การศึกษาสมญานามของทีมสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพของประเทศไทย
นายพงศกร เพงพิศ ๕๘๐๖๖๑๒๔๘๖
ในปจจุบัน ผลงานฟุตบอลของทีมชาติไทยในการแขงขันฟุตบอลระดับโลกนั้น ไดรับการยอมรับใน
วงกวาง มีการเลนที่เ ปนระบบ ทัก ษะของนักเตะยอดเยี่ยม และมีระบบการจัดการที่เ ปนมืออาชีพมากขึ้น
ฝเทาของแขงเลือดสยามในชวง ๔-๕ ปที่ผานมา ทําใหเกิดกระแส ‘ชางศึกฟเวอร’ ขึ้นมาในกลุมแฟนฟุตบอล
และประชาชนชาวไทย (ฟุตบอลไทย! ฝงลึกในหัวใจ กีฬาทรงอิทธิพลแหงป, ๒๕๕๘) มีฐานแฟนบอลหนาใหม
ทั้ง รุน เล็ก รุนใหญ เพิ่ม ขึ้ นเป นจํานวนมาก เหลา นี้ชวยโหมกระแส ‘ที ม ไทยจะไปบอลโลก’ ใหก ลับ มา
มีความหวังอีกครั้งหนึ่ง
แตจะปฏิเสธไมไดเ ลยวาเบื้องหลังความสําเร็จของ ‘ทีมชาติไทย’ ในปจจุบัน สวนหนึ่งมาจากการ
แข ง ขั น ของนานาสโมสรในระบบฟุ ต บอลลี ก ความเป น มื อ อาชี พ ของแต ล ะสโมสรในประเทศไทย
เปนปจจัยสําคัญที่ชวยผลักดันให ทีมชาติไทย มีความแข็งแกรงในระดับนานาชาติ การฟาดฟนห้ําหั่นกันของ
บรรดาทีมชั้นนํา ผลักดันใหนักเตะตองแขงขันกันอยูเสมอ สงผลใหทีมชาติมีผลงานที่ยอดเยี่ยมตามไปดวย
กีฬาฟุตบอลเขามาเปนสวนหนึ่งในหนาประวัติศาสตรของประเทศไทยในชวงราวๆพุทธศักราช ๒๔๔๐
เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ไดรับโอกาสในการเปนนักเรียนทุนหลวง เดินทางไป
ศึก ษาเลาเรียนที่ป ระเทศอัง กฤษร วมกับ พระราชโอรสของ รัชกาลที่ ๕ แลวจึง ไดนํากีฬาฟุตบอล หรือ ที่
ประชาชนเรียกกันในสมัยนั้นวา “หมากเตะ” เขามาเผยแพรในราชอาณาจักรสยาม แตการแขงขันอยางเปน
ทางการนั้น เกิดขึ้นภายหลังจากนั้นเปนเวลาถึง ๒ ป โดยหนังสือพิมพบางกอกไทม (Bangkok Times) ฉบับ
ภาษาอังกฤษ ประจําวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๔๓ ตีพิมพบทความความยาว ๕ บรรทัด โดยมีใจความ
วา การแขง ขันฟุตบอลตามขอบังคับ ของสมาคมจะมีขึ้นในบายของวันเสาร ซึ่ง เปนการแขงขันกันระหวาง
บางกอก กับ ศึกษาธิการ ณ คิงสคอลเลจ หรือ โรงเรียนราชวิทยาลัย (จิรัฏร จันทะเสน, ๒๕๔๓, น.๓-๔)
หลังจากนั้นเปนเวลาไมนานระบบลีกฟุตบอลของประเทศสยามคอยๆเปนรูปเปนรางขึ้นมา โดยเกิดขึ้น
ครั้งแรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชประสงคใหจัดการแขงขันฟุตบอลระดับ
สโมสรระหวางทหาร ตํารวจ และเสือปา เพื่อชิงถ วยทองที่พระองคทรงพระราชทานใหเปนรางวัลแกทีม ที่
ชนะเลิศ หรือที่ราษฎรทั่วไปเรียกกันวา “ฟุตบอลหนาพระที่นั่ง” โดยมีสโมสรสงเขารวมการแขงขันจํานวน
๑๒ ทีม ประกอบไปดวย นักเรียนนายรอยทหารบก, นักเรียนนายเรือ, นักเรียนตํารวจภูธร, นักเรียนสารวัต,
กรมนักเรียนเสือปาหลวง, เสือปาเสนากลาง, เสือปากองพันพิเศษ รักษาพระองค, กรมเสือปาราบหลวง รักษา
พระองค, กรมพรานหลวง รักษาพระองค, กรมเสือปามาหลวง รักษาพระองค, กรมทหารมหาดเล็ก และ
กรมทหารรักษาวัง (จิรัฏร จันทะเสน, ๒๕๔๓, น.๑๖-๑๗)

ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไป ฟุตบอลไมไดแขงขันกันเพื่อความเปนเลิศในดานทักษะการกีฬาเพียงอยางเดียว
แต ไ ด พั ฒ นามาเป น รู ป แบบอาชี พ โดยในป พ.ศ. ๒๕๓๙ สมาคมกี ฬ าฟุ ต บอลแห ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ปรับปรุงระบบการแขงขันเขาสูความเปนสากล และกอตั้งฟุตบอลลีกสูงสุด ขึ้น ซึ่ง มี
สโมรสรเขารวมแขง ขันในครั้ง แรกที่ ๑๐ ทีม กอนที่จะเพิ่มเปน ๑๒ ทีม ในเวลาถัดมา (ไทยลีก , วิกิพีเดีย
สารานุ ก รมเสรี ) โดยในป จ จุ บั น ระบบลี ก อาชี พ แห ง ประเทศไทยเดิ น ทางเข า สู ฤ ดู ก าลแข ง ขั น ๒๕๖๐
โดยประกอบไปดวย โตโยตา ไทยลีก หรือ T1, เอ็มรอยหาสิบแชมเปยนชิพ ไทยลีก ๒ หรือ T2, ยูโร เคก ลีก
โปร ไทยลีก ๓ หรือ T3 และยูโร เคก ลีก ไทยลีก ๔ หรือ T4
ฟุตบอลกับสมญานามในวงการนับวาเปนของที่คูกันมาเนิ่นนาน ชื่อผูจัดการทีม นักฟุตบอลระดับ
ซูเปอรสตาร ฉายาของทีมแตละชาติก็มีใหเห็นกันอยางมากมายและแตกตางกันออกไป และแนนอนวาในระดับ
ลีกอาชีพของประเทศไทย แตละสโมสรก็ไมพลาดที่จะมีสมญานามประจําทีมเชนเดียวกัน บางก็เปนสมญานาม
ที่ตั้งขึ้นมาเองโดยประธานสโมสร บางก็เปนสมญานามที่กลุมแฟนบอลประจําทีมรังสรรคขึ้นมาใชเรียกทีมรัก
ของตั ว เอง การตั้ ง ชื่ อ สมญานามประจํ า ที ม สโมสรในการแข ง ขั น ระดั บ ลี ก อาชี พ ของประเทศไทย
จึงมีความหลากหลายและที่มาหลายประการ
วัตถุประสงคของการศึกษา
๑. เพื่อศึกษาวิธีการที่ใชในการตั้งสมญานามของทีมสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพของประเทศไทย
๒. เพือ่ ศึกษาที่มาสมญานามของทีมสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพของประเทศไทย
๓. เพื่อ ศึก ษาวัฒ นธรรมและความเชื่อ ที่ส ะทอนจากสมญานามของทีม สโมสรฟุ ตบอลในลีก อาชี พ
ของประเทศไทย
ขอบเขตของการศึกษา
๑. ศึกษาเฉพาะสมญานามของทีม สโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพของประเทศไทย ไดแก โตโยตา ไทยลีก
หรือ T1, เอ็มรอยหาสิบแชมเปยนชิพ ไทยลีก ๒ หรือ T2, ยูโร เคก ลีก โปร ไทยลีก ๓ หรือ T3 และยู
โร เคก ลีก ไทยลีก ๔ หรือ T4 ในฤดูกาล ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เทานั้น
๒. ศึกษาความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔
ผลการศึกษา
จากการศึก ษา พบวา สามารถแบง ที่ม าของการตั้ง สมญานามทีม สโมสรฟุตบอลในลีก อาชีพของ
ประเทศไทย ไดทั้งสิ้น ๖ ชนิด ดังนี้

๑.๑ สัตว การตั้งสมญานามโดยมีที่มาจาก “สัตว” สามารถพบเห็นไดเปนจํานวนมาก แมกระทั่งทีม
สโมสรฟุตบอลในลีกการแขงขันตางประเทศก็นิยมเชนเดียวกัน โดยสมญานามทีมสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพ
ของประเทศไทยที่มีที่มาจากสัตว มีจํานวนทั้งสิ้น ๓๑ ชื่อ มีตัวอยางดังตอไปนี้
สโมสรฟุตบอลเชียงราย ยูไนเต็ด สมญานามคือ กวางโซงมหาภัย
“กวางโซง” คือ ดวงตัวผูช นิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ ลําตัวมีสีตั้งแตสีน้ําตาลอมแดงจนถึงเกือบดํา ที่หลังมี
เขายาวเปนจะงอย งอกไปทางดานหนาและโคงลง ปลายเปน 2 แฉก ที่สวนหัวมีเขาเล็กๆ ยื่นออกไปเปนเขา
เดี่ยว โคง ขึ้นคลายนอแรด ปลายแยกเปน 2 แฉกเชนเดีย วกัน คนไทยนิยมนํา “กวางโซง ” มาตอสูกั น
โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ที่มีการแขงขันชนกวาง สืบเนื่องกันมาเปนประเพณีคลายคลึงกับการ “ชนไก” หรือ
“ปลากั ด ” ทํ า ให “กว า งโซ ง มหาภั ย ” กลายมาเป น สั ญ ลั ก ษณ แ ห ง การแข ง ขั น ความเป น นั ก สู และ
ความอันตรายของทีมสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด ซึ่งเปนทีมจากภาคเหนือของประเทศไทย
สโมสรฟุตบอลสมุทรสงคราม อาร แอรไลน สมญานามคือ ปลาทูคะนอง
“ปลาทู ” คื อ ปลาชนิ ด หนึ่ ง ที่ ป ระชาชนชาวไทยนิ ย มนํ า มาประกอบอาหารหรื อ รั บ ประทาน
“โดยวากันวา ปลาทูที่อรอยที่สุดในประเทศไทยตองยกอันดับ หนึ่ง ใหกับ ปลาทูแมกลอง หรือปลาทูจ าก
สมุทรสงคราม” (ปลาทูแมกลอง ของอรอยสมุทรสงคราม, ๒๕๕๖) มีลําตัวแปนยาวเพรียว ตาโต ปากกวาง มี
ความยาวประมาณ ๑๔-๒๐ เซนติเมตร โดยแหลงที่ไดชื่อวามีปลาทูชุมและอรอยอยูที่ จังหวัดสมุทรสงคราม
อีกทั้งคําวา “คะนอง” ยังแสดงใหเห็นถึงอาการราเริง คึก ลําพอง (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๔) จึงเปนที่มา
ของสมญานาม “ปลาทูคะนอง” ของทีมสโมสรสมุทรสงคราม อาร แอรไลน ที่พรอมจะทําการแขงขันกับทีม
อื่นๆใน
ลีกอาชีพของประเทศไทย
สโมสรฟุตบอลขอนแกน สมญานามคือ ไดโนเสารพิฆาต
“ไดโนเสาร” คือ สัตวเลื้อยคลานขนาดยักษที่เชื่อวาเคยอาศัยอยูในโลกเมื่อหลายลานปกอนที่จะสูญ
พันธไปหมด เหลือไวแตเพียงซากดึกดําบรรพหรือที่เรียกกันวา “ฟอสซิล” เทานั้น เรื่องราวของไดโนเสารใน
ประเทศไทยนั้นเริ่มตนที่ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน โดยนายสุธรรม แยมนิยม อดีตนักธรณีวิทยาของ
กรมทรัพยากรธรณี คนพบซากดึกดําบรรพของไดโนเสาร ขณะสํารวจแรยูเรเนียม บริเวณหวยประตูตีหมา
จึงเปนที่มาของพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง ณ จังหวัดขอนแกน สงผลให ไดโนเสารถือเปนอีกหนึ่งสัญลักษณ
ของจัง หวัดขอนแกน อีก ทั้งคําวา “พิฆาต” แสดงใหเห็นถึง การฆา หรือ ทําลายลาง (ราชบัณฑิตยสถาน,
๒๕๕๔) นํามาสูที่มาของสมญานาม “ไดโนเสารพิฆาต” ของทีมสโมสรขอนแกน

๑.๒ สถานที่ การตั้งสมญานามโดยมีที่มาจาก “สถานที่” ไมวาจะเปนสถานที่สําคัญประจําทองถิ่น
ประจําจังหวัด ประจําภูมิภาค ฯลฯ ลวนเปนสิ่งที่นิยมและมักจะถูกนํามาเปนสวนหนึ่งของฉายาประจําทีม
โดยสมญานามทีมสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพของประเทศไทยที่มีที่มาจากสถานที่ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๙ ชื่อ
มีตัวอยางดังตอไปนี้
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ด สมญานามคือ ปราสาทสายฟา
บุรีรัมยเปนจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยูในเขตอีสานใต หางจากกรุงเทพ ๑๔๐ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตทิศ
เหนือติดกับจังหวัดขอนแกน และจังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสุรินทร ทิศใต ติดตอกับ
จังหวัดปราจีนบุรี และทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดนครราชสีมา พื้นที่สวนใหญของจังหวัดบุรีรัมยเรียกได วา
เปน ป า ประมาณ ๑,๗๕๐ ไร (ธรรมรั ตน ทองเรือ ง, ๒๕๕๔, น.๑๑๕) โดยจั ง หวัด บุรี รัม ยไ ดชื่ อว า
“เมื อ งปราสาทหิ น ” เพราะมี ป ราสาทหิ น สมัย ขอมหลายแห ง ด วยกั น ปราสาทหิ นที่ โ ด ง ดั ง ที่ สุ ด ได แ ก
“ปราสาทหินพนมรุง” ผนวกดวยคําวา “สายฟา” ที่สื่อใหเห็นถึงความรวดเร็วและรุนแรง จึงเปนที่มาของ
สมญานาม “ปราสาทสายฟา” ของทีม สโมสรบุรีรัม ย ยูไนเต็ด ที่ถือไดวาเปนทีมระดับชั้นนําของลีกสูงสุด
ในประเทศไทย
สโมสรฟุตบอลเชียงใหม สมญานามคือ พยัคฆลานนา
“ลา นนา” คื ออาณาจัก รเกา แก ที่มี ดินแดนตั้ง อยู บ ริ เ วณภาคเหนื อของประเทศไทยในปจ จุบั น
โดยที่ธวัชชัย ปทุมลองทอง (๒๕๔๒, น.๑๒) ระบุเอาไววา เชียงใหมเปนศูนยกลางของอาณาจักรลานนาไทย
ในอดีตเคยตกเปนเมืองขึ้นของพมาจนพระเจาตากสินมหาราชทรงตีนครเชียงใหมไดจึงตกเปนประเทศราช
ทําใหวัฒนธรรมตางๆของเชียงใหมในปจ จุบัน ยังคงสืบ ทอดและสงตอเอกลักษณมาจากอาณาจักรลานนา
ทีมสโมสรเชียงใหมจึงนําคําวา “ลานนา” มาใชเปนสวนหนึ่งในสมญานามของทีมโดยมีชื่อวา “พยัคฆลานนา”
สโมสรฟุตบอลบิ๊กแบง จุฬาฯ ยูไนเต็ด สมญานามคือ เสือสามยาน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนมหาลัยที่ตั้งอยูใจกลางกรุงเทพโดยมีอาณาเขตติดตอกับสี่แยก ๒ แหง
ไดแก แยกสามยาน และแยกปทุมวัน ดังนั้นเมื่อกลาวถึงคําวา “สามยาน” จึงเปนที่รูกันในหมูประชาชนวา
สามารถอนุมานไดถึง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจวบกับการที่ สโมสรบีบีซียู เปนพันธมิตรกับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จึง ทําใหส โมสรฟุตบอลบิ๊ก แบง จุฬาฯ ยูไนเต็ด นําคําวา “สามย าน” มาเปนสวนหนึ่ง ของ
สมญานามประจําทีม โดยมีชื่อวา “เสือสามยาน”
"ปราสาทสายฟา" บุรีรัมย ยูไนเต็ด
ที่มา : https://www.buriramunited.com/

๑.๓ อาชีพ การตั้งสมญานามโดยที่มีที่มาจาก อาชีพ กลุมทุน บริษัท รัฐวิสาหกิจ ขาราชการตางๆ
โดยสมญานามทีมสโมสรฟุตบอลในลีก อาชีพของประเทศไทยที่มีที่ม าจากกลุมนี้ มีจํานวนทั้ง สิ้น ๑๑ ชื่อ
มีตัวอยางดังตอไปนี้
สโมสรฟุตบอลการทาเรือ สมญานามคือ สิงหเจาทา
ทีมสโมสรการทาเรือ กอตั้งขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๕๑๐ ใชชื่อวา สโมสรฟุตบอลการทาเรือแหง
ประเทศไทย โดยมี พลตรี ประจวบ สุนทรางกูร ผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย (ตําแหนงในขณะนั้น)
เปนนายกสโมสร และเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ ในการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลของการทาเรือแหงประเทศไทย
(สโมสรฟุตบอลการทาเรือ, วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) โดยคําวา “เจาทา” ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔) ให
ความหมายเอาไววา เจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่ควบคุมและตรวจตราการเดินเรือ การใชเรือ การจอดเรือ
รองนํ้า ทางเดินเรือ และกิจการทาเรือ คํานี้จึงเกิดขึ้นมาจากหนวยงานการทาเรือแหงประเทศไทยและสงผลให
ทีมสโมสรฟุตบอลการทาเรือไดนําคําวา เจาทา มาใชและกลายเปนสมญานามที่มีชื่อวา “สิงหเจาทา”
สโมสรฟุตบอลซุปเปอร พาวเวอร สมุทรปราการ สมญานามคือ เดอะพาวเวอร
ในอดีตสโมสรฟุตบอลซุปเปอร พาวเวอร สมุทรปราการ เคยใชชื่อในการแขงขันมาแลวจํานวนหลาย
รายชื่อ ไดแก สโมสรฟุตบอลโอสถสภา, สโมสรฟุตบอลโอสถสภา เอ็มรอยหาสิบ สระบุรี กอนที่จะทําการ
เปลี่ยนชื่อมาเปนสโมสรฟุตบอลซุปเปอร พาวเวอร สมุทรปราการ เนื่องจากทางโอสถสภาไดโอนสิทธิ์การทํา
ทีม ให กับ ทาง บริษั ท ซุป เปอรพาวเวอร จึ ง ทํา ใหส มญานามของที ม เปลี่ยนจาก “พลั ง เอ็ ม ” กลายเป น
“เดอะพาวเวอร” ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพลังและสื่อใหเห็นถึงกลุมบริษัทของเจาของทีมคนใหม
สโมสรฟุตบอลแอรฟอรซ เซ็นทรัล สมญานามคือ อินทรีทัพฟา
สโมสรฟุตบอลแอรฟอรซ เซ็นทรัล เริ่มกอตั้ง ในป พ.ศ. ๒๔๘๙ ขณะนั้น จอมพลอากาศ เฉลิม
เกียรติ วัฒนางกูร เปนผูบัญชาการทหารอากาศ และสนับสนุนใหมีสโมสรฟุตบอลขึ้น โดยลงแขงในลีกฟุตบอล
อาชีพโดยใชชื่อวา สโมสรฟุตบอลทหารอากาศ คําวา “ทัพฟา” สื่อถึง ทหารอากาศ ราชบัณฑิตยสถาน
(๒๕๕๔) ยังใหความหมายของคําวา “ลูกทัพฟา” เอาไววา ทหารอากาศ ผนวกกับคําวา “อินทรี” ซึ่งเปนนก
ชนิดหนึ่งซึ่งสัญลักษณแหงความสูงสงและเปนหนึ่งในเจาแหงเวหา สงผลใหสมญานามของ ทีมสโมสรฟุตบอล
แอรฟอรซ เซ็นทรัล มีชื่อวา “อินทรีทัพฟา”

"อินทรีทัพฟา" แอรฟอรซ เซ็นทรัล
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/สโมสรฟุตบอลแอรฟอรซเซ็นทรัล

๑.๔ ตํานานหรือประวัติศาสตร การตั้งชื่อสมญานามโดยมีที่มาจาก ตํานานตางๆ เรื่องเลา นิทาน
รวมไปถึงเรื่องราวใน พงศาวดาร หรือประวัติศาสตร โดยสมญานามทีมสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพของประเทศ
ไทยที่มีที่มาจากกลุมนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๗ ชื่อ มีตัวอยางดังตอไปนี้
สโมสรฟุตบอลเมืองทอง ยูไนเต็ด สมญานามคือ กิเลนผยอง
“กิเ ลน” เป นสั ตว ในเทพนิย ายของจี น มี รูป รา งเหมื อนกวาง แต มีเ พีย งเขาเดีย ว หางคลา ยวั ว
หัวเหมื อนมัง กร ตี นเปน กีบ เหมื อนมา เกิด จากธาตุ ทั้ง ห ามารวมตัว กัน ได แก ดิน น้ํ า ไฟ ไม และโลหะ
แตท วา กิเลนในแบบไทยมีลัก ษณะแตกตางออกไปบางคือมี ๒ เขา มีกนก และเครื่องประดับในแบบไทย
โดยกิเลน ถือวามาเปนอันดับหนึ่งในบรรดาเหลาสรรพสัตวทั้งหลาย รวมไปถึงยังเปนสัญลักษณของคุณงาม
และความดี และเมื่ อ ผนวกด ว ยคํ า ว า “ผยอง” ซึ่ ง มี ค วามหมายว า ลํ า พอง, เย อ หยิ่ ง , ฮึ ก เหิ ม
(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๔) จึงกลายมาเปนสมญานามของยอดทีมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดทีมหนึ่งใน
วงการฟุตบอลไทย
“กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด
สโมสรฟุตบอลสีหมอก สมญานามคือ มาสีหมอก
ทีมสโมสรสีหมอก เปนทีมสํารองของทีมสโมสรสุพรรณบุรี ตั้งอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี และโลดแลนอยู
ในลี ก ระดั บ ๓ ของประเทศไทย โดยชื่ อ ของสโมสรนั้ น ตั้ ง ขึ้ น มาจากนามเรี ย กขานทางวิ ท ยุ ข อง
“วราวุธ ศิลปอาชา” ซึ่งเปนประธานสโมสรสุพรรณบุรี ที่สําคัญ สีหมอกยังเปนชื่อเรียกของ มาคูใจขุนแผน
ซึ่ ง มี ที่ ม าจากวรรณกรรมที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มในวงกว า งและเป น สั ญ ลั ก ษณ คู เ มื อ งสุ พ รรณฯ อย า ง
“เสภาขุนชางขุนแผน” อีกดวย
สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี สมญานามคือ ชางศึกยุทธหัตถี
ยุทธหัตถี คือการทําสงครามบนหลังชางตามประเพณีโบราณ ไดรับ สืบทอดมาจากวัฒ นธรรมของ
ชนชาติอินเดีย โดยจะนิยมใชชางที่กําลังตกมัน ดุราย โดยที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเปนสถานซึ่งเกิดเหตุการณ
สําคัญ ทางประวัติศาสตรของบรรพบุรุ ษชาวสยามในอดีตขึ้น เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทํา
ยุทธหัตถี และพิชิตพระมหาอุปราชามังสามเกียต ณ อําเภอดอนเจดีย (ยุทธหัตถี , วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
จึงเปนที่มาของสมญาณาม “ชางศึกยุทธหัตถี” ของสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เพื่อความฮึกเหิม เพื่อเกียรติ
และเพื่อชัยชนะในการแขงขัน

"กิเลนผยอง" เมืองทอง ยูไนเต็ด
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/สโมสรฟุตบอลเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ด

๑.๕ วั ฒ นธรรมหรือ ประเพณี การตั้ง ชื่ อสมญานามโดยมีที่ ม าจากวั ฒ นธรรมหรือประเพณีที่ มี
ความสําคัญและโดดเดนประจําจังหวัด หรือภูมิภาค โดยสมญานามทีมสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพของประเทศ
ไทยที่มีที่มาจากกลุมนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น ๔ ชื่อ มีตัวอยางดังตอไปนี้
สโมสรฟุตบอลลําปาง สมญานามคือ รถมามรกต
หากจะพูดถึงจังหวัดลําปาง สิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไมไดเลยก็คือ “รถมา” ซึ่งถือวาเปนวัฒนธรรมที่อยู
คูบานคูเมืองลําปางมาอยางชานาน ประวัติความเปนมาของรถมาในจังหวัดลําปางจากคําบอกเลาและบันทึก
ของเจาบุญสง ณ ลําปาง อดีตนายกสมาคมรถมาคนที่ ๒ ของจัง หวัดลําปาง ซึ่งอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๗ ไดรวบรวมไวมีใจความวา
“รถมาเริ่มเขามาในจังหวัดลําปางเมื่อประมาณแปดสิบกวาปที่แลว รถมาคันแรกคาดวาเปน
ของเจาบุญวาทยวงศมานิตย เจาผูครองนครลําปางองคสุดทายซึ่งไดซื้อมาจากจังหวัดกรุงเทพฯ โดย
วาจางแขกมาเปนสารถี และตอมารถยนตในในกรุงเทพฯ ไดมีเพิ่มมากขึ้น รถมาจากกรุงเทพฯจึงได
เริ่มอพยพมาในลําปางมากขึ้น และกระจัดกระจายไปตามจังหวัดตางๆ เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ,
จังหวัดนครราชสีมา , จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร และจังหวัดนาน ภายหลังพบวามี
เพียงจังหวัดลําปางเทานั้นที่นํารถมามาใชอยางแพรหลาย สวนจังหวัดอื่นๆรถมาไดหมดความนิยมไป
โดยไมทราบสาเหตุ”(ประวัติเมืองรถมา, ๒๕๕๙)
ทําใหในเวลาถัดมาจวบจนถึงปจจุบันลําปางจึงไดชื่อวาเปน เมืองรถมาของประเทศไทย ผนวกเขากับ มรกต
ซึ่งเปนสัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณเปนมงคล ทั้งสองสิ่งนี้จึงนํามาสูสมญานามประจําทีมสโมสรฟุตบอล
ลําปางที่มีชื่อวา “รถมามรกต”
สโมสรฟุตบอลอางทอง สมญานามคือ นักรบรวงทอง
“รวง” ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔) ใหความหมายเอาไววา ชอ (ใชแกขาว), ลักษณนาม เชน ขาวรวง
หนึ่ง ขาว ๒ รวง เพราะฉะนั้นคําวา “รวงทอง” จึงหมายถึง ขาว เนื่องมาจากเมื่อถึงชวงเวลาเก็บเกี่ยวขาว
ขาวจะเปลง ประกาศ โดยมีลัก ษณะสีท องอราม หรื อเรียกว า “รวงทอง” ซึ่ ง มีที่ม าจากจัง หวั ดอางทอง
ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบลุม ลักษณะคลายอางดังชื่อจังหวัด ไมมีภูเขา พื้นที่เหมาะแกการ
ทําไร สวน ทํานาและปลูกขาว เนื่องจากเพรียบพรอมไปดวยลักษณะดินเหนียวปนทราย และมีแมน้ําสาย
สําคัญ ๒ สายไหลผาน นํามาสูสมญานามของทีมสโมสรฟุตบอลอางทองที่มีชื่อวา “นักรบรวงทอง”

สโมสรฟุตบอลกาฬสินธุ สมญานามคือ โปงลางคะนอง
“เที่ยวเมืองกาฬสินธุ ถิ่นโบราณมากมี แซบอีหลีเนื้อเค็ม น้ําเต็มเขื่อนดินยาว สาวสาวภูไทย ผาไหม
แพรวา ฮือฮาโปงลาง” โปงลางเปนเครื่องดนตรีประจําจังหวัดกาฬสินธุที่มีชื่อเสียงแผกระจายไปทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย โดยมีที่มาจากประเทศลาว กอนจะถูกนํามาพัฒนาที่จังหวัดกาฬสินธุโดย นายเปลื้อง ชาวไทย
เมื่อผนวกกับคําวา “คะนอง” แสดงใหเห็นถึงอาการราเริง คึก ลําพอง (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๔) จึงเปน
ที่มาของสมญานาม “โปงลางคะนอง” ของทีมสโมสรฟุตบอลกาฬสินธุ
๑.๖ ฉายาอื่นๆ ไมสามารถจัดเขากลุมกับกลุมอื่นๆได มีจํานวนทั้งสิ้น ๑ ชื่อ ไดแก
สโมสรฟุตบอลราชประชา สมญานามคือ ตราชฎา
๒. กลุมความหมายที่ใชในการตั้งสมญานามของทีมสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพของประเทศไทย
๒.๑ ความหมายเกี่ยวกับนักรบหรือนักสู การตั้งชื่อสมญานามของทีมสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพของ
ประเทศไทยที่ใหความหมายในเชิงของการเปนนักรบหรือนักสู มีจํานวนทั้งสิ้น ๗ ชื่อ ยกตัวอยางเชน
สโมสรฟุตบอลกําแพงเพชร สมญานามคือ นักรบชากังราว
สโมสรฟุตบอลฉะเชิงเทรา ไฮ-เทค สมญานามคือ ปลากัดนักสู
สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี สมญานามคือ อัศวินดาบมา
๒.๒ ความหมายเกี่ยวกับการฆา การตั้งชื่อสมญานามของทีมสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพของประเทศ
ไทยที่ใหความหมายในเชิงของการฆา เอาชีวิตหรือความตาย มีจํานวนทั้งสิ้น ๙ ชื่อ ยกตัวอยางเชน
สโมสรฟุตบอลชัยนาท ฮอรนบิล สมญานามคือ นกใหญพิฆาต
สโมสรฟุตบอลประจวบคีรีขันธ สมญานามคือ ตอพิฆาต
สโมสรฟุตบอลอํานาจ ยูไนเต็ด สมญานามคือ มดมัจจุราช
๒.๓ ความหมายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ การตั้งชื่อสมญานามของทีมสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพของ
ประเทศไทยที่ใหความหมายในเชิงของความยิ่งใหญ มีศักดิ์ศรี มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๕ ชื่อ ยกตัวอยางเชน
สโมสรฟุตบอลกระบี่ สมญานามคือ อินทรีอันดามัน
สโมสรฟุตบอลเกษตรศาสตร สมญานามคือ นาคามรกต
สโมสรฟุตบอลราชบุรี มิตรผล สมญานามคือ ราชันมังกร
๒.๔ ความเกงกาจ ไมกลัวเกรง การตั้งชื่อสมญานามของทีมสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพของประเทศ
ไทยที่ใ หความหมายในเชิ ง ของความเก ง กาจ หา วหาญ ไมเ กรงกลั วใคร มีจํ านวนทั้ ง สิ้น ๗ ชื่ อ
ยกตัวอยางเชน

สโมสรฟุตบอลแบงค็อก ยูไนเต็ด สมญานามคือ แขงเทพ
สโมสรฟุตบอลเมืองทอง ยูไนเต็ด สมญานามคือ กิเลนผยอง
สโมสรฟุตบอลไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร สมญานามคือ สําเภาผยอง
๒.๕ ความดุราย อันตราย การตั้งชื่อสมญานามของทีมสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพของประเทศไทยที่
ใหความหมายในเชิงของความอันตราย โหดเหี้ยม หรือดุราย มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๕ ชื่อ ยกตัวอยางเชน
สโมสรฟุตบอลบางกอก สมญานามคือ กระทิงดุ
สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ สมญานามคือ กูปรีอันตราย
สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี สมญานามคือ ชางศึกยุทธหัตถี
๒.๖ ความหมายอื่นๆที่ไมชัดเจน มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๒ ชื่อ

จากผลการศึกษาชื่อสมญานามของทีมสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพของประเทศไทยจํานวน ๖๕ ชื่อ
พบวาทีมสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพของประเทศไทยสวนใหญมีที่มาของสมญานามจาก สัตว มากที่สุดจํานวน
๓๑ ชื่อ และรองลงมาเปน สถานที่ จํานวน ๑๙ ชื่อ ซึ่งสวนใหญเปนการตั้งชื่อตามสัตวที่มีความสําคัญ หรือมี
ชื่อเสียงในจังหวัด ในถิ่น หรือในภูมิภาคนั้นๆ รวมไปถึงสถานที่ก็เชนเดียวกัน สวนทางดานความหมาย พบวา
ทีมสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพของประเทศไทยสวนใหญใชสมญานามที่มีความหมายไปในเชิงของความยิ่งใหญ
และความดุรายอันตราย จํานวนเทากันที่ ๑๕ ชื่อ และรองลงมาเปนความหมายที่เกี่ยวกับการฆา ๙ ชื่อ แสดง
ใหเห็นถึงความเอาจริงเอาจังในการแขงขันฟุตบอล การปลุกใจ พรอมจะลงไปแขงขันและฟาดฟนศัตรูอยางเอา
เปนเอาตาย ไมไดเห็นเปนแคกีฬาแตคือสงครามรูปแบบหนึ่ง และยังแสดงใหเห็นถึงความตองการเปนใหญ มี
เกียรติมีศักดิ์ศรี สงเสริมใหไดรางวัล ไดรับชัยชนะ หรือถึงขั้นควาถวยรางวัลมาประดับสโมสรของตนเอง
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