
 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 335 ~ 

ค ำศัพท์เฉพำะกิจของวงกำรฟุตบอลในนิตยสำรสตำร์ ซอคเก้อร์ 
อภิวัฒน์ เดชเชียร 

นักศึกษาสาชาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งศึกษาถึงค าศัพท์เฉพาะกิจของวงการฟุตบอลในนิตยสารสตาร์ซอคเก้อร์ ซึ่ง

เป็นนิตยสารกีฬาฟุตบอลที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ค าศัพท์เฉพาะกิจของวงการฟุตบอลและอธิบายความหมายของค าศัพท์เฉพาะกิจดังกล่าว เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ลักษณะของการสร้างค าศัพท์เฉพาะกิจและความหมายของค าศัพท์
เฉพาะกิจในวงการฟุตบอล จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันของบุคคลทั้งในและ
นอกวงการฟุตบอล 

ผลการวิจัยเรื่อง ค าศัพท์เฉพาะกิจของวงการฟุตบอลที่ปรากฏในนิตยสารสตาร์ซอคเก้อร์  พบ
การใช้ค าศัพท์เฉพาะกิจของวงการฟุตบอลจ านวน 107 ค า จ าแนกตามลักษณะได้ 3 ประเภท โดย
เรียงล าดับจากมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ดังนี้ 1. การตั้งสมญานาม พบจ านวน 56 ค า สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การตั้งสมญานามที่ตั้งให้กับองค์กรกีฬา โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ตั้งจาก
ตรารูปสัญลักษณ์ของสโมสร และ ตั้งตามลักษณะเด่นของประเทศ 2) การตั้งสมญานามบุคคลในวงการ
ฟุตบอล  2. ค าศัพท์ที่ใช้ในเกมการแข่งขัน พบเป็นจ านวน 34 ค า ซึ่งค าศัพท์ที่พบนั้นล้วนเป็นค าที่
ปรากฏในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทั้งสิ้น เช่น กองกลาง ปีก  ไซด์โค้ง ล้ าหน้า 3.ลักษณะของค าศัพท์
เฉพาะกิจในวงการฟุตบอล ที่พบน้อยที่สุดคือ ค าส านวนใหม่ พบเป็นจ านวน 17 ค า การใช้ค าส านวน
ใหม่ของวงการฟุตบอลในนิตยสารนิตยสารสตาร์ ซอคเก้อร์ นั้น เป็นส านวนใหม่ที่เกิดจากผู้เขียน หรือ 
ผู้น าเสนอข่าวกีฬาฟุตบอล เรียกใช้ เป็นการน าค ามาเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าถึงความหมายที่ต้องการจะ
สื่อถึงค านั้น ๆ  

 
ค ำส ำคัญ : ค าศัพท์เฉพาะกิจ, วงการฟุตบอล, นิตยสารสตารซ์อคเก้อร์ 
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ABSTRACT 

This research aimed to study the technical words in the football association in 
the magazine “Star Soccer”. It was a magazine on the football sport which has been 
popular for a long time. The objective of this study was to analyze the technical words 
in the football association and to give definition of those technical words for the 
benefit of the learning of technical word building and the meaning of the technical 
words in football association which could assist the communication and could make 
both the people in and out the football association understand the language in the 
same direction. 

From the research result which had done on the technical words used in the 
football association and which appeared in the magazine “Star Soccer”, it could find 
107 technical words which could be categorized into three types sequencing from the 
most to the least as follows: 1. Codename creation – it found 56 words which could 
be divided into 2 types: 1) codename which was created for the sport organization. It 
was divided into 2 groups: one was from the club logo and the other was from the 
outstanding characteristic of the country 2) codename which was created for persons 
in football association 2. The technical words used in the football match. It found 34 
words all of which appeared in the football match such as “kong klang”, “Peek“. “Side 
Kong“, “Lam Na”, etc. 3. The characteristic of technical words which were found in 
football association the least was “the new expression”. Only 17 words were found. 
The new expressions in football association in the magazine “Star Soccer” were from 
the writer or the news presenter of the football games. They normally made up new 
expressions from the analogies in order to access the meaning of the word which they 
wanted to communicate. 

 
Keywords : the technical word, football society, the magazine “Star Soccer” 
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บทน ำ 
ภาษา เป็นสิ่งส าคัญต่อมนุษย์ เพราะภาษา

เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ภาษาเป็นสัญลักษณ์ที่
มนุษย์เป็นผู้ก าหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน เมื่อบุคคลในสังคมต่างมีอาชีพ สถานภาพ 
เพศ วัย ที่แตกต่างกัน จึงเป็นเหตุให้ภาษา มี
ลักษณะที่แตกต่างกันไปด้วย  

การติดต่อสื่อสารกันในวงการต่าง ๆ จึงมีการ
ก าหนดใช้ถ้อยค าเฉพาะกลุ่มขึ้น เพื่อติดต่อสื่อสาร
และเกิดความสะดวกและความเข้าใจที่ตรงกันกับ
บุคคลในกลุ่ม ด้วยเหตุนี้จึงเกิดภาษาเฉพาะกิจขึ้น 
เช่น ภาษาหนังสือพิมพ์ ภาษากฎหมาย ภาษาใน
วงการบันเทิง ภาษาในวงการฟุตบอล 

ในปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจกีฬาฟุตบอล
มากขึ้น จึงปรากฏการน าเสนอสาระเรื่องราวของ
วงการฟุตบอล ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งโทรทัศน์ สื่อ
สังคมออนไลน์  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร ก าร
น าเสนอเรื่องราวของวงการฟุตบอลให้เข้าถึงกลุ่ม
ผู้รับสาร ที่เป็นเป้าหมาย จึงท าให้เกิด ค าศัพท์
เฉพาะกิจขึ้น เพื่อให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจ
เรื่องราวได้ตรงกันและเกิดอรรถรสยิ่งข้ึน  

“นิตยสารสตาร์ ซอคเก้อร์” เป็นข่าวสารที่
น าเสนอเฉพาะเรื่องราวของวงการฟุตบอลที่มี
ระยะการเผยแพร่มายาวนานถึง 43 ปี จึงเป็น
เครื่องบ่งบอกว่าคนในวงการฟุตบอลให้ความ
สนใจต่อนิตยสารสตาร์ ซอคเก้อร์ เป็นอย่างมาก 
นิตยสารสตาร์  ซอคเก้อร์  เป็นนิตยสารกีฬา
ฟุตบอลที่น าเสนอ ข่าวของฟุตบอลในทวีปยุโรป
จากหลากหลายประเทศ ข่าวสารต่างๆของวงการ
ฟุตบอล เหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ 
รวมถึงการตอบกลับผู้อ่านที่ได้ส่งค าถามเข้ามา
ถามผู้เขียนเกี่ยวกับฟุตบอล ผู้เขียนจะตอบกลับ
ด้วยความเป็นกันเองกับผู้อ่านและมีการสร้าง

ค าศัพท์ เช่น การน าช่ือบุคคลในวงการฟุตบอลมา
ตั้งเป็นสมญานาม เจ้าชายหมาป่า ไอรถถัง ฉลาม
ขาว เป็นต้น หรือการที่น าค ามาเปรียบเทียบจน
เกิดเป็นส านวนใหม่ขึ้นมา เช่น แข้งกระดูกสันหลัง 
ยิงนกตกปลา ด้วยลีลาภาษา การใช้ค าต่าง ๆ เป็น
ที่ดึงดูดให้ผู้สนใจในด้านกีฬานั้นเข้ามาชมเป็น
จ านวนมาก จึงเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้นิตยสารสตาร์ 
ซอคเก้อร์ เป็นที่สนใจ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาและรวบรวมค าศัพท์เฉพาะกิจของวงการ
ฟุตบอล โดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษาค าศัพท์เฉพาะกิจ
ในวงการฟุตบอล จากนิตยสารสตาร์ ซอคเก้อร์ 
ในช่วงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 – 3 มกราคม 
พ.ศ. 2561 มาศึกษาจ านวน 32 เล่ม  ผลการวิจัย
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องของ
ค าศัพท์ในวงการฟุตบอลต่อไป 
 

วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ค าศัพท์เฉพาะกิจ ของ

วงการฟุตบอลในนิตยสารสตาร์ซอคเก้อร์ราย
สัปดาห์ 

2. เพื่อรวบรวมค าศัพท์เฉพาะกิจของวงการ
ฟุตบอลพร้อมอธิบายความหมาย 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจั ย เลือกศึกษา

วิเคราะห์และรวบรวมค าศัพท์เฉพาะกิจ จาก
นิตยสารกีฬาฟุตบอล สตาร์ซอคเก้อร์ เป็นเวลา 6 
เดือน  ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 3 
มกราคม พ.ศ. 2561 จ านวน 32 เล่ม 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการใช้ค าศัพท์เฉพาะ

กิจของวงการฟุตบอลในนิตยสารสตาร์ ซอคเก้อร์ 
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กลุ่มตัวอย่างคือ นิตยสารสตาร์ ซอคเก้อร์ จ านวน 
32 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึก
ข้อมูล ประกอบด้วย รายการค าศัพท์ในลักษณะ
ต่างๆที่ปรากฏในนิตยสารสตาร์ ซอคเก้อร์ การ
เก็บข้อมูล ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลจากข้อความที่ที่
ปรากฏในนิตยสาร สตาร์ซอคเก้อร์  โดยเก็บ
ข้อมูลค าศัพท์เฉพาะกิจของวงการฟุตบอลทุกค าที่
ปรากฏในนิตยสารไม่นับค าซ้ าและไม่พิจารณา
โฆษณาในนิตยสาร 
 

ผลกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่องค าศัพท์เฉพาะกิจของวงการ

ฟุตบอลในนิตยสารสตาร์ซอคเก้อร์รายสัปดาห์ 
ผู้วิจัยพบค าศัพท์เฉพาะกิจของวงการฟุตบอล
จ านวน 107 ค า ปรากฏลักษณะของค าศัพท์โดย
เรียงล าดับจากมากท่ีสุดถึงน้อยที่สุด ดังนี ้

1. การตั้งสมญานามพบจ านวน 56 ค า 
2. ค าศัพท์ที่ใช้ในเกมการแข่งขัน พบจ านวน 

34 ค า 
3. การใช้ส านวนใหม่ พบจ านวน 17 ค า 

 
1. กำรต้ังสมญำนำม 
สมญานามผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเรื่องค าศัพท์

เฉพาะกิจของวงการฟุตบอลในนิตยสารสตาร์ 
ซอคเก้อร์ราย พบการตั้งสมญานาม โดยสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การตั้งสมญานาม
ที่ตั้งให้กับองค์กรกีฬา และ ตั้งตามลักษณะเด่น
ของประเทศ 

1.1 กำรต้ังสมญำนำมที่ ต้ั งให้กับ
องค์กรกีฬำ พบข้อมูลอยู่ 2 ลักษณะ คือ  

1) ต้ังจำกตรำรูปสัญลักษณ์ของ
สโมสร คือ ตั้งสมญานามจากสัญลักษณ์ จากตรา

สโมสรฟุตบอล พบจ านวน 36 ค า ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

“นอกจากนั้น ยังลงมาในสนาม
เพื่อรับชุดแข่ง ไก่เดือยทอง พร้อมเบอร์ 10” 
(สตาร์ซอคเก้อร์ 2-8 พฤศจิกายน 2560: 9) 

ไก่เดือยทอง เป็นสมญานามของ
สโมสร ทอตนัมฮอต สเปอร์ ในประเทศอังกฤษ ที่
ได้สมญานามนี้เพราะมีตราสัญลักษณ์สโมสรเป็น
รูป ไก่ตัวผู้ที่มีเดือยแหลมคมเหยียบลูกฟุตบอล 
จึงได้ฉายาในภาษาไทยว่า ไก่เดือยทอง  

“เดวิด อันสาวิโธ โค้ชทอฟฟ่ี ยู-23 
แฮปปี้ได้คุมทีมชุดใหญ่ชั่วคราว” (สตาร์ซอคเก้อร์ 
2-8 พฤศจิกายน 2560: 10)  

ทอฟฟี่เป็นสมญานามของสโมสร 
เอฟเวอร์ตัน ในประเทศอังกฤษ ที่ได้สมญานามนี้ 
นั้นเพราะ ถนนกูดิสัน เคยมีโรงงานท าทอฟฟี่ของ 
คุณป้า Ma Bushell ช่ือว่า Mother Noblett’s 
อยู่แถวๆสนามนั้น แล้วเวลาก่อนแข่งจะมีการให้ 
Toffee girl จากร้านคุณป้ามาเดินแจกลูกอมให้
แฟนๆ ทดลองชิมเพื่อหลักการตลาด แจกไปแจก
มาก็กลายเป็นธรรมเนียมที่ต้องแจกมาจนถึง
ปัจจุบัน มีทั้งสาววัยรุ่น เด็กน้อย หรือแม้กระทั่ง
ตัวมาสคอตมาเดินแจกลูกอมให้แฟนๆ จึงเป็น
สมญานามของทีม “เอฟเวอร์ตัน” 

“ลงสนามได้ไม่ถึง 30 นัดบนเวที
ลีกรองของอังกฤษ กับ เจ้ำป่ำ” (สตาร์ซอคเก้อร์ 
19-25 ตุลาคม 2560:11)  

เจ้าป่า เป็นสมญานามของสโมสร 
นอตติงแฮมฟอเรสต์ ในประเทศอังกฤษ ที่ได้
สมญานามนี้เพราะ มีตราสัญลักษณ์ของสโมสร
เป็นรูปต้นไม้ข้างล่างเป็นเหมือนน้ าซึ่งสโมสรนี้เคย
ได้เป็นทีมอันดับ 1ของอังกฤษ จึงได้เป็น “เจ้า
ป่า” 
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“หญิงชรำ แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ทีมดัง
ในบุนเดสลีกา เยอรมัน” (สตาร์ซอคเก้อร์ 28-3 
มกราคม 2561: 10)  

หญิงชรา เป็นสมญานามของ
สโมสร แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ในประเทศเยอรมัน ที่ได้
สมญานามนี้เพราะสโมสร แฮร์ธ่า เบอลิน ได้อยู่
ในบุนเดสลีกา เยอรมัน มานาน แต่ก็ยังคงไม่ได้
แชมป์ จึงเรียกว่า “หญิงชรา” 

“เจ้าหนูรายนี้กลายเป็นจอมพัง
สถิติของ ห้ำงขำยยำ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น” 
(สตาร์ซอคเก้อร์ 19-25 ตุลาคม 2560: 13) 

ห้างขายยา เป็นสมญานามของ
สโมสร ไบเออร์ เลเวอคูเซ่น ในประเทศเยอรมัน 
ที่ได้รับสมญานามนี้เพราะ ไบเออร์ เป็นบริษัทจัด
จ าหน่ายยา 

2) ต้ังตำมลักษณะเด่นของประเทศ 
คือ ตั้งสมญานามจากสิ่งที่ โดดเด่นของแต่ละ
ประเทศ พบ 8 ค า ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

“มิเล่  เยตินัค เซ็งโดนทัพจิงโจ้
ตัดทิ้งนัดเจอญิ่ปุ่น-ไทย” (สตาร์ซอคเก้อร์ 31-6 
กันยายน 2560 :9)  

จิงโจ้เป็นสมญานามของประเทศ
ออสเตรเลีย ที่ได้สมญานามนี้เพราะประเทศ
ออสเตรเลีย มีจิงโจ้จ านวนมากจึงใช้จิงโจ้เป็น
สัญลักษณ์ของประเทศ 

“กองหลังชาว แซมบ้า ประสบ
ความส าเร็จเป็นแชมป์ยุโรป” (สตาร์ซอคเก้อร์ 7-
13กันยายน 2560: 9)  

แซมบ้ า  เ ป็ น สมญาน ามขอ ง
ประเทศบราซิล ที่ได้รับสมญานามนี้เพราะ แซม
บ้า เป็นแนวดนตรีและการเต้นร าชนิดหนึ่งของ
บราซิล  

“ได้รับการคาดหมายให้เป็นเสา
หลักของทีมชาติไวกิ้ง” (สตาร์ซอคเก้อร์ 31-6 
กันยายน 2560: 9)  

ไวก้ิง เป็นสมญานามของประเทศวี
เดน ที่ได้สมญานามนี้เพราะไวกิ้ง หมายถึง นักรบ
ซึ่งมีรากฐานมาจากสวีเดนจึงน ามาเป็นฉายาของ
ประเทศ  

1.2 กำรต้ังสมญำนำมบุคคลในวงกำร
ฟุตบอล คือ ตั้งสมญานามตามลักษณะเด่นหรือ 
ช่ือย่อตัวอักษรของบุคคลนั้น พบจ านวน 12 ค า 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้   

“ ไม่เพียงเท่านั้น ไอรถถัง ยังชอบเติม
เกมขึ้นหน้าเมื่อมีโอกาส (เซอัด โคลาซินัช)” 
(สตาร์ซอคเก้อร์ 31-6กันยายน 2560: 14)  

ไอรถถัง เป็นสมญานามของนักเตะช่ือ 
เซอัด โคลาซินัช ด้วยร่างกายที่บึกบึนและมีความ
รวดเร็วหนักหน่วงในการเข้าบอล จึงได้สมญานาม
นี้ 

“28 พฤษภาคมคือนัดอ าลาของ 
เจ้ำชำยหมำป่ำ(สตาร์ซอคเก้อร์ 31-6 กันยายน 
2560:14)  

เจ้าชายหมาป่า เป็นสมญานามของนัก
เตะ ฟรันเชสโก ตอตติ ที่ได้สมญานามนี้เพราะ 
ตอตติเล่นให้สโมสรเดียวตลอดอาชีพค้าแข้ง ซึ่ง 
สโมสรนั้นคือ โรม่า ท่ีมีฉายาว่า หมาป่า โดยที่เล่น
สโมสรโรม่าเพียงสโมสรเดียวจึงยกให้เป็นเจ้าชาย
ของโรม่า “เจ้าชายหมาป่า”  

“ส าหรับติ่ง CR7 ทั้งหลายก็จะจ าแม่น
เข้าไปอีกว่าบัลลงดอร์นั้นเป็นใน 5 ของเขาแล้ว” 
(สตาร์ซอคเก้อร์ 24-30 สิงหาคม 2560: 12) 

CR7 เป็นสมญานามของ คริสเตียโน่ 
โรนัลโด้  โดยย่อมาจากช่ืออักษรตัวแรกและ
หมายเลขหลังเสื้อท่ีเจ้าตัวใส่  
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“สามแนวรับ บีบีซียังไว้ใจได้เสมอ” 
(สตาร์ซอคเก้อร์ 21-27 กันยายน 2560: 13)  

บีบีซี  เป็นการเรียกตัวอักษรย่อของนัก
เตะสามคนได้แก่ โบนุชช่ี บาซาญี่ คิเอลลินี่ ซึ่ง
เรียกให้คุ้นหูและจดจ าได้ง่ายจึงเรียกบีบีซี 

“ฉลำมขำว เจอเก้น คลิ้นส์มันน์ อดีต
บุนเดสเทรนเนอร์ที่คุมทีมชาติเยอรมัน”(สตาร์
ซอคเก้อร์ 31-6กันยายน 2560: 9) 

ฉลามขาว  เป็นสมญานามของ เจอเก้น 
คลิ้นส์มันน์ ที่ได้สมญานามนี้เพราะ เมื่อยังเป็นนัก
เตะเล่นต าแหน่งกองหน้าและท าประตูได้อย่าง
มากมายจึงเปรียบเหมือนฉลามขาวที่ดุดัน  

 
2. ค ำศัพท์ท่ีใช้ในเกมกำรแข่งขัน 
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเรื่องค าศัพท์เฉพาะกิจของ

วงการฟุตบอลในนิตยสารสตาร์ซอคเก้อร์  พบ
ค าศัพท์ที่ใช้ในเกมการแข่งขันจ านวน 34 ค า     
ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

“นั่นเป็นเพราะการฝึกซ้อมอย่างหนักของ
อดีตมิดฟิลด์” (สตาร์ซอคเก้อร์ 21-27 ธันวาคม 
2560 : 30 )  

มิดฟิลด์ ต าแหน่งกองกลาง ซึ่งอยู่ระหว่าง
กองหน้าและกองหลัง มีหน้าที่ครอบครองบอล
และส่งบอลไปให้กองหน้า 

“เมสซี่ เพิ่งเข้ารับรางวัลรองเท้าทองค าหรือ
ดำวซัลโวสูงสุดของยุโรป” (สตาร์ซอคเก้อร์ 21-
27 ธันวาคม 2560 : 30) 

ดาวซัลโว คือ รางวัลส าหรับผู้เล่นที่ท าประตู
ได้มากท่ีสุดในยุโรป 

“ดาวยิงรายการชิงแชมป์ยุโรปยู-17 ด้วย
สถิติ7ประตูกับ2แฮดทริก” (สตาร์ซอคเก้อร์ 30-6 
พฤศจิกายน 2560 : 17) 

แฮดทริก คือ การที่ผู้เล่นท าคะแนนได้ 3 
ครั้งใน1การแข่งขัน 

“แต่เพลย์เมกเกอร์ดัตซ์ยังไม่ติดแม้แต่ท็อป
3” (สตาร์ซอคเก้อร์ 21-27 ธันวาคม 2560 : 8)  

เพลย์เมกเกอร์ คือ ตัวท าเกมในทางฟุตบอล
นั้นคือผู้เล่นตัวรุกที่มีหน้าที่ควบคุมเกมรุกของทีม
และมักจะมีส่วนในการจ่ายบอลเพื่อให้เพื่อนร่วม
ทีมท าประตู 

“หลายปีหลังมานี้ดูเหมือนว่ารางวัล บัลลงดอร์ 
จะออกห่างจากพรีเมียร์ลีกไปเรื่อยๆ” (สตาร์ซอค
เก้อร์ 21-27 ธันวาคม 2560 : 30 ) 

บัลลงดอร์ คือ รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม
แห่งปีของทวีปยุโรป 

“อัลเดรีย ปีร์โล่ อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลี
วัน 38 ปี ท่ีประกาศแขวนสต๊ัด” (สตาร์ซอคเก้อร์ 
21-27 ธันวาคม 2560 : 30) 

แขวนสตั๊ด คือ อ าลาอาชีพกีฬาฟุตบอล 
“ผมยิงฟรีคิกข้ามก าแพงหรือไม่ก็ไซด์โค้ง

อ้อมก าแพง” (สตาร์ซอคเก้อร์ 21-27 ธันวาคม 
2560 : 30)  

ไซด์โค้ง คือ การเตะด้วยข้างเท้า ไม่ใช่หลัง
เท้าแบ่งเป็น ข้างเท้าด้ายใน ไซด์โป้งข้างเท้าด้าน
นอก ไซด์ก้อย ผลที่ตามมาคือลูกบอลจะโค้ง 

“ไม่ใช่ลีกใหญ่ทุกลีกที่มีโกลไลน์” (สตาร์
ซอคเก้อร์ 21-27 ธันวาคม 2560 : 15) 

โกลไลน์ คือ เทคโนโลยีที่ถูกน ามาใช้เพื่อเป็น
การก าหนดว่าลูกฟุตบอลนั้นได้ข้ามผ่านเส้นประตู
ไปอย่างสมบูรณ์ ในการแข่งขันฟุตบอล 

“จังหวะส าคัญที่มีผลต่อเกม เช่น จุดโทษ 
ใบแดงหรือล้ ำหน้ำ” (สตาร์ซอคเก้อร์ 21-27 
ธันวาคม 2560 : 22) 



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 341 ~ 

ล้ าหน้า คือ การที่ผู้เล่นทีมฝ่ายรุกอยู่เหนือ
ทีมฝ่ายรับโดยที่ผู้เล่นทีมฝ่ายรุกนั้นขึ้นบุกเกินกว่า
ผู้เล่นทีมฝ่ายรับยืนอยู่ 

ปาวาร์ (เซนเตอร์แบ็ก วัย21ปี ของสตุ๊ดการ์ท) 
(สตาร์ซอคเก้อร์ 10-16 ตุลาคม 2560 : 21)  

เซนเตอร์แบ็ก คือ ต าแหน่งกองหลังตัวกลาง 
ที่คอยป้องกันการบุกของผู้เล่นทีมคู่ต่อสู้ 

แบ็กซ้ำยดาวรุ่งดวงใหม่ของ เยอรมัน (สตาร์
ซอคเก้อร์ 10-16 ตุลาคม 2560 : 10)  

แบ็กซ้าย คือ ต าแหน่งกองหลังฝั่งซ้าย 
 
3. ค ำส ำนวนใหม่ 
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเรื่องค าศัพท์เฉพาะกิจของ

วงการฟุตบอลในนิตยสารสตาร์ซอคเก้อร์ราย
สัปดาห์ พบค าส านวนใหม่จ านวน 17 ค า ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้

“ท าให้กรีซหยิบชิ้นปลำมันไปกินในอันดับ
สองของยุโรป (สตาร์ซอคเก้อร์ 21-27 ธันวาคม 
2560 : 33)  

หยิบช้ินปลามัน หมายถึง ทีมที่ดูจะไม่มีอะไร
ไม่ได้เก่งหรือเป็นทีมเต็งมากมายแต่กลับแสดง
ผลงานได้อย่างดีเยี่ยม 

“มาร์โก แวร์รัตติ ห้องเคร่ืองของเปแอสเช” 
(สตาร์ซอคเก้อร์ 7-13  พฤศจิกายน 2560 : 11) 

ห้องเครื่อง ความหมายในที่นี้คือ ผู้ เล่น
ต าแหน่งกองกลางท่ีคอยขับเคลื่อนทั้งเกมรุก และ 
เกมรับ 

“สานต่อความส าเร็จโดยมีพิคฟอร์ดเป็นแข้ง
กระดูกสันหลัง” (สตาร์ซอคเก้อร์ 7-13 พฤศจิกายน 
2560 : 13) 

แข้งกระดูกสันหลัง คือ ผู้เล่นท่ีเปรียบเสมือน
จุดศูนย์กลางของทีม 

“มีโอกาสยิงเพียบแต่ยิงนกตกปลำไปหมด
สุดท้ายเสมอกัน 0-0” (สตาร์ซอคเก้อร์ 17-23 
ตุลาคม 2560 : 9) 

ยิงนกตกปลา คือ ยิงไม่เข้ากรอบหรือท า
คะแนนไม่ได้ 

“อาร์เซน่อลกระชำกตัว อเล็กซองต์ ลากา
แซตต์” (สตาร์ซอคเก้อร์ 17-23 ตุลาคม 2560 : 19) 

กระชากตัว คือ การซื้อนักเตะจากอีกทีมหนึ่ง
เข้ามา 

“ในเดือน 2018 จะสามารถลงสนามแข่งขัน
เป็นปรำกำรด่ำนสุดท้ำยให้กับทีม” (สตาร์ซอค
เก้อร์ 17-23 สิงหาคม 2560 : 8) 

ปราการด่านสุดท้าย คือ ต าแหน่ง ผู้รักษา
ประตู ที่คอยป้องกันไม่ให้บอลผ่านเข้าประตู ซึ่ง
เป็นต าแหน่งสุดท้ายของฟุตบอล 

“ปราการหลังของกามาส คือหนึ่งในเสำหลัก
ของทีมชาติสเปน” (สตาร์ซอคเก้อร์ 7-13 
พฤศจิกายน 2560 : 18) 

เสาหลักของทีม ผู้เล่นคนส าคัญที่เป็นเหมือน
เสาหลัก 
 

อภิปรำยผล 
การวิจัยเรื่องค าศัพท์เฉพาะกิจของวงการ

ฟุตบอลในนิตยสารสตาร์ ซอคเก้อร์ ผู้วิจัยพบว่ามี
การใช้ค าสมญานามมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิยะพันธุ์ วัชระนุกุล (2553) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง สมญานามวงการกีฬาที่ปรากฏใน
หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน ระหว่างเดือน
กันยายน 2552 – มีนาคม 2553 ได้กล่าวไว้ว่า 
สมญานามนั้นมีองค์ประกอบด้วยกัน 13 ประเภท 
ซึ่งองค์ประกอบหลักที่เห็นได้ชัดนั้นคือลักษณะ
เด่น ตราสัญลักษณ์ สีของสัญลักษณ์นั้นๆ การที่
พบการใช้สมญานามในนิตยสารสตาร์ ซอคเก้อร์
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มากทีสุ่ดนั้นเพราะ การใช้สมญานาม มีลักษณะที่
ต่างจากภาษาท่ัวไป เพื่อที่จะให้จดจ าได้ง่าย จึงใช้
ลักษณะเด่น มาท าให้มีช่ือเรียกที่น่าสนใจ ท าให้ผู้
ที่เข้ามาอ่านจดจ าและนึกถึงบุคคลหรือสัญลักษณ์
นั้น ๆ เช่น ไอรถถัง คือสมญานามของนักเตะที่มี
รูปร่างสูงใหญ่ มีความหนาเปรียบดั่งรถถัง หรือ 
เมืองน้ าหอม ที่น าเอาจุดเด่นของประเทศมาใช้
เรียกเพื่อสื่อความหมายถึงประเทศฝรั่งเศสที่มี
เลื่องช่ือด้านน้ าหอมเป็นหลัก ส่วนการใช้ตรา
สัญลักษณ์ เช่น ปีศาจแดง คือ สมญานามของ
สโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มีตราสัญลักษณ์
เป็นรูปของปีศาจถือง่ามและสีของสโมสรนั้นคือสี
แดง   ซึ่งวิธีการใช้สมญานามนั้น พบว่ามีการใช้
ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ค าบอกสี รูปร่าง 
หรืออักษรย่อ เช่น CR7 คือสมญานามของ คริส
เตียโน่ โรนัลโด้ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ C และ R 
นั้นมาจากตัวอักษรน าของช่ือเขาและ หมายเลข 7 
คือ หมายเลขเสื้อของเจ้าตัวที่ใช้ใส่ลงแข่งขันซึ่ง
เป็นที่จดจ าของเหล่าคนที่สนใจฟุตบอลเป็นอย่าง
ด ีการที่น าค าเหล่านี้มาใช้นั้นอาจท าให้เห็นว่า ผู้ที่
คิ ด ค้ นส ร้ า ง ส มญานามนั้ น ใ ช้ ค ว าม รู้ แ ล ะ
ความสามารถด้านภาษาเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
และเพื่อท่ีจะสื่อความหมายถึงผู้อ่านได้อย่างลึกซึ้ง 
รองลงมาคือ ค าที่ใช้ในเกมการแข่งขันนั้น เป็นค า
ที่ใช้สื่อสารระหว่างเกมที่ก าลังแข่งขันซึ่งค าเหล่านี้
มักรับรู้ได้จากผู้บรรยายและนักเขียนได้กล่าวถึง 
เช่น ไซด์โค้ง เป็นการเตะลูกฟุตบอลด้วยด้านข้าง
ของเท้า ซึ่ งมักเห็นในเกมการแข่งขันอยู่ เป็น
ประจ า หรือค าว่า แฮดทริก คือการท าประตูด้วย
คนๆเดียว 3 ครั้งใน 1 เกมการแข่งขัน ซึ่งจะ
ปรากฏเฉพาะในกีฬาฟุตบอล ลักษณะของการ
สร้างค าที่ใช้ค าเฉพาะในเกมการแข่งขันกีฬาแต่ละ
อย่างจะมี ค าเฉพาะกิจของวงการ เช่น วงการ

กีฬาบาสเกตบอล(ค าศัพท์วงการบาสเกตบอล : 
ออนไลน์) ค าว่า Dunk (ดังค์) หมายถึง ท าแต้ม
โดยการจับลูกบาสยัดลงไปในห่วง กีฬากอล์ฟ 
(ค าศัพท์วงการกอล์ฟ : ออนไลน์) ค าว่า  Eagle 
(อีเกิล) หมายถึง การตีต่ ากว่าพาร์ของหลุมไป 2 
สโตร์ค เป็นการนับแต้มของกีฬากอล์ฟ กีฬามวย 
(ค าศัพท์วงการมวย : ออนไลน์) ค าว่า เข่าลอย 
หมายถึง กระโดดโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยเข่า กีฬาเทนนิส 
(ค าศัพท์วงการเทนนิส : ออนไลน์) ค าว่า Ace 
(เอส) หมายถึง ลูกเสิร์ฟที่ผู้รับไม่สามารถรับได้ใน
ส่วนของค าส านวนใหม่เป็นชนิดค าที่พบน้อยที่สุด 
ค าส านวนใหม่เป็นค าที่ปรากฏในนิตยสารสตาร์ 
ซอคเก้อร์ การใช้ส านวนใหม่นั้นช่วยเพิ่มอารมณ์
และความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านมากยิ่งขึ้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวริน แสงอาวุธ 
(2548) ที่ได้ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์ข่าวกีฬาฟุตบอล
ในหนังสือพิมพ์ข่าวกีฬาฟุตบอลช่วงปี พ.ศ.2546 
ทีก่ล่าวไว้ว่า การที่ใช้ส านวนเขียนข่าวนั้นมักจะใช้
ส านวนที่มีมาแต่เดิมและที่เกิดขึ้นมาใหม่ โดยที่
ผู้เขียนได้เปลี่ยนแปลงค าเพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาข่าว ซึ่งจะท าให้เนื้อหาข่าวนั้นมีความ
น่าสนใจยิ่งขึ้น ลักษณะอย่างที่ ศิวริน แสงอาวุธ 
พบในงานวิจัยนั้น ผู้วิจัยพบในนิตยสารสตาร์ ซอค
เก้อร์ เช่นเดียวกัน ดังนี้  ส านวนเดิมที่น ามาใช้ 
หยิบช้ินปลามัน หมายถึง คนที่ดูท่าทางนิ่งๆ 
เงียบๆ ดูเป็นคนซื่อ แต่เมื่อได้ลงมือท าอะไรแล้ว
ปรากฏว่าเป็นคนฉลาด มีความสามารถ ทาง
วงการกีฬาฟุตบอลได้น ามาใช้เป็นความหมายว่า 
สโมสรที่ดูไม่เก่งกาจหรือเป็นทีมเต็งแต่กลับแสดง
ผลงานได้อย่างดีเยี่ยม ในส่วนของ ส านวนใหม่ที่
เกิดขึ้น เช่น ยางแตก หมายถึง พลาดท่าแพ้ ตก
รอบ ซึ่งมีความหมายที่คล้ายคลึงกับ ส านวน เรือ
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ล่มเมื่อจอด หมายถึง ดีมาตลอด แต่กลับมาเสีย
ตอนปลาย  

 
สรุปผล 

การเรียนรู้ค าศัพท์เฉพาะกิจในวงการต่างๆมี
ความส าคัญและมีส่วนท าให้เข้าถึงศาสตร์ของ
วงการนั้นๆ ได้อย่างเข้าใจ จากการศึกษางานวิจัย
ค าศัพท์เฉพาะกิจของวงการฟุตบอลในนิตยสาร
สตาร์ ซอคเก้อร์ พบการตั้งสมญานาม ค าศัพท์ใน
เกมการแข่งขัน และ ค าส านวนใหม่ หากคน
ภายนอกได้ เ ข้ ามาอ่ านอาจจะไม่ เ ข้ า ใจถึ ง
ความหมายค าศัพท์ต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ทราบถึงที่มา
ที่ไป ดังนั้นจึงควรมีจัดเก็บรวบรวมค าศัพท์เฉพาะ
กิจทั้ งของวงการฟุตบอล  พร้อมทั้ งอธิบาย
ความหมายที่มาของศัพท์ เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้ที่
สนใจและผู้ที่อยู่นอกวงการได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อให้
เข้าใจถึงเรื่องราวของวงการฟุตบอล 
 

กิตติกรรมประกำศ 
งานวิจัยเรื่อง ค าศัพท์เฉพาะกิจของวงการฟุตบอล

ในนิตยสารสตาร์ ซอคเกัอร์ ส าเร็จได้ด้วยความ
อนุเคราะห์จากหน่วยงานและบุคคลที่ให้ข้อมูล 
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความคิดและก าลังใจ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปณิธาน บรรณาธรรม ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาช้ีแนะ 
และ ข้อคิดซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยมาโดย
ตลอด ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชา
ภาษาไทยที่ได้ให้ข้อช้ีแนะและให้ก าลังใจ จนท า
ให้วิจัยฉบับนี้ส าเร็จลง 

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทย
ซึ่งเป็นเจ้าของงานเขียน ข้อมูลเอกสารที่ได้กล่าว
นามในรายงานฉบับนี้ที่ได้มอบความรู้ แนวคิด
และข้อมูลซึ่ งเป็นประโยชน์อย่างมากในการ

ค้นคว้าวิจัยและเป็นส่วนส าคัญให้การวิจัยครั้งนี้
เสร็จสมบูรณ์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่องค าศัพท์เฉพาะกิจของ
วงการฟุตบอลในนิตยสารสตาร ์ซอคเก้อร์ ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี ้

1. รวบรวมค าศัพท์เฉพาะกิจของวงการ
ฟุตบอลพร้อมอธิบายความหมายและที่มาของ
ศัพท์ จัดท าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ 

2. ศึกษาถึงค าศัพท์เฉพาะกิจในวงการอื่น 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป 
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