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บทคัดยอ 
 

งานวิจยัเร่ือง การใชวาทกรรมของผูบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษทางยู
บีซี เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Discourse Analysis) ซ่ึงไดศึกษา
วิเคราะหเนื้อหาของการถายทอดสด การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษทางส่ือยูบีซี เปนชอง
กีฬาของส่ือโทรทัศนเคเบิลทีวี ซ่ึงไดรับความสนใจจากผูชมฟุตบอลจํานวนมากในการติดตาม
รับชมเพ่ือความบันเทิง รับรูถึงผลการแขงขัน อีกท้ังเปนขอมูลบันทึกเปนสถิติสําหรับแฟนบอล 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.)   เพื่อศึกษาการใชวาทกรรมของผูบรรยายการ
แขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกทางยูบีซี  2.) เพื่อศึกษาการใชสมญานามเพื่อการส่ือสารของผูบรรยาย
ฟุตบอลพรีเมียรลีกทางยูบีซี  3.) เพื่อศึกษาถึงการใชกลวิธีในการโนมนาวใจผูชม ของผูบรรยายการ
แขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกผานส่ือยูบีซี โดยทําการวิเคราะหวาทกรรมจากการบรรยาย การพูด 
ประโยคท่ีผูบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษทางส่ือยูบีซี 

ผลการวิจัยพบวา  วาทกรรมที่ เกิดข้ึนระหวางการบรรยายนั้นเปนการถายทอด
ความหมายโดยใชวาทกรรมเพื่อเลาเร่ือง สรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน ถายทอดจินตนาการ 
นําเสนอเร่ืองจริงนอกเหนือจากภาพท่ีปรากฏ โดยใชท้ังคําพูดท่ีมีพลังภาษาที่ เรียบงายและ
หลากหลาย ซ่ึงการนําเสนอเนื้อหาแบงตามประเภทไดดังตอไปนี้ 1.) การวิเคราะหวาทกรรมของ
ผูบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกผานส่ือยูบีซี แบงออกเปน ศัพทเฉพาะที่ใชในการแขงขัน
ฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ การเปรียบเทียบจุดเดนจุดดอยของสองทีมคูแขงขันในแตละนัด ความ
ขัดแยงของสองทีมคูแขง และการนําเสนอความเปนจริง 2.) การใชสมญานาม แบงเปนสมญานาม
ท่ีมาจากสีเส้ือ อาชีพประภูมิภาค สถานท่ีตั้ง และสมญานามของตัวบุคคล 3.) การใชกลวิธีโนมนาว
ใจ ท่ีแบงเปน ลีลาการบรรยาย การขยายความ และการสอดแทรกความคิดเห็น  
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นอกจากนี้ยังพบวาผูบรรยายซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเปนผูใหขอมูลในเร่ืองตางๆที่
เกี่ยวกับการแขงขัน การทําหนาท่ีของผูบรรยายนั้นนอกเหนือจากการใหขอมูลแลวยังทําใหผูชมได
เกิดความรูสึกคลอยตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึนและมีอารมณรวมไปกับเหตุการณ ท้ังนี้การถายทอด
ความหมายโดยใชวาทกรรมของผูบรรยายข้ึนอยูกับเนื้อหาท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณของการแขงขัน 
โดยผูบรรยายพยายามโนมนาวใจผูชมดวยการสอดแทรกความคิดเห็นสวนตัวท่ีนาสนใจเกี่ยวกับ
แวดวงฟุตบอลพรีเมียรลีกดวยการใชภาษาท่ีมีพลัง ดัดแปลงภาษาที่เหมาะสมและหลากหลาย 
ขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการใชน้ําเสียงการเลือกใชถอยคําท่ีเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งเพื่อสราง
ความตื่นเตน เราใจ ดึงดูดความสนใจใหผูชมคอยติดตามดวยการใชความหมายแฝง รวมทั้งใช
ถอยคําในการบรรยายจํานวนมากพรอมกับศัพทเทคนิค เพ่ือใหผูชมไดรับความรูและความบันเทิง
ไปพรอมกัน  
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ABSTRACTS 
 

The research on “Discourse Usage of TV Commentators in English Premiere League 
Football Matches on UBC” was a Qualitative Study using Discourse Analysis to study content of 
the live telecasts of English Premiere League on UBC. UBC was a subscription TV or cable TV 
that offered sport programmes which attracted very high interest among Thai viewers. They tuned 
in to this cable channel to obtain entertainment, game results,and reference source of information 
such as Statistics and Data for football fans. 

This research had the following objectives : 1) To study Discourse Usage of TV 
Commentators in English Premiere League Football Matches on UBC. 2) To study the Labeling 
method to communicate with viewers by Commentators in English Premiere League Football 
Matches on UBC. 3) To study tactics to persuade viewers by Commentators in English Premiere 
League Football Matches on UBC by analyzing the Discourse Usage from Commentating, 
speaking,and sentences used during their commentaries in English Premiere League Football 
Matches on UBC. 

Research results found that Discourse Usage during the game commentary was the 
interpretation of meanings by using Discourse to tell stories which created entertainment and 
imagination of viewers.They aslo told other factual stories apart from the picture shown on TV. 
Discourse Usage combined all powerful speeches as well as simple and easy Discourse and a 
variety Discourse. A study on programme presentation could be categorized into the followings: 
 1) The analysis of  Discourse Usage of TV Commentators in English Premiere League Football 
Matches on UBC was divided into the jargons used in English Premiere League Football , the 
comparison of Strengths and Weaknesses of two teams in each match, conflicts between two 
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teams, and the presentation of facts. . 2) Labeling was grouped into labeling from the colors of 
player jersey shirts, occupations within the region that the teams were from, location of stadiums 
and labeling of individual players. 3) Tactics used to persuade viewers were divided into the 
commentating styles, additional information given to viewers and the insertion of opinions and 
comments. 

In addition, it was found that commentators who were experts in particular issues 
were knowledgeable to provide information of the games. The roles of commentators were not 
limited to giving information, they aslo made viewers agreed with situations occurred during the 
games, thus leading viewers to have joint emotional impact on those situations. However, the 
dissemination of information and meanings by Discourse Usage depended on what happened 
according to the situations during matches. Commentators tried to persuade viewers by inserting 
interesting personal opinions and comments about the English Premiere Football League. With 
their usage of powerful language, commentators also applied and changed their words into 
suitable and diverse speeches. At the same time, their ability to use tones of  voices, and the 
selection of words were very important to create excitement and attractiveness to the games. They 
also kept viewers glued to them by using indirect meaning of some information plus the usage of  
commentary in a large scale as well as the provision of technical terms in fooball in order that 
viewers could receive information and entertainment at the same time. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมา และความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากในปจจุบันขาวสารกีฬากลายเปนความบันเทิงชนิดหนึ่งท่ีไดรับความนิยมอยาง
สูงจากบุคคลทุกเพศ ทุกวัย เพื่อสนองประโยชนหลายๆ ดานในวัตถุประสงคท่ีตางกันไป ส่ือ 
มวลชนแขนงตางๆ ขณะนี้มีแนวโนมท่ีจะปรับปรุงและแขงขันในการนําเสนอขาวสารกีฬามากข้ึน 
โดยเฉพาะส่ือโทรทัศนเพิ่มเนื้อหามากกวาเดิม ท้ังในสวนของรายการขาว,รายการกีฬา และการ 
ถายทอดสด 

ขาวสารทางดานกีฬาไดรับความนิยมเปนอยางมากไมวาจะเปนรายการถายทอดสดหรือ
เทปโทรทัศนการแขงขันกีฬาท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงในสภาพปจจุบันจะเห็นไดวาสถานี 
โทรทัศนทุกชองไดแก 3,5,7,9,11,ไอทีวี และยูบีซี มีช่ัวโมงการนําเสนอรายการกีฬาเพิ่มมากข้ึน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบันทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับความสําคัญ
ของการกีฬา ความวา  

ในหลักการ การกีฬาเปนส่ิงท่ีมีจุดประสงคพื้นฐานเพ่ือท่ีจะสงเสริมใหรางกายแข็งแรง
และสามารถท่ีจะแสดงฝมือในเชิงกีฬาเพื่อความสามัคคี และเพ่ือทําใหคุณภาพของมนุษยดีข้ึน มา
เวลานี้การกีฬาก็นับวามีความสําคัญในทางอ่ืนดวย คือในทางสังคม ทําใหคนในประเทศชาติไดหัน
มาปฏิบัติส่ิงท่ีเปนประโยชนในทางสุขภาพของรางกายและของจิตใจ ทําใหสามารถท่ีจะอยูเปน
สังคมอยางอยูเย็นเปนสุขท้ังเปนส่ิงท่ีกอใหเกิดความเจริญของบานเมือง และโดยเฉพาะในการกีฬา
ระหวางประเทศ ก็ไดเพิ่มความสําคัญกับมนุษยอ่ืนซ่ึงอยูในประเทศอ่ืน ฉะนั้นกีฬามีความสําคัญ
อยางยิ่งสําหรับชีวิตของแตละคนและชีวิตของบานเมือง ถาปฏิบัติกีฬาอยางถูกตอง หมายถึงวาอยาง
มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ ก็จะไดนําช่ือเสียงแกตนและแกประเทศชาติ ถาปฏิบัติกีฬาดวย
ความเรียบรอย ดวยความสุภาพก็ทําใหมีช่ือเสียงเหมือนกัน และจะสงเสริมความสามัคคีใน 
ประเทศชาติ 

(พระตําหนักจติรดารโหฐาน, 28 พฤศจิกายน 2531) 
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ส่ือโทรทัศนและส่ือตางๆไดใหความสําคัญตอการนําเสนอขาวกีฬากันมากข้ึนใน
ปจจุบัน เพราะมีผูใหความสนใจตามขาวสารประเภทนี้ไมนอย องคกรธุรกิจเอกชนตางแขงขันกัน
สูงเพื่อไดมาซ่ึงการถายทอดการแขงขันกีฬา และภาครัฐบาลไดใหการสนับสนุนดวยการเปดโอกาส
ใหส่ือของรัฐท้ังวิทยุและโทรทัศนไดถายทอดสดหรือเทปบันทึกการแขงขันกีฬารายการสําคัญๆ
ตลอดมา ท้ัง โอลิมปกเกมส, ฟุตบอลโลก, ฟุตบอลยุโรป,เอเช่ียนเกมส และ ซีเกมส โดยเฉพาะการ
แขงขันกีฬาท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในขณะนี้คือ ฟุตบอลลีกตางประเทศ (พรีเมียรลีก อังกฤษ, 
ลาลีกา สเปน, กัลโช ซีรี อา อิตาลี, บุนเดสลีกา เยอรมนี)มีการแขงขันกันสูงเพื่อท่ีจะไดสิทธิในการ
ถายทอดทางฟรีทีวี และ เคเบ้ิล ทีวี 

บทบาทของส่ือโทรทัศน ในฐานะท่ีชวยในการสรางสถานภาพทางสังคมใหกับบุคคล 
ผานการเผยแพรช่ือเสียงเกียรติคุณ ใหเปนท่ียอมรับกันในสังคมมากข้ึน (Lazarsfeld และ 
Merton,1972) ไมวาจะเปน “ดารานักกีฬา” หรือผูท่ีเกี่ยวของเชน โคช,ผูจัดการทีม ไมเวนแมกระท่ัง
ผูมีบทบาทในการนําสาร นั่นคือ ผูประกาศและเม่ือบุคคลนั้น ปรากฏตอส่ือมวลชนมากเทาไร 
สาธารณะชน จะมีแนวโนมท่ีจะมองเห็นความสําคัญของเขามากข้ึน 

อรรถรสสวนหนึ่งของการรับชมการถายทอดการแขงขันกีฬาทางโทรทัศนเกิดจาก
องคประกอบในสวนของผูบรรยาย จึงมีนักวิชาการหลายทานใหทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของ 
ผูบรรยาย และลักษณะของการบรรยายกีฬาท่ีดีไวดังนี้ 

Stuart W.Hyde (1991) กลาววาผูบรรยายกีฬามีหนาท่ีสําคัญคือ ตองเปนผูรายงาน 
เหตุการณ (Report) โดยตองเปนการรายงานปราศจากอคติ (Bias) ไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง เนน
การรายงานท่ีถูกตอง เท่ียงตรง ยุติธรรม และเปนผูใหความบันเทิง (Entertainment) ในกีฬาบาง
ประเภทอาจใชเวลาการแขงขันท่ียาวนาน นักพากยจึงควรหาวิธีการดึงดูดใจใหผูชมติดตามการ
ถายทอดจนจบ รวมท้ังตองเปนบุคคลท่ีพูดจาใหผูชมคลอยตาม (Sell) คือ ตองทําใหผูชมรูสึกถึง
ความกระตือรือรนของผูพากย สรางความนาเช่ือถือดวยการใหขอมูลที่เปนจริง 

Hyde (1995) ไดเสนอแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบรรยายกีฬาทาง
โทรทัศนไวในหนังสือ “Television and radio announcing” ในประเด็นสําคัญวา ผูบรรยายจะตอง
เปนผูท่ีสามารถอธิบายและตีความท่ีเกิดข้ึนในเกมการแขงขันไดอยางทันทวงทีบางเหตุการณในเกม
ท่ีเกิดข้ึน ผูบรรยายตองมีความชํ่าชองในเกมจึงสามารถช้ีประเด็นสําคัญ หรือจุดผกผันของเกมท่ี
เกิดข้ึนและวิเคราะหถึงสาเหตุไดอยางมีเหตุผล ซ่ึงนักพากยไมสมควรอยางยิ่งท่ีจะสรางภาพใหเกม
การแขงขันนั้นสนุก,ตื่นเตนเกินจริงนับเปนนิสัยท่ีควรหลีกเล่ียงเพราะเม่ือเกมนาเบ่ือ ไรรสชาติ  
เหตุการณเชนนี้เปนหลุมพรางใหผูบรรยายกีฬา มักจะเติมความสนุกและความบันเทิงใสลงไปใน
เกมนั้นๆมากเกินความเปนจริงนั่นเอง 
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ท้ังนี้ในการบรรยายการแขงขันกีฬามีท้ังขอมูลท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความจริงและมีการ
แตงแตมสีสันเขาไปเพื่อเสริมเนื้อหาใหนาติดตามมากข้ึนนั้น เปนผลทําใหการถายทอดเหตุการณ
ตางๆ มีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่หลากหลายนับเปนส่ิงท่ีนาสนใจอยางยิ่ง โดยเฉพาะการ 
ถายทอดกีฬาตางประเทศท่ีสําคัญๆทางโทรทัศน ซ่ึงตางพยายามสรางเอกลักษณ ดึงดูดความสนใจ
และความนาเช่ือถือ 

คําวา Football ในความหมายกวาง แปลวาเกมการแขงขันท่ีแบงออกเปนสองทีม ผูเลน
พยายามท่ีจะเตะ พา หรือใชกําลังใหบอลเขาประตูหรือใหผานเสนประตูโดยมีฝายตรงขามคอย 
ปองกัน แมไมมีหลักฐานยืนยันวา กีฬาในลักษณะท่ีคลายฟุตบอลนี้ แทท่ีจริงแลวมีการเลนกันใน
ประเทศจีนเม่ือราว 200 ปกอนคริสตศักราช หรือถัดจากนั้นมาในคริสตศตวรรษท่ี 16 และ 17 ก็มี
การเลนในลักษณะนี้เกิดข้ึนท่ีอิตาลีและญ่ีปุน แตก็เปนท่ียอมรับกันวาฟุตบอลในแบบฉบับปจจุบัน
นั้นถือกําเนิดข้ึนท่ีประเทศอังกฤษเมื่อคริสตศตวรรษท่ี 19 กอนท่ีจะแพรหลายกลายเปนกีฬาสากล
ในเวลาตอมา   

สโมสรฟุตบอลท่ีเกาแกท่ีสุดในโลกคือเชฟฟลด เอฟซี (Sheffield FC) กอต้ังเม่ือป 
ค.ศ.1855 สวนสโมสรฟุตบอลเกาแกท่ีสุดในลีกคือนอตส เคานตี้  (Notts County) กอต้ังเม่ือป 
ค.ศ.1862 

การถายทอดฟุตบอลทางโทรทัศนเร่ิมมีเปนคร้ังแรกเม่ือป ค.ศ.1937 เปนการถายทอดคู
ชิงชนะเลิศเอฟเอคัพระหวางสโมสรซันเดอรแลนดกับสโมสรเพรสตันนอรธเอนดแตยังไมใชการ
ถายทอดสด ในปถัดมาจึงเปนการถายทอดสดฟุตบอลเอฟเอคัพนัดชิงชนะเลิศ ซ่ึงตอมากลายเปน
รายการโทรทัศนท่ีสําคัญไป 

ในสวนของฟุตบอลลีกมีการถายทอดสดการแขงขันทางโทรทัศนเปนคร้ังแรกเม่ือเดือน
กันยายน ค.ศ.1960 คือการแขงขันระหวางสโมสรแบล็คพูลกับสโมสรโบลตันวันเดอเรอรส จากน้ัน
องคกรที่รับผิดชอบลังเลในเร่ืองการอนุญาตใหถายทอดทางโทรทัศนเพราะกลัววาจะทําใหยอดคน
ดูในสนามลดลง จนกระท่ัง ค.ศ.1964 สถานีโทรทัศนบีบีซี (BBC ยอมาจาก British Broadcasting 
Corporation เปนสถานีท่ีประกอบกิจการทางโทรทัศนและวิทยุโดยอาศัยคาธรรมเนียมการอนุญาต 
หรือ Licence fee ท่ีเก็บจากประชาชนและไมมีโฆษณา) ไดรับอนุญาตใหแพรภาพการแขงขันชวง
สําคัญๆ หรือ ไฮไลต ในรายการ “Match of the Day” (MOTD) หลังจากนั้นรายการดังกลาวก็
กลายเปนรายการยอดนิยมของแฟนฟุตบอล 

ความสําคัญของการถายทอดสดทางโทรทัศนเปนปจจัยใหสโมสรฟุตบอลลีกแยกตัวมา
ตั้งองคกรใหม เร่ิมจากสโมสรยักษใหญไมพอใจรายไดท่ีไดรับจากสิทธิในการถายทอด เพราะ
สโมสรใหญเปรียบเสมือแมเหล็กดึงดูดใหคนดูโทรทัศน แตตอนแบงรายไดสโมสรจํานวน 92 
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สโมสรของฟุตบอลลีกจะไดรับสวนแบงเทากัน ดังนั้นในป ค.ศ.1980 สโมสรยักษใหญจึงขูถอนตัว
จากฟุตบอลลีกและมีการเจรจาตกลงกันใหมเร่ืองรายได ซ่ึงเหตุการณเชนนี้เกิดข้ึนเปนระยะๆ 

ตอมาสโมสรตองหารายไดมาปรับปรุงสนามฟุตบอลใหเปนสนามที่มีท่ีนั่งท้ังหมด 
(กอนนั้นเปนท่ียืน) สถานีโทรทัศนไอทีวี (ITV) จึงยุใหสโมสรใหญท่ีเรียกวา The Big Five ไดแก 
แมนเชสเตอรยูไนเต็ด, ลิเวอรพูล,เอฟเวอรตัน, ทอตแนมฮอตสเปอร และอารเซนอล แยกตัวออก
จากฟุตบอลลีก ปรากฏวาท้ัง 22 สโมสรในดิวิช่ัน 1 เห็นชอบดวย จึงมีการจัดต้ังลีกขึ้นมาใหมและ
ตั้งองคกรท่ีเรียกวาพรีเมียรลีก โดยสโมสรเหลานั้นตกลงใหพรีเมียรลีกเปนผูจัดการแขงขันและให
อํานาจเจรจาขายสิทธิในการถายทอดสด ไมใหแตละสโมสรขายกันเอง นอกจากนี้สโมสรจะไป
แขงขันตามท่ีตางๆนอกเหนือจากท่ีพรีเมียรลีกกําหนดไวไมได 

สําหรับในประเทศไทย รายการกีฬาทางโทรทัศนเกิดข้ึนเปนคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ.2498 
ซ่ึงมีการนําบันทึกภาพการแขงขันฟุตบอล เอฟ เอ คัพ จากประเทศอังกฤษ มาออกอากาศในรายการ
ฟุตบอลดารา (Star Soccer) ทุกวันเสาร เวลา 14.00 น. ทางสถานีโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหม    
(ศรสวรรค ภูวิจิตร ,2540)  

สวนการถายทอดสดการแขงขันกีฬาเร่ิมมีข้ึนคร้ังแรกในป พ.ศ.2500 โดยเปนการ 
ถายทอดสดการแขงขันชกมวยไทยจากเวทีลุมพินี ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสารเชนกัน ตั้งแต
เวลา 18.30 น.จนกระท่ังจบคูเอก (สินิทธ์ิ สิทธิรักษ, 2535) 

ฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ เปนเกมท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยยูบีซี 
เปนเคเบ้ิลทีวีซ่ึงเก็บคาบริการรายเดือนกับสมาชิกไดรับลิขสิทธ์ิในการถายทอดอยางตอเนื่อง โดยยู
บีซีไดใชบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองฟุตบอลมาบรรยายการถายทอดมากมาย 
อาทิ สาธิต กรีกุล,วีรศักดิ์ นิลกลัด,เอกราช เกงทุกทาง, อิสรพงษ ผลม่ัง, นพนันท ศรีศร, ธราวุธ  
นพจินดา, อดิศร พึ่งยา มารวมใหทัศนะท่ีตางกันออกไป ซ่ึงอาจจะเปนสวนประกอบท่ีทําใหการ
แขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก อังกฤษ เปนท่ีสนใจมากย่ิงข้ึนเนื่องจากผูบรรยายแตละคนลวนอยูวงการ
กีฬาท้ังวิทยุโทรทัศนและคอลัมนนิสตหนังสือพิมพกีฬาช้ันนําของเมืองไทย 

การถายทอดสดฟุตบอลพรีเมียรลีกไดรับความสนใจเปนอยางมากจากแฟนบอล เห็นได
จากการท่ีรานอาหาร สถานบันเทิงตางๆเรียกลูกคาดวยการนําเสนอการถายทอดฟุตบอลผานจอ
ขนาดใหญ ท้ังนี้การแขงขันบางนัดอยาง "ศึกวันแดงเดือด" ซ่ึงเปนการพบกันระหวางทีมหงสแดง  
ลิเวอรพูล กับทีมปศาจแดง แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด จะมีการนําเสนอกอนลวงหนาวาจะมีการ
ถายทอดสดตามแหลงรวมคน อาทิ บริเวณหนาหางสรรพสินคา, โรงภาพยนตร, สวนสาธารณะ 
โดยมีการจัดกิจกรรมตางๆกอนเกมจะเร่ิมข้ึนเพื่อเรียกความสนใจของแฟนบอลทั้งสองทีม 
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เสนทางของฟุตบอลเร่ิมตนจากการเปนกีฬาในโรงเรียนกินนอน แลวเขามาเปนสวน
หนึ่งของวิถีชีวิตผูใชแรงงาน ขยายตัวเปนสโมสรฟุตบอลอาชีพ เม่ือมีการถายทอดการแขงขันทาง
โทรทัศน ฟุตบอลเปนรายการชั้นดีและทํารายไดใหแกสโมสรเปนอยางมาก จนเปนท่ีหมายปองของ
องคกรทางธุรกิจอ่ืนๆท่ีจะใชฟุตบอลเปนชองทางทํามาหากิน ดวยเหตุนี้ฟุตบอลจึงเปนเร่ืองของ
ธุรกิจขนาดใหญท่ีมีเครือขายโยงใยท่ัวโลก 

ในอังกฤษ ฟุตบอลไมเพยีงเปนกีฬาท่ีไดรับความนยิมเลนอยางยิ่งเทานั้น หากยังเปน
กีฬาท่ีมีผูคนนยิมชม (spectator sport) มากท่ีสุดดวย สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีนั่นโดยมากมาจากเมือง
ใหญๆ โดยเฉพาะทางภาคเหนือของอังกฤษ (ซ่ึงผูคนสนใจอยางเขมขน) หรือตามถ่ินตางๆของกรุง
ลอนดอน เชน เชลซี, ทอตแนมฮอตสเปอร, แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, ลิเวอรพูล, ลีดส, อารเซนอล 
และเอฟเวอรตนั เปนอาทิ 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียมท่ีมีมา
ตั้งแตทศวรรษ 1970 เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหความนิยมฟุตบอลอังกฤษขยายวงกวางยิ่งข้ึน และ
เช่ือมโยงคนท้ังโลกท่ีสนใจกีฬาประเภทน้ีใหเฝาติดตามอยางใจจดใจจอ โดยเฉพาะในเวลาท่ีทีม
โปรดของพวกเขาลงแขงขัน 

ฟุตบอลอังกฤษจึงมิไดถูกผูกขาดความนยิมโดยคนอังกฤษอีกตอไป แตกลายเปนสวน
หนึ่งแหงวิถีดําเนินชีวติของคนท้ังโลกท่ีมีฟตุบอลในหวัใจไปแลว (สุรพล คงลาภ, 2547) 
 

อาจกลาวไดวา การท่ีการกีฬาจะเปนท่ีนิยมจากประชาชนไดนั้น ผูบรรยายการแขงขัน
กีฬา ซ่ึงเปนส่ือมวลชนแขนงหน่ึง มีสวนในการเพิ่มสีสันในรายการกีฬาหรือการนําเสนอขอมูลดาน
กีฬาใหนาสนใจมากข้ึน ซ่ึงผูบรรยายแตละคนจะมีการใชวาทกรรมเปนของตัวเอง พรอมกับมีการ
สอดแทรกอารมณความรูสึกตางๆ ผานการบรรยายการแขงขัน ทําใหผูชมเกิดทัศนคติ และมุมมองท่ี
แตกตางกันออกไป ซ่ึงมีท้ังการแสดงออกถึงความมุงหวังในเกมการแขงขัน กลยุทธและเทคนิคท่ี
นักกีฬาใชในการแขงขัน มุมมอง และลีลาการบรรยายนั้นมีความแตกตางกันออกไป แตละคนมี
ลักษณะเฉพาะตัวในการบรรยายเกมการแขงขัน ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาถึง  “การใชวาทกรรม
ของผูบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษทางยูบีซี” (Discourse Usage Of The 
Commentators In English Premier League Football Match On UBC ) 

ของการนําเสนอขอมูลขาวสารดานการกฬีา สอดคลองกับหนาท่ีของส่ือมวลชนในการ
รวมพัฒนาชาติ สนองพระราชดํารัชของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ในการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชาติ ผูบรรยาย เปนส่ือกลางในการถายทอดขาวสารที่สําคัญยิ่ง 
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การศึกษาวิเคราะหการใชวาทกรรมของผูบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกทาง 
ยูบีซี นั้น ผูวิจัยมิไดมุงศึกษาไปท่ีสาระความคิดท่ีปรากฏอยูในกระบวนการของการถายทอด
ฟุตบอลพรีเมียรลีก เพียงอยางเดียว แตจะทําการศึกษาวานอกเหนือจากการสะทอนการใชวาทกรรม
เพื่อโนมนาวใจผูชมแลว ลักษณะวาทกรรมใ2 

การถายทอดฟุตบอลพรีเมียรลีก ยังมีเอกลักษณพิเศษเฉพาะตัวอยางไร เพราะโดยความ
จริงแลวการนําเสนอขอมูลในการถายทอดเปนการรายงานขอเท็จจริง (Facts) ตางๆของเหตุการณ
อยางตรงไปตรงมา (Objectivity) ท่ีมีคุณคาเปนแนวทางการนําเสนอ ดังนั้นการท่ีผูบรรยายใช 
วาทกรรมของกีฬาแตละชนิดระหวางการถายทอดเพื่อนํามาสูความเขาใจอันดีตอผูชม ก็นาจะเปน
ปจจัยท่ีสงผลกระทบตออรรถรสของผูชม เนื่องจากการใชวาทกรรมของผูบรรยายแตละคนมี
แนวทางเปนของตัวเอง อีกประการท่ีนาสนใจคือการที่ผูบรรยายมีการใชภาษาใหมและมีการให
สมญานามในการถายกีฬาอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงสมญานามในวงการกีฬานั้นจะมีลักษณะบางประการท่ี
แตกตางไปจากสมญานามอ่ืนๆ ผูท่ีสามารถเขาถึงความหมายของสมญานามกีฬาจะตองติดตาม
ขาวสารในวงการกีฬามาพอสมควร 
 
1.2  ปญหานําวิจัย 

1. ผูบรรยายมีการถายทอดความหมายดวยการใชวาทกรรมในการแขงขันฟุตบอล 
พรีเมียรลีก อยางไร 

2. ผูบรรยายฟุตบอลพรีเมียรลีกทางยูบีซี.มีการใชสมญานามเพ่ือการส่ือสารอยางไร 
3. ผูบรรยายมีใชกลวิธีใดในการโนมนาวใจผูชมการถายทอดฟุตบอลพรีเมียรลีกทาง 

ยูบีซี. 
 
1.3  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการใชวาทกรรมของผูบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษผาน
ส่ือยูบีซี 

2. เพ่ือศึกษาการใชสมญานามเพื่อการส่ือสารของผูบรรยายฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ
ผานส่ือยูบีซี 

3. เพื่อศึกษาถึงการใชกลวิธีในการโนมนาวใจผูชม ของผูบรรยายการแขงขันฟุตบอล 
พรีเมียรลีก อังกฤษผานส่ือยูบีซี 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย (ระบุตัวแปร ความสัมพันธของตัวแปร และวิธีวัดตัวแปรท่ี
ตองการศึกษา) 
 

 
 
1.4  วิธีการวิจัย 

งานวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเทป 
โทรทัศนท่ีบันทึกการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกทางยูบีซีฤดูกาล 2004-2005 ชวงระหวางเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2547 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 4 นัด และฤดูกาล 2005-2006 ชวง
ระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 จํานวน 5 นัด การสัมภาษณคุณ
นพนันท ศรีศร, คุณธราวุธ  นพจินดา, คุณสุรเดช สันติเลิศประภพ และคุณอิสรพงษ ผลม่ัง 
ผูบรรยายฟุตบอลพรีเมียรลีกทางยูบีซี และการสํารวจเอกสาร (Documentary Research) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชวาทกรรมของผูบรรยายการถายทอดกีฬาโทรทัศน ในการส่ือใหเกิด
ความเขาใจและความนาสนใจในกีฬามากข้ึน 

 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือทราบถึงการถายทอดความหมายดวยการใชวาทกรรมของผูบรรยายการแขงขัน
ฟุตบอลพรีเมียรลีกทางยูบีซี 

2. เพื่อสรางความรูความเขาใจในการใชสมญานามเพ่ือการส่ือสารของผูบรรยาย
ฟุตบอลพรีเมียรลีกทางยูบีซี 

3. เพื่อทราบถึงการใชกลวิธีในการโนมนาวใจผูชม ของผูบรรยายการแขงขันฟุตบอล 
พรีเมียรลีกผานส่ือยูบีซี 
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4. ผลจากการวิจัยสามารถนําไปใชเปนขอมูลอางอิงสําหรับงานวิจัยในอนาคต 
 
1.6  นิยามศัพท 

1. วาทกรรม หมายถึง ศัพทเฉพาะท่ีใชในการแขงขัน การเปรียบเทียบจุดเดนจุดดอย
ของสองทีมคูแขงขันในแตละนัด ความขัดแยงของสองทีมคูแขง การนําเสนอความเปนจริงซ่ึงเปน
สถิติและขอมูลท่ีนาสนใจในการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษผานส่ือยูบีซี 

2. ผูบรรยาย (นักพากย) หมายถึง ผูถายทอดวาทกรรม  
3. ฟุตบอลพรีเมียรลีก หมายถึง การแขงขันฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษ 
4. การถายทอด หมายถึง การนําเสนอเร่ืองราวและเหตุการณของการแขงขันฟุตบอล 

พรีเมียรลีกผานส่ือยูบีซี 
5. สมญานาม หมายถึง ช่ือ หรือ ฉายา ที่ส่ือมวลชน(ผูบรรยาย)ตั้งใหบุคคล หรือส่ิงใด

ส่ิงหนึ่ง ตามลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีโดดเดนของบุคคลหรือส่ิงนั้นๆ ซ่ึงมิใชช่ือจริง แตตองการให
เปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไป รวมถึงสรรพนามท่ีส่ือใชเรียกแทนช่ือบุคคลหรือส่ิงท่ีเปนขาว 

6. ผูรับสาร หมายถึง ผูชมการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกผานส่ือยูบีซี 
7. กลวิธีโนมนาวใจ หมายถึง การใชวาทกรรมของผูบรรยายเพ่ือสรางความสนใจ 

เปล่ียนแปลงอารมณและพฤติกรรมของชมการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับบทบาทของผูบรรยาย
ในฐานะส่ือมวลชนมาใชเปนกรอบในการวิเคราะห และอธิบายถึงการใชวาทกรรมของผูบรรยาย
การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกทางยูบีซี โดยอาศัยหลักแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ มาเปน
กรอบในการศึกษาดังนี้ 

2.1  แนวคิดเร่ืองวาทกรรม (Discourse) 
2.2  ทฤษฎีสัญญวิทยากับการถายทอดความหมาย 
2.3  ทฤษฎีการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจ (Persuasive Communication) 
2.4  แนวความคิดเกี่ยวกับการบรรยายกีฬา 
2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิดเร่ืองวาทกรรม (Discourse) 

นักวิชาการไดใหความหมายของวาทกรรมไวมากมายหลายระดับและหลายมุมมอง
เนื่องจากวาทกรรมเปนแนวคิดท่ีใชประกอบการศึกษาในหลายสาขาวิชา อยางไรก็ตามสําหรับ
ความหมายของวาทกรรมในสาขาวิชานิเทศศาสตรแลว วาทกรรมคือเหตุการณการส่ือสาร 
(Communicative Event) ซ่ึงหมายถึงการใชภาษาเพื่อส่ือสารใหเห็นถึงความคิด ความเช่ือ อารมณ 
ซ่ึงเหตุการณการส่ือสารดังกลาวนี้ถือเปนสวนหนึ่งของเหตุการณทางสังคมท่ีสลับซับซอน 

Guy Cook (1992) ไดใหคํานิยามวาทกรรมเอาไววา วาทกรรมคือปฏิสัมพันธระหวาง
บทกับปริบท (Text & Context) ในลักษณะท่ีผูรวมการส่ือสารรับรูความหมาย ดังนั้นของการ
วิเคราะหวาทกรรมคือการอธิบายหรือพรรณาปรากฏการณท่ีตองศึกษาโดยท่ัวไป และส่ิงสําคัญท่ีอยู
ในปรากฏการณเหลานีด้วย 

Guy Cook ยังกลาวถึงการวิเคราะหวาทกรรม (Discourse  Analysis) วาไมไดเกีย่วของ
กับภาษาเพียงอยางเดยีว แตยังวิเคราะหรวมไปถึงปริบทของการติดตอส่ือสาร (The Context of 
Communication) วาใครกําลังติดตอกับใคร ทําไม และอยูในสถานการณและสังคมรูปแบบใด ผาน
ส่ือประเภทใดและการพัฒนาการติดตอส่ือสารนั้นแตกตางกันในรูปแบบและการกระทําอยางไร 
รวมถึงความสัมพันธท่ีมีตอกนัและกนั 
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ธเนศ วงศยานนาวา (2532) (อางถึงใน วิไล สมพันธ, 2536 : 5) กลาววาคุณลักษณะท่ีมี
เอกภาพของวาทกรรมมิไดข้ึนอยูกับความหมาย หรือความต้ังใจของผูใชภาษาแตประการใด แต
ข้ึนอยูกับระบบตรรกภาษาในวาทกรรมนัน่เอง อยางไรก็ตามมิใชข้ึนอยูกับกฎเกณฑของวาทกรรม
เพียงอยางเดยีว “การปฏิบัติการทางวาทกรรม (discoursive apparatue) นั้นยังตองมีสัมพันธกับ
สถานภาพ และบทบาทของผูนําเสนอความจริงดวยวา ผูนําเสนอมีสถานภาพทางสังคมเปนอยางไร 

ศิริชัย  ศิริกายะ (2535) ยังไดแยกประเด็นการวิเคราะหวาทกรรมไวในคําบรรยายวิชา 
512604 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการส่ือสาร คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535 ซ่ึงมี
เนื้อหาตรงประเด็นและเปนประโยชนสําหรับการวิเคราะหวาทกรรมของงานวิจัยนี้วา วาทกรรม 
(Discourse) คือการพิจารณาความสัมพันธระหวางเน้ือหา Text กับ Context ในลักษณะของการ
สรางความหมายใหเกิดข้ึน กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแตละวาทกรรมน้ันสามารถดูท่ี Act of 
Communication และการวิเคราะห Text ภายใต Context ท่ีมีความสัมพันธกันในการสราง
ความหมายในวาทกรรมนั้นๆ 

นอกจากนี้การวิเคราะหวาทกรรมโดยพิจารณาจากความสัมพันธระหวางบทและปริบท
ตามแนวคิดดังกลาวขาวตนแลวในการวิจยันี้ผูวิจยัไดใชแนวคิดเร่ืองการวิเคราะหวาทกรรมเชิง
วิพากษ (Critical Discourse Analysis) ตามแนวคิดของ Norman Fairclough ซ่ึงเปนการวิเคราะห
วาทกรรมส่ือ (Media Discourse) มาใชเปนแนวทางในการวิเคราะห 

“วาทกรรม” เปนแนวคิดท่ีใชกันในหลายสาขาวิชาดังกลาวแลวขางตน อยางไรกต็าม
วาทกรรม ในความหมายท่ี Fairclough ใชเปนความหมายในเชงิภาษาศาสตร ซ่ึงหมายถึงท้ังภาษา
พูดและภาษาเขียน และในบางคร้ังอาจหมายรวมไปจนถึงกิจกรรมเชิงสัญญาณบางอยางท่ีส่ือ
ความหมาย ตามแนวคิดของ Fairclough เหตุการณการส่ือสารจะประกอบดวยมิติ 3 ประการ 
กลาวคือ ตัวบท (Text) ปฏิบัติการวาทกรรม (Discourse Practice) และปฏิบัติการทางดานสังคม
วัฒนธรรม (Sociocultural Practice) ดังนั้นการวิเคราะหวาทกรรมของการส่ือสารใดๆ จึงหมายถึง
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางมิติท้ัง 3 ดังกลาว การวิเคราะห “บท” อาจหมายถึงการวิเคราะห
ในแงของความหมายหรือรูปฟอรมของตัวบท สําหรับปฏิบัติการของวาทกรรมนัน้เปนอีกมิตหินึ่ง
ของเหตุการณการส่ือสารท่ีสามารถวิเคราะหไดท้ังในแงของกระบวนการผลิตบท (Text 
Production) ซ่ึงจะเหน็ไดชัดในการส่ือสารมวลชนประเภทตางๆในสวนของปฏิบัติการทางสังคม
วัฒนธรรมนั้นหมายถึงสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมท่ีแวดลอมเหตุการณการส่ือสารนั้นอยู 
ซ่ึงปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรมนี้สามารถพิจารณาไดท้ังในแงของการเมือง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม 
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ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร (2545) ไดอธิบายวาวาทกรรมคือระบบท่ีทําใหการพดูการ
เขียนในสังคมหน่ึงๆเปนไปได เพราะวาทกรรมจะเปนตวักําหนดกฎเกณฑ เง่ือนไข และกลไกตางๆ
ในการพดู การเขียน และกระบวนการนีทํ้าหนาท่ีในการสรางเอกลักษณ (identity) และความหมาย  
(signacance) ใหกับสรรพส่ิงตางๆในสังคมท่ีหอหุมเราอยู ไมวาจะเปนความรู ความจริง หรือตัวตน
ของเราเอง ดังนั้น เพื่อท่ีจะเขาใจวาทกรรมซ่ึงถูกถายทอดผานภาษานัน้ จึงจําเปนตองทําความเขาใจ
สภาพแวดลอมตางๆ ท่ีมีสวนในการกอรูปของวาทกรรมนั้นๆ ดวย 

แมวาการเกิดเหตุการณตางๆในโลกจะเปนเร่ืองท่ีเปนไปโดยธรรมชาติ แตทวาวธีิการ
เลือกเฉพาะบางเร่ือง บางเหตุการณมาเลา และวิธีการเลานั้นมิใชเปนเร่ืองท่ีเปนไปเองธรรมชาติ 
การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจยัจึงไดใชแนวคิดเกีย่วกับการสรางภาพโดยผานกระบวนการนําเสนอในรูปแบบ
ของการบรรยาย ซ่ึงถือเปนวาทกรรมแบบหนึ่ง ตามมุมมองของทฤษฎีสัญญวิทยา (semiotic) และ
หากพิจารณาถึงการนําเสนอของผูบรรยายจะพบวาบทบาทการสรางภาพนั้นมีกฏกตกิาชุดหนึ่งท่ี
ควบคุม และตีกรอบใหตคีวามหมายของเหตุการณไปตามเจตจํานงของผูสงสาร กฎกติกาชุดนั้น 
เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก การจัดหมวดหมู การจัดสัดสวน และการเลาเร่ือง (the process of 
selection, categorization,combination and narativisation) โดยกระบวนการดังกลาวนั้น มีปจจัยดาน
สังคม วัฒนธรรม เขาไปเกี่ยวของดวยอยางแนนอน วาทกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอการกฬีาผาน
ส่ือโทรทัศน ไดถูกนํามาเปนประเดน็ในการศึกษาถึงส่ิงถึงส่ิงท่ีโทรทัศนไดนําเสนอไปยังผูชม Guy 
Cook (1982) ไดใหคํานิยามวาทกรรมไววา “วาทกรรม” คือปฏิสัมพันธระหวางบทกบัปริบท (Tex 
& Context) ในลักษณะท่ีผูรวมการส่ือสารรับรูความหมาย ดังนั้นจุดมุงหมายของการวิเคราะหวาท
กรรม คือ การอธิบาย หรือพรรณนา ปรากฏการณท่ีตองการศึกษาโดยท่ัวไป และส่ิงสําคัญท่ีอยูใน
ปรากฏการณเหลานี้ดวย 

ในการวิเคราะหวาทกรรมเฉพาะดาน (Specific discourse) ของผูบรรยายการ
ถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกผานส่ือยูบีซี ผูวิจัยไดศึกษาถึงส่ิงตางๆท่ีไดเกิดข้ึนจาก
การนําเสนอการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก วิเคราะหเจาะจงท่ีวาทกรรมของ
ผูบรรยาย โดยรูปแบบตางๆในการวิเคราะห คือการถายทอดความหมาย การใชสมญานาม วาท
กรรมของโทรทัศนคือผลผลิตของโทรทัศน ดวยเหตุนี้จึงประกอบไปดวย รหัส (Code) รูปแบบ 
(Style) ประเภท (Genres) และแบบแผน (Convention) ท่ีเห็นเสมอของโทรทัศน ซ่ึงรวมดวยกิจวัตร 
(Habit) ตามตารางเวลาและตอเนื่องท่ีถูกกําหนดไว และความซับซอนท้ังหมดของการปฏิบัติทาง
อาชีพ ความเกี่ยวพันทางบริบทและวิธีการที่เราเรียนรูเพื่อแยกแยะ (Identify)และความหวังในฐานะ
โ ท ร ทั ศ น  
(O' Sullivan, 1983) วาทกรรมของโทรทัศนยังประกอบดวยการเปนตัวแทน (Representation) ใน
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การสรางสํานึกเปนจํานวนมาก ถูกกําหนดใหเปนวิธีท่ีหาไดโดยการชมหรือการอานโทรทัศน ท่ี
แนนอน โดยตรง สมํ่าเสมอ และกระตุนไปตามสาย การเปนตัวแทนเหลานี้สามารถถูกวางแผนได
ซ่ึงเปนท่ีเห็นการอยางเดนชัดแจงวาวาทกรรมของโทรทัศนมีมากกวา ส่ิงท่ีอยูบนจอโทรทัศน    

 การนําเสนอกฬีาเปนการนําไปสูปริบทของการแสดงใหเห็นถึงกลไกลในการอธิบาย 
การปฏิบัติการของส่ือโทรทัศนท่ีเกิดขึน้อยูทุกวัน โทรทัศนนั้นไดทําหนาท่ีในการเลาเร่ืองหรือใน
บางคร้ังก็ทําหนาท่ีแสดงความหมายในเร่ืองตางๆ และเร่ืองท่ีเลานั้นก็ไดจากความคุนเคยเน้ือหาของ
เร่ืองท่ีจะเลาซ่ึงเปนไปอยางมีมาตรฐานเพ่ือใหพบกบัส่ิงท่ีตองการในการเลาเร่ือง การนําเสนอกีฬา
นานาชาตินั้นจะพูดถึงเร่ืองกวางๆท่ัวๆไป  ในบางคร้ังกอ็าจพูดถึงเร่ืองที่เปนไปไดในการท่ีจะทําให
เกิดความขัดแยง การสรางทัศนคติท่ีตายตัว และการแปลเหตุการณ จะถูกสรางข้ึนใหเห็นอยาง
เดนชัดเพื่อเช่ือมโยงกับการเลาเร่ือง และจากการนําเสนอส่ิงเหลานี้มาใชในการนําเสนอจะเห็นไดวา  
ส่ือโทรทัศนจะเปนตัวเดนในการท่ีจะสรางสมความรูในเร่ืองของการเปนพวกเขาพวกเรา (อางถึงใน
สุรชัย  มีทองคลัง, 2541) 

การวิเคราะหวาทกรรม (discourse) จึงเปนการพยายามเปดโปงหรือเผยใหเห็นถึงฐานะ
ความเปนวาทกรรม (discoursivity) ของสรรพส่ิงตางๆท่ีดํารงอยูในสังคมโดยแสดงใหเหน็วา 
วาทกรรมคือระบบของอํานาจ ระบบของการผลิต/สราง มิไดเปนเพียงการวิเคราะหภาษาเพียงอยาง
เดียวแตยังไดวเิคราะหไปถึงปริบทของการส่ือสารวาใคร กําลังติดตอกับใคร ทําไม และอยูใน
สถานการณและสังคมรูปแบบใด ผานส่ือใด และการส่ือสารนั้นแตกตางกันในรูปแบบและการ
กระทําอยางไรรวมถึงความสัมพันธท่ีมีตอกัน ซ่ึงในการศึกษาวิจยันี้จะเปนการวิเคราะหถึงวาท
กรรมท่ีเกิดจากการบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกผานส่ือยูบีซี เปนการส่ือสารท่ีไดรับความ
สนใจจากแฟนบอลชาวไทยจํานวนมาก เหน็ไดจากมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับฟตุบอลพรีเมียรลีก
อยางตอเนื่อง อีกทั้งมีการจัดฟุตบอลรายการใหญสําหรับแฟนคลับฟุตบอลพรีเมียรลีกโดยเฉพาะ 
ดังนั้นส่ิงท่ีเกดิข้ึนจากการนําเสนอไมไดเปนเพียงแตการถายทอดเร่ืองราวของฟุตบอล ยังไดมีการ
สอดแทรกถึงคานิยม คุณคา และความคิดในเร่ืองตางๆมาสูผูรับสารดวย 

 
2.2  ทฤษฎีสัญญวิทยากับการถายทอดความหมาย 

O’Sullivan และคณะ (1983) ไดอธิบายและใหคําจํากัดความ คําวา สัญญวิทยา 
(Semiology หรือ Semiotics) ไววา เปนการศึกษาในเร่ืองของสัญญะ (Sign) รหัส (Code) และ
วัฒนธรรมซ่ึงเกี่ยวของกับการแสดงใหเห็นลักษณะท่ีสําคัญของสัญญะ และการที่สัญญะนั้นถูก
นํามาใชในสังคม 
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Saussure (อางในศิริชัย  ศิริกายะ และกาญจนา  แกวเทพ,2531) ไดอธิบายความหมาย
ของสัญญะไววา เปนส่ิงท่ีสัมผัสไดดวยอายตนะ (อวัยวะสัมผัสท้ังหา) และเปนส่ิงท่ีคนกลุมหนึ่งได
ตกลงใชส่ิงนัน้เปนเคร่ืองหมาย (Mark) ถึงอีกส่ิงหนึ่งท่ีไมไดปรากฏในสัญญะนั้น 

Saussure แบงสัญญะออกเปน 2 สวน คือ ตัวหมาย (Signifier) หรือ sound-image 
กลาวคือส่ิงท่ีปรากฏใหเห็นเปนเคร่ืองหมาย รูปรอยบนกระดาษหรือเสียงท่ีไดยิน กับตัวหมายถึง 
(Signified) หรือ menta! Concept กลาวคือ ความคิดรวบยอด หรือภาพที่เกิดข้ึนในใจท่ีมันอางอิงถึง 
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนรวมกันของสมาชิกในสังคมเดียวกันท้ังหมดท่ีใชภาษาเดียวกัน เชน เม่ือเราเขียน
คําวา “มา” โดยมุงท่ีจะใหหมายถึงตัวมาจริง ๆ ตัวอักษรคําวา “มา” ถือเปนตัวหมาย สวนตัวมาจริง 
ๆ เปนตัวหมายถึง กระบวนการทั้งหมดนี้เราเรียกวา กระบวนการสรางความหมาย (Signification) 

สัญญะท่ีซ่ึงมาจากการนําความคิดท่ีอางถึงวัตถุกับจินตภาพแหงความหมายมาสัมพันธ
กัน (Codification) นี่เองท่ีทําใหเกิดความหมายหลายลักษณะ ไดแก ความหมายนัยเดี่ยว 
(Monosemic Meaning) ซ่ึงทําใหเกิดการตีความหมายโดยตรง (Denotation) ในระบบแหงการสราง
ความหมายข้ันท่ีหนึ่ง เนื่องจากจินตภาพแหงความหมายหนึ่งอยางตรงกับความคิดท่ีอางถึงส่ิงของ
หนึ่งอยาง เชน คําวา “กลวย” หมายถึงผลไมชนิดหนึ่ง และความหมายหลายนัย (Polysemic 
Meaning) ซ่ึงทําใหเกิดการตีความหมายโดยนัย (Connotation) ในระบบแหงการสรางความหมาย
ข้ันท่ีสอง เนื่องจากจินตภาพแหงความหมายมีหลายอยาง แตตรงกับความคิดท่ีอางไปถึงวัตถุเพียง
หนึ่งอยาง คําวา ”กลวย” นอกจากจะหมายถึงผลไมแลว ยังหมายถึงของธรรมดางายไมสําคัญ 
Roland Barthes (อางใน Nick Lacey, 1998) มองวาสัญญะของ Saussure อาจกลายเปนตัวหมายท่ีไม
เพียงแตจะสรางความหมายโดยนัยเทานั้น ยังสรางตํานานหรือความเช่ือแฝงฝง (Myth) อีกดวย  

ทฤษฎีสัญลักษณศาสตร (Semiotics) เปนการศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองแสดง (Signs) ซ่ึง
ไมไดมีความหมายแคเปนเคร่ืองหมาย ตรา การแสดงทาทาง รูปภาพ สัญญาณไฟและอ่ืนๆ แตกิน
ความรวมถึงภาษา ท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา เคร่ืองแสดงจะเกิดหรือมีความหายขึ้นในตัวเม่ือมี 
ผูกําหนดใช และจะเปนท่ีเขาใจโดยการสังเกตและเช่ือมโยงกับส่ิงท่ีอางอิงถึง นักทฤษฎีในกลุมนี้ให
ความสนใจกับการแปลความหมายและสันนิษฐานความหายของสารท่ีไดถูกสงออกมามากกวาการ
เนนท่ีกระบวนการของสารถูกถายทอดออกมาจากตัวมนุษย ปจจุบันทฤษฎีสัญลักษณศาสตรยังคง
เปนท่ีรูจักและมีอิทธิพลตอการศึกษาดานการส่ือสาร (Ellis and Mc Clintoch, 1994 : 78) 

ตามความคิดของ Langer  เช่ือวาสัญลักษณ คือ กุญแจไปสูความรู เปนส่ิงท่ีเนนย้ําถึง
ความรูและความเขาใจท่ีมนษุยมีอยู Langer  อธิบายวาชีวติของสัตวทุกชนิดข้ึนอยูกับความรูสึกเพียง
อยางเดยีวเทานั้น แตความรูสึกของมนุษยยังรวมถึงความสามารถท่ีจะเขาใจความหมายของส่ิงตางๆ 
ท่ีมีอยูโดยผานทางสัญลักษณและภาษา 
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Langer ไดอธิบายวา สัญลักษณ (Symbol) ทุกชนดิจํามีแนวคิดรวมกัน (Common 
Concept) ซ่ึงทําใหความหมายของสัญลักษณนั้นเปนท่ีเขาใจรวมกัน โดยท่ีแตละคนจํามีแนวคิด
สวนตัว (Private Concept) ซ่ึงข้ึนอยูกับประสบการณของแตละคน 

คําศัพท 3 คําท่ีสามารถนํามาอธิบายแนวความคิดของ Langer คือ 
การแสดงความหมายท่ีเกิดข้ึนมา (Signification) นั้นเปนความหมายของเคร่ืองแสดง 

(Sign) ซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางเคร่ืองแสดง (Sign) และวัตถุ (Object) เชน เคร่ืองหมายหยุด
และทางแยก บอกใหรูวาคนขับรถจะตองหยุดรถเม่ือถึงทางแยก 

ความหมายนัยตรง (Denotation) เปนความหมายท่ีเกิดจากความสัมพันธของสัญลักษณ
ท่ีมีตอส่ิงอางอิงโดยผานแนวความคิดของบุคคล ผูตีความจะตีความหมายโดยตรง เชน “ไอหมา” ก็
ตีความเปนสัตวชนิดหนึ่งมีส่ีขา เปนสัตวเล้ียงของคน แมวาส่ิงนั้นจะไมไดปรากฏตรงหนาก็ตาม 

ความหมายนัยประหวัด (Connotation) เปนความหมายท่ีเกิดจากการตีความโดย 
อัตตวิสัยเกิดจากความ รูสึก ประสบการณของตัวผูตีความนั้นนํามาเกี่ยวพันกับสัญลักษณ (Symbol) 
การตีความหมายนัยประหวัดเปนส่ิงท่ีผูตีความรูสึก เชน ถามีผูกลาวคําวา “ไอหมา” คนหนึ่งอาจ
ขานรับเพราะนึกข้ึนในใจวาคําวาคําวา “ไอหมา” เปนคําเรียกขานท่ีผูเรียกตนนั้นเอ็นดูตน แตถาเปน
อีกคนอาจจะนึกวาผูท่ีเรียกกําลังดาตนก็ได 

การนําเสนอกีฬาทางโทรทัศนปจจัยสําคัญประการหนึ่งคือ รูปแบบของการเลาเร่ืองซ่ึง
เปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความนาสนใจและนาติดตามรวมท้ังการสรางจิตสํานึกและความรูสูผูชมLucaites 
& Condit (อางถึงในสุรชัย มีทองคลัง, 2541) กลาววา การเลาเร่ืองเปนส่ือกลางในการทําความเขาใจ
เร่ืองราวตางๆ การเลาเร่ืองสามารถนํามาอธิบายเร่ืองราวทุกอยางในส่ือทุกประเภท ไดแก นวนิยาย 
ละคร โทรทัศน สุนทรพจน โฆษณา การเทศน การพูดกันในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ยังไดเสนอ
วัตถุประสงคของการเลาไวดังนี้ 

1. เพื่อทําหนาท่ีถายทอดจินตนาการและความสนุกสนามเพลิดเพลิน 
2. เพื่อทําหนาท่ีคนหา เปดเผย เสนอเร่ืองจริง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหขาวสาร ใหความ

เขาใจรวมกัน หรือเปดเผยขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรท่ีไมมีใครรูมากอน 
3. เพ่ือทําหนาท่ีโนมนาวใจ การเลาเร่ืองตองเรียบเรียงถอยคํา มีรูปแบบและวิธีการเลา 

เนื้อหาท่ีจะเลาจะตองสอดคลองกับปริบทและศิลปะการพูดที่ไมอยูนิ่ง รวมถึงความสัมพันธระหวาง
ผูพูด ผูฟง โอกาส และการเปล่ียนแปลงใดๆ 

จากทฤษฎีดังกลาว สามารถสรุปไดวาภาษาเปนสัญลักษณซ่ึงมีความสัมพันธกับ
ความคิดและประสบการณของแตละบุคคล ผูสงสารและผูรับสารจะตองมีแนวคิดรวมกัน 
(Common Concept) หรือกรอบแหงการอางอิง (Frame of Reference) ซ่ึงเกิดจากประสบการณและ
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การติดตอส่ือสารกัน จึงจะเขาใจภาษาหรือสัญลักษณท่ีส่ือมาถึงกันได ในบางสถานการณผูพูดอาจ
ละคําบางคําหรือใชถอยคําสํานวน บางคนอาจจะไมเขาใจ แตถาเปนคนท่ีมีความคุนเคยหรือสนิท
สนมก็สามารถส่ือสารกันไดเปนอยางดี ดังเชนการบรรยายกีฬาฟุตบอล ผูบรรยายหรือผูพากยไม
จําเปนตองอธิบายวาคําศัพทเทคนิคหรือสํานวนท่ีใชหมายความวาอะไร แตผูชมท่ีเปนผูท่ีติดตาม
ก า ร 
ถายทอดอยูเปนประจําจะคุนเคยและเขาใจไดเปนอยางดี 

ภาษาในส่ือมวลชนมักจะเต็มไปดวยคําท่ีมีความหมายโดยนัย (connotative) ซ่ึงตอง
อาศัยวิธีการตีความไปพรอมกัน   เชนคําวาลิง  (monkey)   ท่ีกองเชียรกลาวถึงผูเลนฝายตรงกันขาม
ในการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก ไมไดส่ือถึงการเปรียบเทียบวาเหมือนลิง แตเปนการเหยียดผิว 
ผูเลนผิวดําและทําใหเกิดการลงโทษจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดการแขงขันมาแลว ดังนั้นทฤษฎี
สัญญวิทยากับการถายทอดความหมายนี้ จะทําใหเราสามารถวิเคราะหถึงการใชวาทกรรมของ 
ผูบรรยายกีฬาฟุตบอลตางประเทศได 
 
2.3  ทฤษฎีการส่ือสารเพื่อโนมนาวใจ (Persuasive Communication) 

ทฤษฎีการส่ือสารเพ่ือโมนาวใจ จะเปนการศึกษาถึงการโนมนาวจิตใจมนุษย โดยผาน
กระบวนการส่ือสาร เปนเร่ืองเกี่ยวกับแนวทางที่มนุษยพยายามจะทําความเขาใจและผลักดัน
พฤติกรรมของคนอ่ืนใหกระทํา ปฏิบัติ หรือใหมีปฏิกิริยาตามท่ีตองการ โดยอาศัยกระบวนการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลเปนเคร่ืองมือ  
ช้ีนํา ช้ีทางและโนมนาวใจผูรับสาร 

Bettinghaus ใหนิยามของการส่ือสารเพื่อโนมนาวใจวา เปนการท่ีบุคคลมีความตั้งใจท่ี
จะกระทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในตัวบุคคลอ่ืนหรือกลุมบุคคล โดยวิธีส่ือขาวสาร
(Message Transmission)  

Brembeck and Howell กลาววา การส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจเปนความพยายามอยางจงใจ
ท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาความคิดและการกระทําในตัวบุคคล โดยสรางแรงจูงใจใหเกิดกอนท่ีเขาจะ
ตัดสินใจคร้ังสุดทาย 

Scheidel กลาวถึงการพูดเพื่อโนมนาวใจวาเปนกิจกรรมที่ผูพูดและผูฟงมีสวนรวมกัน
(Conjoined) ซ่ึงผูพูดต้ังใจท่ีจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูฟงโดยสงขาวสารที่เปนภาพและเสียง
ในลักษณะสัญญลักษณเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของฟงในทางออม (R.Millerand 
Burgoon, 1973 : 2-3) 
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วิษณุ สุวรรณเพิ่ม (2529) กลาววา การส่ือสารเพ่ือโมนาวใจหมายถึงการส่ือสารเพ่ือการ
จูงใจ การช้ีแนะ การชักชวน ใหบุคคลกระทําตามเร่ืองราว ขอความขาวสาร หรือขอสนเทศ 
(Information) ใดๆ โดยไดผานส่ือตางๆ มายังผูรับสาร ผูรับสารจะกระทําตามหรือไม อยางไร 
ข้ึนอยูกับกระบวนการและวิธีการในการท่ีจะจูงใจ หรือโนมนาวใจใหบุคคลกระทําตาม หรือคลอย
ตามนั้น Alan Monroe, 1930 (อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537 : 123 –124) กลาววาจะตอง
อาศัยหลักจิตวิทยา “ลําดับข้ันแหงการจูงใจ” ความสําเร็จของแตละข้ันจะนําไปสูสภาพจิตใจ ใน
ระดับข้ันตอไป ดังน้ี 

1. ขั้นความตั้งใจ (Attention) ข้ันนี้คือ การจัดเรียบเรียงสารเพ่ือเรียกรองใหผูรับสาร 
สนใจ 

2. ขั้นความตองการ (Need) ข้ันนี้คือ การกระตุนใหผูรับสารเกิดความรูสึกวาส่ิงท่ีผูสง
สารเชิญชวนหรือโนมนาวใจเปนส่ิงท่ีเขาตองการหรืออยากกระทํา 

3. ขั้นการตอบสนองความตองการ (Satisfaction) ข้ันนี้คือข้ันท่ีผูรับสารเกิดความรูสึก
วาจะตองทําตามท่ีผูสงสารเชิญชวนเพื่อโนมนาวใจเพ่ือตอบสนองความตองการ 

4. ขั้นการบรรยายใหเห็นภาพชัดเจน (Visualization) ข้ันนี้คือ ข้ันท่ีผูสงสารใหสาร
หรือสัญญลักษณในการสรางจินตนาการใหผูรับสารเห็นภาพเปนการกระตุนใหผูรับสารตัดสินใจ
ลงมือปฏิบัติ 

5. ขั้นการกระทํา (Action)  เปนข้ันท่ีผูรับสารปฏิบัติตามท่ีถูกโนมนาวใจ 
Bettinghaus (1981 : 7- 14) กลาวถึงผล (Effect) ของการส่ือสารเพื่อโนมนาวใจวา

กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติและความเช่ือ ซ่ึงสามารถจําแนกออกไปตามลักษณะของปจจัยท่ี
มีอยูกอนแลว ไดแก 

1. การเปล่ียนแปลงความคิด (Cognition Changes) ประกอบดวยแนวความคิดท่ีผูรับ
สารมีอยู ความเช่ือท่ีเกี่ยวกับทัศนคติตางๆ คานิยม และการรับรูเกี่ยวกับโลกภายนอก ซ่ึงผูรับสารจะ
พิจารณาเปล่ียนแปลงไดจากถอยคําหรือขอความท่ีเปนการปฏิกิริยาสนองตอบใหผูสงสารทราบ 

2. การเปล่ียนแปลงทางอารมณ (Affect Changes) เปนการเปล่ียนแปลงภายในทางดาน
ความรูสึกซ่ึงผูสงสารจะพิจารณาไดจากถอยคําแสดงความรูสึกของผูรับสาร 

3. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Beahavior Changes) เปนการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได 
ชัดเจน ซ่ึงผูสงสารอาจพิจารณาจากถอยคําและการกระทําท่ีผูรับสารแสดงออกตามท่ีผูสงสารต้ัง
วัตถุประสงคไว 
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จากทฤษฎีดังกลาวสามารถท่ีจะนํามาวิเคราะหการใชวาทกรรมของผูบรรยายการ
แขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกผานส่ือยูบีซี เนื่องจากมีการใชหลักของการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจในการ
ท่ีจะชักจูง หรือทําใหผูชมเกิดอารมณคลอยตามไปกับการบรรยาย 
 
2.4  แนวความคิดเก่ียวกับการบรรยายกีฬา 

การบรรยายกีฬาเปนการสื่อสารดวยคําพูด (Oral Communication) และจัดการเปนการ
ประกาศ (Announcing) ประเภทหนึ่งนอกจากการประกาศรูปแบบอ่ืนๆ เชน การอานขาว การจัด
รายการเพลง เปนตน โดยการประกาศมีเปาประสงคเพื่อส่ือความคิดหรือความรูสึกไปยังกลุมบุคคล
ท่ีตองการไดอยางมีประสิทธิผลนั้นจะดอยคาลงหากผูบรรยายกีฬาไมสามารถใชถอยคํา น้ําเสียง 
หรือในบางครั้งก็จะตองมีลักษณะทาทางประกอบดวย ใหชวนฟง ชวนติดตามโดยเฉพาะการ
ประกาศโดยปราศจากบทหรือการประกาศสด (AD-LIB Announcing) ซ่ึงผูท่ีจะพูดไดนั้นตองมี
ความมั่นใจ มีขอมูลอยูมาก มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาและเรียกขอมูลท่ีมีอยู
ในความทรงจํามาใชไดอยางราบร่ืนเปนลําดับและสอดคลองกับรายการของตนเองการใชทักษะ
ความสามารถตางๆ ของผูประกาศท่ีจะส่ือสารถายทอดคําพูดตางๆ ใหเปนท่ีพึงพอใจของผูฟง ผูชม
นั้นเปนเร่ืองศิลปะของงานประกาศ (Art of Annuoncing) (Hyde,1991 : 20-22) 

เนื้อหาสาระท่ีผูทําหนาท่ีพูดออกอากาศส่ือออกมานั้นจะตองเกี่ยวพันกับเร่ืองท่ีเปนท่ี
สนใจในการบรรยายของความเปนกันเอง ผูชมหรือผูฟงคําพูดท่ีเหมือนกับการนั่งฟงการบรรยายใน
ช้ันเรียน ผูชมหรือผูฟงไมตองการฟงคําพูดท่ีเหมือนกับการนั่งฟงการบรรยายในชั้นเรียน ผูชมหรือ
ผูฟงตองการใหพูดคุยในลักษณะท่ีคุนเคย เปนมิตร ไมเปนทางการเสมือนกับผูพูดเปนสมาชิกคน
หนึ่งในบาน ส่ิงนี้เองเปนแรงผลักดันใหเกิดลีลาในการส่ือสารเพ่ือใหตรงกับความตองการของผูชม
ทางส่ือวิทยุและโทรทัศน 

ในดานการบรรยายกีฬา  ผูบรรยายการแขงขันกีฬาถายทอดสด  (Play-by-Play 
Announcer) ซ่ึงเปนผูบรรยายเหตุการณในเกมการแขงขันจะตองมีคุณลักษณะตางๆ ของผูประกาศ
ท่ีจําเปนดังเชน  John R. Hitchcock (1991 : 80-83) (อางถึงในศรสวรรค ภูวิจิตร,2540)  ไดกลาวถึง 
ผูบรรยายกีฬาทางโทรทัศนจะตองใหขอมูลกับผูชมตามภาพท่ีปรากฎขึ้นในจอภาพ ในขณะท่ีผูชม
จะไดเห็นเพียงวาเกิดอะไรขึ้นในจอภาพ ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของผูบรรยายกีฬาทางโทรทัศนในการ
อธิบาย ทําความกระจาง ช้ีชัดและเสริมเพิ่มเติมขอมูลใหแกผูชมขณะบรรยาย พยายามบอกถึง 
คุณลักษณะของผูเลนกีฬาและทีมของผูเลนกีฬา เพื่อใหผูชมสามารถรับรูเร่ืองราวตางๆ และเกิด
ความรูสึกวาไดเขารวมในสถานการณการแขงขันกีฬาจริงๆ  
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ผูบรรยายกีฬาจะตองรูถึงมุมกลองและพ้ืนท่ีครอบคลุมของกลองโทรทัศนท่ีผูชมทาง
โทรทัศนจะสามารถมองเห็นหรือมองไมเห็น ส่ิงหนึ่งท่ีผูบรรยายกีฬาทางโทรทัศนไดเปรียบกวา
การบรรยายทางวิทยุคือ เม่ือมีเหตุการณสําคัญผานไปซ่ึงอาจเกิดข้ึนโดยท่ีผูบรรยายไมทันต้ังเนื้อต้ัง
ตัว เชน การยิงประตูหรือการน็อกคูตอสู ผูบรรยายกีฬาสามารถเรียกภาพนั้นกลับมาบรรยายใหม
เปนคร้ังท่ีสอง 

น้ําเสียงและการเลือกใชถอยคําเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง ผูบรรยายกีฬาจะตองสรางน้ําเสียง
ท่ีตื่นเตน เราใจ ดึงดูดความสนใจใหผูชมคอยติดตาม รวมท้ังจะตองใชถอยคําในการบรรยายจํานวน
มาก พรอมกับศัพทเทคนิคของกีฬานั้นๆ เพื่อใหผูชมไดรับความรูและความบันเทิงไปพรอมกัน 

Stuart W. Hyde (อางถึงในศรสวรรค  ภูวิจิตร, 2540) กลาววาการเปนผูบรรยายกีฬาไม
วาจะเปนมวย กอลฟ สกี สเก็ตหรือยิมนาสติกจะไมมีปญหาในเร่ืองการจดจําผูแขงขันมากเทากับ
กีฬาประเภทฟุตบอล บาสเก็ตบอลหรือฮอกกี้ ซ่ึงจะทําใหผูบรรยายกีฬาสับสน แตผูชมก็ตองการให
ผูบรรยายในกีฬานั้นๆ มีความรูอยางลึกซ้ึง รวมทั้งกฎกติกาและความเขาใจในเกมนั้นอยางถองแท
Hyde   ไดสรุปถึงหลักสําคัญในการบรรยายเกมการแขงขัน 3 ประการคือ 

ประการแรก  ระลึกอยูเสมอวาจะตองมีความรับผิดชอบตอผูชมผูฟง ถึงแมบางคร้ังจะ
กระทําไดลําบากเพราะมีเร่ืองธุรกิจเขามาเกี่ยวของ การบรรยายกีฬาฟุตบอลก็เชนกันไมสามารถ
หลีกเล่ียงการประกาศผูสนับสนุนรายการหรือการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ แตการประกาศบอย
เกินไปก็จะทําใหผูชมผูฟงรําคาญได 

ประการสอง   ผูบรรยายกีฬาจะตองทําหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 - รายงานเหตกุารณ (Report)  ผูบรรยายจะตองรายงานเหตุการณการแขงขัน

อยางถูกตองและยุติธรรม 
 - ใหความบันเทิง (Entertain) ผูบรรยายจะตองใหความบันเทิงตลอดระยะเวลา

ท่ีถายทอด กฬีาบางประเภทอาจจะใชเวลาถายทอดนานหลายช่ัวโมง ผูบรรยายจะตองพยายามหา
วิธีการดึงดดูใจใหผูชมผูฟงคอยติดตามรายการไปจนจบการแขงขัน 

  - พูดจาใหผูฟงผูชมคลอยตาม (Sell) คือ ใหผูฟงผูชมรูสึกถึงความกระตือรือรน
ภายในจิตใจของผูบรรยาย สรางความนาเช่ือถือใหเกิดข้ึน หลีกเล่ียงการพูดหลอกลวง พดูจาอวด 
ภูมิความรู เปนตน 

ประการท่ีสาม  ไมมีอคติ (Bias) ในการบรรยาย ตองทําตัวเปนกลางบรรยายกีฬาดวย
ความชัดเจน ถูกตองและยุติธรรม ผูชมรายการกีฬาทางโทรทัศนจะทราบวาผูบรรยายกีฬาเขาขาง
ฝายใดหรือไม ตางจากส่ือวิทยุท่ีจะตองฟงคําพูดเพียงอยางเดียวเราจะเห็นเสมอๆ วาในรายการกีฬา
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อยางเชนมวยชิงแชมป ผูบรรยายกีฬาจะพากยเขาขางนักมวยชาวไทยมากกวาชาวตางชาติอยางออก
หนาออกตา ถึงแมบางคร้ังนักมวยจะชกไมดีก็ตามซ่ึงไมสมควรกระทําอยางยิ่ง 

เอกชัย  นพจินดาและพิษณุ  นิลกลัด  ผูอานขาวและผูบรรยายกีฬาไดกลาวถึงการ
บรรยายกีฬาสรุปไดดังนี้ 

- ตองสนุกสนานใหความเพลิดเพลินกับผูชม เพราะกีฬาเปนเร่ืองของความบันเทิง 
- ใหความรูในเกมท่ีกําลังบรรยาย ทําใหผูชมเขาใจเกมนั้น เพราะกฬีาทุกประเภท

จะมีความสนกุสนานในตัวของมันเอง ถาผูชมเขาใจเกม 
- ใหขอเท็จจริงและความจริงแกผูชม ไมแสดงความคิดเห็นหรือโนมนาวจิตใจให

โอนเอียงไปเอาใจชวยฝายหนึ่งฝายใดอยางผิดขอเท็จจริง 
- ทําใหเกมนาติดตามตลอดเวลา ในกรณีท่ีเกมการแขงขันนาเบ่ือก็ตองหา

ประเด็นอ่ืนมาพูดคุยกับผูชม เพ่ือทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เชน ถามวยชกไมสนุกตาง
ฝายตางจดๆ จองๆ ไมยอมออกอาวุธก็ตองพูดวา  “ขณะน้ีท้ังคูกําลังตอสูกันดวยกําลังภายใน ทาน 
ผูชมจับตาดูซิวาใครจะใชกําลังภายนอกกอนกัน” การพูดอยางนี้ทําใหผูชมจองมองวาใครจะออก
อาวุธกอนกัน ซ่ึงในจังหวะนี้การไมออกอาวุธก็จะดูนาเบ่ือ เปนตน (อางถึงในศรสวรรค ภูวิจิตร, 
2540) 

จากแนวคิดตางๆ ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน เร่ืองการใชภาษาพูดจึงเปนเร่ือง
สําคัญ โดยแบง 

ประเด็นในการใชภาษาพูดออกเปน 3 ประเด็นดังนี้ 
1. การดัดแปลงภาษาใหเหมาะสม 

1.1 ใชภาษาใหเหมาะสมกับผูฟงผูชมตามระดับการศึกษาฐานะ ความสนใจ 
และเพศ เปนตน  ตัวอยางเชน  ตองดัดแปลงภาษาจากหนังสือ ภาษาราชการ คําสแลง คําภาษาถ่ิน 
ศัพทเทคนิคและภาษาท่ีฟงแลวไมนาสนใจใหเปนภาษาท่ีนาสนใจติดตาม เปนตน 

1.2 ใชภาษาใหเหมาะสมกับรูปแบบรายการตางๆ  
1.3 ใชภาษาใหเหมาะกับบุคลิกของเรา เปนตัวของตัวเอง 

2. ความถูกตองและชัดเจน 
2.1 ไมใชคําพูดท่ีคลุมเครือ ตีความหมายไดสองทาง 
2.2 ไมใชคําพูดท่ีเกินความจริงและโออวด 
2.3 ไมใชอารมณบิดเบือนคําพดู 
2.4 ใชภาษาท่ีกระชับ 
2.5 ใชรูปแบบของการพูดปากเปลา 
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3. ใชภาษาใหนาสนใจและมีชีวิตชีวา 
3.1 เก็บเร่ืองราวท่ีนาสนใจไวบาง เพื่อใหผูฟงติดตามรายการตอไป 
3.2 เปรียบเทียบเร่ืองงายๆ พูดแลวมองเหน็ภาพ เขาใจไดทันที (วันชัย   

ธนะวังนอย, ม.ป.ป. : 34)   
ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ (2533 :106-111) ไดกลาวถึงการเลือกใชถอยคําสํานวน

ในการพูดกรณีตางๆ วาขอควรพิจารณาประการสําคัญดังตอไปนี้ 
1. ความชัดเจน  ในการพูดอยางเชนการประกาศในดานตางๆ จําเปนท่ีจะตอง

พูดเพื่อใหไดความชัดเจนและถูกตองตรงประเด็นทันที โดยท่ีผูพูดไมมีโอกาสพูดถึงประเด็นนั้นๆ 
อีกหรือไมมีโอกาสอธิบายความ การเลือกใชถอยคําเปนส่ิงจําเปนเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนตอ
การส่ือสาร บางถอยคํามีประสิทธิผลในกรณีเฉพาะของมันเอง แตจะไมส่ือความหมายไดราบร่ืนนัก
ถาจะนํามาใชในการส่ือสารท่ัวไปในชีวิตประจําวัน เชน คําวา ขอมูลท่ีปอนเขาไป (Input) กับคําวา
ผลท่ีไดออกมา (Output) เปนคําที่ใชในทางคอมพิวเตอรหรือสาขาวิชาอ่ืน ไมสามารถนํามาใช 
อธิบายความสามารถในการทํางานของบุคคลหรือกิจกรรมท่ัวไปของคนเรา เชน “ผมชอบกําลังงาน
ของคุณท่ีใสเขาไปในโครงการน้ี” ยอมเปนประโยคที่ประดักประเดิด แตควรใชประโยควา  
“ผมชอบความคิดของคุณเกี่ยวกับโครงการนี้” มากกวา 

2. ความมีพลัง  พลังของถอยคํา หมายถึง ความสามารถท่ีกระตุนผูฟงได ถวยคํา
ท่ีมีพลังจะทําใหผูฟงเห็นจริงเห็นจัง ตื่นเตน เราใจ เห็นภาพพจนและเกิดจินตนาการ การมีพลังหรือ
ปราศจากพลังในการพูดนั้นไมไดขนอยูกับถอยคําแตประการเดียว แตข้ึนอยูกับน้ําเสียง จังหวะการ
พูด ตลอดจนอากัปกิริยาตางๆ ดวย เชน คนท่ีเดินหลังคอม พูดอยางชาๆ ยอมสงผลใหถอยคําท่ีเปลง
ออกมานั้นขาดพลังไปดวยการสรางพลังในการพูดโดยเลือกสรรถอยคํานั้น เราจะตองมีความเขาใจ
ในน้ําหนักหรือพลังของคํา เชน คําวา “เพลิง” มีพลังน้ําหนักมากกวาคําวา “อัคคี”  คําวา “ตาย” มี
พลังหนักแนนกวาคําวา “เสียชีวิต”  ผูพูดยอมตองเลือกใชโดยคํานึงถึงปริบทของคําและความมุง
หมายท่ีจะกอใหเกิดความรูสึกชนิดใดดวย นอกจากนี้ถอยคําจะมีพลังมากข้ึนเม่ือผูพูดหลีกเล่ียงวลีท่ี
ยืดยาวนาเบ่ือออกไป เพราะวลีตางๆ ท่ีใชมากเกินไปนั้นจะทําใหแกนของขอความขาดน้ําหนัก 
ถอยคําท่ีมีพลังมักจะเปนถอยคําท่ีกลาวอยางตรงไปตรงมาและสามารถอธิบายแนวความคิดไดอยาง
รวดเร็ว ชัดเจนและหนักแนน 

3. ความมีชีวิตชีวา  ถอยคําท่ีมีชีวิตชีวาคือถอยคําท่ีทําใหผูฟงสรางภาพพจนราว
กับวาไดสัมผัสดวยตนเอง เชน ดังโครม เงียบกริบ หอมระรวย แข็งกระดาง ฯลฯ  นอกจากนี้ยัง
ไดแก สํานวนเปรียบเทียบตางๆ ท่ีทําใหคําพูดท่ีเราใชสละสลวยมีอรรถรสข้ึน เชน คมในฝก เกลือ
เปนหนอน ควาน้ําเหลว ฯลฯ สํานวนตางๆ เหลานี้เปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายและเปนท่ีนิยมใช
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กันมานาน สวนสํานวนใดท่ีไมมีความลึกซ้ึง ไมชาก็จะสูญหายไปจากความทรงจําของผูใชภาษา 
และจะมีสํานวนไมๆ เกิดข้ึนอยูเสมอตามเหตุการณและตามความนิยมของสังคม  ในฐานะผูใช
ภาษาก็ควรใชดุลยพินิจเลือกสรรสํานวนท่ีเหมาะสมมาใชและอาจสรางถอยคําสํานวนขนมาใหมได
โดยเฉพาะอยางยิ่งถอยคําสํานวนท่ีมีชีวิตชีวากอประโยชนในการส่ือสาร 

แมจะมีภาพเปนตัวเอกในการถายทอดการแขงขันกีฬา แตก็จะปฏิเสธไมไดวา
การบรรยายท่ีไดจังหวะจะโคนของผูบรรยาย ก็เปนสวนประกอบสําคัญท่ีทําใหการแขงขันดูมี 
รสชาติสนุกสนานข้ึนอีก John R.Hitchcock (1991)  กลาววาแมในเกมการแขงขันท่ีนาเบ่ือ หากได
ผูบรรยายท่ีรูจักวิธีการพูด การใชน้ําเสียงท่ีเราอารมณ ก็สามารถกระตุนใหผูชมเกิดความตื่นเตนและ
ไมอาจละสายตาไปจากการแขงขันไดเชนกัน (อางถึงใน อภิวรรณ เนื่องผลมาก, 2544:27)  

แนวความคิดเกี่ยวกับการบรรยายกีฬา สามารถนํามาวิเคราะหผูบรรยายการ
แขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษผานส่ือยูบีซี ไดเปนอยางดีเนื่องจากผูบรรยายเปนผูเช่ียวชาญ
เฉพาะจะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมเพื่อสรางความนาสนใจใหกับรูปแบบการบรรยาย 
และสรางความนาเช่ือถือ 
 
2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เนตรทราย มณีโชติ (2544) ศึกษาเร่ือง สมญานามในขาวและรายการกีฬาทางสื่อ 
มวลชน เปนงานวิจัยท่ีอธิบายถึงท่ีมาและกระบวนการสรางความหมายของสมญานามนั้นๆ พรอม
ท้ังเปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกตางในการใชสมญานามในขาวกีฬาระหวางส่ือ 3  ประเภท 
ไดแก โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ ซ่ึงการต้ังสมญานามใหกับบุคคลหรือส่ิงหนึ่งนั้นเปนเร่ือง 
อัตวิสัย (Subjetive) สมญานามอาจต้ังข้ึนโดยพิจารณาจากองคประกอบท่ีอยูแวดลอมบุคคลหรือส่ิง
นั้นๆ แตการเลือกหยิบยกองคประกอบใดข้ึนมาน้ันข้ึนอยูกับมุมมองของผูตั้งโดยตรง และยังรวม
ไปถึงทักษะในการถายทอดออกมาเปนถอยคําเพ่ือใชในการส่ือสารของผูตั้งอีกดวย เพราะระดับ
ความหนักเบาของคําก็ทําใหความหมายแตกตางกันได 

สมญานามท่ีไดจากการที่ส่ือตางประเทศเปนผูตั้งยอมแตกตางไปจากสมญานามท่ีส่ือ
ของไทยต้ังข้ึน เห็นไดจากถอยคําหรือภาษาท่ีเลือกใช เนื่องจากมโนทัศนของคนไทยกับชาวตางชาติ
ยอมแตกตางกันไปตามภูมิหลังท่ีหลอหลอมความคิดและความเช่ือเอาไว ซ่ึงทําใหเกิดการแทน 
(Representation)  ของส่ิงตาง ๆ แตกตางกัน อยางเชน ชาวตางชาติอาจเปรียบคนโงเหมือนกับลาแต
คนไทยอาจเปรียบคนโงกับควาย 

สมญานามคือสัญญะท่ีเกิดข้ึนจากการตีความหมายโดยนัย (Connotation) ซ่ึงตองอาศัย 
“ความสัมพันธ” ในการเช่ือมโยงตัวหมาย (Signifier) เขากับตัวหมายถึง (Signified) และเราจะตอง
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เรียนรูความสัมพันธอยางเปนระบบท่ีเรียกวา “รหัส” นี้เพราะมันเปนตัวสรางความเขาใจใหเกิดข้ึน 
การตีความหมายโดยตรง (Denotation) นั้นเปนการตีความหมายตามตัวอักษร ไมสามารถทําใหเรา
เขาใจความหมายของสมญานามได เนื่องจาก “เนื้อหา” ไมใชตัวกําหนด “ความหมาย” 

จากการวิ เคราะหสมญานามในขาวและรายการกีฬา  พบวา  สมญานามเหลานี้
นอกเหนือไปจากการอางอิงถึงบุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งแลวซ่ึงเปนความหมายโดยนัยแลว ยังส่ือ
ความหมายลึกลงไปอีกท่ีเรียกวาเปน “ความหมายแฝง” ซ่ึงในการบรรยายการแขงขันฟุตบอล
พรีเมียรลีกทางยูบีซีมีการใชสมญานามเปนอยางมาก 

อภิวรรณ เนื่องผลมาก (2544) ศึกษาเร่ือง การถายทอดเนื้อหาการกีฬาผานส่ือโทรทัศน 
เปนงานวิจัยท่ีอธิบายถึงการนําเสนอรายการกีฬาทางโทรทัศน พบวาผูบรรยายจะตองมีขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อสรางความนาสนใจใหกับรูปแบบการบรรยาย และสรางความนาเช่ือถือ เชน ลักษณะ
การบรรยายของ สาธิต กรีกุล ท่ีนําเกร็ดสาระตางๆ ในวงการฟุตบอลมาสอดแทรก จนสามารถสราง
ภาพลักษณใหเปนนักพากยท่ีรอบรูเร่ืองกีฬาฟุตบอล และเปนท่ีนิยมของผูชม หรือผูบรรยายจะใช
วิธีการอางอิงจากคําบรรยายภาษาอังกฤษท่ีมีอยูในสัญญาณภาพ ซ่ึงเปนการแปลคําพูดนั้นมา โดย
มักจะตองเกร่ินนํากอนวา “ผูบรรยายภาษาอังกฤษบอกวา”… “เสียงบรรยายภาษาอังกฤษวา” ”ขาว
แจงวา” นอกจากนั้น ผูบรรยายยังใชฉายาหรือช่ือเลนของนักกีฬาเพื่อความเปนกันเอง รวมถึงการ
สอดแทรกอารมณขัน ซ่ึงจะชวยสรางสีสันใหกับการชมการถายทอดสดไดท้ังส้ิน 

อยางไรก็ดี ผูบรรยายจะวางตัวเปนกลางโดยใชคําพูดท่ีเอาใจกองเชียรท้ังสองฝาย 
กลาวคือ หากมีฝายใดไดเปรียบก็จะแสดงความช่ืนชม กระตุนใหเกิดความฮึกเหิมยินดีแกผูชมท่ีช่ืน
ชอบฝายนั้น และสําหรับฝายเปนรอง ก็จะใชคําพูดในเชิงใหกําลังใจ กระตุนใหกองเชียรฝายนั้นลุน
ใหเกิดเหตุการณพลิกผัน ดังนั้นผูชมจึงไดรับอรรถรสในการชมจากการบรรยายของนักพากยเทาๆ 
กัน ไมวาจะเชียรผูแขงขันดานใดก็ตา  

สุรชัย มีทองคลัง (2541) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะหวาทกรรมจากการถายทอดการแขงขัน
กีฬาซีเกมส คร้ังท่ี 19 พบวา การสรางวาทกรรมของผูบรรยายจะข้ึนอยูกับเนื้อหาที่เกิดข้ึนตาม
สถานการณประเภทตางๆ เชน ในการแขงขันกีฬาท่ีนักกีฬาของประเทศไทยมีโอกาสควาเหรียญ
ทอง การสรางวาทกรรมของผูบรรยายก็จะเปนการเชียรและลุนนักกีฬาของไทย โดยการบรรยายนั้น
ก็จะกลาวถึงเร่ืองราวตางๆท่ีเกี่ยวกับตัวนักกีฬา ผลงานท่ีสรางช่ือเสียงเอาไว สวนการแขงขันท่ี
นักกีฬาไทยพลาดหรือไมมีโอกาสชนะ ผูบรรยายก็จะกลาวแสดงความเสียดายท่ีตองพลาดหวัง หรือ
กลาวปลอบขวัญเปนกําลังใจ นอกจากนี้การบรรยายก็จะสอดแทรกขอมูลท่ีเกี่ยวกับการแขงขันกีฬา
ในแตละประเภท เชน กฎ กติกา มารยาท ลักษณะของเกมการแขงขัน การใหคะแนน ซ่ึงบางชนิด
กีฬาก็ไดมีผูเชี่ยวชาญมารวมในการใหขอมูลดวย 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยเร่ืองการใชวาทกรรมของผูบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษทาง 
ยูบีซี (Discourse Usage Commentators Of English Premier League Football From UBC ) เปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีศึกษาถึงบทบาทของผูบรรยาย ในฐานะส่ือมวลชน ท่ี
สรางวาทกรรม (Discourse) ดวยการนําเสนอความรูและขอมูลขาวสาร โดยรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ   และท่ีสําคัญคือวาทกรรมของผูบรรยายท่ีนําเสนอผาน
การถายทอดฟุตบอลพรีเมียรลีกทางยูบีซี รวมท้ังการสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) 

 
3.1  กลุมประชากร 

ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ใชการบันทึกการแขงขัน,การสัมภาษณและการคนควาขอมูล
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจะทําการบันทึกการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรนัดท่ี 
นาสนใจเพ่ือนํามาวิเคราะหการใชวาทกรรมผูบรรยาย รวมไปถึงการสัมภาษณผูบรรยายฟุตบอล 
พรีเมียรลีกท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรับของประชาชนโดยตรง อีกท้ังคนควางานวิจัยใกลเคียงเพื่อ
เปนประโยชนในงานวิจัยนี้ 

 
3.2  แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยนี้แหงขอมูลท่ีใชแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
1. แหลงขอมูลจากส่ือโทรทัศน ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากส่ือโทรทัศน โดย

บันทึกเทปการถายทอดการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษทางยูบีซี รวม 9 นัด คือฤดูกาล 2004-
2005 ระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ.2547 -พฤษภาคม พ.ศ.2548 จํานวน 4 นัด ประกอบดวย การ 
แขงขันระหวางทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ดกับทีมอารเซนอล (เกมบิ๊กแมตช),  ทีมอารเซนอลกับทีม 
ลิเวอรพูล (เกมซูเปอรซันเดย), ทีมเชลซีกับทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด(เกมบิ๊กแมตช),ทีมเซาท 
แธมปตันกับทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด (เกมนัดปดฤดูกาล) และการแขงขันในฤดูกาล 2005-2006 
ระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 -กุมภาพันธ พ.ศ.2549 จํานวน 5 นัด คือการแขงขันระหวางทีม 
ลิเวอรพูลกับทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด(เกมวันแดงเดือด), ทีมอารเซนอลกับทีมเชลซี(เกมดารบ้ีแม
ตชกรุงลอนดอน), ทีมลิเวอรพูลกับทีมนิวคาสเซ่ิล(เกมบ็อกซ่ิงเดย), ทีมแมนเชสเตอรซิตี้กับทีม
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แมนเชสเตอรยูไนเต็ด(เกมดารบ้ีแมตชเมืองแมนเชสเตอร) และการแขงขันระหวางลิเวอรพูลกับทีม
เอฟเวอรตัน(เกมเมอรซ่ีไซตดารบ้ีแมตช) 

จากตัวอยางท่ีนํามาวิจัยท้ัง 9 คูเปนเกมท่ีไดรับความสนใจจากผูชมจํานวนมากเนื่องจาก
เปนการพบกันของทีมช้ันนําท่ีไมไดตัดสินกันแคผลแพชนะเพียงอยางเดียว แตหมายถึงศักดิ์ศรีของ
ทีมท่ีจะถูกบันทึกไวเปนสถิติ การแยงชิงกันเพื่อไดสิทธ์ิไปแขงขันฟุตบอลถวยยุโรปคือยูฟา 
แชมเปยนสลีก อีกท้ังในเกมนัดปดฤดูกาลมีบทสรุปของการแขงขันซ่ึงผูเลนและเจาหนาท่ีของทีม
ทุมเทกันมาตลอดฤดูกาล 

2. แหลงขอมูลจากผูบรรยาย ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณผูบรรยายฟุตบอลพรีเมียรลีกทาง
ยูบีซี จํานวน 4  คนประกอบดวย นพนันท ศรีศร, ธราวุธ นพจินดา, สุรเดช สันติเลิศประภพ และ 
อิสรพงษ ผลม่ัง เพ่ือใหทราบถึงการใชวาทกรรม รวมไปถึงความนาสนใจของฟุตบอลพรีเมียรลีก 
อังกฤษ 

3. การสํารวจเอกสาร (Documentary Research) 
 

3.3  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําการบันทึกเทปการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก ฤดูกาล 2004-2005 และฤดูกาล 

2005-2006 รวม 9 นัด มาเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยตามวันเวลาท่ีออกอากาศทางยูบีซี การ
สัมภาษณผูบรรยายฟุตบอลพรีเมียรลีกทางยูบีซี.จํานวน 4  คน เพื่อใหทราบถึงการใชวาทกรรม 

 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาเร่ือง “การใชวาทกรรมของผูบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ
ทางยูบีซี”ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการชมการถายทอดสดและเทปบันทึกการแขงขันฟุตบอล 
พรีเมียรลีกทางส่ือยูบีซี.และการสัมภาษณมาวิเคราะหตามกรอบแนวคิดเร่ืองวาทกรรม การถายทอด
ความหมาย การส่ือสารเพ่ือการโนมนาวใจ แนวคิดเกี่ยวกับการบรรยายกีฬา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
เปนกรอบในการวิเคราะห แบงแยกเปนสวนตางๆดังนี้ 

1. วิเคราะหถึงการใชวาทกรรมของผูบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกทางยูบีซี 
2. วิเคราะหถึงแนวความคิด การถายทอดความหมายดวยการใชวาทกรรมและการใช

สมญานามเพื่อการส่ือสารของผูบรรยายฟุตบอลพรีเมียรลีก ทางยูบีซี 
3. วิเคราะหถึงการถายทอดเนื้อหาการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกผานส่ือยูบีซี 
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3.5  การนําเสนอขอมูล 
การนําเสนอขอมูลในการวิจัยนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอในลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห 

(Analytical Description) เพื่อท่ีแสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาท่ีของส่ือโทรทัศนในการเปนส่ือกลาง
นําเสนอเร่ืองตางๆ มายังผูชม และการสรางความหมายตางๆท่ีถูกนําเสนอจากการแขงขันฟุตบอล 
พรีเมียรลีก ดวยการวิเคราะหจากวาทกรรมและเลาเร่ืองเพื่อจุดมุงหมายท่ีจะหาถึงความสัมพันธ
ระหวางการถายทอดสดฟุตบอลพรีเมียรลีกทางส่ือยูบีซี กับการทอดความหมาย การใชสมญานาม 
และการถายทอดเนื้อหา วาผูสงสาร(ผูบรรยาย) สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการส่ือสารมายังผูชม 
(ผูรับสาร) ซ่ึงการนําเสนอขอมูลพรอมท้ังการวิเคราะห จะนําเสนอการวิเคราะหไวในบทท่ี 4 และ
บทสรุปในบทท่ี 5 
 
 DPU



 
บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

4.1  รูปแบบการบรรยายการแขงขนัฟตุบอลพรีเมียรลีก 
ฟุตบอลลีกอังกฤษกําเนดิข้ึนในป ค.ศ.1888 โดยวิลเลียม แม็กเกรเกอร (William 

McGregor) ชาวสกอตแลนด ซ่ึงเปนผูอํานวยการสโมสรแอสตันวิลลา (ตอมาไดรับการยกยองเปน 
father of the league หรือบิดาแหงลีก) เขียนจดหมายแนะนําใหสโมสรฟุตบอลอาชีพจัดต้ังลีกข้ึน 
เพื่อจัดการแขงขันในระบบเหยาและเยือน (home and away match) เนื่องจากสโมสรตองรับภาระ
เสียคาจางนักฟุตบอลและคาใชจายอ่ืนๆ แตไมมีการแขงขันอยางสมํ่าเสมอ ตอมาสโมสรฟุตบอล 12 
แหงรวมกันกอต้ังฟุตบอลลีก (the Football League) โดยเร่ิมฤดูกาลแรกเม่ือ ค.ศ.1888-89 ทีมท่ี
ชนะเลิศฟุตบอลลีกฤดูกาลแรกคือทีมเพรสตัน นอรธ เอนด (Preston North End) ตอมาไดมีการ
จัดต้ังฟุตบอลดิวิช่ัน 2,3,4 พรอมกับมีการใชระบบเล่ือนช้ันและตกช้ันโดยทีมท่ีมีอันดับสูงสุดสาม
ทีมไดข้ึนชั้นขณะที่อันดับทายสุดสามทีมตองตกช้ัน 

ฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษเปนการเปล่ียนแปลงจากฟุตบอลดิวิช่ัน 1 เดิมใหเปนลีกสูงสุด
ของเกาะอังกฤษ โดยเม่ือวนัท่ี 23 กันยายน ค.ศ.1991 สโมสรฟุตบอลในดวิิช่ัน 1 ท้ัง 22 สโมสรได
แยกตวัออกมาต้ังองคกรใหม เรียกวาพรีเมียรลีก (the FA Premier League) เปล่ียนช่ือฟุตบอลดิวิช่ัน 
1 เปน พรีเมียรชิป (Premiership) ในปตอมา เปนลีกท่ีมีคุณภาพสูงสุด ดีท่ีสุด (บางคร้ังผูบรรยาย
เรียกวา"พรีเมียรชิป" ซ่ึง Oxford Dictionnary ใหความหมายวา the football league in England and 
Wales which has the best team in it) 

ฟุตบอลพรีเมียรลีกหรือพรีเมียรชิปเร่ิมฤดูกาลแรกป 1992-1993 ทีมท่ีประเดิมแชมปคร้ัง
แรกไดแกสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด จากน้ันแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ไดแชมปอีก 6 คร้ังคือ
ฤดูกาล 1993-1994,1995-1996,1996-1997,1998-1999,1999-2000,2000-2001 ขณะท่ีสโมสรอาร
เซนอลไดแชมป 3 คร้ังคือฤดูกาล 1997-1998, 2001-2002,2003-2004 ทางดานสโมสรแบล็คเบิรน 
โรเวอรส ไดแชมป 1 คร้ังคือฤดูกาล 1994-1995 สวนแชมปฤดูกาลลาสุด (2004-2005) คือสโมสร
เชลซี  

ประตูแรกท่ียิงกันไดในพรีเมียรชิปเปนผลงานของ ไบรอัน ดีน  (Brian Deane)  ผูเลนทีม
เชฟฟลด ยูไนเต็ด ยิงประตูทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด เม่ือวันเปดฤดกูาลแขงขันป 1992-93 และ  
เชฟฟลด ยูไนเต็ด ชนะไป 2-1 แตทีมท่ีไดแชมปพรีเมียรชิปในปนั้นคือแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และ 
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อเล็กซ เฟอรกูสัน (Alex Ferguson) ไดรับรางวัลผูจัดการยอดเยีย่ม สวนประตูท่ี 10,000 เปนผลงาน
ของ เลส เฟอรดินานด (Les Ferdinand) ของทีมทอตแนม ฮอตสเปอร ในนัดท่ีสเปอรบุกไปชนะ 
ฟูแลม 4-0 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม ค.ศ.2001 (สุรพล คงลาภ, 2547 : 14) 

ฟุตบอลพรีเมียรลีกมีการบริหารจัดการแขงขันอยางมีระบบภายใตการควบคุมของ
สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือเอฟเอ เปนองคกรกํากับดูแลกฎระเบียบการแขงขันฟุตบอลภายใน
อังกฤษ ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 43,000  ราย โดยสมาคมฟุตบอลอังกฤษนอกจากควบคุมการ
จัดการแขงขันแลว ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตคําสอนสําหรับโคช ผูเลน และผูตัดสิน  ให
คําแนะนําแกองคกรฟุตบอลในตางประเทศ รวมไปถึงทําหนาท่ีเปนศาลเม่ือไดรับการรองเรียนวามี
การละเมิดกฎขึ้น  

ประเทศอังกฤษมีกฎหมายเพื่อปองกันการเกิดเหตุไมสงบข้ึนในสนามฟุตบอล เนื่องจาก
อาจทําใหแฟนบอลไมอยากไปชมการแขงขัน บางคร้ังเปนเร่ืองใหญท่ีเสียหายตอช่ือเสียงของ
ประเทศชาติ โดยลาสุดใชพระราชบัญญัติฟุตบอล ค.ศ.2000 [the Football (Disorder) Act, 2000] ส่ัง
จํากัดผูชมฟุตบอลท่ีกระทําผิดเกี่ยวกับฟุตบอลโดยหามไปชมฟุตบอลทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ใหสงมอบหนังสือเดินทาง ซ่ึงการกระทําท่ีถือเปนความผิดอาญา อาทิ การขายต๋ัวเกิน
ราคาในท่ีสาธารณะ การขวางปาส่ิงของ การรองเพลงหรือตะโกนดวยถอยคําเหยียดสีผิวหรือลามก
และการเขาไปในบริเวณท่ีมีการเลน โดยการลงโทษสูงสดถึงข้ันจําคุก 

ความยิ่งใหญหรือความโดดเดนของฟุตบอลพรีเมียรลีก เปนความภาคภูมิใจของชาว
อังกฤษเอง และมีเครือขายโยงไปท่ัวโลก เห็นไดจากการท่ีบุคคลในวงการฟุตบอลอังกฤษท้ังผูเลน
และผูจัดการทีมไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณจากสมเด็จพระราชินีอังกฤษ (พระนางเจาอิลิซาเบธที่ 2) 
โดยแตงต้ังเปนอัศวินใชคําวา”เซอร” นําหนา อาทิ เซอร อเล็กซ เฟอรกูสัน ผูจัดการทีม
แมนเชสเตอรยูไนเต็ด ท่ีสามารถนําทีมควา สามแชมปในฤดูกาลเดียวและหนึ่งในนั้นเปนแชมป
สูงสุดของสโมสรยุโรปคือยูฟาแชมเปนสลีก (รายละเอียดเพิ่มเติมจากภาคผนวก) ขณะเดียวกันทีม
แมนเชสเตอรยูไนเต็ด  ก็ เปนสโมสรที่ มีแฟนบอลมากท่ีสุดในโลก  โดยแฟนคลับของทีม
แมนเชสเตอรยูไนเต็ดในไทยมีเว็ปไซตช่ือ www.redarmyfc.com  สวนแฟนคลับของทีมลิเวอรพูล
ในประเทศไทยมีเว็ปไซตช่ือ www.liverpoolthailand.com  

ภาพท่ี 4.1  หนาหลักของเวป็ไซตแฟนบอลลิเวอรพูลในประเทศไทย 
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ท่ีมา : www.liverpoolthailand.com 
การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก ฤดูกาล 2004-2005 (พ.ศ.2547-2548) มี 20 สโมรสร 

เขารวมแขงขันประกอบดวย เอฟเวอรตัน, แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, แอสตัน วิลลา, โบลตัน  
วันเดอเรอร, ฟูแลม, เบอรม่ิงแฮม ซิตี้, แมนเชสเตอร ซิตี้, เวสตบรอมวิช อัลเบ้ียน, ปอรทสมัธ,  
ทอตแนม ฮอตสเปอรส, ชารลตัน แอธเลติก, แบล็คเบิรน โรวเวอรส, มิดเดิ้ลสโบรช, ลิเวอรพูล,  
อารเซนอล, คริสตัน พาเลซ, เซาทแธมปตัน, นอริช ซิตี้, นิวคาสเซ่ิล ยูไนเต็ด และ เชลซี สวน
ฤดูกาล 2005-2006 (พ.ศ.2548-2549) มีสามทีมท่ีเล่ือนช้ันข้ึนมาคือ ซันเดอรแลนด, วีแกน แอธเลติก 
และ เวสตแฮม ยูไนเต็ด ขณะท่ีสามสโมสรตกลงไปเลนลีกแชม เปยนชิป คือ คริสตัน พาเลซ, เซาท 
แธมปตัน และนอริช ซิตี้ 
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ภาพท่ี 4.2  ถวยรางวัลชนะเลิศฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ 
การบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษทางส่ือยูบีซี ในแตละนัดจะใช

ผูบรรยายสองคนลักษณะเนื้อหาวาทกรรมท่ีเกิดข้ึนบางคร้ังส่ือถึงภูมิหลังของทีมคูแขงท่ีไมไดส่ือถึง
ผลแพชนะเพียงอยางเดียว แตเปนศักดิ์ศรีของสโมสรท่ีจะถูกบันทึกเปนสถิติในการพบกันแตละ
ฤดูกาล อาทิ เกมดารบ้ีแมตช ท่ีหมายถึงการแขงขันของสองสโมสรท่ีอยูเมืองเดียวกัน เชนประโยค
ท่ีวา “เจอกันทีไรก็เลนสนุกสมศักดิ์ศรีของเกมดารบี้แมตช 17 นัด แมนซิตี้ ชนะ 2 เกม  สถิติเปน
รองสําหรับทีมเรือใบสีฟา”   หรือเกมวันแดงเดือดระหวางสโมสรลิเวอรพูลกับแมนเชสเตอร 
ยูไนเต็ด ท่ีใชชุดแขงขันสีแดงเหมือนกันอีกท้ังฉายาของลิเวอรพูลคือหงสแดงขณะท่ีแมนเชสเตอร
ยูไนเต็ด  มีฉายาวาปศาจแดง  “เกมวันแดงเดือดเปนศึกแหงศักดิ์ศรี ไมไดมีผลแคแพชนะ ลิเวอรพูล
ไดเปรียบจากกําลังใจเสียงเชียรเดอะค็อปในแอนดฟลดเต็มความจุของสนาม” 

การศึกษาถึงวาทกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการถายทอดการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกในแตละ
นัดนั้น จะมีเนื้อหาและเอกลักษณท่ีแตกตางกันออกไป โดยผูบรรยายจะทําหนาท่ีในการสราง 
วาทกรรมตางๆที่แสดงถึงความสนุก ตื่นเตน ลุนเกมการแขงขัน นอกจากนี้ยังมีการแสดงใหเห็นถึง
เนื้อหาท่ีสอดแทรกถึงอารมณความรูสึกตางๆผานการบรรยายการแขงขัน ทําใหผูชมเกิดทัศนคติ
และมุมมองท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงมีท้ังการแสดงออกถึงความมุงม่ันในเกมการแขงขัน กลยุทธ
และเทคนิคท่ีนักฟุตบอล โคช ผูจัดการทีมใชในการแขงขัน มุมมอง และลีลาการบรรยายของ
ผูบรรยายนั้นมีความแตกตางกันออกไป แตละคนจะมีลักษณะเฉพาะตัวของตนเองในการบรรยาย
การแขงขัน ซ่ึงในจังหวะท่ีมีการลุนทําประตูผูบรรยายจะแสดงความต่ืนเตน “ไฮเซ เปด วิเอรา จับ
บอลพลาด เวยน รูนี่ ยิงติดครับ โอโหท้ิงตัวสกัดไวได โคโล ตูเร,พอล สโคลส ไหลให เวยน รูนี่  อีก
คร้ังตวัดมา กิ๊ก จับแลวยิงติดอีกครับ โอโห  เปน พาทริก วิเอลา  เปนทางดานอารเซนอล 
รอดตัวไป  2 คร้ังครับ” ท้ังนี้จากการสัมภาษณผูบรรยายไดขอมูลไปในแนวทางเดียวกันวาฟุตบอล 
พรีเมียรลีกอังกฤษมีความโดดเดนท่ีผูเลนทุกคนมีความทุมเทกับเกมทําใหการแขงขันออกมาสนุก 
ตื่นเตนเปนท่ีช่ืนชอบของแฟนบอลชาวไทยและเปนเกมฟุตบอลท่ีรูจักกันมาอยางยาวนาน 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการใชวาทกรรมของผูบรรยายการ
แขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกผานส่ือยูบีซี โดยแยกผลการวิจัยออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหวาทกรรมของผูบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ
ผานส่ือยูบีซี 

ตอนท่ี 2 การใชสมญานาม 
ตอนท่ี 3 การใชกลวิธีโนมนาวใจ 
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ตอนท่ี 1 การวิเคราะหวาทกรรมของผูบรรยายการแขงขนัฟุตบอลพรีเมียรลีกผานส่ือยูบีซี 
การถายทอดสดฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษผานส่ือยูบีซี นั้น ผูบรรยายมีวิธีการนําเสนอ

และมีการใชภาษาท่ีส่ือสารใหผูชมมีความเพลิดเพลิน สนุกสนาน รับทราบสถิติตางๆ รวมไปถึงผล
การแขงขันท่ีบางคร้ังไมไดเพียงหมายถึงผลแพชนะเพียงอยางเดียว แตการแขงขันของบางคู
หมายถึงเกมแหงศักดิ์ศรีท่ีจะยอมกันไมได ดังนั้นผูบรรยายตองมีการเขาใจถึงศัพทเฉพาะตางๆใน
เกมพรีเมียรลีกอังกฤษเปนอยางดี อีกท้ังตองรูภูมิหลังของแตละทีม และความเปนตัวตนของผูเลน
และเจาหนาท่ีทุกคนรวมไปถึงสถิติตางท่ีเคยเกิดข้ึน โดยผูบรรยายพยายามใชภาษาท่ีทําใหเกมนา
ติดตามชม ทําใหการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษไดรับความสนใจจากผูชมเปนอยางมากใน
การถายทอดสด 

วาทกรรมท่ีเกดิข้ึนผูวิจยัไดทําการศึกษาบทบาทของการปฏิบัติทางวาทกรรมแบง
ออกเปน 

1. ศัพทเฉพาะท่ีใชในการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ  
2. การเปรียบเทียบจุดเดนจุดดอยของสองทีมคูแขงขันในแตละนัด 
3. ความขัดแยงของสองทีมคูแขง 
4. การนําเสนอความเปนจริง 

 
1. ศัพทเฉพาะที่ใชในการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ  ในอังกฤษมีประวัติ

การแขงขันฟุตบอลมาอยางยาวนานกวา 100 ป อีกท้ังประเทศอังกฤษเปนเจาของภาษาสากลซ่ึงเปน
ท่ียอมรับกันเกือบท่ัวโลก ดังนั้นจึงมีการบัญญัติศัพทท่ีใชเฉพาะในการแขงขันฟุตบอลเพ่ือเปน
บรรทัดฐานทําความเขาใจของชนิดกีฬาท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดในโลก ในการบรรยายการ
แขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษผานส่ือยูบีซี ผูบรรยายมีการใชศัพทเฉพาะอยูเปนประจํา โดยใน
งานวิจัยนี้แบงศัพทเฉพาะออกเปน  

2. ศัพทเทคนิคท่ีใชกับการแขงขัน ผูบรรยายใชทับศัพทจากภาษาอังกฤษเปนสวน
ใหญแตเปนท่ีเขาใจกันดีของแฟนบอลหรือผูชมท่ีชมการแขงขันประจํา แบงออกเปน ศัพทเกี่ยวกับ 
กลวิธีการแขงขัน, ศัพทท่ีเกี่ยวกับกติกาการแขงขัน, ศัพทท่ีเกี่ยวกับกริยาท่ีแสดงออกของผูเลน, 
ศัพทท่ีหมายถึงความสามารถพิเศษของผูเลน และศัพทเฉพาะท่ีหมายถึงการเลิกอาชีพฟุตบอล 

ศัพทท่ีเก่ียวกับกลวิธีการแขงขัน หมายถึงแผนการแขงขันซ่ึงผูจัดการทีมและผู
ฝกสอนกําหนดไวใหกับผูเลน ซ่ึงในการบรรยายฟุตบอลพรีเมียรลีกผูบรรยายใชบอย ไดแกคําวา  
“แท็กติก” “เซ็ตพีท” “คอนโทรล” “เพลยเซฟ” ตัวอยางเชน 
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-“ราฟาเอล เบนเตซ นะครับตองการใหทีมทําประตูใหไดครับพยายามที่จะเปล่ียน
ผูเลนเพื่อความสดและก็มีการปรับเปล่ียนแท็กติก” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีม 
ลิเวอรพูล กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 18 กันยายน 2548) 

คําวา “แท็กติก” (tactic) แปลวากลวิธี คือแผนการเลนท่ีจะใชในแตละเกม โดย  
ราฟาเอล เบนิเตซ ผูจัดการทีมลิเวอรพูลนอกจากเปล่ียนผูเลนสํารองท่ีมีความสดหรือมีความแข็งแรง
มากกวาแลวยงัมีการปรับเปล่ียนกลวิธีการเลนเพื่อตองการใหผูเลนทําประตูใหกับทีมลิเวอรพูลให
ได ขณะเดยีวกันก็มีศัพทเฉพาะของการวางแผนท่ีเรียกวา “เซ็ตพีท” เชนประโยคท่ีวา 

- “แหม ไมมีตวัวิ่งแลบข้ึนมาชวยนะครับ โอกาสท่ีจะโตกลับใหเร็วกวานี้ของ
เซาทแธมปตันก็หมดไป นาเสียดายท่ีไมมี ปเตอร เคราช ไมอยางนัน้จะเปนประโยชนกับเซาท
แธมปตันมากครับในการเลนลูกเซ็ตพีทแบบน้ี” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมเซาท
แธมปตัน กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด,15 พฤษภาคม 2548) 

คําวา “เซ็ตพีท” (set piece) ในภาษาฟุตบอลแปลวาการขยับตําแหนงในเกมการ
แขงขันซ่ึงมีการวางแผนและฝกซอมกันเปนอยางดี ตามตัวอยางหมายถึงการท่ีทีมเซาทแธมปตัน
ขาด ปเตอร เคราช ศูนยหนาของทีมทําใหการขยับตําแหนงผูเลนเพื่อโตกลับเร็วหมดโอกาสไป 

- “จับบอลไมดีเองครับ มิลาน บารอส/ หลุยส การเซีย นะเปดมาไดอยางเรียกวา 
ใสพานแลวครับอยูท่ีบารอส ครับจะคอนโทรลบอลไดหรือเปลา” (การแขงขันฟุตบอล 
พรีเมียรลีกระหวางทีมอารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 2548) 

คําวา “คอนโทรล” (control) หมายถึงการควบคุมบอล ตัวอยางดังกลาวหมายถึง
การท่ี หลุยส การเซีย ของทีมลิเวอรพูลสงบอลมาใหกับ มิลาน บารอส ผูบรรยายส่ือดวยการใชคําวา 
“ใสพาน” เปนความแฝงหมายถึงสงลูกบอลใหไดครอบครองอยางดี แต มิลาน บารอส ไมสามารถ
ควบคุมบอลใหอยูกับตัวเองไดแลวยิงไมดทํีาใหไมไดประตู  สวนการที่ผูจัดการทีมตองการใหผู
เลนๆแบบแนนอนก็จะใชคําวา “เพลยเซฟ” เชน 

- “มูรินโญ ตะโกนบอกลูกทีมใหเพลยเซฟครับอยาเส่ียงเลนใหปลอดภยัไวกอน 
บอกเลยครับคือเลนดวยความแนนอนเพลยเซฟ ใหบอลที่ตองไมเผ่ือเลยเลนแบบนีก้็จะกดดนัแมนยู
เอง” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมเชลซี กับทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด, 10 พฤษภาคม 
2548) 

โชเซ มูรินโญ ผูจัดการทีมเชลซีตะโกนส่ังลูกทีมใหเลนแบบ “เพลยเซฟ” (play 
safe) หมายถึงการเลนแบบปลอดภัยไวกอนคือไมเส่ียงในจังหวะทีไ่มแนนอน 
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ภาพท่ี 4.3  โชเซ มูรินโญ ผูจัดการทีมเชลซี 
 

- “คือ รอย คารโรลล ก็มีขอผิดพลาดคอนขางมากๆในชวงสองสามนัดหลังท่ีเขา
ไดลงแทน ทิม ฮาเวิรต ซ่ึงพอพลาดแลวก็เลยโดน “ดร็อป” นาสนใจครับวาวันเสารหนา(นัดชิงเอฟ
เอคัพป 2005) เซอร อเล็กซ เฟอรกูสัน จะเลือกใครเปนมือ 1 คือดูแลวพอๆกันคือไมคอยดีพอๆกนั 
ผิดพลาดพอๆกัน” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมเซาทแธมปตัน กับทีมแมนเชสเตอร 
ยูไนเต็ด, 15 พฤษภาคม 2548) 

การท่ีผูจัดการทีมเห็นวาผูเลนฟอรมตก ไมฟต หรือควรใหพักผอนผูเลนก็จะ
ไมไดลงเลนกจ็ะโดน “ดร็อป” (drop) ผูบรรยายคาดการลวงหนาถึงความผิดพลาดของผูเลนท่ีจะ
สงผลใหอาจจะไดหรือไมไดเลนในนดัสําคัญๆ 
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ศัพทเก่ียวกับกติกาการแขงขัน ผูบรรยายใชอยูประจําเชนกันซ่ึงตามหลักการกีฬา
ท่ีตองมีการปะทะกันของผูเลนอยางการแขงขันฟุตบอลจะมีผูตัดสินหรือกรรมการ โดยแตละนัดจะ
มีผูตัดสิน 4 คน คือ 1 ทําหนาท่ีผูตัดสินทําหนาท่ีควบคุมการแขงขัน ดูแลเร่ืองเวลาในการเร่ิมและ
เลิกแขงขันวนิจิฉัยวามีการฟาวลหรือไม สวนอีก 2 คนทําหนาท่ีผูกํากับเสน หรือไลนแมน 
(linesman) เรียกวาผูชวยผูตดัสินคอยดแูลเสนขางสนามและเสนประตู เปนคนตัดสินใจวาบอลออก
นอกสนามหรือไม บอลเขาประตูหรือไม รวมท้ังยกธงใหสัญญาณวามีผูเลนลํ้าหนา และคนสุดทาย
เปนผูตัดสินสํารองคอยชวยเหลือในการทํางานกอน ระหวาง และหลังการแขงขันตามท่ีผูตัดสิน
เรียกรอง ชวยเหลือในเร่ืองการเปล่ียนตัวผูเลน ใหคําแนะนําในเรื่องการเปล่ียนลูกฟุตบอล ตรวจ
อุปกรณของผูเลนสํารองกอนลงสนาม แจงผูตัดสินเม่ือมีการทําผิดกติกาเกิดข้ึนแลวผูตัดสินไมเหน็ 
รวมไปถึงชูปายแจงการทดเวลาเจ็บใหผูชมในสนามไดรับทราบ  
 

 
 

ภาพท่ี 4.4  ผูตดัสินลงโทษดวยการใหใบเหลืองกับผูเลนท่ีทําผิดกติกา 
 
ผูตัดสินสามารถลงโทษผูเลนท่ีประทําผิดในระหวางการแขงขันไดโดยใหอีกฝาย

หนึ่งไดลูกเตะกินเปลาหรือฟรีคิก เตะลูกจดุโทษ ตักเตือนดวยการใหใบเหลืองหรือใหใบแดงไลผู
เลนท่ีทําผิดออกจากสนาม ซ่ึงใบเหลือง (yellow card) คือแผนกระดาษท่ีผูตัดสินแสดงแกผูเลนเพือ่
เตือนเกีย่วกับการประพฤติไมดี การใหใบเหลืองข้ึนอยูกับดุลพนิิจของผูตัดสินซ่ึงมักใหใบเหลือง
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กรณีความผิดเล็กนอย เชน เขาหรือออกจากสนามโดยไมไดรับอนุญาต ทําผิดกติกาบอยๆ แสดงการ
ไมยอมรับคําตัดสินไมวาดวยคําพูด กริยา หรือประพฤติตนไมเปนสุภาพบุรุษ สวนใบแดง (red card) 
คือแผนกระดาษท่ีผูตัดสินแสดงแกผูเลนท่ีทําผิดกติกาและผูเลนคนนั้นไมไดรับอนุญาตใหเลน
ตอไปอีกคือถูกไลออกจากการแขงขัน ท้ังนี้ผูเลนท่ีโดนผูตัดสินใหใบเหลืองเปนคร้ังท่ีสองก็ตองตาม
ดวยการใหใบแดงไลออกจากการแขงขันเชนกันโดยในงานวิจยัช้ินนีมี้การกลาวถึงการทําหนาท่ี
และการลงโทษผูเลนของผูตัดสิน ดังตัวอยาง 

- “ใบเหลืองใหกับ มิลาน บารอส คือเจตนาครับดูกันอีกคร้ังครับมือซายของเคา
แตะบอลไปนดินึง คือลูกแบบนี้ถาเกิดผูตดัสินไมเหน็หรือผูชวยผูตัดสินไมเห็นก็เรียบรอยครับ แต
ถาทําผิดแลวหลบไมพนก็โดนลงโทษแบบนี้ก็ถือวาตัดสินถูกตองครับ” (การแขงขันฟุตบอล
พรีเมียรลีก ระหวางทีมอารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 2548) 

ผูบรรยายขยายความจากภาพชาวา มิลาน บารอส ผูเลนของทีมลิเวอรพูลเจตนา
ใชมือปดลูกฟุตบอลซ่ึงเปนการทําผิดกติกาผูตัดสินจึงลงโทษดวยการใหใบเหลือง พรอมกับช้ีนําให
เห็นวาผูท่ีทําผิดแลวตองถูกลงโทษตามกฏกติกาของกีฬาฟุตบอล ท้ังนี้ผูตัดสินบางคนก็มีสถิติการ
ลงโทษผูเลนอยางมากมาก เชน 

- “ผูตัดสิน ร็อค สไตลส 7 นัด 17 ใบเหลือง 1 ใบแดง เปนผูตัดสินท่ีคอนขางเฮียบ
ปท่ีแลวไลผูเลนออกถึง 9 คน ตองระวงัใหดใีนการไปตอวาอาจไดใบเหลืองงายๆ” (การแขงขัน
ฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 18 กันยายน 2548)  

มีการอธิบายใหรูวาผูตัดสินท่ีช่ือ ร็อค สไตลส เปนผูท่ียึดกติกาอยางเครงครัดมี
สถิติการใหใบเหลืองและใบแดงกับผูเลนจํานวนมาก ทําใหเกิดมุมมองอีกดานนอกจากตัวผูเลนและ
เวลาชมเกมผูชมก็ตองใหความสําคัญกับผูตัดสินคนนี้เปนพิเศษเชนกัน ซ่ึงในเกมการแขงขันนัด
สําคัญๆหรือเกมท่ีสองทีมใหญมาพบกับคณะกรรมการจัดการแขงขันจะใหลงทําหนาท่ีเพ่ือปองกัน
เหตุรุนแรงเกินควรระหวางการแขงขัน โดยผูเลนทุกคนจะใหความเกรงใจไมกลาทําผิดกติการุนแรง
มากเกินไป 
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ภาพท่ี 4.5 ผูตดัสินใหใบแดงไลผูเลนท่ีทําผดิกติกาอยางรุนแรงมากออกจากสนาม 
 

- “โอหูยเสียบอ้ือหือหนกัจริงๆ เจอรรารด จะยุงเอานั่นนะ  โอโหนี่อยูท่ีกรรมการ    
ฟลด ดาวน  เลยครับยุงแลวครับยุงแลว เหลืองแดงแนนอนครับ สตีเวน เจอรรารด อูหูนี่แหม สตีเวน 
เจอรรารด พลาดนะครับโดนเหลืองหมาดๆไมระวงัพลาดไปเสียบเต็มๆ แฟนเอฟเวอรตันนี่ โอโหเฮ
เลยครับเพราะเวลาเหลือต้ังเยอะ ลิเวอรพลูเหลือ 10 คนและท่ีโดนไลออกนี่มัน สตีเวน เจอรรารด / 
ฟลด ดาวน นี่เม่ือสองปกอนก็ไล สตีเวน เจอรรารด ออกในเกมเมอรซ่ีไซตดารบ้ีแมตชนะครบั 
กลายเปนประจําไปแลวนะครับเมอรซ่ีไซตดารบ้ีแมทชท่ีตองมีใบแดง ท่ีกูดิสันปารคเอฟเวอรตนั
โดนไป 2 แดง” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 
มีนาคม 2549) 

สตีเวน เจอรรารด ผูเลนของทีมลิเวอรพูลถูกผูตัดสินใหใบเหลืองมาแลวกอน
หนานี้และจากนั้นไมนาน สตีเวน เจอรรารด ไปเจตนาทําฟาวลผูเลนฝายตรงขามอีก ผูตัดสินเลยให 
ใบเหลืองเปนคร้ังท่ีสองตามดวยการใหใบแดงไล สตีเวน เจอรารด ไลออกจากไป ผูบรรยายถายทอด
ความหมายใหทราบถึงเหตุการณท่ีคลองจองโดยเม่ือสองปกอนหนานี้ผูตัดสินคนเดียวกันเคยให 
ใบแดงไล สตีเวน เจอรรารด ออกจากสนามมาแลว ซ่ึงใบเหลือง/ใบแดงน้ันเปนอวัจนภาษาในการ
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ทําโทษของผูตัดสินเชนเดียวกับเสียงนกหวีดท่ีผูตัดสินเปาใหเร่ิมตนหรือหยุดเกม ซ่ึงก็ไดมีการปรับ
นํามาใชกับการเมืองของไทยดวยการใหเหลือง/ใบแดงกับผูสมัครรับเลือกต้ัง สส./ สว.ท่ีทําผิด
กฎระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. 

ในสวนของผูชวยผูตัดสินท่ีทําหนาท่ีกํากบัเสนก็มีการใชอวัจนภาษาดวยการใช
ธงใหสัญญานส่ือกับผูตัดสิน ตัวอยางเชน 

- “โอแหม ถาดูจากไลนขนานกันมีผูเลนของเชลซีหอยอยูตัวสุดทายพอดีกับ
ตําแหนงของ ฟานเพอรซ่ี ไมลํ้านะครับอ้ือหือ ผูชวยผูตัดสินยกธงข้ึนมา อารเซนอลพลาดโอกาสได
ประตู 2 คร้ังติดๆจากลูกยิงของ อองรี และการซัดเขาไปตุงตาขายของ ฟานเพอรซ่ี  เม่ือซักครูนาจะ
บอกวาลูกยิงของ อองรี นะเสาใหญครับ ยิงไปชนเสาได แหม” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก 
ระหวางทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด กับทีมอารเซนอล, 24 ตุลาคม 2547) 

ผูชวยผูตัดสินยกธงข้ึนมาเนือ่งจากเหน็วา โรบิน ฟานเพอรซ่ี ของอารเซนอลอยู
ในตําแหนงลํ้าหนา และแม โรบิน ฟานเพอรซ่ี จะยิงบอลเขาประตูไปแตก็ไมไดประตู ซ่ึงการท่ี 
ผูบรรยายใหความเหน็วาไมลํ้าหนานั้นเปนการดูจากภาพชาไมสามารถนํามาใชกลับคําตัดสินได 

สําหรับคําวา “ฟาวล” (foul) มีการใชอยูเปนประจําเชนกัน โดยการฟาวล
หมายถึงการกระทําผิดกติกาของผูเลนฝายหนึ่งท่ีทํากับผูเลนฝายตรงขาม เชนตัวอยาง 

- “คิวบาน ลูกนี้โดน ซาบ้ี อลอนโซ รวบนะครับเสียฟาวลเขาผิดจังหวะนะครับ
แหมและก็ผูตัดสิน ฟล ดาวน ก็ถือวาอาจจะพยายามตัดสินใหสมํ่าเสมอนะครับ เดี๋ยวจะมีแฟน 
เอฟเวอรตันบอกวาไมเฉียบขาดกับทางลิเวอรพูลครับ” (การแขง ขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีม 
ลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

การทําฟาวลจะมีผลในการถูกลงโทษหลายอยางซ่ึงนอกจากการลงโทษท่ี
รายแรงที่สุดสําหรับผูเลนคือโดนไลออกแลว การท่ีผูเลนฝายรับทําผิดกติกาในกรอบเขตโทษ 
(penalty area เขตโทษมีลักษณะเปนส่ีเหล่ียมผืนผา กวาง 44 หลา ลึก 18 หลา เร่ิมตนท่ีเสนประตู) 
จะเสีย “จุดโทษ” คือ โอกาสที่จะเตะลูกบอลเขาประตูโดยไมมีผูเลนคนอ่ืนปองกนัยกเวนผูรักษา
ประตู ดังตัวอยาง 

- “นี่เปนเหตุการณท่ี ปเตอร เคราช คิดวาเคาโดนดึงและก็นาจะไดจุดโทษ เดวิด 
เวียร ดึงเคาทําใหเคาเขาไปโฉบบอลไมถึง ก็มีน้ําหนักมีเหตุผลท่ีจะประทวงผูตัดสินเหมือนกัน” 
(การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

ผูบรรยายขยายความจากภาพชาท่ี ปเตอร เคราช ผูเลนของลิเวอรพูลถูก เดวิด 
เวียร ของเอฟเวอรตันดึงในกรอบเขตโทษแตกรรมการเหน็วาไมไดเปนการผิดกติกาจงึไมใหจุดโทษ 
ซ่ึงถาหากมีการทําฟาวลนอกเขตโทษผูตัดสินจะใหฝายท่ีถูกกระทําไดฟรีคิก เชน 
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- “อยางท่ีเห็นๆกันอยูในปจจุบันนี้ แมนยูฯไดฟรีคิกจะเปล่ียนคนเตะไปเร่ือยๆ 
ไมมีจอมเตะฟรีคิกท่ีเปนมือวางอันดับ 1 ขณะท่ี ซาบ้ี อลองโซ เปนมือ 1 ของลิเวอรพูลในการยิงฟรี
คิก” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 18 
กันยายน 2548)  

คําวา “ฟรีคิก” (free kick) หมายถึงการเตะลูกกินเปลา คือโอกาสท่ีทีมใดทีม
หนึ่งจะไดเตะบอลโดยไมมีการขัดขวาง ซ่ึงการจะไดลูกกินเปลากต็อเม่ืออีกฝายหนึง่ทําผิดกติกาตอ
ผูเลนอีกฝายหนึ่งและผูตัดสินเห็นวารุนแรงหรือเอาเปรียบคูแขงจนเกินไปก็จะเปานกหวีดเปนการ
ใหสัญญาณหยุดเกมช่ัวคราวและใหวางลูกฟุตบอลไวบริเวณจุดเกิดเหตุ ท้ังนี้ในการเตะลูกกินเปลา
ฝายท่ีเสียลูกกนิเปลาตองถอยหางจากลูกฟุตบอล 10 หลาและต้ังกําแพงปองกนัได คําวา “กําแพง” 
ความหมายแฝงถึงการปองกันคือการท่ีผูเลนยืนไหลชนกนัเปนหนากระดานเพื่อลดพ้ืนท่ีวางท่ีผูเตะ
ฟรีคิกจะยิงประตูได ตวัอยางเชน 

- “เจอรรารด,ริเซ ตอนน้ีก็ตองมาทําหนาท่ีเปนกําแพงครับเพื่อจะปองกันประตู
ใหกับลิเวอรพูลระยะอันตรายครับฟรีคิกลูกนี้” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมอาร
เซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 2548) 

สตีเวน เจอรรารด กับ ยอรน อารเน รีเซ ผูเลนของทีมลิเวอรพูลชวยกันต้ัง
กําแพงเพื่อปองกันการยิงฟรีคิกของทีมอารเซนอล ผูบรรยายส่ือความหมายดวยคําวาอันตรายท่ี
หมายถึงความเส่ียงกับการเสียประตู  
 

   
 

ภาพท่ี 4.6 การเตะฟรีคิกและการตั้งกําแพงปองกัน 
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คําวา “ลํ้าหนา” หรือ “ออฟไซด” (offside) ตามกติกาฟุตบอลหมายถึงผูเลนท่ีอยู
ในตําแหนงท่ีลํ้าเกินไปกวาลูกฟุตบอลหรือไปยืนรอบอลอยูหนาประตูของอีกฝายหนึ่งไมได พืน้ท่ี
ระหวางผูเลนกับเสนประตูฝายตรงขามตองมีบอลและผูเลนฝายตรงขามคนท่ีสอง ถาผูเลนไปอยู
ใกลเสนประตูฝายตรงขามมากกวาบอลและผูเลนฝายตรงขามคนท่ีสองถือวาลํ้าหนา แตถาผูเลนรับ
บอลโดยตรงจากลูกเตะจากประตู ลูกทุม ลูกเตะมุม หรืออยูในแดนของตนเองไมถือวาลํ้าหนา 
ตัวอยางการใชคําวา“ลํ้าหนา”เชน 

- “มิลาน บารอส ล็อคมาอีกทีตองรอเพื่อน นี่ละครับคือบางทีเพ่ือนข้ึนมาชาไมรู
จะไปยังไงเหมือน กันคือพยายามจะชิพบอลข้ึนหนาไปแตวา เจอรรารด ก็เลนไมไดครับเพราะวาอยู
ในตําแหนงลํ้าหนาตองให อลอนโซ ตามข้ึนไปเลนเอง” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีม 
อารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 2548) 

มิลาน บารอส ผูเลนของทีมลิเวอรพูลไดบอลในฝงของฝายตรงขามแตไม
สามารถสงใหผูเลนฝายเดียวกันคือ สตีเวน เจอรรารด เนื่องจากอยูในตําแหนงลํ้าหนา ตองให ซาบี 
อลอนโซ ท่ีอยูต่ําลงไปตามข้ึนไปเลนและก็ชาเกินไปถูกผูเลนอารเซนอลสกัดแยงบอลไปได 

กีฬาฟุตบอลอาชีพใชเวลาแขงขัน 90 นาทีแบงออกเปน 2 คร่ึง (half) คร่ึงละ 45 
นาทีเทากัน ถาผูตัดสินใหหยุดการเลนเม่ือมีเหตุการณตางๆเกิดข้ึนในสนามจะทดเวลาท่ีหยุดไปเพิ่ม
หลังหมดเวลาการแขงขันในแตละคร่ึงเรียกวาชวง “ทดเวลา” ดังตัวอยาง 

- “ยังไมหมดคร่ึงแรกเกมนี้ทดเวลามากวา 1 นาทีแลว” (การแขงขันฟุตบอล 
พรีเมียรลีกระหวางทีมอารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 2548) 

- “ทดเวลา 4 นาทีครับ แหม..ยังมีโอกาสลุนประตูกันครับ” (การแขงขันฟุตบอล 
พรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 18 กันยายน 2548) 

วาทกรรมท่ีผูบรรยายใชทําใหผูชมจินตนการวาถึงแมจะอยูในชวงทดเวลาเจ็บ
แตท้ังสองทีมยังมีโอกาสที่จะทําประตูกันไดเชนกัน 

ศัพทเก่ียวกับกริยาท่ีแสดงออกของผูเลน คือลักษณะอาการท่ีผูเลนใชเทาบังคับลูก
บอลไปตามทิศทางท่ีตองการ ตัวอยางเชน 

- “วอลเลยตามนํ้าเลยครับ แฮร่ี คีเวลล” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวาง
ทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

คําวา “วอลเลย” (volley) เปนการเตะบอลจังหวะเดียวในขณะที่ลูกบอลยังอยู
กลางอากาศสวนใหญใชเปนจังหวะในการยิงประตูคูแขง ซ่ึงตามตัวอยาง แฮร่ี คีเวลล ของทีม 
ลิเวอรพูลวอลเลยตามน้ําหมายถึงเตะบอลจังหวะเดียวในขณะที่ลูกบอลยังอยูกลางอากาศตาม
ทิศทางท่ีลูกบอลกําลังไป หรืออีกตัวอยางเชน 
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- “มิลาน บารอส ล็อคมาอีกทีตองรอเพ่ือน นี่ละครับคือบางทีเพ่ือนข้ึนมาชาไมรู
จะไปยังไงเหมือน กันคือพยายามจะชิพบอลข้ึนหนา” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีม 
อารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 2548) 

คําวา “ล็อค”เปนลักษณะอาการที่ผูเลนใชขอเทาเลนบอลหักหลบผูเลนคูแขง 
สวนคําวา“ชิพ”(clip) หมายถึงอาการการเตะท่ีดานขางของลูกบอลดวย ซ่ึงการชิพจะทําใหลูกบอล
ลอยโดง 
 

 
 

ภาพท่ี 4.7 มิลาน บารอส อดตีผูเลนทีมลิเวอรพูล 
ศัพทท่ีหมายถึงความสามารถพิเศษของผูเลน ท่ีผูบรรยายใชบอยมากที่สุดคือคํา

วา “แฮตทริก” กับคําวา “ดาวซัลโว” ตัวอยางเชน 
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- “รูนี่ ยังยิงประตูใหแมนยูไนเต็ดในพรีเมียรชิปฤดูกาลนี้ไมไดนะครับ แมวาจะ
ทําไป 3 ประตูเปน “แฮตทริก”ฮีโรในเกมยูฟาแชมเปยนสลีกท่ีแมนยูไนเต็ดถลม เฟเนบาเช ไป 6-2 
ในสนามแหงนี้ก็ตาม” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด กับทีม 
อารเซนอล วันท่ี 24 ตุลาคม 2547) 

คําวา “แฮตทริก” (hat-trick) หมายถึงการท่ีผูเลนคนหนึ่งสามารถทํา 3 ประตูได
ในการแขงขันนัดเดยีว ซ่ึงท่ีมาของคําวา “hat-trick” ยังไมมีขอยุติ บางวามาจากรานขายหมวกแหง
หนึ่งในโตรอนโตโฆษณาธุรกิจโดยนการใหหมวกหน่ึงใบแกผูเลนในทีมฮอกกี้น้ําแข็งโตรอนโต 
เมเปลลีฟสท่ีทําไดสามประตูในหน่ึงเกม บางก็วามาจากกีฬาคริกเกตคือถาไดสามวิกเกตติดตอกัน
จะไดหมวกเปนรางวัลหนึ่งใบ (สุรพล คงลาภ, 2547 : 111) 

กีฬาฟุตบอลจุดมุงหมายหลักของทุกทีมก็คือการทําประตูหรือการสงลูกใหขาม
เสนเขตประตูใหได และถาผูเลนท่ีมีความสามารถทําประตูทีมคูแขงไดมากจะถูกเรียกวาเปน “ดาว 
ซัลโว” และถาหากผูเลนคนน้ันทําประตูไดสูงสุดประจําฤดูกาลจะใชคําวา “ดาวซัลโวสูงสุด” 
ตัวอยางเชน 

- “ในสวนของ เธียรร่ี อองรี แมวาจะลงสนามไมไดมาหลายนัดแลวเคาก็ยังนํา
เปนดาวซัลโวสูงสุดอยูนะครับ 25 ประตูยังนําหาง แอนดรูว จอหนสัน ของคริสตันพาเลซ อยูถึง 5 
ประตู ดูแลวก็ไมนาพลาดการเปนดาวซัลโวสูงสุดอีกสมัยหนึ่ง” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก
ระหวางทีมอารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 2548) 

ซัลโว (salvo) แปลวายิงปนหลายๆกระบอกพรอมกัน แปลงมาใชกับภาษา
ฟุตบอลตามความ โดยผูบรรยายสรางความหมายเปรียบเทียบถึงการท่ี เธียรร่ี อองรี ศูนยหนาของ
ทีมอารเซนอลชาวฝร่ังเศสแมจะไมไดลงสนามหลายนัดแตยังคงเปนผูทําประตูสูงสุดของพรีเมียร
ลีกไดอีกสมัย ซ่ึงคําวาไมนาพลาดผูบรรยายแสดงความคาดหวังไดเนื่องจากเหลือการแขงขันอีก
เพียงสองนัดในขณะน้ัน 
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ภาพท่ี 4.8 เธียรร่ี อองรี ผูเลนตําแหนงกองหนาทีมอารเซนอล 
 

สําหรับการท่ีผูเลนจะประกาศอําลาหรือเลิกเลนฟุตบอลอาชีพมีการใชวาท
กรรมท่ีเปนความหมายเฉพาะคือคําวา “แขวนสตั๊ด” (ภาษาของกีฬามวยท่ีนักมวยตองการเลิกอาชีพ
ชกมวยคือ “แขวนนวม”) 

- กลองจับไปท่ี เดนนิส เบิรกแคมป ก็ยังมีทางเลือกของตัวเองนะครับคือถา 
อารเซนอลสงสัญญานท่ีดีให เบิรกแคมป ก็จะเลนตอไปนะครับ แตถาไมไดอะไรเคาก็ยอมท่ีจะ
แขวนสตั๊ดนะครับ 

“สตั๊ด” (stud) หมายถึงปุมแหลมๆใตพื้นรองเทาทําดวยโลหะหรือพลาสติกเพื่อ
ปองกันการล่ืน รองเทาท่ีนักฟุตบอลใชในการเลนฟุตบอลมีปุมอยูใตพื้นเรียกวารองเทา “สตั๊ด” 
ผูบรรยายขยายความนําเสนอความหมายที่วา “สงสัญญานท่ีดี” หมายถึงการใหขอเสนอท่ีดีในการ
ใหอยูเลนกับทีมตอไปและถาไมไดขอเสนอที่ดีก็จะ “แขวนสตั๊ด” หมายความถึงการอําลาอาชีพ
ฟุตบอล 

ศัพทท่ีใชเรียกตําแหนงผูเลน ในการแขงขันฟุตบอลนั้นสวนใหญเปนสากลท่ีใช
ในท่ัวโลก ซ่ึงการแขงขันฟุตบอลกติกากําหนดวาใหมีผูเลนในสนามไดฝายละ 11 คน โดยแตละคน
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มีหนาท่ีแตกตางไปตามตําแหนง ถาแบงอยางคราวๆ ก็มีผูรักษาประตู กองหลัง กองกลาง และกอง
หนา  

ผูรักษาประตู (goalkeeper) เปนผูเลนตําแหนงสุดทายท่ีสามารถใชรางกายทุก
สวนปองกันไมใหฝายตรงขามสงบอลขามเสนประตูได  

กองหลัง มีหนาท่ีสกัดกั้นคูแขงท่ีจะบุกเขามารวมท้ังมีหนาท่ีประกบผูเลนฝายตรง
ขาม กองหลังตัวกลางเรียกวาเซ็นเตอรฮาลฟ (centre half) หรือเซ็นเตอรแบ็ก (centre back)  

กองกลาง แดนกลางหรือมิดฟลด (midfield) คือผูเลนในตําแหนงแดนกลางเปน 
หัวใจหลักในการทําเกมหรือเปนพลังขับเคล่ือนของเกม 

กองหนาหรือศูนยหนา หมายถึงผูเลนท่ีมีหนาท่ีบุกและทําประตู  
อยางไรก็ตามผูเลนทุกคนอาจทําหนาที่สลับกันไดเม่ือถึงเวลาจําเปนข้ึนอยูกับ

จังหวะและโอกาส เชนผูเลนตําแหนงผูรักษาประตู,กองหลัง และกองกลางหลายคร้ังท่ีบุกข้ึนไปทํา
ประตูคูแขงได เชนเดียวกับผูเลนกองหนาและกองกลางก็สามารถลงมาชวยทําหนาท่ีกองหลังได 
เชนกัน 

ผูบรรยายมีความรอบรูกับเกมพรีเมียรลีก ดังนั้นการสรางจินตนาการตองมีการ
อานใจผูเลนวาพยายามจะทําอะไร และถาผูบรรยายเคยเปนนักกีฬาฟุตบอลมากอนก็จะมีความเขาใจ
ในการคาดคะเนไดดี (อิสรพงษ ผลม่ัง, 20 พฤษภาคม 2549) ดังตัวอยางตอไปนี้ 

- “เจอรรารด ในชวงนี้ก็ยืนเปนมิดฟลดตัวหนาสูงนะครับเพื่อท่ีจะมาชวยกอง
หลัง คือเหมือนกับรักพี่เสียดายนองครับไมมีใครมาคุมเกมตรงกลางพอจะปลอย บารอส คนเดียวก็
ไมไหว” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมอารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 
2548) 

สตีเวน เจอรรารด เปนนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษมีช่ือเสียงช้ันนําระดับโลกใน
ตําแหนงกองกลางหรือท่ีผูบรรยายเรียกทับศัพทวา“มิดฟลด” ของสโมสรลิเวอรพูลนอกจากจะทํา
หนาท่ีทําเกมในแดนกลางแลว บางคร้ังตองลงมาชวยเกมรับในแดนหลังดวย โดยผูบรรยายใชคํา
ถอยคําท่ีมีชีวิตชีวาทําใหผูฟงจินตนาการซ่ึงคําวา “รักพี่เสียดายนอง” เปนการส่ือความหมายแฝง
ดวยสํานวนไทยคือเลือกท่ีจะทําท้ังสองอยาง 

- “วันนี้ลิเวอรพูลเนนแดนกลาง 5 คนนะครับแลวให มิลาน บารอส เปนตัวหนา
ตัวเปาคนเดียว” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมอารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 
พฤษภาคม 2548) 
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การวางแผนการเลนของแตละทีมจะแตกตางกันออกไปตามสถานการณ โดย
ในเกมนี้ทีมลิเวอรพูลใชผูเลนกองกลางถึง 5 คน มีการเลนคําวา “กองหนาตัวเปา” คือฝากความหวัง
ในการทําประตูไวกับ มิลาน บารอส 

 
 

                      
 

ภาพท่ี 4.9 สตีเวน เจอรรารด ผูเลนตําแหนงมิดฟลดของทีมลิเวอรพูล 
 

สําหรับศัพทเกี่ยวกับตัวผูเลนตําแหนงกองหลังคือ “แบ็คซาย” หมายถึงผูเลน
กองหลังดานซาย “แบ็คขวา” ผูเลนกองหลังดานขวา “เซ็นเตอรฮาลฟ” ผูเลนในตําแหนงกองหลัง
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ตัวกลางซ่ึงผูเลนกองหลังท้ังหมดเปนกําลังหลักในการปองกันการเขาทําประตูของคูแขงโดยตรง ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 

- “เซนเดอรอส โชวฟอรมไดแบบนี้นะครับ โซล แคมปเบลล หายเจ็บกลับมานี่ 
อารแซน   เวนเกอร  ก็บอกเหมือนกันนะครับวาไมมีอะไรรับประกันตําแหนงตัวจริงวา  แคมป
เบลล จะไดกลับมายืนเปนเซ็นเตอรฮาลฟเหมือนเดิม” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีม 
อารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 2548) 

ผูบรรยายส่ือความหมายดวยการคาดหวังแทน อารแซน เวนเกอร ผูจัดการทีม 
อารเซนอลโดยใชเหตุผลสนับสนุนจากการที่ ฟลิป เซนเดอรอส  ผูเลนในตําแหนงเซ็นเตอรฮาลฟ
หรือกองหลังตัวกลางของทีมอารเซนอลทําหนาท่ีไดดีหลังจากท่ี โซล แคมปเบลล ผูเลนตําแหนง
เดียวกันและเคยทําหนาท่ีไดดีเชนกันไดรับบาดเจ็บ ทําให อารแซน เวนเกอร ตองพิจารณาอยาง
หนักวาถา โซล แคมปเบลล หายจากอาการบาดเจ็บจะไดลงเลนเปนตัวจริงในตําแหนงเดิมได
หรือไม ท้ังนี้ผูเลนบางคนเลนไดหลายตําแหนง เชน 

- “กัลลาส นี่ในชวงหลังโดนวางตัวยาวเปนแบ็คซายไปเลยนะครับ เม่ือกอนนี่
แบ็คขวาขยับมาเปนเซ็นเตอรฮาลฟและก็มาถึงแบ็คซายเลย” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก 
ระหวางทีมเชลซีกับทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด, 10 พฤษภาคม 2548) 

วิลเล่ียม กัลลาส ของทีม ถูกวางตัวเปนผู เลนกองหลังหมุนเวียนครบทุก
ตําแหนงโดยลาสุดอยูในตําแหนงแบ็คซาย มีการส่ือความหมายแฝงดวยคําวา “วางตัวยาว” หมายถึง
ทําหนาท่ีเดียวกันอยางตอเนื่อง 

ผูเลนในตําแหนงกองหนาหรือศูนยหนามีช่ือเรียกหลากหลายไปตามแผนการ
เลน เชนกองหนาริมเสนดานซายเรียกวาปกซาย ริมเสนดานขวาเรียกวาปกขวา นอกจากนี้ยังมีกอง
หนาตัวตํ่าและกองหนาตัวเปา ตัวอยางเชน  

- “ยังใหโอกาส หลุยส การเซีย อยูนะครับและก็ใชกองหนาตัวเปาคนเดียวคือ  
ซิสเซ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 18 
กันยายน 2548) 

หลุยส การเซีย ของทีมลิเวอรพูลเปนผูเลนตําแหนงกองหนาเชนเดียวกับ ฌิบริล 
ซิสเซ แตในเกมน้ี หลุยส การเซีย เลนเปนกองหนาตัวตํ่าและ ฌิบริล ซิสเซ เลนเปนกองหนาตัวเปา
เปนความหวังสูงสุดในการทําประตูทีมคูแขง เชนเดียวกับคําวา “ศูนยหนา” ตามตัวอยางท่ีวา 

- “โรแลน แปแลวบอลชนคาน อยูหนาประตูนะไมสามารถท่ีจะสงลูกเขาไปตุง 
ตาขายไดนะครับคือบางทีลูกแบบนี้นะครับถาเปนพวกศูนยหนาอาชีพเนี๊ยะนาจะไดประตูเพราะมัน
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โลงเหลือเกิน” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมอารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 
พฤษภาคม 2548) 

โลแรน เอตาเม เปนผูเลนตําแหนงกองหลังของทีมอารเซนอลมีโอกาสขึ้นไปยิง
ประตูของทีมลิเวอรพูลแตยิงไมเขาแมจะมีโอกาสท่ีดี โดยผูบรรยายเปรียบเทียบวาถาเปนผูเลน
ตําแหนงศูนยหนาโอกาสนี้ไมนาพลาด 

นอกจากนี้ยังมีคําวา “ตัวสํารองหรือผูเลนสํารอง” หมายถึงผูเลนท่ีมีรายช่ือเขา
รวมแขงขันแตไมใชผูเลน 11 คนแรกท่ีลงสนาม และจะไดลงสนามตอเม่ือมีการเปล่ียนผูเลนใน
สนามออกก็จะไดเขาไปเลนแทนในแตละตําแหนงท่ีตัวเองถูกจัดวางหรือตามแผนการทําทีม 
ตัวอยางเชน 

- “ร็อบบ้ี ฟาวเลอร นะครับถือวาเปนศัตรูตัวฉกาจของเอฟเวอรตัน เนี๊ยะเปนแค
ตัวสํารอง” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 
2549) 

- “โรบิน ฟาน เพอรซ่ี ก็มาเตรียมท่ีจะกึ่งๆตัวตายตัวแทนนักเตะชาวดัทชรุนพี่
อยาง เดนนิส เบิรกแคมป ตอนน้ี เบิรกแคมป ก็เปนตัวสํารองนะครับระยะหลังๆหนักเปนตัว
สํารอง” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมอารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 
2548) 

ผูบรรยายถายทอดจินตนาการดวยคําวา “ศัตรูตัวฉกาจ” ส่ือความหมายเนนย้ํา
ถึงผูเลนท่ีสรางความกดดันใหกับฝายตรงขาม และคําวา “ตัวตายตัวแทน” ส่ือถึงผูเลนท่ีมาทดแทนผู
เลนอีกคนหนึ่งในทีมเดียวกัน 

ศัพทท่ีใชในการแขงขันกันของสองทีมรวมเมืองเดียวกันหรือสองทีมชั้นนํา 
ผูบรรยายจะใชทับศัพทเชนกันซ่ึงการพบกันของทีมรวมเมืองหรือสองทีมช้ันนําจะไดรับความ
สนใจเปนอยางมากจากผูชมโดยมีการนําเสนอเปนขาวเดนทางทุกส่ือกีฬาท้ังกอนและหลังการ
แขงขัน เชนคําวา “ดารบ้ีแมตช” “บ๊ิกแมตช” ตัวอยางเชน 

- “เปนเกมลอนดอนดารบี้แมตชนัดท่ี 163 ของท้ังสองทีมชัยชนะครั้งสุดทายท่ี
เชลซีมาชนะอารเซนอล เม่ือเดือนมีนาคมป 1990…..16 ปแลวครับท่ีเชลซีไมไดบุกมาชนะอาร
เซนอลท่ีไฮบิวร่ีในการเลนฟุตบอลลีก และก็ไมบอยนักท่ีเชลซีจะมาเยือนไฮบิวรีในฐานะแชมป
พรีเมียรลีก” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมอารเซนอล กับทีมเชลซี, 18 ธันวาคม 2548) 

คําวา “ดารบี้แมตช” (derby match) คือการแขงขันฟุตบอลระหวางทีมท่ีอยูเมือง
เดียวกันหรือใกลเคียงกัน สันนิฐานวาคํานี้มาจากการแขงขันมาแขงท่ีเอปซัมในซารรีย ผูริเร่ิมจัดการ
แขงขันคือเอิรลแหงดารบ้ี คนท่ี 12 จึงเรียกรายการนี้วารายการมาแขงเอปซัมดารบ้ี มาแขงรายการนี้

DPU



 

46

ไดรับความนิยมอยางมากในคริสตศตวรรษท่ี 19 และจัดเปนประจําทุกปถือเปนงานใหญ การ
แขงขันฟุตบอลรวมเมืองเดียวกันก็ถือเปนงานใหญจึงมีการนําคําวา “ดารบี้”มาใชเชนกัน 

สําหรับเกมดารบี้แมตชท่ีมีช่ือเสียงคือการแขงขันระหวางสโมสรแมนเชสเตอร 
ซิตี้กับสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และสโมสรเอฟเวอรตันกับสโมสรลิเวอรพูล สวนการแขงขัน
ระหวางทีมรวมกรุงลอนดอนดวยกันคือทีมอารเซนอลกับทอตแนม ฮอตสเปอร และอารเซนอล
กับเชลซี เรียกวา ลอนดอนดารบ้ีแมตช  

การแขงขันระหวางแมนเชสเตอรชิตี้กับแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ถือเปนการชิง
ความเปนจาวลูกหนังของเมือง ซ่ึงคนในเมืองแมนเชสเตอรสวนใหญเชียรทีมแมนเชสเตอรซิตี้และ
ถือวาเปนทีมประจําเมือง ในขณะที่แฟนบอลทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ดกระจายอยูทุกหนทุกแหง 
และสนามโอลดแทรฟฟอรดของทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ดอยูนอกเขตการดูแลของสภาเมือง
แมนเชสเตอร 
 

 
 

ภาพท่ี 4.10 สนามโอลดแทรฟฟอรดของทีมแมนเชสเตอรยูไนเตด็ 
 

- “แมนเชสเตอรซิตี้ กับแมนเชสเตอรยูไนเต็ดเจอกันทีไรก็เลนสนุกสมศักดิ์ศรี
ของเกมดารบี้แมตช 17 นัด แมนซิตี้ ชนะ 2 เกม สถิติเปนรองสําหรับทีมเรือใบสีฟา” (การแขงขัน
ฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางสโมสรแมนเชสเตอร ซิตี้ กับ แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 14 มกราคม 49) 
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เปนตัวอยางการแขงขันระหวางทีมรวมเมืองแมนเชสเตอร ผูบรรยายเนนย้ําถึง
ความสําคัญในการมาพบกันของท้ังสองทีมดวยคําวา “เลนสนุกสมศักดิ์ศรี” นอกจากนี้ยังถายทอด
ความหมายดวยสัญญะคือเรือใบสีฟา อันหมายถึงทีมแมนเชสเตอรซิตี้ท่ีมีรูปเรือใบสีฟาเปน
สัญลักษณประจําทีม สวนตัวอยางของการแขงขันระหวางทีมรวมเมืองลิเวอรพูล ไดแก 

- “มาท่ีสนามแอนดฟลด เปนเมอรซ่ีไซต ดารบี้แมตชนัดท่ี 203 ของลิเวอรพูลกับ
เอฟเวอรตัน” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 
2549) 

ลิเวอรพูลกับเอฟเวอรตันเปนทีมรวมเมืองเดียวกันคือเมืองลิเวอรพูล แตเดิม
สโมสรเอฟเวอรตันเคยเลนในสนามแอนฟลด (Anfield) มากอน จนกระท่ังมาเกิดปญหาเร่ืองการ
เชาสนามในป ค.ศ.1892 สโมสรเอฟเวอรตันจึงยายไปอยูท่ีกูดิสันพารก (Goodison Park) สวน
เจาของสนามแอนฟลดไดตั้งสโมสรฟุตบอลข้ึนมาใหมคือสโมสรลิเวอรพูล โดยท้ังสองสโมมรอยู
หางกันไมมากมีเพียงสแตนลียพารก (Stanley Park) ค่ันไว ซ่ึงเมืองลิเวอรพูลมีแมน้ําท่ีช่ือเมอรซีย จึง
เรียกการแขงขันระหวางเอฟเวอรตันกับลิเวอรพูลวา “เมอรซียไซดดารบี้” 

ศัพทเฉพาะของชวงเวลาการแขงขัน ถึงแมวาจะมีใชไมมากนักแตทีมใดจัด
แขงขันในชวงเวลานั้นก็จะไดรับความสนใจจากผูชมจํานวนมากเชนกันโดยเฉพาะเกม “บ็อกซ่ิง
เดย” (boxing day) 

- “นี่ครับเปนทีมแรกครับ ทีมอันดับสุดทายของตารางในชวงคริสตมาสหรือ  
“บ็อกซ่ิงเดย”นะครับ และสุดทายอยูรอดครับ เปนเวสตบรอมวิช ท่ีชนะปอรทสมัธ และพวกเขาอยู
รอด” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมเซาทแธมปตัน กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 15 
พฤษภาคม 2548) 

ในอังกฤษมีประเพณีแขงขันฟุตบอลในวันหลังจากวันคริสตมาสหนึ่งวันท่ี
เรียกวา “บ็อกซ่ิงเดย” (boxing day) ซ่ึงหมายถึงวันแกะกลองของขวัญท่ีไดมาจากวันคริสตมาส เดิม
ทีการแขงขันฟุตบอลในอังกฤษไมมีการหยุดพักชวงฤดูหนาว (winter break) ดังเชนบางประเทศใน
ท วี ป 
ยุโรป แตกลับมีการแขงขันอยางถ่ียิบชวงปลายปโดยเฉพาะมีประเพณีแขงขันหลังวันคริสมาสต
หนึ่งวันท่ีเรียกวา“บ็อกซ่ิงเดย“ (boxing day) อยางไรก็ตามเม่ือตนป 2004 พรีเมียรลีกไดมีมติ
เห็นชอบในหลักการใหทดลองพักการแขงขันเปนเวลา 13 วันในเดือนมกราคม ตามกําหนดการที่
วางไวลวงหนาอยางเหมาะสม ท้ังนี้การทดลองใชเปนเวสลาสองปและเร่ิมมีผลในทางปฏิบัติตั้งแต
ฤดูกาลป 2004-2005 และ 2005-2006 หลังจากนั้นจึงจะทบทวนหลักการดังกลาวอีกคร้ัง (สุรพล คง
ลาภ, 2547 : 24) 
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สวนอีกคําท่ีใชคือ “ซูเปอรซันเดย” (super sunday) หมายถึงการพบกันของ
สองทีมช้ันนําในวันอาทิตย ตัวอยางเชน 

- “สวัสดีครับทานผูชมยูบีซี อีเอสพีเอ็น ขอนําทุกทานไปท่ีไฮบิวร่ีในกรุง
ลอนดอนประเทศอังกฤษ ชมการถายทอดสดฟุตบอลพรีเมียรชิปเกมซูเปอรซันเดยท่ีมีความหมาย
และก็ถือวาเปนซูเปอรบิ๊กแมตช อารเซนอลเลนในไฮบิวร่ีพบกับลิเวอรพูล” (การแขงขันฟุตบอล 
พรีเมียรลีกระหวางทีมอารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 2548) 

ผูบรรยายเนนย้ําถึงความสําคัญของเกมดวยการใชคําวา “ซูเปอร” อยูหนาวันท่ี
ทําการแขงขันระหวางสองทีมใหญ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11 สนามไฮบิวร่ีของทีมอารเซนอลในกรุงลอนดอน 
 

การแขงขันระหวางทีมอารเซนอลกับทีมลิเวอรพูลนัดนี้ถือวาเปนพบกันของ
สองทีมชั้นนําเนื่องจากอารเซนอลเปนทีมอันดับ 2 ของพรีเมียรลีกในขณะนั้นตองการชัยชนะเพ่ือ
ทําคะแนนไลทีมนําคือเชลซี สวนทีมลิเวอรพูลตองการชัยชนะเชนกันเพื่อทําคะแนนไลทีมอันดับ 4 
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คือเอฟเวอรตัน แยงกันไดสิทธ์ิเปน 1 ใน 4 ทีมของประเทศอังกฤษท่ีจะไปแขงขันฟุตบอลถวย
สโมสรใหญสุดของทวีปยุโรปคือ “ยูฟาแชมเปยนสลีก” เกมการแขงขันนัดนี้จึงถือมีความสําคัญเปน
อยางมากของท้ังสองทีมโดยมีการใชคําวา “ซูเปอรบิ๊ก แมตช”ท่ีหมายถึงการแขงขันของทีมท่ี
ยิ่งใหญช้ันนํา  

ผูบรรยายใชภาษาท่ีเปนศัพทเฉพาะซ่ึงมีความสัมพันธกับความคิดและ
ประสบการณของแตละบุคคล ผูบรรยายและผูชมมีแนวคิดรวมกันจึงเกิดประสบการณและการ
ติดตอส่ือสารกัน เขาใจภาษาหรือสัญลักษณท่ีส่ือมาถึงกันได ผูบรรยายไมจําเปนตองอธิบายวา
คําศัพทเทคนิคหรือสํานวนท่ีใชหมายความวาอะไร แตผูชมท่ีเปนผูท่ีติดตามการถายทอดอยูเปน
ประจําจะคุนเคยและเขาใจไดเปนอยางดี  

การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกบางคร้ังมีความหมายมากกวาผลแพ/ชนะ
เนื่องจากมีการชวงชิงการเปนทีมช้ันนํา อีกท้ังการไดสิทธิไปแขงขันยูฟาแชมเปยนสลีกซ่ึงมีความ
ยิ่งใหญท่ีสุดของยุโรป เปนการสรางภาพความยิ่งใหญของผลท่ีจะตามมาท่ีมีมากไปกวาผลท่ีออกมา 
แตละนัด (รายละเอียดเพิ่มในภาคผนวก) 

การเปรียบเทียบจุดเดนจุดดอยของสองทีมคูแขงขันในแตละนัด 
ฟุตบอลพรีเมียรลีกมีทีมระดับช้ันนําคือมีผูเลนท่ีมีช่ือเสียงมีความสามารถรวม

ทีมอยูมาก เห็นไดจากการที่อยูอันดับตนๆของตารางการแขงขันและมีสถิติการชนะเลิศหรือควา
แชมปถวยตางๆมาอยางตอเนื่อง เชนทีมเชลซีแชมปพรีเมียรลีกฤดูกาล 2004-2005 ทีมแมนเชสเตอร
ยูไนเต็ดแชมป  7 สมัย ทีมอารเซนอลแชมป 3 สมัย ลิเวอรพูลแชมปสโมสรยุโรปหรือยูฟา 
แชมเปยนสลีกป 2005 ขณะเดียวกันก็มีทีมท่ีดอยกวาหรือมีช่ือเสียงนอยกวาอยูดวยเชนทีมซันเดอร
แลนด, วีแกนแอธเลติก, คริสตันพาเลซ  แตก็ไมใชวาทีมชั้นนําจะชนะทีมท่ีดอยกวาไดทุกนัดท่ี
แขงขันซ่ึงบางคร้ังมีการ“พลิกล็อค”หมายถึงการท่ีทีมชั้นนําพายแพแกทีมท่ีมีช่ือเสียงนอยกวาหรือ
ดอยกวาในแงของสถิติซ่ึงแตละยุคแตละสมัยแตละฤดูกาลทีมตางๆจะมีความโดดเดนแตกตางกัน
ออกไปข้ึนอยูกับสภาพการเงินของสโมสรท่ีมีดีพอจะซ้ือตัวผูเลนท่ีมีช่ือเสียงมีความสามารถเชน
เดียวผูจัดการทีมท่ีวางแผนการเลนไดดีเคยนําทีมควาแชมปมาแลว เชนสโมสรเชลซีภายใตการคุม
ทีมของผูจัดการทีมท่ีช่ือ โชเซ มูรินโญ จากโปรตุเกสซ้ือผูเลนช้ันนําเขามารวมทีมอยางมากมายจน
สามารถควาแชมปพรีเมียรลีกในฤดูกาล 2004-2005 อยางไรก็ตามบางฤดูกาลทีมท่ีมีผูเลนช้ันนําอยู
มากมายก็ไมสามารถประสบความสําเร็จเชนเดียวกันเสมอไปข้ึนอยูกับการวางแผนของผูจัดการทีม
และทีมงานผูฝกสอนดวย 

การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกในแตละนัดผูบรรยายจะใหขอมูลท่ีส่ือถึงจุดเดน
และจุดดอยหรือความสามารถโดดเดนของผูเลนแตละทีมเพ่ือเปนขอมูลใหผูชมไดเกิดมุมมองและ
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ความรูเกี่ยวกับท้ังสองทีมซ่ึงแตละทีมนั้นจะมีจุดเดนจุดดอยแตกตางกันออกไป บางทีมมีผูเลน
ตําแหนงศูนยหนาท่ีมีความสามารถในการทําประตูมากแตขณะเดียวกันกลับมีผูเลนกองหลังท่ีไมดี
คือไมสามารถหยุดการเขามาทําประตูของฝายตรงขามได เชน “ลิเวอรพูล 10 คนยังตานเอฟเวอรตัน
ไวไดนะครับ 0-0 อยู เดี๋ยวพักคร่ึงก็คงจะไดแกเกมกันนะครับ ราฟา เบนิเตซ” หรือ “ลิเวอรพูล มี
สถิติปองกันประตูในแอนฟลดดีมากนะครับ เสียประตูในพรีเมียรลีกท่ีแอนดฟลดแค 6 ประตูเทา
นั้นเองดีท่ีสุดในพรีเมียรลีก” ผูบรรยายซ่ึงมีความรอบรูครอบคลุมในทีมท่ีแขงขันเปนอยางดีจะให
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูเลนนอกเหนือไปจากการบรรยายเกม เพื่อเพ่ิมความสนใจ ตัวอยางเชน 

- “อยางท่ีเห็นๆกันอยูในปจจุบันนี้ แมนยูฯไดฟรีคิกจะเปล่ียนคนเตะไปเร่ือยๆ 
ไมมีจอมเตะฟรีคิกท่ีเปนมือวางอันดับหนึ่ง ขณะท่ี ซาบ้ี อลองโซ เปนมือหนึ่ง ของลิเวอรพูลในการ
ยิงฟรีคิก” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 18 
กันยายน 2548) 

ทีมลิเวอรพูลที่มีผูเลนตําแหนงกองกลางท่ีช่ือ ซาบี อลอนโซ ซ่ึงมีความสามารถ
ในการยิงฟรีคิกหรือการเตะกินเปลาดีท่ีสุด ผูบรรยายสรางความหมายของเน้ือหาพรอมกับส่ือ
ความหมายแฝงดวยคําวา “เปนมือวางอันดับหนึ่ง” หมายถึงปนตัวหลักในการยิงฟรีคิก แตทีม
แมนเชสเตอรยูไนเต็ดไมมีผูเลนท่ีเตะฟรีคิกไดดีอยางเฉพาะเจาะจงจึงตองเปล่ียนคนเตะฟรีคิกไป
เร่ือยๆ  

- “แทบจะเปนวันเวยทางฝงเจาบานเขาทําอยูฝายเดียว” (การแขงขันฟุตบอล 
พรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมนิวคาสเซ่ิล, 26 ธันวาคม 2548) 

ในเกมระหวางสโมสรลิเวอรพูลกับนิวคาสเซ่ิลผูบรรยายใชคําวา “วันเวย”   
เปรียบเทียบวาทีมลิเวอรพูลซ่ึงเปนเจาบานเลนในสนามแอนดฟลดเปนฝายบุกข้ึนไปในแดนของทีม
นิวคาสเซ่ิลเกือบตลอดเวลาขณะน้ัน และตอมาไมนาน สตีเวน เจอรรารด ผูเลนคนสําคัญของลิเวอร
พูลโดนไลออกจากสนามผูบรรยายก็จะใชวาทกรรมเปรียบเทียบวา 

- “แฟนเอฟเวอรตันนี่ โอโหเฮเลยครับเพราะเวลาเหลือต้ังเยอะ ลิเวอรพูลเหลือ 
10 คนและท่ีโดนไลออกนี่มัน สตีเวน เจอรรารด” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอร
พูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

ผูบรรยายเปรียบใหเห็นวาการท่ี สตีเวน เจอรรารด ผูเลนตําแหนงกองกลางคน
สําคัญโดนไลออกจากสนามจะมีปญหามากกับทีมลิเวอรพูลทําใหแฟนบอลทีมคูแขงคือเอฟเวอรตัน
แสดงอาการดีใจดวยการสงเสียงดัง อยางไรก็ตามทีมลิเวอรพูลแมจะมีผูเลนนอยกวาแตกลับเปนฝาย
ทําประตูไดกอนในเกมนี้ 
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- “ถือวาเปนการตอสูอยางทรหดของลิเวอรพูลซ่ึงเสียเปรียบเร่ืองตัวผูเลนไมถึง 
20 นาที 18 นาทีแรกครับหลังจากนั้นนี่เดอะค็อปในแอนฟลดนี่ก็เงียบเสียงเลยนะครับ จนกระท่ัง 
ฟล เนวิลล มาโหมงเขาประตูตัวเอง” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีม
เอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

- ผูบรรยายส่ือความหมายโดยตรงดวยคําวา “การตอสูอยางทรหด” ของทีม 
ลิเวอรพูลท่ีตองเหลือผูเลนเพียง 10 คนเนื่องจาก สตีเวน เจอรรารด มิดฟลดตัวหลักของทีมโดนไล
ออกทําใหเดอะค็อปในแอนฟลดเงียบเสียง ซ่ึงคําวา “เดอะค็อป” หมายถึงกองเชียรของทีมลิเวอรพูล
ในสนามแอนฟลดตองเงียบเสียงเชียรจนกระท่ัง ฟล เนวิลล ผูเลนตําแหนงกองหลังของเอฟเวอรตัน
โหมงสกัดเขาประตูตัวเองสงผลใหเสียงของกองเชียรลิเวอรพูลดังข้ึนมาอีกคร้ัง  

- “วันนี้เดอะค็อปก็เสียงดังเลยครับในแอนฟลดแหมผูเลนนอยกวาแตกําลังใจ
เรียกวามากกวาเยอะตอนนี้ลิเวอรพูล เดอะค็อปในแอนฟลดก็ข้ึนช่ือตลอดในการท่ีจะเปนผูเลนคนท่ี 
12 ของลิเวอรพูลครับ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 
มีนาคม 2549) 

กองเชียรทีมลิเวอรพูลในสนามของตัวเองคือสนามแอนฟลดเปรียบเสมือนผูชวย
คอยใหกําลังใจทีมดวยเสียงเชียรและมีความโดดเดนเปรียบเสมือนกับเปนผูเลนคนท่ี 12 นับเปนการ
สรางจินตนาการของผูบรรยายในการวาดมโนภาพใหกองเชียรเปรียบเสมือนผูเลนอีกคนหนึ่ง เปน
การตีความหมายจากความรูสึก 
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ภาพท่ี 4.12 กองเชียรเดอะคอ็ปในแอนฟลด 
 

- “ถาดูจากอัตราสวนของการครอบครองบอลแลวก็ถือวา 10 คนของลิเวอรพูล
กับ 11 คนของเอฟเวอรตันนี่ยังไมมีความแตกตางหรือวาไดเปรียบเสียเปรียบอยางเห็นไดชัดนะ
ครับ” (การแขงขันฟุตบอล พรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กบัทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

ทีมลิเวอรพูลเหลือผูเลน 10 คนเนื่องจาก สตีเวน เจอรรารด โดนผูตัดสินให
ใบแดงไลออกจากสนาม แตผูเลน 10 คนของลิเวอรพูลสามารถตอสูกับผูเลน 11 คนของทีมเอฟ
เวอรตันไดถาดูจากอัตราการครอบครองบอล โดยเกมนี้บทสรุปเปนฝายทีมลิเวอรพูลชนะเอฟเวอร
ตัน 3 ประตูตอ 1 ขณะเดียวกันก็มีการใชคําเปรียบเทียบถึงความสามารถท่ีเนนถึงความเหนือกวา
ดานประสบการณ ตัวอยางเชน 

- “แผงกลางของเชลซีเลนงานแผงกลางของอารเซนอลซ่ึงตองบอกวาเปนรุน
ใหมประสบการณหรือความเกาเปนรองเชลซี เยอะ บ้ีกันติดๆตาตอตาฟนตอฟน” (การแขงขัน
ฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมอารเซนอล กับทีมเชลซี, 18 ธันวาคม 2548) 

DPU



 

53

มีการใชศิลปะการบรรยายสื่อความหมายดวยคําวา  “ความเกา” อันหมายถึง
ความจัดเจนหรือมีประสบการณมากในเกมฟุตบอลของผูเลนกองหลังทีมเชลซี ท่ีสามารถ “เลน
งาน” หรือควบคุมผูเลนกองกลางของทีมอารเซนอลซ่ึงเปนนักเตะรุนใหมประสบการณจึงนอยกวา 
หรือ 

- “โดยปกตินี่จะเปนเอฟเวอรตันเวลาเจอลิเวอรพูลมักจะเลนลูกโดงหรืออาศัย
เกมท่ีหนักเลนงานลิเวอรพูลนะครับ แตวันนี้กลับกันลิเวอรพูลมาหนักกวาและก็ใชลูกโดงใหเปน
ประโยชนมากกวา”(การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 
มีนาคม 2549) 

ทีมเอฟเวอรตันใชแผนการเลนลูกโดงและเกมที่รุนแรงเลนกับลิเวอรพูลซ่ึงก็
ไดผลมาตลอดในเร่ืองของสถิติการไดชัยชนะแตในเกมนี้กลับกันลิเวอรพูลใชการเลนลูกโดงและ
เกมที่รุนแรงใหเปนประโยชนกับทีมไดดีกวา ซ่ึงก็มาประสบความสําเร็จจากการสวนกลับเร็ว 

- “มาครับ หลุยส การเซีย หลุดเขามาแลวกระดกลูกนี้โอโหไปอีกแลวครับแหม
ใชการสวนกลับเร็ว ลิเวอรพูลไดประตูท่ี 2 ทานผูชมนี่เหลือ 10 คนนะครับนํา 2-0 โอโหนี่ไดความ
เฉียบขาด คือตองบอกวา 2 ประตูท่ีไดเนี๊ยะถูกชวงเวลาจริงๆคือประตูแรกเนี๊ยะในชวงทดเวลา
บาดเจ็บและลูกท่ี 2 เนี๊ยะเปดฉากข้ึนมาไดเลยยิ่งทําใหเอฟเวอรตันเองคงไมรูวาจะทําอะไร
เหมือนกันครับ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 
มีนาคม 2549) 

ผูบรรยายใสอารมณรวมไปกับการบรรยายใชเสียงหนัก/เบาแสดงอาการต่ืนเตน
ถายทอดสูผูชม โดยพยายามเก็บขอมูลอยางละเอียดเปรียบเสมือนวาอยูในเหตุการณดวยในขณะน้ัน 

ความขัดแยงของสองทีมคูแขง 
การนําเสนอวาทกรรมส่ือถึงภูมิหลังของทีมคูแขงท่ีไมไดส่ือถึงผลแพชนะเพียง

อยางเดียว แตเปนศักดิ์ศรีของสโมสรท่ีจะถูกบันทึกเปนสถิติในการพบกันแตละฤดูกาล เปนการ
เนนย้ําถึงความยิ่งใหญหรือความสําคัญของการแขงขัน โดยเฉพาะเกมดารบี้แมตชท่ีหมายถึงการ
แขงขันระหวางทีมท่ีอยูเมืองเดียวกันหรือใกลเคียงกัน และบิ๊กแมตช หมายถึงการแขงขันของทีมช้ัน
นําเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวาง จะมีการกระทบกระท่ังกันอยางมาก เชนเกมระหวางทีมลิเวอรพูลท่ี
มีฉายาหงสแดงกับทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด เจาของฉายาปศาจแดง ซ่ึงท้ังสองทีมใชชุดประจําทีมสี
แดงจึงเปนท่ีมีของวันแดงเดือด โดยทีมท่ีเปนเจาบานหรือทีมเหยาจะไดสวมชุดสีประจําทีม โดย
งานวิจัยนี้แบงความขัดแยงของสองทีมคูแขงออกเปน 

การเปนทีมคูแขงท่ีอยูรวมเมืองเดียวกัน หมายถึงการท่ีสองทีมรวมเมืองมา
แขงขันกันตามศัพทเฉพาะใชเรียกวา” ดารบี้แมตช” จะมีความขัดแยงเกิดข้ึนเปนประจําต้ังแตใน
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อดีตจนมาถึงปจจุบัน เนื่องจากไมไดวัดกันท่ีผลเพียงแคแพชนะเทานั้นแตมีเร่ืองของศักดิ์ศรีเขามา
เกี่ยวของดวย ดังน้ันผูบรรยายจะมีการใชวาทกรรมท่ีแตกตางกันออกไปจากการบรรยายการแขงขัน
คูอ่ืนๆ เชน 

- “งัดกันขางในเขตโทษอีกคร้ังตามเคยครับคราวน้ีไมรูวาเปนคูไหน สงสัย  
แมคฟาเดน กับ รีเซ กลายเปนเร่ืองของอารมณไปแลว มือไมเปะปะดวยกันท้ังคูนะครับ” (การ
แขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก ระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

การแขงขันระหวางสองทีมรวมเมืองลิเวอรพูลระหวางสโมสรลิเวอรพูลกับ 
เอฟเวอรตันมีความขัดแยงกันอยางเห็นไดชัด มีการใชความหมายแฝงวา “งัดกัน” อันหมายถึงการ
กระทบกระท่ังกันเนนใหเห็นถึงความรุนแรงนําไปสูการใชอารมณซ่ึงเปนการสรางจินตนาการท่ี
อาจจะเกิดหรือไมเกิดข้ึนก็ได 

- “โดนใบเหลืองมากวาคร่ึงทีมรูสึกวาเหลือเพียง 4 คนท่ีไมโดนใบเหลืองเอฟ
เวอรตัน รวมแลวนี่ 9 เหลืองไดท้ังสองทีมและ 2 แดงครับ ดุดันมากครับเมอรซ่ีไซตดารบ้ีแมทชเกม
นี้” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

การแขงขันเกมเดียวกันระหวางทีมลิเวอรพูลกับเอฟเวอรตันมีความขัดแยง
รุนแรงถึงข้ันลงโทษจากผูตัดสินดวยการใหใบแดงไลออกฝายละคน พรอมกับตักเตือนดวยการให 
7 ใบเหลืองทางฝงทีมเอฟเวอรตัน และอีก 2 ใบเหลืองทางฝงทีมลิเวอรพูล ซ่ึงผูบรรยายใชคําวา 
“ดุดัน” ตอกย้ําความขัดแยงท่ีรุนแรง 

สําหรับการพบกันของสองทีมรวมเมืองแมนเชสเตอรคือระหวางแมนเชสเตอร 
ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอรซิตี้ ก็จะมีการใชวาทกรรมใหผูชมไดสรางมโนภาพถึงความขัดแยงเชนกัน 
ดังตัวอยาง 

- “แมนเชสเตอรซิตี้กับแมนเชสเตอรยูไนเต็ดเจอกันทีไรก็เลนสนุกสมศักดิ์ศรี
ของเกมดารบ้ีแมตช 17 นัด แมนซิตี้ ชนะ 2 เกม สถิติเปนรองสําหรับทีมเรือใบสีฟา” (การแขงขัน
ฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางสโมสรแมนเชสเตอร ซิตี้ กับ แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด,  14 มกราคม 
2549) 

สวนการพบกันของสองทีมรวมกรุงลอนดอนคือระหวางทีมอารเซนอลกับทีม
เชลซีความขัดแยงยิ่งมีมากซ่ึงนอกจากเปนการแยงการเปนทีมเดนของเมืองแลวยังเปนการแยงกัน
เปนทีมนําของตารางการแขงขัน อีกท้ังผูจัดการทีมของท้ังสองทีมเคยมีปากเสียงกันกอนหนานี้ดวย 
ดังตัวอยาง 

- “เกมของอารเซนอลดีข้ึนแลวนะครับมีโอกาสวูบวาบอุณหภูมิชักรอนระอุ
ข้ึนมา ดูผูเลนของท้ังสองทีมเถียงกันอุตลุดเลยนะครับ จับคูเถียงกันเลย ล็อค สไตน อ้ือหือ เจอ
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ปญหาแนๆครับวันนี้ท้ังสองทีมไมมีใครยอมใคร ไมนานมานี้ มูรินโญ กับ อารแซน เวนเกอร มี
ปญหากันเถียงกันคอนขางจะรุนแรงในเร่ืองของผลงานของแตละทีม” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียร
ลีก ระหวางทีมอารเซนอล กับทีมเชลซี, 18 ธันวาคม 2548)  

ผูบรรยายใชคําวา “อุณหภูมิชักรอนระอุ” ท่ีส่ือถึงความรุนแรงขัดแยงกัน
ระหวางผูเลนทีมอารเซนอลกับทีมเชลซีท่ีจับคู “เถียงกันอุตลุด” แบบ “ไมมีใครยอมใคร” ทําใหผู
ตัดสินท่ีช่ือ ล็อค สไตน ตองทํางานหนักในการทําหนาท่ีตัดสินเกมน้ี ซ่ึงกอนหนานี้ โชเซ มูรินโญ 
ผูจัดการทีมเชลซีกับ อารแซน เวนเกอรผูจัดการทีมอารเซนอล มีปากเสียงกันท้ังในสนามและนอก
สนามในการใหสัมภาษณกับส่ือมวลชน    โดยหลังจบเกมนี้ โชเซ มูรินโญ เดินออกสนามไป
ในทันทีไมยอมมาจับมือกับ อารแซน เวนเกอร เปนการผิดธรรมเนียมปฏิบัติของเกมฟุตบอลเม่ือ
หลังจบเกมผูจัดการของท้ังสองทีมตองสัมผัสมือกันไมวาผลท่ีออกมาทีมใดจะแพหรือชนะ การ
เลือกใชถอยคําในการบรรยายจํานวนมากทําใหผูชมเปล่ียนแปลงทางอารมณ จินตนาการวาดมโน
ภาพกับคําวา “อุณหภูมิรอนระอุ” อันเปนการตอกย้ําความรุนแรง 

การท่ีสองทีมคูแขงใชสีประจําทีมเหมือนกัน คือการพบกันของสองทีมท่ีสวม
ใสชุดประจําทีมสีเดียวกันท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษคือ
การพบกันระหวางทีมท่ีมีฉายาวา “หงสแดง” ลิเวอรพูล กับทีมท่ีมีฉายาวา “ปศาจแดง” 
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด โดยมีการเรียกการพบกันของท้ังสองทีมวา “วันแดงเดือด” ซ่ึงเกมนี้ไดรับ
ความสนใจจากแฟนบอลชาวไทยเปนอยางมากเนื่องจากท้ังสโมสรลิเวอรพูลและสโมสร
แมนเชสเตอรยูไนเต็ดมีแฟนคลับหรือกองเชียรประจําสโมสรอยูในประเทศไทย และจะมีการเชิญ
ชวนใหไปชมการแขงขันของสองทีมนี้ตามจุดศูนยรวมตางๆ อาทิ หางสรรพสินคา  สถานบันเทิง 
โรงภาพยนตร โดยใชจอขนาดใหญ 

การใชวาทกรรมของผูบรรยายในเกมวันแดงเดือดจะส่ือใหเห็นถึงความรุนแรง
ความมีศักดิ์ศรีท่ีจะยอมกันไมไดของท้ังผูเลน ผูจัดการทีม และกองเชียรในสนาม ดังตัวอยางตอ 
ไปนี้ 

- “เกมวันแดงเดือดเปนศึกแหงศักดิ์ศรีไมไดมีผลแคแพชนะ ลิเวอรพูลไดเปรียบ
จากกําลังใจเสียงเชียรเดอะค็อปในแอนดฟลดเต็มความจุของสนาม ใชเสียงเชียรกดดันผูตัดสินทุก
คร้ังท่ีมีการทําฟาวดของผูเลนแมนยูฯ เกมนี้แขงขันกันชวงแดดออนๆแตรอนระอุเนื่องจากเปนวัน
แดงเดือด” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 18 
กันยายน 2548) 

เดอะค็อปหมายถึงกองเชียรของทีมลิเวอรพูลท่ีมาชมแนนสนามแอนฟลด 
ผูบรรยายวาดมโนภาพใหผูชมจินตนาการเสมือนวาอยูในสนามแขงขันจริง โดยมีเสียงกองเชียรของ
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ทีมลิเวอรพูลตะโกนหรือโหทุกคร้ังท่ีผูเลนของทีมคูแขงคือแมนเชสเตอรยูไนเต็ดทําฟาวลผูเลนของ
ทีมลิเวอรพูลเพื่อกดดันใหผูตัดสินทําโทษ ผูบรรยายถายทอดความหมายดวยการเนนย้ําใหสีแดง
เปนท่ีมาของความรอนแรงในเกมการแขงขันและตีความหมายนัยประหวัด หมายถึงความเขมขน
ของเกมเปนความรอนระอุใหคลอยตามช่ือของเกมวันแดงเดือด เปนการใชไหวพริบและศิลปะการ
ใชภาษาของผูบรรยายเพ่ือสรางความสนใจใหกับผูชม 
 

     
 

ภาพท่ี 4.13 ทีมลิเวอรพูลใชชุดสีแดงเปนสีแดงประจําทีม 
- “ตัวผูเลนทีมชาติอังกฤษของท้ังสองทีมนะครับก็เวลาเลนใหทีมชาติก็ตอง

รวมกันเต็มท่ีนะครับ เวลาเลนใหสโมสรก็ตองสูกันยิบตา” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวาง
ทีมลิเวอรพูล กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 18 กันยายน 2548) 

การส่ือความหมายวานักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษสวนใหญจะอยูกับทีมช้ันนําท่ีมี
ช่ือเสียง สโมสรลิเวอรพูลกับแมนเชสเตอรยูไนเต็ดมีผูเลนทีมชาติอังกฤษอยูหลายคน ซ่ึงเม่ือเลน
ใหกับทีมชาติตองทุมเทเต็มท่ีอยางมีศักดิ์ศรีเชนเดียวกับเลนใหกับสโมสรก็สูกันยิบตา เนนย้ําวาเลน
กันแบบยอมกันไมได ผลท่ีตามมาคือการถูกลงโทษจากผูตัดสินดวยการใหใบเหลือง-ใบแดง ตาม
ตัวอยางท่ีวา 

- ผูตัดสิน ร็อค สไตลส 7 นัด 17 ใบเหลือง 1 ใบแดง เปนผูตัดสินท่ีคอนขางเฮียบ
ปท่ีแลวไลผูเลนออกถึง 9 คน ตองระวังใหดีในการไปตอวาอาจไดใบเหลืองงายๆ (การแขงขัน
ฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 18 กันยายน 2548) 
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การพบกันของทีมช้ันนําจะมีการใชผูตัดสินท่ีทันเกม เขมงวด เด็ดขาด ผูตัดสิน
ช่ือ ร็อค สไตลส มีช่ือเสียงมากในพรีเมียรลีกในเร่ืองของความเขมงวดตัดสิน 7 นดัใหใบเหลืองผู
เลน 17 ใบและอีก 1 ใบแดงไลผูเลนออกจากสนามโดยปท่ีแลวคือฤดกูาล 2004-2005 ใหใบแดงผู
เลนไปทั้งหมด 9 คน ซ่ึงในเกมวันแดงเดือดผูเลนท้ังสองฝายจะกระทบกระท่ังกนัมาก บางคร้ังผูเลน
ไมพอใจกับคําตัดสินจะเขาไปตอวาผูตัดสินและอาจถูกทําโทษไดเนื่องจากกติกาฟุตบอลหามผูเลน
ไปตอวาหรือใสอารมณอยางรุนแรงกับผูตดัสิน ผูบรรยายใชวาทกรรมใหผูชมเกดิความเช่ือเกีย่วกบั
ทัศนคติตางๆในความขัดแยงของท้ังสองทีม 

การท่ีสองทีมคูแขงมีความโดดเดนหรือทีมชั้นนําเหมือนกัน หมายถึงการพบกัน
ของสองทีมท่ีมีความโดดเดนหรือเปนทีมช้ันนําเรียกวา “บิ๊กแมตช” ก็จะมีความขัดแยงเกิดข้ึน 
เนื่องจากการเปนทีมใหญยอมมีผูชมใหความสนใจจํานวนมากและก็เปรียบเสมือนเปนการแยงชิง
อันดับและความโดดเดนใหเพ่ิมข้ึนไปอีก จึงยิ่งตองทุมเทใหมากข้ึนผิดกับการพบกับทีมเล็กๆหรือ
ทีมท่ีเปนรองกวาจะไมคอยมีความขัดแยง ดังตัวอยางตอไปนี้ 

- “กอนจะเร่ิมเกมประมาณหน่ึงวันนี่ดูเหมือนวาผูจัดการทีมท้ังสองฝายก็พยายาม
ท่ีจะใหสัมภาษณในเชิงท่ีเปนมิตรกันครับ ไมพยายามท่ีจะใหเกมมันรอนระอุตั้งแตกอนเร่ิม” (การ
แขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก ระหวางทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด กับทีมอารเซนอล, 24 ตุลาคม 2547)  

ผูจัดการทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด เซอร อเล็กซ เฟอกูสัน กับ อารแซน เวน
เกอร ผูจัดการทีมอารเซนอล เคยใหสัมภาษณกับส่ือมวลชนโดยอางถึงกันและโจมตีกันดวยคําพูด 
แตกอนเร่ิมเกมนี้หนึ่งวันเพื่อปองกันความรุนแรงโดยผูบรรยายสรางความสนใจดวยการใชคําวา 
“รอนระอุ” ท่ีจะเกิดข้ึนจึงใหสัมภาษณในเชิงท่ีดีตอกัน แตก็ไมใชวาจะทําใหความรุนแรงของเกม
ลดลงไป ตัวอยางเชน 

- “จะเปนไดวาการเขาบอลเน๊ียะ เขากันแบบไมมียั้งแตหลังจากนั้นแลวเนี๊ยะถา
หากควบคุมอารมณกันเกมนั้นก็จะไมบานปลาย อ้ือหือ ท้ังสองฝายเวลาทีมตนเองโดนสกัดพยายาม
จะถามผูตัดสินวาทําไมไมไดใบเหลือง คือถาไดก็นาจะไดกันไปทั้งสองฝาย” (การแขงขันฟุตบอล
พรีเมียรลีกระหวางทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด กับทีมอารเซนอล, 24 ตุลาคม 2547) 

แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด กับทีมอารเซนอลจะเลนกันอยางรุนแรงแบบไมมียั้ง 
ดังนั้นผูเลนตองควบคุมอารมณไมใหรุนแรงไปตามเกมเพ่ือท่ีจะไมใหมีความรุนแรงตอเนื่องซ่ึง
ผูบรรยายใชคําวา “ไมบานปลาย” ขณะเดียวกันในจังหวะท่ีท้ังสองทีมโดนเขาปะทะหยุดเกมท่ี
รุนแรงจากผูเลนคูแขงก็พยายามช้ีแจงใหผูตัดสินเห็นวาเปนการทําผิดกติกาตองลงโทษโดยการให
ใบเหลือง 
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การแขงขันของทีมช้ันนําๆจะมีความเขมขนโตตอบกันอยางรุนแรงอยูในเกม
ทําใหในบางชวงผูบรรยายไมสามารถแทรกขอมูลเขาไปไดดวยขอจํากัดของเวลา แตถามีการเบรก
เกมก็จะแทรกบางอยางเขาไปเพื่อเพิ่มความนาสนใจ (สุรเดช สันติเลิศประภพ, 9 พฤษภาคม 2549) 
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

- “เสียงในสนามนี่ยังไมมีสงบลงเลยนะครับ แหม บรรยากาศน่ีเรารอนจริงๆ
สําหรับฟุตบอลคูใหญถูกขนานนามวาเปน แบตเท่ิล ออฟ เดอะ ไตตัน (Battle of the titan) นะครับ 
ศึกของสองมหาอํานาจ ชวงหลายปหลังนี่สองทีมนี้เจอกันไมวานักเตะคนไหนจะลงสนามเน๊ียะไมมี
การยอมกันโดยเด็ดขาดครับ การเขาปะทะชวงชิงบอลกันแตละจังหวะนี่สุดชีวิตตลอด” (การ
แขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด กับทีมอารเซนอล, 24 ตุลาคม 2547) 

ผูบรรยายจินตนาการดวยการสรางความหมายใหการแขงขันระหวาง
แมนเชสเตอรยูไนเต็ดกับอารเซนอลเหมือนกับการทําสงครามกันในสนามฟุตบอล ตีความหมาย
โดยนัยวาไมไดเปนเพียงการแขงขันฟุตบอล แตเปนสงครามของสองทีมยิ่งใหญแหงพรีเมียรลีก
อังกฤษดวยการใชคําวา “ศึกของสองมหาอํานาจ” 
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ภาพท่ี 4.14 การแขงขนัคูบิ๊กแมตชระหวางทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ดกับทีมอารเซนอล 

 
- “สเวน โกรัน อีริคสัน ครับ กุนซือทีมชาติอังกฤษนะครับ แนนอนวาเกมระดับ

ซูเปอรบิ๊กแมตช อยางนี้เคาก็ตองไมพลาดอยูแลว” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีม 
อารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 2548)  

เกมที่สองทีมช้ันนําแขงขันกันผูจัดการทีมชาติอังกฤษ สเวน โกรัน อีริคสัน 
ชาวสวีดิช(สวี เดน)ตองเขามารวมชมอยางแนนอน  เนื่องจากผู เลนจะมีความทุมเทแสดง
ความสามารถอยางเต็มท่ีและถาหากผูเลนแสดงใหเห็นถึงความโดดเดนในเกมฟุตบอลก็จะถูกเรียก
ใหติดทีมชาติ เกมนี้ผูบรรยายส่ือดวยคําวา “ซูเปอรบิ๊กแมตช” ยิ่งเนนใหเห็นถึงความเปนทีมท่ีมี
ความโดดเดนอยางมากในขณะน้ัน 
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ภาพท่ี 4.15 สเวน โกรัน อีริคสัน ผูจัดการทีมชาติอังกฤษ 

 
วาทกรรมท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแยงของสองทีมคูแขงทําใหเห็นถึงเอกลักษณท่ีถูก

นําเสนอโดยการถายทอดการแขงขันสูผูรับสาร(ผูชม)นั้น นอกจากมีความขัดแยงกันระหวางทีมแต
ละทีมรวมท้ังตัวผูเลนและผูจัดการทีมแลว ยังไดแสดงใหเห็นถึงการขับเค่ียว แยงชิง มุงหวังตอชัย
ชนะจากการแขงขันใหไดแบบไมยอมใคร ซ่ึงมีท้ังความพยายามในทางท่ีดีและไมดี 

การนําเสนอความเปนจริง 
ผูบรรยายมีการนําเสนอความเปนจริงเปนขอมูลใหกับผูชม เพ่ือสรางความสนใจ

นอกเหนือไปจากผลแพชนะในสนาม เปนการนําเสนอวาทกรรมท่ีนาสนใจเนื่องจากตองมีการ
บันทึก เก็บรวบรวมอยางละเอียดเพื่อความถูกตองเช่ือถือได อีกท้ังทําใหผูรับสาร (ผูชม) เกิดมุมมอง 
จินตนาการและคาดหวังกับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในชวงเวลาของการแขงขัน โดยงานวิจัยนี้แบงการ
นําเสนอความจริงออกเปน ความจริงท่ีเปนสถิติ กับความเปนจริงของเหตุการณ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ความจริงท่ีเปนสถิติ หมายถึงสถิติตางๆที่ถูกบันทึกเปนตัวเลขอันเปนขอมูลนา 
สนใจและบางคร้ังเปนสถิติท่ีนาท่ึงหรือไมนาจะเปนไปได ดังตัวอยางท่ีวา 

- “นับรวมๆกันแลวอารเซนอลยิงประตูคูแขงไมไดมาเกิน 300 นาทีติดตอกัน
แลวนะครับ และต้ังแต โชเซ มูรินโญ คุมทีมเชลซี///อารเซนอลยังชนะไมไดเลย ซ่ึงเชลซีไมเสีย
ประตูใหกับคูแขงเกิน 600 นาทีแลว หลายคนบอกวาถาอารเซนอลแพเชลซีในบานเลิกพูดถึงแชมป
ไดเลยในฤดูกาลนี้ ลาสุดคะแนนหางกันถึง 17 แตมเปนตัวเลขท่ีเหลือเชื่อจริงๆ” (การแขงขัน
ฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมอารเซนอล กับทีมเชลซี, 18 ธันวาคม 2548) 
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ผูบรรยายเลือกใชตัวเลขเวลาเปนนาทีเพ่ือใหท่ีจะใหดูวาเปนสถิติท่ีมากหรือเปน
การนําเสนออยางละเอียด สวนการที่มีคะแนนหางกันถึง 17 คะแนนระหวางทีมท่ีนําเปนอันดับหนึ่ง
คือเชลซีกับทีมอันดับสองคืออารเซนอล เปนตัวเลขท่ีหางกันมากจึงใชคําวา“เปนตัวเลขท่ีเหลือเชื่อ
จริงๆ”  

- “เปนเกมลอนดอนดารบ้ีแมตชนัดท่ี 163 ของท้ังสองทีม ชัยชนะคร้ังสุดทายท่ี
เชลซีมาชนะอารเซนอลเมื่อเดือนมีนาคมป 1990……16 ปแลวครับท่ีเชลซีไมไดบุกมาชนะอาร
เซนอลท่ีไฮบิวร่ีในการเลนฟุตบอลลีกและก็ไมบอยนักท่ีเชลซีจะมาเยือนไฮบิวรีในฐานะแชมป
พรีเมียรลีก” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมอารเซนอล กับทีมเชลซี, 18 ธันวาคม 2548) 

การพบกับระหวางสองทีมรวมกรุงลอนดอนคืออารเซนอลกับเชลซีเปนนัดท่ี 
163 ซ่ึงคร้ังสุดทายท่ีทีมเชลซีชนะอารเซนอลในสนามไฮบิวร่ีตองยอนหลังไปเม่ือเดือนมีนาคมป 
ค.ศ.1990 นับรวมกันแลวเปนเวลา 16 ป ท้ังนี้ทีมเชลซีไดแชมปพรีเมียรลีกคร้ังแรกในฤดูกาล 2004-
2005 ผูบรรยายจึงส่ือวา“ไมบอยนักท่ีเชลซีจะมาเยือนไฮบิวร่ีในฐานะแชมปพรีเมียรลีก” เนื่องจาก 
เชลซีเพ่ิงไดแชมปเพียงครั้งเดียวในขณะนั้นและในหนึ่งฤดูกาลของพรีเมียรลีกเชลซีจะเดินทางไป
แขงขันกับอารเซนอลในไฮบิวร่ีเพียงคร้ังเดียว นอกจากนี้ยังมีสถิติท่ีเปนตัวเลขในการลงโทษผูเลน
ท่ีทําผิดกติกาโดยผูตัดสิน ตัวอยางเชน 

- “ผูตัดสิน ร็อค สไตลส 7 นัด 17 ใบเหลือง 1 ใบแดง เปนผูตัดสินท่ีคอนขางเฮียบ
ปท่ีแลวไลผูเลนออกถึง 9 คน ตองระวังใหดีในการไปตอวาอาจไดใบเหลืองงายๆ” (การแขงขัน
ฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 18 กันยายน 2548) 

ผูตัดสินท่ีช่ือ ร็อค สไตลส เปนผูตัดสินท่ียึดกติกาอยางเครงครัดมีสถิติการให
ใบเหลืองและใบแดงกับผูเลนจํานวนมาก ลงตัดสิน 7 นัดใหไป 17 ใบเหลืองกับ 1 ใบแดง โดย
ฤดูกาล 2004-2005 ใหใบแดงไลผูเลนออกจากสนามถึง 9 คน ผูบรรยายสรางภาพใหผูตัดสินมีความ
โดดเดนข้ึนมาทําใหผูชมตองจับตามองใหความสนใจเชนเดียวกับผูเลนในเกม 

- “กวาสองปมาแลว แฮร่ี คีเวลล ยิงประตูใหกับลิเวอรพูลในถ่ินแอนฟลดไมได
ในพรีเมียรชิป สวน เชียรเรอร ขาดประตูเดียวจะเทาสถิติของ แจคกี้ มิลเบิรน ท่ียิงใหกับนิวคาสเซ่ิล
ถึง 200 ประตู” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมนิวคาสเซ่ิล, 26 
ธันวาคม 2548) 

เปรียบเทียบสถิติของ แฮร่ี คีเวลล ผูเลนตําแหนงศูนยหนาท่ียายมาอยูกับทีม 
ลิเวอรพูลมากวาสองปแตยังทําประตูในสนามของตัวเองคือสนามแอนฟลดไมไดในเกมพรีเมียรชิป 
ขณะท่ี อลัน เชียรเรอร ศูนยหนาของทีมนิวคาสเซ่ิลทําไปแลว 199 ประตูขณะนั้น ขาดอีกประตูเดียว
จะเทาสถิติของ แจคกี้ มิล เบิรน อดีตผูเลนศูนยหนาของทีมนิวคาสเซ่ิลท่ีทําไว 200 ประตู 
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ภาพท่ี 4.16 อลัน  เชียรเรอร ผูเลนศูนยหนาทีมนิวคาสเซ่ิล 
 

- “คร้ังสุดทายท่ีท้ังสองทีมนี้เจอกันแลวจบเกมดวยการเสมอกันไป 0-0 เนี๊ยะตอง
ยอนกลับไปต้ังแตฤดูกาล 1991-92 นะครับ เปนฤดูกาลท่ีลีกสูงสุดใชช่ือวาดิวิช่ัน 1 เดิมเสมอกัน 0-0 
ท่ีโอลดแทรฟฟอรด หลังจากนั้นมาอีก 10 กวาปคือต้ังแตเขามาเปนพรีเมียรลีกแลวยังไมเคยมีเกม
สองทีมนี้เจอกันแลวเสมอกัน 0-0 เลย” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีม
แมนเชสเตอรยูไนเต็ด, 18 กันยายน 2548) 

สถิติตัว เลขการทําประตูของการพบกันระหวางทีมลิเวอรพูลกับทีม
แมนเชสเตอรยูไนเต็ดท่ียอนหลังไปกวา 10 ปคือทําประตูกันไมไดในการพบกันคร้ังสุดทายเม่ือ
ฤดูกาล 1991-92 เสมอกัน 0-0  แตจากน้ันทําประตูกันไดตลอดจนในเกมนี้ผลออกมาเสมอกัน 0-0 
ระยะหางกันถึง 13 ป นับเปนสถิติท่ีนาสนใจอยางมากท่ีผูบรรยายนํามาเสนอ 

- “ลิเวอรพูล   ชวงนี้ถือวาเปนชวงท่ีฟอรมในการทําประตูดีท่ีสุดนะครับ   และ
ชนะเบอรม่ิงแฮมมา 7-0 นี่ก็เปนชัยชนะท่ีถือวาเด็ดขาดท่ีสุดในยุคของ ราฟา เบนิเตซ และก็ชนะคู
ตอสูไดสามนัดติดตอกัน โดยสามนัดนั้นยิงประตูไดถึง 15 ประตู” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก
ระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมนิวคาสเซ่ิล, 26 ธันวาคม 2548) 
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ผูบรรยายส่ือใหเห็นถึงความโดดเดนของสโมสรสรลิเวอรพูลในชวงเวลา
ขณะนั้นโดยในเกมเอฟเอคัพ อังกฤษซ่ึงเปนการชิงถวยใบเกาแกท่ีสุดในโลกลิเวอรพูลชนะทีมเบอร
ม่ิงแฮมถึง 7-0 และเปนการชนะติดตอกันสามนัดทําประตูรวมกันไดถึง 15 ประตู นับเปนผลงานท่ี
ยอดเยี่ยมของผูจัดการทีมลิเวอรพูลที่ชื่อ ราฟาเอล เบนิเตซ 

- “10 นัดลาสุดท่ี ฟลิป เซนเดอรอส ลงเลนเปนเซ็นเตอรฮาฟนะครับ อารเซนอล
ไมเสียประตูเลยนะครับนี่ถือผลงานท่ียอดเยี่ยมของ ซานเดอรอส” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก
ระหวางทีมอารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 2548) 

 ฟลิป เซนเดอรอส ผูเลนตําแหนงกองหลังของทีมอารเซนอลลงเลน 10 นัด
ลาสุดชวยปองกันทีมไมใหเสียประตูเลย 

- วันนี้แนวรับของนิวคาเซ่ิลตองเจอกับกับ เคลาช นะครับเจาของความสูง 6 ฟุต 
7 นิ้ว (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมนิวคาสเซ่ิล, 26 ธันวาคม 2548)  

ปเตอร เคลาช ผูเลนตําแหนงศูนยหนาของทีมลิเวอรพูลมีความสูงมากถึง 6 
ฟุต 7 นิ้ว หรือประมาณ 2 เมตร  

จากตัวอยางการนําเสนอวาทกรรมท่ีเปนสถิติตัวเลข ผูบรรยายสรางทัศนคติ
ดวยการใหเห็นอยางเดนชัดดวยตัวเลขจํานวนมาก เปนการนําเสนอความหมายท่ีโดดเดน
นอกเหนือจากภาพท่ีปรากฏทางโทรทัศน 

                                               
        ภาพท่ี 4.17 ปเตอร เคราช ผูเลนศูนยหนาทีมลิเวอรพูล 
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ความเปนจริงของเหตุการณ หมายถึงความเปนจริงของสถานการณตางๆท่ี
เกี่ยวกับตัวผูเลนและสโมสรตางๆในพรีเมียรลีกซ่ึงเปนท่ีสนใจท้ังในอดีตและปจจุบัน ดังตัวอยาง 
ตอไปนี้ 

- “เปนการกลับมาเยือนถ่ินเกาของ ไมเค่ิล โอเวน ท่ียายออกไปอยูกับรีล มาดริด 
ของสเปนดวยคาตัว 8 ลานปอนด กอนจะกลับมาอยูกับนิวคาสเซ่ิลเพื่อหาโอกาสใหกับตัวเองใหมาก
ขึ้นเพราะวาตองการจะโชวฟอรมใหติดทีมชาติ สมัยอยูกับลิเวอรพูล โอเวน ยิง 158 ประตู 297 นัดท่ี
ลงสนาม แตในเกมนี้ โอเวน ไมมีโอกาสโชวฟอรมยิงประตูในถ่ินแอนฟลด” (การแขงขันฟุตบอล
พรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมนิวคาสเซ่ิล, 26 ธันวาคม 2548)  

ไมเค่ิล โอเวน เจาของฉายาเบบ้ีโกลดเคยอยูกับสโมสรลิเวอรพูลเปนเวลายาวนาน
จากน้ันยายไปอยูกับสโมสรรีล มาดริด ในลาลีกาลีกของประเทศสเปนดัวยคาตัว 8 ลานปอนด
(คาเงินของอังกฤษ)แตก็ไมคอยไดลงเปนผูเลนตัวจริงมากนักจึงขอยายกลับมาอยูในพรีเมียรลีก
อังกฤษอีกคร้ังไปสังกัดกับสโมสรนิวคาสเซ่ิลเพื่อท่ีจะไดสรางโอกาสทําผลงานโดดเดนใหกับ
ตัวเองเพื่อท่ีจะไดติดทีมชาติอังกฤษไปแขงขันฟุตบอลโลก หรือ เวิลดคัพ 2006 ท่ีประเทศเยอรมนี 
ระหวางวันท่ี 9 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม พ.ศ.2549 
 

    
 

ภาพท่ี 4.18 ไมเคิ่ล โอเวน (คนทางซาย) อดีตผูเลนทีมลิเวอรพูลของทีมนิวคาสเซ่ิล 
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- “จะวาไปแลวในวันนี้ในอังกฤษเนี๊ยะส่ือมวลชนก็พูดถึงความสัมพันธฉันท
เพื่อนระหวาง ลีออน ออสแมน กับ สตีเฟน วอรน็อค ครับ คือเปนเพื่อนกันตั้งแตอายุ 10 ขวบและก็
เลนฟุตบอลอาจจะอยูคนละโรงเรียนแตติดทีมเขตดวยกันและก็ติดทีมเยาวชนทีมนักเรียนของ
อังกฤษดวยกัน” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 
มีนาคม 2549) 

ผูบรรยายขยายความใหเห็นความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธฉันทเพื่อนอัน
ยาวนานของ ลีออน ออส แมน ผูเลนของทีมเอฟเวอรตันกับ สตีเฟน วอรน็อค ของทีมลิเวอรพูล ซ่ึง
เปนเพื่อนกันต้ังแตอายุ 10 ขวบและเคยรวมเลนฟุตบอลทีมเยาวชนนักเรียนของอังกฤษในระดับเขต
ดวยกัน แตสภาพความเปนจริงปจจุบันมาเปนผูเลนอยูคนละทีมและยิ่งไปกวานั้นเปนทีมคูปรับรวม
เมืองลิเวอรพูลตองท้ิงความเปนเพื่อนไวนอกเกมและไปทุมเทกับการทําใหท่ีรับใชทีมตนสังกัดใน
เกมการแขงขัน ซ่ึงมุมมองของวาทกรรมน้ีตองจินตนาการมองยอนกลับไปถึงความเปนเพื่อนของ
ท้ังคูตั้งแตอายุ 10 ขวบ ตองมาตอสูกันในเกมปจจุบัน 

- “แกรม เลอ โซ 10 ปท่ีแลว แกรม เลอโซ อยูกับแบล็คเบิรน โรเวอร ชุดท่ีได
แชมปพรีเมียรชิพ มาวันนี้เขาอยูกับเซาทแธมปตันท่ีจะตองตอสูดิ้นรนเพื่อการอยูในพรีเมียรชิพ 
และ เลอ โซ ตั้งแตเขาเลนฟุตบอลอาชีพทีมท่ีเขาอยูไมเคยตกชั้นครับ 27 ปแลวครับท่ีเซาทแธมปตัน
อยูในลีกสูงสุดอยางตอเนื่องครับ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมเซาทแธมปตัน กับทีม
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 15 พฤษภาคม 2548) 

ผูเลนท่ีช่ือ แกรม เลอ โซ เคยประสบความสูงสุดในการรวมทีมกับแบล็คเบิรน 
โรเวอร ชุดท่ีไดแชมปพรีเมียรลีกเม่ือ 10 ปกอนหนานี้ แตในเกมนี้กลับตองพยายามชวยทีมเซาท
แธมปตันหนีความตกตํ่าท่ีไมเคยมีมากอนในรอบ 27 ป ท้ังนี้ตัวของ แกรม เลอ โซ ตั้งแตเลน
ฟุตบอลอาชีพก็อยูในลีกสูงสุดมาตลอด ซ่ึงบทสรุปของเกมนี้ทีมเซาทแธมปหนีความตกตํ่าไมพน
ตองตกช้ันไปเลนในลีกแชมเปยนสชิพท่ีต่ํากวาพรีเมียรลีกลงไปอีกระดับหนึ่ง ผูบรรยายใชคําวา 
“ตอสูดิ้นรน” จินตนาการใหมองเห็นภาพของการสูเพื่อความอยูรอด 

- “เซาทแธมปตัน ฤดูกาลนี้ 37 นัดท่ีผานไปพวกเขาชนะเพียง 6 นัดแตเปนการ
ชนะในบาน เซนตแมร่ี 5 นัดครับ วันนี้พวกเขาตองพยายามควาชัยชนะใหได ขณะท่ีนอรริช ชนะ 7 
นัดนะครับ แตนาสนใจคือไมชนะใครนอกบานเลย วันนี้สําคัญมากๆเลยตองชนะนอกบานใหได
นอรริชจะอยูรอดแบบรอยเปอรเซ็นตคือจะตองชนะนอกบานเปนนัดแรกของฤดูกาลใหได” (การ
แขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมเซาทแธมปตัน กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 15 พฤษภาคม 
2548) 
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ผูบรรยายทําหนาท่ีบรรยายเกมพรีเมียรลีกนัดปดฤดูกาล 2004-2005 ระหวางทีม
เซาทแธมปกันกับทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด แตมีการนําเสนอขอมูลอันเปนการสรางความสนใจของ
ทีมท่ีกําลังหนีการตกชั้นสนามอ่ืนๆ ท่ีกําลังแขงขันพรอมกันเปนเหตุการณจริงขณะนั้นคือการ
แขงขันระหวางทีมเซาทแธมปตันกับทีมนอรริชซิตี้ ซ่ึงท้ังสองทีมตองการชัยชนะเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การอยูเลนในลีกสูงสุดของอังกฤษตอไปในฤดูกาลหนา มีการส่ือดวยคําวา “อยูรอด” โนมนาวใจ
ผูชมใหมองเห็นภาพของความพยายาม 

- “ฟูแลมนํานอรริช 1-0 โอโห เทากับวานอรริชถาจะอยูรอดโดยเด็ดขาดตองยิง
ถึงสองประตู นาจะพรอมๆกันท่ี แมคไบร ยิงใหกับฟูแลมและก็จอหน โอเช ยิงเขาประตูตัวเอง 
ตอนนี้อันดับข้ึนมา เซาทแธมปตันอยูรอดนะครับ นอรริช, พาเลซ, เวสตบรอม ตกช้ัน นี่เปนอันดับ
เรียกวาอัพเดทลาสุดนะครับนาทีตอนาทีจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในแตละสนามนะครับ ท่ีนาสนใจ
คือนอกเหนือจากเซาทแธมปตันซ่ึงเปนทีมเดียวที่เรียกวาอยูในพรีเมียรชิปมาเกือบสามทศวรรษแลว 
ก็ดิ้นรนเพื่อการอยูรอดมาไดตลอด อีกสามทีมท่ีเหลือนี่คือสามทีมท่ีเพิ่งข้ึนช้ันมาเม่ือตอนตนฤดูกาล
นะครับ แลวตองดูวาจะลวงกลับไปท้ังหมดหรือปลาว” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีม
เซาทแธมปตัน กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 15 พฤษภาคม 2548) 

ความเปนจริงของเหตุการณท่ีผูบรรยายใชคําวา “อัพเดทลาสุดนาทีตอนาที” เม่ือมี
เหตุการณสําคัญเกิดข้ึนกับทีมท่ีกําลังหนีการตกช้ันซ่ึงแขงขันพรอมกันในนัดสุดทายของฤดูกาล 
2004-2005 โดยผูบรรยายส่ือใหเห็นถึงจุดสําคัญท่ีเกิดข้ึนเปนแรงจูงใจและสรุปสถานการณเปนจริง
ขณะน้ันวาแตละทีมตองทําอยางไรบางเพ่ือความอยูรอดในพรีเมียรลีกใหไดสิทธ์ิรวมแขงขันตอไป
ในฤดูกาลหนา 

- “เปนอันวาสรุปนะครับการลุนเพื่ออยูรอดของ 4 ทีมทายตารางพรีเมียรชิพ
ฤดูกาล 2004-2005 สุดทายเซาทแธมปตันไมรอดครับ นอรริช ไมรอด คริสตันพาเลซ ไมรอด และ
กลายเปน เวสตบรอมวิช ท่ีอยูรอด” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมเซาทแธมปตัน กับ
ทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 15 พฤษภาคม 2548) 

การนําความเปนจริงอันเปนบทสรุปในการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกนัดสุดทาย
ของฤดูการ 2004-2005 อันเปนขอมูลท่ีผูชมตองการรับรูเปนอยางมาก โดยการแขงขันฟุตบอล
พรีเมียรลีกนัดปดฤดูกาลจะแขงขันพรอมกันหมดทุกคู ทําใหเกิดกระแสความสนใจตอผูชมท่ีคอย
ติดตามวาทีมใดจะเปนแชมปหรือวาทีมอันดับทายตารางทีมใดจะคงอยูในลีกสูงสุดและทีมไหนจะ
ตกช้ันหลังจากใหความสนใจติดตามชมมาตลอดท้ังป 
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ตอนท่ี 2 การใชสมญานาม 
สมญานามท่ีผูบรรยายฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษใชแมจะมีการใชไมหลากหลาย

เชนเดียวกับส่ือหนังสือพิมพแตก็มีการใชเชนกันเพื่อเปนการสรางสีสันและดึงดูดความสนใจจาก
ผูรับสาร(ผูชม)และสวนใหญจะใชทับศัพทหรือถอดความหมายออกมาจากส่ิงท่ีเกี่ยวของกับสโมสร 
เชน สีเส้ือ อาชีพประภูมิภาค และสถานท่ีตั้ง  

ตัวอยางท่ีมาจากสีเส้ือ เชน  
- เรด เดวิลส (Red Devils)หรือ “ปศาจแดง” แมนเชสเตอรยูไนเต็ด เนื่องจากใชชุด

ประจําทีมสีแดงและมีรูปปศาจเปนสัญลักษณประจําทีม 
- “สิงหโตน้ําเงินคราม” เชลซี สวมชุดประจําทีมสีน้ําเงินเขม 
- นกแม็กไพน (the Magpies) หรือ “สาลิกาดง” นิวคาสเซ่ิลยูไนเต็ด ชุดประจําทีมเส้ือสี

ขาวดํา 
- “สิงหแดง” มิดเดิ้ลสโบรช สวมชุดสีแดงและมีสัญลักษณประจําทีมเปนรูปสิงหโต 

 

          
ภาพท่ี 4.19 สีเส้ือแดงประจําทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด 
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ตัวอยางท่ีมาจากอาชีพประจําภูมิภาค เชน 
- ขุนคอน (the Hammers) เวสตแฮมยูไนเต็ด กอตั้งเม่ือป ค.ศ.1895 จากทีมของโรงงาน

เหล็กช่ือ the Thames Ironworks ดังนั้น”คอน”ซ่ึงเปนเคร่ืองมือหากินจึงเปนท่ีมาของฉายาดังกลาว 
- เดอะกันเนอรส (the Gunners) หรือ “ปนใหญ” อารเซนอล กอต้ังเม่ือปลายป 

ค.ศ.1886 โดยพวกคนงานของโรงงานผลิตอาวุธช่ือ the Woolwich Arsenal Armament Factory อยู
ทางตะวันออกเฉียงใตของกรุงลอนดอน จึงไดฉายาดังกลาว โดยแรกเร่ิมเดิมใชช่ือวาไดอัลสแควร 
(Dial Square) ตอมาเปล่ียนช่ือเปนรอยัลอารเซนอล (Royal Arsenal) และเม่ือเปนสโมสรฟุตบอล
อาชีพแลวก็เปล่ียนช่ือเปนวุลลิช อารเซนอล (Woolwich Arsenal) เขารวมกับฟุตบอลลีกเม่ือป 
ค.ศ.1893 

- ทอฟฟ (the Toffees) เอฟเวอรตัน เนื่องจากกอนการแขงขันฟุตบอลท่ีสนามกูดิสัน
พารกนัดหนึ่ง มีผูหญิงท่ีเรียกวา Toffee lady โยนทอฟฟแจกแฟนบอล  

 

 
 

  ภาพท่ี 4.20 สัญลักษณทีมอารเซนอล 
 

ตัวอยางฉายาท่ีมาจากชื่อสนามหรือท่ีตั้งของเมือง เชน 
- the Cottagers ฟูแลม เนื่องจากสนามช่ือ Craven Cottage 
- the Peacocks หรือ “ยูงทอง” ลีดสยูไนเต็ด เนื่องจากเคยเลนท่ีสนาม the Old Peacocks 

Ground 
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แหลงท่ีมาของสมญานามท่ีส่ือตางชาติใชหรือต้ังข้ึนผูส่ือขาวของไทยก็ไมไดรูจักหรือ
คุนเคยกับนักกีฬาบางคนหรือสโมสรบางแหงในตางประเทศ การตั้งสมญานามข้ึนใหมเองอาจ
กระทําไดยากจึงแปลทัพศัพทจากสมญานามท่ีส่ือตางประเทศใช ผูบรรยายการแขงขันฟุตบอล
พรีเมียรลีกอังกฤษทางส่ือยูบีซี มีการใชสมญานามเอยถึงทีมสโมสรตางๆเพ่ือเปนการส่ือความหมาย
สรางสีสันไปกับการบรรยายเกม ซ่ึงสมญานามท่ีใชเปนท่ีรูจักกันดีและเปนท่ีเขาใจกันในหมูแฟน
บอลหรือผูชม ตัวอยางเชน 

- “กองเชียรเดอะกันเนอรส ก็พยายามสงเสียงกันดังกระหึ่มหลังจากท่ีแพมา 2 นดั
ติดตอกันใน พรีเมียรชิป” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมอารเซนอล กับทีมเชลซี, 18 
ธันวาคม 2548) 

สโมสรอารเซนอลมีรูปปนใหญเปนสัญลักษณประจําทีม ใชทับศัพทเปนภาษาอังกฤษ
วา “เดอะกันเนอรส” เชนเดยีวกับสโมสรแมนเชสเตอร ซิตี้ ท่ีมีรูปเรือใบสีฟาเปนสัญลักษณประจาํ
ทีม ตัวอยางเชน 

- “เจอกันทีไรก็เลนสนุกสมศักดิ์ศรีของเกมดารบ้ีแมตช 17 นัด แมนซิตี้ ชนะ 2 เกม 
สถิติเปนรองสําหรับทีมเรือใบสีฟา” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมแมนเชสเตอรซิตี้ 
กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 14 มกราคม 2549) 
 

 
 
ภาพท่ี 4.21 กองเชียรเดอะกันเนอรสของทีมอารเซนอล 
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- “วันนี้หงสแดงเปนทีมเยือนนะครับอยูในชุดเหลือง-ดํา ในขณะท่ีอารเซนอลก็สี
ประจําของพวกเคานะครับแดง-ขาว” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมอารเซนอล กับทีม
ลิเวอรพูล,8 พฤษภาคม 2548)  

สโมสรลิเวอรพูลมีสีแดงเปนสีประจําทีมและมีรูปหงสเปนสัญลักษณจึงมีการเรียกกนั
อยางเปนประจําวา “หงสแดง” แตในการเปนทีมเยือนมีการเลือกใชสีท่ีแตกตางกันไปในแตละ
ฤดูกาล 

 

    
 

ภาพท่ี 4.22 สัญลักษณประจําทีมลิเวอรพูล 
 
- “วันนี้เดอะค็อปก็เสียงดังเลยครับในแอนฟลดแหมผูเลนนอยกวาแตกําลังใจเรียกวา

มากกวาเยอะตอนนี้ลิเวอรพูล เดอะค็อปในแอนดฟลดก็ข้ึนช่ือตลอดในการท่ีจะเปนผูเลนคนท่ี 12 
ของลิเวอรพูลครับ” (การแขง ขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 
มีนาคม 2549) 

เดอะค็อป คือใชช่ือท่ีเรียกกองเชียรของทีมลิเวอรพูล และถาเดอะค็อปอยูในแอนดฟลด
ซ่ึงเปนสนามประจําของลิเวอรพูลจะข้ึนชื่อวาเปนผูเลนคนท่ี 12 เนื่องจากมีบทบาทในการเปน
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กําลังใจใหกับทีมโปรดของตัวเอง โดยทีมลิเวอรพูลมีแฟนคลับอยูในประเทศไทยและมีการจัด
กิจกรรมตางๆเปนประจํา 

- “รอย คีน นี่เปนตัวหลักในแดนกลางของทีมปศาจแดง”(การแขงขันฟุตบอลพรีเมียร
ลีกระหวางทีมเชลซี กับทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด, 10 พฤษภาคม 2548) 

ปศาจแดง หรือ เรด เดวิลส (Red Devils) หมายถึงสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 
เนื่องจากใชชุดประจําทีมสีแดงและมีรูปปศาจเปนสัญลักษณประจําทีมและหลายๆคร้ังท่ีผูบรรยาย
เรียกส้ันๆวา “แมนยู” ตัวอยางเชน 

- "มูริญโญ ตะโกนบอกลูกทีมใหเพลยเซฟครับอยาเส่ียงเลนใหปลอดภัยไวกอน บอก
เลยครับคือเลนดวยความแนนอนเพลยเซฟ ใหบอลที่ตองไมเผ่ือเลยเลนแบบนี้ก็จะกดดันแมนยูเอง” 
(การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมเชลซี กับทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด, 10 พฤษภาคม 2548) 
 

 
ภาพท่ี 4.23 สัญลักษณทีมแมนเชสเตอรยไูนเต็ด 

 
สําหรับกับตัวบุคคลท่ีมีช่ือเสียงไมวาจะเปนผูเลนหรือผูจัดการทีมส่ือหนังส่ือพิมพมีการ

ใชกันมาก(รายละเอียดในภาคผนวก) โดยจะเรียกตามช่ือเดิม ช่ือเลน ช่ือยอ และบุคคลิกภาพ ดัง
ตัวอยางเชน 
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- “ลิเวอรพูล 10 คนยังตานเอฟเวอรตันไวไดนะครับ 0-0 อยู เดี๋ยวพักคร่ึงก็คงจะไดแก
เกมกันนะครับ ราฟา เบนิเตซ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟ
เวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

ลิเวอรพูล มีผูจัดการทีมช่ือ ราฟาเอล เบนิเตซ ซ่ึงเปนชาวสเปนิส(สเปน) โดยผูบรรยาย
เรียกช่ือเลนส้ันๆวา ราฟา ตามดวยช่ือสกุล เบนิเตซ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.24 ราฟาเอล เบนิเตซ ผูจัดการทีมลิเวอรพูล 
 
- “อ้ือหือ และก็บอลนั้นแฉลบ อลองโซ ดวยแตยิงไมแรงครับ ทําให เปเป เรนา ลมตัว

ลงไปรับลูกไดทัน” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 
มีนาคม 2549) 
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ผูรักษาประตูของสโมสรลิเวอรพูลมีช่ือวา โฆเซ เรนา มาจากประเทศสเปนมีช่ือเลนวา  
เปเป 

 
         

   
 

ภาพท่ี 4.25 โฆเซ เรนา ผูรักษาประตูทีมลิเวอรพูล 
 
ในสวนของบุคลิกภาพหรือลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั้นเปนองคประกอบพื้นฐานท่ี

สามารถจดจําหรือระลึกถึงบุคคลนั้นไดงายแตข้ึนอยูกับผูตั้งวาจะเลือกบุคลิกหรือลักษณะใดท่ีเดน
ท่ีสุดและเลือกใชถอยคําใดมาส่ือใหเห็นภาพนั้นมากท่ีสุด เชน 
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- “เราไดเห็นแอ็คช่ันของไซโคเพียรซ อาจจะเปนผูจัดการทีมท่ียิ้มนอยท่ีสุดในลีกแลวก็
ได รอยยิ้มยากๆ กวา โชเซ มูรินโญ ดวยซํ้า สมัยเปนนักเตะดุดันยังไง เปนโคชก็ยังคงคาแลคเตอร
เดิมไวไดสําหรับ สจวรต เพียรซ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางสโมสรแมนเชสเตอร ซิตี้ 
กับ แมนเชสเตอรยูไนเต็ด, 14 มกราคม 49) 

สจวรต เพียรซ เปนอดีตนักฟุตบอลช่ือดังในลีกอังกฤษมีรูปแบบการเลนท่ีรุนแรงเปน
เอกลักษณและไมคอยเห็นรอยยิ้มขณะทําการแขงขันจึงไดรับฉายา  “ไซโค”  ซ่ึงปจจุบัน  สจวรต 
เพียรซ มีตําแหนงเปน ผูจัดการทีมแมนเชสเตอร ซิตี้ 

การใชสมญานามของผูบรรยายฟุตบอลบอลพรีเมียรลีกอังกฤษแสดงใหเห็นลักษณะ
สําคัญของการถายทอดความหมายดวยสัญญะมีท้ังความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย เชน
หงสแดงเปนท้ังรูปหงสที่เปนสัตวปกและหมายถึงทีมลิเวอรพูล หรือปศาจแดงท่ีหมายถึงทีม
แมนเชสเตอรยูไนเต็ด เปนการสรางสีสันใหกับเกมดวยการใชทับศัพทจากภาษาตางประเทศและ
แปลทับศัพทหรือถอดความหมายเปนภาษาไทย เพื่อเปล่ียนแปลงทางอารมณผูชมหรือแฟนบอล 
บางคร้ังนํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการใชสมญานามเรียกแทนช่ือจริงอยางติดปาก
คุนเคย แตสมญานามนั้นตองเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางและเปนท่ีคุนหูกันดีของผูชม การใช
วาทกรรมดวยสมญานามเปนมายาคติท่ีทําใหผูชมสรางจินตนาการไปกับท่ีมาของความหมายอัน
เปนวัฒนธรรมการถายทอดความหมายของวงการฟุตบอลอังกฤษ 
 
ตอนท่ี 3 การใชกลวิธีโนมนาวใจ 

การบรรยายฟุตบอลพรีเมียรลีกทางส่ือยูบีซีนั้นใชผูบรรยายสองคน คือเปนผูบรรยายนํา
เกมหนึ่งคน สวนอีกคนคอยสอดแทรกวิพากษวิจารณเกมหรืออธิบายรายละเอียดจากภาพชา ซ่ึงบาง
คนใชกลวิธีในการสรางความสนใจดวยการใชน้ําเสียงหนักเบา การใชภาษาพูด การทิ้งทายใหผูชม
สรางจินตนาการ ท้ังนี้ผูบรรยายซ่ึงเปนผูเลือกสรรส่ิงท่ีนาสนใจเปนผูสรางแรงผลักดันใหกับผูชม
ตามเร่ืองราวท่ีสามารถจะเปนไปได มีการใชแนวคิดเกี่ยวกับการบรรยายกีฬาเปนกลวิธีในการสราง
ความสนใจคือใหขอมูลกับผูชมตามภาพท่ีปรากฏขึ้นในจอภาพ ในขณะท่ีผูชมจะไดเห็นเพียงวาเกิด
อะไรข้ึนในจอภาพ ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของผูบรรยายกีฬาทางโทรทัศนในการอธิบาย ทําความ
กระจาง ช้ีชัดและเสริมเพิ่มเติมขอมูลใหแกผูชมขณะบรรยาย พยายามบอกถึงคุณลักษณะของผูเลน
กีฬาและทีมของผูเลนกีฬา เพื่อใหผูชมสามารถรับรูเร่ืองราวตางๆ และเกิดความรูสึกวาไดเขารวมใน
สถานการณการแขงขันจริงดวยการใชภาษาท่ีมีพลัง ดัดแปลงภาษาท่ีเหมาะสมและหลากหลาย โดย
ผูบรรยายตองการเปล่ียนแปลงความคิด, การเปล่ียนแปลงทางอารมณ และการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม 
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ลีลาและนํ้าเสียงของการบรรยายมีสวนเปนอยางมากในการสรางความสนใจใหกับผูชม 
คือถาเกมแขงขันไมมีความต่ืนเตนผูบรรยายก็จะพยายามสอดแทรกรายละเอียดท่ีเปนขอมูลนาสนใจ 
ขณะท่ีเกมเปนไปอยางสนุกผลัด กันรุกรับลุนการทําประตูผูบรรยายก็จะแสดงอารมณรวมตามไป
ดวย 

การสรางความสนใจจากผูชมนอกจากใชภาพในจอเปนหลักแลว น้ําเสียงก็มีสวนสําคัญท่ี
จะกระตุนความเราใจในเกมใหเกิดข้ึนพรอมกับใหขอมูลพิเศษลักษณะเดนเฉพาะตัวหรือผลงาน
เดนๆของทีมเพ่ิมเติมเขาไป ในขณะท่ีผูเลนคนนั้นกําลังมีบทบาทอยูกับเกม (ธราวุธ นพจินดา, 28 
มีนาคม 2549) ตัวอยางเชน 

- “อ้ือหือ ซิดโซโก เขาไปปมอีกแลวครับเปนฟรีคิกของเอฟเวอรตันไป ตองระวังใหดี
ครับคือแหมถาคุมอารมณกันไมอยูนี่เดี๋ยวไปกันใหญ อ้ืหือวันนี้ ลิเวอรพูลดุจริงๆครับ” (การแขงขัน
ฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

- โขกเขาประตูตัวเองเลยครับพังเลยครับ เนวิลล โอหู โหมงแฉลบผิดเหล่ียมครับทาน
ผูชมแหมมาพลาดชวงทดเวลา ลิเวอรพูล 10 คนข้ึนนําเอฟเวอรตัน 1-0 มาพลาดในชวงที่เรียกวาไมมี
โอกาสจะแกตัวในคร่ึงแรกนะครับ ฟล เนวิลล นี่เหมือนเจอฝนรายเม่ือสวมเส้ือเอฟเวอรตันและมา
เจอลิเวอรพูล นัดแรกนั้นเจอใบแดง วันนี้โหมงเขาประตูตัวเอง (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก
ระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

- “ไฮเซ โยนลูกนี้ลนออกไปครับ โรนัลโด ทําอะไรไมไดเปนส่ิงท่ีแมนยูทําไดดีมากนะ
ครับ นั่นก็คือการกดดันคูแขงใหตอเนื่องครับ ไดโอกาสและยิงตอเนื่องหลายครั้งติดบล็อคเขามายัง
สามารถสรางความกดดันไดอีกคร้ังหนึ่ง และเปดหักกลับมา กิ๊กยิงลูกนี้ถือโอกาสเหนงๆจอๆครับ 
แตวาอารเซนอล ปองกันดีมาก” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด 
กับทีมอารเซนอล, 24 ตุลาคม 2547) 

- “จะเปนไดวาการเขาบอลเนี๊ยะ เขากันแบบไมมียั้งแตหลังจากนั้นแลวเนี๊ยะถาหาก 
ควบคุมอารมณกันเกมนั้นก็จะไมบานปลาย อ้ือหือ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีม
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด กับทีมอารเซนอล, 24 ตุลาคม 2547) 

- “โอแหม  ถาดูจากไลนขนานกันมีผูเลนของเชลซีหอยอยูตัวสุดทายพอดีกับตําแหนง
ของ ฟานเตอรซ่ี ไมลํ้านะครับอ้ือหือ ผูชวยผูตัดสินยกธงข้ึนมา อารเซนอลพลาดโอกาสไดประตู 2 
คร้ังติดๆจากลูกยิงของ อองรี และการซัดเขาไปตุงตาขายของ ฟานเตอรซ่ี  เม่ือซักครูนาจะบอกวาลูก
ยิงของ อองรี นะเสาใหญยิงไปชนเสาได แหม” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีม
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด กับทีมอารเซนอล, 24 ตุลาคม 2547) 

DPU



 

76

การนําเสนอของผูบรรยายท่ีพยายามใหผูชมไดรับรูถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยเพิ่ม
อรรถรสดวยการใสอารมณรวมไปกับการบรรยายดวยการใชน้ําเสียง จังหวะการบรรยาย ความชา-
เร็ว เชนมีการใชคําวา “อ้ือหือ” “โอโห” “โอแหม” “เนี๊ยะ” “ฝนราย” “โอกาสเหนงๆจอๆ” ซ่ึงเปนลีลา
การใชคําในการบรรยาย  

 
ในบางชวงเกมการแขงขันไมสนุกต่ืนเตนผูบรรยายจะพยายามสอดแทรกเน้ือหาเพื่อให

ผูชมจินตนาการ โดยใชการเปรียบเทียบใหเกิดแนวความคิด 
การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกไมไดเปนเกมท่ีสนุกต่ืนเตนทุกคู ดังนั้นบางเกมตองมีการ

สอดแทรกบางส่ิงบางอยางระหวางการบรรยาย แตก็ยังเปนเร่ืองของเกมฟุตบอล (ธราวุธ นพ
จินดา.28 มีนาคม 2549) ตัวอยางเชน 

- “แมวาท้ังสองทีมจะไมมีโอกาสลุนประตูกันสักเทาไหรแตเปนเกมสนุกชิงไหวชิง
พริบกันตลอด” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 
18 กันยายน 2548) 

- “ชวงเจ็ดแปดนาทีแรกยังเหมือนกับดูเชิงกันครับยังไมไดทําอะไรกันเลยครับเนี๊ยะ 
บอลอยูกลางสนามผลัดกันรุกรับไปมา”(การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมอารเซนอล กับ
ทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 2548)  

- “เกมเนือยๆ นะครับในชวง 10 นาทีแรกตอนนี้มีโอกาสแลกหมัดกันแลวและบอลมัน
ติดไซดโปงครับเลยโคงหนีกรอบประตูไปเลย” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีม 
อารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 2548)  

- “ลิเวอรพูลนี่ตองตองฉวยโอกาสใหไดนะครับยิ่งเกมแพลนหรือวาการวางแผนของ 
ลิเวอรพูลคือ ตีหัวเขาบานคือนําแลวอุดเนี๊ยะลูกแบบนี้ตองไมพลาดครับ” (การแขงขันฟุตบอล 
พรีเมียรลีกระหวางทีมอารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 2548)  

จากตัวอยางดังกลาวจะเห็นไดวาผูบรรยายพยายามดึงดูดผูชมใหสนใจดวยการใชถอยคํา
ท่ีมีชีวิตชีวาโดยใชคําวา “ชิงไหวชิงพริบ” “ดูเชิง” ซ่ึงมองไมเห็นจากการแขงขันเปนความหมายแผง
เพื่อใหผูชมไดจินตนาการ จากนั้นถาเกมเร่ิมมีโอกาสลุนไปตามรูปแบบของกีฬาฟุตบอลก็มีการใช
คําวา “แลกหมัด” คือเร่ิมจะมีความสนุกต่ืนเตน สวนคําวา “ตีหัวเขาบาน” เปรียบวาถาเปนฝายมี
ประตูนําอยูก็จะกลับไปเปนฝายต้ังรับอยางเหนียวแนนเพื่อปองกันไมใหเสียประตู 

การท่ีผูบรรยายใหขอมูลกับผูชมตามภาพท่ีปรากฏข้ึนในจอภาพในขณะท่ีผูชมจะไดเห็น
เพียงวาเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของผูบรรยายในการอธิบายทําความกระจาง ช้ีชัดและเสริม
เพิ่มเติมขอมูลใหแกผูชมขณะบรรยาย พยายามบอกถึงคุณลักษณะของผูเลนแตละทีมเพื่อใหผูชม
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สามารถรับรูเร่ืองราวตางๆ ผูบรรยายจะตองรูถึงมุมกลองและพื้นท่ีครอบคลุมของกลองโทรทัศนท่ี
ผูชมทางโทรทัศนจะสามารถมองเห็นหรือมองไมเห็น และเม่ือมีเหตุการณสําคัญผานไปซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนโดยท่ีผูบรรยายไมทันต้ังเนื้อต้ังตัว การท่ีมีขอมูลบรรยายอยางครอบคลุมทําใหผูรับสาร 
(ผูชม) มีแรงจูงใจท่ีจะคอยติดตามดวย ตัวอยางเชน 

- “นี่เปนเหตุการณท่ี ปเตอร เคลาช คิดวาเคาโดนดึงและก็นาจะไดจุดโทษ เดวิด เวียร 
ดึงเคาทําใหเคาเขาไปโฉบบอลไมถึง ก็มีน้ําหนักมีเหตุผลท่ีจะประทวงผูตัดสินเหมือนกัน” (การ
แขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) หรือ 

- “ใบเหลืองใหกับ  มิลาน บารอส   คือเจตนาครับดูกันอีกคร้ังครับมือซายของเคาแตะ
บอลไปนิดนึงคือลูกแบบนี้ถาเกิดผูตัดสินไมเห็นหรือผูชวยผูตัดสินไมเห็นก็เรียบรอยครับ แตถาทํา
ผิดแลวหลบไมพนก็โดนลงโทษแบบนี้ก็ถือวาตัดสินถูกตองครับ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก
ระหวางทีมอารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 2548) หรือ 

- “นี่เปนโอกาสสําคัญนะครับลูกเปดมาจากเสนกลางสนามครับ บีทตี้ โหมงยอนกลับ
มากอนครับ ลีออน ออสแมน และก็เนี๊ยะครับบอลมาเขาทางของ ทิม เคฮิลล แบบไมมีใครประกบ
เลยถือวาพลาดโอกาสทองเลยครับ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีม 
เอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

จากตัวอยางดังกลาวจะเห็นวาผูบรรยายอธิบายทําความกระจางช้ีชัดและเสริมเพิ่มเติม
ขอมูลใหแกผูชมโดยขยายความจากภาพชาท่ีฉายซํ้าเปนการโนมนาวใจไดเปนอยางดี ขณะเดียวกัน
ก็มีการสอดแทรกความคิดเห็นของผูบรรยายเปนการเพิ่มเติมขอมูลตางๆอันเปนท่ีนาสนใจและเปน
ประโยชนแกผูชมเพื่อเพ่ิมอรรถรสในการชม 

   ผูบรรยายเปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะซ่ึงประสบการณมีสวนสําคัญในการบรรยาย
เกม ท้ังนี้ผูบรรยายตองมีการศึกษาหาขอมูลเพิ่มข้ึนตลอดเวลารวมไปถึงปรับเปล่ียนกลวิธีเพื่อเรียก
ความสนใจจากผูชม (ธราวุธ นพจินดา, 28 มีนาคม 2549) ตัวอยางเชน 

- “ลูกนี้ลักไกโอโหขามคานนิดเดียวครับ หลุยส การเซีย ลองดูครับลองยิงไกลดู  ก็ยัง
ไมแนครับเพราะลิเวอรพูลมีนักเตะท่ีมีพรสวรรคและเทคนิคสูงสามารถเปล่ียนเกมไดหลายคน เกม
นี้ยังตองลุนกันตอไป” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 
มีนาคม 2549) 

การสอดแทรกขอมูลของผูบรรยายดวยการสื่อวาทีมลิเวอรพูลมีนักเตะท่ีมีพรสวรรค
และเทคนิคสูงสามารถเปลี่ยนเกมไดหลายคน หมายถึงทีมลิเวอรพูลมีผูเลนที่มีความสามารถดาน
เกมฟุตบอลเปนอยางดีอยูหลายคนและสามารถทําหนาท่ีทดแทนทําใหรูปแบบการเลนดีข้ึน สวนอีก
ตัวอยางคือ 
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- “แหม ไมมีตัววิ่งแลบข้ึนมาชวยนะครับ โอกาสที่จะโตกลับใหเร็วกวานี้ของเซาท 
แธมปตันก็หมดไป นาเสียดายท่ีไมมี ปเตอร เคลาช ไมอยางนั้นจะเปนประโยชนกับเซาทแธมปตัน
มากครับในการเลนลูกเซ็ตพีทแบบนี้ ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมเซาทแธมปตัน 
กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, 15 พฤษภาคม 2548) 

ปเตอร เคลาช ปจจุบันเปนศูนยหนาของทีมลิเวอรพูลซ่ึงการท่ีทีมเซาทแธมปตันไมมี 
ปเตอร เคลาช ทําใหเกมโตกลับเร็วหมดลงไปเพราะปเตอร เคลาช เปนผูเลนท่ีมีความสูงมากและ
กอนหนานั้นก็ทําผลงานไดดีขณะท่ีอยูกับสโมสรเซาทแธมปตัน ผูบรรยายสรางจินตนาการใหมอง
ภาพยอนกลับเปรียบวาถามี ปเตอร เคลาช มุมมองท่ีเกิดนาจะแตกตางกันออกไปท้ังนี้เหตุการณท่ี
ยกข้ึนมาเปนเพียงการคาดเดาไมแนนอน 

- “เหมือนกับเปนมานอกสายตานะครับลิเวอรพูลแตก็แสดงใหเห็นนะครับวาพวกเคามี
ดีพอท่ีจะเข่ียท้ังยูเวนตุสและเชลซีตกรอบ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมอารเซนอล 
กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 2548) 

ในการแขงขันฟุตบอลชิงแชมปสโมสรยุโรปหรือยูฟาแชมเปยนสลีก ทีมลิเวอรพูล
ไมไดรับการคาดหมายวาจะไดเปนทีมชนะเลิศ แตกลับชนะท้ังทีมชั้นนําของอิตาลีคือสโมสรยูเวน
ตุสและทีมช่ือดังรวมลีกคือเชลซี ผูบรรยายส่ือความหมายโดยนัยทีมลิเวอรพูลวาเปน “มานอก
สายตา” 

- “ร็อบบ้ี ฟาวเลอร นะครับถือวาเปนศัตรูตัวฉกาจของเอฟเวอรตัน เนี๊ยะเปนแคตัว
สํารอง” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

ร็อบบ้ี ฟาวเลอร เปนผูเลนศูนยหนาท่ีอยูกับสโมสรลิเวอรพูลมาอยางยาวนานและแม
จะยายไปอยูสโมสรอ่ืนชวงหน่ึงแตก็กลับมาอยูกับทีมลิเวอรพูลอีก    โดยแฟนบอลของลิเวอรพูล
ช่ืนชม ร็อบบ้ี ฟาวเลอรวาเปน “กอต”(god) หรือพระเจาของพวกเขา ผูบรรยายส่ือความหมายดวย
การใชคําวา “ศัตรูตัวฉกาจ” หมายถึงศูนยหนาท่ีอันตรายของทีมเอฟเวอรตัน แตในเกมเมอรซ่ีไซต 
ดารบ้ีแมทช นัดท่ี 203 ระหวางลิเวอรพูลกับเอฟเวอรตัน ร็อบบ้ี ฟาวเลอร เปนตัวสํารองคือไมได
เปนผูเลน 11 คนแรกท่ีลงสนามต้ังแตเร่ิมตนเกม 
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ภาพท่ี 4.26 ร็อบบ้ี ฟาวเลอร ผูเลนศูนยหนาทีมลิเวอรพูล 
 

การบรรยายเกมบางคร้ังมีการขยายความเพ่ือใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติดวยการ
แนะนําอันเปนประโยชนกับเกมฟุตบอล ตามประโยคท่ีวา 

- “เหตุการณลักษณะแบบน้ีก็จะเกิดข้ึนเร่ือยๆตราบใดยังไมมีเทคโนโลยีเขามาชวย ไม
จําเปนตองใชลูกบอลฝงชิพคือแคใชวีดีโอ ไมถึง 5 วินาที ฟฟานาจะพิจารณา” การแขงขันฟุตบอล 
พรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมนิวคาสเซ่ิล, 26 ธันวาคม 2548) 

ผูบรรยายสอดแทรกความคิดท่ีวาสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (the Federation 
Internationale de Football Association) หรือฟฟา (FIFA) ซ่ึงเปนองคกรบริหารฟุตบอลระดับโลก 
นาจะใหภาพบันทึกวีดีโอมาใชชวยในการตัดสินเนื่องจากหลายคร้ังมีการทําการตัดสินผิดพลาดของ
ผูตัดสิน ท้ังนี้ในปจจุบันมีแคการใชภาพบันทึกการแขงขันมาพิจารณาลงโทษผูเลนยอนหลังเทานั้น 
ไมมีการกลับคําตัดสิน 
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ภาพท่ี  4.27 หนาเว็ปไซตหลักของฟฟา 

 
 นอกจากทําหนาท่ีผูบรรยายเกมแลว ผูบรรยายก็จะเปนผูวิจารณผูเลนแตละคนดวย 
ท้ังนี้ผูบรรยายตองมีความรูเกี่ยวกับผูเลนทุกคนเปนอยางดี 

วีธีการนําเสนอเพื่อเรียกความสนใจจากผูชมไมไดนําเสนอเฉพาะเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
ในจอภาพ ตองสอดแทรกส่ิงท่ีเปนเร่ืองนาสนใจหรือความโดดเดนของตัวบุคคลและสโมสรเขาไป 
โดยใชศิลปะการบรรยายใสเขาไป (ธราวุธ นพจินดา.28 มีนาคม 2549) ตัวอยางเชน 

- “คือกอนหนานี้ เจม่ี คาราเกอร อาจจะโดนวิพากษวิจารณวาบางทีเลนแข็งๆหรือเลน
เรียกวาเอาแนเอานอนไมไดนะครับ แตตอนนี้โอเคในสวนของทักษะอาจจะไมสุดยอดเทาไหรแต
ความมุงม่ันทุมเทแลวการสกัดกั้นเนี๊ยะถือวายอดเยี่ยมเหลือเกินคือไมคอยมีขอผิดพลาดแตวายัง
แข็ง ความสวยงามเนี๊ยะจะวาไปแลวก็ยังเปนรองนักเตะระดับ อลัน ฮันสเซน อยูพอสมควร จริงๆ
แลวถือวาเปนเซ็นเตอรฮาลฟคนละสไตนกันดวยนะครับ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวาง
ทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

เจม่ี คาราเกอร ผูเลนตําแหนงเซ็นเตอรฮาลฟหรือกองหลังตัวกลางของทีมลิเวอรพูลมี
ความมุงม่ันทุมเทสกัดกั้นผูเลนฝายตรงขามไดดี แตความสวยงามของการเลนยังเทียบไมไดกับ อลัน 
ฮันสเซน อดีตผูเลนกองหลังคนสําคัญของทีมลิเวอรพูล ผูบรรยายสอดแทรกความคิดเห็นดวยการ
ใชวาทกรรมอยางหลากหลายโดยอาศัยกระบวนการส่ือสารช้ีนําโนมนาวใจผูชม  

ความหมายของผูบรรยายท่ีแสดงออกมานั้นพบวามีการส่ือความหมายดวยการใชวาท
กรรมท่ีมีความหมายแฝงหรือความหมายโดยนัย ซ่ึงผูบรรยายพยายามสอดแทรกความคิดเห็น
เพื่อใหผูชมเกิดแงคิด ตัวอยางเชน 

- “เกมของอารเซนอลดีข้ึนแลวนะครับมีโอกาสวูบวาบอุณหภูมิชักรอนระอุขึ้นมา ดูผู
เลนของท้ังสองทีมเถียงกันอุตลุดเลยนะครับ จับคูเถียงกันเลย ร็อค สไตน อ้ือหือ เจอปญหาแนๆ
ครับวันนี้ท้ังสองทีมไมมีใครยอมใคร” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมอารเซนอล กับ
ทีมเชลซี, 18 ธันวาคม 2548)  
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- “ฟล ดาวน เหมือนขีดมาตรฐานไวแลวครับวาวันนี้อยาแตะตัวกันแรงครับ คือนิด
หนอยจะแจกใบเหลืองทันทีเพื่อจะคุมจังหวะหรือคุมเกมไมใหมันเดือดมากไปกวานี้” (การแขงขัน
ฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

คําวา “อุณหภูมิชักรอนระอุขึ้นมา” และคําวา “เดือด” ตามตัวอยางขางตนไมได
หมายถึงหนวยวัดอุณหภูมิความรอนแตหมายถึงความรุนแรงท่ีเกิดระหวางผูเลนของท้ังสองทีม 
ผูบรรยายส่ือดวยการใชความหมายแฝงบวกกับลีลาในการส่ือสารเพ่ือใหเกมมีความนาสนใจเพิ่มข้ึน 

- “โขกเขาประตูตัวเองเลยครับพังเลยครับ เนวิลล โอหูย โหมงแฉลบผิดเหล่ียมครับ
ทานผูชมแหมมาพลาดชวงทดเวลา ลิเวอรพูล 10 คนข้ึนนําเอฟเวอรตัน 1-0 มาพลาดในชวงที่เรียกวา
ไมมีโอกาสจะแกตัวในคร่ึงแรกนะครับ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับ
ทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

คําวา “พัง” ไมไดหมายถึงความเสียหายของประตูท่ีเปนอุปกรณแขงขันภายในสนาม
ฟุตบอล แตหมายถึงความเสียหายท่ีผิดพลาดจากการโหมงสกัดลูกบอลเขาประตูตัวเอง เชนเดียวกับ
ความหมายแฝงของตัวอยางตอไปนี้ 

- “จากลูกยิงของ อองรี และการซัดเขาไปตุงตาขายของ ฟานเตอรซ่ี  เม่ือซักครูนาจะ
บอกวาลูกยิงของอองรีนะเสาใหญยิงไปชนเสาไดแหม” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีม
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด กับทีมอารเซนอล, 24 ตุลาคม 2547) 

คําวา “เสาใหญ” ตามตัวอยางไมไดหมายถึงเสาท่ีมีขนาดใหญแตเปนความหมายแฝง
คือการท่ี เธียรร่ี อองรี ผูเลนศูนยหนาของทีมอารเซนอลไมไดยิงบอลเขาประตูแตกลับยิงไปชนเสาท่ี
เปนสวนของกรอบประตูแนวต้ังและมีพื้นนอยกวา จึงเปรียบเทียบวาเสาประตูใหญกวาพื้นท่ีใน
กรอบประตูซ่ึงมีความกวาง 7.32 เมตรและสูง 2.44 เมตร ซ่ึงผูบรรยายใชศิลปะการบรรยายเพ่ือความ
บันเทิงแทรกเขาไป 

- “โดนใบเหลืองมากวาคร่ึงทีมรูสึกวาเหลือเพียง 4 คนท่ีไมโดนใบเหลืองเอฟเวอรตัน 
รวมแลวนี่ 9 เหลืองไดท้ังสองทีมและ 2 แดงครับ ดุดันมากครับเมอรซ่ีไซตดารบ้ีแมทชเกมนี้” (การ
แขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

คําวา “ดุดัน” ในท่ีนี้ไมไดมีความหมายเกี่ยวกับอุปนิสัยแตหมายถึงความรุนแรงท่ี
เกิดข้ึนระหวางสองทีมคูแขง 

- “จากกลางสนามครับรับบอลจาก โคลด มาเกเลเล แตะมาจังหวะและ คารโรลล ดู
จังหวะดูอยางเดียวครับแหมบอลมันเสียบสามเหล่ียมพอดีเลย” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก 
ระหวางทีมเชลซี กับทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด, 10 พฤษภาคม 2548) 
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คําวา “สามเหล่ียม” ในภาษาฟุตบอลหมายแฝงถึงสวนตอเช่ือมระหวางเสากับคานท่ี
อยูดานในของประตู ซ่ึงจากตัวอยาง โคลด มาเกเลเล ผูเลนกองกลางของเชลซีรับบอลจากเพ่ือนรวม
ทีมท่ีสงมาจากกลางสนามและแตะจังหวะเดียวยิงบอลเสียบสามเหล่ียมเขาไปโดย รอย คารโรลล 
ผูรักษาประตูทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ดไดแตดูลูกเขาประตูไป 

การใชวาทกรรมดวยถอยคําท่ีมีชีวิตชีวาเปรียบเทียบผูเลนท่ีมีนอกเหนือไปจาก
ความสามารถในเกมฟุตบอลคือผูเลนท่ีมีความฉลาดในการแสดงอาการหลังตัวเองทําผิด ผูบรรยายก็
จะช้ีชัดใหเห็นถึงลักษณะดังกลาว ดวยการใหขอมูลเพิ่มเติมและยกเหตุผลจากหลักความจริง  
(นพนันท ศรีศร.20 มีนาคม 2549) ตัวอยางเชน 

- “อลัน สมิธ ลงมาคือส่ิงท่ีเซอร อเล็กซ เฟอรกูสัน ตองการครับลงมาเพื่อทําลายเกม
ของอารเซนอล สมิธ นี่แสบแบบฉลาดๆนะครับคือไมรูไมชี้นะครับ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก 
ระหวางทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด กับทีมอารเซนอล, 24 ตุลาคม 2547)  

อลัน สมิธ ผูเลนของทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ดเวลาทําผิดกติกาจะไมแสดงอาการตอบ
โตกับคํากลาววาของผูเลนฝายตรงขาม โดยทําเฉยๆนิ่งใหผูตัดสินเห็นวาตัวเขาเองไมไดทําอะไรผิด
เทากับเปนการยั่วอารมณใหทีมคูแขงโมโห ซ่ึงเซอร อเล็กซ เฟอรกูสัน ผูจัดการทีมแมนเชสเตอร
ยูไนเต็ดตองการความสามารถของ อลัน สมิธ ตรงจุดนี้เพื่อไปทําลายแผนการเลนของทีมอารเซนอล 
ผูบรรยายเลือกใชคําท่ีสรางอารมณอันเปนวาทกรรมท่ีส่ือความหมายโดยตองใชจินตนาการ 

- “รูนีย นี่เปนตัวแสบของอารเซนอลจริงๆครับกอนหนานี้เคาอยูกับเอฟเวอรตันนะครับ
ก็หยุดสถิติไมแพใครของอารเซนอลได” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก ระหวางทีมแมนเชสเตอร  
ยูไนเต็ด กับทีมอารเซนอล, 24 ตุลาคม 2547)  

การนําเสนอวาทกรรมท่ีเปนความหมายแฝงดวยคําวา “ตัวแสบ”โดยอธิบายวา เวยน  
รูนีย ซ่ึงเปนผูเลนท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกของทีมชาติอังกฤษสังกัดทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ดเปนผูเลน
ท่ีมีบทบาทมากในการแขงขันกับทีมอารเซนอล คือหลายคร้ังท่ียิงประตูทีมอารเซนอลไดและเม่ือ
ยอนไปสมัยท่ี เวยน รูนีย อยูสโมสรเอฟเวอรตันก็เปนผูยิงประตูชัยใหเอฟเวอรตันชนะอารเซนอล 
เปนการหยุดสถิติการไมแพทีมใดตลอดท้ังฤดูกาลของทีมอารเซนอล 
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ภาพท่ี 4.28 เวยน รูนีย ผูเลนกองหนาทีมแมนเชสเตอรยไูนเต็ด 
 

นอกเหนือจากเกมระหวางสองฝายในสนามแลว เม่ือกลองจับไปท่ีนั่งบนอัฒจันทร
และพบกับบุคคลสําคัญๆ ผูบรรยายจะใหรายละเอียดถึงบุคคลดังกลาววาเปนใคร เคยเลนใหกับทีม
ไหน ตัวอยางเชน 

- “แกรม ซูเนส อดีตนักเตะผูยิ่งยงของลิเวอรพูลและขางๆไมใชใครท่ีไหน เธอรร่ี แมค
เดอมอต อดีตลูกหมออีกคนหนึ่ง” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีม 
นิวคาสเซ่ิล, 26 ธันวาคม 2548)  

 
การใชศิลปะการบรรยายดวยการสอดแทรกประโยคที่ทําใหเกิดแงคิดดวยการ

คาดคะเน ซ่ึงอาจไมเปนความจริงแตสอดคลองกันไปตามเกมหรือเปนประโยคท่ีกลาวข้ึนมาเพื่อ
สรางความบันเทิง เปนอีกประการหนึ่งท่ีสรางความสนใจไดมาก แตก็ตองรักษาภาพลักษณของเกม
ฟุตบอลเอาไว (อิสรพงษ ผลม่ัง, 15 พฤษภาคม 2549) ตัวอยางเชน 

- “หลังจบนี่ เจอรรารด อาจจะตองพา อลอนโซ ไปเล้ียงหนอย เหนื่อยมากครับตองทํา
ทุกอยาง ซาบ้ี อลอนโซ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 
25 มีนาคม 2549) 
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สตีเวน เจอรรารด ผูเลนตําแหนงกองกลางคนสําคัญของทีมลิเวอรพูลโดนไลออกจาก
สนามในนัดนั้นสงผลให ซาบ้ี อลอนโซ ผูเลนในทีมเดียวกันตองทําหนาท่ีคุมเกมแดนกลางแทน
และตองลงไปชวยทําเกมรับในแดนหลังดวย ผูบรรยายจึงสอดแทรกความคิดเห็นวา สตีเวน เจอร
รารด ตองทดแทน ซาบ้ี อลอนโซ ดวยการพาไปเล้ียงหลังการแขงขันนัดนี้ เปนการสรางความหมาย
ใหผูชมไดจินตนาการซ่ึงในความเปนจริงแลวอาจจะไมเกิดข้ึนก็ไดเนื่องจากผูเลนทุกคนตองทํา
หนาท่ีไปตามเกมท่ีไดรับการมอบหมาย 

การบรรยายเกมสําคัญโดยเฉพาะในนัดสุดทายของฤดูกาลที่มีการแขงขันพรอมกัน
หมดทุกคู จะมีการตัดภาพอันเปนบทสรุปของเหตุการณสําคัญไปท่ีสนามอ่ืนๆซ่ึงผูบรรยายจะสรุป
ลําดับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น ดังตัวอยางตอไปนี้ 

- “นี่ครับท่ีเดอะฮอวธอรนส เวสตบรอมวิช   อยูรอดนะครับ เราตัดสัญญาณภาพ จริงๆ
เราหมายถึง อีเอสพีเอ็นนะครับเปนผูตัดสัญญาณภาพใหไดเห็นบรรยากาศแสดงความดีใจของ
แฟนๆ อัลเบ้ียนครับ เวสตบรอมวิช อยูรอดครับ โอโห แฟนลงไปเฮกันถือวาปาฏิหาริยนะครับกอน
ลงสนามพวกเขาอยูอันดับสุดทายของตารางมีคะแนนนอยกวา นอรริช สองแตม นอยกวาเซาท
แธมปตันและคริสตัน พาเลซ หนึ่งแตมครับ และก็อยูสุดทายในชวงคริสตมาสนะครับหลายคนบอก
วาตกช้ันไปแลวทําไดครับ นี่ครับเปนทีมแรกครับ ทีมอันดับสุดทายของตารางในชวงคริสตมาส
หรือบ็อกซ่ิงเดยนะครับ และสุดทายอยูรอดครับ เปนเวสตบรอมวิชท่ีชนะปอรทสมัธและพวกเขาอยู
รอด ในขณะท่ี นอรริช แพฟูลแลม คริสตัน พาเลซ ทําไดแคเสมอชารลตัน และเซาทแธมปตัน แพ
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ก็อาจจะเปนทีมนองใหมหนึ่งทีมท่ีไมตกช้ันและก็เกี่ยวเอา เซาทแธมปตัน
นั้นตกช้ันไปดวย ถือวาเหลือเช่ือนะครับคือการท่ีเวสตบรอมวิช ชนะปอรทสมัธ ในบานของตัวเอง
เนี๊ยะ อาจจะไมใชเร่ืองท่ีเหลือเช่ือนะครับเพราะวาเลนในบาน แตท่ีเหลือเช่ือคืออีกสามทีมไมมีใคร
ชนะคูแขงในบาน นี่แหละครับคือตองภาวนาใหคูตอสูนั้นไมชนะและเม่ือเคาชนะละครับ โอโห คือ
ภาษาในบานเราบอกวาตองยืมจมูกคนอ่ืนหายใจนะครับ ซ่ึงเวสตบรอมวิช นี่แหม สามารถยืมจมูก
ไดอยูรอดจริงๆครับ ทีมท่ีโอกาสดีท่ีสุดอยางนอรริชกลับกลายเปนทีมท่ีตกช้ันเปนทีมแรกนะครับ 
เซาทแธมปตันโอกาสดีรองลงมานะครับสถานการณพลิกไปครับ ข้ึนนําแมนยูไนเต็ดกอน แต
สุดทายแพ และเวสตบรอมวิช เนียะมาลุนระทึกเอานิดนึงตรงท่ีวาพาเลซพลิกนําชารลตันไป 2-1 
กอนท่ีชารลตันจะมาตีเสมอไดเปน 2-2 ก็เลยทําใหเวสตบรอมซ่ึงชนะปอรทสมัธนี่แหละครับ
กลายเปนทีมท่ีอยูรอดได ก็ตองใหเปนเครดิตกับนักเตะเวสตบรอมทุกคนและก็โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ไบรอัน ร็อบสัน ครับ เช่ือวากลองก็คงพยายามหาร็อบสันอยูครับ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก
ระหวางทีมเซาทแธมปตัน กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด นัดปดฤดูกาล 2004-2005) 15 พฤษภาคม 
2548) 
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จากตัวอยางดังกลาวเห็นไดชัดวามีการสรางความโดดเดนของการถายทอดสดดวยคํา
วา “เราตัดสัญญาณภาพ จริงๆ” ไปท่ีเดอะฮอวธอรนส สนามของทีมเวสตบรอมวิชอัลเบ้ียนท่ีกอน
นัดสุดทายเปนทีมท่ีอยูอันดับสุดทายของฤดูกาลและมีโอกาสตกช้ันสูงท่ีสุด แตสามารถเก็บชัยชนะ
เหนือทีมคูแขงคือปอรทสมัธไดสิทธ์ิเลนในลีกสูงสุดของอังกฤษคือพรีเมียรลีกตอไป ซ่ึงกอนหนา
ใหผูบรรยายใหผูชมไดจินตนาการไปในชวงคริสตมาสวาสถานการณเปนอยางไร แตบทสรุป
ผูบรรยายใชคําวา “ปาฏิหาริย” “สถานการณพลิกไป” “ลุนระทึก”  เพ่ิมเติมเขาไปเพื่อส่ือถึงความ
เขมขนของเกม อีกท้ังมีการใชคําวา “ยืมจมูกคนอ่ืนหายใจ” ท่ีหมายถึงการท่ีไมไดทําอะไรดวย
ตัวเองคือการท่ีทีมตางๆ ทําการแขงขันกันอยางเต็มท่ีไมออนขอใหแมจะเห็นวาคูแขงกําลังจะตกช้ัน
ผลจึงออกมาเหนือความคาดหมาย อันเปนจุดเดนของพรีเมียรลีกท่ีทุกนัดทุกเกมตองแขงขันกัน
อยางไมยอมกัน 

ผูบรรยายจะตองมีขอมูลเพิ่มเติมเพ่ือสรางความนาสนใจใหกับรูปแบบการบรรยาย 
และสรางความนาเช่ือถือดวยการอางถึงแหลงท่ีมาของเนื้อหา 

บางคร้ังการอธิบายใหเห็นภาพจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวยการใชขอมูลท่ีมีอยูอยาง
เดียวอาจจะไมเพียงพอ จึงตองมีการอางอิงเสียงของผูบรรยายภาษาอังกฤษท่ีบรรยายเกาะติดอยูขาง
สนามจริง (นพนันท ศรีศร.20 มีนาคม 2549) ดังตัวอยางตอไปนี้ 

- “ผูบรรยายภาษาอังกฤษก็ยังใหทัศนะวาลิเวอรพูลเขาบอลแตละทีตองคิดใหรอบคอบ
โดยเฉพาะพวกมิดฟลดตัวกลางท้ังหลายพลาดไมไดแลวครับ คือเขาบอกวา ฟลด ดาวน เหมือนขีด
มาตรฐานไวแลวครับวาวันนี้อยาแตะตัวกันแรงครับ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีม 
ลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

- “ผูบรรยายบอกวาใบเหลืองแรกบางทีมันแหมไมควรจะเกิดข้ึนเพราะวาผูตัดสิน
อาจจะตัดสินไปตามตัวอักษรมากเกินไปครับ แตเขาก็บอกเหมือนกันวาจังหวะท่ี เจอรรารดเขาสอง
คร้ังสองเทานั้นนะเปนใบแดงเลยก็ไดเหมือนกัน สุดทายแลวผลเหมือนกันครับ” (การแขงขัน
ฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีมเอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

จากตัวอยางดังกลาวผูบรรยายโนมนาวใจผูชมใหสนใจกับเกมโดยยกขอมูลท่ีแปลจาก
เสียงของผูบรรยายภาษาอังกฤษท่ีเกาะติดบรรยายอยูขางสนามแขงขันโดยตรง เปนการสรางความ 
เช่ือถือในเร่ืองของขอมูล 
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ผูบรรยายถายทอดความหมายดวยการใชวาทกรรมอันส่ือถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีดีของความเปนไทยทําใหผูชมรูสึกท่ีดีในการเร่ิมตนคําวา “สวัสดีครับทานผูชม” และปดทายดวย
คําวา “สวัสดีครับ” นอกจากนั้นก็มีการลงทายดวยคําวา “ครับ” ตลอดการบรรยาย ตัวอยางเชน 

- “สวัสดีครับทานผูชมยูบีซี อีเอสพีเอ็น ขอนําทุกทานไปท่ีไฮบิวร่ีในกรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ ชมการถายทอดสดฟุตบอลพรีเมียรชิพเกมซูเปอรซันเดยท่ีมีความหมายและก็ถือวา
เปนซูเปอรบ๊ิกแมตช อารเซนอลเลนในไฮบิวร่ีพบกับลิเวอรพูล” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก 
ระหวางทีมอารเซนอล กับทีมลิเวอรพูล, 8 พฤษภาคม 2548)  

- “เกมนัดมันเดยไนทท่ีแอนฟลดจบลงแลวครับคุณสิริ สันติเลิศประภพ และธราวุฒิ  
นพจินดา ลาทุกทานไปกอนครับสวัสดีครับ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล 
กับทีมนิวคาสเซ่ิล, 26 ธันวาคม 2548)  

- “โขกเขาประตูตัวเองเลยครับพังเลยครับ เนวิลล โอหู โหมงแฉลบผิดเหล่ียมครับทาน
ผูชมแหมมาพลาดชวงทดเวลา ลิเวอรพูล 10 คนข้ึนนําเอฟเวอรตัน 1-0 มาพลาดในชวงท่ีเรียกวาไมมี
โอกาสจะแกตัวในคร่ึงแรกนะครับ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมลิเวอรพูล กับทีม 
เอฟเวอรตัน, 25 มีนาคม 2549) 

- “เซาทแธมปตัน ฤดูกาลนี้ 37 นัดท่ีผานไปพวกเขาชนะเพียง 6 นัดแตเปนการชนะใน
บาน เซนตแมร่ี 5 นัดครับ วันนี้พวกเขาตองพยายามควาชัยชนะใหได ขณะท่ีนอรริช ชนะ 7 นัดนะ
ครับ” (การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกระหวางทีมเซาทแธมปตัน กับทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด นัด
ปดฤดูกาล 2004-2005, 15 พฤษภาคม 2548) 

จากการศึกษา “การใชวาทกรรมของผูบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ
ทางยูบีซี” โดยแยกประเภทการวิจัยตามหัวขอท่ีนําเสนอแลว พบวาผูบรรยายเปนผูใหขอมูลในเร่ือง
ตางๆท่ีเกี่ยวกับการแขงขัน เปนผูท่ีชวยใหผูชมไดเกิดจินตนาการและสรางบรรยากาศในการชมการ
แขงขันนอกเหนือไปจากภาพท่ีปรากฏทางจอโทรทัศน การทําหนาท่ีของผูบรรยายนั้นนอกจากการ
ใหขอมูลแลวยังทําใหผูชมไดเกิดความรูสึกคลอยตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึนและมีอารมณรวมไปกับ 
เหตุการณ ท้ังนี้การถายทอดความหมายโดยใชวาทกรรมของผูบรรยายข้ึนอยูกับเนื้อหาท่ีเกิดข้ึนตาม
สถานการณของการแขงขัน 
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บทที่ 5 

บทสรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง “การใชวาทกรรมของผูบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษทาง
ยูบีซี” นี้เกิดข้ึนเนื่องจากผูวิจัยเห็นวาการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษไดรับความสนใจเปน
อยางมากจากแฟนฟุตบอลชาวไทย โดยยูบีซี (United broadcasting corporation) ซ่ึงเปนส่ือโทรทัศน
ท่ีเก็บคาบริการจากสมาชิก (เคเบิลทีวี) ไดรับลิขสิทธในการถายทอดสดตามตารางการแขงขันท่ี 
พรีเมียรชิปจัดทําไวตลอดท้ังฤดูกาล 

ส่ือโทรทัศนเปนทางเลือกดีท่ีสุดสําหรับผูชมเนื่องจากในปจจุบันระบบภาพและเสียง 
คมชัดอีกท้ังมีจอรับสัญญาณภาพท่ีใหญสามารถดึงดูดความสนใจของผูชมไดเปนอยางดีเพราะ
สามารถเห็นรายละเอียดของตัวนักกีฬาหรือเหตุการณในชวงวินาทีสําคัญ ซ่ึงถาพลาดไปก็ยังมีการ
นํามาฉายซํ้าเปนภาพชาใหชมกันอีกหลายคร้ังและหลายมุมกลองโดยมีผูบรรยายเปนผูให
รายละเอียดอธิบายถึงแงมุมตางๆท่ีเกิดขึ้น 

ท้ังนี้ผูวิจัยตองการศึกษาวา เนื้อหาท่ีบรรยายในการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ
นั้น วาทกรรมท่ีปรากฏมีการในชวงการถายทอดมีการนําเสนออยางไร ซ่ึงจากการวิจัยพบวา
ผูบรรยายเปนผูใหขอมูลในเร่ืองตางๆที่เกี่ยวกับการแขงขัน เปนผูท่ีชวยใหผูชมไดเกิดจินตนาการ
และสรางบรรยากาศในการชมการแขงขันนอกเหนือไปจากภาพท่ีปรากฏทางจอโทรทัศน ทําให
ผูชมไดเกิดความรูสึกคลอยตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึนและมีอารมณรวมไปกับเหตุการณ การถายทอด
ความหมายโดยใชวาทกรรมของผูบรรยายข้ึนอยูกับเนื้อหาท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณของการแขงขัน 
เชนในบางชวงท่ีเกมการแขงขันไมสนุกตื่นเตนผูบรรยายก็จะอธิบายใหเห็นถึงการไดเปรียบ
เสียเปรียบของสองทีมคูแขง ใหขอมูลเพิ่มเติมโดยยกเหตุผลจากหลักความจริงทําใหผูชมเกิด
ทัศนคติและมุมมอง และถาหากเกมมีเหตุการณสําคัญหรือต่ืนเตนก็จะมีการสอดแทรกอารมณ
ความรูสึกตางๆผานการบรรยายการแขงขัน ซ่ึงจากการที่ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากการถายทอดการ
แขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษทางส่ือยูบีซีฤดูกาล 2004-2005 และฤดูกาล 2005-2006 รวม 9 นัด 
การสัมภาษณผูบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษทางยูบีซี จํานวน 4 คน แลการสํารวจ
เอกสาร เพื่อใชในการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค 3 ประการคือ 

1. การวิเคราะหวาทกรรมของผูบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกผานส่ือยูบีซี 
2. การใชสมญานาม 
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3. การใชกลวิธีโนมนาวใจ 
จากการศึกษาไดขอสรุปของผลการวิจัยดังนี้ 

 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหวาทกรรมของผูบรรยายการแขงขนัฟุตบอลพรีเมียรลีกผานส่ือยูบีซี 

พบวาวาทกรรมท่ีเกิดข้ึนเปนการสรางความหมายโดยใชท้ังการทับศัพทภาษาอังกฤษ
และการถอดความหมายออกมาใหฟงงายพรอมกับมีการอธิบายถึงรายละเอียด ท้ังนี้ผูบรรยาย
พยายามนําขอมูลท่ีมีอยูรวมกับขอมูลผูบรรยายภาษาอังกฤษเรียบเรียงเปนวาทกรรมนําเสนอสูผูชม 
ขณะเดียวกันก็ไดมีการสอดแทรกความคิดเห็นสวนตัวในฐานะเปนผูเช่ียวชาญวิเคราะหความนาจะ
เปนของเกมการแขงขัน มีการนําเสนอความเปนจริงตางๆท่ีเคยเกิดข้ึนมาประกอบเพื่อสรางความ
สนใจจากผูชม ซ่ึงไดแบงการวิเคราะหตามประเภทของเน้ือหาท่ีนําเสนอจากการศึกษาวิจัยดังนี้ 

1. ศัพทเฉพาะที่ใชในการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ จากการศึกษาพบวาสวน
ใหญมีการใชทับศัพทแตก็เปนท่ีเขาใจดีของแฟนบอลซ่ึงแบงแยกยอยออกเปน  

- ศัพทเทคนิคท่ีใชกับเกมและกติกาการแขงขัน อาทิคําวา เทคนิค แทคติก ออฟไซด 
แฮตทริก รวมท้ังศัพทท่ีแปลมาเปนภาษาไทยเพ่ือใหเขาใจกันดี อาทิ จุดโทษ ลํ้าหนา ใบเหลือง 
ใบแดง 

- ศัพทท่ีใชเรียกตําแหนงผูเลน ซ่ึงกําหนดเปนมาตรฐานสากลท่ัวโลกมีการใชท้ังทับ
ศัพทและแปลเปนภาษาไทย อาทิ ผูรักษาประตู กองหลัง กองกลาง มิดฟลด เซ็นเตอร กองหนา 

- ศัพทท่ีใชในการพบกันของสองทีมรวมเมืองหรือสองทีมชั้นนํา มีการใชเพื่อเปน 
สีสันในการกลาวถึงอยางมากเพื่อเนนถึงความสําคัญในการโคจรมาพบกัน เชนคําวา ดารบ้ีแมตช 
ซ่ึงหมายถึงการแขงขันกันของสองทีมรวมเมืองเดียวกันหรืออยูใกลเคียง อาทิ ลอนดอนดารบ้ีแมตช 
แมนเชสเตอรดารบ้ีแมตช 

- ศัพทท่ีใชเฉพาะของชวงเวลาการแขงขัน ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดเนื่องจากหนึ่งปมีการ
ใชคร้ังเดียวคือ คําวา บ็อกซ่ิงเดย ท่ีหมายถึงการแขงขันหลังวันคริสตมาสหนึ่งวันและเปนวันแกะ
กลองของขวัญ 

2. การเปรียบเทียบจุดเดนจุดดอยของสองทีมคูแขงขันในแตละนัด การแขงขันฟุตบอล
พรีเมียรลีกในแตละนัดผูบรรยายจะใหขอมูลท่ีส่ือถึงจุดเดนและจุดดอยหรือความสามารถโดดเดน
ของผูเลนแตละทีมเพื่อเปนขอมูลใหผูชมไดเกิดมุมมองและความรูเกี่ยวกับท้ังสองทีมซ่ึงแตละทีม
นั้นจะมีจุดเดนจุดดอยแตกตางกันออกไป บางทีมมีผูเลนตําแหนงศูนยหนาท่ีมีความสามารถในการ
ทําประตูมากแตขณะเดียวกันกลับมีผูเลนกองหลังท่ีไมดีคือไมสามารถหยุดการเขามาทําประตูของ
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ฝายตรงขามได ผูบรรยายซึ่งมีความรอบรูครอบ คลุมในทีมท่ีแขงขันเปนอยางดีจะใหรายละเอียด
เกี่ยวกับตัวผูเลนนอกเหนือไปจากการบรรยายเกม เพื่อเพ่ิมความสนใจดวยการใชคําเปรียบเทียบ  

3. ความขัดแยงของสองทีมคูแขง เปนการนําเสนอวาทกรรมส่ือถึงภูมิหลังของทีมคูแขง
ท่ีไมไดส่ือถึงผลแพชนะเพียงอยางเดียว แตเปนศักดิ์ศรีของสโมสรท่ีจะถูกบันทึกเปนสถิติในการ
พบกันแตละฤดูกาล เปนการเนนย้ําถึงความยิ่งใหญหรือความสําคัญของการแขงขัน แบงแยกยอย
ออกเปน 

- การเปนทีมรวมเมืองเดียวกัน หมายถึงการที่สองทีมรวมเมืองมาแขงขันกันตาม
ศัพทเฉพาะใชเรียกวาดารบ้ีแมตชจะมีความขัดแยงเกิดข้ึนเปนประจําต้ังแตในอดีตจนมาถึงปจจุบัน 
เนื่องจากไมไดวัดกันท่ีผลเพียงแคแพชนะเทานั้นแตมีเร่ืองของศักดิ์ศรีเขามาเกี่ยวของดวย ดังนั้น
ผูบรรยายจะมีการใชวาทกรรมท่ีแตกตางกันออกไปจากการบรรยายการแขงขันคูอ่ืนๆ เชนการ
แขงขันระหวางทีมแมนเชสเตอรซิตี้ กับทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด การแขงขันระหวางทีมลิเวอรพูล 
กับเอฟเวอรตัน จะมีการขัดแยงกันมาก 

- การใชสีประจําทีมเดียวกัน คือการพบกันของสองทีมท่ีสวมใสชุดประจําทีมสี
เดียวกันท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษคือการพบกันระหวาง
ทีมท่ีมีฉายาวา หงสแดงลิเวอรพูล กับทีมท่ีมีฉายาวาปศาจแดง แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด โดยมีการ
ถายทอดความหมายการพบกันของท้ังสองทีมวาวันแดงเดือด ซ่ึงเกมนี้ไดรับความสนใจจากแฟน
บอลชาวไทยเปนอยางมากเนื่องจากท้ังสโมสรลิเวอรพูลและสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดมีแฟน
คลับหรือกองเชียรประจําสโมสรอยูในประเทศไทย และจะมีการเชิญชวนใหไปชมการแขงขันของ
สองทีมนี้ตามจุดศูนยรวมตางๆ อาทิ หางสรรพสินคา, สถานบันเทิง, โรงภาพยนต โดยใชจอขนาด
ใหญ เหมือนกับมีการสรางเครือขายความเปนตัวตนใหเกิดขึ้นกับกองเชียรท้ังสองฝาย มีการใชวาท
กรรมท่ีโดดเดน  

- การเปนทีมท่ีมีความโดดเดนหรือทีมชั้นนําเหมือนกัน หมายถึงการพบกันของสอง
ทีมท่ีมีความโดดเดนหรือเปนทีมช้ันนําเรียกวาบ๊ิกแมตชก็จะมีความขัดแยงเกิดข้ึน เนื่องจากการเปน
ทีมใหญยอมมีผูชมใหความสนใจจํานวนมากและก็เปรียบเสมือนเปนการแยงชิงอันดับและความ
โดดเดนใหเพิ่มข้ึนไปอีก จึงยิ่งตองทุมเทใหมากข้ึน วาทกรรมท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแยงของสองทีม
คูแขงทําใหเห็นถึงเอกลักษณท่ีถูกนําเสนอโดยการถายทอดการแขงขันสูผูรับสาร(ผูชม)นั้น 
นอกจากมีความขัดแยงกันระหวางทีมแตละทีมรวมท้ังตัวผูเลนและผูจัดการทีมแลว ยังไดแสดงให
เห็นถึงการขับเค่ียว แยงชิง มุงหวังตอชัยชนะจากการแขงขันใหไดแบบไมยอมใคร ซ่ึงมีท้ังความ
พยายามในทางท่ีดี 
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4. การนําเสนอความเปนจริง พบวาผูบรรยายมีการนําเสนอความเปนจริงเปนขอมูล
ใหกับผูชม เพื่อสรางความสนใจนอกเหนือไปจากผลแพชนะในสนาม เปนการนําเสนอวาทกรรมท่ี
นาสนใจเนื่องจากตองมีการบันทึก เก็บรวบรวมอยางละเอียดเพื่อความถูกตองเช่ือถือได อีกท้ังทําให
ผูชมเกิดมุมมองจินตนาการและคาดหวังกับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในชวงเวลาของการแขงขัน โดย
งานวิจัยนี้แบงการนําเสนอความจริงออกเปน ความจริงท่ีเปนสถิติ กับความจริงของเหตุการณท่ี
เกิดข้ึน 

- ความจริงท่ีเปนสถิติ พบวาผูบรรยายใชตัวเลขอยางละเอียดเปนนาทีเพื่อใหดูวาเปน
ตัวเลขจํานวนมาก และถาเปนหนวยใหญจํานวนปบางคร้ังยอนหลังไปหลายสิบป 

- ความจริงของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น พบวามีการใชวาทกรรมเก่ียวกับความเปนจริง
ของสถานการณตางๆท่ีเกี่ยวกับตัวผูเลนและสโมสรตางๆในพรีเมียรลีกซ่ึงเปนท่ีสนใจทั้งในอดีต
และปจจุบัน เปนการสรางแรงจูงใจใหกับผูชมในการติดตามและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดวยการ
ติดตามชมการแขงขันเปนประจําโดยการโนมนาวใจดวยการนําเสนอความจริงของเหตุการณ
โดยเฉพาะบทสรุปของการแขงขันตลอดท้ังปท่ีผูชมตองลุนวาทีมใดเปนแชมปหรือทีมใดอยูรอดใน
ลีกสูงสุดและทีมใดตกช้ันไปเลนในลีกท่ีต่ํากวา 
  
ตอนท่ี 2 การใชสมญานาม  

สมญานามท่ีผูบรรยายฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษใชเปนการถายทอดความหมาย
ตามสัญญะเพ่ือเปนการสรางสีสันและดึงดูดความสนใจจากผูรับสาร(ผูชม)มาจากส่ิงท่ีเกี่ยวของกับ
สโมสร เชน สีเส้ือ อาชีพประภูมิภาค และสถานท่ีตั้ง แหลงท่ีมาของสมญานามท่ีส่ือตางชาติใชหรือ
ตั้งข้ึนผู ส่ือขาวของไทยก็ไมได รูจักหรือคุนเคยกับนักกีฬาบางคนหรือสโมสรบางแหงใน
ตางประเทศ การตั้งสมญานามข้ึนใหมเองอาจกระทําไดยากจึงแปลทัพศัพทจากสมญานามท่ีส่ือ
ตางประเทศใช ผูบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษทางส่ือยูบีซี มีการใชสมญานาม
แทนการใชช่ือทีมสโมสรตางๆเพ่ือเปนการสรางสีสันไปกับการบรรยายเกม ซ่ึงสมญานามท่ีใชเปน
ท่ีรูจักกันดีและเปนท่ีเขาใจกันในหมูแฟนบอลหรือผูชม  
 
ตอนท่ี 3 การใชกลวิธีโนมนาวใจ 

พบวาผูบรรยายมีการใชแนวคิดเกี่ยวกับการบรรยายกีฬาเปนกลวิธีในการสรางความ
สนใจคือใหขอมูลกับผูชมตามภาพท่ีปรากฏขึ้นในจอภาพ ในขณะท่ีผูชมจะไดเห็นเพียงวาเกิดอะไร
ข้ึนในจอภาพ ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของผูบรรยายกีฬาทางโทรทัศนในการอธิบาย ทําความกระจาง ช้ี
ชัดและเสริมเพิ่มเติมขอมูลใหแกผูชมขณะบรรยาย พยายามบอกถึงคุณลักษณะของผูเลนกีฬาและ
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ทีมของผูเลนกีฬา เพื่อใหผูชมสามารถรับรูเร่ืองราวตางๆ และเกิดความรูสึกวาไดเขารวมใน
สถานการณการแขงขันกีฬาจริงๆ เกมการแขงขันบางชวงไมมีความสนุกต่ืนเตนผูบรรยายก็จะ
เปรียบเทียบใหผูชมจินตนาการโดยส่ือใหเห็นวามีส่ิงอ่ืนท่ีตองตอสูกันนอกเหนือไปจากเหตุการณ
ในสนามดวยการใชลีลาและการสอดแทรกความคิดเห็นเพื่อเสริมเพิ่มเติมขอมูลใหแกผูชม บอกถึง
คุณลักษณะเดนของผูเลนแตละทีม ผูบรรยายจะตองรูถึงมุมกลองและพ้ืนท่ีครอบคลุมของ
กลองโทรทัศนท่ีผูชมทางโทรทัศนจะสามารถมองเห็นหรือมองไมเห็น และเม่ือมีเหตุการณสําคัญ
ผานไปซ่ึงอาจเกิดข้ึนโดยท่ีผูบรรยายไมทันตั้งเนื้อต้ังตัว คือถามีการฉายภาพชาซํ้าก็จะอธิบายดวย
การแทรกรายละเอียดเพิ่มเติมเขาไป 

 
อภิปรายผล 

ผูวิจัยไดใชหลักแนวคิดของ Norman Fairclough ซ่ึงเปนการวิเคราะหวาทกรรมส่ือ 
(Media Discourse) โดยความหมายในเชิงภาษาศาสตร ซ่ึงหมายถึงท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน และ
ในบางคร้ังอาจหมายรวมไปจนถึงกิจกรรมเชิงสัญญาณบางอยางท่ีส่ือความหมาย เหตุการณการ
ส่ือสารจะประกอบดวยมิติ 3 ประการ กลาวคือ ตัวบท (Text) ปฏิบัติการวาทกรรม (Discourse 
Practice) และปฏิบัติการทางดานสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Practice) ดังนั้นการวิเคราะหวาท
กรรมของการส่ือสารใดๆ จึงหมายถึงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางมิติท้ัง 3 ดังกลาว มาใชเปน
แนวทองในการวิเคราะห ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหถึงองคประกอบในการสรางวาทกรรมใหเกิดข้ึน
มาตามท่ี ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร (2545) ไดอธิบายวาวาทกรรมคือระบบที่ทําใหการพูดการเขียน
ในสังคมหนึ่งๆเปนไปได เพราะวาทกรรมจะเปนตัวกําหนดกฎเกณฑ เง่ือนไข และกลไกตางๆใน
การพูด การเขียน และกระบวนการน้ีทําหนาท่ีในการสรางเอกลักษณ (identity) และความหมาย  
(signacance) ใหกับสรรพส่ิงตางๆในสังคมท่ีหอหุมเราอยู ไมวาจะเปนความรู ความจริง หรือตัวตน
ของเราเอง ดังนั้น เพื่อท่ีจะเขาใจวาทกรรมซ่ึงถูกถายทอดผานภาษาน้ัน จึงจําเปนตองทําความเขาใจ
สภาพแวดลอมตางๆท่ีมีสวนในการกอรูปของวาทกรรมน้ันๆดวย ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 

ผูบรรยายเปนผูเช่ียวชาญในการใชภาษาซ่ึงจากการวิเคราะหวาทกรรมของผูบรรยายการ
แขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกผานส่ือยูบีซี ผูบรรยายใชศัพทเฉพาะส่ือสารกับผูชมเพื่อเปนการสราง
สีสัน ภาษาท่ีเปนศัพทเฉพาะมีความสัมพันธกับความคิดและประสบการณของแตละบุคคล 
ผูบรรยายและผูชมมีแนวคิดรวมกันจึงเกิดประสบการณและการติดตอส่ือสารกัน เขาใจภาษาหรือ
สัญลักษณท่ีส่ือมาถึงกันได ผูบรรยายไมจําเปนตองอธิบายวาคําศัพทเทคนิคหรือสํานวนท่ีใช
หมายความวาอะไร แตผูชมท่ีเปนผูท่ีติดตามการถายทอดอยูเปนประจําจะคุนเคยและเขาใจไดเปน
อยางดี ตามแนวคิดทางวาทกรรมคือเหตุการณการส่ือสาร (Communicative Event) ซ่ึงหมายถึงการ
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ใชภาษาเพื่อส่ือสารใหเห็นถึงความคิด ความเช่ือ อารมณ ซ่ึงเหตุการณการส่ือสารดังกลาวนี้ถือเปน
ส ว น ห น่ึ ง ข อ ง 
เหตุการณทางสังคมท่ีสลับซับซอน 

ผูบรรยายทําหนาท่ีตามแนวคิดของ Lucaites & Condit ท่ีกลาววา การเลาเร่ืองเปน
ส่ือกลางในการทําความเขาใจเร่ืองราวตางๆ การเลาเร่ืองสามารถนํามาอธิบายเร่ืองราวทุกอยางใน
ส่ือทุกประเภท วัตถุประสงคของการเลาคือเพื่อทําหนาท่ีถายทอดจินตนาการและความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เพื่อทําหนาท่ีคนหา เปดเผย เสนอเร่ืองจริง โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหขาวสาร ใหความ
เขาใจรวมกัน ผูบรรยายฟุตบอลพรีเมียรลีกมีการนําเสนอถึงขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรของวงการ
ฟุตบอลอังกฤษอยางละเอียดเพ่ือโนมนาวใจผูชม มีการเรียบเรียงถอยคํารูปแบบการนําเสนอและ
วิธีการเลา เนื้อหาท่ีจะเลาจะตองสอดคลองกับภาพท่ีปรากฏและมีการใชศิลปการบรรยายท่ีดีเชนมี
การทักทายและปดทายแบบประเพณีไทยดวยคําวา “สวัสดีครับทานผูชม” และ “ขอลาทานผูชมไป
กอนครับสวัสดีครับ” 

การใชวาทกรรมของผูบรรยายการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษผานส่ือยูบีซี 
บางคร้ังพบวามีการส่ือความหมายดวยการใชวาทกรรมที่มีความหมายแฝงหรือความหมายโดยนัย 
ซ่ึงผูบรรยายพยายามสอดแทรกความคิดเห็นเพื่อใหผูชมเกิดแงคิด เชนมีการใชคําวา“อุณหภูมิชัก
รอนระอุข้ึนมา” “เดือด” “พัง” “เสาใหญ” โดยแนวคิดของ โรลันด บารธ (Roland Barthes, 1972) 
ท่ีวาการนําเสนอทั้งความหมายโดยตรง (Denotation)  และความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง 
(Connotation)  

สําหรับสมญานามท่ีผูบรรยายนํามาใชเพื่อใหเกิดความหลากหลายคือสัญญะท่ีเกิดข้ึน
จากการตีความหมายโดยนัยซ่ึงตองอาศัย “ความสัมพันธ” คือการเปนผูชมประจําในการเช่ือมโยงตัว
หมาย (Signifier) เขากับตัวหมายถึง (Signified) เชนคําวา “หงสแดง” ก็จะเขาใจดีหมายถึงทีมลิเวอร
พูล หรือ “ปศาจแดง” หมายถึงทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ขณะเดียวกันผูชมก็จะจินตนาการถึงสัญญะ
ท่ีมาของสมญานามอันส่ือถึงตัวหมายถึง ท้ังนี้จากการวิจัยพบวาการบรรยายฟุตบอลพรีเมียรลีก
อังกฤษผานส่ือยูบีซีซ่ีงเปนส่ือโทรทัศนไมไดมีการใชสมญานามอยางหลากหลายเม่ือเทียบกับส่ือ
หนังสือพิมพท่ีใชสมญานามในการพาดหัวขาว ความนํา และคอลัมนตางๆ  

จากผลการวิจัยการใชวาทกรรมของผูบรรยายฟุตบอลพรีเมียรลีก แสดงใหเห็นถึง
ลักษณะของการส่ือสารท่ีสอดคลองกับ Scheidel กลาวถึงการพูดเพ่ือโนมนาวใจวาเปนกิจกรรมท่ีผู
พูดและผูฟงมีสวนรวมกัน (Conjoined) ซ่ึงผูพูดต้ังใจท่ีจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูฟงโดยสง
ขาวสารที่เปนภาพและเสียงในลักษณะสัญญลักษณเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของฟงใน
ทางออม (R.Millerand Burgoon, 1973 : 2-3) โดยผูบรรยายพยายามใชลีลา เชนคําวา “อื้อหือ” “โอ
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โห” “โอแหม” “เนี๊ยะ” “ฝนราย” “โอกาสเหนงๆจอๆ สอดแทรกความคิดเห็น ดวยการเปรียบเทียบ
ความสามารถถึงจุดเดนจุดดอยผูเลนแตละคนหรือแตละทีม โดยการใชวาทกรรมรูปแบบตางๆ ท่ี
ออกมานั้นยังแสดงใหเห็นบริบทของการติดตอส่ือสารระหวางผูบรรยายกับผูรับสารหรือผูชมดวย
การใชส่ือกลางในการนําเสนอ ซ่ึงสามารถอธิบายไดจาก Guy Cook (1992) ท่ีวาการวิเคราะห 
วาทกรรม (Discourse  Analysis) ไมไดเกี่ยวของกับภาษาเพียงอยางเดียว แตยังวิเคราะหรวมไปถึง
ปริบทของการติดตอส่ือสาร (The Context of Communication) วาใครกําลังติดตอกับใคร ทําไม 
และอยูในสถานการณและสังคมรูปแบบใด ผานส่ือประเภทใดและการพัฒนาการติดตอส่ือสารนั้น
แตกตางกันในรูปแบบและการกระทําอยางไร รวมถึงความสัมพันธท่ีมีตอกันและกัน 

ผูบรรยายมีการใชแนวคิดเกี่ยวกับการบรรยายกีฬาเปนกลวิธีในการสรางความสนใจ
ดวยการขยายความดวยการใชวาทกรรมท่ีนอกเหนือไปจากเกมในจอภาพ เชนการใชถอยคําท่ีมี
ชีวิตชีวาเปรียบเทียบผูเลนท่ีมีความสามารถวา “มีพรสวรรคและเทคนิคสูง” “เปนศัตรูตัวฉกาจของ
คูแขง” เพื่อใหผูชมไดจินตนาการ เกิดแนวคิด ขณะเดียวกันก็มีการยกคําบรรยายของผูบรรยาย
ภาษาอังกฤษท่ีเกาะติดอยูขางสนามแขงขันโดยมใชคําวา “ผูบรรยายภาษาอังกฤษบอกวา” หรือ  
“ผูบรรยายภาษาอังกฤษใหทัศนะวา”  ซ่ึงแนวคิดของ John R. Hitchcock (1991 : 80-83)  ไดกลาวถึง
ผูบรรยายกีฬาทางโทรทัศนจะตองใหขอมูลกับผูชมตามภาพท่ีปรากฎขึ้นในจอภาพ ในขณะท่ีผูชม
จะไดเห็นเพียงวาเกิดอะไรขึ้นในจอภาพ ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของผูบรรยายกีฬาทางโทรทัศนในการ
อธิบาย ทําความกระจาง ช้ีชัดและเสริมเพิ่มเติมขอมูลใหแกผูชมขณะบรรยาย พยายามบอกถึง 
คุณลักษณะของผูเลนกีฬาและทีมของผูเลนกีฬา เพื่อใหผูชมสามารถรับรูเร่ืองราวตางๆ และเกิด
ความรูสึกวาไดเขารวมในสถานการณการแขงขันกีฬาจริงๆ แมในเกมการแขงขันท่ีนาเบ่ือหากได
ผูบรรยายท่ีรูจักวิธีการพูด การใชน้ําเสียงท่ีเราอารมณก็สามารถกระตุนใหผูชมเกิดความตื่นเตนและ
ไมอาจละสายตาไปจากการแขงขันไดเชนกัน 

จากงานวิจัยของ อภิวรรณ เนื่องผลมาก (2544) ศึกษาเร่ือง “การถายทอดเนื้อหาการกีฬา
ผานส่ือโทรทัศน” เปนงานวิจัยท่ีอธิบายถึงการนําเสนอรายการกีฬาทางโทรทัศน พบวาผูบรรยาย
จะตองมีขอมูลเพิ่มเติมเพ่ือสรางความนาสนใจใหกับรูปแบบการบรรยายและสรางความนาเช่ือถือ 
เชน ลักษณะการบรรยายท่ีนําเกร็ดสาระตางๆ ในวงการฟุตบอลมาสอดแทรกจนสามารถสราง
ภาพลักษณใหเปนนักพากยท่ีรอบรูเร่ืองกีฬาฟุตบอลและเปนท่ีนิยมของผูชม ก็จะชวยสรางสีสัน
ใหกับการชมการถายทอดสดไดเชนกัน 
 
ขอจํากัดของการวิจัย 
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จากงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดศึกษาในการนําเสนอการใชวาทกรรมของผูบรรยายการแขงขัน
ฟุตบอลพรีเมียรลีกทางยูบีซี ดวยการบันทึกเทปการแขงขันทําการศึกษาเพียง 9 นัด (ฤดูกาล 2004-
2005 จํานวน 4 นัด และฤดูกาล 2005-2006 จํานวน 5 นัด) และการสัมภาษณคุณธราวุธ นพจินดา, 
คุณนพนันท ศรีศร,คุณสุรเดช สันติเลิศประภพ และคุณอิสรพงษ ผลม่ัง ผูบรรยายการแขงขัน
ฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษทางส่ือยูบีซี เปนการวิเคราะหผูสงสารทางเดียว (one way 
communication) 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

งานวิจัยท่ีควรทําการศึกษาตอไปมีดังนี้ 
1. การวิเคราะหถึงรูปแบบการนําเสนอการใชวาทกรรมของผูบรรยายการแขงขัน

ฟุตบอลพรีเมียรลีกทางยูบีซี เปนรายบุคคลนํามาเปรียบเทียบกับผูบรรยายฟุตบอลพรีเมียรลีกทาง 
ฟรีทีวี 

2. เปรียบเทียบการใชวาทกรรมของผูบรรยายฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษกับการใช 
วาทกรรมของของผูบรรยายลีกอ่ืนๆท่ีมีการถายทอดทางส่ือยูบีซีเชนกัน 

3. วิเคราะหการใชสมญานามทางดานกีฬาของหนังสือพิมพสยามกีฬารายวันท่ีมีอยาง
หลากหลาย 

4. วิเคราะหการใชวาทกรรมของผูบรรยายการแขงขันกอลฟและเทนนิสซ่ึงกําลังไดรับ
ความนิยมเปนอยางมากและมีการใชวาทกรรมอยางมากเชนกัน 
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บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
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โปรแกรมการแขงขนัฟตุบอลพรีเมียรลีก ฤดูกาล 2005-2006 
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สรุปอันดับตารางคะแนน ประจําฤดูกาล 2005-2006 
 

 

 วันจันทรท่ี 2                            วันจันทรท่ี   24 เมษายน 2006จันทรท่ี 24 เมษายน 20062006 
              ฟูแลม พบ วีแกน แอธเลติก 

                                                      วันอังคารท่ี  25 เมษายน 2006 
            แอสตัน วิลลา พบ แมนเชสเตอร ซิตี้ 

                                                      วันพุธท่ี       26 เมษายน 2006 
            เวสตแฮม ยูไนเต็ด พบ ลิเวอรพูล 

                                                      วันเสารท่ี 29 เมษายน 2006 
            เบอรมิงแฮม ซิตี้ พบ  นิวคาสเซ่ิล ยูไนเต็ด  

              ชารลตัน แอธเลติก พบ  แบล็คเบิรน โรเวอรส  

            เชลซี พบ  แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด  

            ลิเวอรพูล พบ  แอสตัน วิลลา  

              แมนเชสเตอร ซิตี้ พบ  ฟูแลม  

            มิดเดิ้ลสโบรช พบ  เอฟเวอรตัน  

            ซันเดอรแลนด พบ  อารเซนอล  

            ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร พบ  โบลตัน วันเดอเรอรส  

 เวสตบรอมวชิ อัลเบ้ียน พบ  เวสตแฮม ยูไนเต็ด  

             วีแกน แอธเลติก พบ  ปอรทสมัธ  
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อันดับ ทีม แขง ชนะ เสมอ แพ ได เสีย คะแนน 

1 เชลซี (แชมป) 38 27 4 5 72 22 91 
2 แมนฯ ยูไนเต็ด 38 25 8 5 72 34 83 
3 ลิเวอรพูล 38 25 7 6 57 25 82 
4 อารเซนอล 38 20 7 11 68 31 67 
5 สเปอรส 38 18 11 9 53 38 65 
6 แบล็คเบิรน 38 19 6 13 51 42 63 
7 นิวคาสเซ่ิล 38 17 7 14 47 42 58 
8 โบลตัน 38 15 11 12 49 41 56 
9 เวสตแฮม 38 16 7 15 52 55 55 
10 วีแกน 38 15 6 17 45 52 51 
11 เอฟเวอรตัน 38 14 8 16 34 49 50 
12 ฟูแลม 38 14 6 18 48 58 48 
13 ชารลตัน 38 13 8 17 41 55 47 
14 มิดเดิ้ลสโบรช 38 12 9 17 48 58 45 
15 แมนฯซิตี ้ 38 13 4 21 43 48 43 
16 แอสตัน วิลลา 38 10 12 16 42 55 42 
17 ปอรทสมัธ 38 10 8 20 37 62 38 
18 เบอรมิงแฮม 38 8 10 20 28 50 34 
19 เวสตบรอมวิช 38 7 9 22 31 58 30 
20 ซันเดอรแลนด 38 3 6 29 26 69 15 

หมายเหต ุ
  ทีมท่ีไดไปเลนยูฟาแชมเปยนสลีก - ทีมอันดับท่ี 1, 2  
  ทีมท่ีไดไปเลนยูฟาแชมเปยนสลีกรอบคัดเลือก - ทีมอันดับท่ี 3, 4  
  ทีมท่ีไดไปเลนยูฟาคัพ - ทีมอันดับท่ี 5, 6, 7 
  ทีมตกช้ัน - ทีมอันดับท่ี 18, 19, 20 
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ประวัติผูเขยีน 
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ธุรกิจบัณฑิตย เม่ือ พ.ศ.2544 

ประวัติการทํางาน ปจจุบันปฏิบัตหินาท่ีผูส่ือขาวและกองบรรณาธิการขาวกฬีา สํานักขาว
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