น.ส.ขวัญแก้ว งามโสภณ ๕๗๐๖๐๓๒๓๒๒

วัฒนธรรมทีสะท้อนจากการตังฉายาทีมฟุตบอลของสโมสรภายในประเทศไทย
ฟุตบอลเป็นกีฬาทีคนไทยให้ความนิยมมาตังแต่อดีตจวบจนป ัจจุบนั โดยเมือปี พ.ศ.๒๔๕๘ ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เจ้าพระยาธรรมศักดิมนตรี (สนัน เทพหัสดิน ณ
อยุธยา) เป็นผูร้ เิ ริมนํากีฬาฟุตบอลเข้ามาเล่นในประเทศไทยเป็นครังแรก จนกระทังเกิดความนิยมแผ่
ขยาย กว้างขวางไปทัวประเทศ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ก่อตังสโมสรคณะฟุตบอลสยาม ขึนโดยมีพระองคืและพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงลงแข่งขันเป็นผูเ้ ล่นเอง
และเมือวันที ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๘ มีการจัดแข่งขันในระดับนานาชาติขนเป็
ึ นครังแรก ระหว่าง
ทีมชาติสยาม (ป ัจจุบนั คือ ฟุตบอลทีมชาติไทย) กับทีมราชกรีฑาสโมสร โดยมีดกั ลาส โรเบิรต์ สัน เป็น
กรรมการผูต้ ดั สิน
ในอดีต ประเทศไทยเคยจัดแข่งขันฟุตบอลระบบลีกมาก่อน ทว่าไม่ได้รบั ความนิยมจึงต้อง
ยกเลิกไป จนกระทังเมือปี พ.ศ. 2539 สมาคมฟุตบอลฯ ดําเนินการจัดแข่งขัน ฟุตบอลอาชีพในระบบลีก
ขึน โดยมีชอที
ื เปลียนไปหลายครังคือ ไทยแลนด์ซอกเกอร์ลกี (Thailand Soccer League), ไทยแลนด์
พรีเมียร์ลกี (Thailand Premier League), ไทยลีก (Thai League) และ ไทยพรีเมียร์ลกี (Thai Premier
League) แต่ในระยะแรกมีป ัญหาทีสําคัญคือ สโมสรฟุตบอลในลีกนี และการแข่งขันส่วนมากอยูใ่ น
กรุงเทพมหานคร เป็นผลให้ชาวไทยในจังหวัดอืนทัวประเทศ ไม่มโี อกาสรับชมการแข่งขัน
จนกระทังเมือปี พ.ศ. 2542 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จึงร่วมกับสมาคมฟุตบอลฯ เข้า
แก้ไขป ัญหานี โดยจัดแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ระบบลีกในส่วนภูมภิ าค โดยให้ชอว่
ื าโปรวินเชียลลีก
(Provincial League) ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 กกท.ย้ายการแข่งขันไปร่วมกับกระทรวงการท่องเทียวและ
กีฬา แล้วเปลียนชือเป็น โปรเฟสชันนัลลีก (Professional League) โดยแบ่งเป็นสองระดับชัน (Division)
ซึงระดับชันสูงสุดมี 18 สโมสรเข้าร่วม จนกระทังเมือเริมฤดูกาล พ.ศ. 2549 สโมสรฟุตบอลชลบุร ี และ
สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุร ี จากโปรเฟสชันนัลลีกสูงสุด เข้ามาร่วมในไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี และเมือเริม
ฤดูกาล พ.ศ. 2550 กกท.ทําการยุบ โปรเฟสชันนัลลีกสูงสุด โดยจัดแบ่งสโมสรในลีกให้ไปเข้าแข่งขัน กับ
ไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี และไทยลีกดิวชิ นั 1
เมือมีการจัดแข่งขันมากขึนและได้รบั ความนิยมแพร่หลายมากขึนทําให้มกี องเชียร์เริมติดตาม
โปรแกรมการแข่งขันมากขึนจึงเกิด “แฟนบอล” (Fan club Football) หรือผูท้ ติี ดตามและชืนชอบฟุตบอล
ทีมนันๆ ขึนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ซึงทีมาของฉายาทีมฟุตบอลนันส่วนใหญ่จะเกิดจากแฟนบอลเป็นผูต้ งั
ให้หรือบางครังทีมฟุตบอลนันๆ ก็จะตังขึนมาเอง การตังฉายาหรือสมญานาม หมายถึง ชือทีถูกตังขึน

ตามรูปลักษณะหรือพฤติกรรมเฉพาะตัวของบุคคลหรือสิงนันๆ ซึงไม่ใช่ชอจริ
ื ง ฉายาบางฉายายังมี
รากฐานมาจากตํานานหรือชือแฝง ซึงจะสะท้อนแนวคิดหรือมุมมองของผูต้ งฉายา
ั
หรือคุณลักษณะบาง
ประการของสิงนันๆ เช่น รูปร่าง หน้าตา พฤติกรรม อาชีพ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนลักษณะนิสยั
ดังนัน ฉายาจึงสามารถบอกได้วา่ สิงนันๆ หรือคนนันๆ มีลกั ษณะเด่นเป็นอย่างไร เพราะมีเอกลักษณ์
โดดเด่นไม่ซาใคร
ํ
โดยการตังฉายาของทีมฟุตบอลเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ให้ชอติ
ื ดหูคนเพือทําให้จดจํา
ได้ง่ายขึน มีเอกลักษณ์ของตนเอง บางครังบอกทีมาทีไปของทีมเหล่านัน และยังเป็นสีสนั ของแฟนบอล
อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑. เพือศึกษาทีมาของการตังฉายาทีมฟุตบอลของสโมสรภายในประเทศไทย
๒. เพือศึกษาความหมายของกลุ่มคําทีนํามาตังฉายาทีมฟุตบอลของสโมสรภายในประเทศไทย
ประโยชน์ทีได้รบั
๑. ได้ทราบทีมาของการตังฉายาทีมฟุตบอลของสโมสรภายในประเทศไทย
๒. ได้ทราบความหมายของกลุ่มคําทีนํามาตังฉายาทีมฟุตบอลของสโมสรภายในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิ จยั
๑. รวบรวมรายชือทีมสโมสรในประเทศไทยทียังดําเนินการแข่งขันอยูใ่ นป ัจจุบนั จากข้อมูลสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวนทังหมด ๑๔๓ ชือ
๒. ศึกษาความหมายของคําจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔
ผลการศึกษาพบว่า
จากผลการศึกษาในครังนีพบว่าทีมาของการตังฉายาทีมฟุตบอลของสโมสรภายในประเทศไทย
พบได้ทงหมด
ั
11 ชนิด ดังนี
๑.๑ สัตว์ ฉายาทีมฟุตบอลทีมีทมาจากชื
ี
อสัตว์นนมี
ั จาํ นวนทังหมด ๔๓ ชือ โดยสัตว์ทปรากฏใน
ี
ชืออาจจะเกียวข้องหรือไม่เกียวข้องกับทีมฟุตบอลนันๆ ก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี
สโมสรฟุตบอลจังหวัดตรัง

ฉายา

พะยูนพิฆาต

“พะยูน” เป็นสัตว์ป ่าสงวนตามพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ป ่า พ .ศ.๒๕๓๕ โดยใน
ประเทศไทยนันหลงเหลือพะยูนอยูเ่ ป็นจํานวนน้อยมาก โดยเชือว่ายังมีเหลืออยูท่ จัี งหวัดตรัง เพียงที
เดียวเท่านัน นอกจากนีคนไทยยังมีความเชือว่า เนือ, กระดูก และเขียวของพะยูน มีคณ
ุ สมบัตทิ างไสย
ศาสตร์ โดยมีราคาซือขายในราคาทีแพงมาก และยังเชือว่านําตาพะยูนและเขียวพะยูมอี าํ นาจในทางทีทํา
ให้เพศตรงข้ามลุ่มหลวง
สโมสรฟุตบอลชัยนาท ฮอร์นบิล

ฉายา

นกใหญ่พฆิ าต

“นกใหญ่” หรือหมายถึง “นกเงือก” แม้วา่ จังหวัดชัยนาทจะไม่ได้เป็นสถานทีทีพบนกเงือก ซึง
แท้จริงแล้วนกเงือกในธรรมชาติของประเทศไทยพบได้เฉพาะในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึงในประเทศ
ไทยพบนกเงือกตามธรรมชาติทงหมด
ั
๑๓ ชนิด แต่การทีสโมสรฟุตบอลชัยนาท ฮอร์นบิล ได้รบั ฉายา
“นกใหญ่พฆิ าต” เนืองจากจังหวัดชัยนาทมีสวนนกซึงใหญ่ทสุี ดในเอเชีย จึงนําลักษณะเด่นดังกล่าวมาตัง
ฉายาทีมฟุตบอล
สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส

ฉายา

กระต่ายแก้ว

ทีมฟุตบอลบางกอกกล๊าส เกิดขึนมาพร้อมกับการก่อสร้างโรงงานบางกอกกล๊าส เมือปี 2522
โดยเริมจากพนักงานของบริษทั ในรุ่นแรกๆ ได้ร่วมตัวกันจัดแข่งขันฟุตบอลภายใน และชุมชนใกล้เคียง
อย่างต่อเนือง ทําให้กฬี าฟุตบอลมีความผูกผันกับ บริษทั บางกอกกล๊าส มาอย่างยาวนาน โดยบริษทั
บางกอกกล๊าส เป็นบริษทั ทีเริมธุรกิจมาจากการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทแก้วอย่างทีจะเห็นได้ในคําว่า
กล๊าส (glass) ทีแปลว่า แก้ว โดยฉายา “กระต่ายแก้ว” ส่วนหนึงคําว่า “แก้ว” ก็มาจากส่วนหนึงของชือ
บริษทั ส่วนคําว่า “กระต่าย” มาจากปีเกิดของประธานสโมสร คุณปวิณ ภิรมย์ภกั ดี
๑.๒. สถานที ฉายาทีมฟุตบอลทีมีทมาจากชื
ี
อสถานทีจะปรากฏชือสถานทีหรือท้องทีของทีม
ฟุตบอลนันๆ ตังอยูห่ รือเคยตังอยู่ โดยพบการตังฉายาจากสถานทีจํานวนทังหมด ๓๗ ชือ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี
สโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุร ี เอฟซี

ฉายา

ฉลามชล

เป็นทีมสโมสรจากจังหวัดชลบุร ี ซึงจะเห็นได้วา่ ฉายาของทีม “ฉลามชล” ส่วนหนึงคําว่า “ชล” มา
จากชือจังหวัด “ชลบุร”ี โดยทัวไปบางครัง “จังหวัดชลบุร”ี คนก็มกั จะเรียกกันว่า “จังหวัดชล”
สโมสรฟุตบอลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(อยุธยา เอฟซี) ฉายา นักรบกรุงศรี

สโมสรอยุธยา เอฟซี เป็นสโมสรฟุตบอลของจังหวัดอยุธยา โดยมีฉายาว่า “นักรบกรุงศรี” โดย
คําว่า “กรุงศรี” เป็นส่วนหนึงของชือเดิมของจังหวัดอยุธา โดยในสมัยโบราณอาณาจักรอยุธยามี “กรุงศรี
อยุธยา” เป็นศูนย์กลางอํานาจในการปกครอง แต่ป ัจจุบนั ศูนย์กลางการปกครองของไทยอยูท่ ี
กรุงเทพมหานคร แต่หากพูดถึงอยุธยา หรือ “กรุงศรีอยุธยา” ทุกคนก็จะเข้าใจตรงกันว่าเป็นสถานที
เดียวกัน
สโมสรฟุตบอลจามจุร ี ยูไนเต็ด

ฉายา

เสือสามย่าน

สโมสรฟุตบอลจามจุร ี ยูไนเต็ด เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เดิมมี
ชือว่า "สโมสรฟุตบอลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" นับเป็นสโมสรฟุตบอลทีเก่าแก่ทสุี ดในประเทศไทยที
ยังคงทําการแข่งขันอยู่ โดยฉายา “เสือสามย่าน” คําว่า “สามย่าน” เป็นบริเวณทีตังของสโมสรฟุตบอล
๑.๓ ตํานานหรือความเชือ เป็นการตังฉายาทีมฟุตบอลทีมาจากตํานานหรือความเชือ หรือ
เป็นสิงทีอยูใ่ นเทพนิยาย โดยพบทังหมด ๑๙ ฉายา ดังตัวอย่างต่อไปนี
สโมสรฟุตบอลลูกอีสานการบินไทยเอฟซี

ฉายา

พญานาคิน

“พญานาคิน” หรือ “พญานาค” เป็นสัตว์ทพบได้
ี
ในพุทธประวัตมิ คี วามเกียวกันกับ
พระพุทธศาสนาอย่างแนบแน่น โดยกล่าวไว้ตอนหนึงว่า เมือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรูแ้ ล้ว
ได้เสด็จไปประทับใต้ตน้ จิกเสวยวิมุตติสุขอยู่ 7 วัน ในขณะนันมีฝนตกพรําตลอดทังวัน และได้มี
พญานาคชือมุจลินทร์เข้ามาเฝ้ าพระองค์ ขนดตัว 7 รอบพร้อมกับแผ่พงั พานปกป้ องพระองค์ไว้เพือกัน
ฝนและลมมิให้มาถูกพระวรกายของพระองค์ เมือฝนหายแล้ว พญานาคมุจลินทร์ได้คลายลําตัวออก
แปลงร่างเป็นชายหนุ่มยืนเฝ้ าทีเบองพระพั
ื
กตร์ดว้ ยความศรัทธา
จากตํานานดังกล่าว จึงเป็นทีมาของการสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกในเวลาต่อมา โดยสร้างเป็น
รูปลักษณ์ทพระพุ
ี
ทธองค์ประทับนังอยูบ่ นตัวพญานาคทีแผ่พงั พานราวกับผูค้ มุ้ ครองพระศาสดานันเอง
อีกหนึงพุทธประวัตทิ เกี
ี ยวกับพญานาคเล่าว่า มีพญานาคตนหนึงได้ฟ ังธรรมเทศนาของพระพุทธ
องค์แล้วเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้า จึงแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวชเป็นพระภิกษุกบั พระองค์จน
สําเร็จ แต่วนั หนึงเมือจําวัดแล้วได้กลายร่างคืนกลับเป็นพญานาค ภิกษุรปู อืนไปเห็นเข้าจึงไปทูลแก่
พระพุทธเจ้า เมือพระองค์ทรงทราบจึงให้พระภิกษุนาครูปนันลาสิกขา และให้ลงไปบําเพ็ญเพียรรอบวช
ในยุคพระศรีอาริยเมตตรัย นาคตนนันผิดหวังมาก จึงขอถวายคําว่า “นาค” ไว้เพือเรียกผูท้ เข้
ี ามาขอบวช
ในพระพุทธศาสนาต่อไป เพือเป็นอนุสรณ์ในความศรัทธาของตน

โดยเฉพาะในภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจะมีความเชือเรืองพญานาคมากเป็น
พิเศษเนืองเพราะอยูต่ ดิ กับแม่นําโขงซึงเป็นสายนําทีสําคัญของคนในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเป็นแม่นําทีคนไทยเชือว่าพญานาคอาศัยอยูใ่ นแม่นําสายนี
สโมสรฟุตบอลจังหวัดพิจติ ร

ฉายา

พญาชาละวัน

“พญาชาละวัน” เป็นฉายาของสโมสรฟุบอลจังหวัดพิจติ ร โดยทีมาของฉายานีเนืองจากตํานาน
จระเข้ใหญ่เลืองชือตัวหนึงแห่งลํานําเก่าในเมืองพิจติ ร ซึงเป็นส่วนหนึงของตํานานนิทานพืนบ้านเรือง
“ไกรทอง” โดยเล่าไว้หลายสํานวนด้วยกัน แต่ฉบับทีได้รบั ความนิยมคือในสมัยรัชกาลที ๒ ได้ทรงพระ
ราชนิพนธ์เป็นบทละครสําหรับละครนอก
สโมสรฟุตบอลเอสซีจ ี เมืองทอง ยูไนเต็ด

ฉายา

กิเลนผยอง

“กิเลน” เป็นสัตว์ชนิดหนึงในเทพนิยายของจีน โดยมีรปู ร่างเหมือนกวาง แต่มเี ขาเดียว หาง
เหมือนวัว หัวเป็นมังกร เท้ามีกบี เหมือนม้า เกิดจากธาตุทงห้
ั าผสมกัน เชือว่ามีอายุยนื เป็นพันปี และถือ
เป็นยอดแห่งสัตว์ทงหลาย
ั
เป็นสัญลักษณ์แห่งความดี
สโมสรฟุตบอลภูกระดึง เอฟซี

ฉายา

ระฆังทองพิฆาต

เมือประมาณปี 2348 มีพรานผูช้ าํ นาญในการล่าสัตว์มากคนหนึง เดินทางมาจากนครจําปาศักดิ
เขารอนแรมมาในป่าเป็นเวลาหลายวันจนมาพบแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์เห มาะทีจะตังเป็นบ้านเรือน
จึงเดินทางกลับไปอพยพครอบครัวและชักชวนญาติพน้ี องมาสร้างหลักป ักฐานอยูท่ แห่
ี งนัน และตังชือว่า
"หมู่บา้ นท้ายเมือง" หรือก็คอื "ผานกเค้า" ทีเราชอบไปต่อรถขึนภูนนแหละ
ั
อยูม่ าวันหนึงนายพรานก็ได้ออกตามล่ากระทิงโทนทีปราดเปรียวเป็นเวลาหลายวัน จนกระทังถึง
เชิง เขาลูกหนึง รอยเท้าทีใหญ่และหนักของกระทิงก็เริมปรากฏชัดตัดขึนสู่ยอดเขาสูง นายพรานก็แกะ
รอย ตามอย่างไม่ลดละจนขึนมาถึงยอดเขา ภาพทีเห็นทําให้เขาถึงกับตะลึง เพราะพืนทีบนยอดเขานัน
ราบเรียบและกว้างใหญ่ไพศาลเต็มไปด้วยเหล่าสัตว์ป ่านานาชนิดทังกระทิง เก้ง กวาง และช้างป่า หากิน
กันอยูเ่ ป็นฝูงๆ สัตว์เหล่านันไม่ได้ตกใจหรือตืนกลัวนายพรานเลย เพราะไม่เคยเห็นคนมาก่อน ส่วน
นายพรานเองก็ไม่กล้าทีจะยิงสัตว์เหล่านันเพราะแกเชือว่า ภูเขายอดตัดทีเห็นนันเป็นดินแดนศักดิสิทธิ
จึงได้กลับลงมาและบอกเล่าเรืองราวทีตนได้ไปพบเจอมาได้เพือนบ้านฟ ัง เรืองราวของภูกระดึง จึงถูก
เปิดเผยตังแต่นนมา
ั
สมัยทีภูเขาลูกนียังไม่มชี อื ก็มตี าํ นานเล่ามาว่ามีเสียงระฆังดังมาจาก "หมู่บา้ นผีบงั บด" ซึงเป็น
หมู่บา้ นของมนุษย์พสิ ดารจําพวกหนึงทีเราไม่สามารถจะเห็นตัวของเขาได้เมือเข้าใกล้ หมู่บา้ นทัง

หมู่บา้ นก็จะเปลียนสภาพกลายเป็นป่าทันที เสียงระฆังทีว่านีจะได้ยนิ เฉพาะวันพระเท่านัน จนกล่าวกัน
ว่าเป็นเสียงระฆังของพระอินทร์
คําว่า "ภู" หมายถึง ภูเขา ส่วนคําว่า "กระดึง" เป็นภาษาพืนเมืองทีหมายถึงกระดิงหรือระฆัง
เพราะฉะนัน "ภูกระดึง" ก็หมายถึง ภูเขาทีมีเสียงระฆังนันเอง
๑.๔ ตังตามการประกอบอาชีพ เป็นการตังฉายาโดยใช้ลกั ษณะของอาชีพเป็นลักษณะเด่นใน
การตังฉายา โดยพบฉายาทีมีลกั ษณะนีทังหมด ๑๒ สโมสร ดังตัวอย่างต่อไปนี
สโมสรฟุตบอลการท่าเรือไทย เอฟซี

ฉายา

ม้าเจ้าท่า

“เจ้าท่า” เป็นฉายาของสโมสรการท่าเรือไทย ซึง “เจ้าท่า” หมายถึง เจ้าพนักงานผูม้ อี าํ นาจ
หน้าทีควบคุมและตรวจตราการเดินเรือ การใช้เรือ ร่องนํา ทางเดินเรือ และกิจการท่าเรือ โดยสโมสรการ
ท่าเรือก็เกิดขึนมาจาก “กรมเจ้าท่า” (Marine Department)
สโมสรฟุตบอลโกลเบล็ก ทีดบั บลิวดี เอฟซี

ฉายา

เจ้าพ่อตลาดหุน้

สโมสรฟุตบอลโกลเบล็ก ทีดบั บลิวดี เอฟซีเป็นทีมสมาคมพนักงานหลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด
ประกอบด้วยทีมเล็กหรือทีมพนักงานบริษทั โกลเบล็กทังหมดทีไว้ใช้แข่งลีกกระ ชับมิตรหรือการแข่งขัน
โบรกเกอร์คพั และอีกทีมคือทีมใหญ่ทหลายคนจะเรี
ี
ยกว่า GLOBLEX FC ซึงในแต่ละปี ทีมชุดใหญ่
ประกอบด้วยตัวผูเ้ ล่นทีดึงมาจากนอกบริษทั มาปนกับพนักงานหลัก ทรัพย์โกลเบล็ก
สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี

ฉายา

อินทรีทพั ฟ้ า

เป็นสโมสรฟุตบอลของกองทัพอากาศ ส่วนหนึงของฉายาจึงมีคาํ ว่า “ทัพอากาศ” เพือให้ทราบ
ถึงสังกัดหรืออาชีพทีแท้จริงของกลุ่มทีก่อตังสโมสร
๑.๕ ฉายาอืนๆ เป็นฉายาทีไม่สามารถจัดกลุ่มเข้ากับกลุ่มอืนๆได้ โดยพบทังหมด ๙ สโมสร
ดังตัวอย่างต่อไปนี
สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุร ี เอฟซี

ฉายา

อัศวินดาบม้า

สโมสรฟุตบอลทองหล่อ

ฉายา

ตราม้าบิน

สมาคมสโมสรเจดับบลิว แบงค็อกยู

ฉายา

จ้าวเวหา

สโมสรกีฬาทีโอที เอสซี

ฉายา

ฮัลโหล

๑.๖ ตังตามวัฒนธรรม, ประเพณี , การละเล่น เป็นฉายาทีตังโดยใช้เอกลักษณ์ในด้าน
วัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถินมาตังฉายาโดยพบฉายาทีมีลกั ษณะนี จํานวน ๖ สโมสร ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี
สโมสรฟุตบอลเลย ซิตี

ฉายา

ผีตาโขนออกศึก

“ผีตาโขน” เป็นเทศกาลทีจัดขึนในอําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึงตังอยูท่ างภาคอีสาน ของ
ประเทศไทย ผีตาโขน นัน เดิมมีชอเรี
ื ยกว่า ผีตามคน เป็นเทศกาลทีได้รบั อิทธิพลมาจากมหาเวสสันดร
ชาดก ชาดกในทางพระพุทธศาสนา ทีว่าถึงพระเวสสันดร และพระนางมัทรี จะเดินทางออกจากป่ากลับสู่
เมืองหลวง บรรดาสัตว์ป ่ารวมถึงภูตผิ ที อาศั
ี ยอยูใ่ นป่านัน ได้ออกมาส่งเสด็จด้วยอาลัย
สโมสรฟุตบอลจังหวัดนครพนม ฉายา

เรือไฟพิฆาต

ประเพณีไหลเรือไฟ บางทีเรียกว่า “ลอยเรือไฟ” หรือ “ล่องเรือไฟ “หรือ “ปล่อยเรือไฟ” เป็น
พิธกี รรมทางพุทธศาสนาทีนิยมทํากันในวันขึน 15 คํา เดือน 11 (วันออกพรรษา) โดยเฉพาะท้องถินทีมี
ชัยภูมเิ หมาะสม คือ มีแม่นําหรือลํานํา เท่าทีปรากฏจะมีแนวทางทีคล้ายกันและอยูบ่ นพืนฐานความเชือ
ต่าง ๆ อาทิ ความเชือเกียวกับการบูชารอยพระพุทธบาท ความเชือเกียวกับการบวงสรวงพระธาตุจุฬา
มณีบนสวรรค์ ความเชือเกียวกับการขอฝน ความเชือในการเอาไฟเผาความทุกข์ ความเชือเกียวกับการ
ขอขมาและระลึกถึงพระคุณพระแม่คงคา เป็นต้น เรือไฟในสมัยโบราณนันมีรปู แบบทีเรียบง่าย โดยทํา
จากต้นกล้วยและลําไม้ไผ่ทหาได้
ี มาจัดทําเป็นโครงเรือไฟง่าย ๆ พอทีจะทําให้ลอยนําได้ การรประดับ
ตกแต่งเรือไฟภายในเรือไฟจะประดับด้วยดอกไม้ ธูป เทียน ตะเกียง ขีไต้ สําหรับจุดให้สว่างไสว ก่อนจะ
ปล่อย เรือไฟลงกลางลํานําโขง ป ัจจุบนั ได้จดั ทําเรือไฟรูปแบบต่างๆ โดยมีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ประกอบในการจัดทํา และประดับตกแต่งให้วจิ ติ รตระการตามากยิงขึน เมือปล่อยเรือไฟเหล่านีลง
กลางลํานําโขงภายหลังการจุดไฟให้ลุกโชติช่วง แล้วจะเป็นภาพทีงดงามและติดตาตรึงใจตลอดไป
จังหวัดนครพนม ได้มกี ารฟืนฟูประเพณีไหลเรือไฟขึน เมือปี ๒๕๒๖ โดยเทศบาลเมือง
นครพนม ได้ประกาศชักชวนส่วนข้าราชการพ่อค้า ประชาชน และชาวคุม้ วัดต่าง ๆ ช่วยกันประดิษฐ์เรือ
ไฟ ด้วยต้นกล้วย ไม้ไผ่ หรือวัสดุอย่างหนึงอย่างใดทีลอยนําได้ ให้มรี ปู ร่างลักษณะเหมือนเรือ มีความ
ยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร โดยจะประดิษฐ์เป็นรูปหงส์ นาค ครุฑ หรือรูปอย่างใดก็ได้ทคิี ดว่าสวยงาม ส่ง
เข้าประกวด ชิงรางวัลต่อมาการทําเรือไฟมีวธิ ตี กแต่งให้วจิ ติ รพิสดารมากยิงขึน รูจ้ กั นําเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้า มาประกอบ ทําให้สามารถดัดแปลงเรือไฟให้มรี ปู ร่างแปลกตาออกไปอีก ทังพระภิกษุ
สามเณร ชาวบ้าน แต่ละคุม้ วัดจะเตรียมจัดทําเรือไฟไว้ลว่ งหน้าหลายวัน

สโมสรฟุตบอลจังหวัดยโสธร ยูไนเต็ด

ฉายา สิงห์บงไฟโก้
ั

ประเพณีบุญบังไฟ เป็นประเพณีหนึงของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว โดยมีตาํ นานมาจาก
นิทานพืนบ้านของภาคอีสานเรืองพระยาคันคาก เรืองผาแดงนางไอ่ ซึงในนิทางพืนบ้านดังกล่าวได้
กล่าวถึง การทีชาวบ้านได้จดั งานบุญบังไฟขึนเพือเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร
ซึง ชาวบ้านมีความเชือว่า พระยาแถนมีหน้าทีคอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชืนชอบ
ไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บา้ นใดไม่จดั ทําการจัดงานบุญบังไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจ
ก่อให้เกิดภัยพิบตั กิ บั หมู่บา้ นได้ ช่วงเวลาของประเพณีบญ
ุ บังไฟคือเดือนหกหรือพฤษภาคมของทุกปี
โดยงานบุญบังไฟถือเป็นประเพณีทโดดเด่
ี
นของจังหวัดยโสธรเลยก็วา่ ได้
๑.๗ ตังตามเอกลักษณ์ของสโมสรหรือท้องทีนันๆ โดยพบทังหมด ๖ สโมสร ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี
สโมสรฟุตบอลโดม (โดม เอฟซี)

ฉายา

ลูกแม่โดม

สโมสรฟุตบอลโดมเป็นสโมสรฟุตบอลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึงเป็นทีทราบกันดีอยูแ่ ล้ว
ว่าสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนันก็คอื ตึกโดม ซึงตึกโดม เป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตร์และการเมือง ออกแบบโดยนายหมิว อภัยวงศ์ ตามคําแนะนําของผูป้ ระศาสน์การ ปรับปรุง
จากตึกเก่า 4 หลังของทหารโดยสร้างหลังคาเชือมแต่ละตึก จนกลายเป็นอาคารหลังเดียวกัน ส่วนกลาง
ของตึกได้สร้างอาคาร 3 ชันขึนเพิมเติมโดยมี “โดม” เป็นสัญลักษณ์ตรงกลาง รูปแบบของโดมนี กล่าว
อธิบายกันในภายหลังว่านํารูปแบบมาจากดินสอแปดเหลียมทีเหลาจนแหลมคม เพือแสดงถึงภูมปิ ัญญา
ทีสูงส่งของการจัดการศึกษา ดังนันทีมสโมสรฟุตบอลจึงใช้ฉายาว่า “ลูกแม่โดม” ตามสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สโมสรฟุตบอลจังหวัดลําปาง

ฉายา

รถม้ามรกต

ประวัตคิ วามเป็นมาของรถม้าในจังหวัดลําปางจากคําบอกเล่าและบันทึกของเจ้าบุญส่ง ณ
ลําปาง อดีตนายกสมาคมรถม้าคนที 2 ของจังหวัดลําปาง ซึงอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.
2537 ได้รวบรวมไว้มใี จความว่า รถม้าเริมเข้ามาในจังหวัดลําปางเมือประมาณแปดสิบกว่าปีทแล้
ี ว รถม้า
คันแรกคาดว่าเป็นของเจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิตย์ เจ้าผูค้ รองนครลําปางองค์สุดท้ายซึงได้ซอมาจากจั
ื
งหวัด
กรุงเทพฯ โดยว่าจ้างแขกมาเป็นสารถี และต่อมารถยนต์ในในกรุงเทพฯ ได้มเี พิมมากขึน รถม้าจาก
กรุงเทพฯจึงได้เริมอพยพมาในลําปางมากขึน และกระจัดกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

ภายหลังพบว่ามีเพียงจังหวัดลําปางเท่านันทีนํารถม้ามาใช้อย่างแพร่หลาย ส่วนจังหวัดอืนๆรถม้าได้
หมดความนิยมไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ดังนันลําปางจึงได้ชอว่
ื าเป็น “เมืองรถม้า” ฉายาสโมสรฟุตบอล
ลําปางจึงนําลักษณะเด่นนีมาตังเป็นฉายาของสโมสรตนเอง
สโมสรฟุตบอลจังหวัดขอนแก่น

ฉายา

ไดโนพิฆาต

สืบเนืองจากในปี พ.ศ. 2513 หน่วยสํารวจธรณีวทิ ยาจากสหรัฐอเมริกา ได้เข้าไปสํารวจแหล่งแร่
ในพืนทีเทือกเขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และได้พบแร่ยเู รเนียมชนิดคอฟฟินไนต์เกิดร่วมกับแร่ทองแดง
ชนิดอะซูไรต์และมาลาไคต์ ทําให้ต่อมาองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณูเข้าไป
สํารวจเพิมเติมด้วย ระหว่างปี พ.ศ. 2518 ตลอดจน 2523 กรมทรัพยากรธรณีได้เข้าไปทําการเจาะ
สํารวจในรายละเอียด ในปี พ.ศ. 2519 นายสุธรรม แย้มนิยม นักธรณีวทิ ยา ได้คน้ พบซากดึกดําบรรพ์
เศษกระดูกไดโนเสาร์บริเวณพืนลําห้วยประตูตหี มา และต่อมาวินิจฉัยได้วา่ เป็นเศษส่วนปลายของ
กระดูกขาหลังท่อนบนด้านซ้ายของไดโนเสาร์ซอริสเชียในกลุ่มซอโรพอด (ไดโนเสาร์กนิ พืชขนาดใหญ่มี
4 ขา คอยาว หางยาว) โดยถือได้วา่ เป็นการค้นพบหลักฐานไดโนเสาร์เป็นครังแรกของไทยทีนําไปสู่การ
สํารวจและวิจยั อย่างจริงจังจนถึงป ัจจุบนั ซึงจากการค้นพบซากไดโนเสาร์เป็นทีแรกของประเทศไทยนัน
ทําให้จงั หวัดขอนแก่นมีเอกลักษณ์เด่นคือไดโนเสาร์ ดังนันสโมสรฟุตบอลจังหวัดขอนแก่น จึงได้รบั ฉายา
โดยใช้เอกลักษณ์เด่นของการค้นพบซากไดโนเสาร์ครังแรกนํามาตังฉายาของทีม คือ “ไดโนพิฆาต”
๑.๘ ตังโดยใช้ชือของบุคคล โดยส่วนมากมักจะเป็นบุคคลทีมีความสําคัญต่อคนในภูมภิ าค
หรือพืนทีนันๆ พบจํานวน ๖ สโมสร ดังตัวอย่างต่อไปนี
สโมสรฟุตบอลสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรนิ ทร์

ฉายา ลูกแม่ราํ เพย

สมเด็จพระเทพศิรนิ ทราบรมราชินี (พระนามเดิม: หม่อมเจ้ารําเพย ศิรวิ งศ์; 17 กรกฎาคม พ.ศ.
2377 — 9 กันยายน พ.ศ. 2404) พระอัครมเหสีพระองค์ทสองในพระบาทสมเด็
ี
จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ ได้รบั การสถาปนา
จาก องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือวันที 15 มีนาคม พ.ศ. 2428 ในช่วงแรกของการ
จัดตังโรงเรียนนัน โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ได้อาศัยศาลาการเปรียญภายในวัดเทพศิรนิ ทราวาสเป็นทีทําการ
เรียนการสอน พ.ศ. 2438 สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้ าภาณุรงั ษีสว่างวงศ์ กรมพระยา
ภาณุพนั ธุวงศ์วรเดช ได้ทรงดําริทจะสร้
ี างตึกเรียนสําหรับวัดเทพศิรนิ ทราวาสขึน เพืออุทศิ พระกุศล
สนองพระเดชพระคุณแห่งองค์ สมเด็จพระเทพศิรนิ ทราบรมราชินี พระชนนี และเพืออุทศิ พระกุศลแก่
หม่อมแม้น ภาณุพนั ธุ์ ณ อยุธยา ชายาของพระองค์

สโมสรฟุตบอลจังหวัดชุมพร

ฉายา

ขุนพลกรมหลวง

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ
(19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 — 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466) ทรงเป็นต้นราชสกุล "อาภากร" เป็นพระราช
โอรสองค์ท ี 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และองค์ท ี 1 ในเจ้าจอมมารดาโหมด
พระองค์ทรงได้รบั สมัญญานามว่า "องค์บดิ าของทหารเรือไทย" พระองค์ทรงเป็นผูว้ างรากฐานการ
บริหารงานของกองทัพเรือ ทรงได้รบั การเชิดชูในหมูท่ หารเรือเรียกขานพระองค์วา่ "เสด็จเตีย" หรือ
"หมอพร" และ "พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย" ต่อมาในปี 2536 มีประกาศกองทัพเรือขนานพระนาม
พระองค์วา่ "พระบิดาของกองทัพเรือไทย" และในปี 2544 แก้ไขเป็น "องค์บดิ าของทหารเรือไทย"
ภายหลังจากการสินพระชนม์ของพระองค์ ได้มกี ารจัดสร้างศาลและอนุเสาวรียพ์ ลเรือเอก พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ รวมทังสิน 217 แห่งทัวประเทศ
ไทย เช่น โรงพยาบาลชุมพร อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร หรือที โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี เป็นต้น ซึงในวาระสุดท้ายของชีวติ พระองค์กไ็ ด้กราบบังคมลาออกจาก
ราชการ เพือพักผ่อนรักษาพระองค์ทจัี งหวัดชุมพร ทรงถูกฝนประชวรเป็นพระโรคหวัดใหญ่ สินพระชนม์
ที ตําบลทรายรี ในวันที 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 สิรพิ ระชนมายุได้ 43 พรรษา
สโมสรฟุตบอลจังหวัดเชียงราย

ฉายา

ช้างศึกมังราย

พญามังรายเป็นพระมหากษัตริยร์ ชั กาลที 25 แห่งหิรญ
ั นครราวเมือ พ.ศ. 1804 และต่อมาทรง
สร้างอาณาจักรล้านนาเมือ พ.ศ. 1839 จึงเป็นปฐมกษัตริยแ์ ห่งอาณาจักรดังกล่าวด้วย โดยเมืองหิรญ
ั
นคร มีศนู ย์กลางอยูแ่ ถบเขตอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
๑.๙ ตังตามชือสโมสร พบ ๒ สโมสร ดังนี
สโมสรฟุตบอลโอสถสภา เอ็ม–150 สระบุร ี

ฉายา พลังเอ็ม

"สโมสรฟุตบอลโอสถสภา" เริมก่อตังขึนในปี พ.ศ. 2520 ด้วยกระแสความนิยมของฟุตบอลไทย
และความสนใจในการสนับสนุนด้านกีฬาของโอสถสภาตลอดระยะเวลาทีผ่านมา โดยเกิดขึนจากการ
รวมตัวกันของพนักงานบริษทั โอสถสภา จํากัด ซึงส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยทีทํางานอยู่
ในบริษทั จึงถือเป็นจุดเริมต้นทีทําให้โอสถสภา หันมาสนใจในการร่วมพัฒนาศักยภาพวงการฟุตบอล
ไทย สโมสรฟุตบอลโอสถสภา ได้พฒ
ั นาทีมอย่างต่อเนือง หานักกีฬาและผูฝ้ ึกสอนมาร่วมสร้างทีมและ
พัฒนานักเตะทีมีคณ
ุ ภาพ จนสามารถสร้างผลงานเป็นทีมระดับแนวหน้าของประเทศ และได้ผ่านการเข้า
ร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในรายการต่างๆ มากมาย ป ัจจุบนั สโมสรฟุตบอลโอสถสภา ได้เปลียนชือ

เป็น "สโมสรฟุตบอลโอสถสภา เอ็ม-150 สระบุร"ี ภายใต้การสนับสนุนของเครืองดืมเอ็ม-150 และความ
ร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุร ี
สโมสรฟุตบอลกองเรือยุทธการ

ฉายา

เรือรบหลวง

ในอดีตกองทัพไทยไม่มกี ารจัดเป็น กองทัพบก กองทัพเรือ อย่างเช่นป ัจจุบนั หากยกทัพไปทาง
บกก็เรียกว่า ทัพบก และหากยกทัพไปทางเรือก็เรียกว่าทัพเรือ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้แบ่งฝ่ายทหารเรือออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑)กรมเรือพระทีนังและเรือหลวง ๒.)
เรือรบทีติดอาวุธ โดยต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้มกี ารจัดตังหน่วยทีมีหน้าทีควบคุมเฉพาะ
เรือรบขึนมาใหม่เรียกว่า “กองทัพเรือ” ขึนตรงต่อกระทรวงทหารเรือ ซึงได้เปลียนชือเป็น “กองเรือรบ”
และในทีสุดเป็น “กองเรือยุทธการ” จนถึงป ัจจุบนั ดังนันฉายา เรือรบหลวง จึงมาจากชือของสโมสรเดิม
๑.๑๐ ทีมาจากพืช ตังฉายาพืชทีมีในพืนทีนันๆ พบทังหมด ๓ สโมสร ดังนี
สโมสรฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียน

ฉายา

ชงโคสีม่วง

สโมสรฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียน เป็นสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย ของโรงเรียนกรุงเทพคริส
เตียนวิทยาลัย ป ัจจุบนั เล่นใน ดิวชิ นั 2 โดยสัญลักษณ์ประจําโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนคือดอกชงโค
ดังนันการตังฉายาจึงสะท้อนลักษณะเอกลักษณ์เด่นของทีมออกมาด้วย
สโมสรฟุตบอลจังหวัดอ่างทอง

ฉายา

นักรบรวงทอง

จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดทีอยูใ่ นภาคกลาง การทีได้ฉายา “นักรบรวงทอง” นันแสดงให้เห็นถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของการปลูกข้าว เนืองจากคําว่า “รวงทอง” หมายถึง ข้าว นอกจากนีตราประจํา
จังหวัดอ่างทองจะเป็นรูปอ่างทอง ในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าว จังหวัดอ่างทองเป็นทีราบลุ่ม มีลกั ษณะ
เป็นแอ่งรับนําภูมปิ ระเทศเหมาะแก่การเพาะปลูก ดวงตราของจังหวัดจึงเป็นรูปอ่างสีทองซึงหมายถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัด และในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าวซึงหมายถึงการทํานา อาชีพหลักของคน
ในภูมภิ าคนี
สโมสรฟุตบอลจังหวัดเพชรบูรณ์

ฉายา

นักสูเ้ มืองมะขามหวาน

มะขามหวานเป็นพืชเอกลักษณ์และพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์มาแต่ดงเดิ
ั มจนได้ชอว่
ื า
เมืองมะขามหวาน เมือเอ่ยถึงเมืองมะขามหวานประชาชนโดยทัวไปก็เข้าใจเป็นอย่างเดียวกันว่า
หมายถึง เมืองเพชรบูรณ์

๑.๑๑ ทีมาจากเครืองดนตรี เป็นการตังฉายาโดยนําเครืองดนตรีในท้องถินนันๆ มาตังฉายา
พบทังหมด ๑ สโมสร ดังนี
สโมสรฟุตบอลจังหวัดกาฬสินธุ์

ฉายา

โปงลางคะนอง

โปงลาง เป็นเครืองดนตรีประเภทเครืองเคาะหรือเครืองตี มีลกั ษณะคล้ายระนาดแต่แขวนใน
แนวดิง เป็นทีนิยมในภาคอีสาน บางท้องถินอาจเรียกว่า หมากกลิงกล่อม หมากขอลอ หรือ เกราะลอ(ผู้
เฒ่าผูแ้ ก่ในถินดงมูลอําเภอหนองกุงศรีเรียก "หมากเต๋อเติน") เป็นเครืองดนตรีประจําจังหวัดกาฬสินธุ์
๒. กลุ่มความหมายทีใช้ในการตังฉายาทีมสโมสรฟุตบอลภายในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วมีความหมาย
ในทางการสูร้ บสงคราม ดังนี
๒.๑ ความหมายทีเกียวกับนักสู้ นักรบ พบได้มากทีสุด ดังตัวอย่างต่อไปนี
สโมสรฟุตบอลจังหวัดกําแพงเพชร-นักรบชากังราว
สโมสรฟุตบอลจังหวัดพะเยา-ขุนพลอินทรียแ์ ห่งขุนเขา
สโมสรฟุตบอลจังหวัดตาก-นักรบพระเจ้าตาก
สโมสรฟุตบอลโคราช-นักรบทีราบสูง
สโมสรฟุตบอลจังหวัดฉะเชิงเทรา-ปลากัดนักสูแ้ ห่งลุ่มนําบางปะกง
๒.๒ ความหมายเกียวกับการฆ่า เช่น คําว่า พิฆาต ดังตัวอย่างต่อไปนี
สโมสรฟุตบอลจังหวัดนครพนม-เรือไฟพิฆาต
สโมสรฟุตบอลอุตรดิตถ์-ดาบหักพิฆาต
สโมสรฟุตบอลจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์-ต่อพิฆาต
สโมสรฟุตบอลนาด้วง เอฟซี-ค้างคาวพิฆาต
สโมสรฟุตบอลอํานาจเจริญ –มดพิฆาต
๒.๓ ความหมายทีแสดงให้เห็นถึงความยิงใหญ่ เช่น คําว่า มหา จ้าว จอม ราชันย์ พญา ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี
สโมสรฟุตบอลจังหวัดนครศรีธรรมราช-ราชันย์ทะเลใต้

สโมสรฟุตบอลจังหวัดราชบุร(ี ราชบุร ี มิตรผล เอฟซี)-ราชันมังกร
สโมสรฟุตบอลไทยฮอนด้า(ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง เอฟซี)-พญาอินทรี
สโมสรฟุตบอลเลยพิท เอฟซี-ชมพูมหากาฬ
สโมสรฟุตบอลจังหวัดตราดเอฟซี-ช้างขาวจ้าวเกาะ
๒.๔ ความหมายทีแสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจ ความไม่เกรงกลัว เช่น คําว่า เก่งกาจ คะนอง
ผยอง ลําพอง เป็นต้น
สโมสรฟุตบอลแพร่ ยูไนเต็ด-ม้าคะนองศึกแห่งลุม่ นํายม
สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรสงคราม-มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี เอฟซี(สมุทรสงคราม
บีทยี ู เอฟซี)-ปลาทูคะนอง
สโมสรฟุตบอลปราจีนบุร ี ยูไนเต็ด-ช้างศึกคะนอง
สโมสรฟุตบอลพนัสนิคม-ม้าลําพอง
สโมสรฟุตบอลจังหวัดภูเก็ต-โรนินแดนใต้
สําหรับคําว่า “โรนิน” หรือ “โรนิง” ในภาษาญีปุ ่นทีใช้เรียกซามูไรทีไร้สงั กัด ซึงซามูไรถือเป็น
บุคคลทีมีความเก่งกาจเป็นนับรบของประเทศญีปุ ่นหรือเปรียบเสมือนทหารของประเทศไทย
๒.๕ ความหมายทีแสดงให้เห็นถึงความดุรา้ ย ความอันตราย เช่น คําว่า ทมิฬ อันตราย พยัคฆ์
ดุ ร้าย เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี
สโมสรฟุตบอลบ่อทอง-หมูป ่าท มิฬ
สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ เอฟซี-กรูปรีอนั ตราย
สโมสรฟุตบอลมาบตาพุด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ระยอง-พยัคฆ์บรู พา
สโมสรฟุตบอลอุบล ยูเอ็มที เอฟซี-พยัคฆ์รา้ ยแห่งแม่นํามูล
สโมสรฟุตบอลโคราช ยูไนเต็ด-ไอ้กระทิงดุ
สโมสรฟุตบอลกรุงเทพมหานคร – กระทิงดุ

สรุปผลและอภิ ปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาฉายาสโมสรทีมฟุตบอลในประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงการตังฉายาโดย
ส่วนมากแล้วมีการเกียวเนืองกับวัฒนธรรม ความเชือ รวมถึงวิถชี วี ติ ของคนในท้องถินนันๆ แม้วา่ กีฬา
ฟุตบอลจะเป็นกีฬาของต่างประเทศแต่เมือเข้ามาอยูใ่ นสังคมใดๆ ก็ตามความเป็นเอกลักษณ์ทอ้ งถิน
นันๆ ก็สามารถหลอมรวมระหว่างความเป็นท้องถินและความเป็นสากลได้อย่างลงตัว แม้ชอของสโมสร
ื
จะมีความเป็นสากลอยูม่ าก เช่น จะมีคาํ ว่า เอฟซี (FC), ยูไนเต็ด (United) ต่อท้ายในชือเต็มหรือชือที
เป็นทางการของสโมสร แต่เมือเป็นฉายาแล้วกลับแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ หรือความเป็นท้องถินของ
สโมสรนันๆ ออกมาได้เป็นอย่างดี ทังวิถชี วี ติ ความเชือ ตํานาน การทําเกษตรกรรม รวมไปถึง
ประวัตศิ าสตร์ของชาติ
นอกจากนีการใช้คาํ ในการตังฉายาทีมสโมสรฟุตบอลนันจะมีลกั ษณะทีใช้คาํ ทีแสดงถึงความ
เก่งกาจ กล้าหาญ การสูร้ บ เหมือนดังที จิตติมา จารยะพันธ์ (๒๕๓๙, น.๕๙-๖๑) ได้ศกึ ษา “อุปลักษณ์
สงครามในข่าวกีฬาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย” ได้ศกึ ษาและพบว่า คนไทยมีฌานทัศน์ต่อกีฬาทีแข่งขัน
เป็นทีมว่ามีลกั ษณะความเป็นสงครามมากตรงลักษณะในการเอาชนะ นอกจากนียังพบว่ากีฬาทีเล่นเป็น
ทีม กีฬาทีมีลกั ษณะการแข่งขันทีกระทบกระทังกันมีการใช้ภาษาแสดงอุปลักษณ์สงครามในการบรรยาย
ข่าวในปริมาณทีมีความถีมากกว่ากีฬาทีไม่มลี กั ษณะกระทบกระทังกันขณะแข่งขัน แม้วา่ จะเป็นเพียง
การตังฉายามิใช่เป็นบทบรรยายกีฬาแต่กเ็ ป็นการแสดงให้เห็นส่วนหนึงของลักษณะกีฬาในมโนทัศน์ของ
คนไทยทีมีต่อกีฬาชนิดนี ซึงจะเห็นได้วา่ ต่างก็มองเห็นเป็นเรืองของสงคราม การต่อสู้ เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีการศึกษากีฬาชนิดอืนๆ ในแง่มุมดังกล่าวเพือเปรียบเทียบถึงความเหมือนและความ
แตกต่างของแต่ละชนิดกีฬา
๒. ควรศึกษาบทบรรยายของผูพ้ ากย์การแข่งขันฟุตบอลในขณะทีแข่งขันเพือแสดงให้เห็นถึง
แง่มุมอืนๆ ทีอาจจะพบได้และน่าสนใจมากยิงขึน
๓. ควรศึกษาในการตังฉายาสโมสรฟุตบอลในแนวทางอรรถศาสตร์ชาติพนั ธุโ์ ดยการสัมภาษณ์
คนในท้องถินเพราะอาจจะได้ขอ้ มูลทีน่าสนใจและละเอียดมากขึนกว่าเดิม
เอกสารอ้างอิ ง

จิตติมา จารยะพันธุ.์ อุปลักษณ์สงครามในข่าวกีฬาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย. อักษรศาสตร์
มหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (๒๔๓๙)

