ีมีความเปนเอกลักษณ และสามารถทําใหเปนท่ีจดจําไดงายของประชาชน 

ส่ือมวลชนจึงพิจารณาเห็นวาการนําลักษณะเดนมาเปนสวนหนึ่งในการสรางสมญานามเพื่อใหส่ือ

ความหมายไดชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น  

 

3. การใชภาษาของสมญานาม 

  ผลการศึกษาพบวาการใชภาษาของสมญานามวงการกีฬาท่ีปรากฏในหนังสือพิมพสยาม

กีฬารายวัน มีดังนี้ 

  3.1 พยางค 

   จํานวนพยางคของสมญานามท่ีพบมากท่ีสุดคอื สมญานาม 2 พยางค พบท้ังหมด 

159 สมญานาม รองลงมาคือ สมญานาม 3 พยางค พบท้ังหมด 110 สมญานาม และสมญานาม 4 

พยางค พบ 88 สมญานาม ท้ังนี้อาจเปนเพราะการสรางสมญานามท่ีมีจํานวนพยางคมากจนเกินไปก็

อาจทําใหสมญานามนั้นเปนท่ีจดจําไดยากของประชาชน ฉะนั้นการสรางสมญานามจึงตองพิจารณา

ไมใหมีจํานวนพยางคมากจนเกินไป 

  3.2 การใชคํา 
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   การใชคําของสมญานามวงการกีฬาพบวามีคําทับศัพทภาษาตางประเทศมากท่ีสุด

ถึง 181 สมญานาม ท้ังนี้อาจเปนเพราะสมญานามสวนใหญเปนคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศจะใช

คําท่ีเปนศัพทเฉพาะวงการกีฬานั้น เชน วงการฟุตบอลจะมีคําท่ีบอกถึงตําแหนงของนักกีฬา เชน คํา

วา มิดฟลด ฟูลแบ็ก แบ็กซาย แบ็กขวา ฮาจแมน  เปนตน หรือในวงการกีฬาอ่ืนๆ เชน คําวา การด 

เปนตําแหนงในกีฬาบาสเก็ตบอล คําวา โปร เปนคําในวงการกอลฟ อีกท้ังมีการใชช่ือเรียกชนิดกีฬา 

เชน เทนนิส ฟุตซอล เปนตน  

   การใชคําท่ีปรากฏรองลงมา คือ การตัดคํา พบท้ังหมด 39 สมญานาม ท้ังนี้อาจ

เปนเพราะส่ือมวลชนจะตัดคําบางสวนของช่ือจริงและนามสกุล แลวสวนมากจะมีการเติมคําหรือ

ดัดแปลงคํา เพ่ือใหเกิดความไพเราะในการออกเสียง 

   อันดับตอมาคือ คําเรียกสี พบท้ังหมด 37 สมญานาม ท้ังนี้อาจเปนเพราะการนําสี

ท่ีเปนสัญลักษณประจําทีมหรือสโมสร หรือชุดแขงขันประจําทีม จะเปนท่ีจดจําไดงายของ

ประชาชน 

   การใชคําท่ีพบนอยท่ีสุดคือ อักษรยอ พบท้ังหมด 3 สมญานามท้ังนี้อาจเปน

เพราะ การใชอักษรยอเปนการส่ือความหมายกระชับส้ันๆ ซ่ึงไมไดมีความหมายลึกซ้ึง สวนใหญจะ

เปนการใชอักษรยอจากช่ือ-นามสกุล หรือช่ือสโมสร โดยนําเฉพาะอักษรตัวแรกมาใชในการสราง

สมญานาม นอกจากนี้ยังพบอีกวาการใชอักษรยอสวนใหญจะมาจากช่ือในภาษาอังกฤษ และพบใน

ขาวกีฬาตางประเทศโดยเฉพาะในกีฬาฟุตบอล 

  3.3 ความเปรียบ 

   การใชความเปรียบในสมญานามวงการกีฬา พบท้ังหมด 90 สมญานาม การใช

ความเปรียบในสมญานามวงการกีฬานั้น แมจะตองอาศัยความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายเพ่ือ

การตีความใหถูกตอง อีกท้ังผูสรางสมญานามยังตองมีความรูความสามารถทางภาษาเพ่ือส่ือ

ความหมายอันลึกซ้ึงมายังผูรับสาร เพ่ือใหเขาใจความหมาย แตลักษณะการใชภาษาดังกลาวก็เปน

มรดกทางวัฒนธรรมท่ีไดรับการถายทอดตอกันมา และเปนการอนุรักษภาษาไทยใหคงอยูสืบไป 

  3.4 สํานวนไทย 

   การใชสํานวนไทยในสมญานามวงการกีฬา พบท้ังหมด 2 สมญานาม สํานวน

ไทยในสมญานามวงการกีฬา จะมีความหมายเปรียบเทียบผูสรางสมญานามจึงนําสํานวนไทยท่ีเปน
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ท่ีรูจักของประชาชนมาเปรียบเทียบแลวมีความหมายถึงสมญานามตางๆ เพ่ือใหเปนท่ีเขาใจและจํา

ไดงายของประชาชน อีกท้ังยังเปนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมคงคงอยูตอไป 

อภิปรายผล 

  1. สมมุติฐานของงานวิจัยเรื่อง “สมญานามวงการกีฬาท่ีปรากฏในหนังสือพิมพสยาม

กีฬารายวันระหวางเดือนกันยายน 2552 – มีนาคม 2553”  ขอท่ีหนึ่ง คือ สมญานามสวนใหญมี

องคประกอบ 2 องคประกอบ จากการศึกษาพบวาเปนไปตามสมมติฐานท่ีไดตั้งไว ท้ังนี้อาจเปน

เพราะการสรางสมญานามแบบ 2 องคประกอบจะทําใหผูรับสารเขาใจสมญานามท่ีผูสรางสมญา

นามสรางขึ้นไดอยางชัดเจนมากขึ้นกวาการใชองคประกอบเพียงองคประกอบเดียว  ผลการวิจัย

ดังกลาวสอดคลองกับขอสังเกตจากงานวิจัยของ เนตรทราย มณีโชติ (2544) ท่ีไดกลาวไววา สมญา

นามบางช่ือก็ใชองคประกอบมากกวา 1 องคประกอบ เพ่ือส่ือความหมายไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

  2. สมมติฐานขอสองของการวิจัยนี้ คือ กลวิธีการใชภาษาของสมญานามสวนมากใชคํา

ทับศัพท จากการศึกษาพบวาเปนไปตามสมมติฐานท่ีไดตั้งไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะคําทับศัพท

ภาษาตางประเทศสวนใหญเปนคําท่ีมาจากภาษาอังกฤษ สวนหนึ่งอาจเปนเพราะ วงการกีฬาจะมีคํา

ทับศัพทภาษาอังกฤษในการบอกชื่อชนิดกีฬา เชน เทนนิส ฟุตซอล เปนตน รวมไปถึงตําแหนงของ

นักกีฬา เชน คําวา มิดฟลด ฟูลแบ็ก แบ็กซาย แบ็กขวา ซ่ึงเปนตําแหนงของนักกีฬาฟุตบอล และการด 

ซ่ึงเปนตําแหนงของนักกีฬาบาสเกตบอล เปนตน ดังนั้นเม่ือส่ือมวลชนจะสรางสมญานามจึงนําคําท่ี

ระบุชนิดกีฬา หรือตําแหนงมาใชเปนองคประกอบของสมญานามดวย 

  3. ผลการจําแนกประเภทสมญานามวงการกีฬาท่ีปรากฏในหนังสือพิมพสยามกีฬา

รายวัน พบวาสมญานามของบุคคลในวงการกีฬาจะพบมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะจํานวนนักกีฬา

ของกีฬาและละชนิดมีจํานวนมากจึงทําใหสมญานามของนักกีฬาเฉพาะบุคคลปรากฏมาก อีกท้ัง

หนังสือพิมพไดใหความสนใจตัวนักกีฬา  การสรางสมญานามใหแกนักกีฬาโดยการนําเอาลักษณะ

เดนของแตละบุคคลออกมานําเสนอ จึงสามารถเรียกรองความสนใจจากผูอาน และทําใหจดจํา

บุคคลนั้นๆ ไดงายขึ้น โดยสมญานามของบุคคลในวงการกีฬาสามารถแบงยอยไดคือ สมญานาม

ของนักกีฬาตามชนิดกีฬา สมญานามของนักกีฬาเฉพาะบุคคล และสมญานามของบุคคลอ่ืนท่ีไมใช

นักกีฬา 
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  4. การจําแนกสมญานามวงการกีฬาจะเห็นไดวา กีฬาฟุตบอลเปนชนิดกีฬาท่ีปรากฏ

สมญานามมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะกีฬาฟุตบอลเปนกีฬาท่ีไดรับความนิยมจากประชาชนมาก 

สังเกตไดจากการถายทอดสดการแขงขันกีฬาฟุตบอลตางประเทศ เชน พรีเมียรลีกอังกฤษ ลาลีกา

สเปน กัลปโซซีรีสอาอิตาลี บุนเดสลีกกาเยอรมัน เปนตน อีกท้ังยังมีการแสวงหาผลกําไรจากกลุม

นายทุนตางๆ ท่ีเขามาเปนเจาของทีมหรือสโมสรฟุตบอลตางๆ จึงทําใหกีฬาฟุตบอลเขาสูธุรกิจอยาง

เต็มตัว เนื่องจากสามารถสรางรายไดเปนจํานวนมาก เชน การซ้ือขายสโมสรตางๆ การเปน

ผูสนับสนุนสโมสรกีฬาตางๆ ของบริษัทการคาเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจ การซ้ือขายนักกีฬา

ฟุตบอลท่ีมีความสามารถโดยมีคาตัวในการยายทีมหรือสโมสรท่ีสูง การผลิตสินคาตางๆเพื่อขาย

ใหแกแฟนบอลท่ีช่ืนชอบทีมหรือสโมสร รวมไปถึงการวิเคราะหวิจารณเกมการแขงขันฟุตบอลของ

หนังสือพิมพบางฉบับเพ่ือแสดงความคิดเห็นวาทีมใดจะเปนผูชนะ อันนําไปสูการพนันฟุตบอล 

เปนตน นอกจากนี้กระแสความนิยมฟุตบอลไทยก็ยังมีมากขึ้นดวย ทําใหส่ือมวลชนใหความสนใจ

กีฬาฟุตบอลเปนอยางมาก ส่ือมวลชนจึงพยายามเราและสรางความสนใจแกผูอานดวยการตั้งสมญา

นามใหแกวงการกีฬาฟุตบอลเปนอยางมาก  ซ่ึงสอดคลองกับงานสารนิพนธของเอกพันธ พูลสุข 

(2552) เรื่อง “การใชคําเรียกนักกีฬาในขาวกีฬาท่ีปรากฏในส่ือหนังสือพิมพไทย” ท่ีกลาวไววา คําท่ี

ใชเรียกนักกีฬาท่ีหลากหลายท่ีสุด คือ คําเรียกนักกีฬาฟุตบอลท่ีมีคําเรียกท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงทํา

ใหเห็นวาสมญานามของนักกีฬาฟุตบอลหรือคําเรียกนักกีฬาฟุตบอลจะมีปรากฏเปนอยางมากและมี

ความหลากหลายในการสรางและการเรียกนักกีฬาฟุตบอล นอกจากนี้จํานวนของนักกีฬาฟุตบอลยัง

มีมากกวาจํานวนของนักกีฬาประเภทอ่ืนจึงทําใหสมญานามของนักกีฬาฟุตบอลปรากฏมากดวย 

การสรางสมญานามในแตละชนิดกีฬาจะปรากฏมากหรือนอยจึงอาจจะขึ้นอยูกับความนิยมของ

ประชาชนท่ีมีตอวงการกีฬาประเภทนั้นๆ จึงไมนาแปลกใจท่ีกีฬาฟุตบอลจะปรากฏสมญานาม

มากกวากีฬาชนิดอ่ืน  

  5. องคประกอบท่ีพบมากในการสรางสมญานาม และพบมากในโครงสรางทุกแบบ คือ 

ลักษณะเดน ท้ังนี้อาจเปนเพราะลักษณะเดนจะมาจากลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการกระทํา ท่ี

ปรากฏออกมาใหเห็นโดยตรง หรือจากการเปรียบเทียบ ส่ิงท่ีเปนบุคคล หรือสโมสรท่ีมีความเปน

เอกลักษณ และสามารถทําใหเปนท่ีจดจําไดงายของประชาชน ส่ือมวลชนจึงพิจารณาเห็นวาการนํา

ลักษณะเดนมาเปนสวนหนึ่งในการสรางสมญานามเพ่ือใหส่ือความหมายไดชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น การ
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ใชลักษณะเดนมาเปนองคประกอบของสมญานามมากท่ีสุดดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของ วันดี 

ทองงอก (2534) ท่ีไดกลาวไววา ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดสมญานามที่พบมากท่ีสุดคือ พฤติกรรมหรือ

การกระทํา เพราะเปนท่ีมาของแตละช่ือท่ีผูสรางสมญานามไดหยิบยกความจริงท่ีมาจากการกระทํา 

และผูสรางสมญานามจะสะทอนพฤติกรรมดังกลาวออกมาเปนสมญานาม พฤติกรรมหรือการ

กระทําในงานวิจัยของวันดี ทองงอก ก็คือ ลักษณะเดนในงานวิจัยนี้ การใชลักษณะของบุคคลมาเปน

องคประกอบในการสรางสมญานามนั้นมีท้ังลักษณะเดนท่ีเปนดานบวก และลักษณะเดนท่ีเปนดาน

ลบ อันจะทําใหผูอานเขาใจความหมายไดชัดเจนย่ิงขึ้น อีกท้ังยังทําใหจดจําไดดีขึ้นดวย เชน แขงฉาว

จอมเจาชู หมายถึง จอหน เทอรรี โดยท่ีจอหน เทอรรี มีลักษณะเดนจากพฤติกรรมการกระทํา ท่ีตก

เปนขาวจาการแยงแฟนสาวจากเพื่อนท้ังท่ี จอหน เทอรรี มีภรรยาอยูแลว เปนลักษณะเดนในดานลบ 

หรือ กองกลางพรสวรรค หมายถึง ริคารโด กากา สมญานามนี้เปนการนําลักษณะเดนมาเปรียบเทียบ

เพ่ือยกยองความเกงกาจของ กากา ในกีฬาฟุตบอล ซ่ึงเปนสมญานามในดานบวก เปนตน   

  6. สมญานามของนักกีฬาหรือทีมสโมสรนั้น แตละคนหรือแตละสโมสร อาจมีสมญา

นามไดมากกวา 1 สมญานาม ท้ังนี้อาจเปนเพราะลักษณะเดนท่ีปรากฏของแตละคนหรือแตละ

สโมสรมีการเปล่ียนแปลงไปในแตละชวงเวลา เชน ไทเกอร วูดส ในอดีตเคยไดรับสมญานามวา 

เสือนอย หรือพญาเสือ แตเม่ือมีขาวดานอ่ืนนอกเหนือจากการเปนนักกีฬาท่ีเดนและดังกวาสมญา

นามของไทเกอร วูดส จึงไดเปล่ียนแปลงไป เปน คาสโนวูดส เปนตน การสรางสมญานามวงการ

กีฬาของส่ือมวลชนจึงขึ้นอยูกับชวงเวลาท่ีตั้งสมญานามนั้นๆ ดวย ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะไดสรางสนใจใหแก

ผูอานใหไดมากท่ีสุด 

  7. จากการศึกษาสมญานามวงการกีฬาท่ีปรากฏในหนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน ผูวิจัย

เห็นวา ส่ือมวลชนใชสมญานามโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสีสันและเปนการเลนกับภาษา เพ่ือ

ดึงดูดเราความสนใจของประชาชน และเปนการหลีกเล่ียงการกลาวช่ือซํ้าไปซํ้ามา ศิริพร ภักดีผาสุก 

(2549) กลาวไวในบทความเรื่อง ความแหวกแนวและอารมณขันของสมญานามนักการเมืองไทยใน

ส่ือมวลชน วา ความแหวกแนวของสมญานามนักการเมืองเปนความแหวกแนวในแงภาษาท่ีเกิดจาก

การ “เลน” กับองคประกอบของภาษาท้ังทางเสียงและความหมาย และการ “เลน” กับกฎเกณฑการ

ใชภาษาในเรื่องธรรมเนียมการเรียกบุคคลในสังคมไทย  การใชสมญานามเปนการเพ่ิมอรรถรสใน

การอานเพ่ือความสนุกสนาน แตท้ังนี้การใชสมญานามควรใชในปริมาณท่ีพอเหมาะไมมาก
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จนเกินไปจนทําใหเกิดความนาเบ่ือหนายในการอาน และไมนอยจนเกินไปจนทําใหหนังสือพิมพ

ไมเราใจหรือดึงดูดผูอาน ผูวิจัยมีความเห็นดวยกับ ศิริพร ภักดีผาสุก ท่ีวาสมญานามเปนการ “เลน” 

กับองคประกอบและกฎเกณฑทางภาษาเพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน อีกท้ังเปนการลอจุดเดน

บางอยางของนักกีฬา เชนคําวา มือกาวจอมแฟช่ัน หมายถึง เดวิด เจมส สมญานามนี้เปนการลอ

จุดเดนของเดวิด เจมส ท่ีมีพฤติกรรมการกระทําโดยการสวมใสเส้ือของผูรักษาประตูท่ีมีสีสันดู

สะดุดตา และมีลักษณะเดนจากการเปรียบเทียบคําวา มือกาว ท่ีหมายถึงตําแหนงผูรักษาประตูท่ีมี

หนาท่ีปกปองไมใหทีมเสียประตู หรือ คําวา บารเซโลนา สมญานามนี้เปนการนําช่ือ บารเซโลนา 

มาตัดคําวา โลนา ออก และ ดัดแปลงคําวา บารเซ เปน บารซา แลวนํามาตั้งเปนสมญานามใหกับ

สโมสรฟุตบอล โดยเปนการเลนกับภาษา จึงทําใหสมญานามนี้เปนท่ีจดจําไดงายของประชาชน 

จากตัวอยางท่ียกมาขางตนทําใหเห็นวา สมญานามวงการกีฬา มีลักษณะท่ีสอดคลองกับงานท่ี ศิริพร 

ภักดีผาสุก (2549) ไดกลาวไว 

  นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบอีกวาสมญานามวงการกีฬามีการใชสมญานามซอนสมญานาม 

เชน กองหนาเลือดผูดี หมายถึง เวยน รูนีย สมญานามท่ีซอนคือคําวา ผูดี หมายถึง ประเทศอังกฤษ 

มิดฟลดเลือดน้ําหอม หมายถึง ลาสซานา ดิยารรา สมญานามท่ีซอนคือคําวา น้ําหอม หมายถึง 

ประเทศฝรั่งเศส หมาปาเมืองเบียร หมายถึง สโมสรโวลฟบวรก สมญานามท่ีซอนคือคําวา เมือง

เบียร หมายถึง ประเทศเยอรมันน ีและ สึบาสะแหงกิเลนผยอง หมายถึงโนบูยูกิ ไซเซน สมญานามท่ี

ซอนคือคําวา กิเลนผยอง หมายถึง สโมสรเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ด เปนตน ท้ังนี้จากการสังเกต

จะพบวาสมญานามท่ีมาซอนสมญานามอีกครั้งหนึ่งจะเปนสมญานามท่ีบอกถึงช่ือประเทศ เพ่ือเปน

การระบุเจาะจงวาเปนนักกีฬาของประเทศใด อีกท้ังยังมีการใชสมญานามซอนท่ีบอกถึงทีมหรือ

สโมสรท่ีนักกีฬาสังกัด ท้ังนี้อาจเปนเพราะตองการระบุความชัดเจนเพ่ือใหสมญานามนั้นเปนท่ี

จดจําไดงาย 

 

ขอเสนอแนะ 

  1. ควรศึกษาสมญานามวงการกีฬาจากส่ือประเภทท่ีแตกตางกัน และวิเคราะห

เปรียบเทียบสมญานามท่ีปรากฏในส่ือท่ีแตกตางกัน 
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  2. ควรศึกษาสมญานามวงการวงการอ่ืนๆ  เชน การเมือง บันเทิง กีฬา จากส่ือประเภท

ตางๆ และเปรียบเทียบองคประกอบและการใชภาษา  

  3. ควรศึกษาสมญานามท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือสมญานามที่ใชในการวิเคราะห เรียงลําดับตามตัวอักษร 
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รายชื่อสมญานามที่ใชในการวิเคราะห เรียงลําดับตามตัวอักษร 

 

1. กิโก   สมญานามของ เฟรเดริโก มาเคดา 

2. กบไซเบอร  สมญานามของ สุเชาว นุชนุม  

3. กองกลางจอมเกาชาวดัตซ สมญานามของ คลาเรนซ เซดอรฟ 

4. กองกลางจอมเทคนิค สมญานามของ ฮวน โรมัน ริเกลเม 

5. กองกลางเทาชั่งทอง สมญานามของ เดวิด เบ็คแฮม 

6. กองกลางพรสวรรค สมญานามของ ริคารโด กากา 

7. กองหลังแขงโหด สมญานามของ รุงโรจน สวางศรี 

8. กองหลังพันธุดุ  สมญานามของ เจษฎา จิตสวัสดิ์ 

9. กองหลังรางโยง  สมญานามของ เกียรติประวุฒิ สายแวว 

10. กองหนาความเร็วสูง สมญานามของ ธีรเทพ วิโนทัย 

11. กองหนาจอมพลัง สมญานามของ เวยน รูนีย 

12. กองหนาพลังมา  สมญานามของ คารลอส เตเวช 

13. กองหนารางยกัษ สมญานามของ เฟรนานโด ยอเรนเต 

14. กองหนารางยักษ สมญานามของ เอมิล เฮสกี ้

15. กองหนารางโยง  สมญานามของ ปเตอร เคราช 

16. กองหนาเลือดผูด ี สมญานามของ เวยน รูนีย 

17. กองหนาหุนเสาโทรเลข สมญานามของ ปเตอร เคราช 

18. กองหนาอัจฉริยะ สมญานามของ ลีโอเนล เมสซ่ี 

19. กัปตันมารเวล  สมญานามของ ไบรอัน ร็อบสัน 

20. กัปตันอีซาย  สมญานามของ สันติ ไชยเผือก 

21. กัปตันเอ็กซ  สมญานามของ กอบเดช ชอบมโนธรรม 

22. กัปตันเจษ  สมญานามของ เจษฎา จิตสวัสดิ์  

23. กริชพิฆาต  สมญานามของ สโมสรยะลาเอฟซี 

24. กระตายแกว  สมญานามของ สโมสรบางกอกกลาสเอฟซี 
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25. กระทิงดุ  สมญานามของ สโมสรแบงค็อกเอฟซี 

26. กระทิงปาหวยขาแขง สมญานามของ สโมสรอุทัยธานีเอฟซี 

27. กระทิงเปลี่ยว  สมญานามของ ชิคาโก บูลส 

28. กระรอกขาวจาวสนาม  สมญานามของ สโมสรรอยเอ็ดยูไนเต็ด 

29. กระเรียนผยอง  สมญานามของ สโมสรชัยภูมิยูไนเต็ด 

30. การดคนเกง  สมญานามของ โคบ้ี ไบรอันท 

31. การดรางเล็ก  สมญานามของ เนต โรบินสัน 

32. กิเลนผยอง  สมญานามของ สโมสรเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ด 

33. กุหลาบไฟ  สมญานามของ สโมสรแบล็คเบิรน โรเวอรส 

34. กุหลาบหนามเหล็ก สมญานามของ สโมสรโรสเอเซียยูไนเต็ดธัญบุร ี  

35. กุงจอมเกา  สมญานามของ สโมสรพะเยาเอฟซี 

36. กุนซือเกาอี้รอน  สมญานามของ ราฟาเอล เบนิเตช 

37. กุนซือจอมแท็กติก สมญานามของ มารติน โอนีล 

38. กุนซือปายแดง  สมญานามของ วรกร วิจารณณรงค 

39. กุนซือโปรตุกีส  สมญานามของ โซเซ มูรินโญ 

40. กูปรีอันตราย    สมญานามของ สโมสรศรีสะเกษเมืองไทยเอฟซี 

41. กูปรีอีสาน  สมญานามของ สโมสรศรีสะเกษเมืองไทยเอฟซี 

42. แกะเขาเหล็ก  สมญานามของ สโมสรดารบ้ีเคารตี้ 

43. แกซซา   สมญานามของ พอล แกสคอยน 

44. ไกเดือยทอง  สมญานามของ สโมสรท็อตแนม ฮ็อตสเปอร 

45. ขงเบง   สมญานามของ อาจหาญ ทรงงามทรัพย 

46. ขนไก   สมญานามของ วงการกีฬาแบดมินตัน 

47. ขุนคอน   สมญานามของ สโมสรเวสตแฮมยูไนเต็ด 

48. ขุนพลทรีไลออนส สมญานามของ ทีมชาติอังกฤษ 

49. ขุนพลนเรศวร  สมญานามของ สโมสรพิษณุโลกเอฟซี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



107 
 

50. ขุนพลผีตาโขน  สมญานามของ สโมสรเลยซิตี ้

51. แขงฉาวจอมเจาชู สมญานามของ จอหน เทอรร ี

52. แขงโตะเล็ก  สมญานามของ วงการกีฬาฟุตซอล 

53. แขงเทพ   สมญานามของ สโมสรแบงค็อกยูไนเต็ด  

54. แขงสาว   สมญานามของ ทีมฟุตบอลหญิง 

55. ไขมุกดํา  สมญานามของ เปเล 

56. คนชนคน  สมญานามของ วงการกีฬาอเมริกันฟุตบอล 

57. คางคาว   สมญานามของ สโมสรบาเลนเซีย 

58. คางคาวไฟ  สมญานามของ สโมสรสุโขทัยเอฟซี 

59. คางคาวมหากาฬ สมญานามของ สโมสรเมืองกาญจนเอฟซี 

60. คารรา   สมญานามของ เจม่ี คารราเกอร 

61. คารเล็ตโต  สมญานามของ คารโล อันเซลอตต ิ

62. คาสโนวูดส  สมญานามของ ไทเกอร วดูส 

63. คิงอารเธอร  สมญานามของ อารเธอร อับราฮัม 

64. คูแฝดสยามนักเทนนิส สมญานามของ สนฉัตร กับ สรรคชัย รติวัฒน 

65. โคชกอก   สมญานามของ พงษพันธ วงษสุวรรณ 

66. โคชงวน   สมญานามของ สุรชัย จตุรภัทรพงศ 

67. โคชจักษ  สมญานามของ ประจักษ เวียงสงค 

68. โคชจุน   สมญานามของ อนุรักษ ศรีเกิด 

69. โคชจอน  สมญานามของ ขจร ปุณณะเวส 

70. โคชจอมแอ็กชั่น  สมญานามของ สะสม พบประเสริฐ 

71. โคชชาย   สมญานามของ สมชาย มากมูล 

72. โคชแดง   สมญานามของ ทรงยศ กล่ินศรีสุข 

73. โคชถัง   สมญานามของ วิชิต จันทรโชติกุล 

74. โคชดวน   สมญานามของ ดนัย ศรีวัชรเมธากุล 
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75. โคชตอม  สมญานามของ ณรงค สุวรรณโชติ 

76. โคชตอย  สมญานามของ ประการ นาคพงษ 

77. โคชเตี้ย   สมญานามของ สะสม พบประเสริฐ 

78. โคชเตี้ย   สมญานามของ ศุภชัย ศรีลาชัย 

79. โคชแต็ก   สมญานามของ อรรถพล บุษปาคม 

80. โคชเนี้ยว  สมญานามของ สงเสริม มาเพ่ิม 

81. โคชบู   สมญานามของ จักราช โทนหงษา 

82. โคชเบ   สมญานามของ ไพโรจน บวรวัฒนดิลก 

83. โคชปอนด  สมญานามของ สฤษดิ์ วุฒิชวย 

84. โคชปากกรรไกร  สมญานามของ โซเซ มูรินโญ 

85. โคชแมว   สมญานามของ คํารณ สําราญพันธุ 

86. โคชโมทย  สมญานามของ ปรีชาพัฒน ปยุตเรืองกิตติ ์

87. โคชยง   สมญานามของ ชัยยง ขําเปยม 

88. โคชโยง   สมญานามของ วรวุฒิ ศรีมะฆะ 

89. โคชวัง   สมญานามของ ธวัชชัย ดํารงอองตระกูล 

90. โคชสรณ  สมญานามของ อนุสรณ ชุมดวงใจ 

91. โคชหนุย  สมญานามของ เฉลิมวุฒิ สงาพล 

92. โคชหนาอวน  สมญานามของ คารโล อันเซลอตต ิ

93. โคชแหล  สมญานามของ วิทยา การธนะภักดี 

94. โคชเอ   สมญานามของ ศุภกิจ สุวรรณโชติ 

95. โคชโอง   สมญานามของ ดุสิต เฉลิมแสน 

96. เงือกอุม   สมญานามของ ณัชฐานันตร จันทรกระจาง 

97. จิจ้ี   สมญานามของ จิจานลุยจิ บุฟฟอน 

98. จรวดทางเรียบแหงลุมน้ําโขง สมญานามของ พรทิพย เช้ือคําฮด 

99. จ็อกกี้สาว  สมญานามของ นักกีฬาขี่มาผูหญิง 
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100. จอมชอต  สมญานามของ สโมสรการไฟฟาสวนภูมิภาค 

101. จอมตบหัวเสา  สมญานามของ กฤษดา ฉันไชย 

102. จอมเตะ  สมญานามของ วงการกีฬาเทควันโด 

103. จอมทัพฉบับกระเปา สมญานามของ โจ โคล 

104. จอมทัพเลือดดัตซ สมญานามของ ราฟาเอล ฟาน เดอร ฟารท 

105. จอมพลัง  สมญานามของ วงการกีฬายกน้ําหนัก 

106. จอมพลังหม่ืนสอง สมญานามของ สุชาติ สมบูรณ 

107. จอมลีลาแดนแซมบา สมญานามของ โรบินโญ 

108. จอมหนึบบาเลือด สมญานามของ ชิตชนะ ทักษิณพิลา 

109. จอมโหด  สมญานามของ ทีมชาติอุรุกวัย 

110. จีเจ   สมญานามของ เกล็น จอหนสัน 

111. เจที   สมญานามของ จอหน เทอรร ี

112. เจาโก    สมญานามของ ดัสกร ทองเหลา 

113. เจาจุก   สมญานามของ อิทธิพล นนทศิร ิ

114. เจาเจมส  สมญานามของ เศกสรรค ปตุรัตน 

115. เจาดราฟ  สมญานามของ สุรเชษฐ งามทิพย 

116. เจาต็อบ  สมญานามของ ปฏิภาณ เพ็ชรพูล 

117. เจาบอล  สมญานามของ ภราดร ศรีชาพันธุ 

118. เจาบา   สมญานามของ คณึงบุราณสุข  

119. เจาบาส   สมญานามของ อาทิตย สุนทรพิธ 

120. เจาเบ็คแฮม  สมญานามของ ประสิทธ์ิ เทาด ี

121. เจาปก    สมญานามของ ดนัย อุดมโชค 

122. เจาปน   สมญานามของ เอกชัย ฤทธิพันธ 

123. เจาเปด  สมญานามของ ปุณณรัตน กล่ินสุคนธ 

124. เจาฟม   สมญานามของ รัฐภาคย วิไลโรจน 
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125. เจาฟา   สมญานามของ คัฟฟา บุญมาตุน 

126. เจาแม็กซ  สมญานามของ ขวัญชัย แทนนิล 

127. เจารีฟ   สมญานามของ ซารีฟ สายนุย 

128. เจาลิง   สมญานามของ วิมล จันทรคํา 

129. เจาเอกซ  สมญานามของ จักรกฤษณ พณิชยผาติกรรม 

130. เจาเอี่ยว  สมญานามของ หัตฐพร สุวรรณ 

131. เจาเอ็ม   สมญานามของ สุทธินันท พุกหอม 

132. เจาเอ็ม   สมญานามของ อนาวิน จูจีน 

133. เจาโอด  สมญานามของ ณัฐพร พันธุฤทธ์ิ 

134. เจาชายขี้อาย  สมญานามของ เรียว อิชีกาวะ 

135. เจาชายหมาปา  สมญานามของ ฟรานเชสโก ตอตต ิ

136. เจาบุญทุม   สมญานามของ สโมสรบารเซโลนา 

137. เจาพอพญาแล  สมญานามของ สโมสรชัยภูมิยูไนเต็ด 

138. เจาพายุสายฟา  สมญานามของ โชคอุทิศ โมลี 

139. เจาลมกรด  สมญานามของ วงการกีฬากรีฑาประเภทลู 

140. เจาลมกรดโลก  สมญานามของ ยูเซน โบลท 

141. เจาสัว   สมญานามของ สโมสรฟูแลม 

142. เจาสัวนอย  สมญานามของ ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี

143. โจหลังเทา  สมญานามของ สืบศักดิ์ ผันสืบ 

144. โจ ๕ หลา  สมญานามของ ศรายุทธ ชัยคําด ี

145. ฉลามขาว  สมญานามของ เกร็ก นอรแมน 

146. ฉลามชล  สมญานามของ สโมสรชลบุรีเอฟซี 

147. ฉลามตอ  สมญานามของ รดมยศ มาตเจือ 

148. ฉลามอันดามัน  สมญานามของ สโมสรระนองเอฟซี 
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149. ชมพูฟา  สมญานามของ ทีมฟุตบอลโรงเรี ยนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย 

150. ชางศึก   สมญานามของ สโมสรสุรินทรเอฟซี 

151. ชางศึกยุทธหัตถี สมญานามของ สโมสรสุพรรณบุรีเอฟซี 

152. เชวา   สมญานามของ อังเดร เชฟเชนโก 

153.   แช็คเมืองไทย  สมญานามของ ชัยรัฒน แกดํา 

154. ซายทะลวงไส  สมญานามของ เขาทราย แกแล็คซ่ี 

155. ซุปเปอรโก  สมญานามของ ดัสกร ทองเหลา 

156. ซุปเปอรเบิรดเมืองไทย สมญานามของ แสน เชยศักดิ ์

157. ซุปเปอรแมน  สมญานามของ ดไวท ฮาวเวิรด 

158. ซุปเปอรแมน  สมญานามของ บุญศักดิ์ พลชนะ 

159. ซุปเปอรแมน  สมญานามของ โลธาร มัทเธอุส  

160. ซุปเปอรสตารลูกหนัง  สมญานามของ เดวิด เบ็คแฮม 

161. เซนเตอรฮาลฟจอมแกรง สมญานามของ เนมานยา วิดิช 

162. เซนเตอรฮาลฟหนาหวาน สมญานามของ จอนนี่ อีแวนส 

163. เซอรเด็ด  สมญานามของ จเด็จ มีลาภ 

164. แซมบา  สมญานามของ ทีมชาติบราซิล 

165. ดินโญ   สมญานามของ โรนัลดินโญ 

166. ดูดู   สมญานามของ เอดูอารโด ดา ซิลวา 

167. ดาบคู   สมญานามของ สโมสรเชฟฟลด ยูไนเต็ด 

168. ดาบหักพิฆาต  สมญานามของ สโมสรอุตรดิตถ-หมอเส็งเอฟซี 

169. ดาวเตะแขงทอง สมญานามของ คริสเตียโน โรนัลโด 

170. ดาวเตะจอมเจาชู สมญานามของ แอชล่ีย โคล 

171. ดาวเตะตัวจ๊ีด  สมญานามของ ธีโอ วัลค็อตต 

172. ดาวเตะมาดคุณชาย สมญานามของ ซาบี อลอนโซ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



112 
 

173. ดาวยิงกานยาว  สมญานามของ เอ็มมานูเอล อเดบายอร 

174. ดาวยิงความเร็วจัด สมญานามของ ฮัลค 

175. ดาวยิงความเร็วสูง สมญานามของ ซามูเอล อาจาย่ี 

176. ดาวยิงชาวเวลส สมญานามของ เคร็ก เบลลาม่ี 

177. ดาวยิงซายพิฆาต สมญานามของ สุธี สุขสมกิจ 

178. ดาวยิงตีนผี  สมญานามของ ธีรวุฒิ แสนสุข 

179. ดาวยิงตีนระเบิด สมญานามของ บํารงุ บุญพรหม 

180. ดาวยิงพรสวรรค สมญานามของ มาริโอ บาโลเตลล่ี 

181. ดาวยิงพอลูกออน  สมญานามของ เวยน รูนีย 

182. ดาวยิงรางจ๋ิว  สมญานามของ พิภพ ออนโม 

183. ดาวยิงเลือดรอน  สมญานามของ เคร็ก เบลลาม่ี 

184. ดาวยิงหนาตาย  สมญานามของ นันทวัฒน แทนโสภา 

185. ดาวยิงเสือสามยาน สมญานามของ สมปอง สอแหลบ 

186. เด็กเทพ  สมญานามของ สโมสรแบงค็อกยูไนเต็ด 

187. เด็กรมเกลา  สมญานามของ สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

188. เด็กหาง  สมญานามของ สโมสรนอรท-เซ็นทรัล 

189. เดอะกันเนอร  สมญานามของ สโมสรอารเซนอล 

190. เดอะงวน  สมญานามของ สุรชัย จตุรภัทรพงศ 

191. เดอะดร็อก  สมญานามของ ดิดิเยร ดร็อกบา 

192. เดอะตุก  สมญานามของ ปยะพงษ ผิวออน 

193. เดอะเทิด  สมญานามของ เทิดศักดิ์ ใจม่ัน 

194. เดอะแบน  สมญานามของ ธชตะวัน ศรีปาน 

195. เดอะมุย  สมญานามของ ธีรศิลป แดงดา 

196. เดอะทีเร็กซ  สมญานามของ สโมสรขอนแกนเอฟซี 

197. เดอะแพ็คแมน  สมญานามของ แมนน่ี ปาเกียว 
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198. เดอะรูสเตอร  สมญานามของ สโมสรสุราษฎรธานี 

199. แดนน้ําหอม  สมญานามของ ประเทศฝรั่งเศส 

200. ไดโนเสารพิฆาต สมญานามของ สโมสรขอนแกนเอฟซี 

201. ตนจรวด  สมญานามของ พิพัฒน ตนกันยา 

202. ตรากงจักร  สมญานามของ สโมสรทหาบก 

203. ตราไก   สมญานามของ ทีมชาติฝรั่งเศส 

204. ตราชฏา  สมญานามของ สโมสรราชประชานนทบุรี 

205. ตราเพชร  สมญานามของ ทีมรักบ้ีฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

206. ตราลูกโลก  สมญานามของ สโมสรเบอรมิงแฮมซิตี ้

207. ตราหมากรุก  สมญานามของ ทีมชาติโครเอเชีย 

208. ตราหมี  สมญานามของ สโมสรแอตแลนติโกมาดริด 

209. ตองมือกาว  สมญานามของ กวิน ธรรมสัจจานันท 

210. ทีมตราดาว  สมญานามของ สโมสรดัลลัส คาวบอยส 

211. ทีมโตคลื่น  สมญานามของ วงการกีฬาวินดเซิรฟ 

212. ทีมมวยเส้ือกลาม สมญานามของ นักกีฬาวงการมวยสากลสมัครเลน 

213. ทีมเมืองชาง   สมญานามของ สโมสรสุรินทรเอฟซี 

214. ทีมรวมดาราโลก สมญานามของ สโมสรรีลมาดริด 

215. ทีมโรบินฮูด  สมญานามของ วงการกีฬายิงธน ู

216. ทีมหวายไทย  สมญานามของ วงการกีฬาตะกรอในประเทศไทย 

217. ทีมเหนอเสนห   สมญานามของ สโมสรสุพรรณบุรีเอฟซี 

218. เทพบุตรลูกหนังลาว สมญานามของ ลําเนา สิงโต 

219. เทรเซโกล  สมญานามของ ดาวิด เทรเซเกต 

220. นกกระยางดํา  สมญานามของ โชคทวีพรหมรัตน 

221. นกเงือก  สมญานามของ สโมสรปราจีนบุรีเอฟซี 

222. นกนางนวล  สมญานามของ สโมสรแวรเดอรเบรเมน 
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223. นางแอนเจาเวหา สมญานามของ สโมสรพัทลุงเอฟซี 

224. นักกลาม  สมญานามของ วงการกีฬาเพาะกาย 

225. นักขวางหญิง  สมญานามของ วงการกีฬาแฮนดบอลประเภทผูหญิง 

226. นักชกจอมแกรง สมญานามของ โจชัว คล็อตเตย 

227. นักตบลูกเดง  สมญานามของ นักกีฬาวงการปงปอง 

228. นักตบสาวแดนมังกร สมญานามของ นักวอลเลยบอลผูหญิงของประเทศจีน 

229. นักทอยแกน  สมญานามของ นักกีฬาวงการโบวล่ิง 

230. นักบุญแดนใต  สมญานามของ สโมสรนิวออรลีนส เซนตส 

231. นักบาสมาดยากูซา สมญานามของ อรรถพร เลิศมาลัยภรณ 

232. นักบิด   สมญานามของ วงการกีฬามอเตอรไซค 

233. นักปล้ําลูกหนําเลี้ยบ สมญานามของ วงการกีฬารักบ้ีฟุตบอล 

234. นักรบขุนดาน  สมญานามของ สโมสรนครนายกเอฟซี 

235. นักรบบางระจัน สมญานามของ สโมสรสิงหบุรี 

236. นักรบเมืองเจดียใหญ สมญานามของ สโมสรนครปฐมเอฟซี 

237. นักโยนลูกเหล็ก สมญานามของ นักกีฬาวงการเปตอง 

238. นักรบลาวา  สมญานามของ สโมสรบุรีรัมยเอฟซี 

239. นักสูเมืองมะขามหวาน สมญานามของ สโมสรเพชรบูรณเอฟซี 

240. นักสูวัวทโมน  สมญานามของ สโมสรเพชรบุรีเอฟซี 

241. นักหวดเลือดโครแอต สมญานามของ อิวาน ลูบิชิช 

242. นองเหล็ก  สมญานามของ วงการกีฬาจักรยาน 

243. นองนก  สมญานามของ นพวรรณ เลิศชีวกานต 

244. นองสอง  สมญานามของ บุตรี เกิดผอง 

245. นองหญิง  สมญานามของ สุธาสินี เสวตรบุตร 

246. นองหยิน  สมญานามของ สริตา ผองศร ี

247. นาเจก   สมญานามของ สมบูรณ เอกวรรณ 
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248. นาชัช   สมญานามของ ชัชชัย พหลแพทย 

249. นาซาร   สมญานามของ เอ็ดวิน ฟาน เดอร ซาร 

250. นิโก   สมญานามของ นิโกลา อเนกา 

251. นายประตูจอมแฟชั่น  สมญานามของ นริศ ทวีกุล 

252. นางฟาเทนนิสโลก สมญานามของ มาเรีย ชาราโปวา 

253. นโปเลียนลูกหนัง สมญานามของ มิเชล พลาตินี ่

254. บารซา   สมญานามของ สโมสรบารเซโลนา 

255. บิ๊กชู   สมญานามของ บุญชู เรืองกิจ 

256. บิ๊กแช็ก  สมญานามของ เชคิล โอนีล 

257. บิ๊กแซม  สมญานามของ แซม อัลลารไดซ 

258. บิ๊กอีซ่ี   สมญานามของ เออรนี่ เอลส 

259. บิ๊กโซล  สมญานามของ โซล แคมปเบลล 

260. บิ๊กโฟร  สมญานามของ สโมสร 4 สโมสรช่ือดังแหงประเทศ

อังกฤษ 

261. บูลมารลิน  สมญานามของ สโมสรศรีราชา เอฟซี 

262. เบนซ   สมญานามของ คาริม เบนซามา 

263. เบบี้โกล  สมญานามของ ไมเคิ่ล โอเวน 

264. แบ็กขวาจอมบุกทีมชาติบราซิล   สมญานามของ ดาเนียล อัลเวส 

265. แบ็กเทาหนัก  สมญานามของ ดาเนียล อัลเวส 

266. แบ็กขวาจอมฟงประตู สมญานามของ เซรคิโอ รามอส 

267. แบ็กซายบาเซ็กซ สมญานามของ แอชล่ีย โคล 

268. แบ็กซายเลือดมะกะโรนี สมญานามของ คริสเตียนโมลินาโร 

269. แบ็กซายอาภัพรัก สมญานามของ เวยน บริดจ 

270. ปนไทย  สมญานามของ วงการกีฬาจักรยานประเทศไทย 

271. ปราการหลังพันธุแกรง สมญานามของ ปรัชญ สมัครราษฎร 
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272. ปราการหลังหนาหลอ สมญานามของ ณัฐพร พันธุฤทธ์ิ 

273. ปราสาทสายฟา  สมญานามของ สโมสรบุรีรัมยพีอีเอ 

274. ปลาทูคะนอง  สมญานามของ สโมสรเอสซีจีสมุทรสงคราม 

275. ปอมปย  สมญานามของ สโมสรพอรทสมัธ 

276. ปาซาฟ  สมญานามของ มารัต ซาฟน 

277. ปกความเร็วสูง  สมญานามของ อารอน เลนนอน 

278. ปกจอมเกา  สมญานามของ ไรอัน กิ๊กส 

279. ปกจอมพลิ้ว  สมญานามของ ฆัวกิน ซานเชซ 

280. ปกซายเทาติดจรวด สมญานามของ ซารูตะ ฮิโรโนริ 

281. ปกซายมากพรสวรรค  สมญานามของ อารเตม เบน อารกฟา  

282. ปกตัวจ๊ีด  สมญานามของ เอกพันธ อินทรเสน 

283. ปกหนาบาก  สมญานามของ ฟรองค ริเบรี ่

284. ปศาจขาว  สมญานามของ เคลล่ี ฟาฟลิก 

285. ปศาจแดง  สมญานามของ สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ 

286. ปศาจแดง-ดํา  สมญานามของ สโมสรเอซีมิลาน 

287. โปงเหนงอันตราย สมญานามของ เนย ฟาเบียโน 

288. โปลิศ   สมญานามของ สโมสรเพ่ือนตํารวจ 

289. โปงลางคะนอง  สมญานามของ สโมสรกาฬสินธุเอฟซี 

290. โปรโจก  สมญานามของ ชัพชัย นิราธ 

291. โปรดร   สมญานามของ อุดร ดวงเดชา 

292. โปรโตง  สมญานามของ วิสุทธ์ิ อรรจณาวัตร 

293. โปรเนท  สมญานามของ นนยา ศรีสวาง 

294. โปรแม็กซ   สมญานามของ ขวัญชัย แทนนิล 

295. โปรเล็ก  สมญานามของ ถาวร วิรัตนจันทร 

296. โปรหนึ่ง  สมญานามของ ชินรัตน ผดุงศิลป 
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297. โปรหมาย  สมญานามของ ประหยัด มากแสง 

298. โปรมอารม  สมญานามของ กิรเดช อภิบาลรัตน 

299. ผีตาโขน  สมญานามของ สโมสรเลยซิตี ้

300. ผีเส้ือพิฆาต  สมญานามของ สโมสรสระแกวยูไนเต็ด 

301. แฝดรติวัฒน  สมญานามของ สนฉัตร กับ สรรคชัย รติวัฒน 

302. พญาชาละวัน  สมญานามของ สโมสรพิจิตร 

303. พญาเสือ  สมญานามของ ไทเกอร วูดส 

304. พญาอินทรี  สมญานามของ ทีมชาติสหรฐัอเมริกา 

305. พยัคฆเชียงใหม สมญานามของ สโมสรเชียงใหมเอฟซี 

306. พลังเอ็ม  สมญานามของ สโมสรโอสถสภา M-150 สระบุรี 

307. พะยูนพิฆาต  สมญานามของ สโมสรตรังเอฟซี 

308. พริดต้ีบอย  สมญานามของ ฟลอยด เมยเวทเธอร จูเนียร 

309. พิงคแพนเทอร  สมญานามของ พอลลา ครีมเมอร 

310. พอมดฟุตซอล  สมญานามของ อนุชา ม่ันเจริญ 

311. เพชณฆาตจอมสังหาร สมญานามของ เอกภาพ แสนสระ 

312. เพชฌฆาตติดหนวด สมญานามของ เอียน รัช 

313. แพ็คแมน  สมญานามของ แมนน่ี ปาเกียว 

314. แพดดี้   สมญานามของ พาดริก แฮรริงตัน 

315. ฟาขาว   สมญานามของ ทีมชาติอารเจนตินา 

316. ฟรีคิกพิฆาต  สมญานามของ อาทิตย สุนทรพิธ 

317. ฟูลแบ็กหัวใจชํ้า สมญานามของ เวยน บริดจ 

318. เฟดเอ็กซ  สมญานามของ โรเจอร เฟดเดอรเรอร 

319. มนุษยไฟฟา  สมญานามของ สโมสรการไฟฟาสวนภูมิภาค 

320. มนุษยลมกรด  สมญานามของ ยูเซน โบลท 

321. มังกรแดง  สมญานามของ ทีมชาติเวลส 
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322. มังกรทะเลใต  สมญานามของ สโมสรภูเก็ตยูไนเต็ด 

323. มังกรไฟ  สมญานามของ สโมสรบีอีซีเทโรศาสน  

324. มัมม่ี   สมญานามของ ทีมชาติอียิปต 

325. มวงมหากาฬ  สมญานามของ สโมสรฟออเรนตินา 

326. มหาตอง  สมญานามของ กวิน ธรรมสัจจนันท 

327. มะกะโรนี  สมญานามของ ทีมชาติอิตาลี 

328. มาราโดนากลวยน้ําไท สมญานามของ สมชาย ทรัพยเพ่ิม 

329. มาขาว   สมญานามของ สโมสรสตุดการท 

330. มาคะนองศึก  สมญานามของ สโมสรแพรยูไนเต็ด 

331. มาทองคะนองศึก สมญานามของ สโมสรอางทองเอฟซี 

332. มานิลมังกร  สมญานามของ สโมสรราชนาวีระยอง 

333. มาปา   สมญานามของ สโมสรเดนเวอร บรองโกส 

334. มาลาย   สมญานามของ สโมสรยูเวนตุส 

335. มาลายเขียวขาว สมญานามของ สโมสรกลาสโกว เซลติก 

336. มาลําพอง  สมญานามของ สโมสรระยองเอฟซี 

337. มาสเค   สมญานามของ ฮาเวยีร มาสเคราโน 

338. เมืองบั้งไฟ  สมญานามของ สโมสรยโสธรยูไนเต็ด 

339. มิดฟลดจอมกระชาก สมญานามของ อนาวิน จูจีน 

340. มิดฟลดจอมเกา  สมญานามของ เทิดศักดิ์ ใจม่ัน 

341. มิดฟลดเทาชั่งทอง สมญานามของ จักรกริช บุญคํา 

342. มิดฟลดหนาหลอ สมญานามของ อนาวิน จูจีน 

343. มิดฟลดจอมยิงไกล  สมญานามของ ซาบี อลอนโซ 

344. มิดฟลดจอมวางบอล สมญานามของ ซาบี อลอนโซ 

345. มิดฟลดพันธุดุ  สมญานามของ ฮาเวียร มาสเคราโน 

346. มิดฟลดเลือดน้ําหอม สมญานามของ ลาสซานา ดิยารรา 
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347. มิดฟลดพลังมา  สมญานามของ มิชาแอล เอสเซียง 

348. มิดฟลดพลังวิสกี้ สมญานามของ ดารเรน เฟล็ทเชอร 

349. มิดฟลดพลังโสม สมญานามของ พารค ชี-ซอง 

350. มิดฟลดเลือดมังกร สมญานามของ ไรอัน กิ๊กส 

351. มิดฟลดเลือดมะกะโรนี สมญานามของ เอ็นโซ มาเรสกา 

352. มือกาวจอมแฟชั่น สมญานามของ เดวิด เจมส 

353. เมืองคอน  สมญานามของ สโมสรนครศรีธรรมราชเอฟซี 

354. เมืองรถมา  สมญานามของ สโมสรลําปางเอฟซี 

355. แมงปองไฟ  สมญานามของ สโมสรเชียงรายเอฟซี 

356. แมวดํา   สมญานามของ สโมสรซันเดอรแลนด 

357. มฤตยูดํา  สมญานามของ ไมค ไทสัน 

358. ยักษเขียว  สมญานามของ ทีมชาติไอรแลนด 

359. ยักษเขียว  สมญานามของ บาสเก็ตบอลทีมทิวไผงาม 

360. ยักษแสด  สมญานามของ สโมสรอุดรธานี 

361. ยอดลมกรดเลือดเรกเก   สมญานามของ ยูเซน โบลท 

362. ยอดเพชณฆาตชั้นเชิงสูง สมญานามของ จิจานฟรังโก โซลา 

363. ยูงทอง  สมญานามของ สโมสรลีดสยูไนเต็ด 

364. วิงแบ็กซายพรสวรรคสูง สมญานามของ อนุชา กิจพงษศร ี

365. รถมามรกต  สมญานามของ สโมสรลําปางเอฟซี 

366. ราชันชุดขาว  สมญานามของ สโมสรรีลมาดริด 

367. ราชันทะเลใต  สมญานามของ สโมสรนครศรีธรรมราชเอฟซี 

368. ราชันสีน้ําเงิน  สมญานามของ สโมสรชาลเก 04 

369. ราชินีกระโดดสูงเมืองไทย สมญานามของ หนึ่งฤทัย ไชยเพชร 

370. ราชินีปญจกรีฑา สมญานามของ วาสนา วินาโท 

371. ริวัลกั๊ก  สมญานามของ มานิตย นอยเวช 
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372. เรดเดวิลส    สมญานามของ สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 

373. เรด อารม่ี  สมญานามของ สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 

374. แร็บบิต   สมญานามของ สโมสรบางกอกกลาสเอฟซี 

375. เรือกอและพิฆาต สมญานามของ สโมสรนราธิวาส 

376. เรือขุดมหากาฬ สมญานามของ สโมสรพังงาเอฟซี 

377. เรือใบสีฟา  สมญานามของ สโมสรแมนเชสเตอรซิตี ้

378. ไรทจ๋ิว   สมญานามของ ณอน ไรท ฟลลิปส 

379. ลกูโดม  สมญานามของ ทีมรักบ้ีฟุตบอล 

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

380. ลมกรดมือเกา  สมญานามของ สิทธิชัย สุวรประทีป 

381. ลอดชอง  สมญานามของ ทีมชาติสิงคโปร 

382. ลีกกาแฟ  สมญานามของ ฟุตบอลลีกประเทศบราซิล 

383. เล็กพริกขี้หนู  สมญานามของ ดนัย อุดมโชค 

384. แลมพส  สมญานามของ แฟรงค แลมพารด 

385. โลมาพิฆาต  สมญานามของ สโมสรพัทยายูไนเต็ด 

386. โลมามหาภัย  สมญานามของ สโมสรไมอาม่ี ดอนฟนส 

387. โลนโด   สมญานามของ โรนัลโด 

388. วานรไฟ  สมญานามของ สโมสรลพบุรี 

389. วัวชนแดนใต  สมญานามของ สโมสรสงขลาเอฟซี 

390. ศักดิ์ดาบสอง  สมญานามของ อนุศักดิ์ เหลาแสงไทย 

391. ศิษยอาจารยแม  สมญานามของ สโมสรมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

392. ศูนยหนาจอมตีลังกา สมญานามของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 

393. ศูนยหนาหุนจ๋ิว สมญานามของ ลีโอเนล เมสซ่ี 

394. เศรษฐีน้ํามัน  สมญานามของ สโมสรปโตเลียมไทย 

395. สไปเดอรแมน  สมญานามของ กามีโล บีเยกาส 
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396. สลัดตาเดียว  สมญานามของ สโมสรโอกแลนด เรดเดอร 

397. สองธี   สมญานามของ ธีรเทพ วิโนทัย และ ธีรศิลป แดงดา 

398. สอยคิว  สมญานามของ วงการกีฬาสนุกเกอร 

399. สาวคิม  สมญานามของ คิม ไคลสเตอรส 

400. สาลิกาดง  สมญานามของ สโมสรนิวคาสเซ่ิลยูไนเต็ด 

401. สิงหความเร็ว  สมญานามของ สโมสรไทยฮอนดา 

402. สิงหเจาทา  สมญานามของ สโมสรการทาเรือไทยเอฟซี 

403. สิงหดินแดง  สมญานามของ ทีมฟุตบอลโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

404. สิงหทุงครุ  สมญานามของ บาสเก็ตบอลทีมไฮเทค 

405. สิงหนายดาน  สมญานามของ สโมสรกรมศุลกากร 

406. สิงหบั้งไฟโก  สมญานามของ สโมสรยโสธรยูไนเต็ด 

407. สิงหบูล  สมญานามของ สโมสรเซลซี 

408. สิงหผงาด  สมญานามของ สโมสรแอสตันวิลลา 

409. สิงหหนุม  สมญานามของ สโมสรมึนเชนกลับบัค 

410. สิงหอีซาย  สมญานามของ จิมม่ี ไวท 

411. สิงหอีซาย  สมญานามของ ฟล มิคเคลสัน 

412. สิงโตแดง  สมญานามของ สโมสรนครสวรรคเอฟซี 

413. สิงโตคําราม  สมญานามของ ทีมชาติอังกฤษ 

414. สิงโตน้ําเงินคราม สมญานามของ สโมสรเซลซี 

415. สิงโตน้ําเงินทอง สมญานามของ สโมสรอารแบคมิตรภาพเอฟซี 

416. สึบาสะแหงกิเลนผยอง สมญานามของ โนบูยูกิ ไซเซน 

417. สุภาพบุรุษลูกหนัง สมญานามของ ธชตะวัน ศรีปาน 

418. เส่ียหมี  สมญานามของ โรมัน อบราโมวิช 

419. เสือเหลือง  สมญานามของ สโมสรโบรุสเซียดอรทมุนด 

420. เสือดําปกธงชัย  สมญานามของ อานนท สังสระนอย 
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421. เสือเตี้ย   สมญานามของ ดีเอโก มาราโดนา 

422. เสือใต   สมญานามของ สโมสรบาเยิรนมิวนิค 

423. เสือวูดส  สมญานามของ ไทเกอร วูดส 

424. เสือสามยาน  สมญานามของ สโมสรจุฬาฯยูไนเต็ด 

425. เสืออุบลฯ  สมญานามของ สโมสรอุบลไทเกอรเอฟซี 

426. สําเภาผยอง  สมญานามของ สโมสรทีทีเอ็มสมุทรสาคร 

427. หงสแดง  สมญานามของ สโมสรลิเวอรพูล 

428. หนุมเบ็คส  สมญานามของ เดวิด เบ็คแฮม 

429. หมีขาว  สมญานามของ ทีมชาติรัสเซีย 

430. หัตถพระเจา  สมญานามของ ดีเอโก มาราโดนา 

431. หนุมานชนะศึก สมญานามของ สโมสรกบินทรบุรีเอฟซี 

432. หมอผี   สมญานามของ ทีมชาติแคเมอรูน 

433. หางขายยา   สมญานามของ สโมสรโอสถสภา M-150 สระบุรี 

434. หมาปาเมืองเบียร สมญานามของ สโมสรโวลฟบวรก 

435. หมาปาเหลือง-แดง สมญานามของ สโมสรโรมา 

436. หมาปาแหงกรุงโรม สมญานามของ สโมสรโรมา 

437. หวายไทย  สมญานามของ วงการกีฬาตะกรอในประเทศไทย 

438. หองเคร่ืองตัวเกา สมญานามของ เทิดศักดิ์ ใจม่ัน 

439. เหยี่ยวทะเล  สมญานามของ สโมสรซีแอตเทิล ซีฮอวกส 

440. เหยี่ยวลิสบอน  สมญานามของ สโมสรเบนฟกา 

441. หัวหอกจอมถึก  สมญานามของ ดิดิเยร ดร็อกบา 

442. หัวหอกจอมถลมประตู สมญานามของ ดิดิเยร ดร็อกบา 

443. หัวหอกจอมเทคนิค สมญานามของ เซรคิโอ กุน อเกวโร 

444. หัวหอกจ๋ิวอันตราย สมญานามของ เซรคิโอ กุน อเกวโร 

445. หัวหอกรางยักษจอมพเนจร สมญานามของ โคเน ฟรานซิล 
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446. หัวหอกอารมณเดือด   สมญานามของ เวยน รูนีย 

447. หองเคร่ืองจอมขยัน  สมญานามของ โอเวน ฮารกรีฟส 

448. หองเคร่ืองตัวเกงทีมชาติสเปน สมญานามของ ซาบี เอรนานเดช 

449. เหยี่ยวพญายม  สมญานามของ สโมสรชุมพรเอฟซี 

450. อัจฉริยะลูกหนัง  สมญานามของ ลีโอเนล เมสซ่ี 

451. อสูรแดง  สมญานามของ สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 

452. อัซซูร่ี   สมญานามของ ทีมชาติอิตาลี 

453. อัศวินสีสม  สมญานามของ ทีมชาติฮอลแลนด 

454. อาจฮารดแมน  สมญานามของ องอาจ ภมรประเสริฐ 

455. อินทรีแดง  สมญานามของ ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ 

456. อินทรีฟาขาว  สมญานามของ สโมสรลาซิโอ 

457. อินทรีมรกต  สมญานามของ ทีมชาติไนจีเรีย 

458. อินทรีเหล็ก  สมญานามของ ทีมชาติเยอรมัน 

459. อินทรีอันดามัน  สมญานามของ สโมสรกระบ่ีเอฟซี 

460. อีกาดํา   สมญานามของ สโมสรนนทบุรีเอฟซี 

461. อีกาพญายม  สมญานามของ สโมสรบัลติมอร เรฟเวนส 

462. เอลนินโญ  สมญานามของ เฟรนานโด ตอรเรส 

463. โอแอล   สมญานามของ สโมสรโอลิมปกลียง 

464. โองมังกร  สมญานามของ สโมสรราชบุรี 

465. ไอซาส   สมญานามของ ไดกิ คาเมดะ 

466. ไอเด็กนรก  สมญานามของ รอนนี่ โอซิลลิแวน 

467. ไอปนใหญ  สมญานามของ สโมสรอารเซนอล 

468. ไอรถถัง  สมญานามของ พูนสวัสดิ์ กระทิงแดงยิม 

469. ไอลูกระเบิด  สมญานามของ แกรด มุลเลอร 

470. ไอลูกอม  สมญานามของ โอเลหดง ซีพีเฟรชมารท 
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471. ไอเสือยิ้มยาก  สมญานามของ ณรงคนอย เกียรติบัณฑิต 

472. ไอหนาบาก  สมญานามของ ฟรองค ริเบรี่ 

473. ฮัลโหล  สมญานามของ สโมสรทีโอทีแคทเอฟซี 

474. ฮอตชอต  สมญานามของ อลัน เชียเรอร 

475. ฮารโก   สมญานามของ โอเวน ฮารกรีฟส 

476. เฮียเครียด   สมญานามของ โซเซ มูรินโญ 

477. เฮียมู   สมญานามของ โซเซ มูรินโญ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ประวัติของบริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
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ประวัติของบริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

 บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) กอตั้งป พ.ศ.2516 ภายใตช่ือ "หางหุนสวน

จํากัด สยามสปอรตพับลิชช่ิง" โดยนายระวิ โหลทอง ซ่ึงเคยทํางานเปนหัวหนาขาวหนังสือพิมพ

ไทยรัฐ เริ่มดําเนินธุรกิจดานนิตยสารกีฬาและรับจางพิมพท่ัวไป โดยมีนิตยสารกีฬาสยาม เปนส่ิงพิมพ

ฉบับแรก กิจการมีความกาวหนามาโดยตลอด และมีหนังสือท่ีผลิตออกจําหนายเพิ่มขึ้นเสมอ ไดแก 

นิตยสารสตารซอคเกอร (เริ่มพิมพป พ.ศ.2518) นิตยสารฟุตบอลสยาม (พ.ศ.2523) และนิตยสารเอน

เตอรเทน (พ.ศ.2524)  

 ตอมาเม่ือกิจการมีการขยายตัวมากขึ้น นายระวิ โหลทอง จึงจัดตั้งกิจการในรูปแบบของ

บริษัทจํากัดขึ้นในป พ.ศ.2525 โดยตั้งบริษัทใหมคือ "บริษัท สยามสปอรตพริ้นติ้ง จํากัด" โดยมี

ส่ิงพิมพเพ่ิมมาอีก 6 ฉบับคือ นิตยสารมวยโลก, หนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน, นิตยสารมวยสยาม, 

นิตยสารมิวสิคเอ็กเพรส, นิตยสารแคมปปงทองเท่ียว และนิตยสารเวิลดซอกเกอร (เลิกจัดพิมพไป

ในป พ.ศ.2534) นอกจากหนังสือพิมพและนิตยสารเหลานี้ บริษัท สยามสปอรตพริ้นติ้งยังรับจาง

พิมพงานทุกงานทุกประเภทจากภายนอก รวมทั้งหนังสือพิมพท่ีดําเนินการโดยสํานักพิมพอ่ืน แผน

พับ, โปสเตอร, แบบฟอรมตางๆ ฯลฯ เนื่องจากธุรกิจมีการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตอง

วาจางบุคลากรระดับสูงมาชวยในการบริหารของบริษัทในดานตางๆ และจัดรูปแบบบัญชีใหมให

ถูกตอง จึงไดจัดตั้ง บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพัมธ พ.ศ.2533 ในชวง

เดือนมิถุนายนปเดียวกัน บริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยมีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ภัทรธนกิจ 

จํากัด (มหาชน) เขารวมถือหุนในสัดสวนรอยละ 8 บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท ไดรับโอน

เครื่องพิมพและอุปกรณตางๆ รวมทั้งใบอนุญาตของหัวหนังสือท้ังหมดจากบริษัท สยามสปอรต 

ซินดิเคท จํากัด และไดเริ่มดําเนินการตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2533 เปนตนมา  

 ในป พ.ศ.2538 บริษัทไดทําการปรับโครงสรางบริษัทและบริษัทในเครือใหม โดยได

ดําเนินการแยกธุรกิจรับจางพิมพแตเพียงอยางเดียว  สวนบริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จะทําธุรกิจ

ท่ีเกี่ยวกับดานกีฬาและสันทนาการเทานั้น โดยไดรวมบริษัทท่ีเกี่ยวของ 3 บริษัทเขาดวยกัน ตัวอยาง

ของธุรกิจท่ีบริษัทและบริษัทยอยดําเนินการไดแก จัดทําหนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน, นิตยสาร

กีฬา, นิตยสารทองเท่ียว และนิตยสารบันเทิง, จัดซ้ือลิขสิทธ์ิรายการกีฬามาบันทึกเทปวีดีโอเพ่ือจัด

จําหนาย, คาปลีกสินคาท่ีระลึกนําเขาจากสโมสรฟุตบอลในตางประเทศ เปนตน การเปล่ียนแปลง

ในสวนท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน  

 บริษัทไดมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญในสวนท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

และการบริหารงาน นับจากวันจัดตั้งบริษัท จนถึงวันท่ียื่นขออนุญาตดังตอไปนี้คือ 
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 พ.ศ. 2516 จัดตั้งหางหุนสวนจํากัด สยามสปอรตพับลิชช่ิง เพ่ือดําเนินธุรกิจดาน

นิตยสารกีฬาและรับจางพิมพท่ัวไป 

 พ.ศ.2518 เริ่มจัดพิมพและจําหนายนิตยสารสตารซอคเกอร 

 พ.ศ.2523 เริ่มจัดพิมพและจําหนายนิตยสารฟุตบอลสยาม 

 พ.ศ.2524 เริ่มจัดพิมพและจําหนายนิตยสารเอนเตอรเทน 

 พ.ศ.2525 จัดตั้งบริษัท สยามสปอรตพริ้นติ้ง จํากัด เพ่ือรับโอนกิจการจาก หจก. สยาม

สปอรตพับลิชช่ิง โดยมีส่ิงพิมพเพ่ิมอีก  7 ฉบับ คือ นิตยสารแคมปปงทองเท่ียว  (พ.ศ.2526), 

นิตยสารมวยโลก (พ.ศ.2527), หนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน (พ.ศ.2527), นิตยสารมวยสยาม 

(พ.ศ.2528), นิตยสารมิวสิคเอกซเพรส (พ.ศ.2528), นิตยสารมวยทีวี (พ.ศ.2534) และนิตยสารเวิลด

ซอคเกอร (เลิกจัดพิมพในป พ.ศ.2534) 

 กุมภาพันธ พ.ศ.2533 จัดตั้งบริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด ขึ้นเพ่ือรับโอนเครื่องพิมพ

และอุปกรณตางๆ รวมทั้งใบอนุญาตของหัวหนังสือท้ังหมดจากบริษัท สยามสปอรตพริ้นติ้ง จํากัด 

 มิถุนายน พ.ศ.2533 บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 5 ลานบาท

เปน 50 ลานบาท เพ่ือขยายกําลังการผลิตในสวนของเครื่องจักร 

 สิงหาคม พ.ศ.2533 บริษัทไดจัดซ้ือท่ีดินจํานวน 5.5 ไร บริเวณถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5 

เพ่ือกอสรางสํานักงาน โรงพิมพ และโกดังเก็บสินคาในอนาคต 

 พฤศจิกายน พ.ศ.2535 บริษัทไดทําการออกหนังสือพิมพสตารซอคเกอรรายวัน ซ่ึงเปน

หนังสือพิมพรายวันฉบับท่ี 2 ของบริษัท โดยมีเนื้อหาและขาวสารเกี่ยวกับฟุตบอลในตางประเทศ

โดยเฉพาะ 

 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 บริษัทไดเริ่มทําธุรกิจนําเขาสินคาท่ีระลึกเกี่ยวกับกีฬาจาก

ประเทศอังกฤษ ซ่ึงจะขยายออกไปเปนการนําเขาจากท่ัวโลกและขอลิขสิทธ์ิเพ่ือผลิตในประเทศ

ไทย (ปจจุบันไดมอบหมายใหบริษัท วรรคสร โปรโมช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยเปนผูดําเนินการ) 

 ธันวาคม พ.ศ.2537 บริษัทไดทําการออกหนังสือพิมพมวยสยามรายวัน ซ่ึงเปน

หนังสือพิมพรายวันฉบับท่ี 3 ของบริษัท โดยมีเนื้อหาและขาวสารเกี่ยวกับวงการมวยไทยโดยเฉพาะ 

 มกราคม พ.ศ.2538 บริษัทไดปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจโดยแยกธุรกิจรับจางพิมพ 

โดยใหบริษัท สยามสปอรตพริ้นติ้ง จํากัด เปนผูทําธุรกิจรับจางพิมพแตเพียงผูเดียว และเปล่ียนช่ือ

บริษัทเปนบริษัท กิเลนการพิมพ จํากัด ในขณะท่ีบริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จะทําธุรกิจท่ี

เกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการเทานั้น 

 กุมภาพันธ พ.ศ.2538 จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน พรอมท้ังเปล่ียนช่ือเปน 

"บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)" และปรับโครงสรางทางธุรกิจและโครงสรางการ
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ถือหุนของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยเขาซ้ือหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท วรรคสร โปรโมช่ัน 

จํากัดและบริษัท สปอรตแอนดเลเชอร โปรโมช่ัน จํากัด 

 กุมภาพันธ พ.ศ.2543 เปดตัว WEBSITE "http://www.siamsport.co.th"  

    ในป พ.ศ.2544 ออกหนังสือพิมพสปอรตแมน ซ่ึงเปนหนังสือพิมพรายวันฉบับท่ี 5 วาง

จําหนายเดือน กันยายน และไดรับสิทธ์ิจากสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยใหเปนผูจัดการแขงขัน

ฟุตบอลไทยลีก (ฟุตบอลอาชีพ) เปนระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2544-พ.ศ.2548) 

 ในป พ.ศ.2549 บริษัทมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางธุรกิจและโครงสรางผูบริหารใหม

ดังนี้ 

 

ดานโครงสรางธุรกิจ ดานโครงสรางผูบริหาร 

- บมจ.สยามสปอรต ซินดิเคท ดําเนินธุรกิจดาน

หนังสือพิมพและเว็บไซดกีฬา 

- บจ.สยามสปอรต เทเลวิช่ัน ดําเนินธุรกิจดาน

รายการทีวีกีฬา 

- บจ .สยามสปอรตบุคส  ดํ าเนิน ธุรกิจดาน

นิตยสารและพ็อกเก็ตบุคสกีฬา 

- บจ.สยามสปอรต ออรกาไนเซอร ดําเนินธุรกิจ

ดานการจัดอีเวนทกีฬา 

- บจ .สยามสปอรต  มี เดี ยแมเนจเมนท   

ดําเนินธุรกิจดานบริหารส่ือในกลุม 

- บจ . อิ น สไพ ร  เ อน เตอ ร เ ทน เ ม น ท 

ดําเนินธุรกิจดานส่ิงพิมพ ทีวี อีเวนต ดานบันเทิง 

นายระวิ โหลทอง  ประธานท่ีปรึกษา 

นายวิลักษณ โหลทอง  ประธานกรรมการ 

นายพงษศักดิ์ ผลอนันต  ประธาน

กรรมการบริหาร 

นายอดิศัย วารินทรศิริกลุ  กรรมการผูจัดการ 

นายวรรคสร โหลทอง  รองกรรมการผูจัดการ 

    

 ในป พ.ศ.2550 ไดดําเนินรายการทีวีดาวเทียมกีฬา 24 ช่ัวโมง โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต

วันท่ี 19 เมษายน 2550 โดยสามารถติดตามรับชมจากจานดาวเทียมสามารถชอง NBT 19 และ

ดําเนินรายการโตะขาวโดยสยามกีฬา ทางโทรทัศนชอง 9 ในวันจันทร-ศุกร เวลา 05.30-06.00 น. 

โดยเริ่มออกอากาศตั้งแตวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 อีกท้ังไดเซ็นสัญญาเปน Media Partner กับ

คณะกรรมการการจัดการแขงขันซีเกมสท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ-สกุล นายปยะพันธุ วัชระนุกุล 

ท่ีอยู 1299 ซอยเพชรเกษม 94 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 

เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 10160 

  

ประวัติการศีกษา   

พ.ศ.2546 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุร ี

พ.ศ.2551 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาไทย จาก

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 พ.ศ.2552 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการ

พัฒนาอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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